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JUSTIFICĂRILE NUÎnlocuiesc apa
ASPERSOARELOR

Eforturile depuse în anii din 
urmii de către țăranii coopera
tori din județul Ilfov pentru sa
tisfacerea unuia din factorii de 
bază ai producției agricole, apa, 
s-au concretizat în suprafețele 
mari amenajate cu posibilități 
locale spre a fi irigate. Cu apă 
din Dunăre, Argeș, Mostiștea, 
Sabarul, Neajlov, din iazuri, din 
pînza freatică sau din acumulă
rile create prin baraje ridicate 
au fost amenajate peste o sută 
de mii de hectare ce pot fi 
irigate chiar în această primă
vară de către cooperativele agri
cole. Alte 6880 hectare (din 10170 
planificate a fi amenajate anul 
acesta) se află acum în stadiul 
de șantier. Pentru recoltă, însă, 
nu este suficient faptul că su
prafețele au fost amenajate sau 
că in planuri s-au fixat alte te
renuri care să fie pregătite pen
tru irigații, dacă apa nu ajunge 
la rădăcinile plantelor. Pentru că, 
în județul Ilfov, pînă zilele tre
cute nici măcar pe o treime din 
suprafața amenajată nu ajunsese 
apa aspersoarelor. Sute de hec
tare cu legume și aproape tot 
ceea ce a fost semănat cu po-

rumb, sfeclă de zahăr și culturi 
furajere, reflectă efectul lipsei de 
precipitații din ultimele săptă- 
mîni. Pentru aproape 7000 de 
hectare — o parte aflată în 
lucru, altele încă... neidentificate 
de proiectant sau de către con
siliile de conducere ale C.A.P. — 
nu se oferă vreo garanție că în 
vara aceasta vor asigura sporul 
de recoltă preconizat.

Cum se explică această situa
ție ? Adevărul e că anotimpul 
călduros a găsit o mare parte 
dintre cooperativele agricole ne
pregătite. Așa, de pildă, țăranii 
cooperatori din Copăceni au pre
gătit pentru irigare 150 hectare 
pe care le-au cultivat cu legume, 
porumb și plante furajere. Cu 
excepția a circa treizeci de hec-

tare de grădină, pe restul supra
feței nici măcar un strop de apă 
n-a ajuns la rădăcina plantelor; 
neîngrijite, a buna parte din ca
nale s-au degradat. Această si
tuație e motivată de inginerul 
agronom al unității, tovarășul 
Sandu Radu prin aceea că agre
gatele de aspersiune n-au putut 
fi puse în stare de funcțiune 
din cauză că utilajele ridicate de 
Ia uzina din Tîrgoviște au pre
zentat fisuri la țevărie și ne
potriviri în gabaritul garniturii — 
fapt ce a necesitat modificări. 
Cum s-au putut prelua de la 
Tîrgoviște într-o asemenea stare?

GH. FECIORII

(Continuare in pag. a V-a)

SERBĂRILE
ȘCOLARE

3

Se apropie timpul serbă
rilor de sfârșit de an în școli. 
O tradiție creată poate mai 
mult pentru plăcerea părin
ților decît pentru exercițiul 
copiilor, cere ca la aceste 
serbări să existe un fel de 
program de varietăți. Se 
cântă. ye dansează, se spun 
poezii, se face gimnastică 
uneori si adeseori, firește, nu 
lipsește nici o piesă de tea
tru. Ambiția educatorilor 
este să realizeze un spectacol 
complet și să descopere ia-

«Thseiniiărl
de CORNELIU

, OMESCU 
lentul adecvat al fiecărui 
prichindel. Uneori, aceste 
serbări școlare sînt regizate 
de personal artistic calificat : 
în orașele cu teatru, ope
ră, în orașele mai ambi
țioase unde comitetele de 
părinți reușesc să ooțină 
concursul competent al unul 
actor, balerin, regizor. Dar, 
în zeci si sute de școli izo
late. autorul 
ad-hoc este un învățător sau 
un profesor. “ '
există și situații în care pro
fesorul de matematică mon
tează un tablou vivant, cel 
de biologic un dans mal pu
țin 
străine 
nu de 
forțele 
pre(l... 
nici o 
sînt convins 
aceste spectacole își au sa
voarea lor inedită. Timpul 
acționează în favoarea copii
lor : setuatia spectacolelor
(Continuare în pag. a IV-a)

și regizorul

Probabil că

vivant, cel de limbi 
o piesă de teatru care 
puține ori depășește 
inimoșilor ei inter- 
Dar asta nu mai are 
importanță, deoarece, 

că îndeobște,

„FlIDREPT-ȘllNDRĂZNEȚ-ȘI TARE..."

Dli activitatea srjamațfHor U.T.C. consacrată 

pregătirii tiaeretalai pentra apărarea patriei
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• Tovarășul Ion Gheorghe Maurer

a primit pe Tran Horn Nam
Președintele Consiliului de Mi- 

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit marți după- amiază pe 

• Tran Hoai Nam, membru al Co
mitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din Viet- 

• ramul de aud, adjunct al șefului 
delegației F.N.E. la Conferința 
cvadripartită în problema vietna- 

A meză de la Paris, care se află în 
w țara noastră.

La convorbirea care a avut loc, 
desfășurată într-o atmosferă cor
dială, a luat parte Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

A participat, de ademenea, 
Nguyen Duc Van, șeful Repre
zentanței Permanente a Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud în România.

(Agerpre»)

REALIZĂRI Șl PERSPECTIVE ÎN 
ELABORAREA LUCRĂRILOR DE SINTEZĂ 

ASUPRA ARTELOR ROMÂNEȘTI
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RADIOGRAFIA
UTILAJELOR

INDICĂ DOI FACTORI CE LE
DIMINUEAZĂ RANDAMENTUL

O radiografie a folosirii utila
jelor efectuată la fabrica de pla
caj a C.I.L. Blaj ale cărei con
cluzii au constituit obiectul unui 
articol publicat îu ziarul nostru 
din 14 februarie a c. a indicat 
doi factori care au diminuat ran-

OBSERVAȚII LA CAPĂTUL 
MAI MULTOR MII DE 

KILOMETRI

TURISMUL
fără „ochelari
de turist" (uf

LA PLĂCINTA „POALE-N BRIU"

Orice s-ar spune, bucuriile gas
tronomice nu sînt de neglijat în 
turismul de durata. Și bucătăria 
românească este cunoscută pen
tru deliciile sale specifice. Dar 
după cum mărturiseam inițial, 
nu asupra acestui aspect se în
dreaptă balanța observației noas
tre. Să ne oprim, deci, acolo 
unde „cartea de vizită" prezintă 
pete. Am ales pentru aceasta la
șul — și nu întâmplător. Cunoscut 
centru de ospitalitate româneas
că, renumit pentru bucătăria spe
cific moldovenească, lașul de azi 
hibernează cuminte, țuguindu-și 
buzele la robinetul secătuit al 
unei tradiții necultivate. Mari și

•) începutul In nr. 6227

...veți vedea cum — sînt trei 
restaurante mai acătării în Iași : 
„Moldova", „lașul", și „Bolta 
rece“. La toate trei te întâmpină 
astăzi o atmosferă vetustă, cu 
mese murdare în încăperi mur
dare, cu blide conținînd o hrană 
amorfă, în tovărășia muștelor și 
a unor ospătari ursuzi. Despre a- 
mabilitate, nici vorbă. „Întîmpi- 
năm deseori conflicte, ne spune 
tovarășul loscph Brandel de la 
agenția locală O.N.T., atunci cînd 
din necesități de program ape
lăm la înțelegerea responsabili
lor sa servească o cină la ora 
21,30 pentru grupurile de tu
riști".

Mai poți consemna, după atari 
„binețe", altceva decît regretul 
și indignarea pentru denaturarea

I. andreițA
(Continuare in pag. a V-a)

Ore da muncă pe șantierul viitoarei premiere gălățene — al 
doilea furnal de 1700 metri cubi

Foto : O. PLECAU

In dorința de a duce mal departe discuția inițiată de ilarul 
nostru aumpra necesității studiilor do sinteză care să îmbrățișe
ze perioade ample și probleme importante ale istoriei artelor 
noastre vom continua să publicam atît intervențiile primite la 
redacție cit și interviurile acordate redactorilor noștri de către 
cei solicitați să ia parte la această dezbatere. Paginile noastre
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PIUIRU APARIȚIA SFII-
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damentul acestora : ÎNTÎRZIE- 
RILE LA PROGRAM ȘI ÎNTRE
RUPEREA NEJUSTIFICATĂ A 
LUCRULUI. De la apariția ar
ticolului au trecut trei luni. A 
intervenit vreo schimbare în si
tuația nesatisfăcătoare întîlnită 
atunci ? Pentru a căpăta răspun
sul acestei întrebări ne-am de
plasat din nou la Combinatul 
din Blaj. După cum ne-a infor
mat inginerul ION FLEȘERIU, 
secretarul comitetului coordona
tor al U.T.C., concluziile artico
lului și situația negativă înfăți
șată au fost aduse la cunoștința 
uteciștilor fiind prelucrate în ca
drul fiecărei grupe U.T.C. Mai 
mult : la sugestia comitetului de 
partid prelucrări similare au a- 
vut loc și cu membrii de sindi
cat deoarece lipsurile semnalate 
în folosirea fondului de timp nu 
erau specifice numai tinerilor.

— In urma acestor dezbateri 
— ne declara ing. Ion Fleșeriu — 
fiecărui membru al comitetului 
coordonator al U.T.C. i-am trasat

sarcina de a răspunde efectiv de 
toate problemele pe care le ridică 
participarea tinerilor în producție 
ți în cadrul unei fabrici. De alt
fel, ața se procedează ți pe linie 
de partid : fiecare membru are 
datoria să urmărească în timpul 
lucrului unul sau mai mulți ti
neri ți să intervină prompt cînd 
constată vreo abatere de la dis
ciplină.

— In felul acesta — intervine 
în discuție NICOLAE RUSU. se
cretarul organizației de partid pe 
schimbul C — asigurăm supra
vegherea lor permanentă, limi
tăm cit mai mult posibil raza de 
acțiune a indisciplinei.

— Dc la apariția articolului 
— continuă să relateze inginerul 
Fleșeriu — la nivelul comitetului 
coordonator (chiar ți a celui oră
șenesc) se ține o evidență la zi a 
tuturor tinerilor care tnttrzie, pă-

ALEX. BALGRADEAN

(Continuare In pag. a V-a)
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prof. univ. I. D. ȘTEFĂNESCU
Aplecat 

deasupra 
scrutând 1 
monumentelor,
I. D. Ștefănescu 
nul dintre acei
români a căror
tație o întrecut de ____
granițele țării. Profesor încă

t de zeci de ani 
manuscriselor, 

trecutul în preajma 
profesorul 

este u- 
savanți 

repu- 
mult

•a
, •<

La C.A.P. Mircea Vodă, județul Brăila, se lucrează intens în grădi
na de legume

A din anul 1905 la Institutul de 
Belle-Arte din București, 
I. D. Ștefănescu a predat în 

• deceniile următoare în țară
și străinătate., fiind titular a] 
catedrei de istoria artei 

• bizantine Ia universitatea
Sorbona. ca succesor al ma
relui istoric Charles Diehl. 
Cele? douăsprezece volume 
publicate în limba franceză, 
privind probleme ale istoriei 
artei medievale românești, 

A au contribuit esențial la in-
“ troducerea în istoria artei

universale a problemelor 
specifice ale artei noastre. 
Cititorii au avut ocazia să 
se reîntâlnească cu dîruul 
anul trecut prin apariția lu
crării Arta veche a Mara
mureșului. Reîntors recent 
din capitala Franței, unde 
și-a reluat cursul pe care 11 
ținea la Sorb on a (predînd 
concomitent Ia Institut 
des Hautes Etudes și la Col
lege de France), domnia sa 
a binevoit a ne acorda un 
scurt interviu.

Red. : In ultimii ani s-s 
înregistrat apariția a nume
roase lucrări care elucidează 
sau își propun să elucideze 
aspecte speciale. probleme 
ale istoriei artei. Cum apre
ciat! faza actuală a ctsrcetă-

GRIGORE ARBORE
(Continuare în pag. a lV-a) ’

IN INIMA ANTURAJULUI NOCIV
Este aproape o regulă ca în 

explicarea cauzelor fenomenu
lui de delicventă la minori să 
se vorbească despre anturaj. 
In ancheta întreprinsă de mi
liție, minerul apare în grupul 
altor tineri cu antecedente pe
nale sau fără ; la procuratură 
găsești dosare în care se subli
niază efectele nefaste ale unui 
anumit anturaj ; părinții se 
pling profesorilor : „băiatul 
meu este înrîurit în rău de un 
cerc dubios*" etc. Uneori cu- 
vintul vrea să fie tratat ca o 
scuză totală de către cei vino- 
vați moral dc alunecarea mino
rilor spre acte reprobabile.

De fapt ce înseamnă un ast
fel de anturaj $i care este gra
dul său de nocivitate ? O între
bare ce mi-a sugerat o expe
riență : cu ajutorul unei mici 
deghizări vestimentare am pă
truns Intr-un anturaj ,.de «tra- 
dă“. tn grupul tinerilor care 
..păzesc" Intrarea cinematogra
felor ®@ ocupă cu «Derula de

bilete. Iată-mă deci într-o luni 
dimineața ,.la coadă1* la casa 
cinematografului „Luceafărul" 
unde rula „Prințul negru". In 
jur — băieți de vîrste diferite, 
unii elevi cu semnul distinct, 
uniforma sau servieta cu cărți. 
Cum nimeriseră aceștia din 
urmă aici si nu la școală, am 
aflat mai târziu. Cu două trei

care s-a vorbit despre pistoale
le lui Clint, pumnul de dolari 
și ăla din Pașa, cu cicatricea pe 
nas. tânărul cu evidența s-a 
apropiat de mine „Dă-Ie-ncoace, 
ca văd că ești nou. Dar să știi 
că te costă". Simplu ! Cu mine 
s-a tratat direct : vrei să fii 
cu noi. dai atât. nu. adio !... Cu 
minorii se petrec însă altfel lu-

în holul de la „Luceafărul" 
unde vin si niște domnișoare, 
cam nespălate pe gît și pe 
urechi, dar cu minijupe simți
tor scurtate. E mai ușor, dar 
cum faci să vezi și filmul fiind
că părinții nu ți-au dat bani 
pentru bilet ; ei te știu Ia școa
lă. Și atunci intervine antura
jul. Se găsește un tânăr care te

SĂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE; RĂSPUNDERI
bilete în buzunar — casiera nu 
vinde prea multe unei singure 
persoane — am așteptat primul 
matineu. Grupul de „păzitori" 
era încă mic. Către prinz s-a 
mărit și am fost Just în evi
dență". „Vrei un bilet?" 
„Nuiiuu"... Un nu foarte lung, 
semnificativ. „Aha. «tal pe a- 
proape". După un timp (adică 
încă un spectacol. vr«m« ta

crurile. Cei mai multi sînt 
elevi certat! cu învățătura, le
neșii clasei, care fug de la 
scoală fiindcă oricum e mai 
ușor să stai cu ochii la niște 
poze cu femei și pistoale, să 
intri în gangul de la cinemato
graful ..București** unde este 
răcoare și un tinâr, posesor al 
unei curele late cu ținte gal
bene. povestește o întâmplare 
cu o fată din Herăstrău, sajj

bate pe umăr și te întreabă • 
„Mă. nu intri. îți dau eu. azi. 
un bilet**. Și minorul intră dar 
mîine trebuie să vină din nou 
și vine fiindcă ceea c® face 1 
se pare nou și interesant și stă 
la coadă dimineața, cumpără 
cîte bilete poate si le dfi pro
tectorului. La «actorul IV de 
miliție nl «e relata că asecmenee 
protectori «int numeroși, că ei

formează nucleul anturajului 
din fata- cinematografelor și 
folosind procedeul amintit, 
procură zeci de bilete pe care 
apoi le revînd cu preț dublu. 
Este de pildă cazul Iui Oncioiu 
Gh. și al lui Chirca Traian 
care in ziua de 9 martie dimi
neața aveau asupra lor, fiecare, 
circa o sută de bilete pentru 
ore și săli diferite. De notat 
că ultimul executase o condam
nare pentru speculă. Sau al lui 
Stan Marin 2is „Mutu" de ase
menea recidivist:, unul dintre 
„«tapir* de la „Luceafărul" 
Pentru a nu fi surprinși de 
lucrătorii de miliție, acești spe
culanți se adresează minorilor, 
de genul celor care aminteam; 
ei sînt cel oare zic : „nene, 
vreți un bilet? Știu pe cineva. 
Veniți cu mine".

V. CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

ADMITEREA 
ÎN LICEU

Pentru perfecționarea siste
mului de selecționare a candi- 
daților la examenul de admite
re în clasa a IX-a a. liceului 
de cultură generali, Ministe
rul Invătămlntului a luat noi 
măsuri, Inceplnd cu apropiata 
sesiune de vară, care se va 
desfășura între 19 și 28 iunie, 
subiectele pentru lucrările 
scrise var deveni unice pe în
treaga țară, fiind formulate de 
Ministerul Tnvățămtntulul. Co
misiile, ce vor fi alcătuite din 
profesorii liceelor, vor xVea 
doi examinatori pentru fieca
re din obiectele de concurs. 
E| vor aprecia separat pregă
tirea elevilor, iar nota defini
tivă a candidatului va fi me
dia aritmetică a celor două 
notări. După terminarea exa
menelor orale și după deschi
derea lucrărilor scrise, comi
siile vor proceda la calcularea 
mediilor pe baza notelor ob
ținute de candidați. Admiterea 
acestora se va face în limita 
locurilor planificate, în ordi
nea descrescîndă a mediilor 
obținute la concurs, Inceplnd 
cu media cea mai mare pînă 
la media 6, inclusiv.
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AȚI AUZIT Festivalul clutecului
I
I

APROAPE 5 MINUTE CU.

DE I O. R ? popular românesc
VASILE COSTA

„OBICEIURI
VECHI

TOR. — inițialele Indus
triei Optice Române — au de
venit. de-a 
echivalentul 
certificat

lungul anilor,, 
unui veritabil 

de garanție.
pentru beneficiarii din 
noastră, cit și pentru cel din 
alte țări. Produsele realizate 
aici se disting prin caJitatea 
lor, prin caracteristici teh- 
nico-funcționale

Un aytfel de produs, 
lizat în ultima vreme, 
Trusa of talmas cop 
(proiectant tinărul 
Ion Mureșeanul, 
trusă este un complet 
dispozitive, servind atît 
diagnosticarea. diferitelor 
defecte ale ochiului, cit și 
în terapia diferitelor maladii. 
Prin parametrii sal, Trusa of- 
talmoscop electric este supe
rioară celor folosite pini 
acum — fie fabricate la noi, 
fie străine — permițind o 
gamă largă de examinări, 
datorllă faptului că majori
tatea dispozitivelor pot fi 
interschimbabile ; din penet 
de vedere constructiv, &vem 
de a face cu un aparat ușor 
de manevrat și. deci, ou o 
eficiență ridicată.

Sub denumirea APT-16-4. 
I.O.R. ne oferă un nou tip 
de aparat de proiecție 
transportabil, xle cărui prin
cipale elemente de noutate 
constau în : sistemul do în
fășurare șl desfășurare (sis
temul a fost brevetat ca in
venție, care protejează pelicu
la, permițînd cu același film

atît 
tara

proiecții; 
tracțiune 
o uzură 

de

Maria Tănase"
In sala Teatrului 
Craiova se des- 

cintecului

LUPTA CU TIMPUL

superioare, 
rea- 
este 

electric 
inginer 

Această 
de 
Ia

nn număr sporit de 
mecanismul de 
sacadată, ducînd la 
mai mică a elementelor 
tracțiune în raport cu in
ternul clasic cu grifă ; sis
temul de ridicare și cobo- 
rire. avînd Ia bază compen
sarea parțială a greutății 
aparatului cu un resort, 
care, prin intermediul unul 
șuruh. preia o parte din 
greutatea aparatului, ridica
rea acestuia necesitînd * 
forță minima ; sistemul de 
presare, care, datorită faptu
lui că reclamă o tehnologie 
de fabricație clasică, duce 
la un preț de cost mult mal 
redus decît la obișnuitele 
presoare cu role. Alături de 
aceste caracteristici, merită 
semnalată și greutatea apa
ratului : numai 37 kg. față 
de cele 80 kg. ale vechiului 
tip de aparat de proiecție 
APT-16-1.

Unit dentar „Dentiorr 2", 
'ARFA-1 (aparat pentru re
glarea farurilor de automo
bile). Electrocardiograf tip 
2 tranzistorizat, Microscop 
de reglat ai verificat cutita 
de strung — sînt denumirile 
altor produse noi. realizata 
la nivelul celei mal înalte 
tehnici, șl care. nu peste 
mult timp, vor intra în pro
ducția de serie, fiind omolo
gate.

Astă seara. 
Național din 
chide Festivalul ______
popular românesc ,,Maria Tă- 
nase-, care se va desfășura 
pini la 1 iunie. In afara soliș
tilor vocali șl instrumentiști, 
reprezentanți al tuturor jude
țelor țării, vor prezenta recita
luri artiști consacrați ai muzi
cii noastre populare i Maria 
Lătărațu, Maria Pietraru, Petre 
Săbădeanu, Mariana Bădoiu. 
Ion Dolănescu, Angela Buclu, 
Dumitru Zamfira, Doina Ba
dea, Ana Pacatiuș, Maria Cor- 
nescu, Gigi Bauleanu, Sofia 
Vicoveanca, Matei Constantin, 
Mariana Baclu. Acompania
mentul este asigurat de orches
tra ..Doina Olteniei1', orchestra 
ansamblului de stat „Nicolae 
Bălcescu", orchestra Casei de 
cultură a municipiului Craiova 
șl orchestra Uzinelor „Electrp- 
putere". în preambulul acestui 
festival, în aula centrului A- 
cademlel din Craiova s-a desfă
șurat o sesiune de comunicări 
pe teme de folclor.

dtl 
acrie

•— Vasile Costa, do 
ani obligi ziarele să 
despre tine ?

— De opt. I
— Ce a fost dincolo de a- 

cești ani ?
— Prin clasa a V-a un cura 

de inițiere la înot în bazinul 
băii Neptun, supravegheat 
de actualul lector universi
tar Sehcd de la Universita
te, antrenamente la clubul 
sportiv al elevilor, continua
te ca elev la lLceul nr. 4 din 
Timișoara sub supraveghe
rea profesorului MociunschL 
Și... Tîrgu Mureș 1964. Am 
bătut recordul de seniori al 
R.S.R.. la bras, 100 și 200 m. 
deținut de Zahan și Sopte- 
reanu 1’14” 6 și 2’42” 3.

— Vrei să te prezinți In 
continuare cititorilor 
lui nostru 7

— Cam dificil. Ar 
să vorbesc șl despra 
cese, pe care apoi aă 
plic. Explicațiile de cele mal 
multe ori le dau oamenii vi-

novați. De pildă, Mexrfc. A- 
climatizare® noastră pentru 
altitudine a-a făcut necores
punzător...

— Totuși, exiști fi un 
drum al marilor aatiefacțit 
pe care, bănuiesc, Iți place 
să mergi si nu Intenționezi 
să-1 abandonezi.

— Drumul a început în 
1965 la Berlin. Pietrele ki
lometrice se cheamă Roma, 
Belgrad. Varșovia, Insbruck, 
București... Un total de cinci 
trofee internaționale, ciștigă- 
tor al locului I.

— Care este timpul cel 
obținut de tine ?
5 la IM m. șl 2’32" 
m. De actualul re- 
mondial, sovieticul

V, VĂDUVĂ

ziaru-

trebui 
itisuc- 
le ex-

mal hun
— 1’8-

5 la 208 
cord man
Pankin, mă despart 3 și res
pectiv 6 aecunde.

— Am ajuns Ia discutarea 
luptei cu timpul...

— Numai cei total anga
jați o pot înțelege...

I. D. DA NC EA

NOI INSTALAȚII PENTRU UZINA

DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
La Uzina de îngrășăminte 

chimice din comuna Valea 
Călugărească au început am
ple lucrări pentru dezvolta
rea in continuare a produc
ției de îngrășăminte chimice 
pe bază de fosfor. Potrivit 
proiectului. acum se con
struiește aici o instalație de 
acid sulfuric cu o capacitate 
anuală de peste 200 OM tone 
și o alta de acid foafarlc ca 
o capacitate anuală de 51 2M 
tone. Paralel cu aceste lu-

crări urmează să se constru
iască o instalație pentru fa
bricarea a peste 64 500 tone 
de superfosfat concentrat și 
alta pentru producerea dn- 
rnrei de aluminiu care 
avea o capacitate de 
2 OII tone anual. In
parte procesul de producție 
a noilor instalații va fi com
plet automatizat ori meca
nizat.

va 
peste 
mare

Un nan agregat, produs de U- 
zina mecanică Nicotină din Iași, 

destinai lucrărilor ieraxiere[. TEOHARIDE

ANTICIPAȚIE LA O VIITOARE
«

FABRICĂ DE MICROBI
28—25 la suta din pro- 
mondială agricolă o 
ca tribut dâunita-

Peste 
dueția 
plătim 
rilor. Mijloacele „clasice" pen
tru combaterea lor sint la 
această oră substanțele chi
mice — insecticidele. otră
vuri puternice care distrug 
o dată cu glndacul șl albina, 
care ar 11 poieni za t floarea. 
Mijloacele chimice ai: avut un 
rol important, dar folosirea lor 
in cantități din ce în ce mai 
mari, și în sorturi variate, 
creează probleme de care, în 
agricultură a Început să se 
țină seama. In rîndul dăună
torilor și-au făcut apariția in
divizi re2istențl care, pentru a 
fi combătuți, periodic 
atrage după 
alimentelor șl 
brul natural.

Drept care, ____ ,_
căutat alte arme de luptă, mal 
suhtllo șl mai apropiate de 
natură. 9-a pornit de la pre
misa cil în natură flecare spe
cie de dăunător are dușmanul 
său natural, un anumit microb 
(bacterie, ciupercă sau virus), 
idea] pentru a fi angajați In- 
tr-o luptă biologică. Microbii 
acționează prin toxlclzare sau 
dezlănțuind în masă epidemii

de boli fatale. Acțiunea acestor 
microorganisme nu dăunează 
omului, viețuitoarelor și insec
telor folositoare (albine etc.) d 
dimpotrivă, contribuie la resta
bilirea echilibrului natural. 
Insă In stare naturală acești 
microbi sint puțini, neputin
cioși pentru a stăvili o invazie. 
Dar cum pot fi obținuți, sepa
rați fi dezvoltați in „crescăto
rii*' speciale Incit să se obțină

trebuie sporita 
doza letală, aceasta 

sine toxlcizarea 
schimbă echlll-

ȘTIINȚIFIC

specialiștii au

cantitlțt eficace da lupți, da 
cfteva mil de kilograme, clud 
un singur microb cintârește a 
500 miliarda parte dlntr-un 
gram ?

In multe țlrl din lume ai 
fost create fabrici producătoa
re de microbi. în țara noastră 
In laboratorul de lupți biolo
gică de la „Institutul de pro
tecția plantelor", au faat reali
zate două preparate mlerable- 
n« : Th uri n gin 158 M IC.CA. 
|1 muscardin 43 M I.C.P.P.

Preparatele au foat verificata 
timp de 5 ani In condiții de !>-

bora tor >1 in cendJtil de p re
ducție, stabdindu-se cantitățile 
n*ceurc pentru diferiți dăună
tori, pe unitate de tuprafață. 
în urma acestor verificări pro
dusul a fost omologat : este o 
pulbere albă-cenușie care con
ține peste 158 de miliarde de 
sport (microbi) per gram. 
Creatorul acestor substanțe 
mlcroblena este Inginera Zoe 
Bela*rief, șefa labors torului da 
luptă bialogieă. Th urlu ginul 
acționează asupra «mirii pomi
lor fructiferi, ombdJ legume
lor, moliei mărului, mallei 
strugurilor etc. Se folosefie lu 
cantitate de 8.5—2 kg „mi
crobi- ia hectar, lu funcție d« 
specia dăunătorului gi felul 
culturii.Pentru combaterea dlnnăia- 
rtior din agricultură, pentru 
care produsnj a fast amolagat, 
ar fi necesara 18 va goane d« 
Thuringtn ca să protejez* cela 
258 9M de hectar* cultivata.

Institutul a elaborat, tu sta
ția pliat, prncesul tehnologie 
de producția U scară Indus
trială. iar In viitorii ani. va fl 
instalată • „fabrică de el- 
crohl". Pini atunci. însemna
rea da față este doar a antlcl-

I. M.

ÎN HAINE NOI

[

Cu citva timp în urmă, publicam la rubrica „Martor ocular" « 
fotografie a tarabei cu „Tir sportiv" din fața hotelului „Nord". In 
loc de rlspuns „Asociația sportivă a Consiliului popular al muni
cipiului București" s-a gîndit cum să transforme acea magherniță 
luată din recuzita biletului lntr-o unitate rentabilă șl fără să mal 
bată la ochi. Zis și făcut : din placaj și sticlă a apărut un di
tamai „Castel", cu creneluri și cu... aceeași recuzită. Ba, mal mult, 
în spatele magherniței au început să apară șl stive de ambalaje 
ale „Alimentarei" de peste drum. întrebăm forurile în drept — 
recte „Asociația sportivă a Consiliului popular al municipiului 
București" și O.C.L. Alimentara" pînă cînd vor mal dăinui cele 
ar&tato mai sus. Sau poate, în loc de răspuns vom găsi un întreg 
depozit de ambalaje și încă o nouă „unitate" de „Tir sportiv" ? 1 î

„AOOIMI ARGEȘULUI"
Ciclul manifestărilor cultura

le „Memoria Argeșului" orga
nizat sub egida Comitetului 
pentru cultură și artă Argeș, 
înmănunchează o serie de ac
tivități pe parcursul sâptămînil 
în curs. Momentul deschiderii 
a cuprins un concert coral 
prezentat de Filarmonica de 
Stat „George Enescu" din 
București, vernisajul unei ex
poziții de artă populară și a 
unei expoziții de ceramică, 
precum și un spectacol, cil 
piesa „Bălcescu" de Camil 
Petrescu, prezentat la Muzeul 
Golești de către actorii Teatru
lui de stat din Pitești.

în bogatul program de acti
vități ce se desfășoară în im
portantele puncte culturale șl 
istorice ale Județului sînt in-, 
duse acțiuni notabile. Con
semnăm : la Casa memorial A 
„George Topîrceanu" o seară 
de poezie intitulată „Balade

vesele și triste", inaugurarea 
secției memoriale „Li viu Re- 
breanu" a muzeului județean 
Argeș, la Valea Mare, simpo
zionul „Locul și rolul zonal 
Argeș și orașului Pitești în is
toria și contemporaneitatea 
României", deschiderea muzeu
lui orășenesc din Curtea de 
Argeș și spectacolul în aer li
ber „Meșterul Manole" de V. 
Anania, spectacolul folcloric 
și un concert simfonic, specta
colul in aer liber cu piesa 
„Io Mircea Voievod" la mauso
leul Mateiași.

Ciclul se încheie duminică 1 
iunie cu „Festivalul primăve
rii" — a io-a ediție — care va 
cuprinde parada portului 
popular argeșean, un concert 
coral $1 un program artistic 
prezentat de formațiile frun
tașe din Județ în parcul Argeș.

V. RAVESCU

• • • • • • • •••••••• • •

pentru tompuil dv. iliiiber

LA DOLCE VITA — 
Patna (orele 9,38 ; 13 ; 
AM DOUA MAME $1 
— rulează la Republica 
11.45 ; 14 ; 11,38 ; 11.45 ;

rulează la 
16.38 ; 20)

DOI TA'fl 
icrele 9,30; 
21). PRIN

ȚUL NEGRU — rulează la Lucea- 
Urul (orele 9,15 ; 11,39 ; 13.45 ; 16,15; 
11.39 ; 11). București (orele 9 ; 11,15 ;
13.38 ; 16.30 ; 18.41 ; 21). VIȚE
LUL DE AUR (ambele se
ni) — rulează la Festival (orele 
I , 12.38 ; 18 ; 11,45). A 1RAI PEN
TRU A TRAI - rulează la Favorit 
(orele 18 ; 13 ; 15.38 ; 18 ; 29.38).
ROȘII Șl ALBH — rulează la 
Central (orele 11,39 ; 11). A TRAI 
PENTRU A TRAI — rulează Ia 
oreie 9.11 ; 11.45 ; 14.15 ; 16,45).
TARZAN, OMUL JUNGLEI — ru
lează la Victoria (orele â,45 ; 11 J 
13.M ; 18 . 11,38 ; M.45) ; Melodia 
(orele I : 11,11 ; 13.39 ; 16 ; 18.15 ;
29.39) ; Modem (orele 1.38 : 11,45 : 
14 ; 11,15 : 11.31 ; 28.45) : Flamura
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 11.15 ; 
28,30). PENTRU INCA PUTINI 
DOLARI — rulează la Lumina 
(orele 1.15—18 în continuare
11.38 ; 20.45) ; PRINȚESA TRISTA
(In programul de dimineață) ; 
Coimoi (orele 15,38 ; 29.15). ADIO 
GRINGO — ruleazfl Ia Doina (ore
le 11.38 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
Program pentru copii (orele 9--10 
dimineața ; Lira (orele 15.39 ; 18) ; 
Gluleștl (orele 15.3»; 18; 20,30).
CONTEMPORANUL TAU— (am-

ie .

bele neni) — rulează la Union 
-ele 153 NOAPTEA (orele 1£).

PE PLAJELE LUMII — rulează la
Noi rarele •—3âj. IN UM

BRA COLTULUI — rulează la Fe
roviar (orele i.ii ; 18,4* ; 13.15 ; 
18 ; 11.38 . 21) ; Excels Jar (oreie 
1.45 ; 12 ; 14,38 ; 17,15 ; M), Floreas- 
ca (orele 9 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 . 
20,30) ; Gloria (orele u ; 11,15 .
13.M ; 16 . 18.15 ; 29,38), Aurora (o- 
rele 8 ; 11,15, 13,30; 16: 18.15; 20.30) 
ASASINATUL S-A COMIS LUNI
— rulează la Grlvița (ore*
le « ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 1AM I
20,10), Tomis (orele 
în continuare ; 18)
ROYCE-UL GALBEN 
la înfrățirea (orele 15,15 ; n.w ; 
20). LA EST DE EDEN — rulează 
la Buzești (orele 15,30) ;
(orele 18). NOAPTEA E FĂCUTĂ 
PENTRU... A VISA — rulează la 
Dacia (orele 8,15—16,15 în con
tinuare 18,M ; 20,45) ; Arta (orele 
9—15,43 în continuare ; 18,15).
COME DI AN ȚII - rulează la Bu- 
cegi (orele 9—14,30 în continuare ; 
17,38) CRIMA IN STIL PERSONAL
— rulează la Unirea (orele 15,30 ;
11). RĂUTĂCIOSUL adoles
cent — rulează la Drumul Sării 
(orele 15 ; 17.38 ; 30). RISCURILE 
MESERIEI — rulează la Ferentari 
(orele 15,39 ; 18 ; 20,15). PIPELE — 
rulează la Cotrocenl (orele 20,30) 
URLETUL LUPILOR — rulează la 
Cotrocenl (orele 13,30 ; 18) ; Vii
torul (orele 20.30). ASTA SEARA 
MĂ DISTREZ - rulează la Viito
rul (orele 13.30 ; 18). PE URMELE 
ȘOIMULUI — rulează la Volga 
(orele 9—15,45 în continuare ;
18,15 ; 20.39). Vitan (orele 15.30 ; 18;

Grivița
16 ;9,30—15,30 

ROLLS 
rulează 
; 17.45 ;
ILUZII

LEX BARKER 
care revUae pe e- 
cnn in „Prințul 
■egru- este nani 
din cei mai cu- 
noscuți actori 
germani ai fil
melor de aven
turi. Șl-a clștigat 
faima de cel mai 
bun interpret al 
eroului lui Karl 
May, în coopro- 
ducțille de suc
ces la publicul 
tlnăr, printre ca
re se numără de
sigur serialele 
„Comoara din la
cul de argint", 
cele 3 „Winne- 
tou“ și „Prin 
Kurdlstanul săl
batic".

Reținem de a- semenea apariția 
Iui Lex Barker 
în „La dolce vi
ta" alături do A- 
nita Ekberg in
tr-un rol de fac
tură dramatici 
diferiți.

(orele 16); SPARTACUS (orele Ifl). 
CĂSĂTORIE PRIPITA — rulează 
la Flacăra (orele 15,30 ; 11). COMI
SARUL X (orele 20,30). RIO BRA
VO — rulează la Rahova (orele 
15.31 ; 18). VREMUtft MINUNATE LA SPEaSAHT — ruleazA la Pro
gresul — (orele 15,39 ; 18 ; 20,38).
MARELE ȘARPE — rulează ia 
Pacea (orele 18 ; m,15). numai 
O SINGURA VIATA — ruleazA la 
Crtngași (orele 15.38 ; II ; 20,15).

GRADINI-CrsEMATOGKAFI
PRINȚUL NEGRU — rulează la 

STADIONUL “..........“ .........
20.15) : Doina 
DOUA MAME , 
rulează la Festival (orele 20,15) 
TARZAN OMUL JUNGHI — Ex
poziția (orele 20,15) ; Arenele Li
bertății (orele 20,15). LA EST DE 
EDEN — rulează la Buzeștl (orele
20.15) . COMEDIANȚTI — rulează 
la Bucegl (orele 20). profe
sioniștii — rulează la Unirea 
(orele 20,15). ADIO, GRINGO — ru
lează la Lira (orele 20,13). IN um
bra COLTULUI — rulează la Au
rora — (orele 20,15). NOAPTEA E- 
facuta pentru... a VISA — 
rulează la Arta (orei® 20,15). VERA 
CRUZ — rulează la Vltan (orele 
20,15). RIO BRAVO — rulează la 
Rahova (orele 20,15). tata de 
FAMILIE — rulează la Progresul 
(orele 20,18).

DINAMO (orele 
(orele 20,15). AM
ȘI DOI TATI —

PREMIILE 
FESTIVALULUI 

NATIONAL 
AL CINECLUBURILOR 

PIONIEREȘTI
Intre 23 ți 25 mal a-a desfă

șurat ia Sibiu primul festival 
național al cinecluburllor pio
nierești. Festivalul a foit În
chinat apropiatei sărbătoriri a 
25 de ani de la eliberarea pa
triei de sub Jugul fascist, pre
cum șl Împlinirii a 28 de ani 
de la crearea organizației pio
nierilor. Timp de trei iile, 27 
de cinecluburi țianleraștl au 
prezentat 76 de hlme artistice 
și documentare. Pentru cele 
mal bune pelicule au fost a- 
cordate premii din partea Co
mitetului Central al U.T.C., 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură șl Artă, Uiuunll Gene
rala a Sindicatelor, Ministeru
lui învățămîntulni, Asociației 
Cineaștilor din România șl 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor.

Juriul, al cărui președinte a 
fost regizorul Ion Popescu 
Gapo, a acordat marele pre
miu cineclubulul Casei Pio
nierilor din Cîmpulung Moldo
venesc, pentru filmul „Poves
tea unei altlțe". Cineclubulul 
Casei pionierilor din Sibiu l-a 
fost acordat premiul al Il-Iea 
pentru filmul documentar în 
culori „O invitație pe 16 mili
metri". Premiul ăl Hl-lea a 
fost acordat Ulmului „Tabăra 
Ia Padfș", realizat de pionierii 
din Cluj.

(Acerpres)

ELEVII EXPUN...
Elevii cercului rfe pictură a 

gcolii generale din comuna 
Vulturești, (jud. Argeș), îndru
mați de învățătorul Mărgescu 
Ion, expun într-una din săli? 
le Dalle3 o serie Ge lucrări in
teresante.

Viu colorat, exuberant, plin 
de viață, fiecare tablou mărtu
risește optimismul expozantu
lui, dar și mîna unul îndru
mător pasionat și competent.

Expoziția constituie un exem
plu și pentru alte cercuri pio
nierești.

GABRIEL FLOREA

• •••••••••
DOAMNA „M" — ora 20.00 ; Tea
trul Giulești (la Sala Palatului) : 
PALARIA FLORENTINA — ora
10.30 ; Teatrul ..Barbu Delavran- 
cea" : BALUL FLORILOR — ora 
28.08 : Teatrul „Ian Creangă** ; po
veste NETERMTNATA — ora 
16.00 : Teatrul Țăndărică (Calea 
Victoriei) : ȘORICELUL ȘI PAPU- ȘA — ora 17,88 : (Str. Academiei) : 
A FUGIT UN TREN — oca 17.00 ‘ 
Teatrul satiric muzical „C. Tflna- 
Se“ (Sala Savoy) : TANASE RE
VUE — on 19,38: (Cale* Victoriei): 
FEMEI, FEMEI. FEMEI —/ora
19.30 ; (la Grădina Boema) «MU 
TE LAȘA STROE — ora » i ; 
Ansamblul U.G.S. : AȘA SE JOA
CA PE LA NOI — ora 20,00.

INDRAGO8-
— rulează la Miorița 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). 
rulează la Moșilor (ore- 
18), CRĂCIUN CU ELI-
— rulează la Moșilor

20,30). PARADISUL
TfȚILOK
(orele 9 ;
PAȘA - 
le 15,30 ;
SABETA
(orele 20,30). BEKET — ruleazfl la 
Popular (orele 15,30 ; 19). APELE 
PRIMĂVERII — ruleazfl la Munca

MIERCURI 28 MAI 1M9
Opera Români : SPECTACOL 

DE BALET — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : IDIOTUL — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : TRAVESTI — ora 
19,30 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Mâgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20,00 (Sala Studio) : PHOTO FI
NISH — ora 20,00 ; Teatrul de Co
medie : NICNIC — ora 20,00 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (B-dul Ma« 
gheru) : VIJELIE IN CRENGILE 
DE SASSAFRAS — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : ENIGMATICA

MIERCURI 21 MAI 1989
• 10,08 Limba francezi. Lecția a 

80-a (reluare) • 18,30 Limba engle 
zfi. Lecția a 50-a (reluare) « U,W 
Spectacolul de teatru : „Tancu Ia 
Hălmaglu" de Paul Everac • 
Regia : Horea Popeicu • 17,3* 
Telex TV. • 17,35 Lanterna magi
că. Filmul : „Nfiică pleacă la
București" « 17.55 Limba germa- 
nfl. Lecția a 87-a • 18.20 „Cînter 
și Joc pionieresc". Selecțiunl din 
Festivalul cultural-artistic al piO 
nlerllor școlarilor din Tlmlșoa 
ra. • 11,45 Tribuna economică • 
19,15 Aspecte și formații prezente 
în cadrul celui de-al 9-lea con
cura pe țară al artiștilor amatori 
• 19,30 Telejurnalul de seară. Bu
letinul meteorologic • 20,oa Tele- 
cinemateca '„'Rapsodia diabolică 
Alexander's Ragtime Band" cu 
Alice Faye, Tyronne Power șl 
Don Ameche. Prezintă George 
Sbîrcea • 21,45 Reflector • 22,88 
Dialog cu telespectatorii • 22,15 
Cărți și autori • 22.35 Telejurna
lul de noapte • 22.48 Fotbal : Fi
nala Cupei Campionilor europeni 
dintre echipele Ajax Amsterdam 

și A. C. Milan (fnregtetrare).

(Urmare din pa^. I)

Experiența mea s-a Încheiat 
în aceeași zi. Ce oferă acest 
anturaj minorului ? Răul în
cepe acolo unde eroul nostru, 
încâlcind normele de discipli
na școlară, se sustrage pentru 
fapte aparent fâră prea mare 
Importantă : un film. acolo, 
două absențe în catalog. După 
acest prim act nesancționat. 
celelalte urmează în * voie, 
pentru că s-a creat un prece
dent. Prin repetare devine o- 
bișnuința, eroul „se speciali
zează". In acest mediu nociv 
minorul ia primele lecții care-1 
îndepărtează de la ideea de 
muncă și-1 apropie în schimb 
de necinste ; pentru el începe 
pirazitismul social. Banii cîști- 
gati fără muncă. într-un mod 
rușinos. îi creează gustul pentru 
a avea cit mai mult prin orice 
mijloc în afară de muncă. în
tr-un asemenea anturaj mino
rul învață de fapt să fure.

(înainte de a încheia acest 
capitol, aș mai dori să precizez 
două momente importante rele
vate de experiență. Mai întîi
cîteva întrebări : De ce, oa
meni buni, părinți ai unor co
pii poate chiar de vîrsta celor 
ce vi se înfățișează înainte cu 
un bilet la speculă, de ce în
curajați asemenea acte ? Dacă 
mîine unul dintre acești minori 
va fl copilnl dv. ?

de ademenea 
DLn grupul 

aoollților lor 
tineri cu în- 
Fata, destul

Am remarcat 
un fapt uluitor, 
speculanților și 
se distingeau doi 
fățlșarea plăoută. 
de frumoasă, aștepta un bilet 
în plus (Ia preț normal) și se 
găseau destul cavaleri care 
să-i ofere, sperînd că vor fi în 
compania ei dar ea ducea re
pede biletul prietenului iar a- 
Cesta îl revindea. tot repede.

cu preț dubLu și *sa mai de
parte. (Aviz amatorilor j.

Pentru primele concluzii ale 
„vizitei- in inima an*.jr.ijelui 
străzii îmi aminiesc de cuvin
tele tovarășei profesoare VIO
RICA PAUN, director 
la liceul M. Sadoveanu din Ca
pitală : „Orice mediu educ^ : 
strada. familia, prietenii, etc. 
Școala are. poate, o influentă 
mai mică dec it celelalte medii. 
De multe ori tot ceea ce în
cercăm noi. pedagogii aici, ne 
este răsturnat de către familie. 
Li se dau copiilor bani pe 
mină, nu li se refuză nimic, nu 
se creează copilului o preocu
pare pozitivă în afara orelor 
de școală".

O idee la care subscriem : 
unele medii, prin puterea lor 
de seducție, educă chiar foarte 
mult. Dar aceasta înseamnă 
oare că minorul trebuie izolat 
intr-o colivie de sticlă, unde 
să nu pătrundă nimic din afa
ră ?! Nici nu s-ar putea așa 
ceva. Ceea ce ae poete face în 
acest caz este vestejirea repro
babilului. optmindu-i medii 
activ sănătoase. Dar cum se Jn- 
tîraplă cu minorul delicvemt ? 
El este izbit adesea de relațiile 
spectaculoase ale anturajului 
de «tradă. ale grupului de ca
fenea. de stridentele unei «nu
mite mode, gesturile-șoc etc. 
Se alătură pentru că ie 
simte bine. îl mînglie Ia înce
put personalitatea, pentru că îl 
est® lene să facă un lucru care 
cere efort, pentru că nu îl 
stînjenaste nimeni intr-oin mod 
foarte aerioa... Este locul acum 
ca școala, prin disciplina șl căl
dura refla.țillor ce le cultivă, să 
nu îngăduie minorului alune
carea. Dar culmea este că 
această alunecare într-un an
turaj nociv fricepe uneori toc
mai din ecoală, d&rfeaînd poa

te ceea ce încearcă părinții ai 
opreați. IâîG de pildă ce re
lata tovarășul rr. s >r IONEL 
1ANCU de la seniorul 4 mili
ție : ..Minori, slabi la inv^tă- 
v.’-ă. cu idei er>;.".ște despre 
imnunerea personali tățiL se 
taruro»L ți se găsesc chiar în 
sroală. Recent un grup de 7 mi
nori. teti elevi la școala genera
lă IM. 2U fost aduși la noi pen
tru furturi repetate. Formau un 
grup despre care pedagogii nu 
știau nimic. Unul dintre ei, pro
babil cel cu inițiativa, fusese in
ternat un an și 5 luni la un in-

care au fost scosi dintr-ain an
turaj fiindcă prieteniilor false 
le-au fost opuse altele luminoa
se. In care cinstea și încrede
rea erau exigențe devenite 
axiomele prieteniei. Pentru ase
menea tineri, pedagogii împreu
nă cu organizațiile U.T.C., au 
găsit ocupații care să le dea 
posibilitatea să găsească adevă
ratele trepte și etaloane ale 
valorilor umane. dezaureolînd 
astfel pe cei care se impuneau 
drept liderii anturajului străzii.

Trebuie spus că odată intrat 
într-un astfel de anturaj, ado-

mari. Nu știu ce au vorbit afară 
pe palier, dar cînd a revenit 
în casă băiatul era alb la față. 
L-am întrebat ce s-3 întîmplat 
dar nu a vrut să-mi spună 
nimic. Abia înainte de a pleca 
la școală mi-a mărturisit că cei 
doi tineri ii ceruseră bani... Bă
iatul — povestește mama lui — 
a plecat la școală și nu s-a mai 
întors — a trecut o zi și măr
turisesc că ar putea sa fie deja 
implicat în vreun furt.

Sigur, miliția cercetează cazul, 
dar dincolo de el se impun 
concluziile despre șantajul mo-

8ticle de lapte, fuge de acasă. 
L-am mutat de la școala 86 la 
alta, dar tot degeaba".

„Intr-adevăr, unii părinți spun 
așa pentru a-șl ascunde lipsa 
de supraveghere pe care au 
manifestat-o — remarca tova
rășa Lupu. Si sigur că atunci 
cînd minorul a intrat într-un 
asemenea anturaj este mai greu 
de acționat. Dar nu se ajungea 
aici dacă părinții interveneau 
la timp".

Se pare însă că vina părin
ților nu este numai inițială, de 
nesupraveghere în legătură cu

In inima anturajului nociv
știtut de reeducare. Existența 
acestui grup ne aduce în fața 
unei concluzii : înainte noi jus
tificam cauzele prin aceea că 
minorii cu asemenea acte pro
veneau din familii dezorgani
zate. O Idee ușor de îmbrăți
șat. care ne depărta, de fapt, 
de adevăr. In cazul nostru totl 
erau din familii normale. Exis
tența grupului lși avea Insă 
rădăcinile în școală. Bineînțe
les. urma 9trada“.

Deci este greșit ca pedagogul 
să ignoreze existența grupului, 
a anturajului nociv chiar în 
șooală. Atunci cînd profesorul 
nu va tine leama de puternica 
înrîurire a „prieteniilor" care 
se nasc între elevi, el va ignora 
un factor de mare însemnătate 
educativi. Am înfilnlt tineri

lescentul se acomodează grupu
lui existent. El acceptă în mod 
mecanic un cod, idei, hotărîri, 
chiar dacă ele contravin pro
priilor deprinderi morale inci
piente. De cele mai multe ori 
acționează personalitatea „șefu
lui" care în raport de compor
tamentul său dur. spectaculos, 
impune o anumită conduită. 
Tovarășa căpitan ELENA LUPU 
de la biroul minori de la mili
ția Capitalei, remarca că un 
asemenea „șef" reprezintă ele
mentul cel mal nociv al antu
rajului. „Acum cîteva zile — 
povestea domnia sa — am primit 
un telefon de la mama unul 
minor — elev. Din ton se vedea 
că este îngrozită. Spunea că în 
timp ce își făcea lecțiile fiul ei 
a fost căutat da doi băieți mal

ral pe care anturajul periculos 
îl exercită asupra tinerilor care 
revizuindu-și atitudinea, vor să 
rupă cu prietenii de ocazie. 
Acești tineri trebuie ajutați cu 
mult tact, cu multă răbdare și 
cred că părinții și profesorii au 
cele mal multe posibilități în 
acest sens".

Am povestit însă tovarășei 
Lupu că unii părinți declară : 
„Băiatul meu a intrat Intr-un 
anturaj necorespunzător, nu 
știu ce să mai fac, cum să-1 
smulg de acolo ! N-am nici o 
putere". In ancheta socială în
treprinsă în cazul unor infrac
țiuni ale unor minori din Balta 
Albă, tatăl minorului C. D„ elev, 
susținea : „Nu mal avem ce să-i 
facem. Din cauza anturajului 
practică jocuri da noroc, furi

intrarea minorului într-un cerc 
vicios. Un anumit mediu fami
lial în care evoluează copilul 
îl dau acestuia o imagine falsă 
despre lume tocmai datorită 
neputinței sale de a selecta și 
hotărî. Iată ce declara în acest 
sens tovarășul TON UNGU- 
REANU procuror, șef de secție 
la Procuratura municipiului 
București.

„Pe minorul din aglomerația 
urbană îl prinde foarte ușor 
strada cu tot decorai ei pestriț. 
Neputînd să discearnă el, ia. 
firește, spectaculosul de proat 
gust si chiar ceea ce este și 
mal rău. Nediscernămlntulul său 
1 se alătură părinții prin com
portamentul lor. Ce caută oara 
copii de vîrstă școlară, seara, 
tlrziu. în restaurant, alături da

părinți, cînd trebuie să se afle 
în pat, să doarmă ? Asupra vîrs- 
tei lui fragede acționează pu
ternic toată atmosfera de acolo. 
Vede o bătaie, un scandal, aude 
cuvinte triviale — și ce cu
vinte !•— ba mai pune gura și 
pe băutură. Ce caută elevii sub 
îfi ani l.i filme jieiccornandale 
acestei vîrste ? Aici în fata 
noastră, a procurorilor s-au pe
rindat multi tineri ; majorita
tea erau obișnuițl să bea serios, 
să înjure ; ori toate aceste „ca
lități" într-un mediu vicios re
prezintă atu-uri. elemente de 
promovare către „șefie". Iar 
aceste însușiri sînt stimulate 
inconștient după cum am văzut, 
de către înșiși părinții minorilor. 
Justiția nu*-i poate condamna 
pentru asemenea atitudine gravă 
față de proprii lor copii, însă 
există si o condamnare morală 
a opiniei publice".

Poate efi scepticii sau tole
ranții vor susține că este un 
punct de vedere prea aspru. 
De-a lungul acestei anchete cît 
și a altora, a reieșit limpede 
faptul că unii părinți nu-și în
țeleg elementara îndatorire mo
rală de a fi răspunzători de 
propriul copil atît pentru a-1 
crește în spiritul unor legi să
nătoase cît și pentru a nu-1 lăsa 
să vicieze aerul proaspăt pe 
care îl respiră copiii vecinilor, 
ai celor din jur. Tovarășul VA
SILE DUMITRESCU, din str. 
Baba Novac, ne scrie că un 
copil este Infractor pentru fap
tul că miliția nu-1 Internează 
într-un institut de reeducare, 
care ar putea iă-1 ferească de 
anturaje dubioase ai să-1 o- 
prească de la furturi. Dacă co
pilul în cauză n-ar fl avut 
părinți poate că eram de pă
rerea domniei «ale, adică tre

buia să se îngrijească cineva 
de educația lui, și în consecință 
s-o facă statul. Dar acest copil 
are părinți, iar tatăl este chiar 
tovarășul Dumitrescu. Incredi
bil ? Poate, dar am scrisoarea 
în fața: un D&rinte vrea să 
scape de propriul copil și, cul
mea. un copil bun (la școală 
are unele rezultate, după măr
turisirea autorului scrisorii, co
pilul are talent la limba fran
ceză), invocînd motivul că nu 
mai are ce să-i facă și singurul 
vinovat este organul de miliție 
care nu i-1 ia de acasă.

Fuga d.e îndatoriri a unor pă
rinți nu sentimentul de nepu
tință — insuficient sau de-a 
dreptul nejustificat — noate decî 
atinge asemenea situații incit 
te poți întreba dacă dincolo de 
ele mai poate fi ceva și mai 
grav.

★
Anturajul de tipul celui în

fățișat aici este nociv, manifes
tările dinăuntrul lui sînt dife
rite dar converg spre același 
rezultat final dezastruos : vicie
rea. unui tînăr, scoaterea lui din 
circuitul învățăturii, al muncii 
sale prezente, al pregătirilor 
pentru activitatea de creator de 
valori în societate. Cel chemați 
să acționeze, să bareze calea 
spre asemenea anturaje : școală, 
organizația U.T.C.. părinții, au 
multe mijloace la îndemînă. 
Cum ? Nu se pot da rețete. Un 
singur lucru trebuie însă înțe
les : acele argumente tip tabu : 
„asta n-ai voie", „aici nu dis
cutăm". nu dau rezultate. Munca 
trebuie dusă diferențiat, lumi- 
nînd minorului zonele In care 
el este deficitar, făcîndu-1 să 
înțeleagă adevărata ceară a 
valorilor.



SClNTEIA TINERETULUI Pag. 3

« *»

• ■

$►

1

„0 altă sarcină de onoare care revine Uniunii Tineretului Comunist este organizarea 
activității de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei... una din sarcinile de mare însem
nătate și de onoare pe care Comitetul Central al partidului și guvernul o încredințează 
Uniunii Tineretului Comunist".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Cucîntarea rostită la Consfătuirea 

pe țară a Uniunii Tineretului Comunist)

Reportaj din activitatea organizațiilor U. T. C. consacrată
pregătirii tineretului pentru apărarea patriei
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FII DREPT
și Îndrăzneț
Șl TARE

Fii drept — și îndrăzneț — și tare.
. • • ■ . • •••••«
Fii neîndurător
Cu cei care lovesc In tinerețe. 
Fii paloș cu lumini, scăpărător: 
Dușmanii să-l cunoască, să-l învețe I

EUGEN JEBEtEANU

A
nalizînd activitatea educativi des
fășurata în rîndurile tineretului 
Plenara Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român din 29 no
iembrie — 1 decembrie 1967 a în
credințat Uniunii Tineretului Comu

nist — o data cu alte sarcini de mare răspunde
re — și pe aceea de a se ocupa de organizarea 
și desfășurarea acfivitâtii de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei.

A trecut de atunci mai bine de un an, iar 
f Intre timp activitatea tineretului legată de pre

gătirea pentru apărarea patriei a fost consfin
țită printr-o lege votată în Marea Adunare 
Națională. „Această activitate — se arată în 
expunerea de motive a legii amintite —se 
înscrie în contextul preocupărilor partidului și 
stalului nostru, al organizațiilor obștești, pri
vind pregătirea multilaterală pentru muncă și 
viață a tinerei generații, pentru formarea unui 
tineret viguros, dîrz și hotărît, capabil să ^ins
truiască și sa opere la nevoie viitorul României 
socialiste **.

Bucurîndu-se de adeziunea unanimă a băie
ților si fetelor între 18 și 20 de ani din uzine 
sau ae pe ogoare, din institufii sau de pe băn
cile facultăților, exercițiile cu caracter militar, 
sporturile tehnico-aplicative au devenit parte 
inseparabilă a activității acestora, activități pe 
care organizațiile U.T.C. de la orașe și sate le 
așează cu răspundere în agenda sarcinilor lor 
celor mai importante.

Toate aceste activități ah! de diverse și atîf 
de atractive pentru tineri șj tinere prin carac
terul lor sportiv, (competiții de tir, exerciții 
în aer liber, radio-amatorism, navo și aeromo- 

'țtelism, etc) au adus un plus de varietate și 
dinamism în activitatea desfășurată de organi
zațiile U.T.C. Ele au avut un important efect 
pozitiv asupra tinerilor și tinerelor, contribuind 
la educarea lor în spiritul unei discipline active, 
propice afirmării multilaterale a personalității, 
calirîi fizice, morale și intelectuale.

In rîndurile care urmează, reporteri ai ziaru
lui nostru au surprins aspecte semnificative 
ale modului în care tineretul patriei. s-a în
cadrat cu un înalt spirit de disciplină și ordine, 
în însușirea cunoștințelor și deprinderilor mili
tare, tehnice și sanitare.

albastre

Gate pentru ajutorul sânt tor.,

EROI SINT INCA
Cu calm, precizie și siguranță, tinerii execută lungul dar utilul antrenament pentru luarea liniei da 

ochire

Intîlnirea noastră cu băieții de 
la grupul școlar Unirea a început 
prin intermediul cîntecului. Ver
surile și ritmurile unui vechi și 
cunoscut marș patriotic inundau 
cartierul și credeam că pe strada 
de după colț se îndreaptă spre 
noi o coloană de ostași. Impresia 
era întărită și de faptul că ritmul 
cîntecului era însoțit de ritmul 
precis, sonor, al pașilor de marș,..

Cîteva clipe mai tîrziu, cînd, 
în colțul străzii, apărea coloana 
perfect aliniată a unor tineri ce 
mărșăluiau învestmîntați în uni
forme albastre, ne-am dat seama 
că reportajul nostru despre ac
tivitatea de pregătire — în pro
bleme de instrucție a focului șl 
alte discipline — a elevilor de la 
grupul școlar „Unirea", începuse

Comandantul detașamentului, 
Inginerul Stefan Hagiu, ne măr
turisea cu mîndrie că „băieții 
săi" s-au încadrat perfect, . hiar 
din prima zi, în antrenamentul 
de mărșăluire cu cîntec.

Am urmărit coloana de uni

«

forme albastre pînă pe platoul 
din incinta școlii, unde se desfă
șurau exercițiile instrucției de 
front. Aici, sub comanda lui Ma
rin Ghețu, care și-a satisfăcut 
de curînd stagiul militar, o grupă 
de adolescenți învăța întoarce
rile din mers. Cu răbdare și ta
lent pedagogic, fostul sergent 
face observații, îndreaptă greșe
lile de execuție, iar din cînd în 
cînd execută el însuși mișcările 
complicate. Aceeași atmosferă de 
vioiciune tinerească am întilnit-o 
în sala de sport a grupului școlar, 
acolo unde se antrenau la in
strucția focului, fetele. Am întîl- 
nit acolo un excelent micro-poli- 
gon de instrucție.

Ne oprim la atelierul intitulat 
„verificarea constanței liniei de 
ochire".

Ana Badea, 
ochi albaștri, 
ostășesc" (așa 
forma albastră 
i se potrivește 
care îl poartă

o fată înaltă, cu 
căreia „costumul 
numește ea uni- 
pe care o poartă) 
de minune și pe 
eu cochetărie, ne

Pregătirea pentru apărarea pa
triei nu se desfășoară numai pe 
cîmpul de exercițiu. Evocarea e- 
venimentelor istorice, amintirile 
despre eroii care s-au jertfit pen
tru libertatea patriei constituie 
tot atîtea momente importante în 
educarea patriotică a tinerilor și 
tinerelor.

...In sala devenită ne încăpă
toare, băieți și fete ascultau a- 
mintirile unui veteran din răz
boiul antihitlerist

— Era de statură potrivită— 
Cum se spune, nici prea înaltă, 
dar nici prea măruntă. Avea un 
păr negru, bogat, împletit în coz! 
pe care Ie prindea strîns© într-o 
coroniță pe creștet... Si era tare 
vrednică... Se pricepea de minune 
să acorde asistență sanitară rănî- 
ților, să le spună vorbe de încu
rajare...

Cuvintele veteranului sînt as
cultate cu atenție și în fața tine
rilor se înfiripă biografia eroinei 
sergent Elena Chiriță-

Tn toamna Iui 
Chintă se afla la 
Nr. 303. Lucra la 
talului și faptul o 
După mai multe intervenții, E- 
lena a trecut soră de salon $1 
aici putea fi găsită zi și noapte.

1944, Elena 
spitalul S.T. 

farmacia spi- 
nemulțumea.

arată cu mîndne fișa de la „tri
unghiul greșelilor" :

— Acesta este certificatul meu 
de ochire — ne spune ea, nu 
fără orgoliu, și observăm că ado
lescenta aceasta are, într-adevâr. 
cu ce să se mîndrească.

Cineva ne spune apoi că Ana 
se pregătește, în această perioa
dă, pentru concursul „Centura 
galbenă", prima treaptă de con
sacrare în judo.

— Am îndrăgit judo-ul pentru 
că dezvoltă curajul, condiția fi
zică — ne mărturisește ea. Re
comand acest sport minunat și 
reconfortant tuturor tinerilor.

Capitolul la care Ana nu ne-a 
făcut confidențe a fost poezia, 
pasiune veche, căreia îi consacră 
clipele libere. Ne-am explicat re
zerva Anei prin faptul că prin 
ferestrele sălii de gimnastică in
trau copios razele soarelui de pri
măvară. Primăvara și poezia erau 
în jurul nostru și Ana știa bine 
că n-avea nici un rost să le tul
burăm prin cuvinte.
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PUNTE DE AUR S PRE
TIMPURI DE FOC

PRIMUL GRAD IN IERARHIA EROISMULUI
Pe linia de front Păuliș-Miniș- 

Cuvin-Chioroc avuseseră loo 
lupte grele, în care legendarul 
detașament de la Păuliș, format 
din cîteva unități de rezervă și 
elevi ai școlii de subofițeri, se 
acoperise de glorie. Răniți! din 
detașamentul de la Păuliș se 
aflau în îngrijirea Elenei, iar fata 
era mîndră de faptele tinerilor 
aceia ciuruiți de gloanțe, dar care 
nu pierduseră optimismuL

Elena asculta adeseori, noap
tea tîrziu, bubuitul tunurilor, pri
vind de la ferestrele spitalului 
fulgerările exploziilor de dincolo 
de orizont Asculta exploziile și 
se gîndea că acolo, dincolo de 
marginea orizontului, unde sol-

Printre conurile da cetini 
care străjuiesc aleile platou
lui din casta curte c Fabricii 
ds confecții ți tricotaje, tex- 
tilistels bucurețtene execută 
exerciții de pregătire sanitară.

Cu bățtile aplecate cochet 
pa o ureche, arînd tn bandu
lieră trusele da prim ajutor, 
fetele frumoase și harnice de 
la Fabrica de confecții ți tri
cotaje învață să fixeze o frac
tură, să înfățoare im pansa
ment, să transporte un rănii.

Prislea fetelor în uniformă 
albastră este Aurelia Hoza. 
"Zâmbetul nu i-a dispărui de 
pe față nici atunci cînd a tre
buit xd transporte cițiva zeci 
de metri „un rănit", adică pe 
"x)lega sa. Ana Nenicioiu.

Cu răsuflarea întretăiată de 
efortul care nu i-a risipit buna 
dispoziție, Aurelia ne mărtu
risea satisfacția pentru noțiu
nile de orientare tn teren tn- 
vățate la orele de topografie 
ri care o ajută o rit de mult 
in timpul deselor ei călătorii 
turistice în munți, la sfirțit 
de săptămînă.

Ora de topografie a început 
azi cu o deplasare după azi
mut. Fetele primesc pe rind 
busola, ca intr-an concun 
atletic de tip ștafetă.

Dona Colerta, care a pre
luat busola, urmărește cu a- 
tenție trepidațiile acului mag
netic, stabilind cu siguranță 
unghiul de marț ți reperul 
traseului- După o jumătate de 
oră de marț, grupa a ajuns 
intr-un impas. Se pare că 
cineva a strecurat o eroare in 
unghiul de marș. Este con
sultat carnetul instructorului 
și răspunsul este aflat pe loc : 
greșeala a fost săcîrțită de 
Mărioara Călugăru. Eroarea a 
fost de numai 2 grade, sufi
ciente însă să devieze direcția 
de marș. Instructorul folo
sește prilejul pentru a le re
aminti fetelor că lucrul cu 
busola și aparatura topogra
fică cere o maximă precizie I

Pe platoul central al uzinelor „Tractorul"-Brașov, fetele fi băieții au început orele de pregătire 
militară generală

dații se înfruntă cu dușmanul, 
este, de asemenea, nevoie de ea, 
că rănițîi care gem pe cîmpul 
de luptă au nevoie de ea, de 
ajutorul ei.

într-o noapte de toamnă, Elena 
a luat marea hotărîre. Și-a procu
rat de la magazia spitalului o 
tunică de infanterist, o cască și 
o rani(â pe care a umplut-o pînă 
la refuz cu medicamente. După 
ec a predat schimbul de veghe la 
salonul cu răniți, Elena a scria 
un bilețel la lumina firavă a unui 
felinar de campanie :

,J9omnu2e doctor,
Am •plecat pe /ronț Este ne

voie țt aici de mine, dar e nevoia 
de cineva ți acolo. Nu cd supd- 

Concursul „PENTRU PATRIE"
Becent, Uniunea Tineretului Comunist a 

..Pentru patrie", o întrecere cu caracter 
destinată tineretului. în dorința de a oferi ____
amănunte in legătură cu desfășurarea acestui concurs, ne-am 
adresat tovarășului Nicolae Mateescu, șef de comisie Ia 
C.C. al E.T.C.

— Concursul inițiat de Uniunea Tineretului Comunist — 
ne-a spus dinsul — finalizează îndeplinirea unei etape de 
pregătire și urmărește verificarea practică a cunoștințelor în
sușite de tineri prin programul de instrucție. Sintetizind, el 
constă in parcurgerea de către grupele de tineri a unor 
trasee cu rezolvarea unor momente aplicativ-militare.

întreaga activitate de organizare și conducere a concursului 
retine, a^a după cum este și firesc, organelor și organizațiilor 
U.T.Cm cu sprijinul organelor de stat și obștești care au atri
buții în pregătirea tineretului pentru apărarea patriei.

Concursul «Pentru patrie*4 — ediția din anul acesta _  are
două etape de desfășurare î una pe centrul de pregătire și 
cealaltă pe localitate. Prima etapă este organizată de către 
comitetul organizației U.T.C. respective cu sprijinul coman
danților de centru și al comandanților de detașament. Grupul 
de tineri cîștigători pe detașament vor participa la intrece-

T*r

rați și, vă rog, aveți grijă să-mi 
faceți mutația la batalionul întîi 
din Regimentul 96.

Sâ trăiți l

Soldat ELENA CHIBIȚĂ"

Primul grad din ierarhia mi
litară — primul grad în ierarhia 
eroismului — fata cu codiție îm
pletite în formă de cunună 
luase cu de
Gradul acesta, 
te care i-au 
Elena Chintă

și-1
Ia sine putere, 

ca și celelal- 
fost acordate, 
le-a acoperit

MEMORIA GLORIEI
In fila îngălbenită 

de vreme a muzeului, 
în panoplia pe care 
armele sînt ori nd ui te 
în pașnica încrucișare, 
în piatra strun]ită sau 
în fierul încovoiat de 
braț voinic, în bron
zurile care prelungesc 
în eternitate chipuri 
voievodale, în fresce, 
întâlnim pulsul vital 
al generațiilor care, in 
competiția cu timpul, 
aduc prezentului măr
turii semnificative ale 
trecutului glorios.

O recentă vizită la 
Muzeul Militar Cen
tral a unor grupuri de 
tineri din câteva în
treprinderi bucureș- 
tene, desfășurata wb 

semnul emoției adinei, 
a însemnat o concen
trată dar consistentă 
lecție de istorie. În
drumați cu compe
tență de un profesor 
de istorie, băieții și 
fetele de la Uzina 
„Vulcan", Fabrica de 
stofă de mobilă, Țe- 
sătoria de relon „Pan
duri" s-ău în ti Ini t cu 
mărturii în care me

—'* ' l .*»*v*.f.*j*.*u'u*u‘.■.*.*

inițiat Concursă! 
aplicativ-mîlitar 
cititorilor noștri 

cu încărcătura durabilă a fap
tei. Nu știa ce este odihna 
nici ziua, nici noaptea. Era pre
zentă în linia întîi, acolo unde 
primejdia era mai mare. Adese
ori, culegînd rănîții de sub ploaia 
de proiectile, Elena punea mina 
pe o armă sau pe o mitralieră, 
luînd locul luptătorilor căzuți.

Pentru faptele ei de luptă, 
Elena a fost înaintată la gradul 
de sergent, decorată cu „Virtu
tea Militară" și ordinul „Apăra
rea Patriei".

In iarna lui 1945, Elena lupta 
în jurul orașului Budapesta, unde 
hitleriștii opuneau o disperată 
rezistență.

Aici, întT-o dimineață frigu
roasa și cernită, Elena Chintă 
a fost raniță mortal.

— Eroismul șî vitejia ei, izvo- 
rîte dintr-o supremă dragos
te de patrie, stau ca un exem
plu nemuritor pentru generațiile 
de azi și de mîine — și-a înche
iat cu ton grav cuvântul, bătrânul 
veteran al luptelor pentru elibe
rarea patriei.

moria luptelor pentru 
dreptate și libertate, 
a jertfelor pentru idei 
luminoase este mereu 
vie. De la legendarii 
Dromihete și Decebal 
pînă la Stefan cel 
Mare și Mihai Vi
teazul, de la Horia la 
Bălcescu și Alexandru 
Ioan Cuza 
la aceștia 
nistii care 
pentru 
minos 
român, 
nară a _____________
vorbește de oameni și 
fapte in măsură să 
emoționeze, să ampli
fice energiile. Aflîn- 
du-se printre tinerii 
vizitatori, reporterul a 
consemnat cîteva im
presii.

— Vizitez pentru a 
treia oară Muzeul 
Militar Central.
acum, ca 
ma dată, 
presionează 
bărbaților iluștri __ 
neamului, faptele de 
eroism săvîrșite de 
luptători. Mai presus 
de orice mă emoțio-

— și de 
Ia comu- 
au luptat 
viitor lu- 
poporului

un 
al 
istoria mile- 

patriei noastre

și 
ipă

Și 
pri- 
im- 

figurile 
i ai

nexza iubirea de țară 
a acestor oameni. Aid 
înțeleg mai bine ce 
înșeamnă cuvintele 
„ostași români". (Ion 
Vasile, ucenic la U- 
zina „Vulcan").

— Totul e intere
sant, instructiv, pen
tru noi tinerii : lupta 
de 1^ Rovine, răscoala 
de la Bobîlna, Călu- 
gărenii... Voi reveni 
negreșit la muzeu... 
(Elena Danescu, țesă
toare la Fabrica de 
itofe de mobilă).

— Eroii au. pentru 
mine, ceva solemn în 
priviri, în gesturi... 
Mărturiile luptei unor 
tineri care la vîrsta 
noastră, la 20 de ani, 
s-au jertfit pentru i- 
dealuri înalte, mă e- 
moționează (Valen
tina Bocănescu, dese
natoare la Seiviciul 
proiectări — Uzina 
„Vulcan").

Erau numai cîteva 
din gîndurile sutelor 
de tineri care în ziua 
aceea de primăvară 
trăiau în sălile Mu
zeului Militar Central

rile pe centre, după care urmează cea de-a doua etapă etnd 
grupele ciștigătoare, reprezentind diferite centre de pregă
tire se ror întrece în finală. Fiind vorba de întreceri la nive
lul localității, organizarea acestei etape revine, in primul 
rind, comitetului U.T.C. municipal, orășenesc sau comunal 
care va colabora cu organele locale de stat și obștești. De 
subliniat că la această etapă comandantul grupei este desem
nat dintre componen|ii ei. pentru a putea participa el însuși 
la momentele concursului. Cit privește conducerea tehnică, 
ea este asigurată de un juriu constituit, în funcție de etapă, 
din activiști U.T.C.. comandanți, arbitri și instructori sportivi 
ofițeri.

Concursul este organizat cu norme tehnico-tactlce separate 
pentru băieți și fete între 18—20 ani. Cît privește aceste 
norme, ele sînt prevăzute intr-un regulament al concursului 
in care sint specificate toate momentele tactice, modul lor 
de rezolvare, precum și haremurile de îndeplinit. Acest 
regulament va fi difuzat centrelor de pregătire. Citez cîteva 
probe : determinarea locului de stație, a punctelor cardinale 
cu busola sau după diferite semne ale detaliilor de plani- 
metrie ; trecerea pistei cu obstacole ; aruncarea grenadei 
de mină la țintă, deplasarea după azimut ; primul ajutor la 
răniri ele.

...Calendarul încerca să de
monstreze că ziua aceea era 
o zi de primăvară, cu toate 
că mercurul termometrului se 
încăpățina sa-l contrazică. 
Cert este, însă, că nici frigul, 
nici lapovița aceea pătrunză
toare, nu atenuau cu nimic 
entuziasmul cu care tinerele 
de la fabrica de confecții 
„Steaua Roșie" din Sibiu in- 
cepeau' obișnuita ședință de 
exerciții militare. Ca de obi
cei, înaintea fiecărei ședințe de 
pregătire, comandantul centru
lui de pregătire, Ion Călugăr, 
a început cu instruirea meto
dică a comandanților de 
grupe.

Deac Nicolae, Moraru Mi
hai, Abuc Mihai, Olteanu 
Ștefan și Dandler Florian — 
comandanți de grupă — au 

A
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pus apoi și ei, la rîndul lor, 
la punct ultimele amănunte 
ale planului de expunere pri
cind descrierea, montarea ți 
demontarea unei puști.

Timpul trece repede ți, 
după obișnuitele exerciții de 
marș, fetele de la „Steaua 
Roșie", aceste adolescente cu 
codițele ascunse sub căciulițe 
albe și cochete, trec la exer
ciții de luptă. Igna Elena și 
Calicia Sanda par a ignora 
faptul că pământul pe care 
s-au așezat în poziția culcat 
este încă rece și, cu meticu
loasă grijă, exersează luarea 
liniei de ochire cu pușca.

Pe Igna Elena o întâlnim 
puțin mai tîrziu tn mijlocul 
careului, executând o aruncare 
model a grenadei de mină din 
poziția „in picioare pe loc".

La determinarea punctelor 
cardinale cu ajutorul busolei 
este riadul Anei Șerban să se 
evidențieze, după cum prie
tena și tovarășa ei de muncă, 
Maria Fieraru, este conside
rată drept o „specialistă* a 
pregătirii A.L.A.

Ultimul capitol al ședinței 
de pregătire militară s-a des
fășurat în pădurea din apro
pierea fabricii. A fost un fel 
de plimbare prin pădurea din 
care, în ciuda termometrului, 
se arătau solii primăverii. Fe
tele au cules ghiocei și topo- 
rași; și tot aici au putut să 
demonstreze practic ceea ce 
au învățat mai înainte teore
tic. Au învățat în pădure să 
se orienteze tn teren fără har
tă fără busola, după muș
chiul de pe coaja copacilor 
sau de pe stânci. Tot aici s-au 
familiarizat cu primele no- 
țitmi de topografie. Elemen
tele de „planimetria" și „ni- 
velmente", pînă atunci no
țiuni abstracte, auzite in fața 
hărții, s-au dovedit a fi simple 
ridicături de pământ acoperite 
cu iarbă, marginea pădurii 
din care culegeau ghiocei și 
toporași...

sentimentul tulbură
tor $i mîndru că a- 
parțin unui popor 
caîe în decursul exis
tenței sale milenare și 
zbuciumate și-a păs
trat neștirbită ființa 
națională, dînd isto
riei eroi nemuritori. 
Trecutul legendar sa 
topea în gîndurile lor 
cu realități ale pre
zentului în care un 
întreg popor, strîns 
unit în jurul partidu
lui comunist, reali
zează o etapă istorică 
de eroism nu mai 
puțin legendar decît 
al înaintașilor, edifi
carea civilizației so
cialiste. Treceau gravi 
printre relicvele 
scumpe ale istoriei și 
simțeau că. asemenea 
stejarului viguros care 
își trage seva din pă- 
mîntul în care cresc 
și ei, cei mai tineri 
cetățeni ai țării, sînt 
adine împlîntați cu 
toate rădăcinile sufle
tului și gîndului în 
istoria trecută, pre
zentă și viitoare a 
acestei țari de eroi.
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într-oin roman al lui Balint 
Tibor există un pasai în care 
unul din eroi se exprimă ast
fel : „Vă rog să mă scuzați dar 
nu pot citi romanele de azi. 
Parcă ar fi confecționate sub 
aceeași 
de -acum 
nografie
«ui de fabricare a tălpii sinte
tice. Pe ici. colo cite o pată de 
culoare... Eu cred că o carte 
bună se naște ca și un copil. 
Picioarele. mîinile și ochii se 
dezvoltă oarecum deodată și în 
toate direcțiile, sau 
zis, 
oare . _ .
tă. a santiinentelor". ,

Desigur că literatura nu se 
poate. în mod simplist, identi
fica cu (realitatea. Trebuie să 
luăm î<n considerare a serie de 
factori ce derivă din complexi
tatea problemei. Dar un lucru 
rămîne sigur : eroul t om anului, 
citat mai »us, nu vorbește în 
vtnt. critica sa este parțial în
dreptățită, în anumite cazuri. 
Ceea ce este îmbucurător și 
merită a fi coruemnat este fap
tul că. depășind tot mai mult 
schema simplista. Siterabura 
noastră și-a îmbogățit peisajul 
cu opere remarcabile pe măsu
ra epocii pe care o parcurge 
poporul nostru. Cărțile, cele 
mai bune ale scriitorilor de na
ționalitate maghiară din Ro 
mânia, parte integrantă a în
tregului front scriitoricesc, con
tribuie la programul general ca
litativ parcurs de noua noa«tră 
literatură. Ele confirmă valabi
litatea părții a doua din citatul 
cu care ne-am început articolul. 
Dorim să subliniem cîteva din 
calitățile unora dintre acewîc 
cărți. Este adevărat cl Nogy 
latvan (care figurează șl în ma
nuale școlare, din păcate nu cu 
cea mai reușită creație a lui) a 
public®t primul volum dintr-un 
ciclu autobiografic ce ae anun
ți interesant, iar Stlto Andrâs, 
cunoscut mai alea prin piesele 
sale de teatru șl filme aduce 
acum, In loc de eroi creionați 
cam anecdotic, în paginile nou
lui său roman. în curs de ela
borare, viața intensă, plină de 
frămîntări. din anii din urmă 
ai unul sat de pe cimpie. în 
ultimii ani. insă, numărul scrii
torilor maghiari si. al creațiilor 
demne de a fi cunoscute a cres
cut foarte mult, nu numai nu
meric ci și prlntr-o substanția
lă lărgire a problematicii aces
tei literaturi si a nivelului ei 
artistic.

Cea mai caracteristică, mi se

zodie, după opere 
cunoscute. Putină et- 
a mestecată cu pro ce-

mai bine 
radial. Inima este aceea 
hrănește celula, fecunda

pare, dezvoltarea autorului ro
manului Neamul Gondoșilor, 
romancierul Szabo Gyula, lau
reatul premiului de stat. Ro
manul său care a dat naștere 
la multe discuții dar i-a adua 
și prestigiu, prezenta un sat 
din secuime In preajma coopera
tivizării și apoi, trăind toate fră- 
mîntările acestui proces, oferea 
un colorit specific și un fel 
aparte de judecată. Am admirat 
forța cuvintului. forța narativă, 
evocatoare — însă cîte odată 
coloritul local a umbrit parcă 
noutatea adevărată pe care-o 
așteptăm. Color ce se îndoiau

cum apune chiar el
anii
tinereții, multe s-au
dar
rea
Iui.
un
iași . , _____
leași obiceiuri : ele există 
de cind e lumea, ci tn prezent, 
acum, pină cind îi văd eu. pînă 
sînrt contemporan cu ei...“ ..Apoi, 
la moartea mamei, așa cum re
cunoaște el. „deodată totul în
cepu să ie schimbe în mod ra
pid. timpul a Început să fugă

„Au trecut 
copilăriei, au trecut anii 

schimbat 
eu n-am sesizat încă trece- 
vremii. trecerea prezentu- 
nici că ©1 are un trecut și 
viitor. Aceleași fețe, ace- 
munți, aceleași case, ace- 

nu

Un drum oarecum asemănă
tor l-a străbătut ți Fodor San
dor "traducător al numeroase
lor nuvele și romane din limba 
română In limba maghiara. El 
a ' ’
D. 
la 
de 
la

tradus Vara oltenilor de 
R. Popescu. Acesta a ajuns 
romanul său Cronica, plin 
încărcătură pasionantă, de 

nuvelele cu iz anecdotic. în 
acest roman el căuta o simbio
ză între atitudinea de cronicar 
și de autoportretist. sau mai 
simplu spu£, el îmbină in
teresul față de sociologie cu cel 
pentru psihologie. încerci nd să 
le aducă un numitor comun

Personajul literar
în ipostaze inedite

de posibilitățile aale. Szabd 
Gjnila le-a răspuns cu un vo
lum de nuvele adeverind în 
mod indubitabil ci trece prin- 
tr-o perioadă nouă de dezvol
tare artistică. cA după Neamal 
Gondoșilar este în stare si ofe
re ceva nou și deosebit Nou
tatea pe care o aduc® nu con
stă exclusiv in faptul ci Szabd 
Gyula nu mai acri® o prozA eu 
tematica exclusiv țărănească, 
aau în faptul ci chiar madiul 
urban cîștlgA prepaaderenta In 
BcrlerHe sale : esențial mi sa 
pare unghiul din caj*e își pri
vește eroii șl faptul că dincolo 
de culoarea locală, aexlze&zA pro
bleme. Desigur că vechile sale 
tend inie nu dispar dlntr-odată 
și nițel nu trebuie să dtapară. 
Dar scriitorul nu mai acordă 
importantă doar unor ai hiat 11 
ieșite din comun, culorii loca
le. <cl caută să vadă ce se pe
trece în sufletele oamenilor, 
sondează în adîncime. Regăsim 
în aceste a crieri frumusețea 
sobră a baladelor populare, 
însă ^atmosfera de baladă, con- 
Sftrucția baladescă se împacă 
foarte bine cu simbolurile mo
deme. Ce s-a întîmplat ? Sza- 
bo Gyula și-a dat seama că, așa

de KANTOR LAJOS

ca un Mxrub ea a-a tocit da atf- 
ta întrebuințară-."

Si cu «cearta începe da fapt 
acel ntxi de care am pomenit. 
Eroii din nuvelele 
Gyula a a miacS In 
oedfici aertauhii 
neaxl, dlacuti :

hd Szabd 
■Wnoafer» 

Bftu. ocțlo- 
dar apar® |1 

cava independent de el, Jn bina 
■Mi riu. tar autorul nu poale 
ai nu țină coat de acest® forțe. 
Timpul este noui element de 
redactare pe care și l-a desco
perit, acum Szabâ Gyula. Nu e 
vorba de un modernism pr oua - 
tian lntereșant este feflul în 
cere eroii nuvelelor oale aeei- 
zează dimensiunile timpuluL 
După părerea mea cele mal reu- 
tite ntxveta ale hui Szabo Gyula 
sini totuși acelea unde răspun
derea personală se împletește 
organic cu răspunderea socială. 
In această reflectare apere no
țiunea de timp : nu numai tre
cutul dar și viitorul căci pe om 
nu-I caracterizează numai ceea 
ce este, ci spre ce tinde, și 
realitate poate fl — chiar 
dacă numai psihologi — |A 
visul.

FArl ii nega aspectul de ex
periment, pășește pe aceot drum 
șl Vereai Zoltan, autorul roma
nului Septembrie. Cartea nu 
poata fi definiți ca un 
roman al unei clasa aau Dături 
■oclala. Dar nu o putem declara 
nici un roman pur paihologLc. 
Ou toata că ar o li hui Vereaa 

problemele 
aria unul

Ou toate că 
itnt intelectuali, 
descriae depășesc--------------
conflict conarot : „Ca ziduri ■« 
ridică Intre om și ora j ce greu 
a aă dai la o parte &CMte zi
duri ridicate din frică, dto pOfi- 
cere din manieră șd din nu știu 
tacă ce pentru ea «ufletede să 
ie poată găsi f&ră opreltatl". 
Acest roman poate fl conside
rat drept deschizător de drum 
In romanul analitic al scriito
rilor de limbă maghiară din 
România. înainte de romanul 
Septembrie, poate nimeni n-a 
reușit aă prezinte cu atlta na
turalețe în literatură, păstrînd 
chiar virtuțile viului grai, con
viețuirea diferitelor naționali
tăți.

în eceaatfi «trăduință. Vereas 
Zoltan are un real concurent 
!n persoana iul Papp Fereno 
care a trezit un viu interes prin

ultimele oale micro-romane.
In acest context, ar fi trebuit V 

iă-1 amintim și pe Bajint Tibor 
cunoscut mai ales prin nuvele- 
le sale (a căror încoronare va £ 
fi, oarecum, amplul său roman 
la a cărui finisare lucrează). 
Trandafirii voluntari din Sodo- 
ma denotă doar o aparentă in- **

CRONICA TEATRALĂ
consecvență, căci eroul dezu
manizat de tehnica modernă nu a 4 J 
este decit un aJter-ego al eroi- * 
lor săi cunoscut! : oameni mă
runți. indiferenți, insensibili, 
trăind sentimentul alienării, — 
niște burghezi sterpi. Balint Ti
bor nu se străduiește spre sci- 
ence-fiction, cadrul fantastic £ 
constituind un simplu mijloc în 
mina scriitorului, pentru a se 
putea apropia mai bine de sufle- 
tul omenesc și în condiții gro
tești sau absurde să ne arate că 
nimic nu poate înlocui substan
ța umană.

Balint a construit o lume 
aparent absurdă, proiectată în 
viitor, dar prin aceasta el nu a 
vrut să se îndepărteze de pro
blemele contemporaneității. De
sigur că șaradele sînt de multe 
genuri și nici nu e cazul, nu 
merită totdeauna să ne batem 
capul cu dezlegarea lor. însă 
cartea Trandafirii voluntari din 
Sodoma nu intri In această ca
tegorie.

Nu pot fi trecute în categoria 
creațiilor care cochetează cu ab- 
aurdul, nici nuvelele lui Pas- , 
kandi Geu. Aceot poet deosebit 
de înzestrat a publicat recent 
un volum de ața-zlse nuvele 1 
absurde. Prozele Iul Paskandl 
nu propagă lrați on «Honul, ex- | 
primind prin el niște stări ma
ladive. cl ridică problema drejn 
tului unei existențe raționale 9 
față da irațăonalitate.

Nici pe departe n-am ajuns £ 
la aftrsltid listei. Din aceastA 
înșiruire lipsește numele Iul 
Bajor An<]or unul din ©el mai V 
Înzestrați scriitori maghiari 
din România, precum șl iluștrii 
reprezentanți din gemaratiiile 
mai vechi pină la cel mai tineri 
care bat la porțile consacrării : 
Kocsls Istvan, Vari Attila șl co
legii lor. Am amintit doar de 
cîteva căutări contemporane, 
cîteva 1-ucrărl care au fost apre
ciate da critica literară și au 
întrunit aprecierea ©uMiculul 
cititor.

DISONANTA IN 3 TIMPI"
LA STUDIOUL I.A.T.C.

Sub titlul Disonanță In S 
• timpi, reunirea în același spec

tacol a trei autori ca Sofocle,a un duiun uu ouiucie, 
Priestley și Horia Furtuni nu 
mai pare o arbitrară contopire 
de nume, ci își confirmă me
nirea de montare experimen
tală. experimentul constînd în 

• solicitarea complexă a posibili
tăților de exprimare a studenți
lor actori (clasa profesor Ion 

_ Finteșteanu) In două sau chiar 
9 trfii Partituri diferite. Rămîne 

totuși sub semnul întrebării 
doar opțiunea pentru Făt Fru- 

A mo®, basmul dramatic al lui 
“ Horta Far tună. Pentru studiul 

scenic al unor eroi de feerie exis- 
I tau destule alte lucrări mal ins- 
' pirate decit acest uniform cor

tegiu de monoloage în cadență 
populară. Puși să recite versuri.

1 uneori retorice, alteori puerile, 
lipsiți de gradația unei reale ac
țiuni scenice, actorii au fost 
evident deserviți, încercările de 
Interpretare rămînînd la nivelul 
unor apariții șterse. Unica reu
șită. portretul unul httru poves
titor de snoave picante realizat 
cu umor de Radu Baaarab, este 
prea puțin pentru a motiva o 
oră de spectacol.

DatA fiind alegerea nelnsplratA 
considerăm îndreptățită acorda
rea atenției celorlalte două 
montări : fragmentul din Electra 
— axat pe punctele nodale 
acțiunii — și piesa într-un 
Trandafirul șl coroana.

Din ciclul de mituri ale 
millei Atrizilor, zbuciumata 
gură a Electrei străbate veacu
rile. Vaietele fifîșietoare ale ero
inei. stăpînită de marea pasiune 
a dreptății, simbol sublim al 
iubirii filiale, sînt integrate în
tr-o extremă încordare a con
flictului, în momente de t in
tens dinamism dramatic. în nu
ditatea dezolantă a scenei în

alt

fa- 
ft.

Prof. dr. docent MIHAI POP despre

mom //v cercetările
SMDENJEȘTI DE

conjurată de cenușiul perdele- 
W lor, evoluțiile actoricești au im

pus cîteva nume, asupra cărora 
merită să ne oprim mai mult, 

A Actriță de factură aparte, cu un 
impresionant temperament de 
tragediană. Domnița Mărcnlesca 

• construiește o Electră vulcanică.
un suflet al marilor contraste. 
Cumplită în violența durerii 

• sale, Electra geme zdrobită de
captivitatea singurătății, strigă
tul ei deznădăjduit în fața ce- 
nușii lui Oreste transformîn- 
du-se într-un zguduitor bocet 
funebru, pentru ca imediat să 
renască, în tandrețe și duioșie

DOMNIȚA MÂRCULE8CU.

BUTA 
Coroana** 

de J. B. Priestley 
văzute de N. ANEST1N

...șl MIHAELA 
tn „Trandafirul șl

pentru fratele său. La același 
valoros nivel interpretativ, 
Mihaela Murgu apare în Cll- 
temnestra mîndră și sfidătoare, 
eleganța fiecărui gest revelînd 
regina, intonația și privirea 
trădînd mîrșăvia criminalei. Re
dus la două personaje, corul 
femeilor, dacă poate fi numai 
cor, obligat la cîțiva pași repetați 
mecanic, pierde din Importanță 
ai devine un povestitor pasiv. 
Indiferent. Apreciem ca deose
bită povestirea nuanțată a hă- 
trînulul pedagog — Radu Basa- 
rab, posibilitate de a urmări pe 
actor într-o pagină dramatică 
de rară frumusețe.

Cel de-al treilea „timp“ dra-

Desfășurarea recentelor lu
crări ale celei de-a Il-a ediții a 
Colocviului național studențesc 
do folclor, la un an după cea 
dintîi reuniune de acest fel — 
primăvara trecută, în oadry* 
Festivalului studențesc de artă 
— edifică asupra Intenției orga
nizatorilor de a persevera in 
statornicirea acestei manifestări 
științifice ca întrunire anuală a 
celor mai activi membri ai cer
curilor studențești de folclor. 
Sînt multe argumente ce pledea
ză pentru astfel de colocvii.

De-a lungul anilor, am con- 
«tatat cS sesiunile științifice pe 
{acuitate, cu un program mixt 
de comunicări deja prezentate 
la întrunirile diferitelor cercuri, 
trezesc prea puțin interesul stu
denților. De aceea, cu acordul șl 
sprijinul Comitetului Executiv 
al Uniunii Asociațiilor Studen
țești am inițiat, anul trecut a- 
cest colocviu, care este, in iapt, 
o sesiune științifică națională 3 
tuturor cercurilor de folclor din 
universități, institute pedagogi
ce si conservatoare. După două 
ediții, toti participant» au că
zut de acord asupra continuării 
acestei inițiative, astfel că m 
mai 1970, intr-unui din centrele 
universitare din provincie, va fl 
organizat al ITI-lea Colocviu na
tional studențesc de folclor. Uti
litatea unor asemenea întilniri 
rezidă in cadrul larg pe care >1 
creează unor dezbateri științifi
ce colegiale, pentru studenți și 
cadrele didactice îndrumătoare, 
pe baza experiențelor și rezul
tatelor cercetărilor desfășurate 
In fiecare institut. favorabile 
îmbogățirii orizontului de spe
cialitate, însușirii reciproce de 
sugestii valoroase în orientarea 
tematică și metodologică a acti
vității cercurilor de folclor. Im
plicit, se realizează astfel în
drumarea unitară și coordona
rea în perspectivă a importan
tei acțiuni de pregătire temeini
că. încă din anii de facultate, a 
viitorilor noștri colegi, ca cer
cetători care să se afirme foar
te devreme în cercetarea fol
clorului atît în cadrul progra
mului întreprins de Institutul 
de etnografie și folclor, de 
institute specializate, cît și 
cercetarea locală.

La ediția de anul acesta, 
fost aduse în dezbatere 27 
comunicări de o mare varietate 
tematică, reprezentând cercuri 
de folclor literar și muzical din 
București, Cluj, Iași, Timișoara, 
•nrgu-Mureș. Pitești, Baia Mare 
Oradea. Au participat la lucrări 
și reprezentanți ai cercurilor de 
la Bacău și Suceava. Putem 
deci considera recenta^întrunire 
ca o imagine expresivă a orien
tării tematice și metodologice a 
cercetărilor studențești de fol
clor.

Există un interes real pen
tru cercetarea folclorică, și o 
tendință accentuată de a cerceta 
concret, în teren, folclorul zo
nelor învecinate centrelor uni
versitare, creînd chiar mici ar
hive din materialul cules. Aces
teia 1 se conjugă atracția pentru 
istoria cercetărilor folclorice 
locale. Apoi, la mai toate cercu
rile se conturează atracții pen
tru o mare diversitate tematică 
— atudil istorico-tlpologice ale 
anumitor teme, Interpretarea de 
fenomene șl aspecte din viața 
folclorului. Mal puțin ie vădește

alte 
în

au 
de

Interesul pentru discutarea pro
blemelor teoretice.

La importanța cercetării loca
le m-am referit deseori. Consi
der foarte oportună o asemenea 
orientare și pentru cercetările 
studențești. Oricît de complexe 

. ar fi preocupările Institutului 
de etnografie și folclor, ca prin
cipală instituție națională spe
cializată în studierea creației 
populare, nici ea și nici celelal
te instituții centrale ce se ocupă 
cu studierea și valorificarea 
folclorului nu pot cuprinde, to
tuși. întreaga varietate stilistică 
locală a literaturii, muzicii, dan
surilor și obiceiurilor populare, 
toate fenomenele contemporane 
complexe, aspectele atît de di
verse sub care se produce întil- 
nirea dintre cultura tradițională 
și cultura modernă a sodietățil 
industriale, integrarea folcloru
lui în cultura contemporană. 
Date fiind și tendințele deja a- 
firmate sau latente de constitui
re în centrele județene a unor 
grupuri locale de cercetare, este 
necesară, binevenită din multe 
motive, armonizarea preocupări
lor universitare — inclusiv stu
dențești — cu intențiile de a 
lucra ale unor intelectuali en
tuziaști, deseori tineri absolvenți 
ai secțiilor și facultăților de fi
lologie care doresc să continue 
preocupări din vremea studen
ției.

Dar cred că fiind o „pepinie
ră** a cadrelor de cercetători, 
cercurile trebuie să acorde mai 
multă importantă lămuririi pro
blemelor teoretice și metodolo
gice. în cercetarea folclorică na
țională și internațională există, 
astăzi, standarde de exigentă 
științifică ce se pretind a fi 
atinse, dacă nu chiar depășite, 
oricum cunoscute. Au fost ela
borate instrumente de lucru — 
bibliografia generală a etnogra
fiei și folclorului românesc, ca
taloage tipologice. îndrumătoare 
metodologice — la care este ab
solut necesar să se recurgă a- 
tunci cînd se desfășoară o mun
că științifică. Apoi, există mo
dalități ce nu pot fi ignorate in 
interpretarea fenomenelor fol
clorice — din perspectiva antro
pologiei culturale, istoriei cul
turii etc, ca fenomene artistice, 
muzicale. Tbate aceste orientări 
moderne trebuie să intre în chip 
curent in circuitul cercului 
științific, pentru ca cercetările 
să nu rămînă doar simple exer
ciții didactice.

Pe viitor, cred că în tematica 
cercurilor trebuie să se acorde 
mai multă atenție fenomenelor 
contemporane de folclor — în 
teren și în cercetările de labo
rator — acestui proces foarte 
complex de integrare a tradiții
lor populare în cultura contem
porană. Mă gîndesc, de pildă, la , 

dintre I 
„mass- I 
schim-

II 
I

I 
I
l I 
I

studierea raporturilor 
creația tradițională și 
media", a consecințelor 
bării standardului de viață a- 
supra obiceiurilor și mentalită
ților populare, la legăturile din
tre creația populară și cea cul
tă. Integrarea acesteia In poe
zia ți proza contemporană.

Ar fi oportună publicarea re
zultatelor cercetărilor studen
țești da folclor. Există pentru 
aceasta posibilități șl oferta im
portance pe plan local, din par
tea unor comitete județene pen
tru cultură și artă *1 a caeelor

!
i

maturgic ales, Trandafirul și 
Coroana nu dezminte preferința 
lui Priestley pentru ingenioasa 
structură a procesului dramatic. 
Desfășurată în limitele unui act, 
acțiunea desenează cu simpli
tatea sugestivă caracteristică 
autorului, cu vîrful uneori as
cuțit. alteori comprehensiv al 
ironiei, cele clteva destine gru
pate la un moment dat într-un 
bar. refugiu al sufletelor soli
tare. Pentru ca apoi, prin lovl- 
tura-1 de teatru preferată — a- 
parlția unul personaj misterios 
— să răstoarne atmosfera căl
duță de resemnare, punlndu-si 
personajele în fața unei situații 
radicale : acceptarea d® bună 
voie a morții. MeachlnArla, 
lașitatea șl micimea aufletujcă 
irump. întunecînd umanitatea 
presunuifi, sacrlîlclnd pa cel 
mal bun dintre el, pe singurul 
care Iubea cu adevArat viața. 
Exactitatea psihologică a fiecă
rui personaj a fost In spectacol 
(proiectat spre comedia cu ac
cente grotești) un fericit prilej 
de reușite compoziții acenlc®. 
împreună, cel fl interpretl au 
compui eu măiestria o convul
sionată faună umană, remarcln- 
du-se fiecare individual : MJ- 
haela Bata în rolul unei bătrlne 
cochete, ce uzează de ridicola 
obișnuințe ale succesului d® 
altădată, Domnița Măreulescu. 
foarte diferită de cea din Electra- 
întruchipare caricaturală a unei 
bătrîne ipohondre — ambele 
dezvăluind inedite si suculente 
resurse comice, tînărul prețios, 
bravînd un caraghios dispreț 
superior pentru semenii săi, in
terpretat de Cornel Constanti- 
nia, alături de Geraldina Basa- 
rab, excelentă în înduioșătoare® 
sa soție și. în efîrșlt. Harry, 
atît de tînărul Harry — Ghe- 
rase Pierre care 
proaspăt aer de 
în tristețea celor
Greșita distribuție a iul Oeia 
Zaharla în enigmaticul trimis al 
morții afectează din păcate rit
mul și dramatismul acțiunii. t

O notă pentru sugestiva Ilus
trație muzicală semnată de Lu
cian lonescu, șl funcționalitatea 
cadrului plastic — Diana Ion, 
studentă în anul IV al Institu
tului de arte plastice.

aduce un 
optimism 
din jur.

LILIANA MOLDOVAN

M 4

populare de creație. De altfel, 
Universitatea din Iași a publicat 
deja în volum, cercetările da 
teatru popular din Moldova, la 
care, sub conducerea conf. unlv. 
Vasile Adăscăllței, au participat 
și echipe studențești. De aseme
nea, la Timișoara se publică, re
gulat aproape, vohime de stu
dii de folclor unde sînt integrate 
și roadele muncii cercurilor 
studențești. Rezultate ale cerce
tărilor efectuate de cadre didac
tice. cercetători și studenți din 
București, vara trecută, în Țara 
Loviștei, urmează să apară In 
curînd, editate de forurile loca
le ale județului Vîfcea. cu con
tribuția cărora au și fost efec
tuate cercetările de teren. Facul
tatea de limbă și literatură ro
mână și-a propus să publice, cu 
sprijinul Ministerului învăță
mântului și al U.A.S.R., comu
nicările celei de-a Il-a ediții a 
Colocviului.

Pentru vara aceasta, progra
mul de cercetări in teren al 
cercului de folclor de la Facul
tatea de limbă și literatură ro-

in Țara Loviș- 
la Șuiei și Sălătruc, 

_______   cerce- 
anul trecut O altă

mână este vast. Continuăm 
vestigațiile —
tei. 2- ------ ~
lingă comuna Boișoara. 
tată - ’ 1. L___
cercetare va începe la Covăsite, 
în localitatea Voinești — impor
tant centru de tradiție cultura
lă românească. Forurile admi
nistrative locale vor să consti- 
tue un grup de cercetări folclo
rice și ne-au solicitat colabora
rea Intenționăm să organizăm 
această cercetare de teren în 
directă legătură cu punerea în 
valoare, in noi condiții și cu 
noi valențe, a vechii sărbători 
locale — „Nedeia Mocanilor*.

(Crmare din vag. I)

rilor din domeniul istoriei 
artei ? Există un suflu nou 
după avintul cunoscut de 
aceste cercetări între cele 
două războaie mondiale ?

— Apar lucrări numeroasa 
de istoria artei. Dovedesc 
toate setea de a stadia și re- 
ialva arobleme. nneori rre
le. Sînt cu adevărat folosi
toare numai acelea care 
pornesc de la monumente, si 
ae sprijină pe fapte înțeleae. 
„Avintul" pare real si te
meinic. Mai discutabilă Fa
mine pregătirea si adecva
rea mijloacelor. Istoria ar
tei este o știință complexă, 
tar ținta urmărită este așe
zată uneori departe, la ori
zont. In domeniul evului 
mediu rezultatele cercetărilor 
sînt strict legate de 
viata sl gîndlrea popoarelor. 
Iar Ia cunoașterea acestora 
nu va ajunge decit cu aju
torul erudiției analizei 
pătrunzătoare.

Suflnl cel nou e de or
dine nobilă și meritorie. 
Cercetătorii, se simte lim
pede, întrevăd greutățile șl 
Încep să se pregătească pen
tru a le înfrunta.

Rod. : Socotiți că aceate 
lucrări constituie un pream
bul fericit la apariția unor 
vaste lucrări de sinteză care 
să îșî propună să abordeze 
exhaustiv istoria artelor 
plastica în România ? în
cercări in aceot sens au fost 
deda făcute In ultimii ani

Ceramică neagră din comuna Dănești Foto: O. ARC ADIE
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ROȘII ȘI ALBII"

SERBĂRILE
(Urmare din pag. I)

in scaii a fost mult atenuată, 
calitatea și exigențele au 
sporit. Contribuie la aceasta 
și înalta calificare a perso- 
aalalui didactic din școli și. 
mai ales, pasiunea unită eiev- 
educator de .■> le arăta la 
al noștri ceea ce știm noi !** 
Rezultatele nu totdeauna mo
deste. realizează o plăcută 
legătură intre sală $1 scenă 
CSintem in familie 1"). Se 
creează u fel de comunicare 
caldă si generoasă din 
bele sensuri. Și nu a 
..regizorii" se trezesc, 
eă prichindelul de pe 
privește sever sala 
reacționează prompt 
..poaută" și începe 
aplaude rîsul sau 
rea eeiar ee-1

Ceea ce regret In 
aa. este faptul eă ___ ...
saeetacale no li ae face pa

a în
dată, 

uluiți, 
scenă 

care 
la e 

El «ă 
iotelege- 

■1 armăresc...
fiecare 
aeertar

Ce noutăti vi se par ci aduc 
ele in domeniul istoriografi
ei artei ?

— Laerirlle de «intezi. în ----- s_ - • • ■ la 
în 
si

specie arie privitoare 
istoria artelor plastice 
Remâaia. sînt nevoite 
aștepte rezultatele fericite 
ale moaagrafiilor și stadiilor 
de amănant *, acestea sini 
de neocolit, și constituie 
condiții de neînlăturat ale

ȘCOLARE
bllcitate. Ml-e dor «i vid 
spectacole Jucate de copii. 
Mi~e dor să intru în aceste 
familii compuse din tripleta 
elevi-educatori-părinti si să 
particip, complice cu drepturi 
egale, ta jocul lor. la eomn- 
nicirile subtile și spontane 
ce și le fac. Firește, daci as 
citi Ia ..Mica publicitate**, la 
„Diverse", nn anunț ală
turi de „Cumpărări-VnizAri- 
Dccese". in care as fi invi
tat 1a școala X sau Z. m-aș 
apuca de cap. Nu acolo tre
buie să citim de existența 
acestor spectacole. Cred că 
publicitatea In jurul aces
tor spectacole este mai deara- 
hi nn act de informație so
cială. decit nn anunț de Inte
res mărunt. Avem atîtca 
șc®il. ati tea atare...

Mi-e dur de aărbătorile 
•cotare...

Unde să mă due ? Cînd ?

•
 Și pentru Miklos Jancso s-au 
aplicat acele cuvinte-formulă 
care, dincolo de premii la ma-

•
 rile festivaluri internaționale ori 
de „învestitura" criticii de film,
denumesc personalitățile singu- 
lare ale cinematografiei : „un 

W poet al tragicului". Era după ma
rele său succes obținut cu „Săr- 

• manii flăcăi", succes din cate
goria acelora la care își dau ade
ziunea și specialiștii și publicul, 

• deopotrivă, succes pe care-1 con
firmă acum „Roșii și albii".

într-o poveste asemănătoare 
cu aceea din „Al 41-lea" (o dra
goste între doi oameni de con
vingeri morale și politice dife- 
rite) Miklos Jancso depășește 
motivul erotic. Filmul inspirai 
din luptele unei brigăzi interna- 

O ționale de voluntari care au lup
tat împotriva gardiștilor albi, în 
Rusia anului 1918, devine o tra- 

V gică baladă pe tema condiției 
umane.

•
 Batalionul roșu al voluntarilor 
nu numai că este înfrînt într-o 
luptă inegală, dar asupra lui se 
£ exercită o îndelungată și rafina
tă teroare, o sălbatecă vînătoare 
de oameni. Nu mai este vorbă 

" aici de acele execuții tipice raz-

legătură cu iconografia ne 
sînt cunoscute. Studiile spe
ciale de iconografie, sînt 
destul de rare. O lucrare a 
dv.. care după cite știu a fost 
predată tiparului, se preo
cupă de problemele incono- 
grafice ale artei bizantine. 
Ce v-a îndemnat s-o scrieți ? 
Aveți desigur conștiința că 
ea umple un gol bibliogra
fic...

— Iconografia bizantină și

tea. despre care ne între
bați, va folosi, sperăm, tu
turor cercetătorilor trecutu
lui, și în deosebi 
și artiștilor 

mentali. Ea pune 
înainte de toate, 
tatea creatoare a 
românesc. într-un 
rămas întunecat 
mai mare pagubă a tuturora. 
Va vădi distincția cugetării

istoricilor 
pictori momi- 

în lumină, 
originali- 
pnporulul 
domeniu 

spre cea

Lucrările speciale
anei sinteze serioase. Istorie, 
sinteză a sculplurii. de pildă, 
înainte de a avea un studiu 
al statuilor și reliefelor 
din București ; al soulpturil 
monumentelor medievale |i 
al pietrelor funerare, sculp
turii In lemn etc. o socotim 
de nelngădult. Rămîne ideea 
unei sinteze — cadru prea
labil. care să cuprindă ope
rele de artă si să ofere In
dicații. puncte de pornire ; 
lucrare de orientare si ma
terial de studiu, bogat 
temelată pe reproduceri 
tografice bune, și pe 
Istorice exacte.

Red. ; Preocupările dv. în

In
fo- 

data

rom&nească la care vă refe
riți, formează In cuprinsul 
ei, șl tinde ■& ofere, un aju
tor de mare folos cercetăto
rilor artei vechi românești 
(artei zise feudale, care du
rează pînă Ia începutul se
colului al XIX, privind ast
fel aproape întreaga noastră 
istorie). Cartea este numită 
Introducere în Studiul artei 
din Țările românești, fiindcă 
pune la lndemlnă Izvoarele 
de Inspirație, textele il 
exemplele necesare, ©ete 
mal frumoase realizări din 
țările române șl regiunile 
moștenitoare ale tradiției bi
zantine. „Iconografia", car-

și valoare® realizărilor.
Mi a-a urzit în minte 

ceastă lucrare la Paris
a-

----------- ------ - și 
Bruxelles, în cursul studiilor 
și în acela al lecțiilor uni
versitare cu care am fost în
sărcinat. Academia Franceză 
de specialitate a premiat 
fragmente din introducere. 
Anul acesta am expus în 
conferințe ținute la Sorbona, 
un număr de probleme șl de 
fapte alese din „Iconogra
fia" In curs de tipărire la 
București.

Red. : Lucrările de «in
to ză la care ne-am referit 
pînă acum au o importanță 
extremă pentru populanlza-

boiului, după o sumară și inutilă 
judecată, ci de violența care naș
te la nesfîrșit violență. Un „me
canism" funcționînd din păcate, 
perfect...

Miklos înscrie datele filmului 
său într-o suilă de imagini „len- 

”“J- * • 1 1 ,„i cu o
minuțio- 
peisajul

te“ unde totul « observat 
atenție împinsă pînă la 
zitate. E aproape ireal _ , _
natural (abil filmat de operato-

rea artei respective pe alte 
meridiane. Oferind o ima
gine de ansamblu despre 
arta unei țări, e natural că 
la ele apelează cel mai dea 
specialiștii, dar și editorii in
teresați de a traduce lucrări 
din acest domeniu. Cum se 
situează, după părerea dv., 
lucrările românești de isto
ria artei în contextul litera
turii mondiale de speciali
tate ?

— Lucrările românești din 
ultimii ani, abia vor fi apă
rut în străinătate, Invățații 
de pretutindeni prețuiesc 
orice contribuție serioasă, șl 
oricum nu lasă de o parte 
munca nimănui. Vremea va 
rezolva via noastră dorință 
de a fi luminat lucrări 
Interesante.

Red. : Ați conferențiat de 
curînd. dacă nu mă înșel, la 
College de France. Ce au
diență au problemele speci
fice eâe artei noastre peste 
hotare ?

— în cursurile mele la 
universitățile din Paris, anul 
acesta, istoria artei româ
nești. a-a bucurat, ca de 
obiceJ, de deosebită atenție. 
Monumentele noastre sînt 
cunoscute de specialiști, și 
deșteaptă mult Interes în 
cercuri largi. Mulțl francezi 
ne-au cunoscut tara. multi 
alții vor să vadă lucrările 
din nou șl să le studieze în I 
lumină mal bună. Timpul | 
este nn factor care nu tre
buie niciodată uitat. Ne va | 
aduce șt nonă bucurlL

rul Tamaș Somlo) în contrast cu 
dramaticele convulsii sufletești 
ale hăituitelor sale personaje. 
Secvența dansului din pădure, 
care parcă „pregătește" specta
torul pentru un final care no va 
avea loc (împușcarea femeilor) e 
în acest sens concludenta. Dan
sul e doar o agonie în care, chiar 
grațioase, mișcările trădează o 
spaimă inumană consumă
pe fundalul neutral al pădurii 
înverzite...

Dragostea dintre infirmiera po
loneză și tinărul maghiar, care 
părea la început, pentru cei doi, 
un ♦*>! “ t— r ■

-----!
pe alte ■ . . .___________ _

I
un tei de a ,,rezista“ în fața vio
lenței, stimulează pînă la urmă 
Eot moartea. Răniții sînt împuș- _1U- • -----cați de albi, iar cei care vin să-i 
răzbune vor muri la rîndul lor 
într-o luptă disperată... Miklos 
închină filmul acelor eroi necu- 

i noscuți din batalioanele interna
ționale care au luptat împotriva 
dușmanilor revoluției, încercînd 
să nuanțeze sensul sacrificiului 
suprem pe care l-au oferit aceș
tia cazînd în luptă pentru pu
terea sovietică. A împins însă 
condiția lor umană într-o zona 
în care tragicul a devenit scop 
în sine. Sedus de starea morală 
a războiului și de imaginile a- 
trocității de totdeauna a acestuia, 
le-a detaliat dar nu le-a „inter
pretat", prezentîndu-și persona
jele într-o zodie a fatalității.

E tot ce a lipsit remarcabile
lor atu-uri profesionale ale aces
tui cineast căruia spectatorii noș
tri au ocazia acum să-i vadă al 
doilea film în care ,.singularita
tea" șa e afișată violent nu atît 
pe linia formală ci, dacă e să ne 
luăm după titlul altui film al său. 
pe alternanța dintre strigătul du
reros și liniștea temătoare. /

I
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DE LA MILO PLADNER LA... MARIO BARUZZI
' ' ’EU«OPEW£DE

condușițârii, a cuceririlor democratice

★ ★
fără

în

Ca-
an-

Cu ION POPA despre...

BOX

TELEGRAME
Comitetul Central al Partidului Comunist Român 

adresat celui de-al XIV-lca Congres Național al Uniunii Na
ționale Africane din Tanganika următoarea telegramă :

Comitetul Central al Partidului Comunist Român adre
sează un cordial și prietenesc salut delegaților la cel de-al 
XlV-lea Congres Național al Uniunii Naționale Africane din 
Tanganika, conducerii și tuturor membrilor T.A.N.U.

Vă urăm să obțineți noi și trainice succese pe drumul 
către o viață nouă, prosperitate și progres social, în lupta dv 
pentru apărarea și, consolidarea independenței naționale a 

- -------- 1.11 J-----------11_J ale poporului.

• Scurtă incursiune de-a lungul celor 
17 ediții • Bilanț românesc

Am intrat în săptămîna, Ia sfirșîtul căreia, gongul va răsuna 
anunțind pe patinoarul artificial din Parcul „23 August", debutul 
celei de a 18-a ediții a campionatelor europene de box. înainte de a 
intra în suhiectul propriu-zis, încercînd să comentam noua ediția 
(lucru pe care-1 vom face în alt număr), vom prezenta amatorilor 
„artei nobile" cîteva din cele mai interesante momente, isprăvi 
ale unor celebri pugiliști, aspecte negative sau pozitive, din con
fruntările pentru centurile continentale care au început în anul 
1925 cu desfășurarea primei edilii de la Stockholm.

Tovarășul Ștefan Voitec. pre- 
SAdinteJe Marii Adunări Națio
nale. a primit o telegramă din 
partea tovarășului Alexander 
Dubcek. președintele Adunării 
Federale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace, prin care acesta 
mulțumește cordial pentru fe
licitările transmise cu prilejul

celei de-a 24-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei.

Folosesc acest prilej — se su- 
hliniază în telegramă — pentru 
a vă asigura că voi milita și 
în continuare pentru dezvolta- £ 
rea relațiilor tradiționale de w 
prietenie dintre țările noastre.

(Agerpres).

EUROPENE
Sesiunea Biroului Executiv al F. S. M
Marți »u avut loc la Bucu

rești lucrările celei de-a 58-a 
«esiuni a Biroului Executiv al 
Federației Sindicale Mondiale, 
prezidate - de Renato Bitossi, 
președinte al F.S.M.

Abordînd probleme-Ie legate 
de pregătirea celei de-a a 
sesiuni a Comitetului Executiv 
al F.S.M,. care-si va începe lu
crările miercuri la București, 
Biroul Executiv a adoptat ordi
nea de zi a acestei easiunl.

care prevede discutarea Ra
portului comisiei pentru elabo
rarea Documentului de orienta 
re si de acțiune sinslicală re
feritor Ia pregătirile pentru cel 
de-al 7-lea Congres Sindical 
Mondial, a Raportului privind 
organizarea celui de-al 7-lea 
Congres Sindical Mondial, pre
cum si a cererilor de aliHere 
la F.S.M.

(Acerpraa).

diplomatic în vizită
la Centrul de perfecționare a cadrelor de conducere

Marti dimineața, șefi ai mi
siunilor diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic, 
însoțiți de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne au vizitat Centrul 
de perfecționare a pregătirii ca
drelor de conducere de la Oto- 
peni — instituție creată în baza 
convenției între guvernul tării 
noastre, Programul Națiunilor

In Capitală a avut loc marți 
dună-amiază semnarea unui 
acord de colaborare în dome
niul cercetărilor si aplicațiilor 
pașnice ale energiei nucleare 
între Comitetul pentru energia 
nucleară al României și Comi
tetul Național pentru energia 
nucleară din Italia (C.N.E.N.).

în baza acestui acord se va 
efectua studierea în comun a 
unor probleme de cercetare în 
domeniul jiuclear în unități 
anarțirund celor doua organis
me. schimburi de specialiști ți 
de informații, acordarea reci
procă de burse, organizarea 
unor întîlniri intre specialiștii 
din cele două țări pentru dez
baterea unor probleme științi
fice de mare actualitate.

avutMarți dimineața au 
loc în Capitală convorbiri în
tre delegațiile Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice 
din Rornnia și Consiliului Fede
ral pentru Coordonarea Activi
tății Științifice din Iugoslavia, 
în vederea semnării unui acord 
de colaborare și cooperare în 
domeniul activității științifice 
între cele două organisme. Cu 
acest prilej s-a făcut un schimb 
de păreri cu privire la organi
zarea și conducerea activității 
științifice în cele două țări.

cursul aceleiași zile, pre
ședintele Consiliului Federal 
pentru Coordonarea Activității 
Științifice, Dolfe Vogelnik a fă
cut o vizită președintelui Aca
demiei Republicii Socialiste Ro
mânia, acad. Miron Nicolescu, 
cu care a conferit asupra reali
zării planului de colaborare In
tra cele două instituții.

La hotelul „Europa-. din 
Eforie Nord au începui marți 
lucrările celui de-al 14-lea Con
gres internațional de talazo- 
torapie. Participă apecioliști 
din 18 țări, printre care perso
nalități de seamă în acest do
meniu. cum aînt prof. dr. Andre 
Comet. secretarul general al 
Asociației înternațiojiale de ta- 
lazoterapie și prof. dr. Charlee 
Debray, din Franța, prof, dr- 
Heinrich Pfleiderer din R.F. a 
Germaniei, prof, dr, G. Dalia 
Torre din Italia.

Congresul își desfășoară lu
crările sub președinția de omoa
re a acad. Aurel Moga, minis
trul sănătății.

(Agerpres).

Unite pentru dezvoltare ri Or- . 
ganizația Internațională a Mun- ■ 
cîi.

La sosirea în unitate, oaspeții 
au fost salutați de Cornel Hidos, £ 
adjunct al ministrului muncii, w 
președintele Institutului central 
de studiu pentru conducerea e- a 
conomiei, organizarea muncii ți " 
perfecționarea cadrelor, de con
ducători ai centrului.

Directorul centrului, ing. Ion 
Nlculescu, a prezentat diploma- 
ților străini șî celorlalți oaspeți 
metodele moderne folosite aici £ 
în perfecționarea si specializa- 
rea cursanților, planurile tema
tice, precum și rezultatele obți- 
nute în cei aproape doi ani care " 
au trecut de la începerea activi
tății. în continuare, oaspeții au ♦ 
vizitat unitatea de calcul elec- 
tronic. săli de cursuri, diferite 
instalații de care dispune cen- 
trul. *

Șefii misiunilor diplomatice, 
precum și ceilalți participant! 
la vizită au manifestat un viu 
interes pentru cunoașterea ac- 
tivității acestei instituții știin
țifice.

La încheierea vizitei, Gheor- 
ghi Bogdanov, ambasadorul Re
publicii Populare Bulgaria, de
canul corpului diplomatic, a £ 
semnat în cartea de onoare, în " 
numele șefilor de misiuni di
plomatice și a celorlalți membri 
ai corpului diplomatic pârtiei- w 
panți la vizită.

•
 Poate — fără a pune mina pe 
inimă — Ion Popa rămîne cel 
mal simpatic dintre antrenorii 
noștri. O discuți* cu fostul ma- 
rinar, campion al campionilor la 
o verstă cînd alții abia se stră
duiesc să termine 3 runduri, se 

£ încheie mai întotdeauna cu o 
„șuetă" plăcută, în care „omul 
de colț“ al naționalei, un hălat 
foarte sincer, își povestește cu 

" lux de amănunte «i înfringerile, 
nu numai victoriile.

•
 Ieri, cînd ne-am întilnit cu 
„manager's team- ne-a string 
mina cu o forți de „semimijlo-

•
 ciu“ și ne-a spus că s-a... mutat
Maestrul a glumit, (find Imediat 
corectura. El ne-a arătat că de 
fapt lotul și-a mutat cartierul 
general de la Snagov la Herăs
trău. spropiindu-se. astfel, de 
ringul campionatelor continen- 
tale. Apoi, încet, pe îndelete 
discuția noaatri i-a așternut pe 
drumul „europenelor-. Popa 

| ne-a asigurat că toți cei „11“ 
eunoee o formă remarcabilă șl 
că este mulțumit de felul cum 
colaborezâi eu adjunct ii" săi : 

’ I. Chiriac. Lucian Popescu, T.
Niculescu. C. Dumitrescu.
bucur «i lacrei mai liniștit, ne 

i spune Popa, pentru că acum toți 
antrenorii răspund de pregăti
rea seleetianabililar. Înainte eu 

i ub an sau doi, daeă băieții »■ 
mergeau bine și rezultatele erau 
siahe. numai Papa era principa
lul vinovat. Acum lucrăm în co
lectiv ți facem eforturi serioase 
pentru ascensiunea boxului ro
mânesc".

în legătură cu cei mai în for
mă membri ai echipei. Popa ne 
alcătuiește un clasament : I. 
Ciucă ; 2. Antoniu ; 3. Monea. 
Pe primul, îl preferă pentru că 
este foarte conștiincios La antre
namente și are o mare experi
ență. pe cel de al doilea pentru 
că este puncheur si are o mare 
doză de curaj, iar pe cel de al 
treilea pentru că are de partea 
sa calmul și „contra" de dreap
tă. Și totuși îl întrebăm noi, 
care credeți că vor urca pe 
treapta I, II sau III a podiumu
lui ? Popa zîmbește. Un zîmbet 
simpatic de oltean stabilit cam 
de mult timp la București. Apoi 
încep justificările : „Dumitres-

• în titlul acestui material ara 
scris... de la Milo Pladner la.„ 
Mario Raruzzi. într-adevar, Milo 
Pladner, micuțul parizian, as
tăzi orb din cauza loviturilor 
încasate ca profesionist, a fost 
primul boxer care și-a înscris 
numele pe lista campionilor 
continentali. Greul Baruzzi (Ita
lia), este ultimul boxer care a 
primit centura. Aceasta s-a în- 
tîmplat acum doi ani, la cea de 
a 17-a ediție desfășurată la Pa
lazzo dello Sport, cînd italianul 
l-a învins la puncte pe englezul 
Bodell. Baruzzi a trecut la 
„pro“.

• înaintea celui de-al doilea 
război mondial, vedeta incontes
tabilă a ringului european ama
tor a fost maghiarul Enekeș, tri
plu campion la edițiile Buda
pesta (1930), Budapesta (1934) ți 
Milano (1937). Enekeș boxa la 
muscă și cocoș.

• Cucerirea titlurilor de cam
pioni europeni amatori, a însem
nat prima mare afirmare a unor 
pugiliști care aveau să devină 
mai apoi nume răsunătoare în

GH. NEGREA. semigreul 
care ne-a adus prima centură

arena boxului mondial ; E. Plad- 
ner, E. Besselman, 
L. Musina, ~ ~ 
Tandberg, 
Benvenuti, __ ___ F__
lumii la cat. mijlocie.

• La cat. grea cel mai mare 
succes a fost înregistrat în istoria 
campionatelor de sovieticul 
Abramov, 
centuri 
(1955), 
(1959). 
Sotikas 
cariera 
aur la cat. grea.

• Un record în materie de a 
obține centuri la o ediție a fost 
înregistrat de boxerii sovietici 
(Berlin 1965). Ei au cucerit 8 
din cele 12 centuri puse în joc.

• Una din marile figuri ale 
boxului european, polonezul Pie-

A. Raadik,
G. Baerlund, Oile 
L. Papp, Makki, 

astăzi campion al

de
care a cucerit trei 

la Berlinul occidental 
Praga (1957) și Lucerna 
Oile Tandberg (Suedia) și 
(U.R.S.S.) au obținut în 
lor cîte două medalii da

trzikowsky a cucerit 4 centuri eu
ropene, la mijlocie mică (1955), 
la mijlocie (1957), la semigrea 
(1959 și 1963). Intr-adevăr o 
mare performanță.

• Boxerii români au intrat în
arena europenelor în anul 1930 
la Budapesta fiind slabi repre- 
zentați deoarece nu dispu
neau de condiții bune de pregă
tire. La această ediție care a fost 
reprezentată de Cionoiu,
M. Plăieșu, I. Lungu și N. 
rata. C. Cionoiu este astăzi 
trenor la Grivița Roșie.

• După o participare 
rezultat la Budapesta (1934) 
ediția următoare de la Milano 
(1937) românul A. Oșca ocupă 
locul doi la cocoș iar M. Gaspar 
se clasează pe locul trei la pana.

• In edițiile 1953 (Varșovia) 
și 1955 (Berlinul occidental) 
boxerii români obțin total 4 me
dalii de bronz și una de argint 
(M. Dobrescu).

• Primul remarcabil, succes 
al boxerilor români a fost con
semnat în anul 1957 Ia „Zimny 
Stadion"* din Praga, unde 
Gh. Negrea, a reușit să intre în 
posesia centurii europene la se
migrea, învingîndu-1 la puncte 
pe bulgarul Spasov. Mircea Do- 
brescu, eternul... al doilea, a cî.ș- 
tigat medalia de argint, iar tî- 
nănil de atunci — greul V. Ma- 
riuțan — a obținut și el o nespe
rată medalie de argint.

• La edițiile următoare care 
au avut loc la Lucerna (1959), 
Belgrad (1961), Moscova (1963), 
Berlin (1965), boxerii români s-au 
numărat printre protagoniștii 
competițiilor obținînd 13 medalii

de argint mu de bronz. Dintre 
ei Negrea a cîștigat două medalii 
de argint și Monea, o medalia 
de argint. S-au remarcat prin- 
tr-un curaj exemplar, medahații 
cu bronz N. Puni, I. Mihalik, C. 
Ciucă, V. Antoniu și C, Ghear* 
ghiu.

• Acum doi ani, pe ringul 
lebrei arene romane „Palazzo 

Sport*’, reprezentanții 
de, pe meleagurile

lebrei 
dello 
boxului _____
noastre au obținut 6 medalii. 
Cel mai mare succes a fost rea
lizat de cocoșul N. Gîju, cam
pion continental. Ciucă putea șl 
el să obțină aur, însă arbitrii 
i-au acordat numai argint.

★
Să sperăm că la actuala 

tie, boxerii noștri, conduși 
Ion Popa, se vor comporta 
înălțimea așteptărilor și 
cu o altă ocazie, 
rubricii noastre ne 
permite sa intitulăm avan-croni- 
cile ...de la Milo Pladner 
Ion Monea sau poate... C. Ciucă.

edl- 
de 
Ia 

poale 
în coloanele 

vom putea

MERIDIAN
• Pe poligonul din Pken, unde 

vor avea loc in luna august cam
pionatele europene de tir, a înce
put un concurs Internațional la 
care participă sportivi dm R. F. a 
Germaniei, Iugoslavia, Polonia, 
România și Cehoslovacia. Proba 
de armă liberă calibru redus, po
ziția culcat GO de focuri, a fost 
cîștigată de trăgătorul român Ște
fan Alerhand cu 5S7 de puncte, 
urmat de Sipek (Iugoslavia) — 
536 puncte, Fandter (Polonia) - 
396 puncte. Kurka (Cehoslovacia) — 595 puncte.

Clasamentul pe echipe • 1. Ro
mânia — 2 372 puncte ; 2. Ceho
slovacia — 2 371 puncte; 3. Iugo
slavia — 2 3fi9 puncte.

Proba de pistol liber a revenit 
polonezului Malek cu 566 puncte, 
secondat de cehoslovacul Groma- 
da — 560 puncte.

<m este al ui tar de corajes șl se 
hate tind este câini. Pușcaș știe 
u fie d'Artagan eu puncheurii, 
Mihai Aurel este foarle serios 
și perseverent".

Popa se oprește. Parcă vrea să 
devină șl auto-critic. 11 numă
răm în glnd... 8, fi. Ne-a ghicit 
intenția înainte de a spune 
„oul". „Csțov. continuă interlo
cutorul noetru. ar putea da un 
randament mai bun, însă este 
laeom la masă. Nu știe să se în
cadreze intr-un regim alimen
tar adecvat. La anul 11 vom pro
mova la ușoară" sau poate chiar 
semi mijlociePopa ne mal face 
și alte confidențe. „Zilberman 
nu prea vrea să facă „footing" 
pentru a-și întări picioarele, iar 
Covaci nu știe să lupte tot
deauna cu stiliștii. Dar, să-1 fe
rească dumnezeu pe acela care 
s-ar încumeta să-1 contreze pe 
brăilean, 
lănțuit".

Ne-am
oarecum 
gerea că
te bine „partitura" și că elevii 
săi se vor comporta așa cum 
trebuie la marele spectacol pu
gilistic care începe rfmbătă la 
amiază.

cînd acest* este dez-

despărțit de Ion Popa 
liniștiți. Avem convin- 
,.dirijorul" își cunoaș-
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TURISMUL
(Urmare din pag. I)

a ceea ce odată se înscria cu lite
re de faimă pe cartea tradiției 
ieșene r

DE LA PLIANT LA BRELOC — 
SAU DEFICIENTELE 

PROPAGANDEI

Si acum să aruncăm o privire 
asupra obiectivelor vizitate, din 
punctul de vedere a ceea ce 
turistul duce cu sine dincolo de 
amintire. De altfel, o primă cu
noștință turistul o face cu plian
tele (asupra lor vom reveni) dar 
pe el îl interesează în primul 
rind ce-i oferă locul vizitat. La 
Ploiești, de pildă la mai puțin 
cunoscuta Casă Hagi Prodan, 
specifică arhitecturii locale din 
secolul al XVIII-lea, î se oferă și 
un pliant, o broșură în toată re
gula, cu date și imagini de cea 
mai bună calitate, rost al stră
daniei Consiliului popular și Mu
zeului județean de istorie. Un 
pliant în condiții aproximativ la 
fel de bune ți se înmînează și la 
Casa memorială „Ion Creangă" 
din Humuleștii Neamțului. Din 
casa pictorului Nicolae Grigores- 
cu, însă, ieși cu mina goaJă ; atit 
pe plan local, cît și central nu s-a 
întreprins nimic pentru populari
zarea acestei neprețuite comori. 
In Bucovina, pe lingă fiecare 
mînăstire și monument există ți 
un muzeu cu ștand adecvat. Cam 
se ce află aici ? Vederi și uneori 
broșuri, excelent realizate de Edi
tura Meridiane. Să nu solicitați 
însă altceva : un breloc, niște efi
gii pe plastic sau lemn — obiecte 
ieftine, dar de gust, care să-ți 
amintească de acest loc și numai 
de et Asa ceva nu vei găsi, de-ar 
fi să bați toate cărările munților. 
Dacă unt căutate ? .Cu frirâten- 
fă“ — ne măi tiu isește Nicodim 
Criîtea. de la ștandul bisericii 
Bogdana, cea mai veche ctitorie 
a X'aăAs.-yi. Tn fine, te mulțu
mești cu a vedere. Arați șters 
'■vi, cenușiu. ..Rnumțari, veți 
găsi vederi cu monu-
mcrztzd nrttfru le Sucevița km \'o- 
"*teț : ei le tind pg-oZa aojutre. 
aoi peals lor. Dar dacă doriți, 
letup..." — pentru că știe că do
rești. că vrei pled de-aid c-o 
amintire. Și iei ceea ce se cheamă 
vedere, pata de imagine alb-ne
gru. Otașnuit scoți leul. ^Pardon, 
dai iei. bucala". Privești pe verso. 
Intr-adevăr, acolo unde sena pre-

țul de stat 1 leu, cineva a aplicat 
o ștampilă : 2 lei. Scoți și celă
lalt franc ridicînd din umeri, ne
dumerit de modul în care se fi
xează aici prețurile. Situația e 
asemănătoare Ia toate monumen
tele Bucovinei. Cineva făcea su
gestia, întîlnită și în unele cărți 
de impresii, de altfel, pentru o 
mai variată gamă de obiecte spe
cifice locului : artizanat, țesături, 
încrustări în lemn, ceramica (ală
turi, în Rădăuți, se află atelierul 
meșterului în ceramică de Cuti 
Cîrlibaba) etc. — ieftine, dar lu
crate frumos, pe care turistul să 
le poată lua cu sine. Doleanța n-a 
găsit ecou nici în timpanul local, 
nici_ în cel al forurilor centrale : 
O.N.T., Comitetul pentru Cul
tură și Artă, edituri etc.

în legătură cu plfantele edi
tate de O.N.T., n-am avea de re
marcat decît faptul că nu prea 
le-am întîlnit în mîinile turiștilor ; 
multe lipsesc, altele sînt anoste, 
aceleași de ani de zile, tipărite 
cînd țipător, cînd cenușiu, bașca 
greșelile de informare strecurate 
în multe dintre ele. Un exemplu : 
pliantul Suceava — frumos colo
rat, atractiv — nu face, însă, 
decît o prezentare sumară a mo
numentelor. Despre ctitoria Ar
bore se spune numai cine a zi
dit-o și cînd. Dar dacă vrei să 
ajungi acolo folosind pliantul îți 
este imposibil ; el nu consem
nează căile de acces, pe lîngă ce 
localități treci, pe ce arteră ruti
eră o descoperi. Noțiunea de 
pliant nu conține în sine ji atri
butul de ghid ? Același lucru, 
dacă vrei aă mergi la Voroneț sau 
Sucevița. Mai cuprinzătoare sînt 
înaă, pliantele editate de agen
țiile județene O.N.T, întocmite 
documentat, cu toate informații
le necesare. Pliantele „Banat* ți 
«Affie Iulia* rint un exemplu e- 
locaent. Te întrebi atunci : cum 
se face că pe plan local lucrurile 
stau mai bine, detrit Ia nivel 
central ?

Un mijloc de propagandă îl 
constituie, la urma urmei, însăși 
harta turistică- Și aici, însă, In- 
tilnești paradoxuri. Iată unul : 
pleci nd din Tg. Neamț, pe D.N. 
15 B. harta (ediție 1969) te con
duce întii la minăstirea Secu ți 
apoi la Neamț — exact... invers 
dedt în reahtate. Există ți alte 
exemple asemănătoare, care stir- 
neac ne încrederea turistului Îq 
hartă.

CU GHIZII... IN EXCURSIE

Putem susține că ghizii O.N.T. 
ne sînt persoane cît de cît cu
noscute. O întîmplare recentă 
ne-a pus în situația de-a asculta 
cîteva zile explicațiile unui ghid- 
profesor pentru cîțiva ghizi-ab- 
solvenți ai cursurilor care îi fă
ceau de-acum însoțitori ai gru
purilor de turiști străini. Tovără
șia aceasta ne-a întărit o anume 
convingere cu privire la însuși
rile unora dintre ghizii noștri: 
platitudinea expresiei, lipsa de 
discemămînt asupra materialului 
prezentat. La fel de mult (sau de 
puțin) și pe același ton se vor
bește despre o casă memorială, 
un muzeu, mînăstire, oraș in
dustrial. priveliște naturală sau... 
bornă kilometrică. Un adevărat 
record al inexpresivi  ta ții. Credem 
că lucrurile se prezintă astfel, 
dintr-o greșită concepție asupra 
menirii ghidului. Căci, după re
zultat, ghidul prea e înțeles ca o 
persoană care, însoțind un grup, 
trebuie să știe în primul rind 
cum să se descurce în problemele 
de masă și cazare și, printre pică
turi, sa mai și vorbească ceva, 
ca să țină turiștilor companie. Or, 
într-un astfel de caz, recrutați 
pentru un timp anume, limitat — 
să recunoaștem — trebuie să ne 
mulțumim cu ce ni se oferă. De
sigur, nu se pot da aici niște su
gestii din afară foarte precise, 
din moment ce însăși dinlăuntru 
lucrurile ae prezintă astfel. Că 
fenomenul merită atenție și mă
suri eficiente — 8 o chestiune si
gură.

■ • Prima mare surpriză a cam
pionatelor Internaționale de tenis 
,npen“ care au loc la Roland 

Garros din Paris, a lost realizată 
de jucătorul român Petie Mărmu- 
reanu, care ]-a eliminat în trei se
turi : fl—3. 6-3. 6—2 pe italianul
Pietrangell. De remarcat că Pie- 
trangeli a oîștigat acest turneu în 
1959 șj I960. Fostul campion al Ro
mâniei, ion Țirlac, 1-a învins eu 
6—2, 7—5, s-o pe Nicolg Ka- 
logheropoulos (Grecia).
• După 7 runde, In turneul In- ternațtonal de șah de Li Luhaco- 

VlCfi (Cehoslovacia) conduc marii 
maeștri international Hort (Ceho
slovacia) șl Korcinoi (U.R.S.S ) cu 
Cîte 5.5 puncte, urmați de Drimer 
(România), Keres (U.R.S.S.), Smej- 
kai (Cehoslovacia) — 4.5 puncte. 
Jansa (Cehoslovacia) — 4 puncte 
etc.

In runda a 7-a, țahiitu! romln 
Drimer (cu piesele negre) a remi
zat cu marele maestru sovietic Paul Keres.

AZI, IN „CUPA ROMÂNIEI 
LA FOTBAL

BUCUREȘTI : Dinamo —- 
Ch imîa Suceava, stadionul 
Dînnmo,

CONSTANTA : Farul — 
Steaua.

Meeiurile încep la orele 
1730.

• Ieri. la Constanța !ntr-un 
meci inlernational de rugbl com
binata Farul-Steaua a învins cu 
9—s (3—0) echipa Racing Club Paria.
• După cum

de presă, uituci
debarcări pe lună a doi membri 
al echipajului „Apollo 11- (debar- 
.'ire prevăzută pentru 20 Iulie), 

■nrclul triunghiular de atletism 
S.U.A. — U.R.S.S. — Selecționata 
Britanică, programat inițial la 19 
”• 29 iulie la Los Angeles, va avea IOC iu același oraș I* 18 u 18 
iulie.

anunți axențlile 
din cauza proiectatei

• Campionul mondial de box la 
categoria mijlocie. Italianul NI no 
Benvenuti, s debutat firi succes 
in limitele categoriei șeml-grea. 
In meciul susținut la New York 
cu nigerianul ntek Ticer, pucilla- 
tul Iltailm a fost învins net la 
puncte pe dlsranța de 10 reprize.

jUSI IfllARIl1
(Urmare din pag. 1)

Dar pornind de la aceste defi
ciențe de aprovizionare, condu
cerea cooperativei agricole a 
ajuns la concluzii cel puțin ciu
date — încetarea lucrărilor de 
amenajare a terenurilor pentru 
irigat. Numai astfel se poate ex
plica de ce cele 30 de hectare — 
suprafață cu care se preconiza 
a fi extinse amenajările pentru 
irigații în vederea sporirii pro
ducției din acest an — au fost 
șterse din agenda preocupărilor 
zilnice ale cooperatorilor.

La Butimanu, vizităm o su
prafață de 130 hectare ce ar fi 
trebuit ca la ora actuală să fie 
amenajată pentru irigații. Cîteva 
canale săpate și abandonate... 
Nici urmă de cooperatori sau 
mașini care sa lucreze la tera- 
samente. Tovarășul președinte al 
cooperativei agricole Ioniță Radu, 
și inginerul agronom Nicolae 
Chiba, ne explică pentru ce nu 
s-au amenajat cele 130 hectare. 
„Barajul ce trebuia să-l ridicăm 
tn scopul creării lacului de acu
mulare, nu l-am executat pentru 
că ne-au întîrziat mult cu pro
iectul cei de la D.I.F.O.T., iar 
cînd dumnealor ne-au adus schi
țele, n-am mai putut noi, pen
tru că începuseră, deja, lucră
rile în cîmp. Ce să fi făcut, să 
fi lăsat baltă semănatul și lucră-

rile de întreținere ți să ne fi 
apucat de baraj ?“ Argumentul 
e zdrobitor dar numai pentru 
cine l-ar fi ascultat intr-o ședință, 
nu și pentru cei care știu că la 
Butimanu membrii brigăzii lui 
Nicolae Preda au luat pe cont 
propriu lucrarea la un baraj am
plasat aiurea, iar după ce, în 
construcția sa, au investit cîteva 
mii de zile-inuncă. s-a constatat 
că treaba făcută are rezistența 
pastelului de nisip ; o ploaie mai 
puternica și apa a rupt barajul, 
inundînd și alte cîteva zeci de 
hectare cultivate cu 
„N-am știut de această lucrare"
— se scuză din nou președintele.

Un popas pe șantierul siste
mului de irigații de la Malul 
Roșu aflat în al treilea an de... 
întîrziere. începute încă din 1666, 
lucrările pe acest șantier inter- 
cooperatist se află într-o nefi
rească întîrziere. Motivul este a- 
cela că participarea membrilor 
cooperatori, din cele trei unități
— Oinacu, Remus și „9 Mai". 
Giurgiu — la executarea lucră
rilor, a fost minimă. Greul l-a 
dus tineretul din orașul Giurgiu, 
care, prin acțiunile patriotice ini
țiate a asigurat amenajarea a 
circa 600 de hectare — din cele 
1000 cîte însumează sistemul. 
»Jn cel mult 7—8 zile — ne spu
nea tovarășul 1LIE NEDELCU,

cereale.

președintei* CJuP. din Giurgiu, 
sistemul ca fi dat in arpUtatete". 
Nu știm pe ce s-a bazat tovarășul 
președinte cînd a făcut aceasta 
afirmație- Cert este că. la ora 
actuală, lipsește una din 
pompe, iar celelalte două treî-^te 
montate ; instalațiile eJe =■-!■*. < in
terioare tncd nu au fost f+C'Jte, 
iar canalul principal mai trebui 
tăiat pe încă circa 200—250
metri liniari. De trei ani, aproape 
o suta de hectare sînt sc-wsâ din 
circuitul agricol prin săpăturile 
efectuate și depozitarea pămin- 
tului. Vom avea oare posibilita
tea ca anul acesta să constatam 
primul spor de producție obți
nută ca urmare a irigațiilor pe 
cele 1000 de hectare amenajate ?

O insuficientă atenție se a- 
cordă foloșirii posibilităților locale 
de irigații și la cooperativa agri
colă Daia. Deși pîriul Făgadău 
străbate de la un capăt b altul 
terenurile cooperativei, iar apa 
freatică se află la cîțiva metri 
adîncime, s-a hotărit să se irige 
anul acesta mai puțin de 50 de 
hectare deși, cu eforturi minime, 
s-ar putea iriga cel puțin 500 de 
hectare. Se cere, însă, impul
sionată de către organele a- 
gricole județene, activitatea con
siliului de conducere și a 
specialiștilor din această uni
tate. Nu trebuie admise scuze, 
de orice natură ar fi. §1, pentru 
că scuzele acoperă de fiecare 
dată adevăratele lipsuri, să amin
tim că la Buftea, datorită lor, 
din 70 de hectare amenajate nu 
se irigă decît 15—20. Motivul ?

Capacitatea mid a pompei folo
sită aici- Cu toate că UJ C.A P. 
cunoaște acest lucru încă din 
vara trecută, nu s-a întreprins 
nici o măsură pentru înlocuirea 
aifsteia cu o pompă de capaci
tate corespunzătoare.

In aceste zile, cînd se simte 
atit de mult lipsa umidității din 
sol, toate problemele privind iri
garea culturilor trebuie rezolvate 
în unitățile agricole ale județului 
Ilfov cu maximum de urgență și 
răspundere. Se impune o redis
tribuire a agregatelor pentru iri
gat, o îndrumare atentă a uni
tăților ce încă au suprafețe de 
amenajat pentru a le pregăti în-

tr-on timp cit mai scurt instrui
rea, prin cursuri de scurtă durată, 
a celor care \or lucra la irigații, 
în acest sens, organizațiile U.T.C. 
(care in primăvara acestui an au 
amenajat pentru irigații peste 
700 hectarej trebuie să mobili
zeze întreaga masă de tineri atit 
în scopul urgentării încheierii 
lucrărilor de amenajări cît și la 
efectuarea udărilor. Se impune 
ca în toate unitățile agricole să 
se organizeze in așa fel munca 
Incit zi și noapte apa să fie tri
misă spre rădăcina plantelor, prin 
asigurarea funcționării neîntre
rupte a tuturor agregatelor 
utilajelor de care se dispune.

UTILAJELUR
Și

(Urmare din pag. I)

răsese lucrul mai devreme, fac 
absențe nemotivate sau întrerup 
nejustificat lucrul. Ei sînt puși de 
urgență in discuția masei de ute- 
cifti fi criticați cu asprime. Ul
tima discuție de acest fel a avut 
loc la ”

Mai 
vorbit 
cative , 
U.T.C. al căror scop a fost de a 
atrage într-o măsură mai mare 
masa de tineri la îndeplinirea sar
cinilor economice ale întreprin
derii. La cele două expuneri in
titulate : „Eu produc, eu contro
lez, eu răspund", și „Calitatea 
produselor, factor important în

grupa U.T.C., schimbul C. 
mulți interlocutori ne-au 

apoi despre acțiunile edu- 
inițiate de organizația

procesul de producție" susținut^ 
de specialiști ai combinatului, la 
solicitarea organizației U.T.C., 
am înregistrat o participare ma
sivă și entuziastă. Aceleași cali
ficative se pot atribui și simpo
zioanelor despre importanța res
pectării tehnologiei de lucru șl a 
disciplinei, necesitatea ridicării 
calificării profesionale a tinerilor.

— Noi nu am lăsat rezolva
rea celor sesizate în arti
col — ne-a atras atenția EMIL 
SAVONEA, secretarul comitetu
lui de partid — doar pe 
seama organizației U.T.C.. Mul
te obstacole nu pot fi înlă
turate numai de către tineri. De 
aceea am intervenit ți noi. împre
ună cu conducerea secției tehni-

co-admimstratice am luat măsuri 
ca nici un intirziat să nu mai fie, 
primit pe poarta combinatului. 
De asemenea am pui capăt nere
gulilor care existau tn domeniul 
aprovizionării. Astfel fiecare loc 
de muncă este aprovizionat rit
mic cu materii prime și materia
le. Totodată reușim să întreținem 
mult mai bine mașinile și utila
jele, ceea ce a redus simțitor 
numărul defecțiunilor accidenta
le. Sintem de principiul că nu 
poți cere omului totul decît a- 
tunci cînd îi asiguri condițiile 
lucru necesare.

Efectul măsurilor întreprinse 
este vizibil la tot pasul. Iți este 
aproape imposibil să mai întîl- 
nești oameni plimbîndu-se Iară 
nici un rost prin bală. Nu mai gă
sești nici tineri stînd la taifas ori 
părăsind lucrul înainte de vreme. 
Grăitor este saltul înregistrat de 
indicele de utilizare a mașinilor ; 
la uscătoare el a ajuns aproape 
de Emită posibilă, la deruloare 
a crescut cu 8 procente 
față de anul trecut. La fel 
se prezintă situația la foarfecele 
pentru furnire și presele hidrau
lice adică la toate utilajele de 
bază. Fiind în posesia acestor 
date nu a mai constituit o aur- 
priză pentru noi cînd am aflat 
că în aprilie nu a existat nici un 
tînăr sub normă și că secția care 
la apariția articolului înregistra 
mari rămîneri în urmă față 
de plan, a luat-o înaintea calen
darului cu 4 zile, raportind un 
plus de producție de aproape 
500 m.o. de placaj.
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Campania pentru președinția Franței

Patru zile înaintea
scrutinului

Pînă la primul tur do scrutin al alegerilor prezidențiale din 
Franța au mai rămas patru zile și campania electorală se 
angajează in sprintul final.

Potrivit sondajelor de pînă a- 
cum, primul tur nu apare ca de
cisiv și votul de duminică ar 
urma deci să aibă drept rezultat 
eliminarea a cinci din cei șapte 
candidați și prezentarea intr-un 
nou tur de scrutin a candidaților 
situați pe primele două locuri.

Președintele interimar, Alain 
Poher. a expus marți, într-o con
ferință de presă ținută la Palatul 
Luxemburg, programul său de 
guvernare în cazul în care ar fi 
ales președinte al Franței. Acest 
program, în 12 puncte, relevă că 
Poher este în favoarea continuă 
rii politicii de coexistență pașni
că, destindere și a dialogului cu 
țările din Răsărit. El consideră că 
„Franța își va găsi garanția inde
pendenței și securității sale într-o 
alianță atlantică înnoită în care 
Europa unită va deveni un parte
ner egal al Statelor Unite". Tot 
în domeniul politicii externe, pro
gramul lui Poher precede ca 
Franța să ia parte activă la viața 
marilor organisme internaționale 
și să participe la aplicarea hotă- 
rîrilor lor. In acest sens, repre
zentanții Franței ar urma să-și 
ocupe locul in Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare. In opinia 
președintelui interimar. Franța 
trebuie să contribuie la găsirea 
unei soluții echitabile in conflic
tul dintre Israel și țările araba 
„într-un spirit conform prietenii
lor sale tradiționale". El conside
ră că „hotărîrea de a impune un 
embargou asupra livrărilor de ar
mament către o singură țară este 
inacceptabil. O atenție specială 
este acordată problemelor europe
ne.

RELAȚIIJ

DIPLOMATICE INTRE

Continuuidu-țf turneul electo
ral, fostul premier Georges Pom
pidou se află, începînd de marți, 
in sudul Franței. Candidatul ac
tualei majorități rft expune pro
gramul in diverse manifestări 
electorale organizate la Nisa, 
Marsilia, Montpelier și Toulouse.

Candidatul socialist, Gaston 
Defferre, ți-a clarificat unele din 
opțiunile în domeniul constitu
țional, declarind că președintele 
republicii nu ar trebui să fie ales 
pentru șapte ani, ci numai pentru 
cinci ani. El s-a angajat să rezi
lieze mandatul său, tn cazul tn 
care va fi ales, atunci cînd Adu
narea Națională ce va fi aleasă tși 
va fi încheiat și ea mandatul.

Marți seara, la Palatul Spor
turilor din Paris a avut loc un 
mare miting electoral al candi
datului Partidului Comunist 
Francez, Jacques Duclos. Candi
datul comunist subliniază în 
cursul campaniei sale electorale 
necesitatea de a asigura pre
zența unui candidat al stîngii în 
al doilea tur de scrutin. In si
tuația în care forțele de stingă 
nu au reușit să cada de acord 
asupra unei candidaturi unice 
de la primul tur de scrutin, pen
tru a păstra șansele stîngii in al 
doilea tur, forțele democratice 
și progresiste trebuie să se uneas
că in jurul candidatului comunist, 
singurul tn măsură să obțină un 
număr suficient de voturi pen
tru a se situa pe locul al doilea 
la consultarea de duminică.

Intr-o declarație făcută presei 
privind evoluția campaniei elec
torale, Waldeck Rochet, secreta
rul general al P. C. Francez, a 
relevat că faptul principal care 
reține atenția este progresul ra
pid și simțitor al candidatului 
comunist. In ultimele zile, a spus 
el, cota electorală a lui Jacques 
Duclos, respectiv influența sa în 
rindurile alegătorilor, a crescut 
considerabil. Nu putem sa ne 
resemnam r« stânga să fie ab
sentă de la cel de-td doilea tur 
de scrutin, a declarat secretarul 
general.

Fofrioli angolezi în timpul unei misiuni de luplâ împotriva trupelor colonialiste

CONFLICTUL
NIGERIANO

BIAFREZ
Autoritățile biafreze 

au confirmat că avioane 
aparținînd forțelor lor 
armate au bombardat 
în urmă cu trei zile ae
roportul orașului Benin, 
distrugînd in cursul a- 
cestui raid mai multe a- 
parate nigerieni și ava
ri ind turnul de control.

SI SUDAN
KHARTUM 27 (Agerpres). 

— Noul guvern al Sudanului 
a hotărît să normalizeze rela
țiile cu Republica Democrată 
Germană, să recunoască ofi
cial R.D.G. și să stabilească 
cu ea relații diplomatice, 
anunță agenția A.D.N. intro 
informație transmisă din 
Khartum. Primul ministru al 
Sudanului, Abubakr Awadal- 
lah, a informat pe șeful re
prezentanței economice a 
R.D.G. la Khartum, Eberhard 
Feîstor, asupra acestei 
rîri adoptate în cadrul 
reuniuni a guvernului, 
ționează agenția citată.

hotă 
unei 

men-

SESIUNEA
COMITETULUI 

EXECUTIV 
AL C. A. E. R.

MOSCOVA 27 (Agerpres). --
La Moscova s-au deschis, la 27 
mai, lucrările celei de-a 41-a șe
dințe a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, Din țara noastră, la lu
crări participă tovarășul Gheor- 
ghe Rădulescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezen
tantul permanent al Republica 
Socialiste România in CA.E.R.

La Bruxelles se desfășoară 
miercuri sesiunea semestrială a 
miniștrilor apărării din țările 
membre ale N.A.T.O. La a- 
ceastă intîlnire, la care Franța 
nu este reprezentații, fiind re
trasă din organismele militare 
integrate ale alianței atlantice, 
se va dezbate în mod deose
bit planul guvernului cana
dian de reducere drastică a 
numărului militarilor cana
dieni staționați in Europa 
occidentală. In prezent, unită
țile canadiene din Europa 
occidentală numără aproxima
tiv 10 000 de militari. Hotări- 
rea Canadei, scrie agenția 
Reuter, a provocat neliniște în 
rîndul unora dintre partenerii 
ei atlantici. S.U.A. și R.F.G. 
sînt îngrijorate ca nu cumva 
exemplul Canadei să fie ur
mat și de alte țări. Potrivit a- 
genției citate, o hotărîre finală 
asupra reducerii forțelor cana
diene nu va fi luată pînă la 
sesiunea Consiliului Ministe
rial al N.A.T.O. din luna de
cembrie Și mai înainte de o 
consultare între Canada șt 
celelalte țări atlantice.

Oaspeți ai
tineretului bulgar

în numeroase universități 
51 colegii americane conti
nuă acțiunile de pretest îm
potriva brutalităților la ca
re s-a dedat poliția. Peste 
7 000 de studenți împreună 
cu profesori și reprezen
tanți ai clerului au organi
zat luni un marș în fața re
ședinței guvernatorului sta
tului California. Ronald 
Reagan cerînd retragerea 
imediată a trupelor gărzii 
naționale din universitatea 
Berkeley și ridicarea stării 
de urgență. O altă demon
strație, în cursul căreia 
s-au produs însă incidente, 
a avut loc la colegiul din 
orașul Seattle (districtul 
Columbia). Mai multi poli
țiști și studenți au fost grav 
răniți. Incidentele au con
tinuat în cartierul din acest 
oraș locuit în majoritate de 
populația de culoare. 34 de 
persoane au fost arestate.

Pe de altă parte, comite
tul studenților și profesori
lor de Ia Universitatea din 
Berkeley a cerut deschide
rea unei anchete în legătu
ră cu „acțiunile ilegale ale 
poliției și militarilor comi
se în ultimele opt zile în 
numele menținerii legii și 
tfdmei*.

Peru
problema

cheie
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l-an idăngat cîteva ead ptew tw« să aleile drleri^rarea dia 
ce în c* aaai praonțală a relațnlar Warn — S-U^L E*e iad« 
in primul tind de fapta] eâ. piaâ îa prezent părțile au aa rama- * 
ni cat încă nici a dată prahabdă eu prixire la reluarea aegacie- 
rilor care se prezentase drept pMihilă dapâ iafaraum pe can 
delegațiile urmaa «â a inaiaW h pnm»-U Iar. Tăcerea ove 
s-a așternut îa legătură ca această pishlrmâ stit la Lima cil 
șî la M ashiagtaa este m pnm ăndîeia nJ am ama luă, care aa 
numai că se menține, dar cnatinaă sa se a^nrmsca. Căci, in 
ciuda eforturilor ambelor părți de a -Jrrntiruifcnt msfBctnL ca 
alte cin in te de a face distincție intre I P-G |i S.UA. (in acest 
sens sint elocvente declarațiile pernsiene că gwseranl aaamcan 
nu este calificat să intervină pentru o firaă care aâcs — 
nu este înregistrată in SALA-, d în C—pn p Tl
de către Ș.U.A. a sancțiunilor economice prevărnle de amenda
mentul Hickenlooper și faptul că negocierile de te Wsihsngioa 
s-au desfășurat intre Peru p I.P.G). roaftctul se manifestă ca 
putere asupra relațiilor interstatale, mortal deteriorăm extinzm- 
du-se treptat și asupra altor doanemi nte reiațnta amrriraao 
peraviene. După codi se știe. Pern a sechestrai ia Imi fehrvarie 
patru vase americane de pescuit cmv drpățisrrj zun de 909 de 
mile stabilită de guvernai de la I ima ca limită a apelor sote 
piscicole (S.UA. nerecunescind deril Ua de 12 a ap^rr 
teritoriale). Spre deosebire de cazul I.P G. S.UA- aa ră^un/nee»- 
lei măsuri prin suspendarea ajutora lai militar acmdat stata ini 
Peru. La Lima, această măsură a fost cementata drept o presiu
ne inoportuna și un ,.afront adns aneraaitătii" peraiiew iztend 
Expresso), iar președintele ' etesco Abarado a rerat S.U-A. re
tragerea misiunilor sale militare — terestră, natală p __
de la Lima. In același timp, gu^ernu] peraiiaa a anuuțat că 
apreciază inoportună silita pe rare gmenataral stătuta \ew 
lock, Nelson Rockefeller, urma s-o facă te Ila sfirptul Imhîî 
în cadrul celei de-a doua etape a tmwnlui său te capitalele 
țărilor Am cric ii Latine, in calitate de trimis rprcinl al prejedm 
tclui Nixon. In capitala Perului, această mâiiir ~r, urmărește
tocmai un sondaj al relațiilor S.LLA. cu ț«rile tetiim-MBeric^m 
gresate de o neîncredere crescindă față de puternicul partrwsr 
de la nord de Rio Grande pentru a găsi căile reins ic rării lor. 
această vizită este considerată — pe bună dreptate, aviad m 
ședere încordarea existentă — drept lipsită «te obiect Cu alte 
cuvinte, autoritățile de la Lima doresc mai iutii o reglementari» 
a problemelor in suspensie înainte de a putea trece la abor
darea problemelor de perspectivă. Și. după Cum s-a accentuat 
în nenumărate rinduri Ia Lima, această reglementare nu poate 
avea loc fără respectarea suveranității Perului, a dreptului po
porului perusian de a dispune liber de resursele sale și de 
calea propriei dezsoltări. Evoluția conflictului arată că, pentru 
moment, ambele părți implicate se tem de consecințele unor 
măsuri extreme, ca aplicarea amendamentului Hickenlooper și 
ruperea relațiilor diplomatice, teamă obsersată atit în Peru, pen
tru care S.U.A. sînt încă cel mai important partener comercial, 
cit și Ia Washington, unde Departamentul de Stat a dat curs, 
deși cu profund regret, cererii de retragere a misiunilor sale 
militare la Lima, anunțînd totodată, că intenționează să continue 
căutarea unei soluții a problemelor litigioase și ca nu se între
vede o rupere a relațiilor diplomatice. Nu încape îndoiala că 
simpla abținere de la măsuri drastice din partea Washingtonului 
este departe de a satisface guvernul peruvian și că cheia pentru 
reglementarea relațiilor S.U.A. cu țările continentului sud-ame- 
rican va fi oferita numai de normalizarea, adecvată intereselor 
celor mici, a „dosarului model" cu Peru.

BAZIL ȘTEFAN

Orientul Apropiat
• REUNIUNILE AMBASADORILOR CELOR PATRU MARI PUTERI

e VIZITA SENATORULUI J. JAVITS ÎN ISRAEL
Ambasadorul permanent al 

S.U.A. la O.N.U., Charles Yost, 
a declarat la o reuniune a A- 
sociației americane pentru Na
țiunile Unite că cheia succesu
lui sau insuccesului eforturilor 
celor patru puteri la O.N.U. in 
vederea găsirii unei soluții în 
conflictul arabo-israclian 
află în mîinile popoarelor 
guvernelor țărilor din această 
regiune.

Următoarea reuniune a ce
lor patru ambasadori are loc 
miercuri la sediul misiunii U- 
niunii Sovietice la O.N.U.

Citind surse diplomatice, a- 
genția U.P.I. informează că 
reuniunile ambasadorilor celor 
patru mari puteri la O.N.U. 
ar putea fi întrerupte pe peri
oada imediat următoare, dacă 
nu vor fi înregistrate progre
se substanțiale. Aceeași agen
ție menționează că, cu excepția 
unor progrese, în ce privește 
problema refugiaților palesti
nieni, ambasadorii țărilor men
ționate nu au reușit să se pună 
de acord asupra problemelor 
cheie din regiunea respectivă.

se
și

Se na torul Jacob
membru al Comisiei 
problemele externe a 
lui american, a avut, 
de-a doua zi a vizitei 
Israel, convorbiri 
Allon. vicepreședinte al guver-

Javits, 
pentru 

Senatu- 
în cea 
sale in 

cu Yigal

Conducători 
ai U. R. S. S. 

in vizită la expoziția 
Automatizarea 1969

MOSCOVA — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristoiovea- 
nu. transmite : L. I. Brejnev. se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
K. T. Mazurov, M. A. Suslov, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.GU.S, și alți conducători de 
partid și de stat ai Uniunii Sovie
tice au vizitat expoziția intema- 
tkmală ^Automatizarea 1969* 
deschisă la Moscova.

Conducătorii de partid și de 
stat sovietici s-au oprit b unele 
din standurile țărilor participante, 
printre care Bulgaria. Cehoslova
cia, Italia- Franța, S.U_L La stan
dul Republicii Socialiste Româ
nia. oaspeții au urmărit expona
tele prezentate de Fabrica de ele
mente pentru 
București, de 
mănești de 
..Mașinexport*

iu

automatizare din 
în trep tinderile ro- 
comerț exterior 
și Electronum 

care participă Ia această expoziție 
internațională cu cele mai noi 
realizări ale industriei electro
nice și de automatizare din țara 
noastră.

nului, și Abba Eban, ministrul 
afacerilor externe, precum și 
cu Pinhas Sapir, secretar gene
ral al Partidului laburist. Evo
luția conversațiilor dintre re
prezentanții celor patru țări 
membre ale Consiliului de 
Securitate a constituit una din 
problemele principale exami
nate în cursul întâlnirilor — 
precizează agenția France 
Presse. Senatorul american ur
ma să fie primit în cursul 
zilei de marți de premierul 
Golda Meir și generalul Moshe 
Dayan, ministrul apărării.

Guvernul Republicii Arabe 
Unite, reunit luni seara în 
prezența președintelui Gamal 
Abdel Nasser, a examinat o 
serie de aspecte legate de evo
luția ultimelor evenimente din 
Orientul 
aceleiași 
R.A.U. a 
buget ce 
pus Parlamentului spre 
minare.

Apropiat. In cadrul 
reuniuni, guvernul 
discutat proiectul de 
urmează să fie su-

Comunicatul militar mențio
nează, totodată, intensificarea 
luptelor la nord-est de Port 
Harcourt, în regiunea Ahoa- 
da, unde se găsesc importan
te zăcăminte de petrol conce
sionate de guvernul federal 
nigerian unor companii străi
ne. Se precizează că desanturi
le biafreze au înregistrat în 
continuare succese. Aceeași si
tuație favorabilă biafrezilor a 
fost semnalată și pe alte fron
turi, ca cel din regiunea Okua- 
IIa, la 45 kilometri sud-est de 
Owerri, unde au fost respinse 
mai multe contraatacuri ale 
militarilor nigerieni.

Afirmația făcută luni de zia
rul suedez „EXPRESSEN", că 
piloți suedezi ar participa la 
războiul din Nigeria în rindurile 
unităților biafreze, a provocat o 
vie emoție la Stockholm. Potrivit 
ziarului, cinci avioane de antre
nament produse de uzinele aero
nautice „Saab“ ar fi fost expor
tate fraudulos din Suedia, iar pe 
un aeroport francez ar fi fost în
zestrate cu rachete și apoi trimi
se la Libreville, unde ar fi fost 
preluate de aviatori suedezi, care 
au efectuat misiuni asupra baze
lor aparținînd unităților federale 
nigeriene. Organizarea operației 
i-a fost atribuită căpitanului Cari 
Gustaf von Rosen, cate a pără
sit Suedia în urmă cu trei săp- 
tămîni.

Comandamentul aviației 
ze a anunțat că „nici un 
militar suedez nu se află 
o parte în Nigeria și de 
nu există nici un motiv să se în
treprindă cercetări în acest sens",

suede- 
pilot 

în nici 
aceea

Ziariști reprezenfînd pu
blicații de tineret din 12 
țâri (printre care și Româ
nia) porticită la o călătorie 
prin Republica Populară 
Bulgaria, organizată de Co
mitetul Central al Uniunii 
Tineretului 
trovist 
narea 
versori 
te din 
tend.

Primele zile, petrecute la 
Sofia, ne-au prilejuit întâl
niri interesante cu conducă-

Comunist Dimi- 
(U.T.C.D.), în întîmpi- 
celei de-a 25-a ani- 
a Revoluției socialis- 
fara vecinâ și prie-

cu multă căldură și deose
bită apreciere despre vasta 
activitate a tinerilor specia
liști pentru atragerea, tutu
ror tinerilor muncitori din 
combinat (actualmente în 
număr de 7 000) la mișcarea 
pentru promovarea continuă 
a progresului tehnic.

In prezent grupul nostru 
se află într-o cuprinzătoare 
călătorie prin țară. Vom par
curge Bulgaria literalmente 
de la un capăt la altul. 
Plovdivul — orașul gazdă al 

tradiționalului Tîrg interna-

clin tarile
socicdîste

tori ai U.T.C.D, ai Comite
tului de stat pentru proble
mele tineretului și sportului, 
ai Uniunii Naționale a Stu-_ 
denților. O intîlnire cu tineri 
creatori din capitala bulga
ră (scriitori, pictori sculptori, 
cineaști, dramaturgi) și o 
seară la Casa de cultură a 
studenfîlor ne-au completai 
tabloul vieții și preocupări
lor tinerei generații în Bul
garia zilelor noastre anga
jată cu tot dinamismul său 
creator în vasta opera a 
construcției socialiste. O în
treagă după amiază am fost 
oaspeții tinerilor de la Com
binatul metalurgic Kremi- 
kovți, în apropiere de Sofia, 
veritabilă „inimă de oțel' a 
țării. Preocuparea pentru 
dezvoltarea producției (ac
tualmente se lucrează in
tens la construirea celui 
de-al treilea furnal), se îm
bină cu o perseverentă și 
organizată acțiune de ridi
care continuă a calificării 
muncitorilor. Ni s-a vorbit

Conducătorul acestei originale 
expediții. Thor Heyerdahl, a 
comunicat că ,.RA“ este foarte 
stabilă și că prima zi s-a des
fășurat fără incidente.

• STUDENȚII de la Univer
sitatea din Maracaibo (Venezue
la) au organizat marți un miting 
de protest împotriva politicii 
Statelor Unite față de tarile 
Americil Latine și în special 
față de Venezuela. Tineri Vene
zuelan. care au luat cuvîntul 
în cadrul mitingului, au subli
niat că se vor opune vizitei gu
vernatorului Nelson Rockefeller 
în Venezuela arătînd că aceasta 
nu are loc la inițiativa guver
nului venezuelean. ci este im
pusă Veneauelei de Statele 
Unite.

O altă demonstrație a avut loc 
localitatea Guaira.în

Primul 
de pe

mesaj 
„Ra“
ore de la ple- 
marocan Safi, 

ȚA*. construită din pa- 
care întreprinde traver- 
Atlanticului, a transmis 
său mesaj prin radio 

in portul Safi.

DUPĂ 24 de 
carea din portul 
piroga 
pirus.
sarea
primul 
captat

• PREȘEDINTELE Corni 
siei senatoriale a S.U.A. pen
tru comerț, Warren Magnu
son. a anunțat că va propune 
un proiect de lege, în vir
tutea 
S.U.A. 
lăture 
S.U.A.

căruia președintele 
va fi autorizat să în- 

baricrele puse de 
în calea dezvoltării 

comerțului cu țările socia
liste. Proiectul de lege, a 
arătat el „va desființa han
dicapul irațional care stân
jenește pe oamenii de afa
ceri americani în concurența 
lor pe piețele mondiale". Se
natorul Magnuson a apreciat 
că dezvoltarea schimburilor 
comerciale cu țările socialiste 
ar contribui Ia îmbunătăți
rea balanței comerciale a 
S.U.A.

• LA AMBASADA Repu
blicii Socialiste România la 
Berna a avut loc o seară ro
mânească, organizată în co
laborare cu O.N.T.-Carpați. 
Au participat reprezentant! 
ai agențiilor de turism din 
Elveția si membrii ambasa
dei române. Au fost prezen
tate filme documentare t 
„Vacantă la mare“, „Călușa
rii", „Mănăstiri din Moldo
va", „Anul 1848“ și un pro
gram de muzică populară 
românească.

Plenara C.C. al P.C.I.

Premierii nartegian despre destinderea internațională
Intr-o declarație fă

cută unui grup de 
ziariști iugoslavi, care 
au vizitat Norvegia, 
primul ministru nor
vegian, Per Borten, a 
relevat că „prin con
tacte bilaterale, țări
le mici ar putea con
tribui la crearea con-

dițiilor necesare evo
luției spre o adevăra
tă destindere în Eu
ropa". Contactele bi
laterale între țări care 
aparțin diferitelor 
grupări, a spus el, pot 
ajuta la apropierea 
pozițiilor, ceea ce ar 
face posibile tratati-

importanță

ministru 
a declarat 
se strădu-

ve de o 
esențială.

Primul 
norvegian 
că țara sa
iește să sprijine efor
turile constructive 
direcția destinderii 
relațiile Est-Vest.

în 
în

țional, Dimitrovgrad, mîr- 
drie a tinerei generații bul
gare, modernele stațiuni de 
odihnă de la Marea Neagra, 
Tîrnovo cu frumusețile ve
chii arhitecturi bulgare, sînt 
cîteva din obiectivele către 
care ne îndreptăm. Este un 
bun și rodnic prilej de a cu
noaște mai bine realitățile, 
realizările, viața poporului 
și tineretului Bulgariei.

12 ziariști din 12 țări di
ferite, străbat acum drumu
rile Bulgariei. Fiecare din
tre ei are, firește, propria kF 
arie de preocupări și interes, 
fiecare desprinde, în carne
tul de însemnări reporteri
cești 
date, 
Ceea 
ciază 
gariei 
creator cu 
muncește 
țării sale pe noi trepte ale 
progresului și civilizației.
Plovdiv, mai 1969.

EM. RUCAR

alte aspecte, fapte, 
care-1 impresionează, 
ce sesizează și apre- 
orice vizitator al Bul- 
de astăzi este elanul 

care poporul 
pentru ridicarea

după Încheierea

e DECLARAȚIILE
ACAD. LEONID SEDOV

o plantație de bumbac dtn provincia To Hien

MARȚI dimineața, la se
diul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian au 
fost -reluate lucrările plenarei 
Comitetului Central și Comisiei 
centrale de control ale P.C.I., 
suspendate săptămîna trecută.

Luigi Longo, secretarul gene
ral al P.C.I., a prezentat ra
portul cu privire la „Poziția și 
initiative ale P.C.I. pentru dez
voltarea luptei antiimperialis- 
te si pentru unitatea mișcării 
muncitorești internaționale". 
Au început apoi discuțiile pe 
marginea raportului, care vor 
continua si miercuri.

• SECRETARUL general al 
O.N.U, U Thant, a adresat 
celor 126 de țări membre ale 
O.N.U. propunerea dc a desem
na un nou președinte al Adună
rii Generale în locul lui Emilio 
Arenales Catalan (Guatemala), 
ca urmare a decesului aces
tuia. survenit la 17 aprilie, 
U Thant propune ca în locul 
Iui Arenales să fie desemnat re
prezentantul Guatemalei la 
O.N.U., Francisco Lopez Urzua.

Arenales Catalan fusese ales în 
septembrie anul trecut preșe
dinte al celei de-a 23-a Adu
nări Generale a O.N.U. și urma 
să ocupe această funcție pînă 
la alegerea în luna septem
brie ac. a președintelui celei 
de-a 24-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

• Comitetul Central al Frontului 
Național de Eliberare a hotărît 
suspendarea acțiunilor militare 
pe întreg teritoriul Vietnamu 
lui de sud pe timp de 48 de ore 
(între 29 și 31 mai), cu ocazia 
celei de-a 2 513-a aniversari a 
zilei de naștere a lui Budha, 
transmite agenția de presă Eli

berarea.

Malayezia: 
Tensiunea persista

NUMĂRUL celor uciși în 
urma incidentelor dintre dife
rite grupuri de populație, ce se 
suoced fără încetare de la 13 
mai în diferite regiuni ale Ma- 
layeziei, au ajuns pînă acum la 
169. Deși intervenția poliției s-a 
soldat pînă în prezent cu 4 481 
de arestări, tensiunea persistă 
în capitală și în cea mai mare 
parte a țării. Datorită acestei 
situații, restricțiile de cirouHatie 
rămân în vigoare, ceea ce a 
afectat serviciile guvernamen
tale și publice, care au fost 
nevoite să-și reducă considera 
bil activitatea.

I
I

I
I
I

I

I

I
I

„Omenirea dă o înaltă pre
țuire realizărilor specialiștilor 
și curajoșilor cosmonauti ame
ricani. Oamenii sovietici îi fe
licită și le urează noi succese în 
dezvoltarea explorărilor pașnice 
a Cosmosului", scrie în ziarul 
..Pravda" din 27 mai cunoscutul 
om de știință sovietic acad. 
Leonid Sedov. Comentând zbo
rul realizat de nava spațială 
.,Apo»lIo-10“. savantul sovietic re
levă că acesta a apropiat mo
mentul cînd omul va putea păși 
pe solul Lunii. Lucrul cel mal 
important, se subliniază în arti
col. este acela că toate sistemel- 
principale ale navei Apollo'1 
au funcționat ireproșabil si si
gur.

Amintind că 1n prezent oame
nii de știință explorează cu aju
torul aparatelor suprafața LAir.il 
și atmosfera planetei ..Venus . 
Leonid Sedov- arată că ..rache
tele puternice, sistemele de le
gături radio In-Cosmos, nume
roasele aparate noi constituie 
baza pentru viitoarele succeda 
în explorarea spațiului extrate
restru si pentru dezvoltarea 
științei în general".

e DE LA

LUNAR

DIN

PEISAJUL ASPRU

LA VEGETAȚIA

PAGO - PAGO

După o scurtă oprire pe insu
la Pago-Pago din arhipelagul 
Samoa, astronauții Thomas Staf
ford, John Toung și Eugene Cer- 
nan, care la bordul navei spațiale 
„Apollo-10" au întreprins recenta 
călătorie în jurul Lunii, au ple
cat marți dimineața cu un avion 
spre Centrul spațial din Houston.

In timpul cit s-au aflat la 
Pago-Pago, astronauții au fost 
salutați de populația loială, Un 
grup de tinere băștinașe au in
terpretat jocuri populare, printre 
care cunoscutele dansuri „bfula‘ 
și „Silva" ale căror ritmuri și mo
tive coregrafice și-au găsit o lar
gă rezonanță în dansurile mo
derne.

,\Mă întreb de ce vrem să mer
gem pe Lună", a pus Strafford 
reamintindu-și cit de aspru și 
sălbatec este peisajul lunar, in 
comparație cu vegetația luxu
riantă a dealurilor domoale din 
jur deasupra" cărora discul palid 
al Lunii se zărea pe cerul senin 
al după-amiezii din Pacific.
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