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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
miercuri după amiază delegația 
Consiliului orașului Paris, condu
să de Etienne de Vericourt, pre
ședintele Consiliului.

La primire a participat Dumi
tru Popa, președintele Comitetu-

lui Executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București, 
primarul general al Capitalei,

A luat parto PieiTe Pelen, am
basadorul Franței la București.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cordial cu oaspeții 
francezi.

INTELIGENȚA 
TEHNICĂ

în avanposturile 
muncii de refacere■ ■

NOI...

SElRSIE 
DEAN

Numai în șapte zile, zile cu
prinse în intervalul de timp .12— 
18 mai Combinatul de exploa
tare și industrializare a lemnu
lui din Focșani a pierdut din 
cauza calamităților naturale abă
tute asupra județului Vranceâ, 
bunuri materiale a căror valoare 
depășește suma de 28 milioane 
lei. Dintr-un total de 250,4 km 
drumuri publice de interes fo
restier, drumuri forestiere în 
funcțiune și execuție 86,4 km au 
fost făcuți practic inutilizabili 
pentru circulație. Parcurgînd f a- 
tunci cu pasuj, pentru, că altfel 
nu mai era posibil, drumul auto 
dintre Odobești și Andrieșu re
tina ți-ar fi fost brutal izbită de 
imaginea copacilor cu rădăcinile 
întoarce care îfi interziceau tre- 
ceAx . de zidurile de sprijin 
spaite, de rupturile și surpările 
de teren. 15 000 m.c. de pămînt 
blocau total accesul rutier, apa 
Zăbalei pe care de obicei treceai 
cu piciorul avea, chiar la 24 de 
ore după încetarea ploii, valuri 
de 1,5 metri. Șiretul pătrunsese 
în curtea Fabricii de cherestea 
din Cosmești inundînd secția 
butane și lotul de cherestea pus... 
la uscare. Din podul existent 
într-un punct al căii ferate fo
restiere Rășcuța rămăseseră doar 
șinele suspendate într-un ultim 
pilon deasupra hăului...

în aceste condiții deosebit de 
vitrege, aotul colectivului de 
muncă al C.E.I.L. Focșani de 
a-și suplimenta angajamentele 
inițiale la producția globală și 
marfă de la 4,6 milioane lei la

6,1 milioane lei, de a mări volu
mul livrărilor către partenerii 
străini de la 236 mii lei valută 
la 452 mii lei valută, apare drept 
un act de cutezanță. Dar o cu
tezanță bazată pe studierea a- 
tentă și exigentă a posibilități
lor interne, pe hotărîrea uriâ- 
nimă de 
forțele la 
provocate 
de valul 
naturii.

— Condiția obligatorie a res
pectării noului angajament, ne 
spune tov. ing. Ion Munteanu', 
șeful serviciultii plan și preț de 
cost al combinatului — este ca 
în paralel cu măsurile urgente 
luate pentru remedierea urmări
lor calamității, în cadrul celor
lalte locuri de producție neafec
tate direct, ritmul de fabricație 
să fie accelerat prin folosirea la 
maximum a timpului de lucru, 
prin mărirea gradului de încăr
care a utilajelor, prin îmbună
tățirea continuă a calității sorti
mentelor. Ca efect al eforturilor 
deosebite depuse pentru redarea 
în circulație a drumurilor ava
riate, în momentul de față sec
toarele de exploatare din Gu- 
gești, Zăbala, Năruja și Focșani 
pot da zilnic în lucru o producție 
de 2 500 m.c. lemn.

Oprindu-ne atenția asupra 
activității Fabricii de mobilă din 
Focșani remarcăm că, deja, con-

(Continuare in pag. a V-a)

In toate cooperativele agricole din 

Mehedinți, eforturi multiple, 
consecvente pentru

Iată-ne in ultima săptămînă a 
anului școlar, încercînd să ono
răm promisiunea de a ne re
întâlni cu primii noștri coechipieri 
— elevii Liceului nr. 2 din Plo
iești. Discutăm cu ei într-o sea
ră, după ore, nu în întreaga for
mație de atunci, din septembrie. 
Cei dintr-a XILa lipseau, moti
vat ; pentru ei anul școlar s-a 
sfîrșit, deși mai au de învățat, îi 
așteaptă bacalaureatul

Monica Munteanu : Celelalte 
luni de școală pălesc în fața ulti
mei luni. Nu le renegăm nici pe 
acelea, ne aparțin întrutotul. Dar 
dacă n-ar fi fost această ultimă 
lună, ne-am fi simțit tentați să 
reluăm vechile și mereu noile 
probleme ale noastre, ale elevi
lor. Atunci, în septembrie, v-am 
spus în mod sigur o mulțime de 
copilării. Acum mi se pare lipsit 
de pudoare să ne întoarcem la 
ele și să uităm dramatica lună

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

a contribui cu toate 
diminuarea daudelor 

economiei naționale 
furibund al stihiilor

AM CREZU T
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un răspuns prea simplu

moderne

in epoca orientării

Ascensiuni spre lumină 
(Barajul Pompa Uzului, ju

dețul * Bacău).1
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îmbunătățirea prețurilor de cumpărare a unor pro duse zootehnice a stimulat în sens favorabil activi
tatea în acest important sector de producție al agriculturii județului Mehedinți. „Numai sporul venitu
rilor ce le vom realiza la producția inițial contractată de către cooperativele agricole, ne spune tovarășul 
MARIAN PUFAN, vicepreședinte al U J.C.A.P., ajunge la peste cinci milioane Iei. înfăptuind, însă, 
un complex de măsuri tehnice si organizatorice vom asigura valorificarea suplimentară la contract a cel 
puțin o mie hectolitri lapte și a zece vagoane carne de vila și porc. în felul acesta, veniturile cu care 
se va înscrie zootehnia în bilanțul 
producție**.

Trăsătura dominanta ce carac-^h 
terizează activitatea depusă în 
scopul creșterii producției zooteh
nice este, in județul Mehedinți, 
concentrarea producției în unități 
mari, profilate pe producția de 
carne și lapte. Creșterea porcine
lor, de pildă, a fost concentrată 
în complexele intercooperatiste 
Gemeni, Salcia și Gîrla Mare. 
Sînt în curs de organizare com
plexele intercooperatiste Cujmir 
și Vînjuleț — profilate pe crește
rea vacilor de lapte.

Concentrarea producției este 
urmată de zonarea speciilor, în 
sud suprafețele cu porumb fiind 
mai mari, creșterea porcilor, iar 
în centrul județului unde se gă
sesc întinse suprafețe de pășuni 
și finețe naturale, creșterea tau
rinelor. Avind, în principiu, posi-

global, îi vor argumenta convingător roiul de principal sector de

Ultima oră

PE FRONTUL

APELOR

GHICA SASU

(Continuare In pag. a V-a)

Comisia centrală de apărare 
împotriva inundațiilor a a- 
nunțat că în cursul zilei de 
miercuri, în județele Sălaj și 
Bihor au fost inundate unele 
localități, prin revărsarea 
unor cursuri de apă sau ca 
urmare a averselor de mare 
intensitate.

în județul Sălaj, Valea Za- 
lăului a inundat parțial ora
șul Zalău și satele Crișeni,

ne mărturisește TEODOR HAȘ,
primul secretar al Comitetului județean de partid,

OMUL CARE A CONDUS BĂTĂLIA PENTRU APĂRAREA ORAȘULUI
i 
pabili de o asemenea încor
dare eroică ?

— Am avut și am mare în
credere în ei. Le-am mărtu
risit-o cu orice prilej, chiar 
daca ei nu au avut totdeauna 
posibilitatea să-și afirme pu
terea, energia. Am crezut cu 
sufletul în tineri... Și iată, 
acum credința mea este 
confirmată. E greu de deli
mitat unde, cît și cum au 
muncit tinerii. Alături de co- 
nwniști, ei au fost peste tot 
și nu sînt darnic în aprecieri 
dacă spun că au luptat eroic.

Mă adresez primului se
cretar cu sentimentul că iau 
un interviu unui strateg 
care a dirijat, cu energie' și 
calm, marea mobilizare, de 
forță a orașului.

— Nu a fost noroc salva
rea orașului. Pericolul a fost 
privit cu seriozitate. Cu luci
ditate. Am calculat, cu pre
cizie, toate șansele. Și am 
spus oamenilor adevărul, în
țelegând că într-un asemenea 
moment dramatic nimic nu 
are o mai mare putere de 
mobilizare decît prezentarea 
reală, lucidă a situației.

— îi credeați pe tineri ca-

Trăim, poate, în cea mai neliniștita, mai ciudată si mai 
brutală epocă a istoriei. Datorită științei omul a ajuns să 
stăpînească pureri înfricoșătoare. Semeni de ai noștri au 

$ ajuns în Luna. Noi, așezați comod în fotolii, i-am urmării
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ADERENȚĂ DOAR

TI VĂ. „îmi place* : 75 
dintre elevii celor șase

AFEC- 
la sută 
clase a

NOI INUNDAȚII!
• SALAJ : numeroase localități inundate parțial • IAȘI : 18 mii hectare 
sub apă • DEJ : pentru a treia oară în alertă • BIHOR : orașul Oradea și 

multe sate din nou sub amenințarea stihiei

Hereclean, Bocșa, Sărmășag, 
Bobota. Rtul Crasna a inundat 
parțial, localitățile Horoatu- 
Crasnei, Crasna, Vilșolț și ora
șul Șimleul Silvaniei. Bereteul 
a inundat parțial localitatea 
Nușfalău; șuvoaiele formate

pe Valea AgrIJulul au Inundat 
parțial localitățile Buciumi și 
Românaș, rîul Almașul, loca
litățile Fildu de Jos, Almaș, 
Sînmihaiul Almașului și Hida,

Noua revărsare a Prutului 
din ultimele zile a inundat în

județul Iași 18 000 hectare te
ren agricol.

★
Miercuri, populația munici

piului Dej a intrat din nou în

(Continuare In pag. « V-a)

că adolescenții acestei 
aderă la realitate mai de
af ectiv, preferențial. Dar 
„îmi place", atît de pre-

VIII-a din două mari școli bucu- 
reștene au motivat astfel drumul 
viitor de pregătire școlară și di
recționarea profesională. E ade
vărat 
vîrste 
grabă 
acest
ponderent în ancheta noastră, a 
dovedit — în urma singurilor 
sfătuitori recunoscuți ai procen
tului de 70 la sută dintre elevi 
— că este echivalent cu ceea ce 
de fapt le place părinților. Adi
că, după cum arătam, profesii 
intelectuale într-o proporție co- 
vîrșitoare. Cunoașterea reală, lu
cidă a personalității copiilor, 
observarea posibilităților lor au
tentice, interpretarea lor și a ce
rințelor societății, reflectarea și

VIORICA TANĂSESCU

(Confinuar, In pag. a Il-a)

l
clipă cu clipă, i-am văzut cum merg spre ținta lor cu o vi- 

*■ teză uimitoare, le-am privit chipurile, le-am auzit vorbele 
pe care uneori le rosteau șoptind, le-am numărat pașii pe 
care îi făceau pe scoarța prăfoasă a Lunii și totul, absolut 
totul ni s-a părut firesc. Ne-am spus cu mîndrie : Omul ! 
lată că omul, cu mașini născocite de mintea lui isteață a 
cucerit Luna și nimic nu ne împiedică să credem că în chiar 
acest deceniu va izbuti să exploreze planetele sistemului 
nostru solar.

Secolul în care trăim este nu numai al luptelor sîngeroase 
pentru libertate și independență națională, nu numai al des
coperirilor senzcționale în domeniul științelor și al tehnicii 
dar și al războaielor în care agresorii folosesc arme mo
derne cu uriașă putere de distrugere, războaie murdare în 
care bogății se bat cu săracii care își apără cu îndîrjire 
pămînturile străvechi, limba, tradițiile/libertatea

Pe micile ecrane ale acelorași televizoare care ne-au adus 
în casă imaginile luminoase ale oamenilor care au călătorit 
spre Lună și s-au plimbat pe Lună am văzut și vedem la 
cîteva seri odată altfel de imagini, — niște imagini care ne 
înfățișează cruzimile și josniciile unor oameni care și ei sînt, 
ca și marii savanți, ca și noi, oameni ai aceluiași secol, lată. 
Asupra unui sat de colibe umile năvălesc pe neașteptate 
stoluri de mașini militare din care sar grăbiți și se risipesc 
pe uliți soldați bogat și frumos echipați. în general sînt 
tineri, băiețandri cărora abia le-a mijit mustața. Ei incen
diază colibele și împușcă fără nici o alegere populația. 
Atunci cad cu gura în țarină bărbați bătrîni și bărbați tineri, 
femei bătrîne și femei tinere. în același timp cad cu gura 
în țărînă și copii dintre care unii abia au învățat să meargă. 
Reporterii unor mari posturi de Televiziune filmează totul 
cu cel mai desăvîrșit sînge rece. Telespectatorii trebuie să 
vadă... să vadă... Iar noi, așezați comod în fotolii privim 
profund zguduiri și tot atît de profund neputincioși. De multe 
ori nemai fiind în stare să îndurăm închidem aparatul.

în unele părți ale lumii cafeaua este aruncată în mare. 
Grîului i se dă foc. Prețurile nu trebuie să scadă. Cîștigui 
urmează să rămînă cîștig. Televizorul, radio-ul, ziarele ne 
țin la curent cu tot ce se întîmplă pe pămînt, frumos sau 
urît dar mai ales urît.

în alte părți ale aceleiași lumi, milioane și milioane de 
făpturi omenești, se sting de foame, milioane și milioane 
de copii zac goi pe niște pâmînturi pîrjolite de flăcările 
războiului și se sting din lipsă de hrană.

Imagini de acest fel și încă și mai îngrozitoare pătrund 
seară de seară în casele noastre. Iar noi le privim. Uneori 
ochii noștri rămîn uscați, alteori sînt năpădiți de lacrimi. 
Dar la ce ne por sluji lacrimile ? Lacrimile n-au slujit nici
odată, Io nimic.

Așa cum se vede, problemele grave ale vieții s-au înmul
țit și se înmulțesc iar rezolvarea lor devine din ce în ce mai 
anevoioasă pentru fiecare om și pentru fiecare popor.

Cum ne pregătim noi să întîmpinăm ziua de mîine ? Și 
cum ne pregătim să înlăturăm din drumul nostru eventualele 
piedici ce se vor ivi ? Și cum ne pregătim noi să ne folo
sim și să ne bucurăm de toate bunurile pe care ni le-a 
adus miracolul modernei noastre civilizații ? Ce facem noi 
pentru ca puterea uriașă pe care oamenii au făurit-o și 
o au la îndemînă să fie folosită spre binele omenirii ci nu 
spre pieirea ei ?

Avioane care zboară continuu, gata să arunce la comandă 
bombe atomice Submarine în apele mărilor și oceanelor, 
gata și ele să împrăștie, la comandă, moartea. Pe fundu
rile acelorași mări și oceane alte arme atomice necunoscute

(Continuare în pag. a V-a)

!

5/ZZZZZZ//Z////Z/ZZZZ//ZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZ/ZZZZZZZZZ//Z/ZZZZZZ,//,/,ZZW.S



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 ACTUALITATEA PENTRU TINERET JOI 11 IUNIE 1970

„SPICUL 
DE AUR“ 

LA A TREIA 
EDIȚIE

Ediția a treia a Festivalului și 
concursului de muzică ușoară 
„Spicul de aur“, organizată în 
perioada martie-iunie 1970, are 
scopul de a descoperi și pune 
în valoare noi creații originale 
românești, noi talente, promo
varea muzicii ușoare românești 
în rîndul tineretului. La fazele 
comunale, interconiunale și oră
șenești ale actualului festival 
au fost înscriși peste 350 de 
concurenți care, studiind o va
riată bibliografie, s-au prezen
tat la o înaltă ținută artistică 
la fazele de concurs. Pentru 
faza finală au fost selecționați 
16 concurenți, care se vor în
trece pentru obținerea marelui 
trofeu Spicul de aur, ca și a 
celui de argint și de bronz, 
în mod deosebit s-au remarcat, 
prin calitățile lor vocale și ar
tistice, prin temeinica pregătire 
teoretică, interpreții din zona 
Caracal, Corabia și Drăgăpești- 
Olt. Faza finală a act ml ului 
festival se va desfășura pe 14 
iunie la Slatina și va avea ca 
invitați de onoare formația 
„Savoi" și solista Doina Spăta
rii. Atît ediția actuală, cit și 
cele trecute au scos în eviden
ță interesul deosebit pe care îl 
manifestă majoritatea tinerilor 
din județul Olt față de muzica 
ușoară românească. Organizat 
cu multă atenție, de către Co
mitetul județean al U.T.C. în 
colaborare cu Comitetul jude
țean pentru cultură și artă, ac
tualul festival reușește să des
copere șj să pună în valoare 
un număr mare de talente, din
tre care, unele vor reține cu 
siguranță atenția specialiștilor.

GH. MAZILIT

PLMHl CONTUL
OMEMEI

In incinta Liceului nr. 3 din 
Brăila, comitetul municipal 
U.T.C. a organizat o seară cul- 
tural-distractivă intitulată Sea
ra liceanului. Cei 800 de elevi 
din liceele municipiului, parti
cipant! la această manifestare, 
au apreciat programul bogat, 
care a cuprins concursuri de 
cultură generală, concursuri 
distractive și, bine înțeles, dans. 
Cel mai deosebit succes J-a în
registrat concursul de expresii 
celebre, intitulat „Cine a zis ?“ 
— și concursul soliștilor de mu
zică ușoară, în rîndul cărora 
s-au numărat și mulți dintre 
participantii la Lotca de auri*. 
Fondurile realizate la această 
manifestare, în valoare de 2 000 
lei, au fost virate în Contul 
2 000.

I. BELCIUGAN

Județul Buzău
LICEE AGRICOLE

Liceul agricol — Buzău, Str. 
Crizantemelor, nr. 17. Telefon 
25 68

— Horticulture
— îmbunătățiri funciare
— Contabilitate și merceolo

gie agricolă
Liceul agricol — Rimnicu-Să- 

rat, Str. N. Bălcescu, nr, 2 Te
lefon 10 55

— Agronomie
— Veterinară
— Zootehnie

LICEE ECONOMICE
Liceul economic — Buzău, 

Str. Karl Marx nr. 8. Telefon 
33 09

— Planilicare-contabilitate
—- Merceologie

Județul Caraș-Severin
I.ICEE INDUSTRIALE

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini — Reșița, 
Str. Lunca Bîrzavei, nr. 1. Te
lefon 26 67

— Tehnologia construcțiilor 
de mașini

— Mașini și aparate electrice
Județul Cluj*

LICEE INDUSTRIALE
Liceul industrial energetic — 

Cluj, Str. N. Pascaly, nr. 2. Te
lefon 2 21 23

— Electroenergetică
Liceul industrial de construc-• •••••
AFURISITUL DE BUNIC : ru

lează la Pa-.ria (orele 9; 11.30; 14; 
16,30; 19, 21,15), Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15).

JURNALUL l NEI CAMERISTE: 
lulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,30; 21). Grădina 
Capitol 'ora 2015).

PROCESUL : rulează la Central 
(orele 20,u5).

24—25 NU SE ÎNAPOIAZĂ : ru
lează la Central (orele 8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; 16,45; 18,45).

ACȚIUNEA VULTURUL : rulea
ză la Lumina (orele 9.30—15,30 în 
continuare; 18; 20,30), Arta (orele 
10,30; 15,30; 18) Grădina Arta 
(ora 20,15).

VINÎTORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45: 
16 ; 18,15 ; 20,30), Grivița (orele 16;
18.15) .

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Republica 
(orele 9,15; 11.30 13,45; 16,15; 18,45;
21.15) , București (orele 8.45 ; 10,45 ; 
12,45 ; 14,45 ; 16,45; 19; 21), Stadio
nul Dinamo (ora 20,30), Arenele 
Romane (orele 20,15), Grădina Fes
tival (orele 20,15).

MISTERIOSUL ,.X“ DIN COS
MOS : rulează la Luceafărul (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21), Grădina Doina (ora
21.15) .

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Gloria (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16; 18,15; 20,30).

Doua scrisori, doua întâmplări alese din bogata corespondența a acestor zile, s-au impus

ADDENDA rDE LA OM1
LA RUBRICAl LA OM J

— prin semnificațiile pe care le cuprind — addendei noastre săptâmînale. Opuse oarecum ele dez

văluie două atitudini privind omenia. Dar sâ dam curs faptelor...

FLORILE DIN ZI
DE DUMINICĂ

Scriitorul Marin Iancu Ni- 
colae ne semnala — și sem
nalul a fost recepționat la 
timpul cuvenit de Curierul 
nostru de sîmbătă — situația 
delicată, mai mult decît difi
cilă, în care Se află un tînăr 
muncitor de la o întreprindere 
brăileană, pe numele său Ni- 
colae Calu, care, în urma unui 
stupid accident de muncă, 
a rămas fără picioare. (Notăm 
în paranteză faptul că dacă 
accidentul a fost stupid, a- 
proape incredibil, cauzele lui 
nu împărtășesc aceleași atri
bute — și s-ar cuveni ca or
ganele în drept să se grăbeas
că în a face lumină asupra 
nenorocitei întîmplări, în așa 
fel incit vinovății să dea soco
teală). Ultima adresă a tînă- 
rului: București, spitalul Co- 
lentina, secția ortopedie, ca
mera 46. Se afla aici — și se

Mangalia-Nord iși așteaptă oaspeții

învătămintul de zi

Ion Rațiu, nr.
chimică anor-
chimică orga-

Șl

ții — Cluj, Str. Soporului. Te
lefon 2 19 50

— Construcții civile și indus
triale

— Instalații pentru construcții
— Materiale, de construcții 
Liceul industria] de chimie — 

Turda, Str. Dr.
23. Telefon 19 79

— Tehnologie 
ganică

— Tehnologie 
nică

Liceul industrial de transpor
turi — Cluj, Str. Bistriței, nr. 
21 (Cartierul Gheorghieni). Te
lefon 2 31 69

— Exploatare, întreținere 
reparații auto

— Drumuri si poduri 
LICEE AGRICOLE

Liceul agricol — Turda, Str. 
Agriculturii, nr. 1. Telefon 16 80

— Agronomie
— Veterinară
— Zootehnie
— Contabilitate și merceolo

gie agricolă
LICEE ECONOMICE

Liceul economic — Cluj, Str. 
1 Mai. nr. 19. Telefon 13136

— Planificare-contabilitate
— Finanțe și credit
— Administrație• • • •

(orele 15,15; 17,45;

Flamura (orele 11; 16; 18,15; 20,30).
ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru

lează la Timnuri Noi (orele 9—21 
în continuare).

MARILE VACANȚE : rulează 
la Melodia (orele 8,45; 11; 13,30; 16 
18.30 20,45), Feroviar (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE
RIEI : rulează la Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Tomis 
(orele 9,30—15,30 în continuare; 
18), Grădina Tomis (ora 20,15).

URMĂRIREA : rulează la în
frățirea (orele 10; 15,30; 18; 20,15), 
Drumul Sării
20,15).

CASTELUL
LOR ; rulează 
15,30; 18; 20,30).

O ÎNTÂMPLARE : rulează la 
Buzești (ora 18,30).

BĂNUIALA : rulează la Buzești 
(orele 11; 16,15), Grădina Buzești
(ora 20.30).

SIMPATICUL DOMN „R" : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

DANSÎND SIRTAKI : rulează la 
Aurora (orele 9; 11; 13; 16; 
Grădina Aurora (ora 20,30).

OPERAȚIUNEA LADY 
PLIN : rulează la Dacia 
8,30;—20,30 în continuare), 
(orele 10; 16; 18.15; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează 
Bueegi (orele 10; 16, 18,15; 

CONDAMNAȚI-
la Giulești (orele

18.15),

CHA- 
(orele 
Volga

ia '
20,30),

află încă — pentru o nouă 
intervenție chirurgicală, în 
vederea asigurării mersului 
cu proteze. „Dar nu despre su
ferința lui fizică vreau să vă 
vorbesc, ci despre cea mora
lă... socotesc că trebuie încu
rajat"... — sublinia în scri
soarea amintită, scriitorul. Se 
înțelege, desigur, că nu aveam 
nevoie de un al doilea îndemn.

★
... — Luminița spune că ai 

uitat să-i răspunzi data tre- 
eută dacă ți-a plăcut sau nu 
cartea adusă.

... — Matematicianul clasei 
noastre mi-a zis să-ți transmit 
că ai avut dreptate ; problema 
poate fi rezolvată și prin for
mula propusă de tine.

... — Crezi într-adevăr că 
Arghezi s-a gîndit și la noi 
cînd a scris „Cintare omului" ?

... — Mama ține neapărat să 
te cunoască.

~ Merceologie
Liceul economic — Dej, Str. 

1 Mai, nr 3. Telefon 610
— Planificare-contabilitate
Județul Constanța

LICEE INDUSTRIALE
Liceul industrial energetic — 

Constanța, B-dul Lenin, nr. 284. 
Telefon 2 33 84

— Electroenergetică
— Mecanoenergetică
Liceul industrial de construc

ții — Constanța, Str. Tomis nr. 
153

— Construcții civile și indus
triale

— Instalații pentru construcții 
LICEE AGRICOLE

• Agigea 
și merceolo-

Liceul agricol -
— Contabilitate 

gie agricolă
Liceul agricol

Str. Cazărmii nr.
— îmbunătățiri
Liceul agricol -

Filimon Sîrbu, nr. 
fon 50 75

— Veterinară
— Zootehnie
Liceul agricol —
— Agronomie'

LICEE ECONOMICE
Liceul economic — Constanța, 

Str. Ion Vodă, nr. 58. Telefon 
2 41 74

— Planificare-contabilitate
— Merceologie

Cernavodă,
1. Telefon 121 
funciare
- Palas, Str. 

188. Tele-

Poarta Albă

Grădina Bueegi (ora 20,30), Miori
ța (orele 11; 15 ; 17,30 ; 20).

BUNĂ ZIUA, CONTESĂ : rulea
ză la Unirea (orele 16; 18,15),
Grădina Unirea (ora 20,30).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS; 
rulează la Lira (orele 10; 15,30; 18), 
Grădina Lira (ora 20,15).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Ferentari (o- 
rele 15,30; 18; 20,15), Crîngași ore
le 15,30; 18; 20,15), Cosmos (orele 
13.30; 18; 20,15).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Pacea (oreie 15,45; 18; 20).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30), Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 20,45).

UN CUIB DE NOBILI : rulează 
la Viitorul (ora 20,15).

IN NORD SPRE ALASKA • ru
lează la Viitorul (orele 15,30 ; 18).

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Progresul (o- 
rele 15,30; 18), Grădina Progresul 
(ora 20,15).

INIMA NEBUNA, NEBUNA DE 
LEGAT : rulează la Moșilor (orele 
10; 15,30; 18), Grădina Moșilor (
20,15).

SPLENDOARE IN IARBA : 
lează la Rahova (orele 15,30; 
Grădina Rahova (ora 20,30).

ARTICOLUL 420 — Seria I, 
rulează la Cinemateca (Union) . 
rele 9; 12,30; — cu bilete la casă.

(ora

ru.
18),

ir :
fo

Participăm la o conversație 
în care se discută despre orice, 
despre școală, despre poezie, 
despre viață. O conversație în 
care se discută degajat, prie
tenește, cu amintiri. Duminică 
de duminică are loc aici, în 
camera 46, un adevărat coloc
viu al prieteniei. în centrul 
căruia luminează aparte chipul 
lui' Nicușor Calu. Alături, pe 
noptieră, totdeauna proaspete 
— flori. Garoafe, trandafiri, 
bujori, margarete. Aici, între 
flori, se discută despre orice, 
numai despre nenorocire nu. 
Și nu trebuie înțeles acest lu
cru ca urmare a unei abile 
evitări — care oricît de abilă, 
tot ar lăsa urme de stînjenea- 
lă — ci ca o însușire firească, 
specifică acestor tineri, vîrstei 
lor ; totul se petrece acum, 
deci după — și după înseamnă 
viață, proiecte, viitor. Iar prie
tenii sînt, într-o astfel de si
tuație, mai mult decît nece
sari ; îi simți alături de tine 
și tu însuși simți curajul apro- 
piindu-ți năzuințele.

Despre acești prieteni, așa
dar, se vor rîndurile de față 
un elogiu. Despre Iorga Lumi
nița, Dumitru Georgeta< Do- 
brinceanu Mariana, Duță Ele
na, Năescu Georgeta, Matei

IN EDITURA POLITICA 
a apărut:

DIPLOMAȚ1 ILUȘTRI (vol. II)

(Armand-Jean de Riche
lieu, Constantin Cantacuzi- 
no, James Monroe, Camillo 
Cavour, Vasile Alecsandri, 
Otto Bismarck, Fridtjof Nan
sen).

T/Zrtw/zB.T.T.
S a deschis Complexul turistic

pentru tineret—COSTINEȘTI
Recent s-a deschis 

modernul complex 
turistic pentru tine- 
ret-Costinești de pe 
litoralul Mării Ne
gre. Tinerii veniți la 
odihnă se bucură de 
condiții deosebit de 
bune, puse la dispo
ziție de către Biroul 
de Turism pentru 
Tineret.

Vizitatorii din a- 
cest an întîlnesc o 
seamă de noutăți : 
s-a extins capacita 
tea de cazare pînă la 
2.400 locuri, s-a dez
voltat baza materia
lă pentru activități 
cultural - distractive. 
In permanență se 
organizează excursii

cu autocare ; vizita
rea monumentelor, a 
edificiilor culturale 
și a locurilor istori
ce, excursii J_ 
pe litoralul

Stațiunea 
ret oferă 
deosebite de 
în vile, camere 
două locuri, 
suțe — cu două gra
de de confort, cam
ping — corturi sub 
forma unor cupole 
geodezice, de aseme
nea în două grade 
de confort.

Masa se servește 
la cantina-restaurant 
a complexului.

Seriile ; 5—16 iu
nie, 18—29 iunie, 1—

de o zi 
bulgar, 

de tine- 
condiții 

cazare — 
de 

în că-

JOI 11 IUNIE

PROGRAMUL I

• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera • 17,05 Bu
letin de știri • 17,10 Emisiunea în 
limba maghiară • 17,40 Aspecte 
înregistrate de la întâlnirea din
tre echipele reprezentative ale 
României și Braziliei din cadrul 
turneului final al Campionatului 
Mondial de fotbal, * 18,30 Actua
litatea îp .economie • 18,50 Cadran 
international • 19.20 1 001 de seri 
— emisiune pentru cei mici
• 19,30 Telejurnalul de seară
• 20,00 Film serial „Oliver Twist" 
(ultifnul episod) • 20,25 Teatru 
scurt: „Inspecția" de Roger Aver- 
maete • 21,00 Transmisia părții a 
II.a..a concertului orchestrei sim
fonice din Stockholm. Dirijor 
Sergiu Celibidache. • 21,50 An
cheta T. V. : Școala medie și so
cietatea. • 22,35 Poșta T. V. — 
dialog cu telespectatorii. • 22,50 
„Duminica la Londra" • 23,10 Te
lejurnalul de noapte • In jurul 
orei 23.50 — transmisie de la Cam
pionatul Mondial de fotbal. 

victor, toți elevi ai
„Aurel Vlaicu", despre mulți 
alții care, duminică de dumi
nică, aduc două ceasuri de 
omenie în camera 46 ; despre 
gestul lor, modest, desigur, dar 
care se vrea încă un exemplu, 
modest și el, desigur, al soli
darității.

★
Zilele trecute, lui Nicolae 

Calu i s-a făcut cea de-a doua 
intervenție chirurgicală. Medi
cul Ștefan Darobanțu ne asi
gură că operația a reușit. Dar 
tot medicul ne spune că Nicu

DUMNEAVOASTRĂ,

CARE...
Aparent, termenii scrisorii 

pe care o avem în față sînt 
mult mai blînzi decît șocul pe 
care-1 produc, politicoși chiar, 
de o politețe pe care greu poți 
s-o denumești. Dar, iată scri
soarea :

„Citind în fiecare săptămî- 
nă rubrica „De la om la om" 
ne-am gîndit că ne puteți a- 
juta și pe noi la rezolvarea 
unei probleme. Nu-i o proble
mă de matematică (sublinie
rea noastră) e vorba de soar
ta unui copil care a fost pă
răsit de mamă și lăsat la rude. 
Copilul a crescut și este elev 
în clasa a IV-a. Are nevoie 
de hrană și îmbrăcăminte, iar 
rudele respective nu vor să-1 
mai țină. Doarme pe sub po
duri, mănîncă cînd i se dă de 
cite o femeie mai milostivă, 
iar a doua zi vine la școală 
și învață la rînd cu elevii cei
lalți, cărora Ie sînt asigurate 
condiții optime de trai.

CU PRILEJUL
ZILEI

MILIȚIEI
Duminică, 14 iunie a.c., 

orele 10,30, va avea loc, pe 
stadionul „DINAMO" din 
șoseaua Ștefan cel Mare nr. 
9, o manifestare cultural- 
sportivă, organizată cu pri
lejul zilei Miliției. Programul 
manifestației va cuprinde, 
printre altele, exerciții acro
batice în conducerea moto
cicletelor, demonstrații de 
călărie, exerciții pe teme mi- 
lițienești executate de pio
nierii micro-agenți de cir
culație, exerciții aplicativ- 
sportive de judo și auto
apărare, exerciții de dresaj 
executate de milițieni 
ciini de serviciu.

Intrarea liberă.

cu

■

12 iulie, 11—25 iulie, 
27 iulie—7 august, 
9—20 august, 22 au
gust — 2 septembrie, 
4—15 septembrie.

Pentru luna iunie: 
prețuri reduse, posi
bilitatea de odihnă 
a unor grupuri de ti
neri pentru ori cîte 
zile solicită locurile.

înscrierile se fas 
zilnic la agențiile 
B.T.T. din București 
și Brașov, precum și 
la sectoarele de tu
rism ale comitetelor 
U.T.C. județene, mu
nicipale și orășe
nești. Pentru luna 
iunie locurile pot fi 
solicitate 
complex.

direct la

PROGRAMUL II

• 20,00 Descnidereaw ______ ______ emisiunii.
„Dramaturgul și angajarea lui în 
viața socială a țării". • 26,30 Mo
zaic cinematografic • „Charlotte 
și Jules" — un film de Jean Luc 
Goddard, pe un scenariu de Jean 
Cocteau. • „Fereastra" — pro
ducție a studiourilor gruzine. 
• 21,90 Transmisia părții a Il-a 
a concertului orchestrei simfonice 
din Stockholm. Dirijor Sergiu Ce
libidache. • 21,50 Film serial : 
„Rocambole" (reluarea episodului 
IV) • 32,30 închiderea emisiunii 
programului 2.

Opera Română : CAVALERIA 
RUSTICANĂ ; PAIAȚE — ora 
19,30 ; Teatrul de Dramă din Bel
grad (Ia Sala Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra“ — Schitu Mă- 
gureanu) : DOI TINERI DIN 
verqna — ora 20; Teatrul . de 
Operetă • SUZANA - ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I.L. Caragiale* 
(Sala Comedia) : MOARTEA UL
TIMULUI GOLAN - ora 20 ; 
Teatrul „Ldcia Șturdza Bulan- 
dra" (Sala Studio) ; HA,RFA DE 
IARBĂ — ora 26; Teatrul de 
Comedie : OPINIA PUBLICĂ — 
ora 20 ; Teatrul „C.I. NOttara" 
(B-dul Magheru) : BĂRBAȚI
FĂRĂ . NEVESTE — ora 19.30 ; 
(Sala Stud*) : NĂZDRĂVANUL 
OCCIDENTULUI - ora 20 ; Tea
trul Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — ora 20 ; Teatrul, Giu
lești : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora -19;30. 

șor a trecut eu curaj peste 
acest moment dificil, a avut 
un moral bun — iar aceasta, 
subliniază dînsul, se datorește 
și faptului că s-a simțit în
conjurat în tot acest timp de 
căldura, dragostea și înțele
gerea tinerilor care au fost 
alături de el, a semenilor. Și 
fără să vrem gîndul ne duce 
din nou spre florile acelea, 
flori ale prieteniei, ale dra
gostei de viață și grijii pentru 
omul de lîngă tine, ale frumu
seții sufletești și optimismu
lui — florile din zi de dumi
nică.

Conducerea școlii a făcut 
cunoscut la județ, dar i s-a 
răspuns că in județul Olt nu 
există deoit o singură casă de 
copii, pentru fete, iar in alte 
județe nu sint locuri decît 
pentru copiii din județul res
pectiv. Facem un apei căldu
ros către dv. să ne ajutați ca 
să plasăm acest elev la o casă 
de copii, pentru că am văzut 
că a-ți (greșeala nu ne apar
ține !) mai ajutat și alți copii 
de acest gen.

Pentru el ar fi un ajutor 
prețios, deoarece această via
ță dezordonată ar duce la îm
bolnăvire și chiar la pierde
rea dorinței de a învăța. Am 
vorbit cu elevul Mierlici Ale
xandru și spune că ar vrea să 
meargă la o casă de copii. 
Menționăm că elevul Învață 
bine și ne gindim că n-ar fi 
tirziu să inceapă o viață nouă, 
deoarece mai tirziu ar apuca 
pe căi greșite.

(Urmări din pag. I)

orientarea îndrumării, dovedin- 
du-se în cazul de fată practic 
inexistente. Sau aproape inexis
tente din punct de vedere meto
dologic, științific.

CRIZĂ APROAPE MON
DIALĂ. Revenim, deci, la o- 
rientarea, prezentă astăzi — cel 
puțin ca preocupări — pretutin
deni în lume și resimțindu-se 
primordial în învățămînt. „Ori
entarea — o rezolvare de con
flicte", formulă enunțată mai 
demult de H. Fontegne, își păs
trează întreaga actualitate. Rigi
ditatea și tradiționalismul învă- 
țămîntului sînt acuzate astăzi ca 
obiect esențial al unei crize de 
mari proporții

Statele Europei occidentale 
relevă existența ținui adevărat 
conflict între cerințele societă
ții moderne și anchilozarea sis
temelor de învățămînt. Pricină 
pentru care instituțiile de con
ducere școlară din aceste țări în
cearcă să găsească soluția mai 
ales pe următoarele căi: 1. Rea
lizarea unei permeabilități între 
tipurile tradiționale de școală, 
pentru a ridica nivelul școlii ge
nerale și a prelungi școlarizarea 
obligatorie (școlile secundare, 
denumite modeme, din Anglia);
2. Organizarea unui ciclu inter
mediar de 1—2 ani între școala 
elementară și cea medie („ciclul 
de observare’ din Franța, sau 
„ciclul de stimulare" în R. F. a 
Germaniei) ; 3. înființarea unor 
școli comprehensive, cu ciclul 
superior diferențiat (S.U.A., Sco
ția, Elveția, Suedia, Canada, Ja
ponia). Trăsătura generală a a- 
cestor proiecte este observarea 
și orientarea efectuate cu precă
dere în ultimii trei ani ai școlii 
obligatorii. Plus o intensă diver
sificare a studiului chiar între 
clasele a V-a și a IX-a.

PARTE INTEGRANTĂ A IN
STRUCȚIEI ȘI EDUCAȚIEI, 
în țările socialiste, mai ales în 
ultimii ani, pregătirea pentru a- 
legerea profesiei începe să de
vină parte integrantă a procesu
lui instructiv-eduoativ. Aici se 
urmărește crearea unei atitudini 
favorabile descoperirii de sine, 
autoeducației elevului, formarea 
unei concepții despre principa
lele grupe de ocupații specifice 
țării, educarea tineretului în spi
ritul muncii. în Cehoslovacia, 
de pildă, orientarea începe chiar 
din școala elementară și e con
dusă de unul dintre profesori, 
concomitent și consilier al orien
tării nrofesionale. Acest profesor- 
consilier e ajutat metodologic 
de institutele pedagogice națio
nale și regionale. în R.D.G., de
prinderile de muncă, interesul și 
stima pentru profesiile muncito
rești sînt de timpuriu educate : 
contactul real cu lumea meserii
lor începe prin vizite în între
prinderi, instituții, și continuă 
cu orele de activitate practică 
unde se învață temeinic cele mai 
diferite si mai solicitate profesii. 
O mare școală din Aue, de exem
plu. are contracte de colaborare 
efectivă cu 18 întreprinderi in
dustriale de stat, pentru care 
elevii execută un mare număr 
de piese direct necesare pro
ducției.

ECHIPE PLURIDISCIPLI
NARE. în toată lumea orienta
rea are cîteva mari coordonate 
obligatorii : cunoașterea elevu
lui. cunoașterea realității, infor
mația asupra profesiunii. După 
opinia unui specialist francez al 
domeniului. Le Cal, mima s-ar 
electua ideal prin echipe pluri
disciplinare :. profesori, consi
lieri de orientare, medici. Abăn- 
donînd practica simplei etiche
tări a elevilor, echipele consultă 
direct sau prin teste condiția Tor 
fizică și psihică, precum și ca
pacitatea intelectuală, aptitudini
le. adevăratele interese. Mai mult, 
astăzi, considerîndu-se mediul 
școlar insuficient, se investighea
ză temeinic și mediul familial,

așteptăm răspunsul dv. 
Conducerea cadrelor didactice
de Ia școala generală Urși, 
corn. Leleasca. jud. Olt".

Involuntar ne vin în memo
rie secvențe dramatice din 
greaua încercare la care am 
fost supuși de recentele cala
mități. actele de adine uma
nism săvîrșite în acele zile ; 
involuntar ne vin în memorie 
scrisorile — păstrate in caseta 
de aur a redacției — prin care 
multe, foarte multe persoane 
(între acestea, nu puține cadre 
didaotice și colective școlare) 
care se oferă, roagă chiar, în- 
tr-un gest de profundă și e- 
moționantă omenie, să li se 
încredințeze spre creștere, spre 
îngrijire și educație unul, doi, 
mai mulți, din copiii — nume
roși — ai familiilor din zonele 
sinistrate. Sînt oameni gata să 
împartă căldura propriului că
min, pentru ca acești copii să 
nu cunoască durerea, să nu 
sufere.

Și recitim scrisoarea cadre
lor didactice din satul Urși, 
strecurată parcă, printr-o e- 
roare, în poșta acelorași zile. 
Rece, distantă, indiferentă. 
Dumneavoastră care „ați mai 
ajutat șl alți copii", ajutați-1 
și pe acesta. Dumneavoastră, 
adică altcineva, fiindcă noi... 
și aici nu aflăm cuvinte care 
să acopere motivația. Deși 
semnatarii menționează, cu 
oarecare malițiozitate, că nu-1 
o problemă de matematică, 
pare-ni-se, din rîndurile scri
sorii, că tratamentul este to
tuși acela al unei probleme de 
matematică. Rece. Șl este, to
tuși, vorba de un copil, de via
ța lui!

I. A.

precum și cel sodo-cultural al 
fiecărui elev. Faptele de educa
ție, afirmă acum specialiștii, 
trebuie neapărat interpretate ști
ințific. Iar pentru a utiliza bine 
rezultatele interpretării este 
neapărat necesară o largă infor
mare asupra profesiunilor : mo
nografii ale meseriilor difuzate 
în școli (monografii oare explică 
necesități de pregătire, loc de 
muncă, cîștig, perspective) infor
mare profesională prin televi
ziune, radio, cinematograf, pu
blicații.

DOMINANTA LUI „IMI 
'PLACE*, oa și explicația faptu- 
Țui că atâtea sute de elevi in- 
vestigați cunoșteau, doar 21 de 
profesii, rezultă din absențele 
procesului , nostru de orientare 

„IMI
PLACE"

școlară și profesională. Monogra
fiile profesionale, atît de intens 
solicitate, n-au ajuns nici acum în 
școli. Ministerul Muncii oferă 
asigurări asupra stadiului lor 
înaintat de elaborare, dar școlile 
numără încă un an fără oa ve
chile promisiuni să fie acoperite. 
Radioul și mai ales televiziunea 
afectează un spațiu destul de 
redus cunoașterii profesiunilor 
modeme, a marii lor diversități. 
Cercetătorii orientării din Capi
tală, din Cluj — sub conduce
rea prof. dr. D. Salade — pre
cum și din alte orașe, au reali
zări interesante în acest dome
niu, oare ar merita să fie aduse 
la cunoștință nu numai prin co
municări academice în fața unui 
grup restrîns, ci și în fața milio
nului de telespectatori — părinți, 
elevi, cadre didactice. Poate că 
una dintre emisiunile „Lyceum" 
ar putea să se dispenseze de 
conversațiile acelorași elevi oare 
fac educație vag moralizatoare 
(în cor) pe teme comune și pue
rile, înclunînd acest prețios spa
țiu problemelor arzătoare ale 
orientării concrete.

ALTE ABSENTE: de pildă, 
cabinete de consultație în școală 
pentru orientarea elevilor și a 
părinților, alcătuite eventual 
dintr-un psiholog (sau un pro
fesor al școlii cu studii de spe
cialitate), un medic invitat perio
dic în acest scop, director, diri
ginte și chiar un reprezentant al 
consiliului clasei, investit cu a- 
ceastă atribuție. Deci, o echină 
pluridisciplinară întrunită de 
școală și părinți la sfîrșitul fie
cărui trimestru, începînd cu 
clasa a V-a. Cabinetele de orien
tare sînt deocamdată o absență 
ea si prezența consilierului șco
lar, existent ’n intenția foruri
lor de învățămînt dar neintro
dus în activitate decît în nutine 
locuri, cu mare timiditate. Si, în
drăznim să afirmăm, cu cel pu
țin tot atîta neîncredere,

NU ETICHETARE. în linsa 
cabinetului, a echipei interd*sci- 
plinare, nn asemenea consilier, 
pregătit la nivelul științei con
temporane, ar putea investiga ca 
specialist — prin teste, chestio
nare, discuții cu o anume fina
litate — capacitatea și orizontul 
elevului. în școlile noastre, pre
zenta unui nsiholog măoar itine
rant în școli continuă să rămînă 
doar o vagă promisiune. Poate 
și din pricina linsei oprire 
specializate, psihologii fiind nînă 
de curînd pregătiți >nt’-nn nu
măr redus. Acum, dirigintii ob
servă, desigur, clasa, uneori 
chiar prin teste, investigînd ac
tivitatea școlară și extrașcnlară 
(excursii, diverse acțiuni colecti
ve), reușind să descifreze întru-

MIRABELLE
Se află în curs de finisare 

cea mai mare cameră cu bule 
din lume, produsă in Franța. 
Cum e și firesc, ea va fi mon
tată la cel mai puternic acce
lerator de particule ce func
ționează în prezent în lume, 
la Serpuhovo, lîngă Moscova.

După cum se știe, camerele 
cu bule servesc la identifica
rea prin fotografiere a parti
culelor nucleare. O asemenea 
instalație este constituită în 
principiu dintr-un rezervor 
umplut cu un lichid transpa
rent. supus unui puternic cîmp 
magnetic. In cursul drumului 
pe care-1 străbat prin acest 
lichid, particulele elementare 
lasă în urmă o dîră de bule 
ce poate fi fotografiată. Stu
dierea clișeelor permite apoi 
obținerea de noi date asupra 
microcosmosului. „Mirabelle“ 
este constituită dinți-un cilin
dru din aliaj de aluminiu, 
lung de 4,56 m, cu un diametru 
de 1,60 m, avînd o capacitate 
de 8 000 1 de hidrogen lichid, 
menținut tot timpul la —-246°C 
și o presiune de 6 atmosfere. 
Cum funcționează instalația ? 
Mecanismul ei ne poate da o

CADRAN 
ȘTIINȚIFIC

idee asupra sarcinilor tehnolo
gice extraordinare pe care le 
are de rezolvat fizica atomică 
contemporană. Cu cîteva mili- 
secunde înainte ca fasciculul 
de particule accelerate să pă
trundă în camera cu bule, 
presiunea acesteia trebuie să 
scadă brusc pînă la cca. 3 at
mosfere, creîndu-se astfel con
dițiile necesare pentru apari
ția bulelor. Fotografierea lor 
se efectuează cu opt camere 
ultrarapide. Cum ciclul de de- 
compresare a hidrogenului nu 
durează mai mult de 50 mili- 
secunde, scăderea presiunii și 
revenirea la normal este ob
ținută prin deplasarea unul 
piston cu diametrul de 160 cri. 
din oțel special, cîntărind*ă 
de kg. Fiindcă această 
trebuie să efectueze un ciciv. 
dus-întors de 6 cm amplitu
dine într-o fracțiune de se
cundă, ea suportă accelerații 
de 200 G ! In același timp, re
zervorul este supus unui cîmp 
magnetic de 20 000 erstezi, 
produs de un magnet cîntărind 
o mie de tone. Mecanism de 
înaltă precizie, „Mirabelle“ se 
află acum în probe, timp în 
care vor fi efectuate cca 50 000 
de fotografii pînă în 1971.

cîtva structura și preocupările 
clasei. Dar toate strădaniile diri- 
ginților — acolo unde există a- 
semenea strădanii — se fac mai 
mult prin bun simț. Cunoștințele 
predate în cadrul disciplinei 
pedagogice din facultăți, ori chiar 
institute de specialitate, nu se 
referă nici măcar în treacăt la 
știința cunoașterii și orientării, 
cadrele didactice în funcție — 
indiferent de cîți ani — n-au 
putința de a-și însuși sau împros
păta instrucția nouă de specia
litate. De aceea un institut cen
tral de perfecționare ar putea 
verifica prin examene periodice 
cunoștințele profesorilor în di
recția cunoașterii și determinării 
personalității elevului, a îndru
mării.

O CERINȚA MODERNĂ — 
DIVERSIFICAREA. Școala tre
buie să devină un vast laborator, 
unde aptitudinile copilului, apoi 
ale adolescentului, să se poată 
dezvălui de timpuriu și cbiar 
cristaliza pînă la terminarea 
școlii. Aceasta presupune o 
structură a studiului adaptată 
conținutului și formelor cU. . Ml- 
țămînt care să vină în întâmpi
narea necesităților noastre con
temporane și viitoare. De aceea, 
diversificarea învățămîntului, ini
țiată acum în liceu, ar putea 
eventual începe din școala gene
rală : elevii pot fi observați tim
puriu de către profesori, specia
liști, părinți, ce se pot consulta 
periodic între ei asupra oportu
nității alegerii uneia dintre 
secții și, eventual, opera trecerea 
în alta, conform realelor aptitu
dini observate. Marea diversitate 
a profesiilor modeme explică și 
necesitatea diversificării timpurii 
a secțiilor de studiu. Același 
motiv ar putea argumenta și un 
spor de diversitate a liceelor 
noastre de specialitate, care me
rită un statut și o perspectivă 
mult mai stabile.

Instituții specializate — even
tual secții ale Institutului peda
gogic care să funcționeze în 
mari centre — ar putea să în
drume și să dirijeze calificat acea
stă largă și multilaterală străda
nie care pregătește de fapt pro
cesul de integrare socială a tine
retului nostru. Căci problema 
orientalii școlare și a preorien- 
tării profesionale nu e doar o 
abstractă preocupare științifica, 
ci constituie în fond una dintre 
pîrghiile importante ale procesu
lui de structurare a societății în 
întregul său, printr-o integrare 
științifică — dar și creatoare — 
a tânărului, prin profesie, în so
cietate.

Pentru aceasta se impune însă 
și o restructurare a mentalității 
vechi : unii, am văzut, dispre
țuiesc — ca în Evul Mediu — 
tot ce e strădanie creatoare de 
bunuri materiale ; alții, sau ace
iași, prețuiesc — ca în antichi
tate — numai ce servește spiri
tul : mulți cred fals — ca întot
deauna — că prestigiul, promo
varea culturală și socială e mai 
puțin anevoioasă și mai certă, 
doar în unele profesiuni. în fe
lul acesta, oricît de bine ar fi 
organizata administrativ orienta
rea, oricît de științifice meto
dele ei, în fapt, ea nu poate 
deveni total operantă. Reformele 
moderne ale veacului nostru pot 
modifica, desigur, prin însăși evi
dența necesității generale con
cepții^ depășite; dar pentru ca 
ele să opereze într-adevăr una
nim și eficient — pentru fiecare 
și pentru colectivitate — atunci 
devine neapărat necesară, mai 
ales în societatea noastră, neu
tralizarea unei mentalități ero
nate. tradiționaliste. Ca în toate 
domeniile, remediile singular ad
ministrative nu sînt niciodată 
suficiente.
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DINCRONICA ACELOR ZILE NEOBIȘNUITE

Poate e prima zi cu soare, aceasta palidă zi de iunie. Poate e prima după-amiază cînd 
îndrâgostitii au ieșit destinși, pe malul Mureșului și poate e prima lor întîlnire în care 
vorbele de dragoste nu se mai leagă la fel ca și înainte, pentru că pășesc pe un alt 

pâmînt, ciudat, pe un pămînt înălțat de saci brodat cu armătură de lemn spre apă, pe un 
pămînt care încă mai respiră în ritmul zilelor acelora... Și-i urmăresc cum se așează, mai 
cu grijă decît altă dată, pe băncile șchioape, desfigurate ale parcului care era pînă mai ieri 
sub apă și cum privesc, ciudat, indescriptibil, Mureșul, și n-au cuvinte, n-au gînduri, într-o 
liniște nefirească pe care ți-o dă victoria...

Încep, cu jenă, cu un sentiment al vinovăției, reconstituirea... Mă simt vinovată că vin, cu 
carnetul de reporter, să adun mărturii ale eroismului în loc să fi putut înregistra direct 
eroismul. Le spun, tuturor că am fost la Dej, la Sighișoara, la Mediaș ca o scuză sau 

.oate ca o nevoie de a stabili astfel comunicarea, înțelegerea, respectul...

Au fost, la Arad, cinci zile. Apele năvăliseră barbar, pe tot cursul lor și Mureșul zgu
duise pămîntul pe care trecuse, într-o inimaginabilă răvășire a vieții... Se apropia, cu 
o viteză de destin, de Arad și oamenii nu credeau, și oamenii nu înțelegeau, și oamenii 

nu voiau să conceapă că va trece și pe acolo dezastrul...

ARADUL TREBUIE SALVAT. Au fost aceste cuvinte lege, au fost aceste cuvinte credință, 
au însemnat pentru cinci zile, singurele vorbe care au existat în dicționare, în oameni, în eter.

Un plan de rezistență s-a întocmit în grabă. La o primă ședință de comandament, primul 
secretar al județului, tov. Teodor Haș a prezentat tuturor, planul.

— Dar oare va fi posibil? s-au întrebat oa menii, copleșiți de veștile care veneau din țară^.
Totul trebuie să devină posibil. Chiar și imposibilul. Nu puteam accepta decît o singură 

idee ; ARADUL TREBUIE SALVAT.

VINERI,

15 MAI
fort Bina dinții, cînd, spre 

>eară, elevi ai Școlii hidroteh
nice din oraș au descărcat pri
mii saci cu nisip și au supra- 
înălțat digul în porțiunea Uzinei 
de apă. și a bazei fportive Con
structorul.

A fost ziua dinții cînd la ba
lastiera din cartierul Micălaca 
au venit 200 elevi de la Școala 
profesională C.F.R. care au um
plut sacii pînă la miezul nopții, 
cînd, la Ceala, 200 elevi de la 
Grupul școlar U.V.A. au început 
să dezghioacă pămîntul pentru 
dig. Apele creșteau, centimetru 
cu centimetru. Dar oamenii nu 
credeau, veneau pe mal, priveau 
cu neîncredere întinderea Mure
șului, ieșit mult din matca lui și 
unii mai vîrstnici care trăiseră o 
altă răvășire în 1932 glumeau cu 
băieții care supraînălțau digul.

— O sa mai iasă apa un cen- 
timetru-doi, ce vă omorîți atîta ?! 
încerc, din mărturii, să refac 
atmosfera acelei zile. încă pașni
că, încă deschisă încrederii în 
retragerea apelor. Și nu vreau 
să nedreptățesc pe nimeni, dar 
cred ca cei peste 500 de tineri, 
soldați și elevi și muncitori care 
au pus primele lopeți de pămînt 
la supraînălțare, primii saci cu 
nisip au fost, în acea zi, printre 
puținii care au crezut în utili
tatea muncii pe care o fac, au 
crezut că fiecare ceas pe care-1 
petrec acolo, lîngă apă, este în
ceputul marii sfidări a omului în 
fața forței oarbe a naturii. Au 
fost ei, tinerii de la Școala de 
șofex' care au evacuat, toata 

?a, cartierele amenințate, 
au purtat. în brațe oameni, ani
male, bunuri materiale spre loc 
ferit de primejdie. Pe străzile 
orașului începuseră să circule, 
besmetice, autobasculantele. Sute, 
cu viteze incredibile, dirijate 
toate spre dig.

— Cu o zi înainte, îmi poves
tește elevul Spiridon Buleandră 
de la Hidrotehnică, fusesem la 
baie, pe Mureș. în noaptea ur
mătoare, am lucrat în aceleași 
locuri, la supraînălțarea digului, 
aproape necrezînd că apa crește 
într-un asemenea ritm.

POEMUL

(nou

25.000
Și au început orele neincluse 

în timpul strimt al zilelor și nop
ților, au început orele apărării 
orașului, ore pe care tov. Teodor 
Haș le socotește cele mai drama
tice din întreaga istorie a Aradu
lui.

Deschid, la Comitetul jude
țean un dosar cu date, eveni
mente. cifre, ore, tone, nume de 
oameni. Nu, nu era un gest bi
rocratic, era poate primul, emo
ționantul document care va scrie 
epopeea, poemul de glorie al 
celor 25 de mii de tineri ai 
Aradului în această neobișnuită 
primăvară.

A funcționat timp de 5 zile 
un sistem de organizare de o 
perfecțiune neatinsă pînă acum. 
O mobilizare generală, unică, a- 
semenea unui imens piston uman 
împins în calea pericolului. Școț 
Iile, internatele erau într-o con
tinuă stare de alarmă. Cei care 
reușeau să doarmă cîteva ceasuri 
se trezeau la primul semnal, cu 
un singur gind : DIGUL. Mulți 
nu aveau putere să se lase prada 
somnului, spun putere, pentru că 
mal tare ca oboseala era dorința

un poem despre tineri
CREZUT CU

SUFLETUL IN Tir i
, (Urmare din pag. I) (

< — Dacă ați fi ziarist, ce ați scrie despre ei î (
C — As spune totul/tot ceea ce poate încăpea în cuvinte. <
( Aș evoca puternicul sentiment de patriotism care i-a însu- < 
C flețit în apărarea acestui oraș, a acestor meleaguri, a tot <
( ceea ce am construit noi aici... Aș scrie despre seriozitatea, i

abnegația și spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă în ( 
\ aceste zile, l-am văzut, în nopțile acelea de dureroasă în- ( 
I- cordare, cum au stat cu trupurile lipite de dig și am știut (

1 atunci că apa nu va trece, nu ne va inunda, că acest dușman ( 
inconștient s-a lovit de oameni, de oamenii adevărați... Aș i 
scrie despre soldatul acela de la altă garnizoană, arădean ( 
de loc, care, mobilizat aici nu s-a dus să-și vadă familia, și, ( 
într-o noapte, soția care născuse de curînd a venit ea să-i ( 
arate copilul... Și el a rămas acolo, apărîndu-și orașul și fa- ( 
milia și viața, fără odihnă, fără pace pînă cînd apele s-au C 
retras... l-am văzut și i-am cunoscut, știu cum au răspuns tu- < 
turjor nevoilor comandamentului, cum s-au mobilizat și cum C 
au muncifT Au scris, împreună cu întreaga populație a Ara- < 
dului, o pagină de aur în istoria orașului nostru. C

de a fi alături de toți ceilalți la 
apărarea orașului.

— Au mers elevii în primele 
ceasuri organizați pe brigăzi la 
țlig, la cărat saci, la evacuarea 
populației, își amintește Iosif 
Czegledi, directorul Grupului 
școlar județean. Se muncea în 
schimburi, îi obligam pe unii să 
se culce, dar n-apucam sa ple
căm de lîngă ei că îi vedeam 
ureîndu-se într-o autobasculantă 
spre dig. — Unde te duci ? îl 
întrebam, inutil pe cîte unul. — 
Să lucru, strigau ei, și nimeni nu 
i-ar fi putut opri.

Răsfoiesc, cu emoție, carnetul 
de reporter. Am cules zeci de 
asemenea mărturii și acum în
cerc, pentru mine și pentru cei 
care n-au fost martorii marelui 
eroism al orașului Arad momen- 
tele-cheie. Știu, nu mi-ar putea 
ajunge nici să refac un volum 
pentru așa ceva. Nu faptele sen
zaționale le caut pentru că înțe
leg că au fost, atunci, aici 25 000 
de tineri excepționali și tot atîtea 
acte de eroism. înțeleg că în zi
lele acelea fiecare dintre ei a fost, 
trup și suflet, un soldat al orașu
lui și că, într-o perfectă sin
cronizare a simțului datoriei, au 
făcut tot ceea ce omenește a fost 
posibil pentru a împiedica apele 
să desfigureze orașul, să scoată 
viețile lor din ritmul obișnuit. 
Și-i ascult, îi ascult pe acești ti
neri, vorbele lor mi se par poe
me, cu o simplitate copleșitoare 
îmi explică, între tăceri nedeslu
șite de modestie, ce-au făcut, nu 
li se pare nimic deosebit, acum, 
cînd orașul plutește calm și ele
gant în soare, îmi spun cîți saci 
au încărcat, cîți au cărat cu mîi- 
nile, cu umerii, zîmbesc cînd îi 
întreb cît au dormit, parcă de 
somn ne ardea nouă, parcă ne 
mai urtam că mîinile ne sînt 
pline de răni, îi mai întreb, cu 
jenă, cîte ceva, își amintesc doar 
că ploua sîcîitor, fără oprire, că 
era noroi, că nu ajungeau să-și 
tragă răsuflarea între încărcarea 
sau descărcarea unei mașini și a 
celei următoare, că priveau, din 
cînd în cînd apa, apa vrăjmașă 
care adusese între maluri dure
rea atîtor și atîtor localități inun
date în amonte.

DACA ERA

NEVOIE DE

50, SE ort

REAU 100...
— Nu, n-am crezut, n-am bă

nuit că tinerii sînt în stare de o 
asemenea putere, că se pot dă
rui cu atîta pasiune, mi se des
tăinui© directorul Școlii de șoferi, 
tov. Ion Savu. Dacă aveam ne
voie de 50 de șoferi pentru o 
brigadă de intervenție rapidă, se 
ofereau 100 și asta la ora 2 noap
tea, ddpă o zi de oboseală, de 
concentrare.

— M-au învățat tinerii cum 
să-i judec, îmi spune prof. Tibe-

riu Lipovan de la Grupul școlar 
județean. I-am știut entuziaști, 
capabili, dar acum a fost proba 
concretă. Să nu-i mai judecăm 
după aparențe, au fost, în aceste 
momente grele în primele rîn- 
duri. O să vă spun că majorita
tea nu erau arădeni și totuși, cu 
o dragoste fantastică pentru 
orașul care-i adăpostește, au fost, 
zi și noapte, la apărarea lui.

— Acest efort de zile și nopți 
n-a fost pentru mine, o surpriză, 
recunoaște directorul general al 
U.T.A., tovarășul Nicolae Po
pescu. Au înțeles tinerii, poate 
mai bine decît altă dată, că a-ți 
face datoria este cea mai înaltă 
dovadă de patriotism. Ce trăsă
tură de bază s-a relevat în a- 
ceastă încercare ? Cred că MA
TURITATEA, existentă latent, 
dar care a izbucnit, de astă dată, 
într-un sublim gest de eroism. 
Cu seriozitate și forță. Cu încre
dere.

Ing. Nicolae Popescu leagă cu 
greu amintirile de cuvinte.

— Despre așa ceva nu se poate 
vorbi. Atunci fiecare dintre noi 
a dat totul, ca să apărăm tot ce 
avem. Daca ar fi răzbit apele, aș 
fi încărunțit într-o noapte...

Și Aradul s-a apărat. Nu-mi 
vorbesc tinerii despre faptele lor, 
descopăr, în aceste zile ale re
constituirii, modestia sau, să-i 
spun cu un cuvînt mai expresiv, 

demnitatea vîrstei lor. Nu a 
existat „eu" ci „noi", nu a exis
tat unul care, atunci, a vrut să 
iasă în relief, au fost toți, dai 
absolut toți, care au luptat cu 
apa, cu oboseala, cu apa, cu 
timpul... Toți care au răspuns 
ca unul singur chemării comite
tului județean de partid pentru 
apărarea orașului.

CEL MAI

FRUMOS
„MUȚI

MESC
— Ploua, ploua fără încetare, 

povestește Elena Șișman elevă la 
Școala sanitară. Apele crescu

seră, nu se mai vedeau băncile, 
tufele de trandafiri din parc... 
Noi aduceam oamenilor medica
mente și ceaiuri calde. Erau obo
siți, surmenați, nu-mi închipui 
cum au rezistat, îi vedeam că, 
într-un moment de tihnă sînt 
gata să adoarmă cu o lopată în 
mînă, cu un sao în spinare... Și 
noi toate, elevele școlii sanitare 
umblam printre ei îmbărbătîn- 
du-i, vorbindu-le, zîmbindu-le...

— E prima oară cînd i-am a- 
jutat pe oameni cu adevărat, 
remarcă și Aurelia Stamatoiu. 
Cînd am fost toți într-o mare 
încordare. Nu știți cît valora 
atunci o singură privire de mul
țumire, cred că am să-mi amin- 
teso toată viața de fiecare cuvînt 
îndîrjit, spus între două înghiți
turi de ceai, între doi saci așe
zați pe dig, de fiecare vorbă pe 
care le-am adresat-o acestor 
oameni, pe care mi-au spus-o 
ei.-

— Aveau mîinile rănite» unii 
erau răgușiți de atîta oboseală... 
Soldații, care au fost, în aceste 
zile, cei mai extraordinari oa
meni, munceau în tăcere și i-am 
văzut, duminică noaptea, cînd 
apa presa digul, cînd la Micălaca 
începuseră infiltrațiile, apărînd 
cu piepturile digul... Poate nu 
credeți.

Cuvintele devin neîncăpătoare 
și din nou, senzația copleșitoare 
a rememorării îi încearcă pe toți* 
Este prea puțin expresiv să spui 
că orașul s-a apărat cu trupurile 
oamenilor, dar așa a fost, este 
prea puțin semnificativ să spui 
că a fost o luptă pe viață și pe 
moarte, dar așa a fost atunci, în 
acele zile de rezistență.

Cine a dormit în orele dintre 
zi și noapte cînd apa, ridicată cu 
3 metri deasupra orașului, folo
sea, perfidă, orice breșă pentru a 
rupe digul... Cine a răsuflat în 
aceste ore cînd nu se știe de unde 
veneau sacii cu nisip care îm
pingeau infiltrațiile, prin ce mîini 
au trecut... Cine a socotit ce au 

Sacii cărați cu miinile, cu u- 
merii au stat stavilă in furia 

apelor 

însemnat pentru tînărul excava- 
torist Viorel Lupu cele 30 de 
ore în oare nu s-a coborît de pe 
mașină sau pentru șoferii Dioni- 
sie Băncescu, Vasile Mic, Aurel 
Mihol, zile și apoi nopți și iarăși 
zile cînd au gonit pe străzile 
Aradului cu mașinile pline de 
pămînt și nisip...

BĂRBAȚII

Venise, în noaptea viiturii, apa 
grea și miloasă, fără curgere, 
stătută și dușmană. Plaja era aco
perită, între cabine se denive
lase și oprită în ziduri, izbea di

gul la cîțiva centimetri sub 
creastă. Fiecare centimetru de 
creștere însemna dezastru și apa, 
inconștientă, creștea între mâ
luri. Trebuia «part un zid care 
devenise obstacol, care muta a- 
pele, în furia lor, spre oraș. S-a 
oferit un elev, Gheorghe Rădea- 
nu, a ieșit pe o bîmă cu un tîr- 
năcop, peste dezechilibrul apelor. 
Nu, el nu-mi povestește nimic, 
au venit colegii lui să-mi spună, 
aceia care l-au văzut și i-au ur
mărit în noaptea aceea apoca
liptică, drumul nebunesc peste 
viitoare. Cînd îl întreb, dă din 
umeri, slăbuț, firav, amintindu-și 
că împreună cu el s-a oferit și 
un bătrîn, un om, spune el, care 
nu știu de unde a luat atîta pu
tere...

— Eu am făcut ce trebuia să 
fac, nu m-am gîndit la nimic, 
sînt -din județul Iași, orașul aces
ta m-a primit ca și cum aș fi fost 
de-al lui, poate de aceea m-am 
dus... Am spart zidul, bătrînul 
m-a ajutat, știu doar că din 
cînd în cînd îmi spunea, tinere, 
dacă o să cad în apă, să mă 
scoți, ai mai multă putere, am 
căzut, că apa venea nebună, cu 
bîme și copaci și putea să ne 
ducă neștiuți... Dai apele au scă

zut cu nu știu cîți centimetri, 
am ieșit la mal și el, bătrînul, 
s-a dus cu o salvare la spital, 
abia răsufla...

Rădeanu îmi arată, într-o 
după-amiază, o schiță în căr
bune, rămăsese în el momentul 
ca o pecete, și hîrtia, neputin
cioasă, încerca să-l păstreze...

— La pod, spre Aradul nou, 
era mira orașului, își amintește 
Florea Geană, elev la Hidrolo
gie. Din 15 în 15 minute comu
nicam nivelul atins de apă și nu 
credeam, nu credeam nici eu, nici 
colegii mei. Erau acolo 3 copaci 
zdraveni care abia mai puteau 
rezista năvalei, le urmăream zba
terea și mă gîndeam, dacă îi rupe 
apa, ei vor cădea peste dig, se 
distruge atîta muncă și ne inun
dă. Și din 15 în 15 minute, 
mai venea, pe verticala mirei, un 
centimetru și pe dig iarăși și 
iarăși saci... Și — n-au căzut co
pacii...

— Era cu noi un coleg, nu stă 
la cămin, a mers cu noi zi și 
noapte, a dormit sau n-a dormit, 
mai bine-zis, cu noi împreună. 
Horia Sucigan îl cheamă, l-am 
văzut luni cum se fringe, deo
dată, sub un sac cu nisip... L-a 
luat salvarea, m-am gîndit că s-a 
îmbolnăvit de atîta ploaie, de 
atîta greutate cît purtase pe 
umeri... Peste cîteva ore s-a în
tors, poate a fugit de la spital, 
nu știu, dar avea umărul banda
jat și iar a venit pe dig să ne 
ajute... I

— Se adunase, într-un gard de 
sîrmă aflat sub apă, un adevărat 
baraj de crengi și bîme și tot 
ce adusese apa acolo, povestește 
Florian Niță, elev la Școala pro
fesională U.V.A. Și noi cărasem, 
în noaptea aceea, 5 000 de saci 
pentru dig. Și apa izbea infil- 
trîndu-se, lovindu-se de barajul 
din apă și nu știam ce să facem. 
Mircea Oroianu, un coleg, a să
rit în apă. L-au legat soldații cu 
centurile și el a ancorat gardul 
ăla nenorocit și l-a tras la mal. 
Și oamenii l-au luat în brațe, că 
era ud leoarcă și tremură...

— Am fost pe toate basculan
tele, am mers cu șoferii să adu
cem pămînt de la Ceala, — ele
vul Gheorghe Cociuba vorbește 
întrerupt, Iegînd greu cuvintele 
care acum, scoase la lumină, i 
se par puține, — nu. văzusem 
niciodată atîta apă, eu sînt din 
Muntenia, la noi nu-1 așa, pă
mîntul ud se scotea greu, era 
greu, greu și în sad... Am bote
zat o mașină Balena, era cea nud 
mare și ne-am luat la întrecere» 
în 8 minute am încărcat-o și tn 
4 minute pămîntul stătea pe dig, 
gata de apărare.

Și Iarăși, cuvintele, bietele 
noastre cuvinte care abia acum, 
în aceste momente ar fi trebuit 
să se nască, nu ne mai încap a- 
mintirile. Memoria caldă, încă 
pulsînd de un ritm unic, refuză 
chinga vorbelor. Peste tot, un 
singur mare adevăr. Noi, pute
rea aceasta oare ne-a unit...

Veneau, dimineața, de la ba
lastieră elevii Școlii profesionale 
C.F.R., cu lopețile și oboseala fi 
ploaia aceea istovitoare. Parcă 
apele nu mai amenințau, erau un 
moment de relaxare, soldații dor
meau căzu ți pe saci, pe pămîntul 
frămîntat... Cineva, pe stradă, a 
început să cînte și toți au urmat» 
cu glasuri înalte „Trei culori cu
nosc pe lume* șl un om vîrstnlo 
și-a scoe pălăria în fața lor... Da, 
da, își amintesc tinerii, și-a scos 
pălăria în fața noastră...

mi se spune, în acest dig 
am pus 80 000 de sad, sute de 
tone de pămînt... Dar nimeni n-a 
socotit sudoarea, nimeni n-a iooo- 
tit durerea și sîngele și nimeni nu 
va pune, de-a lungul digului, ră
mas acum o ciudată faleză, poate 
cea mal zguduitoare faleză a 
unui oraș, plăcuțe cu numele 
celor 25 000 de tineri, a celor 
150 000 de arădeni care au res
pirat, cinci zile aerul eroismului 
neobișnuit... Răsfoieso iarăși și 
iarăși carnetul do reporter cu 
sute și sute de nume... Și Anton 
Wolf, băiatul care zîmbea, 
ironic cînd pronunțam cuvîntul 
„erou" și Edgar Fikl care nu mai 
voia să fie zburdalnic spunîn- 
du-mi că e mai bătrîn, acum, 
cu cinci ani și Silviu Potoceanu 
care s-a luptat, în cartierul Alfa 
cu apele, și șoferii Pavel Bențic, 
Vasile Tirsin, Gheorghe Mihota, 
care n-au dormit zile și nopți și 
Ion Cadar, Ion Murgoci, Virgil 
Bota și Liviu Jurcoană și cîți și 
cîți..

Nu, poate numele lor nu în
seamnă prea mult, poate pentru 
fiecare zilele acestea vor rămîne 
ca un mare examen al maturi
tății...

Și cînd viața a intrat din nou 
în normal, ei și-au păstrat, în 
numele vîrstei lor, și puterea, și 
energia, și entuziasmul. Și știu că 
le vor păstra, de acum mereu.

Reportaj de
GALINA BĂDULESCU
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D. I. SUCHIANU

Asemenea anchete, cînd 
au o arie destul de lar- 

CTă sînt interesante și 
dacă ancheta- 

sau spu- 
neacceptat. 
discuta o 

Cu o

gă, 
utile, chiar 
tul se contrazice 
ne lucruri de 
Iată, de pildă, voi 
asemenea contradicție, 
majoritate care se apropie de 
unanimitate, cei întrebați cer 
filmului românesc să se ocupe 
de lumea contemporană, să se 
ocupe îndeosebi de tineretul 
de azi, de frămîntările 
întîlnim foarte des 
„educativ", pe care bineînțe
les nu trebuie să-1 luăm în 
sens strict școlăresc, didactic. 
Prin „educativ" ei înțeleg po
vești care să le deschidă min
tea, să-i lumineze asupra unor 
soluții de viată. Tineretul 
cere, sincer, sfaturi de la 
acele drame concentrate care 
sînt filmele bune. Acest tine
ret e realmente îngîndurat și 
cere soluții și de la povestea 
scrisă, filmată sau jucată 
pe scenă.

Așadar, anchetații votează 
pentru : contemporaneitate,
viață contemporană și tineret. 
Totuși, spre stupoarea noas
tră, anchetatul acordă pre
miul I, adică cele mai multe 
sufragii lui Decebal I Pe locul
II vine S: artacus ; pe locul
III Winetou, Mai la coadă
cei doi Tudori (Vladimirescu 
și Șoimaru), Becket și Bolo- 
ga. Iar la coadă de tot. cu un 
singur vot. Dinia și Ogășanu 
(film polițist) Răutu și Papa
iani ; cu 3 voturi. Sabin din 
„Străinul". . w

Eroul contemporan . ocupă, 
Cum vedeți, un loc infim I în 
schimb. personajele istorice 
au aproape unanimitatea su
fragiilor de la aceia care toc
mai cer, pe aceeași foaie, 
contemporaneitate, viață coti
diană și probleme de tineret 
actual. Contradicția e în chip 
special flagrantă, cînd ne gîn- 
dim că am avut trei filme în 
care problemele tineretului de 
azi au fost tratate, după păre
rea mea, foarte bine : „Dimi
nețile unui 
„Străinul" și 
bătă seara".
și Tordache au obținut numai 
un vot din 116 ’ Și mai găsim 
aici și o altă contrazicere. An
chetații se plîng mereu, și cu 
drept cuvînt, că cineaștii noș
tri nu fac comedii. Totuși, se 
pare că ei n-au fost sensibili, 
la două delicioase comedii, CU

lui. 
cuvîntul

băiat cuminte'*, 
„Balul de sîm- 

Totuși, Papaiani

atît mai frapante cu cît sînt 
mai rare : „Balul de sîmbătă 
seara" și „Post Restant".

Explicația acestor contra
dicții nu constă în incoerența 
gîndirii, ci în faptul foarte 
simplu că și istoria universală 
și actualitatea românească in
teresează deopotrivă pe ado
lescentul român. Cînd se gîn- 
dește la unul din aceste cîm- 
puri de refleciiune însă, nu se 
mai gîndește la celălalt. Iar 
punerea în acest chip a ter
menilor, a celor două stări su
fletești dovedește tocmai cît 
de puternice, cît de acaparante 
sînt amîndouă.

Personajele feminine alese 
ne dau și ele de gîndit. Iată-le 
în ordinea „succesului elec
toral"1: Vitoria Lipan din 
„Baltagul", apoi Sara Montiel 
din „Păcatul dragostei" și 
eroina din filmul „Călugărița". 
Bizară adunătură : o țărâncă 
aspră, o mamă pasionată și 
pusă pe sacrificii ; o mistică 
exaltată. Totuși, alegerea, cre
dem, nu e incoerentă. Aceste 
trei femei reprezintă la fel 
$i deopotrivă lupta, tenacita
tea, fiecare în cîmpul ei de 
acțiune. Și asta rimează și cu

lr ANCHEL
l NOASTH

Ha

F

A

alegerile masculine. Decebal, 
SpartacuS, Winetou, toți trei 
combatanți dîrji și comori de 
energie.

Așadar lupta și energia, mai 
puțin amorul, iubirile senti
mentale constituie preocupa
rea primă a adolescenților 
noștri. Pare curios. Se crede 
de obicei 
dragostea 
băiat și o 
să zic așa, 
este apanajul exclusiv al ado
lescenței. Și doară pe această 
temă tineretul nostru a putut 
vedea filme splendide ca Ro
meo și Julieta" de Castellani, 
filmul suedez „Prințesa", „Un 
bărbat și o femeie" de Le- 
louch și multe altele de o mai 
bună calitate decît filmele 
alese de cei 116 anchetați. 
Este aici o dovadă îngrijoră
toare, după opinia mea, că 
dragostea e azi concepută de 
unii ca ceva mai ales fizic, 
iar intelectualii noștri nu iz
butesc încă să explice sufi
cient de convingător ce sinis- 
stră păcăleală e o asemenea 
concepție. Greșeala pare a fi 
nu de a da importanță ne
meritată amorului fizic, ci

că lă vîrsta asta 
înfocată între un 
fată, dragostea, ca 

„romeo-julietană"

tocmai de a ny-i aoorda a- 
proape nici ună, și prin asta 
de a arunca discredit și indife
rență asupra iubirii sufletești 
în care s-ar părea că tinerii 
anchetați nu prea cred. Din 
acest punct de vedere este cel 
puțin curios că Sara Montiel 
este „votată" pentru sublimele 
virtuți de mamă ale unor ro
luri interpretate de ea, igno- 
rîndu-se însușirile ei mult mai 
evidente !

Iată acum și cîteva răspun
suri bizare. Unul din anche
tați cere să se acorde totdea
una un „happv-end" persona
jului principal. Altul declară 
că din toate filmele străine 
văzute nu i-a plăcut nici unul 
O tinără cere ca actorul băr
bătesc să fie tînăr. Puțin îi 
pasă dacă e obscur, necunos
cut. Tînăr să fie.

în fine, una din concluziile 
cele mai certe indică, după 
mine, carența profesorilor de 
limba română. Aproape toate 
răspunsurile sînt scrise în
tr-un stil agramat, agravat de 
folosirea unor termeni ab
stract filozofici trîntiți hodo- 
ronc tronc, cuvinte, cum se 
zice, „pe radical".
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INERETULUI
Am parcurs aproape 200 

de răspunsuri ale unei 
anchete cinematografice 

„Șcînteii tineretului" printrea .
elevii ultimelor clase de la cî
teva licee din București și 
Buzău.

Marea majoritate a elevilor 
chestionați consideră că filmul 
străin care le-a produs cea mai 
puternică impresie este Chris
tine. Pentru cei care nu-și rea
mintesc filmul în cauză, preci
zăm că a fost difuzat ia tele
viziune cu o seară înainte de 
„extemporalul" cinematografic 
în cauză. Opțiunea elevilor 
poate sau nu poate fi motivată, 
dar nu se poate să nu ne pună 
pe gînduri faptul că majoritatea 
răspunsurilor indică un film 
văzut „în ajun", nu se poate 
să nu ne pună pe «înduri fap
tul că elevii preferă „ultima 
noutate", ignorlnd implicit va
lorile clasice ale filmului, din
tre care se presupune că pînă 
la vîrsta de 18—19 ani au văzut 
cel puțin două-trei.

Nu se poate, apoi, să trecem 
cu vederea peste numărul mare 
de răspunsuri care, la aceeași 
întrebare, indică drept „princi
pali favoriți" filme ca „Păcatul 
dragostei", „Femeia necunos
cută", „Valea păpușilor", în 
timp ce doar unul-două răspun-

A i
modul

multe dintre
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suri optează pentru „Becket", 
„Un om pentru eternitate", „Vi- 
ridiana", „B10W-up“, „Spârta- 
cus“, „My Fair Lady". .„Anna 
Karenina", „Prințesa". Procesul 
de educare estetică a gustului 
spectatorului tînăr este încă 
departe de cerințele societății 
moderne* Mai este nevoie să

reamintim faptul că arta a șap
tea a influențat substanțial, în 
ultimele decenii, însuși 
de a gîndi, că
capodoperele filmului au con
tribuit — alături de artele ce
lelalte — la formarea spirituală 
a omenirii ? Educația și cultura 
se transmit azi, prin forța lucru
rilor, și din ce în ce mai evi
dent, prin mijloace auditive și 
vizuale. Este aceasta o reali
tate și greșim cu toții lăsînd 
un asemenea proces la voia în- 
tîmplării

Argumente în favoarea con
siderațiilor de mai sus aflăm și 
în motivarea pe care elevii o 
aduc în sprijinul filmelor pre
ferate. Un elev,''de pildă, a în
drăgit filmul „Tarzan". Foarte 
bine, nu este primul, are gene
rații întregi înaintea sa. Dar 
de ce? Pentru că „rti-a impre
sionat la acest erou inteligența 
sa sclipitoare, iar mai apoi a 
fiului său". Altcineva a reținut 
figura Vitoriei Lipan din 
„Baltagul" care i-a cîștigat a- 
deziunea „prin starea psihică 
de care a dat dovadă în cău
tarea soțului ei". Altcineva o

preferă pe protagonista din 
„Loana" (1) pentru că „deși este 
o artistă modernă» ea a reușit 
totuși să redea tipul omului 
primitiv, sălbatic, care își des- V 
fășoară viața într-un mediu 
frămîntat (împreună cu artis- 
tul)". Dintr-o dată ne aflăm pe 
un teritoriu într-adevăr „fră
mîntat" unde, în absența ori
căror criterii, se poate întîm- A 
pla orice.

N-am insis^t asupra răspun
surilor privitoare la eroul în- A 
drăgit din filmele românești. 
La âeest capitol, majoritatea 
răspunsurilor au înclinat — în g| 
chip firesc — spre personajele " 
unor filme istorice sau ale 
unor ecranizări : Decebal, Tu- 
dor Vladimirescu, Victoria Li- W 
pan, Tudor Șoimaru. Salutară, 
opțiunea frecventă pentru un 
personaj, precum Apostol Bo- 
loga din „Pădurea spînzurați- 
lor", cu atît mai salutară cu cît 
motivările opțiunii sînt în ma- g| 
joritatea cazurilor, substanțiale ™ 
și convingătoare ; se simte că 
romanul lui Rebreanu a fost 
studiat în școală și elevii ju
decă astfel filmul oarecum în 
cunoștință de cauză. Dar „Pă
durea spînzuraților" este un 
caz unic. Ne-au atras atenția și 
cîtevâ (puține) răspunsuri care 
au înclinat spre personaje, pre
cum Mihai (din „Valurile Du
nării" și din „Ea patru pași de 
infinit") sau spre eroi ai unor 
filme de actualitate (precum 
„Răutăciosul adolescent" sau 
„Diminețile unui băiat cumin
te"). Frecvența rară a unor 
asemenea răspunsuri poate da, 
pe bună dreptate, de gîndit 
cineaștilor noștri.

Ajungem, astfel, la ultimul 
răspuns al elevilor chestionați : 
„ce așteptați de la filmul ro
mânesc ?“ Aproape fiecare „ex
temporal" solicită „filme inspi
rate din viața tineretului de 
azi", „din viața elevilor", „din 
viața studenților", „filme cu 
caracter educativ" (!), cuprin- 
zînd „fapte din viața unor oa
meni care ar constitui un 
exemplu pentru noi". Cîteva 
comentarii ale elevilor, la care 
subscriem, ne-au reținut în mod 
special atenția : „aș dori în fil
mele noastre fapte mai reale 
din viața tineretului de azi" : 
„vrem filme cu tenie mai cap
tivante, mai aproape de vîrsta 
noastră, de concepția tinerilor 
de azi despre viață" ; „avem ac
tori care nu sînt valorificați la 
adevărată lor valoare, alții sînt 
uitați pur și simplu" î „aș dori 
ca filmele românești să fie mai 

. puțin teatrale" ; „îmi doresc fii- * 
me românești care să se des
fășoare nu numai în baruri și < 
limuzine" etc. etc. Ei fac și cî
teva propuneri concrete, îndeo
sebi ecranizări, pe care le con- I 
semnăm, spre știința celor in
teresați : un film despre 
nescu, un altul despre Vlad 
Țepeș, filme după romane pre
cum „întunecare", „Adela", 
Medelenj", filme după s 
rile lui
George 
rile la 
chestionarului nu necesită cred. 
comentarii. Ele atesta, însă, 
faptul că spectatorul tînăr este 
preocupat îndeaproape de 
zentul și evoluția filmului 
mânesc, pe care, în ciuda 
decepții, continuă să-l 
gească. Și mai atestă un fapt : 
că „terenul" este prielnic pre
gătit pentru un mai temeinic 
și mai responsabil proces de 
educație estetică a gustului.

Emi-

,La
scrie-

Camil Petrescu sau’^ 
Călinescu. Răspunsu- W 
ultimă întrebare a

pre- 
ro- 

unor
îndră-

EXAMENE STUDENȚEȘTI
A.

CU ANUL AL
Nu intenționăm să reluăm aici 

cauzele care au făcut ca anul II 
să-și creeze un „statut" aparte 
în facultăți, deși unele cadre di
dactice au subliniat insuficienta 
selecție a candidaților la con
cursul de admitere. Ne vom referi 
doar la faptul ca, după doi ani

a de facultate, rezultatele sînt sub 
" nivelul scontat. Dar să argumen

tăm, fie și statistic, deși s-ar 4^ putea obiecta că mai există și 
accidente. Despre ce accident 
poate fi însă vorba atunci cînd, 

£ dintr-o grupă de 26 de studenți 
de la Facultatea de fizică, pro- 
movează examenul de termodi-W namtcă numai 8 ? Același „ghi- 
nion“ să-i urmărească și pe 
colegii lor din grupa 805 de la 
Facultatea de studii economice ? 
Pentru că nu putem concepe ca 
din 41 de studenți să nu promo- 
veze decît 17, chiar dacă exame- W nul de statistică teoretică, după 
cum mi s-a argumentat, este difi- 
cil. Nu se poate spune că cei de 
la matematică-mecanică stau mai 
bine. Din cei 22 de studenți, 
doar 10 au promovat examenul 
de teoria funcțiilor de variabilă 

" complexă. Și atunci, ne între
băm : ce se întâmplă la anul II ? 
Explicațiile — sau mai bine zis 
scuzele de rigoare — le-am aflat V stând de vorbă cu cei în cauză.

— Sînt o fire emotivă și mă 
pierd în fața profesorului — în
cearcă să mă convingă Nicolae 

a Palade de la studii economice, 
care, după înfățișare, ai crede că 
practică un sport de performan- W ță. E drept, continuă el, că în 
timpul anului n-am prea fost pe 
la seminarii, dar de vină este și 
profesorul, care mă Inhiba pur și 
simplu cînd încercam să răspund.

Am întâlnit însă și argumente 
într-o manieră care parcă ar in
vita la oarecare meditație : „Cine 
are. memorie bună ia examenul, 
cine, nu...“

Formulat astfel de Aurel Cim- 
poieșu din grupa 232, argumen
tul mi se pare totuși șubred, 
pentru a mă convinge dacă, 
tr-adevăr, așa stau lucrurile, 
intrat la examenul de chimie 
ganică, unde acad. prof, 
doc. Cristofor Simionescu, recto- 
rul Institutului politehnic, îmi 
demonstrează cum memoria vi- 
zuală nu poate depăși propriile 

™ sale limite. Băspunde Doina Do-

Și 
în- 
am 
or- 
dr.

ll-lea ?
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G. CĂLINESCU
văratul spirit critic. Cel mai 
periculos se dovedește a fi cul
tul, idolatria deformatoare ; 
printr-o exagerare de cult (...) 
violentă (Eminescu devine; 
prototipul tuturor însușirilor și 
virtuților umane. Istoria ? Emi-

SI FALIMENTUL
IDOLATRIZĂRII >

Ideea critică fundamentală a 
Operei lui Mihai Eminescu 
este dovedirea unei scheme or
ganice a acesteia, demonstrarea 
faptului că „poetul tindea să 
creeze un univers în semicerc. 
Pe acest semicerc, avînd ca 
orizonturi nașterea și moartea 
lumii. între care se întinde ar
cul istoriei universale, am înse- 
riat proiectele, care nu mi-au 
fost oferite de-a gata, ci sînt în 
bună parte rodul ipotezei"* 
Monumentalitatea operei celui 
care a tipărit puțin și a plănuit 
atît de mult se sprijină pe o 
„uriașă voință de creație" și o 
adevărată istorie a spiritului 
eminescian va fi condusă de 
sugestia permanentă a colosalu
lui conținută de natura proiec
telor din care poeziile de circu
lație nu sînt decîț fragmente, 
„bucăți" ce pot susține imagL 
nea unui poet genial dar, mai 
mult sau mai puțin, înțîmplă- 
tor. G. Călinescu avea deci de 
ilustrat, în chip programatic, 
aptitudinea universală a spiri
tului românesc în cea mai înal
tă întruchipare a sa. Nu-i mai 
puțin adevărat că într-o aseme
nea aptitudine de construcție 
vastă intră, într-o proporție 
bine ascunsă, însuși geniul epic 
al criticului. Această Operă a 
lui Eminescu satisface nu în ul
timul rînd o mare predispoziție 
constructivă care este a lui G. 
Călinescu. Criticul nu și-a ales 
întîmplător unghiul din care să 
recompună opera lui Eminescu. 
El a descoperit acolo materiale 
de construcție ideala pentru 
idealul arhitect Ioanide. Entu
ziasmul, ori mai bine spus jubi- 
lația critică a textului, exprimă 
într-un chip. lnanalizabil bucu
ria creației subiective, întîlnirea 
în opera poetului a unei schelă
rii căreia criticul îi oferă o po
sibilitate de a exista deplin și 
coerent. Sentimentul unora că 
această „haină" monumentală 
nu e încheiată la toți nasturii 
vine din compararea nedreaptă 
cu monografiile călineșciene 
Igporînd faptul că nicăieri mai 
mult decît în acest caz criticul

n-a putut fi, în același timp, 
critic, romancier, poet și dra
maturg. Aspirația spre tipul de 
„homo constructivus" a criticu
lui întîlnește în opera lui Emi
nescu o materie extraordinară 
încit s-ar putea spune că aceas
ta este „opera completă" a ma
relui critic, aceea în care spiri
tul său apt să îmbrace orice 
mască s-a realizat pe deplin 
(nu în sensul perfecțiunii, 
dar al posibilităților, pistelor de 
explorare). Tncercînd să pUnă 
ordine în proiectele poetului, 
criticul se găsește în cele din 
urmă în fața unui tablou vast 
de ridicare la scară universală 
a .spiritului românesc. „Mușati- 
nii", fragment din panorama ci
vilizațiilor, reprezintă sîngeroa- 
sa familie a Atrizilor, „Melan
colie" nu e decît lamentația lui 
Ștefăniță din proiectul Mira, 
„Din valurile vremii" este che
marea melancolică a Măriei de 
către Rareș din „Cel din urmă 
mușatin", ș.a.m.d.
descoperă în istoria națională o 
schemă universală, o motivație 
ascunsă, mobiluri eterne și pa
siuni tipice întregii umanități 
de la antici la moderni. Struc
tura romantică urmărită în 
mișcarea vie a spiritului din 
proiecte dezvăluie un surprin
zător potențial modern. Dela- 
vrancea a scris drama roman
tică perfectă, Eminescu, un ro
mantic, se desparte categoric de 
autorul „Apusului de soare" in
troduced în materia istorică 
spiritul speculativ, gustul com
plicației. El este mai Shakespe
arean în proiecte decît Dela- 
vrancea în perfectele sale dra
me romantice. Poetul este sen-: 
sibil la mecanismul^ lumii văzut 
într-una din fețele 'ei prismati
ce, istoria românească. Este evi
dent că nu se urmărea simplă 
ilustrație dramatică a istoriei, 
ci însuși „destinul neamului", 
Eminescu voind să dea temei o 
interpretare superioară de tra
gedie 'greacă. Această vastă 
operă de proiectare îi servește 
criticului de a demonstra în- 
frîngerea mentalității geografi-

ce a valorii. Materia proiecte
lor este capabilă de a servi 
ideea lui G. Călinescu despre 
aptitudinea spiritului național 
de a-și pune și soluționa inedit, 
original problemele umanității. 
„Naționalismul" eminescian, cu
rățat de excese, își vădește e- 
sența modernă, nefiind o în
gustare a perspectivei ci, dim
potrivă, o largă privire a lumii 
dar prin ochi naționali. Un ca-

nescu. Economia politică ? Emi
nescu. Pedagogia ? Emiaeșcu 
Eminescu e cel mai mare filo
zof, cel mai de seamă filolog, 
cel mai învățat individ. El a 
formulat cu mult înaintea fizi
cii moderne teoria relativității, 
a cunoscut pe clasici ca nimeni 
altul, a revelat omenirii filozo
fia asiatică. El este un profet. 
A prevestit prăbușirea sistemu
lui monetar și reîntregirea pa
triei Cel mai inocent cii’vînt 
al paginilor lui C umflat de 
simboluri ca o rodie coaptă (...). 
A venit, credem, vremea să 
cercetăm pe Eminescu în spiri
tul adevărului și cu o pietate 
care să nu degenereze în cari
catură". După cum se vede, cri
ticul recomandă hotărît înlătu
rarea idolatriei care împinge 
adevărul în mit, legendă și 
fabulos. Aptitudinea de a mînui 
abstracții oricît de înalte nu 
face din Eminescu un fijozof 
în înțelesul de specialist și a-1 
considera în acest chip contra
vine adevărului. Informația și

mediei. Doar că această medie 
era ea însăși foarte sus... E, 
privit în acest fel „realist") 
Eminescu mai puțin „mare" și 
mai puțin „al nostru" ?

Poetul român, ca oricare 
mare creator, nu trăiește în 
neantul absolut, spiritul său 
este un vast receptor de viață 
și cultură asupra cărora prezi
dează geniul constructiv, arhi
tectul unor mari proiecte și 
opere din datele care de mii 
de ani trec în convoaie pe di
naintea unei omeniri placide. 
Voința și puterea de creație 
participă la un antrenament 
constructiv fără precedent și 
într-o asemenea situație atitu
dinea bigotă față de cununa cu 
lauri a poetului este contrară 
oricărei rațiuni demnă de nu
mele său. G. Călinescu reco
mandă pretutindeni veghea spi
ritului critic, îndemnînd la des
coperirea și înțelegerea umani
tății poetului și la respingerea 
hagiografiei. în acest spirit el 
nu se sfiește să vorbească, cri- 
ticînd satirele, de „drojdii prea 
întunecate", descoperă persoa
nele vizate, dezleagă rînduri 
altfel inofensive, identifică pe 
„panglicarii" din Scrisoarea a 
III-a și conchide : „Diatribele 
lui Eminescu împotriva celor

Eminescu

întreg trece în revistă, 
genetic și istoric, temele ro
mantice. Criticul nu analizează 
aspectul lor eminescian, ci do
vedește vechimea ce le scutește 
de paternitate și originalitate. 
Examenul fiecărei teme („face
re și desfacere", „luna", „lumile 
siderale", „muzica sferelor", 
„cristalul" „regnul vegetal", 
„statuile", „mortul frumos, viul 
cadaveric", „dublul", „magnetis
mul", „nebunia", „geniul", „fe
meia titanică", „omul veșnic", 
„speranța", „iubirea liberă") 
conduce rapid la concluzia in
consistenței încercării de a si
tua în această zonă 
poetului român și, 
măsură, 
coborî 
comune*
Problema valorii se pune, natu
ral, abia în fixarea acestor 
teme în timp și spațiu, respec
tiv în „Cadrul psihic" și „Ca
drul fizic". Pe măsură ce criti
cul înaintează în planul general 
al scrierii plasînd opera lui 
Eminescu într-o perspectivă 
care g arată compatibilă cu ori
care valoare universală a cul
turii, analiza scoate la iveală 
și înlătură rînd pe rînd orice 
prejudecăți care împiedică spi
ritul critic să se manifeste de
plin. G. Călinescu mărturisește 
a se fi izbit, nu o dată, în ju
decarea operei lui Eminescu de 
atitudini incompatibile cu ade-

meritele 
în aceeași 

a tendinței de a-1 
prin citarea „locurilor 

1 din care s-a inspirat.

cultura poetului, 
tr-adevăr și de aspect enciclope
dic, se încadrează într-o exem
plară atitudine de curiozitate 
pentru tot și toate, de unde și 
eclectismul fertil. Cunoștințele 
științifice, explică mai departe 
criticul, ca la orice mare poet 
străbătut de problemele adînci 
ale vieții „potolesc în parte 
chinurile necunoscutului", ele 
fiind în același timp și reflexul 
înfloririi pozitivismului într-o 
epocă de mare avînt al științe
lor, situație de care Eminescu, 
natural, abstracție nu putea 
face. Apoi, interesul pentru cla
sicitate nu poate fi confundat 
cu specializarea. Poetul n-a fost 
un latinist în adevăratul înțeles 
al cuvîntului. Criticul trece în 
revistă cultura literară a poetu
lui. Ceea ce se poate deduce 
e că Eminescu trăia cu natura
lețe în spirit romantic și, ca 
atare, se folosea firesc de toată 
recuzita acestuia, trăindu-și, în 
adevăr „ca nimeni altul", timpul 
său cultural. Exăgerînd în chip 
superstițios admirativ profunzi
mea și vastitatea sistematică a 
cunoștințelor lui admitem, logic, 
un „caz", situație ce atrage 
după sine ideea inferiorității 
zdrobitoare a climatului general 
ceea ce n-ar fi tocmai potrivit. 
Eminescu trăia într-un climat 
cultural în care suma mecani
că a cunoștințelor sale cultura
le nu era eu nimic deasupra

care l-au atins într-un chip oa
recare sînt mult mai numeroa
se. Fără să ne închipuim că 
adăugăm ceva la meritul operei 
sale, amintindu-le, dezvăluim o 
latură sufletească și o predis
poziție la petrecere răutăcioasă, 
ce spulberă imaginea unui Emi
nescu abstras, contemplator de 
stele". Atîta libertate a spiritu
lui critic față de, totuși, cel 
mai mare poet român, nu poate 
ramîne fără urmări cu atît mai 
mult cu cît nu este desigur 
vorba de o micșorare a lui Emi
nescu și nici un detractor, ci de 
G. Călinescu. De altfel, spaima 
de a discuta eventuala eroare a 
unui mare artist este tocmai 
semnul de recunoaștere a spiri
telor dogmatice și G. Călinescu 
nu poate fi bănuit de așa ceva. 
Eminescu însuși, cînd e vorba 
de atitudine pioasă și recunos
cătoare față de înaintași, e des 
citat. Dar elogiul înaintașilor 
din „Epigonii" n-are decît un 
înțeles strict literar, așa cum, 
în alte regnuri evoluția trebuie 
recunoscută ca un proces indis
pensabil însă numai firesc. O 
treaptă sau un prag dacă sînt 
strict necesare nu înseamnă că 
sînt și perfect alcătuite, mode
le absolute. Eminescu, știind 
bine de ce-i respectă, are opi
niile lui. critice despre înaintași, 
îată-lj de exemplu, pe Eliade : 
„Oricine va scrie o istorie a 
culturii pe malurile Dunării, va

trebui să vadă în acest singur 
individ doi oameni cu totul 
deosebiți : unul modest, îngă
duitor, plin de bun simț ; celă
lalt suficient, invidios, trăind în 
ficțiuni și lipsit de orice bun 
simț". Și iata și pe Bolintinea- 
nu în drame : „Venim cu păre
re de rău la creaturile drama
tice ale d-lui Bolintineanu. O 
repetăm cu părere de rău căci 
națiunea aștepta cu mult mai 
mult de la poetul cel mare și 
iubit, de la copilul ei cel des- 
mierdat, decît acele drame fără 
caractere, fără scop, fără legă
tură. imposibile, prin nimicni
cia lor, astfel că autorul lor se 
pâre a fi uitat că e compună- 
torul plin de geniu și inimă a 
Cîntecelor și a Plîngerilor, a 
Baladelor, eînte oglinzi de aur 
ale trecutului românesc". în 
privința lui Alecsandri, stimat 
de poet, Eminescu găsește co
mediile bardului cam „frivole". 
Iată dar, pe scurt, de unde pro
vine atitudinea lui G. Călinescu 
față de opera celui mai mare 
poet român : din însuși modul 
de conduită al acestuia față de 
înaintașii săi, o conduită diri
jată de spirit critic, discernă- 
mînt, curaj. Criticul nu poate 
aplica lui Eminescu un trata
ment mai pios decît acela ale 
cărui indicații i le furnizează 
chiar poetul : analiza critică lu
cidă, scutită de idolatrie. Iubi
re mistică pentru înaintași Emi
nescu n-a nutrit și cu atît mai 
puțin putea G. Călinescu să 
nutrească față de Eminescu. 
Tradiția spiritului critic, conso
lidat, e adevărat, mai cu sea
mă prin scriitori trebuie res
pectată. Cel mai autentic elogiu 
pe care Eminescu l-a putut a- 
duce înaintașilor stă în consoli
darea prin tendințele valabile 
ale operei lor a propriilor sale 
convingeri și obsesii. Astfel, în 
Gr. Alexandrescu poetul și-a 
întărit plutonismul, din Bolinti
neanu a luat ritmuri, „înrîuri- 
rea cea mare o exercită Alec
sandri (...) în studiul general al 
formelor", Asâchi contribuie și 
el la mitologismul eminescian 
și ideea epopeii dacice, „în pro
za . lui ~‘ * ""
material 
sugestii vin _ ___ , „ ,
Negruzzi îi fortifică încrederea 
în inspirația istorică, în fine, de 
la Eliade cel cu două chipuri 
„înainte de a veni în legătură 
cu literatura germană. Emines
cu a putut căpăta noțiunea ge
niului ca emanație a spiritului".

în spiritul respectului de a- 
ceastă natură criticul poate 
conchide fără teama de a mic
șora imaginea statuară a poe
tului : „Prețuirea lui nu tre
buie să cadă în exagerații, care 
nu-i sînt de folos. Eminescu, 
luat pe fiecare latură în parte, 
nu este pentru vremea lui cel 
mai învățat (...) ; pentru aceia 
care au tendința de a ne înfă
țișa un Eminescu „a toate știu
tor" fîntînă de înțelepciune și

Baronzî putea întîlni 
senzațional*', cîteva 

din Depărățeanu,

în aceste rtnduri să tragem nici 
un fel de concluzii asupra între
gii sesiuni de examene. Ar fi și 
prematur și n-ar fi nici edifica
toare. Am semnalat totuși cîteva 
aspecte amenințînd să umbrească 
eforturile unor-ani și grupe, care 
de-ja au „demarat** 
au făcut pe deplin 
pregătiri temeinice.

cu succes și 
dovada unei

afirmă

pot fi

ambi-

brescu din anul II, Facultatea de 
chimie industrială. Tabla imensă 
a amifiteatrului este plină de 
formule chimice. Sînt „pictate" 
frumos tot felul de formule, dar 
examinatorul le privește suspec- 
tînd parcă prea multa exactitate. 
Pînă la urmă întrebările nu se 
lasă prea mult ' așteptate și din 
toate aceste „picturi** nu mai ră- 
mîne decît o vagă amintire a 
unor nopți nedormite pentru a le 
fotografia. Evident, nota 4 nu are 
darul decît de a trage un semnal 
de alarmă asupra unui mod de
fectuos de a învăța. In fața unor 
asemenea cazuri, întîlnite și la 
alți studenți din grupă, nu putem 
decît să ne întrebăm dacă nu 
trebuie să se facă totuși mult 
mai mult în institut pentru a 
depăși această viziune empiristă 
în asimilarea cunoștințelor. Față 
de asemenea rezultate, atît la 
Universitate, cît și la Politehnică 
n-am întâlnit nici un semn de în
grijorare. Dimpotrivă, se 
totuși că :

„In general, rezultatele 
apreciate drept bune".

Formula nu este numai
guă ci și dăunătoare, pentru că 
nu putem admite ca numărul de 
promovați, fie el și numai la anul 
II, să înregistreze un procent de 
50 la sută, iar la nivelul unor 
grupe să coboare chiar la 35 la 
sută, așa cum am întâlnit la Fa
cultatea de fizică. Afirmația de 
mai sus, avansată în cursul unei 
discufii avute cu conf. ing. Au
rel Marchiș, prorector al Institu
tului politehnic, poate dobîndi 
însă o anumită semnificație, pri
vită numai în contextul unei 
comparații cu sesiunea din iarnă, 
cînd numărul restanțierilor și ne- 
prezentaților se ridica la jumăta
te la nivelul institutului.

Față în fată cu asemenea si
tuații, am cerut explicații, cum 
era și firesc, și la Consiliile U.A.S. 
din cele două institute. N-am pu
tut afla mai multe amănunte pri
vind măsurile luate pentru în
lăturarea rezultatelor slabe obți
nute în aceste zile. La Universi
tate am întâlnit numai un oarecare 
interes pentru „Oglinda sesiunii", 
care prezintă statistic rezultatele 
din fiecare zi, pe grupe și pe ani 
de studiu. La Politehnică nici 
atât. Desigur că nu ne-am propus

profet, Aristot medievalizat 
concluzia e aceasta : foarte cul
tivat ca poet, Eminescu n-a 
putut să fie și n-a fost un mon- 
strum eruditionis".

Reorganizîndu-și prima ediție, 
criticul va recunoaște (în sensul 
spiritului critic), că era necesar 
să adopte un ton mai potrivit 
cu scopul său. Mai mult, în ul
tima ediție trece în subsol indi
cații revelatoare. Astfel, privi
tor la „Filozofia teoretică", el 
notează în 1956 : „în studiul 
de față cercetăm ideile filozofi
ce în general idealiste, panteis
te, junimiste, în care e prinsă 
în tinerețe conștiința lui Emi
nescu. Poetul se desface înce
tul cu încetul din strînsoarea 
lor, iar filozofia practică e a- 
proape de înțelegerea marxis
mului. Opera, ca oglindire, e 
mult mai just orientată. A cu
noaște exact în. erorile și 
orientările bune ideile emines
ciene nu ni se pare nefolositor. 
Putem astfel ști ce e impus 
conștiinței poetului și ce, în 
poezie, răsare din viziunea lui 
proprie". Adnotare din care 
se înțelege din nou că, potrivit 
unei mai vechi tendințe antiapo- 
logetice a criticului, idolii tre
buie ~ mai întîi sustrași urme
lor lăsate de ochii nediscrimi
natorii în scopul ivirii imaginii 
adevărate, originale, inutil sus
ținută cu capul în nori de prop
telele fragile ale admiratorilor 
periculoși. Tot astfel, oroarea 
snoabă de a vorbi de pesimis
mul lui Eminescu mărturisește 
exact ceea ce tace : o cre
dință dogmatică în această 
rușinoasă vină. (Tocmai condi
țiile unei astfel de tăceri vino
vate nutresc subteran psiholo
gia spiritului detractor, exem
plar întruchipat într-una din 
cele mai stranii exegeze din 
lunga istorie a spiritului critic : 
„Opera de critică și istorie li
terară a d-lui prof. G. Călines- 
cu“~ de Ion Vitner). Acceptînd 
însă o discuție ..în marginile 
adevărului" G. Călinescu critică 
„pesimismul" eminescian de pe 
pozițiile unui bun simț clarifi
cator : „Prezintă un deosebit 
interes — notează criticul — 
faptul că în poezie pesimismul 
lui Eminescu este invers pro
porțional cu vîrsta (...). Efnines- 
cu era nici vorbă înrîurit de 
cugetarea la modă și, tînăr fiind 
și sănătos, simțea o voluptate 
deosebită să cînte vanitatea lu
mii, așa cum toți, cu mai mul
tă sau mai puțină sinceritate, o 
cîntau pe atunci. în aceste com
puneri tinerești, da, pesimismul 
își are cea mai completă și 
grandilocventă expresie". Iată o 
judecată ce nu scade cu nimic 
valoarea și autoritatea poetului 
care, nutrit din izvoare multiple, 
nu este un tributar ci o con
știință suverană.

C. STĂNESCU
♦) G. Călinescu : Opera lui 

Mihai Eminescu (ediția Opere 
voi. 12—13).

MIRCEA CRISTEA
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pu- 
nu- 
co- 
mai
vi-

mai. Tot ce s-a întfmplat pe noi 
nu ne-a atins direct. Și totuși, a 
grăbit cu cîțiva ani maturizarea 
noastră. Cît pot fi de revelatoare 
uneori coincidențele.

La 9 mai participam la un 
montaj făcut de noi și intitulat:

„DIN TOTDEAUNA PE A- 
CEST PĂMÎNT POPORUL 
NOSTRU S-A AFLAT"

La 13 mai, un dușman cumplit, 
apa, a încercat să ne fure pămîn- 
tul.

„Cum sîntem noi ? — se în
treabă Lucia Spiridon. Sin* «m 
foarte diferiți și avem totv'\ a 
numitor comun. Unii 
neserioși, pozeuri, gata să mer
gem la cinema cînd ar trebui să 
fim în clasă. Pînă la 13 mai 
team fi suspectați că sîntem 
mai așa. Numitorul nostru 
mun nu este însă acesta. E 
degrabă altul: ne am simțit
novați că noi stăm acasă, la 
căldură, că putem face orele 
nestingheriți, că nu ne lipsește 
nimic, în timp ce colegi de-ai 
noștri apărau de ape orașul, 
școala, casa, viața lor și a altora. 
N-a fost pur și simplu un senti
ment de compasiune, vroiam să 
întreprindem, neapărat ceva. 
„Am renunțat la o excursie la 
care ne-am gîndit un an întreg 

— completează Elisabeta Pău- 
nescu.

Cum sîntem noi ? (Mihai Hr is
ta). „Mă gîndesc cum să exprim 
ce simțim și ce sîntem în stare, 
ca să nu apărem lăudăroși. Sîn
tem gata să facem tot ce ni se 
cere și încă ceva pe deasupra. în 
nici un caz, nu sîntem așa cum 
ne cred unii adulți, printre care și 
mama mea, „vînduți" superficia
lității. Televizorul ne-a arătat 
chipul unor țineri eroi/ dar eu 
cred că eroismul caracterizează 
întreaga noastră generație". „Eu

U SFinșii

scour
cred la fel (Mihai Tatu). Sîntem 
așa cura se spune, un burete care 
absoarbe cu aviditate, dar nu to
tul, fără discernă mint. Acum 
vrem să plecăm să muncim 
ACOLO, ni se pare puțin burghez 
să mergem la o acțiune obișnuită. 
Vrem să mergem acolo unde e 
mai greu. Acum sîntem noi cei 
adevărați".

De atîtea ori în ultimul timp 
i-am auzit pe maturi spunînd : 
„trebuie să ne reconsiderăm pă
rerea despre tineri". Probabil că 
trebuie. Elevii cu care am stat 
de vorbă au declarat categoric : 

„DACĂ AM PUTUT DOVEDI 
CĂ SÎNTEM BUNI, DE CE 
N-AM DOVEDI-O ÎNTOT
DEAUNA ?“

Și au trecut la cadrul vieții lor 
de fiecare zi — școala. Pentru că 
acel „întotdeauna" înseamnă, 
pentru ei, servirea ireproșabilă a 
obligațiilor de elev. Sînt la sfîr- 
șit de an școlar și s-ar fi simțit 
tentati să vorbească .despre tot. 
Au ales însă. Au ales ce este 
mai reprezentativ. Viața liceu
lui cu cei peste 2 000 de elevi 
ai săi, este reprezentativă prin 
densitatea ei. Au spus-o Mi- 
haela Georgescu, Monica Mun- 
teanu, Valentin Vainer, au spus-o 
toți. Ar fi de ajuns să me
morăm doar două elemente 
care au determinat, într-un fel, 
întreg cursul anului școlar : olim
piadele și cercurile elevilor. Ei 
n-au spus decît atît: am avut 232 
ele premii și mențiuni la etapa 
locală, 72 la etapa județeană, 21 
la etapa națională. Am organizat 
o sesiune științifică pe secții în 
cadrul căreia s-au discutat o mul
țime de lucrări realizate de elevi. 
Dar noi știm că 21 de elevi dis
tinși pe țară înseamnă o cifră, 
nu o cifra oarecare, ci aparținînd 
unui singur liceu din țară. De 
fapt, premiile, sesiunea ne trimit 
la prele de clasă, de laborator, 
la grupul acela de elevi dintr-a 
Xl-a care lucrează de pe acum 
la calculatorul electronic al in
stitutului de proiectări în petrol, 

la pasiuni și 
de sfîrșit de 
viitdare, va 

premii, 
nr. 2 din Plo-

la orele de cerc, 
ambiții. Serbarea 
an, de duminica 
acorda diplorhe și 

...Elevii Liceului
iești au învățat mult, s-au chel
tuit în activitatea de cerc, au 
„luptat" pe terenurile de spoit, 
s-au întrecut în cadrul concursu
lui' cultiiral-artistic și sînt gata 
s-o ia de la început. Vine însă 
vacanța și-i așteaptă șantierul..,
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Costa Rica, JOSE FIGUERES, următoa
rea telegramă :

Sosirea Orchestrei simfonice 
e Radioteleviziunii suedeze CRONICA U. T. C.

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj tri
mis cu prilejul asumării președinției Republicii Costa Rica. 

împărtășesc convingerea avantajului privind stabilirea de 
relații între cele două țări ale noastre, în interesul reciproc 
și al păcii în lume.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pri
marului orașului New York, JOHN V. LINDSAY, următoa
rea telegramă :

Vă rog să acceptați sentimentele de caldă simpatie ale 
populației din orașul New York în legătură cu groaznicul 
dezastru care s-a abătut asupra țării dumneavoastră.

Poporul român a suferit mult din cauza pierderilor de 
vieți omenești, de locuințe și de alte bunuri materiale și 
întreaga omenire deplînge aceste pierderi^

Știm că poporul dumneavoastră eete însuflețit de dorința 
de a-și reconstrui țara.

AGENDĂ
Vicepreședintele Consiliu

lui de Miniștri, Emil Drăgă- 
nescu a primit miercuri pe 
Vladimir Jasici, director ge
nerai al întreprinderii iugo
slave „Electronska Industrija" 
din Niș, aflat în Capitală cu 
prilejul expoziției tehnice a 
acestei întreprinderi.

★
în zilele de 8 și 9 iunie s-au 

desfășurat în Capitală lucrările 
celei de-a X-a Consfătuiri a pre
ședinților Camerelor de comerț 
din țările membre C.A.E.R. și 
R.S.F. Iugoslavia.

S-au discutat probleme 
de colaborarea Camerelor 
merț din aceste țări.

★
Cu prilejul sărbătorii 

• ale a Suediei.

legate
de co-

națio- 
ambasadoruî 

.•estei țări la București. Cari 
Rappe. a oferit miercuri o re
cepție.

★
Miercuri după-amiază a pă

răsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie, delegația Consi
liului orașului Paris, condusă 
de Etienne de Vericourt, pre
ședintele Consiliului. care 
ne-a vizitat țara la invitația 
Consiliului popular al muni
cipiului București.

★

La invitația Ministerului A- 
facerilor Externe al Republicii 
Socialiste România, directorul 
general adjunct al afacerilor 
politice din Ministerul Afa
cerilor Externezi Italiei, Car
lo Perrone Capano, însoțit de 
Luigi Vittorio Ferraris, șeful 
oficiului Europei de est, au fă
cut o vizită la București, în 
perioada 8—10 iunie a.c.

Colectivul Orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii sue
deze — Sveriges Symfonior- 
kester Stockholm — în frunte 
cu remarcabilul dirijor Sergiu 
Celibidache, este începînd de 
miercuri oaspetele Capitalei.

într-o suită de 5 concerte, or
chestra suedeză — alcătuită din 
peste 100 de persoane — va pre
zenta publicului 
programe 
renumite 
Concertele 
de 11, 12,
dioul Radioteleviziunii din str. 
Nuferilor.

variate
lucrări

vor avea
14, 15 iunie, în Stu-

bucureștean 
cuprinzînd 
simfonice, 

loc în zilele

Reîntoarcerea în Capitală
a tovarășului Ion Iliescu

Teri s-a înapoiat în Ca
pitală tovarășul Ion Ilieicu, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, care 
la invitația Ministerului 
Tineretului, Familiei și Să
nătății și al Consiliului Fe-

SPRIJIN INTERNAȚIONAL
ACORDAT ROMÂNIEI

Pe adresa Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România a sosit 
o telegramă de compasiune și 
solidaritate din partea Secreta
riatului Federației Sindicale 
Mondiale. în telegramă se a- 
nunță, totodată, că, din Fondul 
de solidaritate internațională a 
celor ce muncesc, a fost alocat 
i n ajutor de 1 000 dolari S.U.A., 
la fondul pentru înlăturarea e- 
fectelor inundațiilor.

Pentru ajutorarea populației 
sinistrate din România, Arhie
piscopia din Atena a cumpărat 
5 000 de cuverturi și a selecțio
nat, din depozitele proprii, cir- 

îmbrăcă- 
că- 
La 
de

ca 30 000 articole de 
minte — paltoane, haine, 
măși. obiecte pentru copii, 
mesajul adresat populației 
către arhiepiscopul Atenei și al 
Întregii Grecii, Ieronimos, cetă
țenii greci au donat pînă acum 
cîteva mii de pături, care vor fi 
expediate peste cîteva zile cu 
un vapor la Constanța.

Crucea Roșie suedeză a expe
diat noi ajutoare în valoare de 
101 000 coroane suedeze, con- 
slînd din 5 incubatoare, un res
pirator „Dreger" și medicamen
te.

Misiunea adventistă din Elve. 
ția a oferit noi ajutoare pentru 
zonele sinistrate din România. 
Pînă acum, această misiune a 
trimis in țara noastră 45 tone 
de bunuri diferite, in valoare de 

500 000 franci elvețieni.

INTELIGENȚA

TEHNICA
(Urmare din pag. I)

diția despre care ni se vorbește 
a devenit fapt. Consecință di
rectă — planul de producție a 
lunii mai a fost îndeplinit și de
pășit. Cum a fost posibil acest 
rezultat ? Am putea aminti fap
tul că, fiecare duminică în toate 
secțiile de fabricație, a fost zi 
normală de lucru și că pe a- 
ceastă cale s-a realizat o pro
ducție globală în sumă de 228 
mii lei. Dai, explicația ar fi in
completă. Incompletă pentru că 
am omite să relevăm un lucru 
esențial și anume solicitarea in
tensă a inteligenței tehnice a co
lectivului de muncă de aici. In
teligență tehnică ? Da, inteli
gență tehnică I Pentru că dato
rită ei — după cum ne infor
mează tov. ing. Mihai Popescu, 
șeful serviciului producție — a 
fost posibil ca cele două prese 
hidraulice, utilaje conducătoare 
în fluxul tehnologic, să-și du
bleze capacitatea. La sectorul 
pregătire doi — ni se dau deta
lii —■ sînt instalate două mașini 
la care se formează pelicula de 
adezivi pentru aplicarea furni- 
rurilor. Ele funcționau alterna
tiv și astfel deservirea preselor 
hidraulice era făcută incomplet. 
Prin stabilirea riguroasă a ordi- 
nei de lucru a fiecărui reper, 
prin repartizarea precisă a sarci
nilor pe oameni în cele trei e- 
chipe complexe conduse de ti
nerii Grigore Porumb, Ion Chir- 
vase și Dumitru Borcea timpul 
de piesare a fost redus, presele 
hidraulice putînd funcționa acum 
cu randament sporit.

Acesta ar fi un exemplu. Dar 
nu unicul. Trebuia făcut ceva 
pentru ca productivitatea celor 
trei schimburi din secțiile de 
pregătire I, mașini II și pregă
tire III să fie amplificată. Bine, 
dar cum, avînd în vedere ca se 
lucra în schimburi complete, ma
șinile deci fiind tot timpul ocu
pate. Muncitorii cereau să li se 
prelungească cu doua ore pro
gramul de lucru. A apărut a- 
tunci ideia schimburilor interfe
rate prin intermediul cărora du
rata celor 24 de ore s-a mărit 
suplimentar cu încă 6 ore. Mai 
explicit muncitorii din schimburi 
vin cu o oră înainte de începe
rea programului și pleacă cu o 
oră după terminarea lui. Cele 
120 de minute sînt folosite pen
tru efectuarea unor operații cum 
ar fi de pildă lotizările, șlefui
rile, operațiile de rectificat — 
operații care înainte vreme se 
executau în cele 480 de minute, 
răpind din timpul lucrului efectiv 
pe mașină.

Iată deci că atunci cînd se

caută, cînd în slujba intereselor 
vitale ale producției este pusă 
gîndirea creatoare, cînd respon
sabilitatea acționează ca un sti
mulent, cînd toți — ca unul — 
oamenii sînt deciși să răspundă 
cu fapte scurtcircuitelor care au 
blocat nedrept mersul normal, 
evolutiv al lucrurilor, posibili
tăți se găsesc, valorificarea lor 
concretiz'ndu se într-o eficiență 
sporită. Adăugați la toate acestea 
faptul ea acum în compartimen
tele fabricii de mobilă Focșani nu 
a mai fost înregistrată nici o în- 
tîrziere de la program, că nimeni 
nu mai absentează nemotivat, 
că în întreprindere ordinea, grija 
pentru locul de muncă, pentru 
gospodărirea judicioasă a materia
lelor sînt prezente și veți înțe
lege de ce sîntem convinși că 
angajamentele suplimentare ale 
colectivului de muncă din cadrul 
Combinatului de exploatare și in
dustrializare a lemnului, vor fi 
onorate, contribuția sa la dificila 
operă a reconstrucției va fi în
semnată.

(Urmare din pag. I)

bilitatea asigurării bazei furajere, 
în cooperativele agricole cu 
ferme zootehnice (Cujmir, Vînju- 
leț, Pătule, Devesel, GruigJ, se 
acționează ca pe suprafețele cul
tivate cu furaje, producțiile să 
fie cît mai mari dar și cu o 
structură cantitativă și calitativă 
corespunzătoare. De pildă, ferma 
zootehnică Gruia xre o supra
față de 115 hectare cultivată cu 
furaje (20 hectare cu secară masă 
verde, 50 hectare cu lucerna ve
che, 30 hectare cu lucerna nouă 
și 15 hectare cu porumb masă 
verde). 200 hectare porumb siloz 
în cultură dublă și 100 hectare 
pășuni naturale. „Această supra
față, din care 200 ha vor fi iri
gate și fertilizate cu cantități 
sporite de îngrășăminte chimice, 
va asigura o producție de furaje 
suficientă pentru efectivul nostru 
de 460 taurine" — ne spunea
medicul veterinar NICOLAE
CHERA, șeful fermei.

Problema lipsei for(ei de
muncă în fermele zootehnice,
după cum reieșea din datele ofe
rite de tovarășul RADU SIMION, 
de Ia direcția agricolă, a fost 
rezolvată. La aceasta a contri
buit îmbunătățirea condițiilor de 
muncă, construirea de noi adă
posturi (la Pătule, Gemeni) cît și 
extinderea mecanizării adăpatu
lui, mulsului, (la Vînjuleț, Cuj
mir, Pătule). Elementul esențial 
este, însă, noua formă de retri-

Societatea medicală interna
țională din Zurich a trimis un 
nou colet de medicamente.

Intr-o telegramă adresată 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Uniunea Sindicatelor din Mo
naco anunță trimiterea, prin 
organizația „Ajutorul popular 
francez", a unei contribuții la 
fondul de ajutorare a populației 
sinistrate din țara noastră.

Prin telegrame de compasiu
ne, adresate partenerilor din 
țara noastră, firmele spaniole 
„Pradera Hermanos" și „Ageros 
L. Lodio" anunță 
15 000 și respectiv 
tas.

donarea a
20 000 pese-

Din Italia, firma 
Cermelli" 
iar firma

Asociația culturală din Noua 
Zeelandă a donat 232 lire ster
line.

„Anacleto 
a donat 300 000 lire, 

___  „Grosoli" a hotărît să 
mărească, voluntar, prețul măr
fii cumpărată din România cu 
10 dolari pe tonă.

Din R. F. a Germaniei au mai 
făcut donații pentru înlăturarea 
urmărilor inundațiilor firmele 
„Hermann Berstorff" — 5 000
mărci, „Sud-Bremse" — 1000
mărci, „Knorr Bremse" — 3 00® 
mărci.

Un C.E.C. în valoare de 3 000 
de mărci vest-germane, pentru 
ajutorarea zonelor sinistrate, 
s-a primit din partea firmei 
„Wartburg — Pringhkmann — 
Wirtz et Comp" din Hamburg.

Firma „Bishopsgate Steels 
Ltd" din Londra a depus în 
contul fondului de ajutorare 
suma de 100 lire.

O altă firmă engleză — „Llo
yds William Waste Ltd" a ex
pediat pentru siiiistrații din Ro
mânia 13 colete insumînd 316 kg 
din diferite articole de îmbrăcă
minte.

Firma 
Chiasso 
pentru 
1 000 dolari.

„Transcontinental" din 
— Elveția a depus 
fondul de ajutorare

Secretarul general adjunct al 
Uniunii Internaționale pentru 
protecția copilului, Claude Levy, 
a acordat un prim ajutor în 
sprijinul copiilor sinistrați din 
România, în valoare de 50 000 
franci elvețieni.

Comitetul de ajutorare al bi
sericilor din Norvegia a expe
diat spre'țara noastră,' în cadrul 
ajutorului pentru sinistrați un 
nou transport de îmbrăcăminte., 
încălțăminte și alimente, în 
greutate de 8 242 kg.

Din partea organizației „Cava
lerii Ordinului de Malta" din 
Franța a (ost acordat un nou a- 
jutor constind in 650 kg de me
dicamente ' ”și alimente.

COMUNIST DINDin partea MIȘCĂRII TINERETULUI
FRANȚA (M.J.C.F.) s-a primit pe adresa CC. al U.T.C. ur
mătoarea telegramă : Z

,,în aceste împrejuiăr’ -grele datorate catastrofei naționale 
produsă de inundații, Mișcarea Tineretului Comunist din 
Franța vă roagă să transmiteți tineretului din România sen
timentele sale de mfhnire in fața acestei încercări prin care 
treceți și profunda solidaritate a tineretului din Franța. Noi 
urmărim cu admirație lupta .tineretului român, a organiza
ției sale, pentru depășirea acestei calamități. Primiți, dragi 
tovarăși, expresia sentimentelor noastre frățești".

FAGURII
(Urmare din pag. 1)

încă așteaptâ sâ fie utilizate. Prea multe’'PrmerHVeerrnulți 
soldați. Prea multe pericole pentru viata însăși I Uneori 
îmi vine sâ cred câ viața noastră, a tuturor, se asemuie unui 
fagure. Cred că ar fi bine să ne întrebăm cu ce umplem noi 
fagurii vieții noastre ș» cum apărăm noi acești faguri ?

Cineva (un celebru, pe vremuri, scriitor din Occident) 
spunea într-un recent discurs de Academie că „Viitorul tine
rilor este bătrânețea"

Foră îndoială că viitorul tinerilor esîe bătrânețea. Dacă 
vrei să trăiești ceva mai mult decît media vieții — și cine 
nu vrea ? — trebuie să accepți să trăiești și bătrân. Dar în
tre tinerețea plină de visuri și de elan și bătrânețea obosită 
există maturitatea, — maturitatea în care fiecare om trebuie 
să-și caute și să-și găsească împlinirea.

Tntr-adevăr, viitorul tinerilor este maturitatea și ceva mai 
departe bătrânețea și ceva mai aproape sau mai departe 
moartea de care nu putem scăpa. Dar ae ce s-o purtăm me
reu cu noi, de ce s-o căutăm cu luminarea pentru noi și 
pentru alții ? Moarte în văzduh, moarte în ape, moarte sub 
apă, — moarte pretutindeni unde încă înflorește viața ?

Să umplem cu mierea înțelepciunii și a dragostei de viață 
fagurii vieții noastre și să învățăm să apărăm acești faguri. 
Să învățăm să-i apărăm și să-i ținem cît mai multă vreme 
vii. Să facem din această epocă brutală și neliniștită o 
epocă de pace, de înflorire și de conservare a vieții și a +ot 
ce este folositor vieții.

Cunoașteți, oare, dragi cititori, țeluri mai nobile și mai 
vrednice de atins ?

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

CREȘTEREA PRODUCȚIEI
ZOOTEHNICE

buire a muncii. Pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
producție la lapte, spor în greu
tate vie, creșterea natalității și 
reducerea mortalității, fiecare 
îngrijitor primește lunar 40—50 
de norme. Veniturile bune și 
constante elimină fluctuația for
ței de muncă. „Crearea comple
xelor intercooperatiste și a ferme
lor zootehnice a atras foarte 
multi tineri — ne informa tova
rășul inginer GHEORGHE ȚI
GANELE, activist al Comitetului 
județean U.T.C. Organizațiile 
U.T.C. din Salcia, Pristol, Cuj- 
mir au recomandat conducerilor 
cooperativelor agricole tineri ce 
și-au manifestat dorința de a 
munci în zootehnie. Dacă ne re
ferim numai la Pătule, numărul 
tinerilor este de 20 din 35 în
grijitori. sau la Gruia, unde pro
porția lor este la fel de mare. 15 
din 39 îngrijitori". In cîteva luni 
tinerii ce muncesc în fermele 
zootehnice nu au putut să cu
noască toate tainele meseriei. Im-

•J

bogățirea cunoștințelor trebuie 
să stea și pe mai departe în a- 
tenția conducerilor fermelor zoo
tehnice.

Concentrarea producției, în u- 
nități mari ce dispun de o pu
ternică bază furajeră și forța de 
muncă sînt elemente a căror in
terferență duce, logic — așa 
cum se sublinia și în programul 
de dezvoltare a zootehniei adop
tat la ultima Plenară a C.C. al 
P.C.R. — la creșterea producției 
animaliere. In cooperativa agri
colă Gemeni, de pildă, produc
ția medie de lapte pe cap de 
vacă furajată era la începutul 
lunii iunie de 800 litri, la Vrata 
de 850 litri, la Gruia de 700 litri. 
Concludentă este evoluția pro
ducției de lapte în ferma Pătu- 
le 1, de curînd specializată. In 
ianuarie, de la 219 vaci de lapte 
se obțineau 50 litri pe zi. As
tăzi, după reîmprospătarea și 
completarea efectivului, de la 
248 capete se obțin peste 1500 
litri lapte pe zi. Și, o atare situ-

d-eral al Tineretului — 
D.B.J.R. — a făcut o vizită 
In R.F. a Germaniei.

La sosire, pe aeroportul 
internațional București-Oto- 
peni, se aflau de față se
cretari ai C.C. al U.T.C., 
activiști ai C.C. al U.T.C.

• In cadrul unei conferințe de 
presă tinute la Guadalajara, an
trenorul echipei engleze, Alf 
Ramsey, și-a confirmat intenția 
de a aștepta rezultatul meciului 
România—Brazilia, pentru a al
cătui ,,ll-le“ chemat să întîl- 
nească joi selecționata Ceho
slovaciei. Managerul englez, mai 
bine dispus decît în zilele pre
cedente, a declarat că toți com- 
ponenții lotului sînt apți de joc 
și el va putea dispune de cea 
mai bună formație în această 
partidă decisivă.

In tabăra cehoslovacă, după 
cele două înfrîngeri suferite în 
meciurile cu Brazilia și Româ
nia, domnește o activitate febri
lă. Antrenorul Marko i-a supus 
pe elevii săi unor antrenamen
te intense, de unde se vede do
rința de a face un joc bum îm
potriva campionilor mondiali. 
Marko a încercat o formație 
nouă cu : Flesar, — Dobias, Mi- 
gas, Hrivnak, Hagara, Kuna, 
Polak, F. Vesely, Petras, Ada- 
mec, Albrecht.

• Comisia de disciplină a 
campionatului mondial de fotbal 
a confirmat avertismentele date 
în teren unor jucători, printre 
care Cortez (Uruguay), Primo 
(Israel), Lee (Anglia), Flamen
co, Mangana, Mariona și Cortez 
(Salvador). Pînă în prezent au 
cite patru puncte penalizare e- 
chipele Salvadorului și U.R.S.S.

Cite două puncte penalizare

au formațiile Braziliei, Suediei. 
Israelului și Cehoslovaciei. Echi
pele Angliei, Danemarcei, Mexi
cului și Uruguayului au cite un 
punct penalizare. Aceste puncte 
contează în stabilirea clasamen
tului Cupei „Fair-play“.

• Au început să circule din 
nou bilete false la meciurile 
campionatului mondial. Organi
zatorii întreprind o anchetă pen
tru a elucida misterul „dublu
rilor".

La mai multe stadioane s-a 
constatat că spectatorii, pose- 
dînd bilete originale numerota
te, au găsit locurile ocupate de 
persoane ce posedau bilete apa
rent la fel de autentice.

ROMÂNIA-GHANA, LA BOX

„Greul" Alexe (în dreapta, atacînd dezlănțuit), una din piesele 
de baza ale reprezentativei noastre de box, va încerca să-și con- 

, firme clasa în compania ghanezului Adonis Ray

Fototext: VIOREL RABA

O mult așteptată întîlnire 
internațională de box are 
loc astăzi, începînd de la 
orele 19,00, pe ringul insta
lat la patinoarul artificial 
„23 August" : România — 
Ghana.

„Oaspeții se anunță deose
bit de redutabili — ne-a 
spus secretarul general al 
Federației române de box, 
CRISTEA PETROȘENEANU. 
Ei boxează în manieră pro
fesionistă și adaugă unei vi
talități puțin obișnuite o teh
nică de luptă bine pusă la 
punct. Am fost plăcut sur
prins urmârindu-i Ia cîteva 
antrenamente, dintre care 
primul s-a desfășurat la nu
mai cîteva ore (!) după so
sirea lor la București. în 
garnitura noastră figurează 
alături de cei trei campioni 
europeni CIUCĂ, CUȚOV, 
ALEXE, și pugiliștii MIHAI 
AUREL, POMETCU, GUU. 
SIMION, POPA, GYORFL 
NASTAC, CONSTANTINES- 
CU". Vom asista, așadar, la 
o promițătoare reuniune pu- 
gilistică ale cărei încasări 
sînt destinate fondului de 
ajutorare a zonelor lovite re
cent de calamități.

• TURNEUL INTERNAȚIO
NAL FEMININ DE ȘAH de la 
Tbilisi s-a încheiat cu un re
marcabil succes al maestrei ro
mânce Alexandra Nicolau, situa
tă pe primul loc în clasamentul 
final cu 11 puncte din 13 posi
bile. Victoria Alexandrei Nico
lau intr-un turneu de tăria celui 
de la Tbilisi (au fost prezente 
șahiste renumite din U.R.S.S., 
Iugoslavia, Polonia, Bulgaria) 
confirmă înalta măiestrie a șa- 
hifitei noastre.

• IN TURUL II AL CAM
PIONATELOR EUROPENE DE 
LUPTE LIBERE, ce se desfă
șoară în prezent la Berlin, spor
tivul român Ludovic Ambruș 
(categ. semimijlocie) l-a învins 
prin tuș în 5 minute și 22 de 
secunde pe maghiarul Traszi. In 
limitele aceleiași categorii, bul
garul Petrov a cîștigat la punc
te în fața austriacului Hart
mann, iar Beriașvili (U.R.S.S.) 
l-a întrecut la puncte pe Seger 
(R. F. a Germaniei). La catego
ria pană, turcul Sevinc a dispus 
prin descalificare de Petre Co- 
man.

SOFIA 10 (Agerpres)). . — 
Miercuri în „Cupa balcanică* 
la fotbal pentru echipele de ti
neret echipele României și Gre
ciei au terminat la egalitate : 
1—1. Turcia a dispus eu 1—0 da 
Albania.

NOI INUNDAȚII!
(Urmare din pag. 1)

alertă. De la Jîchișul de Jos 
s-a comunicat telefonic că pe 
Valea Silea se formează o 
nouă viitură. în circa 45 de mi
nute, un val de aproape 2 
metri a pătruns cu mare vi
teză în oraș, inund în d pentru 
a treia oară cartierul central. 
Apa a pătruns în 60 de case, 
în tipografie în depozitele 
Vinaloool și în subsolul Liceu
lui ..Andrei Mureșan". Unități 
militare, formațiuni ale găr
zilor patriotice, laolaltă cu 
populația,..au apărat cu ener
gie cele nouă diguri existente 
în zona inundată. Datorită mă
surilor prompte, viitura nu a 
provocat victime și nici pagu
be importante. Comandamen
tul pentru apărarea împotriva 
inundațiilor a hotărît extin
derea imediată a îndiguirilor 
în această parte a municipiu
lui. înălțarea digurilor existen
te și adîncirea albiei rîului. 
Au fost dirijate aici 20 de 
autobasculante. excavatoare, 
buldozere și alte mijloace teh
nice. Peste 2 000 oameni lu
crează continuu la înlăturarea 
oricărui pericol.

Ploile puternice căzute în 
cursul nopții și dimineții au 
provocat și inundarea localită
ților Chiuiești și Viile Deju
lui. unde viitura de 2,5 metri 
a pătruns în zeci de case, a a- 
coperit suprafețe agricole. Vii
turi de mai mică amploare 
s-au semnalat, de asemenea, 
și. în localitățile 
Strîmbu. S-au 
pentru salvarea 
aflate în pericol
familiilor sinistrate.

★
Ca urmare a ploilor toren

țiale, care au continuat să

Măgoaja și 
luat măsuri 
unor bunuri 
și ajutorarea

ație o întîlnim nu numai la coo
perativa agricolă Pătule 1 ci 
aproape în toate unitățile jude
țului: Mehedinți. Evoluția pozi
tivă a activității în zootehnie este 
reflectată .și în reajîzările pe ju- 
detli în primele cinci luni alea-j5 
nului deși nu reflectă posibili
tățile reale ale județului, s-au de
pășit livrările către stat cu circa 
300 hectolitri la lapte, aproape 
200 tone came de taurine și 130 
capete porcine.

Printre măsurile ce se vor lua 
în continuare în scopul creșterii 
producției zootehnice, se înscriu 
și cele ale Comitetului județean 
U.T.C. După cum ne spunea a- 
celași activist, tovarășul 
GHEORGHE ȚIGANELE, în 
complexele de creștere a porci
nelor vor lua ființă echipe for
mate numai din tineri, se va con
tinua recomandarea de tineri a- 
colo unde va fi nevoie de ei. 
Uteciș.tii din cooperativele agri
cole Devesel, Gogoșu, Jiana, 
Gruia vor fi mobilizați .de or
ganizațiile U.T.C. la executarea 
platformelor pentru gunoiul de 
grajd și vor forma echipe care 
vor participa în campania de re
coltare la strângerea, depozita
rea și însilozarea furajelor. 
Eforturi mari ce își așteaptă în- 
tr-un viitor cît mai apropiat 
concretizarea în producții de 
lapte și carne cel puțin la fel 
de mari.

cadă fără întrerupere în noap
tea de 9—10 iunie, nume
roase văi interioare cum sînt 
?ele de la Dobrești. Husasău, 
Adoni, Gur.bediu, Ținea și al
tele, au cole^tșt mari cantități 
de apă, carte au' afectat mai; 
multe localități și terenuri a- 
.gricole. £ k „
: Tn localft^toă .Gurbediu. a--
pole 
Cele 
care 
fost 
de către cooperatori, 
menea, șase grajduri 
perativelor agricole 
cola, Sînmartin,
Ținea au fost inundate, nece- 
sltînd evacuarea a 575 animale.

La Gheghea, Pocola și Pe- 
trani, din cauza apelor car® 
amenință să inunde școlile, 
cursurile au fost întrerupte. 
De asemenea, preventiv, au 
fost evacuate diverse bunuri 
și peste 200 de animale apar- 
ținînd cooperativelor agricole 
din Pocola și Gheghea. în

au dărrnat,rfmȘărgrajduri.; 
peste 100' de animale 

se găseau în, grajduri, au 
la timp 
De 
ale 
din

Aușeu

însă evacuate
ase- 
coo-
Po-

și

sprijinul cetățenilor din Po
cola. unde digul de pe Valea 
Roșie a fost străpuns de apă 
în mai multe locuri, au venit 
peste 300 de locuitori din sa
tele Feneriș și Sînmartin, pre
cum și militari, care lucrează 
intens la acoperirea breșelor 
provocate de ape și consolida^ 
rea - digului, unde pericolul 
este încă eminent.

Rîul Peța, care trece în a- 
monte de Oradea, s-a revăr
sat pe unele străzi din oraș, 
apa intrînd la subsolul unor 
clădiri din apropiere. Au fost 
puse în funcțiune numeroase 
instalații pentru refularea 
pelor.

Din cauza descărcărilor 
lectrice, la Hidrocentrala
la Aștileu, un generator a fost 
complet avariat, iar alte două 
deteriorate parțial. Pentru re
medierea avariilor au fost tri
mise de urgență echipe de 
specialiști și electricieni de la 
Oradea.

a-

e-
d,®..

Ca urmare a unor alunecări 
de teren circulația pe calea 
ferată a fost întreruptă între 
localitățile Șoimi și Holod, în
tre orașul dr. Petru Groza și 
Sudrigiu. De asemenea, între 
Pomezău și Cîmpani, între 
Topa și Borozel, drumurile 
co mu na le-.au fost parțial ava
riate.

Comandamentul județean 
pentru prevenirea inundații
lor, întrunit în cursul nopții, 
a luat de îndată măsuri. La 
locurile periclitate au fost mo
bilizate toate forțele pentru a 
preveni pierderi materiale și 
umane și pentru refacerea 
stricăciunilor create de inun
dația venită pe neașteptate.

In unele locuri apele încep 
să se retragă. Se acționează 
energic pentru refularea cit 
mai grabnică a apelor de pe 
suprafețele inundate și la re
facerea stricăciunilor.

(Agerprert

locul de muncă — durata 3 ani — în urmă

camerelor de cauciuc

reparații;

Uzina de anvelope „Danubiana" cu sediul în București, Șos. Olteniței nr. 181. 
sector V (autobuz 44), recrutează tineri (bă ieți) absolvenți ai școlii generale în vîrstă de 
15—18 ani, pentru calificare prin ucenicie la locul de muncă — durata 3 ani — în urmă 
toarele

ANUNȚURI
UZINA DE ANVELOPE „DANUBIANA"

meserii :
operator Ia fabricarea anvelopelor și 
lăcătuș mecanic în industria chimică; 
electrician întreținere și 
strungar ; 
frezor-rabotor.

înscrierile se fac la sediul
Se primesc candidați din

la data de 30 iunie 1970.uzinei pînă
_ K____ __  ______ _ __  București și jud. Ilfov.
In timpul școlarizării se acordă indem nizații lunare și abonamente tinerilor care au 

posibilitatea să facă zilnic naveta pe ruta București—Giurgiu și București—Oltenița.
Informații suplimentare se pot obține la Uzina de anvelope „Danubiana" — Servi

ciul învățămtnt, telefon 23.42.80 — interior 154.

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE PE LINGĂ

UZINELE „REPUBLICA"
(București — Bdul Muncii, 256 ; Tramvai 23—24, mașina 79)

Recrutează, pînă la data de 5 iulie 1970,

pentru școlarizare prin școala profesională în meseriile de : ELECTRICIENI, STRIJN- 
gări, lăcAtdși-mecanici, laminato ri-țevi, trefilatori trăgători, ter 
MIST-TRATAMENTIST și FREZORI cu du rata de 2 și 3 ani, tineri care să îndeplinească 

următoarele condiții :

• vîrstă între 15—18 ani
• studii: 8 clase elementare
• domiciliul în București sau în fosta regiune București.
Informații suplimentare se pot lua zilnic, între orele 8—14, la secretariatul școlii. 

Telefon 43 00 35.

joi ultima zi la

LOTO



VIZITA DELEGAȚIEI MARII ADUNĂRI 
NAȚIONALE Șl A CONSILIULUI DE STAT 

ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
IN R. P. CHINEZĂ

CONVORBIRILE DE LA PEKIN
PEKIN 10. — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite • La 10 iunie, la Pekin au 
continuat convorbirile între to
varășii Ciu En-lai, membru al 
Comitetului Permanent al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, premier al Consiliului de 
Stat, Kan $en, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului

★

PEKIN 10. — Corespondentă 
de la Ion Fîntînaru și Ion Gălă
țeanu : Delegația Marii Adunări 
Naționale și a Consiliului de 
Stat ale Republicii Socialiste 
România, care se află la Pekin, 
într-o vizită de prietenie la in
vitația Partidului Comunist Chi
nez și a Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga China, au 
vizitat miercuri dimineața Co
muna populara „Huan Tu Kan 
din Suburbiile capitalei.

La sdsire, la sediul comunei, 
delegația a fost întâmpinată de 
Yu Uen-cen, președintele Comi
tetului Revoluționar, secretarul 
organizației de partid, de alte 
cadre de conducere, precum și 
de numeroși membri ai comu
nei, care fluturau stegulețe ro
mânești și chineze, scandau lo
zinci închinate prieteniei dintre 
poporul chinez și poporul ro
mân.

Yu Uen-cen a făcut o scurtă 
prezentare a comunei, arătînd că 
ea este formată din 11 brigăzi 
de producție, 106 echipe, dispu
ne de 5 ateliere pentru reali
zarea de unelte agricole și efec
tuarea de reparații, are o su
prafață agricolă de 3 000 ha. El 
a relevat dezvoltarea continuă a 
comunei de la înființarea sa ; 
în prezent, ea este înzestrată CU 
17 tractoare mari, 40 tractoare 
mici pentru lucrări de întreține
re a culturilor legumicofe, peste 
40 de camioane, 600 atelaje.

Mitingul de la Phenian
PHENIAN 10 (Agerpres) — 

După cum s-a mai anunțat, la 
încheierea vizitei în R. P. D. 
Coreeană a delegației Marii 
Adunări Naționale și Consiliului 
de Stat ale Republicii Socialiste 
România, la Phenian a avut loc 
un miting închinat prieteniei ro- 
mâno-coreene.

Luînd cuvîntul, CIONG SONG 
IL, vicepreședinte al Comitetu
lui popular coreean Phenian, a 
spus : Folosesc această ocazie 
pentru a transmite prin dum
neavoastră, poporului frate ro
mân și locuitorilor orașului Bucu
rești un salut prietenesc adre
sat din inimă de poporul coreean 
si de cetățenii orașului Phenian, 
în prezent, oamenii muncii din 
țara noastră fac pretutindeni o 
caldă primire solilor poporului 
frate român, petrecînd împreună 
cu ei zilele prietenești. Poporul 
coreean dă o înaltă prețuire 
coeziunii cu poporul român, de 
care este legat prin relații de 
prietenie frățească.

Referindu-se la lupta de eli
berare a poporului român, la 
victoria insurecției de la 23 Au
gust 1944, vorbitorul a spus : 
Eliberarea României de sub ju
gul fascismului constituie o vic
torie strălucită, dobîndită de po
porul român în lupta sacră și 
îndelungată pentru libertate și 
independență, și un eveniment 
radical care a deschis o nouă 
pagină în istoria poporului aces
tei țări. Făcînd referiri largi la 
succesele României în construc
ția socialismului, el a spus : 

Toate aceste succese sînt rezul
tatele muncii creatoare desfășu
rate de clasa muncitoare și po
porul român, care au luptat vi
guros pentru libertatea și ferici
rea poporului, ele constituind o 
bază prețioasă destinată prospe
rității și dezvoltării țării. Poporul 
coreean se bucură sincer de 
succesele obținute de poporul 
frate român și îl felicită în mod 
călduros. Noi urăm poporului 
român să obțină, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, noi succese în lupta 
pentru construirea societății so
cialiste dezvoltate. Vorbitorul 
și-a exprimat profunda compa
siune și a dorit poporului român 
șă înlăture cit mai grabnic dau
nele cauzate de inundații și 
să-și normalizeze viața.

Referindu-se la munca și lup
ta poporului coreean, vorbitorul 
a spus : Imperialiștii americani 
trebuie să plece neîntîrziat cu 
trupele lor agresoare și cu toate 
armele de ucidere din Coreea 
de Sud, iar patria noastră tre-. 
buie să fie unificată fără nici 
un amestec din afară, de către 
poporul coreean însuși, în mod 
independent, pe principiul demo
cratic și pe calea pașnică.

Sub conducerea clarvăzătoare 
a Comitetului Central al Parti
dului, în frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, traducînd in toate dome
niile activității linia revoluționa
ră a suveranității, independenței 
și autoapărării, poporul nostru a 
dobîndit succese strălucite in re
voluția și construcția socialistă 
prin care țara noastră, odinioară 
înapoiată, a fost transformată în
tr-o țară socialistă independen
tă, care dispune de o orîndui- 
re socialistă înaintată, o 
solidă economie națională de sine 

Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină, și tovarășul Emil Bodna- 
raș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Peimanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

La convorbiri, au participat 
din partea chineză Huan Iun-șen, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, șef al Ma-

★

Campania de irigații s-a extins 
continuu, folosindu-se, în primul 
rînd, apa din fînlîni. Astăzi, 23 
la sută din terenurile cultivate 
sînt irigate, ceea ce a făcut ca 
producția medie să crească la 
peste 300 kg la mu (1 mu egal 
0,06 ha).

Delegația a vizitat apoi diferi
te sectoare și a primit ample 
explicații privind procesul de pro
ducție. Pretutindeni, membrii 
comunei populare au făcut oas
peților români o primire priete
nească, cordială, mărturie a sen
timentelor de stimă și respect 
reciproc, a relațiilor trainice ce 
există între cele două partide, 
popoare și țări. Vizita s-a trans
format într-o manifestare vie a 
sentimentelor de prietenie care 
leagă cele două țări.

în timpul vizitei, delegația a 
fost însoțită de Huang Tzo-cen, 
membru supleant al C.C. al P.C. 
Chinez, comisar politic al garni
zoanei Pekin, secretar general al 
Comitetului Revoluționar Pekin.

în cursul după-amiezii, delega
ția, însoțită de Li Cian, membru 
al C.C. al P. C. Chinez, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
de Li Lien-cin, director adjunct 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
a vizitat Fabrica textilă de bum
bac nr. 3 din Pekin.

Numeroși muncitori au format, 
la intrarea în fabrică, un culuar 
viu ovaționînd pe oaspeți și 
scandînd lozinci în cinstea prie
teniei dintre poporul chinez și 
poporul român.

stătătoare, un puternic sistem 
defensiv al întregului popor și 
o cultură națională înfloritoare.

Atit în timpul războiului pen
tru eliberarea patriei împotriva 
agresorilor imperialiști ameri
cani, cit și în timpul reconstruc
ției de după război, poporul fra
te român a acordat sprijin și 
ajutor material și moral poporu
lui nostru, și astăzi manifestă o 
fermă solidaritate cu lupta po
porului nostru pentru izgonirea 
imperialismului american și uni
ficarea patriei.

Profitînd de această ocazie, 
exprim o profundă recunoștință 
poporului frate român pentru 
solidaritatea fermă pe care o 
manifestă cu lupta dreaptă a 
poporului nostru.

Actuala vizită in țara noastră 
— a spus în continuare vorbito
rul — a delegației Marii Adu
nări Naționale și a Consiliului 
de Stat ale Republicii Socia
liste România, condusă de Emil 
Bodnaraș, constituie o mare con
tribuție la dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor de colaborare 
între partidele, guvernele și po
poarele coreean și român. Sîntem 
convinși că relațiile de priete
nie și colaborare între popoare
le țărilor noastre se vor întări 
și dezvolta tot mai mult, pe baza 
principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului pro
letar, prin lupta comună pentru 
triumful cauzei socialismului, 
împotriva imperialismului.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
EMIL BODNARAȘ, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C. C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat. Transmițind po
porului coreean, conducerii de 
partid și de stat a R. P. D. Co
reene, din partea întregului po
por român, a C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Stat ale Republicii 
Socialiste România, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu personal, 
un fierbinte salut tovărășesc și 
expresia celor mai alese senti
mente de prietenie, stimă și 
prețuire, vorbitorul a spus : „Le
găturile dintre partidele și țările 
noastre s-au întărit continuu. 
Ideologoia marxist-leninistă, 
comunitatea orânduirii pe care 
o edificăm în țările noastre, lup
ta comună împotriva imperialis
mului — asigură dezvoltarea cu 
succes a relațiilor de prietenie 
frățească dintre popoarele român 
și coreean. Constatăm cu multă 
satisfacție că în problemele fun
damentale ale construirii socia
lismului și ale mișcării comu
niste muncitoare gindim la fel. 
în .aplicarea creatoare a învăță
turii marxișt-leniniste,1 potrivit 
condițiilor concrete din fiecare 
țară și, pe această bază, în în
tărirea legăturilor cu toate ce
lelalte țări socialiste, în afirma
rea internaționalismului proletar 
păstrăm același atașament ne
clintit față de principiile funda
mentale ale relațiilor dintre par
tidele comuniste și muncitorești, 
dintre țările socialiste : egali
tatea în drepturi, neamestecul 
în treburile interne, respectarea 
suveranității și a independenței, 
a dreptului fiecărui popor, a 
fiecărui stat socialist de a-și 
elabora de sine slătător întrea- 
?a politică internă și externă, 
ntre popoarele noastre există 

toate premisele ca relațiile pe 

relui Stat Major al ~ Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 
Li Sien-nien, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului 
de Stat, iar din partea română 
Aurel Duma, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României 
în R. P. Chineză.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească și 
cordială.

★

Fabrica textilă nr. 3 este una 
dintre cele mai moderne unități 
de acest tip. în marea hală lu
crează neîntrerupt 3 200 de 
războaie, care realizează anual 
peste 90 milioane metri țesături. 
Harnicul colectiv al fabricii, de 
peste 6 000 de muncitori și 
funcționari, din care 70 la sută 
îl reprezintă femeile, a obținut 
în ultimul an succese de seamă 
în îmbunătățirea procesului de 
producție. Anul trecut, planul a 
fost îndeplinit cu 35 de zile 
înainte de termen și au fost apli
cate peste 100 de inovații teh
nice.

Rezultate de seamă au fost 
obținute și în primele cinci luni 
ale acestui an.

Ca și la comuna populară, 
textiliștii au făcut o caldă pri
mire solilor poporului român.

★
Seara, delegația M.A.N. și a 

Consiliului de Stat ale Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, a participat la o 
gală de filme.

Au fost prezenți Kan Șen, 
Huan Yun-șen, Li Sien-nien și 
alte persoane oficiale chineze. A 
participat, de asemenea, Aurel 
Duma, ambasadorul român la 
Pekin.

Cu acest prilej, au fost pre
zentate filme documentare.

plan politic, economic, cultural 
tehnico-științific și în alte do
menii să se dezvolte continuu, 
ca prietenia româno-coreeană 
să se întărească, în interesul cau
zei noastre comune — victoria 
socialismului'.

în continuarea cuvîntării sale, 
tovarășul Emil Bodnaraș s-a re
ferit la impresiile din timpul 
vizitei, subliniind că delegația 
Marii Adunări Naționale și a 
Consiliului de Stat a avut posi
bilitatea să cunoască îndeaproa
pe realizările obținute de po
porul frate coreean, sub condu
cerea partidului său, a putut 
constata pretutindeni un puter
nic entuziasm și elan revoluțio
nar, o înaltă conștiință politică 
a oamenilor muncii — mîndri 
de marile succese obținute in 
anii ce au trecut de la procla
marea R.P.D. Coreene.

Călit în focul luptei împotriva 
dușmanului, exponent devotat al 
intereselor naționale vitale, 
Partidul Muncii din Coreea este 
un detașament marxist-Ieninist 
puternic și încercat, strîns unit 
în jurul Comitetului său Central, 
în frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen. „De la această tribună — 
a spus conducătorul delegației 
române — reafirmăm solemn 
deplina solidaritate a poporului 
român cu aspirațiile nobile ale 
poporului coreean de peste 40 de 
milioane — ca o singură națiu
ne — de a trăi liber și indepen
dent într-o patrie unită și pros
peră. Ne pronunțăm hotărît pen
tru retragerea trupelor america
ne din Coreea de sud, pentru 
respectarea dreptului sacru al 
poporului coreean de a-și rezol
va singur problemele interne, 
fără amestec din afară".

Referindu-se în continuare la 
politica externă a României, de 
prietenie, colaborare și alianță 
frățească cu toate țările socia
liste, de dezvoltare a raportu
rilor cu toate statele lumii, de 
luptă hotărîtă împotriva politi
cii imperialiste, a oricărui ames
tec în treburile interne ale po
poarelor, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a fi 
stăpîn pe destinele sale, vorbi
torul a declarat : poporul și gu
vernul român afirmă solidarita
tea lor activă cu lupta popoare
lor Vietnamului, Laosului și 
Cambodgiei. Cerem retragerea 
trupelor americane din Indochi
na, din Coreea de sud, din Tai
wan. România se pronunță ho
tărât pentru restabilirea dreptu
rilor în Organizația Națiunilor 
Unite ale Republicii Populare* 
Chineze, pentru admiterea ne
condiționată în această organi
zație a Republicii Populare De
mocrate Coreenș, a Republicii 
Democrate Vietnam și a Repu
blicii Democrate Germane.

în încheierea cuvîntării sale, 
tovarășul Emil Bodnaraș a sub
liniat că discuțiile purtate cu 
tovarășul Kim Ir Sen și cu alți 
conducători de partid și de stat 
coreeni au fost deosebit de fo«* 
lositoare. „Plecăm cu convinge
rea fermă că, împreună, am 
adus o contribuție utilă la întă
rirea prieteniei strânse dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre, la cauza socialismului și 
a păcii".

e s t e o t a. r* e
Dar românesc 

pentru muzeul 
„V. I. Lenin"

Ambasadorul României la 
Moscova, Teodor Marinescu, 
a predat în dar Muzeului 
central „V. I. Lenin" din 
Moscova cele 55 de volume 
în limba română ale opere
lor complete ale întemeieto
rului P.C.U.S. și al statului 
sovietic. Editarea acestor vo
lume s-a încheiat în țara 
noastră cu prilejul aniversă
rii a 100 de ani de la naște
rea lui V. I. Lenin. Au fost, 
de asemenea. predate ca dar 
volume de evocări și amin
tiri. precum și alte lucrări 
apărute în România despre 
Lenin.

PRESA STRĂINĂ DESPRE

Bătălia pentru reconstrucția 
regiunilor calamitate 

din România
Presa străină continuă să relateze despre marea bătălie de re

construcție a regiunilor calamitate dusă de populația țării noas
tre și eforturile sale pentru a înlătura cît mai grabnic urmările 
calamităților naturale, despre amploarea lucrărilor întreprinse în 
zonele amenințate de inundații.

într-un reportaj intitulat 
„Românii au cîștigat bătălia cu 
Dunărea", corespondentul agen
ției TANIUG scrie : „Este clar 
un lucru pe care l-am putut ve
dea cu ochii noștri : peste tot, 
pe diguri și pe ogoare, oamenii 
duc o luptă energică, corp ia 
corp, cu stihia pentru a-i domoli 
turbarea și pentru a face ca 
viața să revină cit mai grabnic 
la normal. întreaga națiune își 
încordează în prezent forțele 
pentru a înlătura urmările iriun-

Ajutor francez 

pentru România
Consiliul de Miniștri ai 

Franței a liotărît miercuri, 
în cursul ședinței sale săp- 
tăniînale să doneze Româ
niei 100 000 qintale de griu 
pentru a veni în ajutorul 
populației care a avut de 
suferit de pe urma inunda
țiilor. Această cantitate de 
griu se va adăuga ajutoare
lor anterioare trimise în 
România. Guvernul a hotă
rît, totodată, să adreseze 
un apel poporului francez 
pentru a participa la cam
pania de ajutorare a regiu
nilor sinistrate din Româ
nia.

Solidaritate cu victimele 
calamităților naturale 

din România
GENEVA 10. — Coresponden

tul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : La Palatul Națiuni
lor din Geneva au început lu
crările celei de a X-a Sesiuni a 
Consiliului de administrație al 
Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). în 
ședința inaugurală, președintele 
sesiunii, W. Natorf (Polonia), a 
exprimat în numele Consiliului, 
sentimentele de simpatie și so
lidaritate cu victimele calamită
ților naturale din România, ca 
și admirația față de eforturile 
depuse de poporul român în ve
derea înlăturării urmărilor 
grave ale inundațiilor.

în discuțiile care au urmat, 
delegații U.R.S.S., Franței, Ita
liei, Elveției, R.F. a Germaniei, 
Japoniei, Cehoslovaciei, Republi

ORIENTUL APROPIAT

Incidentele de la Amman
• AUTORITĂȚILE lordanie- 

ne au anunțat că, în ultimele 
48 de ore, în capitala tării și în 
împrejurimile acesteia au avut 
loc incidente intre unități ale 
organizațiilor palestiniene de 
guerilă și forțele armate ior- 
daniene.

Agenția Reuter precizează că 
forțe palestiniene au atacat un 
post de politie din Amman, pa
latul regal și alte obiective, iar 
unități ale armatei iordaniene 
au deschis focul asupra sediului 
Comandamentului luptei arma
te palestiniene și împotriva uni
tăților de guerilă.

Postul de radio Amman a 
anunțat, pe de altă parte, că re
prezentanți ai autorităților ior
daniene și ai Comitetului Cen
tral care coordonează activitatea 
organizațiilor palestiniene de
rezistență s-au întrunit și au
convenit asupra unui plan de
încetare a focului. După cum
anunță, însă agențiile de presă, 
nici una dintre cele două părți 
nu a* respectat acest plan.

• FORMAȚIUNI de avioane 
israeliene ... ați .atacat miercuri 
timp de cinci bre,' pozițiile egip
tene de la Zafarana, ' El Kan- 
tara, El Tina și El Cap, a anun
țat un purtător de cuvînt al 
R.A.U., citat de postul de radio

Evoluția favorabilă 
a schimburilor economice 

franco-române
PARIȘ 10, — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : La Paris a avut 
loc o reuniune consacrată re
lațiilor economice franco-ro- 
mâne, organizată de Centrul 
de Studii și Documentare E- 
conomică și Socială (CEDES) 
care grupează pe reprezentan
ții celor mai mari organisme 
economice și financiare din 
Franța. Lucien Neuwirth, de
putat, președintele- Grupului 
de prietenie franco-român din 

dațiilor. Dunărea nu a reușit să 
amenințe centrele vitale ale 
țării : digurile au protejat 
400 000 de hectare din ogoarele 
Bărăganului și Dobrogei, pre
cum și centrele industriale. 
Aceasta constituie o victorie 
deosebit de însemnată".

Presa din Republica Demo
crată Germană a publicat un 
interviu cu Oskar Fischer, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, care relevă eroismul și 
spiritul de sacrificiu al popu
lației din țara noastră în lupta 
cu apele, subiiniindu-se că, în 
condiții extrem de dificile, prin 
încordarea tuturor forțelor, se 
depun eforturi pentru a se ob
ține succese cit mai mari în 
producție.

Referindu-se la lupta dusă de 
populație și de armată împotriva 
inundațiilor în zona Galațiului, 
„LE JOURNAL D’EGYPTE" 
scrie, printre altele : „Fără a se 
lăsa bătut, iară a se apleca sub 
greutatea unei fatalități parali
zante, poporul român oferă lumii 
întregi un exemplu de energie, 
de vitalitate și încredere, care, 
în mod categoric, se va sfî.rși 
prin triumful asupra adversității 
injuste".

Continuînd să informeze des
pre eforturile depuse în Româ
nia pentru refacerea și apărarea 
bunurilor distruse de furia dez
lănțuită a apelor, ziarele, postu
rile de radio și televiziunea din 
Statele Unite aduc elogii „efor
turilor colosale depuse de zeci 
de mii de militari și civili, caro 
duc o luptă contra cronometru 
pentru a ridica și consolida di
gurile".

cii Panama. Suediei, Pakistanu
lui, Republicii Unite Tanzania, 
Canadei și Marii Britanii și-au 
manifestat, de asemenea, solida
ritatea cu țara noastră și au ce
rut Administrației P.N.U.D. să 
examineze posibilitățile de care 
dispune pentru a veni în spri
jinul României, ca și al celor
lalte țări afectate de calamități.

Luînd cuvîntul în cadrul șe
dinței, reprezentantul României, 
Constantin Ene, a subliniat efor
turile deosebite pentru recon
strucție pe care le face poporul 
român în zonele ce au suferit 
de pe urma calamităților. El a 
adus mulțumiri tuturor celor 
care și-au manifestat simpatia 
față de poporul nostru și i-au 
acordat sprijinul lor moral și 
material,

Cairo. S-a comunicat, de ase
menea, că artileria grea egiptea
nă a deschis foc asupra unei 
coloane de blindate israeliene 
în regiunea Lacurilor Amare și 
că două tancuri israeliene au 
fost avariate.

Mișcările seismice continuă în Peru dar operațiunile de recon
strucție au început. în fotografie : O imagine din Chimbote, 
localitate distrusă de cutremur în proporție de 80 la sută. Nu
mai în această zonă au rămas aproximativ 400 000 persoane 

fără adăpost

Adunarea Național* fre-nceză, 
care a prezidat reuniunea, a 
subliniat că ea are loc în 
preajma vizitei oficiale în 
Franța a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Vorbitorul a evocat 
apoi evoluția favorabilă a 
schimburilor economice fran- 
co-române .în continuă dezvol
tare; reglementate prin acor
durile economice bilaterale. 
Consilierul comercial al Am
basadei României la Paris, N. 
Murgu. a evocat în cuvîntul 
său căile multiple ale coope
rării româno-franceze, rele- 
vînd posibilitățile largi de 
care România dispune în do
meniul cooperării.

Dezbaterea a scos în relief 
interesul crescînd al firmelor 
franceze pentru dezvoltarea 
schimburilor și a cooperării 
cu organismele economice din 
România.

Jacques Moudier, vicepre
ședinte al CEDES, mi-a decla
rat : „Apreciez că Franța tre
buie să-și cultive schimburile 
pe un plan cit mai larg, in
clusiv cu toate țările socia
liste. Este foarte important să 
se multiplice contactele eco
nomice directe franco-române, 
între întreprinderile din Fran
ța și organisme economice 
din țara dv.“.

REZULTATELE 

ALEGERILOR 

PROVINCIALE 

DIN ITALIA
Potrivit datelor neoficiale, ale

gerile provinciale care au avut 
loc duminică și luni, concomi
tent cu cele regionale și comu
nale, au dat următoarele rezul
tate pe plan național : Partidul 
Democrat-Creștin a obținut 37,2 
la sută din voturi. Partidul Co
munist Italian — 26,8 la sută. 
Partidul Socialist Italian — 11,0 
la sută, Partidul Socialist Uni
tar — 7,3 la sută, Partidul Libe
ral Italian — 4,9 Ia sută. Parti
dul Socialist Italian al Unității 
Proletare — 3,5 la sută, Partidul 
Republican Italian — 3,1 la sută.

In CC privește repartiția man
datelor, sînt cunoscute pînă in 
prezent următoarele : Partidul 
Democrat-Creștin — 1 032 de
locuri, Partidul Comunist Ita
lian — 721, , Partidul Socialist 
Unitar 183, Partidul Socialist 
Italian al Unității Proletare — 
75. Partidul Socialist Italian — 
293, Partidul Liberal Italian — 
105 locuri.

• SUB AUSPICIILE Institu
tului de romanistică al Univer
sității din Tubingen a fost or
ganizată o conferință in cadrul 
căreia proL dr. docent Alexan
dru Dima, directorul Institutu
lui de istorie și teorie literară 
„George Călinescu" din Bucu
rești, a vorbit despre „Dezvol
tarea literaturii române în pri
ma jumătate a secolului al 
XIX-lea“. Conferința a fost ur
mărită cu deosebit interes de 
numeroase cadre didactice și 
studenți. ne informează cores
pondentul Agerpres la Bonn, 
Mircea Moarcăș.

Londra fără ziare
• CU ȘAPTE zile înaintea a- 

legerilor generale, ziarele lon
doneze sînt afectate de o gre
vă pe care însuși primul mi
nistru a încercat marți s-o evi
te prin toate mijloacele.

Dacă greva va continua, ea 
va duce la încetarea apariției 
unui număr de 18 ziare cu un 
tiraj total de 40 de milioane 
exemplare.

• EA PALATUL Congrese
lor din Kremlin a început cel 
de-al 11-lea Congres interna
țional al gazelor, care reunește 
oameni de .știință și specialiști 
din 50 de țări.

Din România participă o de
legație condusă de Nicolae Toa- 
der, ministrul petrolului.

Generalul Ongania a părăsit palatul în stil rococo din Piaza 
de Mayo. „Omul forte" de Ia Buenos Aires păruse sigur de 
el pînă în ultimele ceasuri dinaintea destituirii. Cultivase in
transigența cu fervoarea militarului de carieră cu toate că, 
uneori, a încercat să joace și cartea moderației. O moderație 
care se oprea la porțile concesiilor. Purta galoanele de gene
ral, se înconjurase cu militari, însă marile decizii îi aparți
neau. Un ziarist parizian scria de altfel că Ongania este ema
nația forțelor armate dar nu guvernează împreună cu ele. 
Locatarul de la Casa Rosada îi asculta pe generali cu relativă 
bună voință, opiniile lor le lua în seamă în probleme militare 
și în politica externă iar dosarele interne — domeniul esențial — 
le rezolva singur. „Exercitarea solitară a puterii" este o cauză 
a distanțării treptate dintre președinte și vîrfurile armatei. 
Nemulțumirea creștea printre militari. Atunci cînd săptămîna- 
lul PRIMERA PLANA a scris, în anul trecut, că generalul 
Lanusse, comandantul armatei terestre, ar intenționa să-1 în
lăture pe Ongania oficialitățile au reacționat drastic suspen- 
dînd apariția ziarului. Sancțiunea n-a modificat, însă, o reali
tate, pe care Ongania o ignora sau se prefăcea că o ignoră 
(tactică, în final, falimentară). Zvonurile care circulau la 
Buenos Aires pretindeau că tensiunea s-a amplificat, coman 
danții celor trei armate (terestră, aviație, marină) cerindu-i 
lui Ongania sa părăsească fotoliul prezidențial. Zvonuri de 
acest gen sînt frecvente în Argentina (unde loviturile de stat 
au intrat în obișnuitul vieții publice) și mulți le-au privit cu 
circumspecție. Timpul a adus confirmarea. Confruntarea finală 
s-a desfășurat, intr-adevăr, între Ongania și Lanusse. Cei doi 
generali au avut o întrevedere furtunoasă la capătul căreia 
Lanusse a anunțat că fruntașii militari nu mai reînnoiesc pre
ședintelui „cecul în alb“. Ongania nu a putut să reacționeze 
eficace. A încercat în grabă să înarmeze garda prezidențială 
cu mitraliere dar era prea tîrziu. După puține ore își semna 
declarația de demisie și părăsea ca un învins Casa Rosada.

Schimbare la
Casa Rosada
„încă o dată, destinul politic al Argentinei se hotărăște în / 

cazărmi" — nota LE FIGARO. înlăturarea lui Ongania se 
produce pe fundalul încordării sociale și după emoția provo- 
cată de răpirea fostului președinte Aramburu. „Afacerea ? 
Aramburu" rămîne un mister. La început operațiunea a fost Z 
pusă pe seama peroniștilor dornici să se răzbune. Mai apoi / 
s-a vorbit de activitatea unor „servicii paralele" care ar fi ? 
acționat pentru a elimina un Aramburu devenit incomod pen- Z 
tru guvern. N-au lipsit nici cei ce pretindeau că Aramburu 
.S-ar fi... ascuns pentru a preveni o veritabilă răpire sau pen- C 
tru a se relansa spectaculos pe scena politică. Niște telefoane y 
misterioase au anunțat apropiata eliberare (sîmbătă sau dumi- \ 
nică) a fostului președinte. Provin oare de la deținătorii lui \ 
Aramburu ? y

Oricum răpirea lui Aramburu (care se declarase împotriva S 
lui Ongania) a grăbit explicația dintre armată (care refuza să S 
fie angajată permanent într-o politică represivă ce o discreții- S 
ta) și președinte. La 4 iunie, liderii militari i-au cerut lui 5 
Ongania să recurgă la alegeri pentru a normaliza situația din S 
țară- Cererea Ie-a fost respinsă brutal. Soarta Iui Ongania s-a S 
decis în acele momente. %

Noii deținători ai puterii promit „un sistem reprezentativ de S 
guvernare" (LE FIGARO exprima scepticism în privința pers- S 
peclivei restabilirii apropiate a democrației în Argentina). în > 
următoarele zile urmează a fi desemnat noul președinte — S 
probabil un general. Prietenii Iui Lanusse afirmau, în săptă- S 
mînile precedente, că generalul nu dorește să devină pre- 5 
ședințe. Dorințele nu rămîn, însă, neschimbate... S

Pentru moment se avansează numele unui general ambasa- > 
dor în Brazilia și al altui general care a fost ministru al 
apărării în guvernul Ongania, devenind acum și ministru de J 
interne (fratele său a preluat conducerea poliției...). Intervalul J 
pe care triumviratul militar și l-a acordat (zece zile pentru J 
stabilirea, cu ușile închise, a noului președinte) indică nevoia / 
de a pune în concordanță diferitele opinii și interese. >

„Ra-ll" traversează 
Atlanticul

• AMBARCAȚIUNEA din 
papirus „RA-II“, la bordul că
reia un echipaj de șapte per
soane și conducătorul expedi
ției, exploratorul norvegian 
Thor Heyerdahl, încearcă să 
traverseze Oceanul Atlantic, sc 
afla luni în apropierea insule
lor Capului Verde. Această știre 
a fost dată publicității la Roma 
de soția lui Heyerdahl, care, 
săptămînal, are o convorbire 
prin radio cu temerarul naviga
tor. Șeful expediției „RA-II" a 
anunțat că ambarcațiunea îna
intează cu o viteză mulțumi
toare și străbate zilnic aproxi
mativ 65 de mile marine.

• MARȚI a avut loc cea de-a 
patra rundă a schimbului cva- 
dripartit de păreri privind 
Berlinul occidental. La întîl- 
nire au participat ambasadorul

Zborul navei
„Soiuz-9“

Marți, în cea de-a 9-a 
zi de lucru în Cosmos, 
echipajul navei „Soiuz- 
9“ a continuat experi
mentele tehnice și cerce
tările medicale.

în timp ce nava efectua cea 
de-a 127-a și cea de-a 128-a 
rotație în jurul Pămîntului, a 
fost experimentat un captator 
stelar care acționează conform 
unui principiu nou. Trecînd 
deasupra părții neluminate de 
Soare a Pămîntului, cosmo- 
nauții au căutat steaua Vega 
și au îndreptat nava spre ea. 
Această orientare , a lui „Soiuz- 
9" a fost menținută în conti
nuare cu ajutorul motoarelor 
de orientare ș'i al dispozitive
lor giroscopice. După ce „So- 
iuz-9" a efectuat o rotație 
completă în jurul Pămîntului,

EUGENIU OBREA

U.R.S.S. în R.D. Germană și 
ambasadorii Statelor Unite. Ma
rii Britanii și Franței în R.F. a 
Germaniei, care sînt în același 
timp și șefii organelor militare 
de administrație din Berlinul 
occidental ale celor trei țări.

Convorbirile polono- 
vest-germane

• LA BONN a luat sfirșit 
miercuri faza preliminară a 
schimbului de păreri dintre re
prezentanții guvernelor R.F. a 
Germaniei și R.P. Polone.

Cele două părți au căzut de 
acord, că în prezent, urmează 
să se treacă la discutarea și 
elaborarea diferitelor formulări 
referitoare la acordul cu privire 
la bazele normalizării relațiilor 
reciproce dintre R.F. a Germa
niei și R.P. Polonă. S-a hotărit 
ca următoarea intilnire să aibă 
Ioc la Varșovia in a doua jumă
tate a lunii iulie.

captatorul stelar a „prins" din 
nou steaua Vega.

în timpul emisiilor radio, 
cosmonauții au comunicat că 
se simt bine și au avut un 
somn adînc. Nikolaev preferă 
să doarmă în compartimentul 
orbital, unde temperatura este 
de 24 grade C. iar Sevastianov 
în cabină unde temperatura 
este mai scăzută.

Zborul navei cosmice >zSo- 
iuz-9" continuă.

„Cosmos—364"
In Uniunea Sovietică a 

fost lansat, la 10 iunie, sate
litul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-364", destinat con
tinuării explorării spațiului 
cosmic.

Aparatele instalate la bor
dul satelitului funcționează 
normal.
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