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ACTUALITATEA
PENTRU TINERET
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® De azi, ingineri 
constructori

(reporterul nostru vă rela
tează momente de la repar
tizarea în producție a pro
moției 1970).

• Noul lăcaț al 
T hal iei la 
Craiova
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Scrisoarea a patra din ci
clul „CE-AȘ FACE DACA 
AȘ FI SECRETAR U.T.C." 
este intitulată :
• Pentru ce am fost sanc

ționat cu admonestare 
severă

La Uzina de aluminiu din 
Slatina despre :
• optimizarea corela

ției dintre munca 
electiv prestata $1 

ciștltțul realizat
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I EFIGIA TINEREI 

GENERAȚII

| GMWM In metalul 
marii Încercări

| Un reportaj de PETRE DRAGU

ÎN PlOINl 1 IV A

CRONICA PLASTICA

• „Arta" deloc minora 
a copiilor

CRONICA MUZICALA

• Pagini beethoveniene

TELESPECTATOR

• Fault

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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NOUA TEMELIE 

A SATULUI
• La Drăgoiești, județul Suceava1 comună puternic lovită de ca

lamitățile naturale, reconstrucția se desfășoară în ritm susținut. 
• In toamnă primele locuințe vor fi date în folosință. • Ca peste 
tot, și aici, tinerii se situează în fruntea muncii de refacere.

60 000 MC. BETOANE 
TLDNATE LA BABA ILL

BE LA PALTINII
Constructorii sistemului 

hidrotehnic de pe Valea 
Doftanei, au îndeplinit sar
cinile de plan pe prima 
jumătate a anului. în corpul 
barajului de la Paltinu — 
unul dintre cele mai mari 
din țară, s-au turnat mai 
bine de 60 000 m. c. betoane. 
Au fost simțitor depășite 
sarcinile de plan la lucrările 
de instalare a conductelor 
de mare capacitate, prin 
care va fi dirijată apa nece
sară alimentării orașelor 
Cimpina și Ploiești și pentru 
irigarea a peste 6 000 ha te
ren agricol.

0 NOUĂ FABRICĂ ÎN 
CADRUL UZINELOR DE 
TRACTOARE-BRAȘOV
Pentru producția motoarelor 

necesare echipării! tractoarelor 
de 40 CP, în cadrul Uzinelor de 
specialitate din Brașov, a intrat 
în funcțiune o unitate specială 
cu o suprafață de producție de 
4 000 mp. Datorită creării noii 
fabrici, uzina brașoveană va 
putea realiza pînă la sfîrșitul 
anului un număr suplimentar de 
tractoare. Numai pînă acum au 
fost introduse în fabricația de 
serie 6 tipuri de tractoare, în 
prezent uzina pregătindu-se să 
includă în producție tractorul de 
150 CP.

(Agerpres)
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Primirea de către tovarășul MCtILAE CEAUȘESCU 
a delegației militare a Republicii Zambia

Luni la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, a primit delegația militară 
a Republicii Zambia, condusă de 
A. Zulu, ministiul apărării în gu
vernul zambian, care face o vi
zită prietenească în țara noastră.

La primire au participat, din

partea română : general colonel 
Ion loniță, ministrul Forțelor Ar
mate, Cornel Onescu, ministrul 
afacerilor interne, general-colonel 
Sterian Țîrcă, adjunct al minis
trului Forțelor Armate, general- 
maior Nicolae State, adjunct al 
ministrului afacerilor interne. Din 
partea zambiană au fost de față : 
L. Changufu, ministrul afacerilor 
interne al Zambiei, D. L. Chilao,

adjunct al secretarului ministrului 
apărării, M. V. Șiwale, adjunct 
al secretarului ministrului aface
rilor interne. K. I. Tembo, ad
junct al șefului poliției statului, 
G. K. Chinculi, locotenent-colo- 
nel, locțiitor comandant de ba
talion.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri, 

Ion Gheorghe Maurer, 

în R. F. a Germaniei

La plecare, pe aeroportul Băneasa

I. 13 MAI ORA
4 DIMINEAȚA

Plouă de cîteva zile. Pîrîul 
Drăgoiesei bolborosește umflat, 
amenințător. Satul Drăgoiești, 
situat la 20 kilometri de Suceava, 
în zonă de dealuri, doarme. Un 
somn greu. înaintea tuturor, 
probabil, s-a trezit Eleonora An
ton, o gospodină a cărei casă se 
află cliiar lîngă vad. S-a trezit, 
fiindcă pereții tremură ca flacă
ra luminării. A ieșit în ogradă. 
Sura lunecă încet, vizibil, înspre 
pîrîu. în pămînt s-au ivit crăpă
turi, late de peste un metru. Co
tețul cîinelui a căzut într-uria 
din ele. E ora 4. Plouă. Se în- 
drepată din nou spre casă 
însă abia pune piciorul în 
tindă și se retrage îngrozi
tă. Casa începe să se sur
pe ; întîi peretele dinspre 
ir ază-zi, apoi cel dinspre răsărit. 
K ib ochii ei. Nu poate face ni
mic. Un gînd îi trece, fulgerător, 
prin minte : „Bine că bărbatul 
și cei doi copii nu sînt înăun
tru". Au plecat, cu o zi înainte, 
la Suceava cu treburi grabnice. 
Dă fuga la președintele C.A.P.- 
ului, Dionisie Popescu. între 
timp oameni au început să iasă 
în ogrăzi, pe ulițe. Pămîntul se 
agită, freamătă sub picioare. Se

despică peste tot. Apar rîpe, 
gropi de cele mai năstrușnice 
forme. Casele, grajdurile, șurele, 
gardurile se prăbușesc ca niște 
bețe putrede.

Se formează imediat echipe de 
salvare conduse de primarul Pe
tru Ciortan, secretarul comitetu
lui comunal de partid, Vasile 
Ungureanu, președintele C.A.P.- 
ului. Sînt salvate peste 50 de 
familii. Apoi, cu ajutorul mijloa
celor de transport ale cooperati
vei, se iau măsuri pentru evacua
rea vitelor, a principalelor bu
nuri. Surpările continuă pînă 
seara, apoi timp de încă două 
zile. De-a lungul întregului in
terval, în condiții dramatice, cu 
ajutorul organelor județene de 
partid, eforturile sătenilor se suc
ced neîntrerupt. Fundal : o bună 
parte a satului — case, grădini, 
ulițe, ogrăzi — sfîșiată, presărată 
cu neverosimile hîrtoape...

II. COEZIUNEA 
RECONSTRUCȚIEI

Cele trei zile zbuciumate, tra
gice, au lăsat urme grele. Peste 
40 de gospodării, de case dis
truse. Parte, care nu s-au surpat

ANDREI BÂRSAN

(Continuare în pag. 11-a)

Scrisoarea adresată 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
de către Adunarea Cetățenească din 
Circumscripția N.A.N. nr. 1-Municipiul 

București
Iubite tovarășe

NICOLAE CEAUȘESCU,

Cetățenii circumscripției elec
torale M.A.N. nr. 1, întruniți în- 
tr-o entuziastă adunare, ani luat 
cunoștință cu deplina satisfacție 
de modul cum se traduc in via
ță propunerile alegătorilor cu 
privire la dezvoltarea și moder
nizarea cartierului „23 August0, 
Municipiul București.

Vizitele Dumneavoastră de lu
cru in circumscripția noastră e-

lectorală, discuțiile purtate cu 
cetățenii, prețioasele îndrumări 
date cu acest prilej, constituie o 
expresie vie a legăturii strînse, 
cimentate între conducătorii sta
tului și popor, constituie un pu
ternic stimulent în munca noas
tră pentru realizarea mărețului 
program stabilit de cel de-al 
X-le^ Congres al partidului.

Sîniem profund recunoscători 
partidului, Dumneavoastră per
sonal, deputatul nostru îndrăgit, 
pentru grija permanentă pe care

ÎN CONFRUNTAREA CU STIHIILE NATURII

CLASA MUNCITOARE-
VIGOAREA Șl TINEREȚEA 

ROMÂNIEI CONTEMPORANE

o acordați construirii de noi o- 
biective social-edilitare în acea
stă zonă, modernizării străzilor 
și creșterii mijloacelor de trans
port în comun, aprovizionării 
populației, în scopul creării de 
condiții tot mai bune de muncă 
și viață nouă locuitorilor aces
tui cartier.

Ne angajăm să ne aducem 
mai mult contribuția noastră 
concretă la construcția comple
xelor comerciale și deservire din 
strada Grindului, din piața „23 
August", cartierul Cosmos-Pan- 
telimon și piața preuzinală „Re
publica" prin acțiuni de muncă 
patriotică, prin participarea 
noastră la darea lor în folosință 
în termenele stabilite.

Profund convinși că politica 
partidului și statului nostru este 
închinată nobilului scop de a a- 
sigura patriei și poporului un vi
itor luminos, asigurăm și cu a- 
cest prilej conducerea partidu
lui, pe Dumneavoastră per
sonal, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu că cetățenii acestei 
circumscripții electorale, alături 
de întregul nostru popor, sînt 
ferm hotăriți să-și consacre în
treaga putere de muncă înflori
rii patriei, Republica Socialistă 
România.

ADUNAREA CETĂȚENEASCA 
DIN CIRCUMSCRIPȚIA 

M.A.N. Nr. 1' 
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a plecat luni diminea
ța la Bonn, pentru a face o 
vizită ofidială în Republica 
Federală a Germaniei, ța, invj- 
tația cancelarului federal 
Willy Brandt.

în vizita sa în Republica 
Federală a Germaniei, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri este însoțit de Cornel 
Burtică, ministrul comerțului 
exterior, Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Constantin Oancea, ambasa
dorul României la Bonn, de 
alte persoane oficiale, de con
silieri și experți.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, președintele Consi
liului de Miniștri a fost salu
tat de tovarășii Gheorghe Ră- 
duleșcu, Ilie Verdeț, Janos Fa- 
zekas, Leonte Răutu, Iosif 
Banc, Mihai Marinescu, Ion 
Pățan, miniștri.

Au fost de față Franz 
Drutschmann, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republi
cii Federale a Germaniei la 
București, și membri ai am
basadei.

★
Survolînd teritoriul R. P. 

Ungare și Republicii Austria, 
în drum spre R. F. a Germa

niei, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, a adresat, de la 
bordul avionului, telegrame 
de salut lui’ Jeno Fock, pre
ședintele Guvernului revolu
ționar muncitoresc-țărănesc 
ungar, și lui Bruno Kreisky, 
cancelarul federal al Republi
cii Austria.

•ic
BONN 22. — Trimișii speciali 

Agerpres, M. Moarcăș și C. Var
vara, transmit: Luni la amiază, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
și persoanele oficiale care îl în
soțesc au sosit în capitala R. F. 
a Germaniei.

La aeroportul Koln-Bonn, pe 
clădirea căruia erau arborate 
drapelele de stat ale României și 
R. F. a Germaniei, președintele 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei, a fost salutat cordial de 
cancelarul R. F. a Germaniei, 
Willy Brandt.

Au venit, de asemenea, în în- 
tîmpinare locțiitorul șefului Can
celariei federale, secretarul de stat 
Egon Bahr, secretarul de stat al 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Paul Frank, ambasadorul R. F. a 
Germaniei la București, Erich 
Strătling, șeful adjunct al oficiu
lui de presă și informații al gu
vernului federal, Rudiger von 
Wechmar, locțiitorul inspectoru-

(Continuare în pag. a V-a)

MAMAIA '70

Calamitatea naturală abătută 
asupra României a „mușcat** 
nemilos din trupul sănătos al 
țării, a provocat imense pagube 
economiei naționale și avuției 
personale a oamenilor, a distrus 
așezări, case, edificii ale între
prinderilor și cooperativelor a- 
gricole de producție, a avariat 
uzine și fabrici, imense supra
fețe de culturi agricole. a 
curmat vieți omenești, a îndo
liat familii, dar nu a putut 
fringe voința de fier a maselor 
de a lupta cu furia năpraznică 
a apelor. Dimpotrivă în zilele 
și nopțile grele ale dezastrului 
s-a manifestat cu pregnanță nu 
numai capacitatea omului de a 
se opune stihiei dezlănțuite, 
înaltul nivel de conștiință ce ca
racterizează pe membrii socie
tății noastre socialiste, coeziu
nea moral-politică și de acțiune 
a întregului nostru popor, ci în 
egală măsură și poate în multe 
privințe mai pregnant decît ori- 
cînd s-a afirmat rolul clasei 
muncitoare de forță socială 
conducătoare în societatea ro
mânească contemporană, de fer
ment și liant social ce pune în

mișcare imensa putere de ac- ■ 
țiune a unui popor liber și stă- 
pîn autentic pe destinele și 
soarta sa, pe bogățiile și pe va
lorile materiale și spirituale ale 
țării.

Precum de-a lungul existen
ței sale clasa muncitoare din 
România, condusă de partidul 
comuniștilor, s-a aflat în frun
tea luptei împotriva rînduieli- 
lor exploatatoare, în fruntea u- 
riașelor acțiuni de masă pentru 
cucerirea puterii, pentru insta
urarea noii orînduiri sociale, în 
fruntea amplului efort al între
gului popor pentru făurirea ba
zei materiale a socialismului, 
tot astfel ea s-a arătat la înăl
țimea rolului ei conducător în 
societate și cu prilejul cumpli
tei încercări prin care a trecut 
recent întreaga țară. Putea fi 
văzută pretutindeni în acele 
zile și nopți de crîncenă încleș
tare cu furia naturii dezlănțuite, 
în simple salopete de lucru sau 
în uniformele gărzilor patrio-

ION IUGA

(Continuare în pag. a IV-a)
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De la bun început • țin să 

spulber, pentru cine nu știe, 
ideea romantică că un monu
ment se comandă, se execută și 
apoi se amplasează pe locul 
care i-a fost desemnat. Ar fi 
prea simplu și ar ține cumva 
de naivitatea anticilor. Orice 
statuie vine pe lume mai întîi 
cu un dosar voluminos, cam cît 
un roman de 300—400 de pagini, 
plin cu adrese, acorduri și re
ferate între numeroasele insti
tuții și foruri interesate. Unui

DOSARE PE
SOCLURI
monument de un dramatism 
intens, de o expresivitate plas
tică remarcabilă ca „1907" a lui 
Naum Corcescu, ca să luăm un 
singur exemplu, creat încă din 
anul 1957 (care trebuia ampla
sat cu ocazia semicentenarului 
acestui eveniment) nici pînă as
tăzi nu i-a fost afectat un spa
țiu. Din investigațiile făcute am 
fost informați că (după o serie 
lungă, poate prea lungă, de 
propuneri de amplasare) s-a 
hotărît în sfîrșit ridicarea lui

in Parcul Obor (în spatele Ha
lelor Obor, a unui patinoar ar
tificial pentru copii, încă ne
construit, și la stînga, dacă ne 
orientăm de pe șoseaua Mihai 
Bravu, a bîlciului aproape per
manent deschis în incinta pie- 
ții).

Să încercăm mai întîi să des-

C. R. CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a lV-a)

IMAGINAȚIA 
OMULUI 

ÎN SLUJBA 
UMANITĂȚII
Astăzi, se deschide la Ma

maia a IlI-a adiție a Festiva
lului internațional al filmului 
de animație care se va desfă
șura și în acest an sub devi
za „Imaginația omului în sluj
ba umanității".

Pentru a treia oară, înce
pând din anul 1966, frumoasa 
stațiune a litoralului românesc 
devine capitala mondială a a- 
nimației în cate circa 100 de 
filme selecționate din alte cî
teva sute vor concura pentru 
marele premiu „Pelicanul de 
aur'* plus alte distincții pe 
care le va acorda un juriu 
condus de Ion Popescu Gopo, 
vicepreședintele Asociației in
ternaționale a filmului de a- 
nimatie.

In afara concursului, ediția 
din acest an va avea și un 
larg caracter de lucru concre-

TUDOR STĂNESCU
(Continuare în pag. a ll-a)
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CURSURI |
DE ATEISM

de H. H. STAHL

A ____ _____
sterpul fei de a se pune problemele.

Căci adevărul este că în lumea noastră rurală mai există 
grupuri de indivizi în mentalitatea cărora mai dăinuie încă 
primejdios de adînci straturi precreștine, de străvechi păgî- 
nism, degenerat în superstihi, abia poleite în forme religioase 
ortodoxe. Multe din ele sînt nu numai absurde, ci și cît se 
poate de dăunătoare, fără măcar să mai păstreze, unele 
din ele, acel farmec folcloric al povestirilor, legendelor, ce
remonialelor și ritualurilor, atît de naive, emoționante chiar 
pentru cei ce le cunosc rostul într-o istorie a religiilor de 
mult dispărute.

De pildă : ce putem spune despre obiceiul de . a sili fe
meia să nască în genunchi, pe pămîntul gol, moșită doar 
de „nașa" rituală ? De a tăia buricul copilului cu foarfecă 
de tuns oile ? Ce comentarii putem face despre grijile ce 
trebuie păzite pentru ca morții să nu se facă moroi ? 
Ce avem de spus despre descîntecele și vrăjile practicate 
în medicina populară, despre farmecele de dragoste, des
pre cele de îndușmănire, despre ghicit și sortit ?

Chiar atunci cînd asemenea credinți deșarte nu sînt rău
făcătoare, chiar cînd sînt pitorești și interesante, ele sînt 
totuși dovada unei mentalități de-a dreptul străine celei ști
ințifice, piedică pentru ridicarea maselor umane la nivelul 
cerut de lumea noastră, prinsă în plină transformare, sub 
impulsul revoluției tehnico-științifice-

Față de situația reală, care mai dăinuie încă la unele 
grupuri de la țară, a aduce orgumente teologale cu privire 
la dogmele religiei creștine, este de-a dreptul absurd, căci 
cei mai mulți habar nu au de amănuntele dogmei religioa
se. Ei nu cunosc decît ritualul, pe care îl interpretează, de
seori, tot în sens magic.

Rămînerea în urmă merge pînă acolo îneît chiar și o 
discuție lămuritoare cu ei esle inutilă prin ineficientă : n-ai 
cui vorbi I Unii, datorită celor citeva zeci de citate învă
țate pe de rost, nici nu te bagă în seamă dacă nu știi și nu 
accepți, aprioric, deci fără să le pătrunzi, măcar tot atîtea 
citate cît și ei.

Discuție de altfel zadarnică. La nivelul :or de dezvoltare 
socială, opoziția lor îmbracă forme religioase.

Și atunci mă întreb : procesul actual de educație știin
țifică atît de necesar în acest domeniu, este el acela de care 
avem nevoie ? N-am învățat oare nimic din istoria războa
ielor religioase ? Mai sîntem încă robii iluziei că în dosul 
lor se ascund „dogme" în controversă, iar nu interese so
ciale concrete ? Mai continuăm a crede că ideologiile se 
combat pur și simplu prin contraideologii ? Că e suficient 
să arăți lipsa de logică a unor credințe pentru ca ele să 
dispară ? Și că în lupta împotriva obscurantismului e sufi
cient un bun profesor de ateism ?

N-ar fi oare mai util să analizăm sociologic problemele 
acestea, atît ale păgînismului subjacent ortodoxismului ru
ral, cît și ale sectelor, ca să putem ajunge direct la cauzele 
lor sociale ? Cu alte cuvinte : este suficient să ne limităm 
la acele „broșurile" și „conferințe", n-ar fi necesar să 
facem efortul de a căuta rădăcinile sociale ale acestor 
mentalități retrograde ?

m urmărit tematica unor cursuri de ateism și am ră
mas surprins de nepriceperile întîlnite, de falsul și

s
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CE RĂMĂSESE
DESCHISA

...Cu cîteva ium în urmă — adică îna
inte de diluviu, adică, metaforic vorbind, 
acum o veșnicie — întrepriudeam, într-o 
modalitate gazetărească pe care aș numi-o: 
„foarte frecventă în epocă", o suită de 
convorbiri al cărei titlu generic — SCHI
ȚE LA UN PROFIL AL TINEREI GE
NERAȚII — spune, cred, totul despre 
intențiile reporterului. ...Mi-au fost inter
locutori atunci : un prim secretar de co
mitet județean de partid, făcînd parte din 
„generația de mijloc0, un veteran al miș
cării muncitorești din țara noastră, doi pro
fesori universitari (unul Ia vîrsta senectuții» 
celălalt încă tînăr), un medic de țară în 
prima lună de profesare, un activist 
U.T.C. cu sarcini de răspundere într-o or
ganizație județeană, un muncitor matur, 
înțelept și cu adolescență aventuroasă, un 
actor de film, notoriu prin rolurile istorice 
interpretate, un venerabil critic de arta, 
prieten de-o viață cu Rrâncuși, un ofițer 
în rezervă, erou al frontului antihitlerist... 
„Ce credeți despre tineretul nostru ?" au 
fost întrebați. Fiecare dintre cei chestio
nați au fost unanimi în părerea, egală cu 
o definiție, că prolund specifice, esențiale 
îi sînt tineretului de ia noi acele trăsături 
majore ce derivă din atitudinea partidului 
nostru față de tînăra generație, din poli
tica înțeleaptă, științifică, înalt umană pe 
care o duce neabătut Partidul Comunist 
Român, rezolvînd problemele tineretului 
nu la voia întâmplării și nu în sine, ci 
conectîndu-le la pulsul întregii societăți, la 
strădaniile tuturor pentru asigurarea unei 

dezvoltări ascendente a națiunii noastre. 
S-au formulat în acel ciclu de convorbiri 
calificative ca : TINERET educat în spi
ritul înaltelor răspunderi ; TINERET a 
cărui sigură devenire este garantată de în
crederea fără limite ce i se acordă, pe 
toate planurile, de către partid și întreaga 
societate ; TINERET deschis către marile 
idealuri ale contemporaneității ; TINERET 
educat în spiritul învățăturii marxiste, al 
muncii și patriotismului, al solidarității 
internaționale și spiritului de sacrificiu ; 
TINERET solid pregătit profesional și in
telectual, sănătos ca moralitate și dezvol
tare fizică : TINERET demn să continue, 
îmbogățindu-le, tradițiile nobile ale înain
tașilor — și reporterul a consemnat fidel 
toate aceste calificative, încredințîndu-le 
tiparului. Dar, în același timp, ÎNTÎR- 
ZIIND SĂ FORMULEZE O CONCLU
ZIE, amînînd mereu articolul-încheiere 
a cărui redactare i se părea dificilă, în 
mod paradoxal, tocmai din pricina per
fectei unități de vederi a interlocutorilor.

Acum, însă...
Acum, după ce, pus în fața marii încer

cări a luptei cu forțele stihinice ale na
turii, tineretul nostru și-a dat întreaga mă
sură a tăriei sale — tărie pe care, de alt
fel, o simțiseră ca existând toți interlocu
torii anchetei despre care vorbeam — se 
poate concluziona răspicai, fără teamă că 
vorbele caracterizării ar putea să fie prea 
„mari", că vreunul din calificative ar pu
tea să fie lipsit de acoperirea în aur a 
realității : 
DUR AL 
CARE A 
TREACĂ 
TINEREI
NET ȘI TRAINIC 
TULBURĂTOARE 
FORȚA. UN PROFIL 
MOD REVELATOR ÎN 
EVENIMENTELOR
CHEMAT — S-A SIMȚIT CIVIC ȘI 
OMENEȘTE CHEMAT! — SA LE FACĂ 
FAȚĂ.

Noi, aici, aducem în sprijinul afirmației 
de mai sus faptele. Miile de fapte din care, 
bineînțeles, nu putem transcrie decît cîte
va. O facem, cu regretul că filele reporta
jului nu pot cuprinde vorbe de poem, dar 
și cu conștiința mîndră că asemenea file 

GKAVATA IN METALUL 
GRELEI ÎNCERCĂRI PRIN 
TRECUT Șl CONTINUA SA 
POPORUL NOSTRU, EFIGIA 
GENERAȚII CONTUREAZĂ 

UN PROFIL DE 
FRUMUSEȚE ȘI 

EXPRESIV IN 
CONTEXTUL 

CĂRORA A FOST

pot să incite oricînd la o atît de nobilă 
întreprindere. Pentru că ele sînt...

FILE DE
CRONICĂ

— I-AM CREZUT BUNI NUMAI DE 
NĂZBÎTII, ne spune dirigintele Gheorghe 
Andraș, vorbind despre elevii săi. De pildă, 
frații Corăbean — Ion și Aurel —, geme
nii dintr-a X-a B, deși sînt buni la carte, 
ne scoseseră peri albi : seamănă atît de 
bine între ei îneît mai tot timpul puneau 

EFIGIA TINEREI 
gravată in metalul marii

urmă
profesorii în încurcătură ; uneori ieșeau la 
tablă unul în loeul celuilalt și pe 
își lăudau isprava-n tot orașul,

...Orașul ? Beclean pe Someș. De 
în timpul calamității, sub Someș? 
sferturi din clădiri acoperite de 
Acum, cînd purtăm discuția cu dirigintele, 
apele abia s-au retras, este duminică și 
elevii Liceului teoretic și ai Școlii profe
sionale au ieșit toți ca unul, cu îopeți și 
roabe, să scoată de sub mii piața orașu
lui. Gemenii sînt acolo, încordați, nădu
șiți, ageri și semănînd ca două picături de 
apă. Sînt îmbrăcați identic. Au capete ro
tunde, tunse scurt și trupuri frumoase de 
sportivi. Dar de fapt sînt încă niște copii : 
își schimbă pe neobservate locul la targa 
de cărat mîl șl se amuză cînd cărătorul- 
pereche se adresează lui Ion 
Aurel. Rîd amîndoi Ia fel — cu ha — so
nor, generos, puștește : „Prost mai ești. 
Credeai că-s eu — și cînd colo era fră
tiucu’

Fratiueii aceștia bondoci și tulburător 
de identici au salvat, în noaptea inunda
ției, einci familii — 27 de vieți — de la 
moarte sigură. A doua zi, cînd oamenii au 

£apt, 
trei 

ape.

zicîndu-i

venit să le mulțumească, s-au fîstîcit și-au 
răspuns într-un glas :

— Eu doar am ajutat. Frătiucu’ a făcut 
tot ce-a fost greu.

★
— FAZECAȘ SE ASCUNDE, ne spune 

Teodor Mihu, secretar de partid al orașu
lui Tîmăveni. L-am căutat ca să-l întrebăm 
ce nevoi are, l-au căutat ziariștii, televi
ziunea, dar el se ascunde...

Fazecaș! Un foarte tînăr bărbat (20 de 
ani) pe care l-as numi Campionul absolut 
sau, cu majuscule, TÎNĂR UL SOȚ. în 
plină izbucnire a Tîrnavei, sub potop, și-a 
transportat pe brațe către spital tînăra 
soție (17 ani), cu viața primejduită de ivi
rea unei hemoragii puternice. Dar pînă să 

ajungă el spitalul fusese inundat pînă din
colo de primul etaj. A dus-o atunci la 
Policlinică, unde n-ajungeau apele. Aici 
însă medicii n-aveau instrumentarul nece
sar. Și Fazecaș a pornit-o înot, pe cursul 
apei, către spital, unde a intrat prin fe
reastra de sus și a cerut cele trebuitoare 
operației. I s-au dat, sterilizate și înfășu
rate în plastic. Cu ele legate de trup, Fa
zecaș s-a aruncat din nou în valuri și a 
înotat nebunește (bărbătește!) spre policli
nică, alte cîteva sute de metri, de data 
aceasta împotriva curentului, ferindu-se 
de butuci, ocolind epavele caselor, împot- 
molindu-se în crengile sălciilor smulse.

— Acum soția i s-a-nzdravenit, ne spu
ne secretarul, iar Fazecaș și-a reluat lu
crul. Dar se ascunde Cum vine vorba de 
fapta lui, fuge.

— Poate ca e traumatizat psihic.
— Da de unde! E un băiat timid. Așa 

a fost întotdeauna.
„PÎNĂ SPRE ZIUA, în centru, apa era 

pînă la brîu la un om mare. Militarii um
blau să salveze oamenii. Un militar vrînd 
să treacă să salveze niște oameni a căzut 
în șanț iar acum apa îi era pînă la gît. 

într-o vreme au luat un colac de cauciuc, 
au pus o scară pe el, au legat colacul cu 
scara lor în care salvau oamenii și așa l-au 
scăpat pe soldat. Militarii erau vineți de 
frig... Pe mine m-au dus în spate... Am 
crezut că nu o să putem fugi cu Viluca 
care avea copil mic de opt zile. Vedeam 
soldații luptînd și mă durea inima în mine 
dar eram prea mică ca să-i ajut..." (Silaghi 
Maria, clasa a III-a B, Școala elementară 
Beclean, din lucrarea scrisa la Compunere: 
„Despre revărsarea apelor"). ...Cine va fi 
fost soldatul acela „cu apa pînă la gît”? 
Dar cel care a purtat-o-n spate pe școlă
rița Maria? Dar ceilalți, „vineți de frig", 
pentru a căror suferință „o durea inima" 
pe copilă ? Ei n-au alt nume decît Osta

șii. Iar singura și marea răsplată a virtuții 
lor militare este statornicirea, pentru tot
deauna, a imaginii lor de salvatori, de feți- 
frumoși, în inima și gîndul fetiței de 10 
ani neîmpliniți, în inimile și gîndurile atî- 
tor și-atîtor copii feriți, cu primejduirea 
propriei vieți, de furia apelor.

★
— NU-I PUTEM DESPRINDE PE 

TINERI DE CEI VÎRSTNICI, ne spune 
tovarășul Carol Kiraly, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid Covasna. 
Poate că principalul lor merit tocmai în 
aceasta constă : în integrarea firească, to
tală, fără rezerve și fără poză, cu maturi
tate, în rîndurile oamenilor de toate vîrs- 
tele care s-au împotrivit apelor. Cîți erau 
tineri dintre minerii de la Căpeni, care-au 
refăcut, numai înțr-o zi și-o noapte, Jup- 
tînd cu valurile, podul vital ce leagă între
prinderea lor de beneficiar ? Poate jumă
tate, poate mai mulți. Dar n-am auzit pe 
nici unul dintre ei să-și revendice această 
victorie (,,Noi. tinerii, am făcut și-am 
dres ..“) deși poate .ar fi avut dreptul s-o 
facă. Ei au spus. însă : „Noi, minerii 
ne-am luptat aici!" și faptul mi se pare 

plin de semnificații... La I.A.S. Ozum s-a 
văzut o scenă desprinsă parcă din cel mai 
dramatic western : un tînăr s-a avîntat 
călare în mijlocul valurilor, în plină fur
tună, și-a-ntors împotriva cursului apei, 
salvîndu-le, trei sute de vite. A fost o lup
tă aprigă, care-ți reteza respirația. ...Cînd 
i-am întrebat a doua zi pe băieții de la 
Ozun cine-a fost eroul, nici unul dintre ei 
n-a ieșit în față să spună : „Eu am fost 
acela“. Au răspuns emoționant: „A fost 
unul dintre noi. Cine-1 mai știe, că nu se 
vedea mai de loc din pricina ploii".

★
...DAR STUDENȚII ? Dar băieții aceș

tia, cărora li s-a zis nu o dată ușuratici și 
trăiți în puf ? ...La Tg. Mureș, în nopțile 

tragice, mediciniștii au fost și sanitari, și 
salvatori, și vîslași, și mînuitori de lopa
tă... La Galați, apărătorii cetății au nu
mărat detașamente de mii de studenți... 
La Dej, 60 de viitori absolvenți clujeni 
s-au integrat din proprie inițiativă, cu 
toate luminile învățăturii lor proaspete, în 
munca de refacere a orașului — și acum 
în lupta împotriva urmărilor celui de-al - 
patrulea val... La Brașov, asociația stu
dențească a format o brigadă de apărare 
a Făgărașului... La Craiova, 2 000 de ti
neri studioși, învingători în bătălia Beche- 
tului. au fost primiți pe sub un adevărat 
arc de triumf, al inimilor. Un asemenea 
arc simbolic se-nalță peste tot pe unde trec 
în aceste zile băieții de carte ai țării.

DE LA SAN CRISTOBAL, din Cutia, 
am primit o scrisoare } „Noi, cei din Bri
gada „23 August” muncim, alături de tova
rășii cubanezi, cu gîndul la patria greu 
încercată. Și pe-a ici au fost calamități na
turale. Am ajutat cu ce-am putut și cît 
am putut“.

...Așadar, solii tineretului muncitor din 
România știu să-și îndeplinească misiunea

ÂCTUAILITAI EA PENTRU TINERET REPARTIZAREA ÎN PRODUCȚIE
A PROMOȚIEI 1970

(Urmare din pag. I)
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• TIRGUL DE LA VAMA 
SĂRII a fost o veritabilă pa
rada a tradițiilor si obiceiuri
lor din jurul Vadului Crișului. 
Au eooorit din munți, mara
mureșenii cu cergile lor pentru 
a se întîlni cu oierii din Birtin, 
Topa, Vadul Crișulu.i. în apro
pierea peșterii de la Vad, în 
fața a 10 000 de spectatori bi- 
horeni, formațiile tineretului 
și ale căminelor culturale din 
12 comune, au prezentat o sui
tă din bogatul repertoriu fol
cloric. (LIVIU MARC).

• „BR1TJL DE AUH" este 
acțiunea care a reținut atenția 
locuitorilor din multe comune 
din județul Vîlcea. Comuna 
Bărbătești a găzduit întrece
rea formațiilor coregrafice ale 
căminelor culturale din Stoi- 
lești, Malaia, Bălcești, Lăpu- 
șata. Măciuca etc. Sărbătoarea 
populară „Brîul de aur“ se a. 
daugă la celelalte acțiuni de 
valorificare a folclorului co

LA 
CRAIOVA

DE AZI, INGINERI
CONSTRUCTORI

tizat în schimburile de expe
riență dintre creatori, produ
cători și critici de film care 
se vor întîlrd zilnic în ca
drul unor consfătuiri, organi
zate de conducerea festivalu
lui, în colaborare cu Arhiva 
'Năflohaîă de Filme și studioul 
„Anima-film*' București.

Participarea unoi^ persona
lități: de seamă din lumea a- 
nimației cinematografice in
ternaționale, dintre care cităm

regrafic. In municipiul 
Vîlcea a avut loc o altă ma
nifestare prestigioasă ..Festi
valul zonal al fanfarelor de 
amatori" cu participarea for
mațiilor din județele Argeș, 
Brașov, Dolj, Hunedoara, Si
biu și municipiul București. A 

. fost^o , interesantă paradă ur
mară de un spectacol aplaudat 
la scena deschisă. (C. MARI- 
NOIU).
• TRADIȚIE. La sfîrșitul a- 

cestei iuni in orașul Oțelu 
Roșu, orașul șiderurgiștilor de 
pe Valea Bistrei are loc cel 
de-al V-iea Festival al cineaș
tilor. amatori, acțiune organi
zată de Consiliul județean al 
sindicatelor, "n colaborare cu 
Comitetul județean Caraș-Se- 
verin al U.T.C., festival ce 
marchează un eveniment deo
sebit — un deceniu de la în
ființarea Cineclubțjlui ,,Oțelul 
Roșu“. Se vor mfrilnta, cu fil
me realizate pe formatele de 
8 mm., super 0 si 16 mm., cu 
sunet optic, pista magnetică 
încorporată sau cu bandă de 
magnetofon, membrii cineclu- 
burilor Oțelul Roșu“, „Ly
ceum", „Cravata Roșie" și a- 
matorii individuali din orașul 
Oțelul Roșu, cineaștii amatori 
de la Casa de cultură. Casa 
pionierilor din Reșița și, cei 
auarținînd cineclubului C.F.R. 
Caransebeș. (P. LIDJA).

in curmd, colectivul Teatru
lui Național din Craiova se va 
muta în noua și moderna clă
dire care se construiește în
tr-un amplasament central, 
lîngă Universitatea Craiova și 
Piața Unirii, construcție ce se 
încadrează armonios în noul 
peisaj al orașului. Colectivul de 
proiecții, în frunte cu arh. Al. 
Iotzu, a conceput noua 
cu un front de peste 
lungime și o adîncime 
m., construcția avînd un 
de cca. 68 000 m.c., iar 
scenei înalt de 26 m. Amplasat 
într-un ansamblu 
verzi, înconjurat de parkinguri, 
întreaga construcție 
suprafață de 12 900 m.p 
monumentale de marmoră 
peroane largi duc în foaierul- 
parter, de unde accesul în sala 
de spectacole se face prin două 
uși laterale, la nivelul scenei, 
iar pentru locurile superioare 
ale sălii se ajunge printr-o sca
ră de onoare prin foaierul de la 
etaj, unde publicul va găsi o 
terasă cu un bufet-bar.

Sala de spectacole, de formă 
dublu trapezoidală, are o lun
gime de 23 m. și o capacitate 
de 600 locuri. Lojile oficiale — 
în fundul sălii, în număr de 
trei, cu 30 de locuri - dispun 
de un acces independent și de 
un salon oficial. O ambianță 
proprie fiecărui soectacol o va 
crea polivalența concepției 
sălii, care prin așezarea în di
verse moduri a scaunelor sau 
prin acoperirea fosei de orches
tră, va permite obținerea a trei

olădire 
90 m. 
de 55 
volum 
turnul

de spații

ocupă o 
Scări 

cu

variante de sală — de tip obiș
nuit italian, elisabetan sau are
nă. Elegantele foaiere, cu par
doseli și placaje de marmoră, 
vitrine din oțel inoxidabil și 
cristal,! scări de marmoră, lustre 
ornamentale și mobilier placat 
cu furnir exotic, mai dispun, în 
afara caselor de bilete, și de o 
sală de expoziție și o încăpere 
destinată unui muzeu. Scena, 
cu o suprafață de 368 m p este 
prevăzută a fi dotată cu o tur
nantă de 11 m. diametru, 3 sce
ne culisant.e și 4 trape. în apro
pierea ei se află cele 1G cabine 
pentru actori și 2 pentru figu
rație, încadrate de foaiere care 
asigură spațiul necesar regru
pării sau așteptării intrării în 
scenă La subsol sînt prevăzute 
ateliere spațioase, iar la etajul 
trei birourile, biblioteca, centra
la telefonică etc. Din cele două 
săli de repetiție, una ■— de 228

— poate servi și ca sală- 
studio pentru spectacole.

Dotarea tehnică a construc
ției, prevăzută cu instalații de 
încălzire și condiționare a ae
rului, avînd centrală termică și 
de ventilație proprie, instalații 
electroacustice care asigură 
transmiterea spectacolului și a 
comenzilor regizorului în cabi
ne, cît și cablu special care 
leagă teatrul de studioul Radio- 
Craiova, vor permite desfășu
rarea în condiții optime a în
tregi’ activități. Placajele din 
marmoră, rețeaua cu baghete 
din oțel inoxidabil încadrînd 
marile suprafețe din cristal ale 
fațadei vor completa armonios 
întregul ansamblu al elegantei 
și moderne’ construcții, în care 
colectivul teatrului craiovean 
va păși cu o nouă și vibrantă 
energie creatoare.

T. KARACAȘIAN

— De azi, toți sînteți ingineri. 
Deci, dragi colegi vă felicit...

;i-a început alocuțiunea 
Alexandru Gheor

ghiu, decanul Facultății de con
strucții din Capitală la festivi- 
tatea care a marcat sfîrșitul stu
denției pentru 149 de tineri, pro
moția 1970. O festivitate pe (rit 
de sobră pe atît de densa în a- 
precieri

„O serie excepțional de bună, 
Foarte multe vîrfuri..." „Un nu
măr mare de absolvenți cu me
dii peste 9,50...“ „15 absolvenți 
au obținut nota 10 la examenul 
de diplomă..." „60 de studenți 
medii peste 8... „O promoție cu 
atitudine civică, cu o bogată ac
tivitate socială", iată 
din elementele numite 
cînd parte din portretul promo
ției.

A început repartizarea în pro
ducție a celor 149 de ingineri. 
Ea se face acum, potrivit nou
lui Decret al Consiliului de 
Stat.

Primul se prezintă în fața co
misiei loniță Mircea, șeful pro
moției. A absolvit facultatea 
cu media 9,97. (Interesant de 
menționat că anul acesta me
dia de absolvire s-a adunat din 
mediile fiecărui an de studiu, 
plus de două ori media exame
nului de stat, toate împărțite la 
7, rezultatul exprimînd astfel 
echitabil, nu numai finalul stu
denției, ci strădania de pe tot 
parcursul ei. Un student strălu
cit. pe care facultatea s-a gîn- ... (T”. .... «

pe

Așa . 
prof. univ.

cîteva - 
ca fă-

dit să-1 rețină pentru corpul 
didactic. Există absolvent

care sâ nu-1 ti ademenit o a- 
semenea ofertă 2 loniță Mircea 
nu s-a lăsat însă tentat. „Da, 
cariera didactică e frumoasă. 
Dar în construcții este deschis 
un vast cîmp de cercetare, unde 
poți să-ți încerci puterile pe un 
front foarte larg". Și a refuzat 
în favoarea Institutului național 
de cercetări în construcții 
(ÎNCERC).

La o diferență de numai două 
sutimi față de loniță, s-au situat 
Sava Dan și Petre Badea. Și ei 
se îndreaptă spre cercetare.

în fața comisiei stă acum o... 
familie Mihalache Păun și Do- 
brițan Ecaterina sînt una din 
cele patru familii „ale noastre" 
cum le numește decanul, care 
s-au închegat pe parcursul ani
lor de studenție. Inginerul Mi
halache face parte din „vîrfuri", 
Alege INCERC-ul și reprezen
tanții săi' se simt onorați. Soția 
sa a fost la rîndu-i o studentă 
bună și comisia o ajută să a- 
leagă un loc de muncă unde 
să-și poată valorifica pe deplin 
cunoștințele. Optează pentru 
proiectare la un institut aparți- 
nînd Ministerului Construcții
lor de Mașini. Daniela Dăscă- 
lescu, Vasile Sandu, Alexandru 
Varga, Ciprian Popescu, Tarța 
loan și alții și alții, toți studenți 
eminenți. aleg între cari'rra di
dactică. cercetare și proiectare 
— locuri de muncă deosebit de 
interesante la care au „visat" 
de la începutul studenției.

Comasați compact în fața ușii 
care-i desparte de comisia de 
repartizare se află toți foștii 
studenți ai anului V. Mulți și-au

copiat lista locurilor ce le sînț 
propuse și acum, așa, școlărește, 
bifează fiecare loc ocupat. Nu 
cu invidie, nu cu teamă — 
toate locurile li se par la fel de 
interesante — ci mai mult din 
spirit de ordine. Descopăr to
tuși o tînăra mai agitată.

— De ce ai emoții Ana Maria 
Botescu ?

— Sînt din Tîrgoviște. Jude
țul nostru ne oferă 8 locuri pe 
șantierele sale și țin să mun
cesc la mine acasă. Am însă o 
medie mică, 7,48 și dacă alți co
legi aleg toate locurile ? Șantie
rele sînt o ispită pentru mulți...

Pînă la ora cînd i-am urmă
rit pe cei mai tineri ingineri 
constructori, nu numai că n-am 
înregistrat nici un refuz dar 
am notat numeroase cereri de a 
pleca pe șantier, acolo unde se 
înalță schelele construcțiilor in
dustriale, ale blocurilor de lo
cuințe, ale edificiilor social-cul- 
turale.

MAMAIA 10
pe Dușan Vucotik (Iugosla
via), John Halass (Anglia), 
Lev Atamanov (U.R.S.S.) Cuk 
Jonnes (S.U.A.) etc., alături de 
alte nume noi afirmate (să nu 
mai vorbim de cele care se 
vor afirma), îndreptățește pă
rerea că ediția din acest an 
a Festivalului de la Mamaia 
va fi una dintre cele mai in-to, 
teresante, PELICANUL DE 
AUR oiștigtndurșț reputația
si girul unui mare concurs și 
festival cinematografic.

In paginile ziarului nostru, 
veți putea urmări începînd de 
miine cronica acestei întreceri 
la care dorim tuturor particL 
panților, în afara tradiționa
lului „Bun venit P* urv, tot 
tradițional, „Succes
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(Urinare din pag. I)

A DISPĂRUT
MUZEU!

In urma unei de
plasări, la Abrud in
spectorul județean a 
ordonat ștergerea 
din catalogul muze
istic a unui original 
muzeu al mineritu
lui din Munții Apu
seni. Vizitindu-1 in
spectorul a cerut 
muzeografului auto
rizația de funcționa
re. Acesta, pasionat 
mai. mult de istorie și 
de colecționarea o- 
biectelor, a omis să 
se mai ocupe și de 
adeverințe și dovezi. 
L-a informat însă pe 
delegatul din județul 
Alba că muzeul 
funcționează de doi 
©ni, încă de pe tim-

pul cînd Abrudul a- 
parținea regiunii 
Cluj. Dar pe in
spector nu l-a’ satis
făcut argumentul și 
a cerut desființarea 
muzeului.

Muzeograful care 
făcea această muncă 
în mod voluntar, din 
pasiune, a insistat 
dar pînă la urmă a 
fost nevoit să se con
formeze. De atunci 
Abrudul, cel mai 
vechi oraș al Româ
niei, cum susține is
toricul Vasile Pîrvan, 
nu mai are muzeu.

Exponatele, nume
roase și de o mare 
valoare documentară, 
au fost aruncate un-

deva prin pivnița li
ceului, în speranța 
că se va lua decizia 
readucerii lor în fața 
vizitatorilor. Decizia 
însă nu a venit nici 
astăzi. Iar obiectele 
au început să se de
terioreze, să se. împu
țineze. Abrudenii, 
spun ei — sînt ghi
nioniști ; „cîndva a- 
veam și un frumos 
parc zoologic și al 
științelor naturale 
dar și acesta a fost 
desființat, tot. de niș
te „binevoitori", de 
bunăvoința cărora ne 
puteam lipsi".

Pe bună dreptate !
AL. BALGRÂDEAN

de tot, au și fost demolate. Parte 
sînt demolate zilele acestea. De 
altfel, au hotarît specialiștii, în 
această zonă nu se vor mai con
strui case. Satul se mută în va
tră nouă, sistematizată, modernă. 
Și, pentru materializarea acestei 
dorințe, acestei necesități, se 
lucrează intens. Muncesc gos
podarii în putere, femeile, flă
căii, copiii de școală și bunicii. 
Sub cerul din nou senin și cald 
noroaiele se usucă, rîpele par 
mai du tin adînci. Din lemnul 
vechi al caselor strămoșești — 
ce a putut fi demolat — și din 
lemn proaspăt, gălbui, mirosind 
încă a codru de fag, se ridică 
case noi. Sătenii sînt încă îndu
rerați, bătrînii și femeile au la
crimi în ochi, și totuși, cu toții 
sînț animați de hotărîre fermă, 
încrezători ; casele se înalță, 
acum, pretutindeni. Vor fi, în 
majoritate, mai luminoase, mai 
trainice decît cele vechi Recen
ta hotărîre de partid, privind 
ajutorarea sinistraților din zonele 
rurale calamitate, a însemnat și 
aici, la Drăgoiești, un ajutor 
efectiv, direct. Pentru recon
struire s-a acordat fiecărei familii 
o suprafață de 500 m.p. Piatra 
se aduce de la carierele Pălti- 
noasa și Rîul Moldovei, situate 
în apropiere. Sosesc în perma
nență sute de metri cubi de ma
terial lemnos, șindrilă. Am întîl-

nit la lucru, dînd sinistraților o 
mînă de ajutor, săteni din îm
prejurimi. deputați ca V. Nițan, 
Gh. Bondar. V. Palămaru, mem
bri ai gărzilor patriotice, printre 
care Ion Brădățeanu, Gh. Lipea- 
nu. în primele rînduri ale ac
țiunii de reconstrucție se situea
ză însă tinerii, utecișții satului, 
printre care Ion Sandu, Al. Po
pescu. V. Cîmpeanu. L-am în- 
tîlnit în plină activitate și pe 
Liviu Savin, profesor la școala 
comunală, împreună cu cîteva

re-vară o vom dedica de altfel 
construcției".

Am discutat și cu meșterii 
tului, cu tîmplarii și tinichigiii, 
cu zidarii, cu fîntînarul. „Cu toțîi 
— îmi spunea decanul de vîrstă 
V. Varvaroi, dulgher recunoscut 
(de fapt mi-am putut da seama, 
adevărat artist cioplitor) — 
ne-am angajat în fața Comitetu
lui executiv al Consiliului popu
lar, al întregii obști să nu cu
noaștem răgaz pînă ce toți gos
podarii satului își vor vedea din

NOUA TEMELIE
A SATULUI

zeci de elevi din clasele 3 Vl-a 
și a VII-a „De fel — mi-a măr
turisit inimosul dascăl, care nu 
pare să aibă mai mult de 25 de 
ani — sînt din Ciprianu, o co
mună vecină. Așa că necazurile 
de aici sînt și ale mele. După 
cum, împreună cu elevii, mă 
simt părtaș și Ia acțiunea de re
construire și modernizare a sa
tului. Să știți că elevii muncesc 
cu multă tragere de inimă cot la 
cot cu cei mari. Se evidențiază 
în mod special Gheorghe și Mi
hai Nițan, Ioana Cucu, Maria 
Zvorici. O parte din vacanța de

sa-

aou casele tefere". Și primele 
temelii de piatră s-au așezat. Se 
întind, se ridică, se împletesc — 
ca niște catarge, ca o arboradă 
fantastică — lemnăriile, muchia 
acoperișurilor, streșinile ; se cio
plesc din miez proaspăt de pă
dure, uși, ferestre, scaune...

PRIMELOR CASE NOI
La baza vindecării rănilor, re

clădirii caselor, înnoirii sistema-

tice, stă munca de fiecare zi în 
cadrul C.A.P.-ului Drăgoiești, 
una din unitățile putefnice din 
județ, care se desfășoară acum 
și mai intens. Terenurile afecta
te s-au reînsămînțat. Se reînsă- 
mînțegză, de asemenea, suprafețe 
suplimentare. Se lucrează la con
solidarea solurilor, amenajarea 
de canale. în perimetrul sinis
trat, printre dealuri surpate, arn 
văzut — arătări nefirești, de coș
mar, — straturile de zarzavat ale 
grădinilor, sfîrtecate, încîlcîte ca 
niște scame, mormanul 
vreascuri care mai rămăsese 
casa lui Iulian Popescu. Am 
zut fîntîni sparte, cu gîtlejul 
fundat de mîl, tulburate, 
niște scorburi umplute cu 
morții...

Și totuși satul nou se înalță. 
Arhitecți și specialiști din cad nil 
D.S.A.P.C. Suceava au realizat 
planul de sistematizare. Va fi o 
vatră nouă, cu ulițe pavate, 
electrificate. Noile lăcașuri se 
vor înscrie în perimetrul dina
mizat de școală, dispensar, ma
gazin universal, ateliere ale coo
perației de consum, cămin cul
tural

Poate părea întrucîtva de ne
crezut, însă lîngă rănile pămîn- 
tului apar treptat florile pămîn- 
tului. Primele case noi 
gata chiar 
celelalte, o dată cu primăvara 
viitoare, o 
modernă a

vor fi
în toamna aceasta,

dată cu noua vatră 
Drăgoieștilor.

MARIETA VIDRAȘCU
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oriunde s-ar afla, pe meridiane oricît de 
îndepărtate.

★

TELEFONICĂ a Combi- 
din Tîrnăveni se află la

CENTRALA 
natului chimic 
etajul trei. O zi și-o noapte a stat tînăra 
telefonistă, de-aici la post, cu apa sub fe
reastră. O fată singură, nedormită și ne- 
mîncată, strigîndu-și apelurile sub răpăitul 
ploii, sub rafalele vîntului, în infernul ex
ploziilor celor 360 de tone de carbit trans
format, prin contact cu apa, în acetilenă. 
Nu și-a părăsit postul decît atunci cînd 
valurile au început să intre în încăpere. 
A fost salvată cu barca, prin fereastră și, 
rămasă fără centrala ei, a cerut să fie pusă 

GENERAȚII de PETRE 
DRAGU

încercări

ghiozdanul". ...37 de ore a stat fa-

și pati-u copii dintre care unul do

la dispoziția poștei orașului. în mașină, 
spre oficiu, a adormit ca un copil...

★
— EU N-AM NEVOIE DE CĂRȚI ȘI 

CAIETE, nici de penar, nici de gumă, nici 
de toc și ascuțitoare, dați-le la alții, a de
clarat elevul Boca Toader cînd s-au adus 
în clasă cărți și rechizite pentru elevii si- 
nistrați. „Tu nu ești sinistrat ?"' l-au în
trebat. „Ba da, a răsphns el, dar mi-am 
salvat * 
milia muncitorului Dumitru Boca (tatăl, 
mama . . . " ___ _ . 1 2
numai un an și șapte luni), în mijlocul 
apei, pe acoperiș. Un acoperiș pe care va
lurile l-au smuls pînă la urmă și l-au 
mutat într-un vîrf de salcie. 37 de ore, sub 
ploaia rece, în mijlocul Someșului dezlăn
țuit care-i luase prin surprindere. Tatăl s-a 
urcaț pe casă cu o pîine la subțioara, 
majîsi cu o față de masă, ca să-și acopere 
c<pr;„ iar elevul Boca Toader și-a luat 
ghiozdanul, cu toate cărțile și caietele, cu 
lecțiile făcute pentru a doua zi. O pîine 
și-un ghiozdan! Au scăpat ca ț>rin minune, 
cu toții.

— Ce vrei să te faci, Boca Toader, cînd 
vei fi mare ?

— Pionier!
E firească această dorință. Boca Toader 

este elev în clasa întîi elementară (școala 
din Beclean) si pentru el băieții dintr-a 
treia, pionierii, sînt mari.

★
LA GORJ, șantierul marii termocen

trale de la Rogojelu își inaugurează în 
această duminică postura de Șantier na
țional al tineretului. Ne aflăm la cîteva 
zile de la declanșarea calamităților. Vești 
grave, cutremurătoare, vin din întreaga 
țară. Aflați într-un județ neatins de sinis
tru (încă neatins 1) tinerii propun modifi
carea textului de răspuns la chemarea bri

gadierilor de la Lotru : cer dublarea an
gajamentelor de producție, sporirea econo
miilor, introducerea schimburilor prelun
gite —• și cer să găzduiască, oferindu-le 
bune condiții de cazare, învățătură și 
muncă (pe șantierul lor cu organizare abia 
incipientă!) 50 de ucenici din zonele si
nistrate.

...în vremea aceasta, spre celălalt șan
tier național, cel de la Lotru, toate căile 
de acces dinspre Rîmnicu Vîlcea s-au în
chis. Alimentele sînt aduse de la Sibiu cu 
elicopterul. Dar brigăzile de tineret rapor
tează : Planul de producție se desfășoară 
normal. înaintăm în munte conform vite
zelor programate. (Peste două săptămîni, 
cînd apele aveau să lovească $i șantierul 
lor, tinerii de-aici raportau : Ne luptăm 
cu apele cum ne-am luptat cu piatra).

...în vremea aceasta, pe Șantierul națio
nal de la Porțile de Fier se dă lupta pen
tru implantarea în Centrală a unui nou 
mare agregat. Dunărea vine din ce în ce 
mai mare. Dar oamenii nu se tem. Au în
credere în înțelepciunea proiectelor. Cu 
toate acestea, după ce ies din schimb, ti
nerii se îndreaptă spre lucrările de îndi

guire, unde muncesc cîte patru și șase ore 
în plus. <Ești brigadier sau nu ești briga
dier ?"

...în vremea aceasta, în alt capăt de 
țară, la Carasu, se inaugurează un nou 
Șantier național al tineretului. De data 
aceasta, în domeniul irigațiilor. ...în mij
locul năvălirii apelor, tinerii se organi
zează să muncească mai bine, tocmai pen
tru aducerea apelor în ogor ! ...E unul din 
paradoxele superbe ale acestor zile,— tre
cut neobservat, în mod firesc, la vremea 
lui — dar pe care cronica întocmită 
mîine îl va reține ca atare.

★
NINGE CA IARNA. La Timișul de Sus, 

lingă Predeal, oile, tunse de curînd, pasc 

pe zăpadă. La Brașov plouă înghețat. La 
Făgăraș, pîraiele din munte și Beregoiul, 
rîulețul de baladă preschimbat de ninsoa
re în balaur, aduc Oltului — devenit zare, 
după expresia redactorei —responsabile de 
la „amplificare" — valuri de gheață care 
cuprind încet-încet străzile de centură ale 
orașului... Pe aceste străzi patrulează în
continuu... bărci. într-una din ele, Ion 
Maier, secretar de U.T.C. la Școala profe

sională, tremură cumplit. Tocmai se gîn- 
dește să se retragă pentru o oră la adă
post, dar de pe pridvorul unei case o fe
meie face semne disperate. Cum barca nu 
poate ajunge pînă acolo, Ion Maier dez
bracă hanoracul și se-aruncă-n valuri... Tot 
înot a dus-o ieri pînă la barcă pe bătrîna 
Maria Borbely, în vîrstă de 80 de ani... Ne 
vine în minte gestul lui Fazecaș, „campio
nul" din Tîrnăveni, și înțelegem că el s-ar 
fi aruncat în valuri chiar dacă cea pe 
care voia s-o salveze n-ar fi fost soția Tui, 
ci ca în cazul celei salvate de Maier, o fe
meie oarecare, o „străină", un om.

★
SE-NTORC REPORTERII de p6 teren. 

De pe un „teren" care, se numește, în 
aceste zile, front. Cei vîrstnici au devenit 
febrili ca în tinerețe; cei tineri vădesc o 
gravitate conținută, care-i arată așa cum, 
mărturisesc, nu credeam să-i văd atît de 
curînd : maturi. ...Unul dintre ei, abia ieșit 
de pe băncile facultății, filozof in spe, își 
aduce aminte că a făcut cîndva un curs 
de sanitari și imediat cere să fie încorpo
rat într-o echipă de medici care pleacă la 
Satu-Mare. N-o face nici din poză nici ca 

o „găselniță" profesională : materialele tri
mise de el sînt precise, laconice, la obiect, 
scurte. De altfel, nici n-are vreme să scrie 
mai mult. în echipa sanitară el nu e un 
„observator" ; muncește efectiv : injecții, 
vaccinări, dezinfectări... Un altul, poet de 
obsesie mioritică, trimite incandescente me
saje Ia zi din Balta Brăilei, unde se află 
de două săptămîni, zi și noapte, pe dig. 
între timp, ne vine vestea că o revistă ita

liană i-a decernat un premiu pentru poe
zie. Vestea se-ntretaie, pe firul telefonic, 
cu unul dintre mesajele lui: „Azi, în Balta 
Brăilei lupta s-a dat..." Tinerii reporteri! 
Dintr-o firească reținere profesională, nu 
dau nume proprii. Dar de ei trebuie să 
amintesc. Doar și ei sînt tînără generație.

TREI CĂRUȚE ÎNDEAMNĂ PE AS
FALT, în sunet de zurgălăi, de roată zdra
văn închingată și de cîntec vesel. 50—60 de 
tineri, membri ai organizației U.T.C. din 
comuna Șintereag (Bistrița-Năsăud) își a- 
daugă încă o duminică la palmaresul mun
cii voluntar-patriotice. Secretarul, Pop 
Oliver, ține hățurile cailor din frunte și ne 
dă un interviu ad-hoc, la marginea șose
lei :

— Ce a fost inundat la voi ?
— Tot.
— Voi, tinerii, unde lucrați ?

ÎN LOC DE 
ÎNCHEIERE: UNGHIURI

UE PERSPECTIVĂ
Ancheta despre care vorbeam Ia început 

am continuat-o, fără să-mi dau seama, pe 
toate traseele luptei cu apele. La fiecare 
filă de carnet: cîte un nume, cîte o de
clarație, cîte un gînd pentru tineri. Iată : 
„în aceste zile, studenții noștri parcă sînt 
alții. La ultimul seminar — DESPRE 
VENITUL NAȚIONAL — am asistat Ia 
cele mai frumoase dezbateri din întreaga 
mea carieră studențească și didactică", 
(asist, univ. Nicu Constantinescu, Insti
tutul politehnic Brașov). „Unde-i mai 
greu, acolo sar și tinerii. Eu îi 
înțeleg foarte bine ; am fost și eu ute- 
cist, chiar secretar de organizație, Ia Com
binat". (Gh. Cuțitei, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Făgăraș). „Tinerii 
mi-au salvat lucrurile din casă. Pe urmă 
ei mi-au demolat-o și tot ei mă ajută să 
o reclădesc. Unui vecin al meu. invalid, 
i-o fac ei singuri, în întregime. Așa e bine, 
Fiu-meu e militar și-i ajută și el 
pe alții". (Dumitru Rusu, muncitor la 
Fabrica de cărămidă din Blaj). „Cum sînt 
tinerii noștri? Sînt HARNICI! ...Tinerii 
muncitori sibieni sînt fruntea echipelor care 
repară mașinile celor din Mediaș... Elevii 
de la Școala de șoferi au cărat sute de 
tone de piatră din carieră, pentru drumu-

*— Peste tot. La case, la grajduri, la re- 
însămînțări, la solarii.

— Cîți tineri lucrează?
— Toți. Azi au pornit către locurile de 

muncă cinci căruțe și două camioane.
— Și toți cîntă ?
— Toți. Noi, organizația, 

Da’ acum nu prea e vreme
avem și cor. 
de serbări...

ȘI PENTRU
artistică a ti-

...ȘI TOTUȘI, E VREME
SERBĂRI. De pildă, echipa______ _  „
nerilor textiliști din Sibiu a realizat,. la un 
singur spectacol, 2 500 de lei pentru sinis- 
trați. Cam tot atît și artiștii amatori de la 
Electroputere-Craiova. Și la fel formațiile 
Combinatului din Făgăraș. Și cele din 
Sfîntu Gheorghe. Și din Alba Iulia. Și din 
Galați ». Cîți artiști amatori avem în țară? 
Cîți dintre ei sînt tineri ?...

...ȘI, DE ASEMENEA, unde pot fi în
cheiate aceste file de cronică ?...

*

rile întregului județ... Cum sînt tinerii noș
tri ? Sînt GENEROȘI! ...O-ntreagă serie 
de elevi care absolvă liceul și-au donat 
uniformele pentru colegii lor sinistrați. 
Unuia dintre ei nu i-au fost primite hai
nele. Era numai într-a zecea și voia să ne 
înșele. Cînd l-au întrebat cu ce avea să 
se-mbrace el în noul an școlar, a răspuns: 
Vedeam eu. Munceam și-mi cumpăram 
altă uniformă... Cum sînt tinerii noștri ? 
Sînt OAMENI!" (Richard Winter, prim- 
secretar al Comitetului județean de partid 
Sibiu). „Abia în zilele astea am înțeles ce 
forță reprezintă tineretul nostru. Nici în 
timpul războiului n-am văzut, la niște oa
meni atît de tineri, atîta curaj și abnega
ție". (Nae FIoca-Acileni, actor, Tg. Mureș). 
„Cu ăi tineri nu mi-e frică nici de apă, 
nici de foc. Cu ei merg pînă și la muma 
iadului și-o răpun“. (Nîsim Guga — 60 de 
ani—, cioban în Munții Bîrgaului).

6

...Gînduri despre tineri. De dragoste, de 
încredere, de nădejde. Tot atîtea unghiuri 
de perspectivă din care profilul tinerei ge
nerații, gravat în metalul dur al marii în
cercări. își definește contururile de frumu
sețe netă, adine omenească, tulburătoare. 
O frumusețe prefigurînd însuși chipul 
omului de mîine al țării.

ÎN EXPERIMENTAREA NOULUI 
SISTEM DE SALARIZARE Șl 

MAJORAREA SALARIILOR

OPTIMIZAREA CORELAȚIEI 
dintre MUNCA EFECTIV
PRESTATĂ ?i CÎȘTIGUL

Revenim fn uzina de aluminiu 
din. Slatina la mai bine de 6 
luni după ce întreprinderea a 
beneficiat, împreună cu cele
lalte unități ale industriei chi
mice, metalurgiei neferoase, de 
celuloză și hîrtie, de prevede
rile Hotărîrii Consiliului de Mi
niștri privind 
perimentării 
salarizare și 
ilor.

generalizarea ex- 
noului sistem de 
majorarea salari-

statele de salariiParcurgînd _____ ___ ______
întocmite în ultimele patru luni 
atenția ne este atrasă de faptul 
că toți muncitorii secției de e- 
lecțroliză au primit salarii mult 
mai mari decît s-ar fi cuvenit 
dacă în calcul am lua numai 
procentul de majorare de 9.9 la 
sută cît fusesem informați că 
a revenit în medie pe uzină. 
Electrometalurgul Vasile Tofan, 
de pildă, față de un salariu tari- 

• far vechi de 1639 lei, a cîștigat 
acum 1942 lei. Deci un procent 
de majorare de 19,8 la sută. 
Lăcătușul mecanic Gheorghe 
Gușe, încadrat la categoria a 
IlI-a, treapta a doua, în con
dițiile vechiului sistem de sala
rizare avea un salariu tarifar 
de 1220 Iei, acum are 1459 lei, 
procentul de majorare fiind în 
acest caz de 19,3 la sută.

— Lucrul se explică — ne 
spune tovarășul Florian Cîm- 
peanu, tehnician principal în 
cadrul serviciului salarizare — 
prin aceea că la repartizarea 
procentului mediu de majorare 
pe secție am ținut seama, nici 
nu se putea altfel, de specificul 
și condițiile de muncă ale fie
cărui compartiment de produc
ție, de importanța și gradul de 
dificultate a fiecărei operații 
din fluxul tehnologic. Avînd în 
vedere aceste criterii, la fixa
rea salariului tarifar nou, sec
ției electroliză, secție cheie a 
fabricației, i-a revenit un pro
cent mediu de majorare de 14,58 
la sulă, în vreme ce secției a- 
nozi, ai cărei salariați, trebuie 
să adaug, erau încadrați la ma
ximum, numai 5,4 la sută.

— Aș dori să completez — in
tervine în discuție tovarășul 
Mihai Constantinescu, tehnician 
principal în cadrul aceluiași ser
viciu — că, în afara acestor 
majorări prioritare, muncitori
lor' secției de electroliză Ia sa
lariul nou de încadrare li s-a 
acordat în conformitate cu 
punctul 4 din H.C.M. 914 (care 

^precizează măsurile ce pot fi 
luate de întreprinderi în scopul 
stabilizării personalului) încă un 
spor de 10 la sută iar tehnicie
nilor șj maiștrilor un procent 
de 5 la sută.

în aplicarea Hotărîrii Consi
liului de Miniștri din 1 decem
brie 1969 privind generalizarea

REALIZAT Foto: O. FLECAN

experimentării noului sistem de^^ 
salarizare și majorarea salarii-® 
lor, s-a pornit așadar și trebuie 
s-o subliniem, de la condițiile 
concrete existente în uzină, că- @ 
utîndu-se pe cît posibil să se 
realizeze optimizarea corelației 
existente între munca efectiv 
prestată și salariul cuvenit, re- “ 
partizarea diferențiată a pro
centului de majorare mediu pe^ 
întreprindere reprezentînd o e-“ 
locventă demonstrație în acest 
sens. Urinările favorabile ale 
respectării principiului echită- @ 
ții nu au întîrziat să-și semna
leze apariția. Astfel, după cum 
ni se spune, dacă în urmă cu 
6 luni se înregistra constant o 
fluctuație a muncitorilor din 
secția electroliză, care se dis
tinge prin condiții mai dificile 
de muncă, spre celelalte sec
toare de producție din cadrul 
aceleiași unități economice, în
momentul de față se observă că ® 
stabilitatea muncitorilor a eres- 
cuț, fapt care influențează po
zitiv asupra evoluției procesu- 
lui tehnologic de fabricare a ” 
aluminiului.

— Dacă ne referim la munci
torii auxiliari — adăuga ingine
rul Mircea Chioștec, mecanic 
șef adjunct, aducînd în discuție 
un alt element relevant — tre- @ 
buie să spun că în cazul lor, 
noul sistem de salarizare a ac
ționat vizibil în direcția crește- A 
rii răspunderii față de obliga-^ 
țiile ce le revin. Cînd afirm a- 
ceasta am în vedere că salariul 
lor depinde de acum atît de re
alizarea planului de reparații 
cît și de cel al secției. în acest 
fel, sînt evitate situațiile în care 
deși în cadrul secțiilor existau 
utilaje defecte, dacă volumul 
reparațiilor planificate era re
alizat. nimeni nu se prea gră
bea să intervină operativ pen
tru a le repune în funcțiune. 
Explicația ? Indiferent dacă 
secția realiza sau nu planul ei 
primeau salariul integral, ba, 
mai mult, primele erau intacte, 
în noile condiții această ano- '
malie a încetat. Făcînd parte 
din compartimentele de produc- :
ție, muncitorii din serviciul me- 1
canîe șef au obligația de a-și co- 1
ordona eforturile qum e și fi- ’
resc, la bunul merg al activită
ții de producție știind că ne- !
mijlocit cîștigul lor este legat 1
de competența și responsabili- 1
tatea cu care își exercită zi de 
zi atribuțiile profesionale. *

* <
Subliniind cîteva din punctele 1

de interferență prin care noul ț
sistem de salarizare vine în în- !
timpinarea exigențelor produc- !
ției, interlocutorii noștri nu au !
omis să ne prezinte două din <
eventualele îmbunătățiri ce i se i
pot aduce, îmbunătățiri pe care î

le Consideră necesare în vede
rea • mărirji cointeresării mate
riale și realizării unor interde
pendențe tot mai strînse între 
munca prestată și cîștigul rea
lizat.

1) După trei luni de la veni
rea în întreprindere, își ex
primă punctul de vedere tova
rășul Florian Cîmpeanu — cali- 
fieîndu-se .direct la locul de 
muncă, tînărul angajat este în
cadrat la categoria I de sala
rizare. Pînă a ajunge la cate
goria maximă trebuie să treacă 
cel puțin 13 ani. Nimic de zis 
față de această durată dacă ne 
referim la strungari de pildă, 
a căror meserie, prin natura sa, 
solicită pentru asimilare un in
terval de timp atît de întins. 
De ce însă aceeași reglementare, 
să fie valabilă și pentru elec- 
trometalurgi sau în extenso 
pentru muncitorii de la tehno
logiile în flux care, indiferent 
de categorie, execută în general 
o gamă restrînsă de operații pe 
aceleași utilaje? Că trebuie să 
existe o diferență de salarizare 
între cel ajuns la apogeul me
seriei și cel ce face primii pași 
sînt de acord. Găsesc însă că 
disproporția este în condițiile 
actuale exagerată. Cred că 
această situație anormală ar 

Imperativele actuale ale știin
ței — ne dovedește Vilan 
lamina, muncitor în secția a 
IlI-a echipaje electrice la 
Uzina „Automatica" din Ca
pitală — te obligă să urmă
rești ca fiecare mișcare pe 
care o faci să respecte întoc
mai schema proiectantului.

putea fi remediată dacă numă
rul celor șase categorii pe ca- 
re-1 știm, fiecare cu cîte patru 
trepte de salarizare, ar fi re
dus la trei, echivalente cu în
cepător, Inițiat, Avansat, tînărul 
muncitor urmînd ca și pînă în 
prezent să susțină în fața unei 
comisii tehnice examenul de 
promovare între categorii. Din
tre avantajele pe care le-ar a- 
trage această reașezare pot a- 
mintî creșterea interesului pen
tru îndeplinirea cît mai corectă 
a atribuțiilor de serviciu, sta
bilitatea la același loc de muncă, 
emulația dintre muncitori.

2. înainte încă de aplicarea 
experimentală la Uzina de alu
miniu Slatina a noului sistem 
de salarizare — ne spune to
varășul Dumitru Bărbulescu, 
directorul Direcției personal, 
învățămînt și salarizare al gru
pului industrial de aluminiu — 
împreună cu inginerul Victor 
Avram am făcut o analiză, cu
prinsă apoi într-un studiu, re
feritoare la muncitorii de bază 
— electrometalurgiști — înca
drați după rețeaua de salarizare 
a metalurgiei neferoase. Cu acel 
prilej am constatat că în secția 
electroliză (la' care are loc un 
proces fizico-chimic caracterizat 
ca un proces de aparatură) for
mele de salarizare nu asigurau

SCRISOAREA
A PATRA

PEm CE M FOSE

ADMONESFARE SEVERA

sfflimii mc.

Elena Dumitrache, secre
tara comitetului U.T.C. din 
C.A.P. Saraiu, e.plină de bu
năvoință, dar nu mă poate 
ajuta cu nimic. „Pentru ca 
nu lucrez aici decît de șase 
luni, îmi explică ea, și pe 
urmă sînt și străină, nu sînt 
din sat". în alte împrejurări 
i-aș fi reproșat faptul că în 
șase luni n-a făcut deloc 
progrese în privința cunoș
tințelor ei legate de profilul 
economic al unității. Oricum 
ar fi, e greu de justificat 
cum se poate ca unul din 
contabilii cooperativei agri
cole să nu-ți răspundă decît 
cu umeri ridicați din mo
mentul în care discuția a- 
junge la sectoarele cheie ale 
producției — nimic despre 
zootehnie, nimic despre 
structura sectorului vegetal, 
ce suprafețe, ce culturi, ni
mic despre viticultură, de
spre legumicultura, nimic în 
legătură cu ceea ce este ca
pital pentru orice întreprin
dere economică — față de 
trecut, e mai bine Sau nu, 
unde se bate pasul pe loc și 
de ce ? Ceea ce rămîne de 

• • • • •
cele mai bune condiții cerin

țele repartiției după muncă în 
sensul că ele nu țineau seama, 
și nu țin nici în condițiile noului 
sistem de salarizare de aptitu
dini, efort personal, de sarcinile 
de producție ce stau în fața exe- 
cutanților. Avînd în vedere că 
specificul producției nu permite 
o măsurare cantitativă a muncii 
și ea este reflectată într-o sferă 
de atribuții și într-o zonă de de
servire, consider că ar fi mai 
normal ca salariul să fie deter
minat nu de categoria de înca
drare ci de funcție. Dacă, de 
pildă, din doi muncitori cu ace
eași categorie de încadrare, unul 
este șef de echipă, el va trebui 
să primească un salariu pe, să 
zicem, 1815 lei pe cînd celălalt 
doar 1520 lei. De ce ? Pentru că 
nu trebuie să uităm că nici cu
noștințele și aptitudinile, nici 
efortul și responsabilitatea nu 
sînt egale. în felul acesta plă
tind funcția și nu categoria de 
încadrare, plătim efortul real și 
nu cel formal, adîncim indiscu
tabil principiile de repartiție so
cialistă. Noi sîntem gata, dacă 
Ministerul Muncii ne va aproba, 
să experimentăm această formă, 
luînd pe răspunderea noastră 
rezultatele obținute.

GH. GHIDRIGAN 

mw CC

neînțeles în orice condiții 
este absența oricăror infor
mații referitoare la prezența 
tinerilor, la participarea lor 
la muncă, volumul și cali
tatea contribuției lor.

— Cred, așa, după mine, 
că în zootehnie nu lucrează 
tineri. Sînt toți oameni mai 
în vîrstă. Cred că C.A.P.-ul 
merge bine dar nu se știe, 
nu știu pînă la urmă.

De ce să apreciezi incert, 
să nu știi ?

— Pentru că nu știu ce se 
discută în consiliu, nu știu 
ce spun brigadierii în ședin
țele de plan din fiecare 
seară. Nu mă cheamă nimeni 
acolo, mi se spune de la 
obraz că n-am nici o atribu
ție și știți, vorba aceea, „ne
poftitul n-are scaun". Dacă 
m-aș duce, m-ar întreba ce 
caut acolo — și m-ar da a- 
fară, de-asta mi-e și frică să 
întreb pe cineva despre cum 
se muncește la cîmp. Sînt 
sigură că mi s-ar răspunde 
să-mi văd de socotelile con
tabilității că asta e treaba 
mea, restul nu mă privește.

Este, desigur, o inhibiție 
copilărească, dar n-aș spune 
despre ea că a apărut chiar 
din senin. Cu o seară înainte 
eu însumi am riscat să fiu 
dat afară din camera de 
oaspeți a consiliului popular. 
Două sau trei zil,e mai îna
inte fusesem prin sectorul 
zootehnic al cooperativei a- 
gricole vecine, Dulgheru. 
îmi ieșise în cale, crescăto
riile de porci de acolo sînt 
aproape peste drum de sec
ția a IV-a a I.M.A. Hîrșova, 
unde avusesem de fapt in
tenția să merg. Am vrut să 
aflu cîți tineri sînt încadrați 
în sector și ce rezultate ob- 

. țin și, peste asta, mai mult 
fără voia mea, m-am trezit 
că ascult 
cu niște 
vreo 600 
trei ani,
torie, vreo 60 de 
carne mai puțin decît ar fi 
putut să livreze statului uni
tatea, ajunse pe căi nu toc
mai clare în alte părți. Cu 
cit a fost păgubită coopera

o poveste încurcată 
purcei, nu mulți, 
în ultim’i doi sau 
vînduți din crescă- 

tone de

tiva e greu de scos la iveală 
și după cîte mi s-a spus s-ar 
putea ca investigațiile unor 
organe competente să conti
nue încă multă, foarte multă 
vreme, să nu se încheie ni
ciodată. Oamenii vorbesc, 
unii afirmă că nu e nimic 
de făcut, nu va ieși nicio
dată nimic la iveală pentru 
că sesizările de aici, oricîte, 
se primesc la județ, nimeni 
nu are destul curaj acolo să 
le dea curs, toți își amintesc 
între timp că fratele omului, 
care leagă și dezleagă totul 
în comună are o funcție im
portantă în consiliul jude
țean. în situația mea de co
laborator al Comitetului ju
dețean pentru cultură și artă, 
mi-e greu să alerg și să 
scormonesc după amănunte. 
M-am limitat doar la a afla 
că totul s-a făcut aparent 
cu acte în regulă, că purceii 
au fost vînduți cu „forme 
legale" unor persoane „par
ticulare", că la cooperativa 
agricolă există bonuri de 
mînă, note de plată și bor- 
derouri aparent fără cusur. 
Firește, printre „beneficiari" 
sînt pomenite numele unor 
autorități reprezentative ale 
comunei. Nici nu e nevoie 
să intri în amănunte ca să-ți 
dai seama de căile ocolite, 
lăturalnice pe care s-a mers. 
E suficient să spun că nu
mai în anul trecut, în loc să 
se vîndă membrilor coope
ratori doar 35 de purcei con
statați a fi rahitici de către 
medicul veterinar, s-au vîn- 
dut conform relatărilor fos
tei brigadiere zootehnice, 
Despina Vasile, în jurul a 
200 și cei mai mulți unor 
cumpărători veniți din afara 
satului.

Mi s-a 
s-a aflat 
Dulgheru 
mănunte doar în legătură cu 
biblioteca și căminul cultu
ral, că n-am fost sesizat 
doar de necazurile organiză
rii și instruirii formațiilor 
artistice de amatori. Mai re
pede decît m-aș fi așteptat, 
mi s-a transmis că cei pe 
care „îi spionez", nu mă vor 
ierta, că nu mai am ce că

dus repede vestea, 
numaidecît că la 
n-am ascultat a-

uta în camera de oaspeți a 
consiliului popular comunal, 
amenințare care urma să fie 
materializată de Jan Tudor, 
.om cu funcții dintre cele 
mai importante în comună, 
adică să fiu izgonit în toiul 
nopții afară, ba mai mult 
decît atît, să fiu alungat 
chiar din comună „dacă nu
mi bag mințile în cap", „dacă 
nu stau în banca mea", 
„dacă nu-mi văd de treburile 
mele."

— Dumneata, mi-a spus 
Jan Tudor, tovarășul la care 
m-am referit, să-ți vezi de 
treaba dumitale. Să te ocupi 
de căminul cultural și de ac
tivitatea culturală. Ce te in
teresează sectorul zootehnic? 
Asta e cultură ? N-ai ce că
uta acolo fără știrea mea. 
întîi îmi spui mie și după 
aia, dacă îți dau eu voie. Să 
pui la punct activitatea cul
turală și căminul, nu să-ți 
bagi nasul peste tot.

Pînă la urmă nu m-am ales 
decît cu această admonestare 
severă, n-am fost dat afară 
deși, în sinea mea, aș fi 
vrut să mi se întîmple și 
așa ceva. Dar lecția m-a con
vins de existența unui a- 
nume tratament administrat 
celor prea curioși și a căror 
curiozitate poate fi pusă la 
respect, redusă la muțenie. 
Nu mi-aș fi divulgat, firește, 
identitatea adevărată, aș fi 
răbdat sancțiunea pînă la 
capăt. însă o explicație lo
gică a atitudinii mele de 
pînă atunci, m-am străduit 
să-mi ofer în pofida amenin
țărilor cu evacuarea.

Ca secretar de comitet co
munal U.T.C., ca om în răs
punderea căruia se află ca
litatea și pi-ezența la muncă 
a tinerilor din toate sectoa
rele cooperativei agricole, eu 
trebuie să știu adevărul. Eu 
trebuie să știu dacă nu cum
va anomaliile acestea fac ca 
tinerii să părăsească unita
tea și să-și aleagă alt loc de 
muncă, în altă comună sau 
la oraș, eu am obligația să 
fiu la curent și să le apăr 
interesele pentru că de res
pectarea legalității în tot 
ceea ce se întreprinde în co
operativă depinde, o dată cu 
bunăstarea membrilor coo
peratori, nu numai bunăsta
rea tinerilor, dar și randa
mentul cu care ei muncesc, 
tragerea de inimă la lucru. 
Spiritul gospodăresc, apăra
rea avutului obștesc de ori
cine ar atenta la el și pe 
orice cale înseamnă contri
buția mea proprie la conso
lidarea unității, prin aceasta, 
un sprijin adus tuturor ac
tivităților care depind de a- 
jutorul pe care însăși orga
nizația îl poate primi în 
desfășurarea unei vieți nor
male.

Am rămas, așadar, mai de
parte colaborator al comite
tului județean pentru cul
tură și artă și ipotetic se
cretar al comitetului comu
nal U.T.C.

MIRCEA TACCIU
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Pentru această lucrare de 
„artă plastică" amplasată în 
Cișmigiu s-au cheltuit bani, 
s-au făcut devize, s-au obți

nut aprobări.

CITITORUL TINAR

CĂRȚII SOCIAL-POLITICE!
Sub egida Comitetului Municipal U.T.C., Editurii politice și 

Centrului de librării București, între 15 și 21 iunie s-au desfă
șurat în Capitală manifestările prilejuite de „Zilele cărții social- 
politice".

Acțiune de largă penetrație și aleasă importanță în educația 
ideologică, politică, culturală și științifică a tineretului, „Zilele 
cărții social-politice" au reunit la atenee și case de cultură ale 
tineretului, în uzine, instituții, institute de proiectări și cercetări, 
în jurul unei problematici considerată adesea dificilă, sute și 
sute de tineri de cea mai diversă formație.

Dialogul cititor-carte a căpătat cu această ocazie expresia sa 
cea mai directă în discuțiile și schimburile de opinii desfășurate 
între cititorii cărții social-politice și autorii ei. Menționam că 
în aceste cîteva zile tineretul din Capitală a avut ocazia să se 
întîlnească cu unii dintre cei mai stimați scriitori și apreciați 
cunoscători ai săi, personalități prestigioase ale vieții noastre 
științifice, universitare, literare, culturale și editoriale. Gravitînd 
cu precădere în jurul unei bibliografii diverse — produs al ac
tivității laborioase din ultimii ani — dezbaterile au marcat prin 
maturitatea și aspirațiile de intelectualitate dovedite de cititori, 
expresia concentrată a interesului și eficienței cu care este asi
milat de către tineri acest gen de literatură. Indirect, ele au ofe
rit un spor de sugestii pentru toți cei implicați în această sem
nificativă manifestare: Tineretul poate deveni un consumator 
constant și pasionat al cărții social-politice, cu condiția de a 
căpăta un „reflex" și de a găsi și păstra un „ritm" pentru asimi
larea ei. Dar pentru aceasta, autorii, editurile în Colaborare cu 
organele U.T.C., angrenajul de producere, difuzare și populari
zare pot consulta mai des pe cititori, pot organiza întîlniri cu 
ei, discuții, simpozioane ca un act firesc al acestui proces, iar 
nu ca obiectiv de campanie.

„Zilele cărții" au produs si sintetizat o experiență utilă. Im
portant este ca în săptămînile și lunile ce vor urma ea să fie 
folosită, în concordanță cu specificul diferitelor colective de ti
neri, cu preocupările actuale și de perspectivă ale editorilor 
literaturii social-politice și ale propagatorilor ei.

(Urmare din pag. I)

cifrăm mecanismul de realizare 
a unui monument pornind de 
la fazele inițiale, de la cele ale 
dezideratelor, ca să spunem 
așa. Am aflat că există un ne
cesar de monumente (care cu
prinde comenzi „la zi" și pro
puneri pentru următorii ani) 
alcătuit prin dezbaterea unei 
comisii mixte, compusă din re
prezentanți ai C.S.C.A., U.A.P. 
și C.S.A.L. Cînd se trece la 
realizarea lui participă și repre
zentanți ai beneficiarului (mi
nistere, consilii populare, etc.). 
Acest „necesar" este alcătuit, 
ni s-a spus, la Direcția artelor 
plastice din C.S.C.A. conform 
unor direcții tematice,»de con
ținut dar avîndu-se, pe de altă 
parte în vedere și nivelul artis
tic la care trebuie realizate 
lucrările.

Acest „necesar", un plan în 
fond . care conține în sine un 
posibil muzeu menit să ne sa
tisfacă exigențele, este totuși 
un plan care se străduiește, re
ușind mai mult sau mai puțin, 
să țină pasul cu ceea ce se 
creează în ateliere, să ia în con
siderație afinitățile sau chiar 
doleanțele artiștilor față de a- 
numite teme. Asta pentru Capi
tală, căreia îi revin din cele 
18 milioane alocate anual artei 
monumentale (investiții și achi
ziții de artă) circa 2/3 din sumă 
față de 1/3 cît revine provinciei 
(adică întregii țări), sumă pe 
care provincia o mai împarte 
încă cu diverse ministere inte
resate în achiziții de artă. Deci, 
pentru această sumă care este 
cu mult mai mică decît o treime 
față de totalul investițiilor, co
mitetele de cultură și artă ju
dețene, după o consultare cu 
personalitățile locului, istorici, 
artiști, literați etc., consultare 
de care organele C.S.C.A. ne-au 
asigurat că există, înaintează 
propuneri (unele însoțite chiar 
de documentația necesară în a- 
cord cu forurile locale de arhi
tectură și sistematizare), centru
lui care decide în ultimă ins
tanță ce le trebuie ți ce nu, ce 
li se „potrivește" și ce nu. 
C.S.A.L.-ul decide, de asemenea, 
peste forurile locale de arhitec
tură, dacă propunerile se înca
drează sau nu planurilor de 
sistematizare dublînd, nu întot
deauna în cunoștință de cauză, 
niște atribuții specifice. „In ulti
mul timp beneficiarii au început 
să se deștepte însă" — am a- 
uzit în decursul discuțiilor. Re
plica se referea la ridicarea 
unui monument al lui Blaga la 
Lancrăm pe care Sebeșul l-a 
dorit numai în viziunea lui 
Romul Ladea argumentînd, după 
părerea mea fără drept de re
plică, această cerere. Edilii din 
acest oraș au înțeles să fie in
tr-adevăr „beneficiari", dar ne 
întrebăm ce se întîmplă cu cei
lalți beneficiari denumiți ast
fel numai prin ceea ce primesc 
nu și prin ceea ce aleg. Orice 
localitate trebuie să se gîn- 
dească în primul rînd la acele 
personalități istorice și culturale 
intrate, ca să spunem așa, în- 
tr-un patrimoniu " '
Odată însă 
de principiu 
uri (orice 
necesită .... ........ . _................._
piafă publică și deoă’șește suma 
de 500 000 este aprobat numai 
printr-un H.C.M.), monumentul 
nu se ridică intr-un timp optim. 
Aceasta datorită întîrzierii a- 
probărilor și H.C.M.-urilor de 
finanțare a lucrărilor. Aci stă 
una din cauzele întîrzierii rea
lizării unor monumente nu și 
justificarea, sentimentală după 
părerea noastră, că un monu
ment cere timp, cere chibzu
ință. fapt cu care sîntem de a- 
cord numai ca acest „timp" să 
nu depășească 10—15 ani .' Un

H. C. M. relativ recent prin

național, 
cu aprobările 

-și chiar H.C.M.- 
monument care 

amplasarea într-o

PE SOCLURI

Despre topica amplasamentelor: in vreme ce „Otidiu" a lui Cor- 
neliu Mearea este ascuns în coroana unui copac, acest „amoraș” 
are un spațiu generos, nefustificat de generos! (Șoseaua Kiseleff). 

nenuanțare pare că se opune 
altuia (hr. 1003 din 1963). Evi
dent. se nasc situații ciudate. 
Să exemplificăm. Fondul inițial 
total este finanțat astfel : 6 mi
lioane prin Banca de investiții 
și 12 000 milioane prin Banca 
națională a R. S. România (in
vestiții sînt considerate lucră
rile-de artă publice iar achi
zițiile sînt tablourile, statuile, 
lucrările de artă decorativă re
partizate muzeelor, instituțiilor 
și., depozitelor). Uneori „achi
zițiile", un bust de pildă, am
plasat într-o grădină publică 
poate deveni, după lege, „inve
stiție", și foarte bine o filială 
județeană a Băncii de investi
ții s-o considere ca atare și să 
se opună finanțării amplasării 
sale. Se nasc discuții în jurul 
nomenclaturii „statuie" și „mo
nument". Am ajuns să ne în
trebăm dacă un bust e o sta
tuie sau e un monument ? Dacă 
un personaj stînd pe scaun e 
ștatuie sau monument. Ce) mai 
adesea se simplifică totul achi- 
ziționîndu-se, mai ales din 1969, 
mai mult artă decorativă mo
numentală (tapiserie, mozaic, 
forme decorative sculpturale 
etc.), deoarece, aici cel puțin, 
nu există, respectînd litera le
gii, nici un fel de dubii. Nu 
sînt nici statui, nici monumente.
Toate aceste lucruri nu 
în fond 
nate să 
frînă în 
mentelor, care ne-a fost 
tată aproape ca „insolubilă", 
este aceea a amplasamentelor. 
„Nu avem locuri", „totul de-

pinde de sistematizare", au de
venit un soi de sloganuri obo
sitoare și sterile. Ca să se ar
gumenteze aceste sloganuri ni 
s-au arătat studii de amplasare 
(executate cu tot tipicul, cu 
toată documentația tehnică de 
rigoare de către Proiect-Bucu- 
rești), studii care pot fi destul 
de numeroase chiar pentru o 
singură statuie. Un astfel, de 
studiu poate costa între 25-45 006 
lei 1 Ne întrebăm de ce docu
mentația „științifică" precede și 
încă cu așa larghețe alegerea de 
bun simț a locului unde trebuie 
făcut amplasamentul, cheltuin- 
du-se bani cu care s-ar mai

(Urmare din pag. I)

decît forurile 
le rezolve. O 
materializarea

privesc 
desem- 
a doua 
monu- 

prezen-

ZIAR DE VACANTA,
„LITORALUL"

Nouă" ziarul județean din Constanța tipărește de 
ediție suplimentară sugestiv intitulată „Litoralul".

outea ridica încă cîteva monu- B 
mente ? ! Și dacă tot e vorba g 
de bun simț și de amplasa- 
mente, ne întrebăm de ce o ■ 
lucrare ca „Ovidiu" a lui Cor- g 
neliu Medrea, de exemplu, stă 
ascunsă printre arbori în ■ 
Parcul Kiseleff în timp ce un B 
soi de havuz cu îngeraș are o — 
perspectivă impecabilă în ace
lași parc ? De ce monumentul ■
„Eminescu" al lui Jalea, din g 
Parcul Herăstrău, este ascuns 
pe o arteră necirculată ? Sau, ■ 
ne întrebăm de ce alte parcuri B 
sau spații verzi din centrul Ca- g 
pitalei. și nu nurrtai din centrul " 
Capitalei, nu pot găzdui statui B 
(ca parcul de pe Calea Victo- g 
riei. spațiul verde din Piața 
Victoriei etc. etcA Se mai pot ■ 

în Parcul g 
sau la stadionul 

unde ne-au

După marile simfonii („in
comparabile impare" • — „E- 
roica", „Simfonia destinului", 
„Apoteoza dansului", „Marea 
simfonie cu cor"), după „Fi- 
delio", cvartetele de coarde, 
capodoperele literaturii came
rale, in suita manifestărilor 
dedicate aniversării a 200 de 
ani de la nașterea lui Ludvig 
van Beethoven a sosit și rîn- 
dul simfoniilor de mai mică 
respirație dar fără de care nu 
ne putem închipui existența 
„coloșilor" beethovenieni, fără 
de care tabloul general al ope
rei lui Beethoven rămîne in
cert conturat.

In penultimul concert al 
stagiunii Filarmonicii bucu- 
reștene, Mircea Basarab a a- 
vut inițiativa programării în- 
tr-un singur simfonic a două 
dintre „micile simfonii beetho- 
veniene" — Simfonia a patra 
— suava „floare" care păs
trează peste veacuri amintirea 
unor zile liniștite și pline de 
duioșie ale vieții lui Beetho
ven, zile în care „leul era în
drăgostit și și-a pus ghiarele 
în teacă", și ciudata Simfonie 
a 8-a „împletind — după ex
presia lui Romain Rolland - 
tragedia cu farsa, tăria unui 
Hercule cu răsfățurile unui 
copil".

Zămislind aceste simfonii în
amplasa statui
„23 August" 
din același parc 
mai rămas numai niște socluri 
ale unor foste statui de ghips B 
astăzi aruncate la gunoi, deoa- -- 
rece știut este si fără să fii 
„specialist", că ghipsul nu re- 68 
zistă intemperiilor mai mult 
de 3—4 ani. Să luăm un alt 
exemplu. „Monumentul de la 
Rond" din Rahova cum îl nu- jg| 
mește Ghidul monumentelor 
din-București, cu o perspectivă 83 
admirabilă de pe bulevardul S3 
Coșbuc este cu totul nesemni- g 
ficâtîv și spațiul poate fi folo
sit. Nimeni din cei ce se odih- ® 
neau pe băncile „Rondului" nu g 
ne-a putut spune ce reprezintă g 
monumentul (o coloană corin
tică pe care stă așezat un vul- S Dar numai atît. Mai puțin^ inte- 
tur și peste vultur un glob- etc.
etc.) Să ne oprim aici |-

Problemele monumentalisticii B ales^în^efii
sînt mult mai numeroase decît B formării unei viitoare personali-

PWIill
BEEEHOmE
zile de bună voie și senină
tate, (Simfonia a patra — spu
nea cîndva Robert Schumann 
este o zveltă fată elină prin
tre doi coloși de la miază
noapte, Simfoniile a 3-a și a 
5-a), Beethoven nu renunța la 
marile sale frămîntări ci de
monstra ca de multe alte ori, 
spirit conciliant, dorința de a 
găsi necontenit căi de legă
tură cu înaintașii săi, tendin
ța de a împăca tulmultuoasele 
forme ale gîndirii sale cu li
niștea vechilor maeștri ai mu
zicii.

Printr-o excepțională stă- 
pînire a partiturilor, Mircea 
Basarab a încercat să recon
stituie cadrul acestor univer
suri simfonice. Nu a găsit pa- 
re-se tot timpul atașamentul 
total al unor instrumentiști, 
care așteptau zilele de vacan
ță.

Mai mult decît oricare crea
tor, Beethoven cere pasiune 
totală indiferent că unor in
strumentiști piesele li se par 
de mult cunoscute sau că di
ficultățile tehnice au fost de 
mult rezolvate, indiferent că 
pe plan calendaristic sîntem

în preajma încheierii 
nii...

Au fost pe parcursul 
cirilor pagini de îpaltă 
trie ce mărturiseau 
primei orchestre a țării, 
gîndim (în Concertul de sâm
bătă seara), la luminozitatea 
Allegroului inițial al Simfo
niei a 4-a sau la impecabila 
expresie a celei de a doua 
mișcări (Allegro Scherzzando), 
din „mica simfonie în fa".

Am asistat însă în unele 
momente la pătimașe izbuc
niri, inutile vehemențe care 
anulau culorile „stăpînite" ale 
unor pagini, „liniștea" liniilor 
unei perfecte construcții.

Pentru iubitorii muzicii bee- 
thoveniene, agenda de concer
te a noii săptămîni anunță un 
„eveniment" deosebit: sub 
conducerea unui cunoscut di
rijor englez — Anatol Fistou- 
lary — Filarmonica a progra
mat pentru vineri și sîmbătă, 
Simfonia a 9-a — cel mai im
punător monument sonor înăl
țat de Beethoven. Merităm a- 
cum la încheierea stagiunii — 
și înainte de a poposi la Con
certul inaugural al celei de a 
5-a ediții a Festivalului ,,Geor
ge Enescu" o sărbătoare mu
zicală. O așteptăm nerăbdă
tori...

IOSIF SAVA

minora, a copiilor)
Arta copiilor este întâmpinată 

în general cu condescendență.

resează impulsurile care o fac să 
se afirme ca și implicațiile nebă- 

® nuite atît în planul teoriei ariei

se pare. Se mai pot lua în dis- g tați. Ne place să vedem în 
cuție probleme ca aceea a ca- „creația" lor o 
sării monumentelor care, nebe- ® gesturiloradulților, 
neficiind de o lege specială sînt ® ~5e. 
casate ca obiecte de uz cotidian 
sau ca aceea a tarifelor restau- 9 an“". cierărilor de monumente, tarife ne- B ț- 
reglementate de nici o lege, b vapor cu aripi sau un „lucru" al 

în g cărui regn nu va putea fi stabi- 
g lit niciodată fără indicația „au- 
88 torului". Sînt „greșeli" savuroa- 
9 se și le judecăm ca atare. Evi- 
® dent eronat. „Ar fi greșit să se 
g creadă — spunea Lucian Blaga 
g —, că un copil vede numai atît 
m cît e în stare să deseneze. Copi-

lor o imitație a 
r o oglin- 

— JlxC „infantilă", naivă a rea- 
B lității imediate. Ne place, ne 

amuză chiar, această stîngă- 
cie a lor, care îi face să înfă
țișeze un om cu șase picioare, un

câre se fac „estimativ", 
„comparație" cu alte domenii 
(evident incomparabile), proba
bil cam așa cum a fost vămuita 
și mumia egipteană trimisă în 
țară în secolul trecut de către 
Exarcu : ca pește sărat. Se mai ~ _ _________________
poate discuta, de asemenea, pro- ® Iul desenează de obicei noțiunea 
blema concursurilor, deoarece B lucrului, adică valoarea lui con- 
pentru unele monumente se fac B stantă, și nu lucrul însuși". Intră 
concursuri iar pentru altele nu. gg 
dar aceasta absolut fără nici un 
criteriu stabil cum a ținut să ne 
sublinieze (și chiar să ne con
vingă că e foarte natural acest ~ xw«x.w*Vxx xx
lucru) un inspector din C.S.C.A. ® dezorientează, multiplicitatea îl 
După cum ește regretabil și fap- B sperie; cu gesturi îndrăznețe el 
tul că nu sînt anunțate 
nțentate larg în presă, 
sînt reproduse măcar în revia- ■ 
tele ne specialitate toate vâri- a rios să comul,ice. De aici senza- 
antele intrate în concurs. Ală- g fja de „schemă", de „stil" comun 
turi de tot ceea ce s-a reali
zat în monumentalistică (și nu 
s-a realizat puțin într-o ț__
fără prea multe monumente to
tuși) în muzeul imaginar al ar
tei noastre în locul unor lucrări 
fundamentale stau deocamdată ® sub aspectul „finalității", al cul- 
prea multe dosare, B tivării lor „pedagogice*4. Desenul

aci un efort de abstractizare, pe 
care cel mai adesea nu-1 apre
ciem exact. Copilul nu imită na- 

B tura, ci o ia în posesie selectiv, 
g ordonator. Ca și omul primitiv, 
_ viziunea completă a realității îl

si co- ® va simplifica prin urmare extrem, 
că nu B va s':^’za’ conștiința faptu- 

_ lui, făurind o „rațiune", un sens 
j vrea impe-

la copii atît de diferiți ca inte- 
t llu ligență, temperament și aptitu- 
țară ® dini. Desenele lor, pe care tre- 

E buie să le apreciem în cadrul 
gg propriilor intenții, și nu cu 

măsura valorilor artistice con
sacrate, pun dificile probleme

„Dobrogea 
cîtva timp o .
Adresat tuturor celor ce vin să-și petreacă vacanța în stațiu
nile balneare de pe țărmul românesc al Mării Negre, „Lito
ralul" se constituie o „informație de seară" care se vrea, și 
reușește să fie, un adevărat „ghid al vacanței estivale", atît 
pentru oaspeții străini de pretutindeni, cit și pentru cei veniți 
la odihnă din toate colțurile țării. Difuzat direct pe plajă, 
„Litoralul" înserează în coloanele sale cele mai variate și utile 
informații : serviciile publice, locurile de agrement, ghidul tea
trelor și al cinematografelor, rubrici sportive. ultimele știri 
externe, buletin meteo-niarin, consultații medicale, sfaturi tu
ristice și automobilistice etc.

întîmpinat cu mult interes de către cititori în cîteva zile, 
suplimentul de vacanță și-a triplat tirajul.

I. M.

țice, pe diguri sau în uzine, lu- 
crînd 24 de ore din 24. Nucleu 
de energie, exemplu pentru toți 
oamerții, pentru întregul popor, 
care lua parte activă într-un 
fel sau altul la bătălia declan
șată împotriva sălbaticei stihii, 
clasa muncitoare iradia pretu
tindeni curaj, bărbăție, spirit de 
organizare, generozitate, putere 
de sacrificiu și dăruire. Atitu
dinea ei înaintată s-a vădit în 
participarea totală la acțiunea 
de salvare a localităților ase
diate de apă. Muncitorii din fa
brici și uzine au fost primii 
care au format echipe sau gru
puri, brigăzi sau detașamente 
de apărare împotriva viiturilor. 
Cu apă pînă la gît în halele fa
bricilor inundate muncitorii sal
vau mașini, piese sau alte mate
riale ; în barei, alături de os
tași, muncitorii s-au luptat să 
smulgă valurilor copii, femei, 
bătrîni, familii amenințate de 
ape ; nucleul unor mulțimi de 
mii și zeci de mii de oameni 
care au lucrat zi și noapte, ca 
imense furnicare, pe diguri, pe 
meterezele orașelor, de-a lun
gul albiilor rîurilor au fost 
muncitorii ; ei formau, alături 
de ostași — ce eroic a acționat 
acest minunat tineret ! — osa
tura forțelor de apărare, atît 
prin munca lor organizată, cît 
și prin amploarea folosirii ma
șinilor. Căci este evident că 
fără puternicul parc de autoca
mioane, tractoare, buldozere, 
basculante, șlepuri, remorchere 
și fără mînuitorii lor, muncito
rii, pagubele ar fi fost înzecit 
și însutit mai mari.

Actele de curaj, dîrzenie, 
demnitate și eroism pe. care în 
zilele încercărilor dramatice

și-au pus semnătura zeci de mii 
de muncitori constituie o ex
presie elocventă a dragostei lor 
față de patria socialistă, a înal
tei lor conștiințe comuriiste. 
Ponderea și rolul hotărîtor pe 
care l-a avut clasa muncitoare 
în încordata bătălie a relevat 
cu limpezimea unor veritabile 
nestemate că merită cu priso
sință și îndeplinește cu demni
tate rolul de clasă conducătoare 
în societatea noastră, că ește a- 
dînc receptivă la problemele

toare și-a confirmat încă o 
dată calitățile potențate supe
rior de specificul realității 
noastre, de conștiința datoriilor 
ce le are ca forță socială diri
guitoare în societate, și-a de
monstrat plenar consecvența cu 
sine. Marea încercare a confi
gurat o imagine edificatoare a 
calităților de conducător a cla
sei noastre muncitoare, a fap
tului că prin felul de a acționa 
în momente decisive dovedește 
credință nestrămutată față de

nu se abordează în școli cu inten
ția de a pregăti artiști plastici. 
El nu este un semn sigur al u- 
nor aptitudini sau al absenței lor. 
Toți copiii au „talent". Nu exis
tă desen liber, „nedirijat", care 
să fie nereușit. O spunem pentru 
că orice insistențe (mai ales ale 
părinților) transparent veleitare 
nu fac decît să le răpească bucu
ria acestei activități, să-i aplati
zeze, să-i lipsească de o cale u- 

de „instrucție", 
conform pro- 

care ziarul nos- 
în cadrul unei 

, să reproducă 
, frunze, flori,

riică, specifică, < 
Copiii sînt puși 
gramelor, despre 
tru a mai s,cris 
ample dezbateri, 
exact și migălos, 
căni, deci „fragmente" aîe reali
tății. Nota maximă răsplătește de 
regulă desenul care se apropie cel 
mai mult de ipostaza fotografi
că a realității. Din acest moment 
sensibilitatea in fața lumii con
crete, sensibilitatea „artistică" 
dacă vrem, se distruge sau se dez
voltă în chip fericit conform in
tervențiilor exterioare. De-aceea, 
pedagogia desenului ne apare 
atît de delicată și dificilă. 
Orice considerație privind Ex
poziția republicană 
ne _ 
mize.
le nu
într-un sens sau altul lor. Parti
ciparea la selecția lucrărilor pen
tru această expoziție mi-a evi
dențiat cu pregnanță faptul că

• numai în acele centre și în ace
le școli unde îndrumarea a fost 
înțeleasă nuanțat s-au realizat și 
lucrurile cele mai interesante.

Și cred că dincolo de lucrările 
propriu zise, de un remarcabil ra
finament cron.atic, de o mare su
gestivitate a liniei, trebuie să ne 
oprim mai mult asupra experien
ței unor centre, ca : Plătărești, 
Afumați, fîolinlinul din Vale 
(Ilfov), Vulturești (.Argeș), Slobo
zia — Conachi (Galați), care 
și-âu „împărțit * în exclusivita
te toate premiile și distincțiile a- 
cordate. Desenele prezentate de 
ele au o uimitoare prospețime, 
au umor, au gingășie și uneori o 
gravitate în fata căreia nu sîntem 
tentați să zîmbim. Cei care i-au 
îndrumat, în general profesori de 
desen, absolvenți ai Institutului 
„N. Grigorescu" sau Institutului 
pedagogic ca Matei Aurelia, 
Chinschi, Deac ș.a., au știut să

de dese-
pornește de la aceste pre- 

Reușitele și 
fac decît să subscrie

nereusi te

descopere si să pună în valoare 
această forță potențială de expri
mare. Fără să diminuăm cu ni
mic din meritele unui piofesor 
cum e Chinschi vrem să remar
căm că desenele prezentate anul 
acesta, q reeditare a succeselor 
sale trecute, au ceva „manierist", 
ceva de rețetă. Copiii lucrează 
mai mult pe teme sugerate de 
profesor (anul acesta a dominat 
„șotronul") îriscriindu-se într-o 
viziune care le depășește condi
ția. Subzist.» aci pericolul distru
gerii personalității lor înfăptuită 
„deștept" însă care în definitiv 
poate conduce tot acolo unde au 
ajuns alții din neînțelegere pu- 
nînd copiii să facă „reproduceri" 
după reviste și cărți poștale ilus
trate.

Tdcmai în contrast cu atare 
viziune vrem să aducem în dis
cuție exemplul învățătorului Ion 
Mărgescu de la Vulturești. Acest 
om nu știe sa tragă o linie dreap
tă. De desenat a desenat numai 
la vîrsta elevilor săi. El renunță 
la oride fel de „terne". îl intere
sează numai activitatea și ceea 
ce reușește ea să fecundeze în 
sufletul copiilor. Din salariul său 
le cumpără e-ilori, hîrție și 
pensule. Daca acestea se rup pînă 
se va duce sa aducă altele de Ia 
„oraș", își sfătuiește copiii să de
seneze cu degetul. Adesea. în 
timpul orei de desen se cîntă. 
Se înțelege, evident, că nu res
pectă „programa", fapt care i-a 
atras și sancțiuni din partea In
spectoratului școlar județean prin 
„specialiștii" săi așa cum am con
statat într-un pioces-verbal al 
școlii. Deocamdată el continuă sa 
„colecționeze" premii I la toate 
expozițiile republicane.

La reușita acestei expoziții care 
va fi deschisă și în alte orașe ale 
țării, a contribuit și Consiliul Na
țional al Pionierilor prin cultiva
rea judicioasă si evidențierea a- 
celor centre inteiesante, ca 
prin efortul, vizibil, de la an la 
an de a ridica și pe celelalte la 
un anumit nivel.

și

CORNEL RADU
CONSTANTIN’ESCU

*) Expoziția republicană de de
sene a copiilor -— deschisă în 
holul Teatrului de stat din Bra
șov.• • • 9 ©

Bine că s-a mal și sflrșit.
Mulțumiți, poate prea mulțu
miți în Mexic, brazilienii nu 
vor mai bate decît mingea 
de-aeum încolo, lăsîndu-i pe 
alții să se bată între ei în ’74, 
la Miinchen. A mai murit o 
zeiță (ce ți-e și cu demitiză- 
rile aztece J) într-un talmeș- 
balmcș de nedescris și ultima 
noastră curiozitate este aceea 
de a afla cîți „aficiandos" au 
însoțit-o pe drumul fără de 
întoarcere, depopulînd conti
nentul american. Cum spu
neam însă, bine că s-au sfîrșit 
totuși aceste trei săptămîni în 
balon care he-au mîncat zile
le, ciupiiidu-ne de inimă. N-a 
mai rămas decît să se așeze 
pe scris „trimișii la fața locu
lui" ca să avem ce citi toată 
viața. Numai așa, studiind, 
putem afla și noi ce-i* aia o 
pasă, un corner și o talpă, alt
fel cum s-ar zice ne.am uitat 
ca mița în televizor fără să 
pricepem o iotă din subtilită
țile tehnice ale Iui Mocanu. 
Noroc însă Că am fost îndru
mați, că ni s-au dat indicații 
în legătură cu aspectul oare
cum dreptunghiular al porții 
și ni s-a destăinuit că ghetele 
de fotbal au șireturi în co
mentariile comentatorilor ^tît 
de comentați ai televiziunii. 
Recunoaștem deci că nu 
tem chiar atît de competent 
îneît să-i lipim lui Clodoalao 
mustăcioara lui Rivelino și 
să-i distingem dintr-ația doar 
pe... Fele și Tostao, mărturi
sim chiar că nu ne-am gîndit 
niciodată la „el Mundial" ca 
la o sărbătoare deși abia acum 
ne dăm seama că 110 ooo de 
mexicani nu se întnnesc pen
tru a ilustra ideea de inqo- 
înunicabilitate în lumea mo
dernă. Ce să facem însă și noi. 
profanii, ne-am cuicat la două 
noaptea ca să ne sculăm di
mineața și să muncim. Așa ca 
am rămas în urmă cu studiul, 
bine insă că avem în țară 
cîțiva profesori care n-au altă 
treabă decît să ne învețe fot
bal. Să spună ei dacă echipa 
noastră arată sau nu ca un 
trup tinăr cu cap de baba, 
dacă Dobrin este un tată serios 
sau nu, ori Răducanu trebuie 
să-și dea doctoratul. Noi nu 
ne băgăm, chiar dacă plătim 
biletul la stadion, pentru că 
legitimațiile noastre de mun
că nu sînt, valabile la tribuna 
întîi. Fiecare cu ale lui, fie
care să-și facă meseria bine, 
pentru că meseria e brățara 
noastră de aur pe care n_O 
putem pierde nici chiar în fața 
lui Carlos Aiberto. Asta este : 
Simplu și ușor de înțeles. Cînd 
comentezi un meci de fotbal 
(pe lingă a te strădui să faci 
asta cît mai bine pentru mili
oanele de telespectatori care 
te ascultă) trebuie să fii con
știent dc ceea ce faci și unde 
te afii. Un comentator al tele
viziunii nu poate și nu trebuie 
să se fploseăscă de spațiul de 
emisie care i-a fost acordat cu 
o sarcină precisă pentru a se 
răfui cu eventualii săi critici 
și încă, folosind un ton și ter
meni inacceptabili incompe
tență, reavoință, bîrfă. ară
tări...). Violențele de limbaj, 
procesele de intenție făcute 
unor ziare și ziariști de .către' 
Dragoș Cojocaru și C»*’ **
Tbpescu — acesta din 
nici măcar n-a așteptat să*x. ’ 
vină în tară pentru h-șd argu
menta afirmațiile — nu-și au 
locul în nici o emisie a tele
viziunii noaștre. A polemiza nu 
înseamnă a-ți uita îndatoririle 
pentru a jigni prin orice mij
loace preopinentul, în cazul de 
fată o parte din presă. Comen
tatorul sportiv comentează 
meciul, nu „fură" din transmi
sie pentru răfuielile sale per
sonale. Mai ales că telespecta
torul luat prin surprindere nu 
înțelege sau înțelege greșit 
ceea ce îi „mărturisește" co
mentatorul. Dacă pe Dragos 
Cojocaru îl putem totuși înțe
lege (fără experiență, aureolat 
de un trecut oarecum fotbalis
tic). lui Cristian Topescu (co
mentator altminteri stimabil, 
anreciat de voi întotdeauna), 
îi refuzăm orice circumstanță. 
Credem că ar trebui să se 
reacționeze prompt în fata u- 
nor asemenea cazuri și even
tual. pentru redactorii cei mai 
pătimași, să se facă o emisiu
ne „fată în față", emisiune în 
care nunctele de vedere dife
rite să se înfrunte civilizat, cu 
argumente. în condiții egale.

P.S. Ce-ar fi ca în t-impul 
Teleencielopediei Sorin Bala- 
ban să se certe cu portarul 
său de bloc ? N-ar fi decît, 
cum ar spune redacția sporti
vă a televiziunii, fault la por
tar. Dar cine execută ?

CLASA MUNCITOARE
majore, grave, aîe vieții, ale 
țării. Toate acestea atestă exis
tența în România a unei clase 
muncitoare cu o responsabilă 
conștiință de sine, în stare de 
a acționa cu hoțărîre, tenacitate 
și consecvență în cele mai di
verse împrejurări impuse de 
viață, de a se dovedi reazimul 
de nădejde al orînduirii noastre 
socialiste, a unei muncitorimi 
căreia îi sînt proprii spiritul 
activ, angajarea socială, price
perea de a conduce complexul 
proces de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate pe meleagurile țării noas
tre, hotărîrea de a munci fără 
odihnă pentru progresul necon
tenit și rapid al patriei. Avan
gardă a societății românești 
contemporane, clasa muncitoare, 
aflată în fruntea poporului,
susținut sub conducerea parti
dului comuniștilor, un nou și 
mare examen.' Supusă acestui 
test definitoriu, clasa munci-

a

idealurile care o animă. față 
de concepțiile care-i determină 
atitudinile în fața marilor pro
bleme ale vieții.

Pe parcursul dramaticelor 
săptămîni s-a reafirmat, indes
tructibilul și puternicul suport 
politic și moral pe care se spri
jină rolul conducător al clasei 
muncitoare în viața societății 
noastre. Au strălucit mai lumi
nos ca oricînd trăsăturile ce-i 
definesc profilul etic — fermi
tatea, capacitatea de organizare, 
nobilul sentiment al solidari
tății și întrajutorării, patriotis
mul socialist. înalta ei conști
ință politică, formată cu perse
verență de către partid, atașa
mentul ferm față de cauza so
cialismului și de înfăptuirile 
sale s-au dovedit a fi, în aceste 
momente capitale, conștiința de
sine a întregii noastre 
iar exemplul de eroism 
firesc, cotidian al clasei 
toare — un ferment al

națiuni, 
simplu, 
munci- 

erois-

mului de masă, o imensă forță 
catalizatoare capabilă să de
clanșeze, să dinamizeze și să 
organizeze energiile și capaci
tățile întregului popor român.

Definitoriu și propriu clasei 
muncitoare este sentimentul 
tonic că interesele ei funda
mentale se identifică cu inte
resele întregii națiuni, cu înseși 
cerințele progresului social. De 
aici și marele ei optimism lu
cid, de aici și nesecata ei forță 
morală de a învinge orice 
stăvili și greutăți. Tabloul 
pe care îl oferă țara noastră în 
aceste zile este în multe pri
vințe mai edificator ca oricînd. 
Inăbușindu-și durerea adînca 
pentru pierderile suferite, mo- 
bilizîndu-și toată puterea și 
energia fizică și morală, clasa 
muncitoare și, alături de ea, ță
rănimea, intelectualitatea, tine
retul, minunatul nostru tineret, 
demonstrează, prin fapte impre
sionante, convingerea nestrămu-

tată că. acționînd umăr la umăr, 
vom birui această neașteptată 
lovitură, vom înlătura cît mai 
grabnic urmele de pe chipul 
țării, vom dovedi încă o dată 
că omul societății noastre este, 
prin imensa tărie politică și mo
rală pe care o întruchipează, 
mai puternic decît vicisitudinile 
soartei. Este limpede pentru 
oricine că axul vital al efortu
lui de refacere îl constituie ac
tivitatea încordată, fără preget 
a clasei muncitoare. Ca în tot 
decursul istoriei ultimelor de
cenii, ea și-a luat din nou pe 
umeri greul acțiunii de refa
cere. Noile angajamente supli
mentare luate de colectivele 
uzinelor și fabricilor din în
treaga țară se cifrează la sute 
și sute de milioane de lei. însu
flețite de tradiționalul simț al 
solidarității muncitorești, colec
tive din întreprinderi din dife
rite părți ale țării s-au obligat 
să compenseze prin producția

peste plan daunele suferite de 
economia națională.

Țara se află acum — cînd în 
cea mai mare parte a ei furia 
apelor a trecut lăsînd în urmă 
pagube incalculabile — angajată 
intr-un uriaș efort de re
construcție în care clasa mun
citoare aduce certitudine și 
forță de mobilizare iar tineretul 
entuziasmul vîrstei sale ; vor fi 
refăcute localitățile, uzinele și 
cooperative agricole calamitate, 
se va asigura ca ele să 
puternice, să realizeze 
ducție tot mai mare, 
convingere fermă care 
forma unui angajament _____ ,
patriotic, la care muncitorimea 
a subscris prima. Ește și nor
mal să fie așa pentru că tot ce 
a manifestat atît de minunat 
clasa muncitoare în dramaticele 
zile și nopți ale calamităților 
naturale își are, în definitiv, 
explicația majoră în faptul că 
ea este clasa socială conducă
toare în societatea noastră so
cialistă, că prin înnoirile și pro- 

reaîizează
a 

re
de vi- 

României

fie mai 
o pro-
Este o 

a luat 
solemn,

greșul pe care le
sub conducerea încercată 
partidului comuniștilor ea 
prezintă linia de forță, 
goare și tinerețe 
contemporane.
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI,

(Urmare 'din pag. 1)

lui general al Bundeswehrului, 
general-locotenent Helmut Biichs, 
și de alte persoane oficiale.

Pe aeroport, se aflau ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Bonn, Constantin Oancea 
și membri ai ambasadei române, 

în cinstea președintelui Con
siliului de Miniștri, pe aeroport 
era aliniată o gardă de onoare.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și R. F. a 
Germaniei. Președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de cancelarul 
Willy Brandt, a trecut în revistă 
garda de onoare.

Salutîndu-1 pe oaspetele român, 
cancelarul R. F. a Germaniei, 
Willy Brandt, a spus : „Este o 
onoare pentru mine să vă salut 
pe dumneavoastră și membrii de
legației în numele guvernului 
Republicii Federale a Germaniei.

Mă bucură deosebit faptul că 
acest salut reprezintă pentru 
mine în același timp o revedere.

Este o satisfacție pentru mine 
că ați făcut posibilă această vi
zită, cu toate că țara dumnea
voastră a fost lovită recent de o 
catastrofă naturală de proporții 
nebănuite. Populația noastră a 
urmărit în ultimele săptămîni cu 
adincă compasiune soarta grea a 
românilor sinistrați.

Vizita dumneavoastră, căreia îi 
abordăm o deosebită importanță, 
se înscrie armonios în seria în
tâlnirilor clințre factorii politici 
de răspund die ai celor două țări 
ale noastre. întâlnirea noastră ne 
va oferi posibilitatea unui schimb 
de păreri important pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor 
noastre.

Noi vom efectua acest schimb 
de păreri în același spirit care a 
caracterizat discuțiile noastre an
terioare și care este călăuzit de 
voința de a folosi wtoate posibili
tățile în slujba destinderii și a 
păcii.

Cu acest prilej, noi nu ne vom 
sfii să abordăm și probleme în 
care trebuie să socotim că vor 
exista concepții deosebite. între 
oamenii politici care sînt dispuși 
să adîncească înțelegerile re
ciproce, tocmai acest lucru va^i 
de o deosebită actualitate.

Nutresc speranța că vizita 
dumneavoastră va contribui la 
lărgirea și îmbunătățirea în con
tinuare a relațiilor dintre țările 
noastre.

Dumneavoastră și însoțitorilor 
dumneavoastră vă doresc o șede
re plăcută și vă urez încă o dată 
un cordial bun venit".

Răspunzînd, președintele Con
siliului de Miniștri al României, 
Ion Gheorghe Maurer, a spus :

Vă rog, în primul rind, să pri
miți caldele noastre mulțumiri 
pentru amabila invitație de a vi
zita Republica Federală a Ger- 
naniei. Folosesc acest prilej pen- 
ru a vă transmite Dumneavoas

tră, guvernului, cetățenilor Repu
blicii Federale a Germaniei salu
tul nostru cordial.

Sîntem bucuroși că prezența 
noastră aici ne va permite să 
luăm contact direct cu o serie, de 
realități din această țară, să ana
lizăm împreună cu Dumneavoas
tră, domnule Cancelar, și cu alte 
personalități ale vieții publice, 
stadiul actual și perspectiva rela
țiilor bilaterale, pentru a găsi noi 
posibilități de extindere și adîn- 
cire a cooperării între Republica 
Socialistă România și Republica 
Federală a Germaniei.

Așteptăm cu interes și schim
bul de păreri pe care-1 vom avea 
asupra unor probleme internațio
nale. Deși — așa cum ați remar
cat — asupra unora dintre a- 
ceste probleme punctele noastre 
de vedere diferă, fără îndoială 
că abordarea lor deschisă va fi 
utilă pentru o mai bună cunoaș
tere și înțelegere reciprocă.

Ca și Dumneavoastră, nutrim 
convingerea că discuțiile ce le 
vom purta vor sluji atît țărilor 
noastre, cît și cauzei generale a 
instaurării unui climat de colabo
rare, progres si pace pe conti
nentul european și în lume.

Acestea sînt gîndurile cu care 
abordăm munca noastră comună.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
concelarul Willy Brandt au luat 
loc apoi într-un elicopter care s-a 
îndreptat spre reședința rezervată 
oaspetelui român și persoanelor 
care îl însoțesc.

★

BONN 22. — Trimișii speciali 
Agerpres, Mircea Moarcăș și 
Constantin Varvara transmit: In 
cursul după-amiezii, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și persoanele 
care îl însoțesc au făcut o vizită 
protocolară cancelarului R. F. a 
Germaniei, Willy Brandt.

In continuare, Ion Gheorghe

Maurer a avut o întrevedere cu 
Willy Brandt. în timpul întreve
derii, desfășurată într-o atmosfe
ră de comprehensiune și cordia
litate, au fost abordate probleme 
privind stadiul actual și perspec- 

, ti vele dezvoltării în continuare a 
relațiilor bilaterale în multiple 
domenii. Au fost abordate, de 
asemenea, unele aspecte ale si
tuației internaționale, în mod 
deosebit privind securitatea eu
ropeană.

La Cancelaria federală au în
ceput apoi convorbirile oficiale 
dintre președintele Consiliului de 
Miniștri al României, Ion Gheor
ghe Maurer, și cancelarul federal 
Willy Brandt. Au participat, din 
partea româna, Cornel Burtică,

hotărîrea cu 
România, in- 
această lovi-

astfel de ne-

hotărîtor al 
diplomatice 

i trei ani. în 
de externe, 
vizitez țara

Este pentru mine — a spus 
vorbitorul — o onoare și o mare 
bucurie să vă pot saluta pe dv. 
și pe însoțitorii dv. astă seară, 
aici. Eu știu că, în urma ca
tastrofei naturale grave care s-a 
abătut asupra țării dv. nu ați 
plecat fără, griji în această că
lătorie.

Vă pot asigura pe dv., dom
nule prim-ministru, și întregul 
popor român, că guvernul și 
populația Republicii Federale a 
Germaniei au urmărit cu adincă 
compasiune întâmplările și ad
miră curajul și f—— 
care dv., toți din 
cercați să depășiți 
tură a soartei.

Amploarea unei 
norociri depășește forțele de 
apărare ale unui singur popor. 
De aceea mi se pare că este 
o îndatorire umană, de la sine 
înțeles, _ a restului lumii do 
a ajuta țara dv. să aline nevoile 
și să înlăture urmările distruge
rilor și stricăciunilor.

Cancelarul W. Brandt, a sub
liniat că Republica Federală este 
gata să acorde și în continuare 
ajutor și că dorința populației 
din R.F.G. de a contribui la a- 
ceasta este un semn încurajator 
că și popoarele țărilor noastre 
s-au apropiat.

Vizita dumneavoastră, dom
nule prim-ministru — a spus vor
bitorul — este un semn al sta
diului îmbucurător al relațiilor 
dintre cele două țări ale noas
tre. Ele au început cu negocie
rile care au dus la înființarea 
de reprezentanțe economice. 
Guvernele noastre au putut să 
constate imediat că acest pas 
le-a condus pe un drum rațio
nal. Ele au căutat ceea ce le 
leagă și au constatat confirma
rea încrederii în cuvîntul par
tenerului. Pasul 1 
stabilirii de relații 
a fost făcut acum 
calitate de ministru 
am putut atunci să 
dv. și păstrez cea mai bună a- 
mintire despre impresiile cîști- 
gate atunci.

între timp, relațiile noastre au 
fost lărgite și dezvoltate din mul
te puncte de vedere. O retro
spectivă a acestei dezvoltări con
stituie pentru noi un prilej de a 
face o serie de constatări îm
bucurătoare. Aceasta este vala
bilă în special pentru schimbu
rile economice reciproce, care 
s-au dezvoltat în mod satisfăcă
tor, dar care pot fi încă lărgite. 
La considerațiunile făcute îna
inte cu privire la modalitățile de 
a face aceste schimburi mai efi
ciente, trebuie să adăugăm acum 
situația nouă, rezultată în urma 
inundațiilor catastrofale.

în numărul crescînd de turiști 
vedem un semn încurajator pen
tru o dezvoltare dorită. Cele 
două popoare pot să-și lărgească, 
într-o măsură mai mare, imagi
nea lor despre viața celuilalt.

Schimburile culturale ne-au a- 
propiat și mai mult. Posibi
litățile de a le lărgi și intensi
fica nu sînt încă epuizate. Po
poarele noastre trăiesc pe același 
continent și aparțin aceleiași 
sfere culturale.

Comună ne este, de asemenea, 
aspirația pentru pace, progres e- 
conomio și social. Guvernele 
noastre se bazează, ce-i drept, 
pe concepții diferite, și într-o 
serie de probleme politice se 
deosebesc. Aceasta însă nu tre
buie să ne împiedice de a re
flecta asupra modalităților care, 
prin eforturi comune, ne-ar a- 
propia și mai mult, contribuind 
astfel la rezolvarea unor pro
bleme care ies din cadrul rela
țiilor noastre bilaterale.

Referindu-se la relațiile R.F. 
a Germaniei cu alte țări, vor
bitorul a spus : Sperăm să pu- 

ministrul comerțului exterior, 
Nicolae Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Constantin Oancea, am
basadorul R. S. România în R. F. 
a Germaniei.

Din partea vest-germană au 
luat parte prof. Horst Ehmke, 
ministru federal, șeful Cancela
riei federale : dr. Paul Frank, se
cretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, dr. Johan Baptist 
Schollhorn, secretar de stat la 
Ministerul Federal al Economiei, 
Erich Stratling, ambasadorul 
R. F. a Germaniei la București, 
Convorbirile oficiale continuă.

Toastul președintelui

Willy Brandt Ion Gheorghe Maurer
tem normaliza și îmbunătăți 
relațiile și cu vecinii noștri mai 
apropiați sau mai îndepărtați 
din răsărit.

După cum cunoașteți, dom
nule prim-ministru, guvernul fe
deral face eforturi pentru a a- 
junge la înțelegeri contractuale 
cu Uniunea Sovietică, Polonia, 
R.S. Cehoslovaca și cu celălalt 
stat al națiunii germane, R.D.G. 
El dorește, prin aceasta, să cree
ze și premise favorabile unei dis
cuții generabeuropene. O astfel 
de discuție, care nu trebuie în
grădită într-o controversă de la 
bloc la bloc, va trebui să asi
gure tuturor statelor interesate 
posibilitatea de a-si expune 
considerentele și să ducă la re
nunțarea, pentru totdeauna, la 
folosirea forței sau amenințarea 
cu forță. Ea trebuie să deschidă 
căile pentru o colaborare euro
peană intensă, pentru schimburi 
ascendente de idei, valori și oa
meni

Considerăm că este necesar să 
se ajungă în Europa la o redu
cere a tensiunilor, precum și 
la o reducere echilibrată a înar
mărilor și efectivelor de trupe, 
care să nu pericliteze securitatea 
și prin aceasta, pacea. în legă
tură cu aceasta, la Conferința 
de la Roma de la sfîrșitul lunii 
trecute noi am făcut, împreună 
cu partenerii noștri din Alianța 
Nord-Atlantică, propuneri con
crete și ne-am declarat gata să 
purtăm cu toate statele inte
resate discuții exploratorii în 
acest sens. Obținerea unor pro
grese pe această cale ar putea 
servi micșorării încordării și ar 
putea elibera importante mij
loace pentru scopuri pașnice. 
Tocmai aici vedem noi piatra 
de încercare a seriozității inten
țiilor de a contribui la o îmbu
nătățire a situației în Europa.

în continuare cancelarul fe
deral s-a referit la problemele 
reglementării relațiilor dintre 
cele două state germane, arătînd 
că în urmă cu cîteva săptămîni 
a expus, prin propuneri oficiale, 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane felul în 
care concepe guvernul federal 
o soluționare.

Și în afara Europei multe 
probleme își' așteaptă rezolva
rea — a spus în
Willy Brandt. în Orientul 
piat, ; 
țiile, : 
este 
orice 
flicte, 
renți. 
feră 
tunci 
pentru soluționarea controver
selor politice. De aceea, ne stră
duim să acționăm, în măsura în 
care putem, asupra celor im
plicați, în vederea promovării 
păcii. Calea uriei 
pașnice a tuturor 
îndeosebi calea spre o rînduială 
de pace justă și durabilă în 
Europa este lungă și anevoioasă, 
dar aceasta merită orice efort. 
Toate popoarele sînt chemate, 
în aceeași măsură, să contribuie 
la atingerea acestui țel. Am face 
mult dacă prin organizarea, în 
continuare, a relațiilor bilate
rale am contribui cu succes la 
aceasta.

în încheieri cancelarul federal 
a spus : ridic paharul în sănăta
tea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, domnul Nicolae 
Ceaușeșcu, în sănătatea dv. 
domnule prim-ministru, în sănă
tatea colaboratorilor dv., pentru 
binele poporului român, pentru 
noi progrese în relațiile noas
tre !

Trăiască pacea și prietenia în
tre popoare !
(Urarea a fost rostită în limba 
română)

armele au înlocuit 
Poziția guvernului 
clară : ne abținem 
amestec în

, nu sînțem
Căci 

oameni 
cînd este

continuare 
Apro- 
cjiscu- 

meu 
de la

aceste con- 
însă indife- 

întotdeauna su- 
nevinovați, a- 

folosită forța

soluționări 
conflictelor,

La Ministerul Afacerilor Exter
ne a avut loc o întrevedere între 
președintele Consiliului de Mi
niștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer și vicecancelarul R. F. a 
Germaniei, Walter Scheel, minis
trul afacerilor externe vest-ger- 
man. Seara, cancelarul Willy 
Brandt a oferit un dineu în 
onoarea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, în saloanele hote
lului „Konigshof'* din Bonn.

La dineu au participat persoa
nele oficiale caie îl însoțesc pe 
primul ministru român în vizita 
sa în R.F.G.

Din partea țării gazde au fost 
prezenți Lauritz Lauritzen, mi
nistrul federal al construcțiilor,

După ce a adresat cuvinte de 
mulțumire pentru compasiunea 
exprimată și ajutorul acordat 
de populația R.F. a Germaniei 
poporului român în legătură cu 
inundațiile catastrofale, vorbito
rul a spus :

Vizita pe care o întreprindem 
în țara dv. ne oferă posibilita
tea de a examina împreună e- 
voluția relațiilor dintre țările 
noastre în răstimpul celor trei 
ani care 'au trecut de la stabi
lirea legăturilor diplomatice. 
Fără îndoială că hotărîrea luată 
în 1967 a reprezentat un pas 
foarte important pentru dezvol
tarea aqestor relații, în interesul 
ambelor-țări. Este de remarcat, 
însă, în același timp, că stabi
lirea legăturilor diplomatice a 
depășit, prin implicațiile ei, im
portanța strict bilaterală, a răs
puns pe un plan mai larg cerin
țelor reale ale vieții internațio
nale, necesității de a se crea 
condiții care să favorizeze des
tinderea, înțelegerea și colabo
rarea între țările și popoarele 
Europei.

în continuare vorbitorul a 
spus : Este, desigur, îmbucură
tor să constatăm progresul pe 
multiple planuri al relațiilor 
dintre țările noastre. Stadiul lor 
actual pune în lumină sufici
ente aspecte de natură să încu
rajeze ambele părți în căutarea 
de noi posibilități pentru extin
derea continuă a colaborării re
ciproc avantajoase.

Un cîmp larg de dezvoltare a 
relațiilor României cu Republica 
Federal# a Germaniei, ca și cu 
alte țări ale lumii, oferă coope
rarea economică multilaterală. 
Ca stat cu un puternic potențial 
economic, avînd realizări de 
seamă în domeniul științei, teh
nologiei, industriei, Republica 
Federală^ a Germaniei este în 
măsură să furnizeze României o 
serie de mijloace, care îi dau 
posibilitatea să realizeze mai
repede și mai bine obiectivele 
construcției socialiste în care
este angajată,. în același timp, 
progresele realizate de țara
noastră, în industrializare. în
dezvoltarea multilaterală a eco
nomiei, eforturile perseverente 
ce se depun pentru ridicarea 
calitativă a întregii activități 
economice, pentru sporirea com
petitivității produselor, fac din 
România un partener interesant 
de relații economice.

Relevînd însemnătatea colabo
rării internaționale pentru dez
voltarea rapidă a fiecărei țări' 
pentru progresul general al o- 
menirii, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a spus : Desigur. în 
viața socială, precum în genere 
în lume, lucrurile nu se înfă
țișează în mod linear, univoc. 
Supusă legii universale a luptei 
contrariilor, tendința spre coo
perare are de înfruntat rămăși
țele vechiului, a căror putere 
este departe de a putea fi des
considerată. Vorbesc despre a- 
ceasta formele de neocolonia
lism, discriminările în relațiile 
economice, încercările de a sub
ordona aceste relații unor inte
rese politice sau de altă natură. 
Apare însă clar că, cu cît o 
țară își' dezvoltă potențialul e- 
conomic, cu atît mai puțin ea 
poate fi obiectul încercărilor de 
a i se impune clauze politice de 
către partenerii de relații eco
nomice. în orice caz, asemenea 
practici s-au dovedit și se dove
desc inoperante față de țările 
socialiste.

Tocmai tendința spre 
rare internațională, care 
din ce în ce mai mult 
terul de tendință dominantă, 
impune respectarea în relațiile 
dintre state a princioiilor inde
pendenței și suveranității. națio
nale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile altora, 
avantajului reciproc, acesta fiind 
condiția fundamentală pentru o 
colaborare viabilă. Focarele de 
tensiune și conflicte din diferite 
regiuni ale globului, care pro
voacă omenirii o legitimă în
grijorare, arată cît de grave 
consecințe poate avea nesocoti
rea principiilor de drept și 
morală internațională.

în ce o privește, România a 
făcut din promovarea riguroasă 
a acestor principii o constantă 
majoră a politicii externe, nu
mitorul comun al poziției sale 
în toate problemele vieții inter
naționale. Ne-am pronunțat ne
abătut pentru încetarea războ
iului în Vietnam, împotriva ex-

țările

coope- 
capătă 
carac-

9

prof. dr. Hans L’eussinlc, ministrul H 
federal pentru problemele edu- ® 
cației și științei, Egon Franke, ■ 
ministru federal pentru relațiile g 
intergermene, Gerhard Schroder, 
președintele Comisiei pentru po- “ 
litică externă a Bundestagului, ® 
Heinz Otto Vetter, președintele B 
Uniunii Generale a Sindicatelor B 
vest-germane, Heinz Kuhn, pri- g 
mul ministru al landului Renania — 
de nord — Westfalia, secretar de " 
stat, personalități marcante ale ® 
vieții culturale și științifice, re- ■ 
prezentanți ai presei. g

In timpul dineului, desfășurat g 
într-o atmosferă de cordialitate, g 
cei doi șefi de guverne au rostit g 
toasturi. H 

tinderii agresiunii în Indochina, 
lăsîndu-se popoarelor dreptul de ■ 
a decide singure, așa cum do- g 
resc, asupra soartei lor, fără _ 
niqi un amestec din afară. Ace- " 
lași atașament față de cauza B 
f>ăcii inspiră poziția României B 
n legătură cu agravarea situa- g 

ției din Orientul Apropiat. Do- 
rim să se ajungă cît mai curînd ■ 
la restabilirea păcii în această B 
parte a lumii, pe baza rezolu- — 
ției Consiliului de securitate al " 
O.N.U. din noiembrie 1967. B

Ca țară socialistă, România g 
situează în centrul politicii ei 
externe, așa cum este bine cu- ■ 
noscut, și promovează cu con- g 
secvență prietenia, alianța și 
colaborarea strînsă cu toate sta- ■ 
tele socialiste, de care ne leagă B 
comunitatea de orînduire; și țe
luri. în același timp, dezvoltăm 
relații cu celelalte state ale lu
mii, indiferent de orînduirea 
lor socială, în spiritul coexisten
ței pașnice și al colaborării ac
tive.

Relațiile dintre România și 
Republica Federală a Germa
niei confirmă, o dată în plus, că B 
deosebirile în modul de orga- g 
nizare a vieții sociale a state
lor nu reprezintă o piedică în ■ 
statornicirea unor bune rapor- g 
turi, ci, dimpotrivă, asemenea 
raporturi sînt perfect posibile “ 
atunci cînd se întemeiază pe B 
comprehensiune și respect reci- 
proc. Apare limpede că relațiile ® 
dintre, țările noastre nu țjresu- b 
pun nici un fel de dislocări în _ 
relațiile cu alte state, nu im- M 
plică opțiuni sau alternative e- B 
liminatorii, ci, din contră, con- g 
stituie un aport pozitiv la cauza 
apropierii între țări și popoare. ® 
a instaurării unui climat de în- g 
țelegere și pace în întreaga 
lume. ■

Reafirmînd poziția României ■ 
în legătură cu modalitățile de g 
înfăptuire a securității, poziție 
care a fost expusă cu claritate ■ 
în repetate rînduri, tovarășul Ion E 
Gheorghe Maurer a arătat : Pen- _ 
tru a avansa pe această cale, so- " 
cotim imperios necesar să se ți- B 
nă seamă de realitățile stator- g 
nicite pe continent după cel de-aj 
doilea război mondial, să se re- ® 
cunoască, conform dreptului din- B 
tre popoare și state, aceste rea
lități, granițele actuale și invio
labilitatea lor.

Constatăm cu satisfacție că 
ideea convocării unei conferin
țe pentru securitate europeană, 
— în legătură cu care România 
și alte țări socialiste au făcut 
cunoscutele propuneri, 
bucură de o adeziune tot ma* 
largă.

Guvernul român — a spus în 
continuare vorbitorul — a sa
lutat convorbirile care au loc în 
ultimul timp între Uniunea So
vietică și Republica Federală a 
Germaniei, între Polonia și Re
publica Federală a Germaniei. 
Apreciem, de asemenea, ca im
portante, convorbirile începute 
între conducătorii guvernelor 
Republicii Democrate Germane 
și Republicii Federale a Germa
niei. După cum vă este bine cu
noscut, România se pronunță 
pentru stabilirea de relații con
form normelor dreptului interna
țional, cu ambele state germane 

/și între ele ca modalitate pentru 
a se ajunge la normalizarea ra
porturilor dintre toate statele 
europene în condițiile realități
lor postbelice, și ca un pas im
portant pentru dezvoltarea co
laborării și realizarea securității.

Ținind seama de ceea ce po
litica dv„ a guvernului dv., 
domnule cancelar, reprezintă, ca 
expresie a tendinței spre aoor- 
darea mai realistă, mai construc
tivă a problemelor, în sensul 
larg al cerințelor destinderii și 
păcii, vedem în contactele și dia
logul angajat elemente încura
jatoare pentru continuarea efor
turilor în direcția înfăptuirii co
operării și securității.

în încheiere, președintele Con
siliului de Miniștri român a 
spus : Vă rog să-mi permiteți 
să ridic paharul în sănătatea 
domnului Gustav Heinemann, 
președintele Republicii Federale 
a Germaniei, în sănătatea și fe
ricirea dumneavoastră, domnule 
cancelar federal, în sănătatea 
domnilor miniștri și a celorlalte 
personalități prezente, pentru 
colaborarea dintre Republica 
SocialisTâ România și Republi
ca Federală a Germaniei, pen
tru triumful păcii în întreaga 
lume!

se
■

■

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit următoarea tele
gramă din partea președintelui Juntei Comandanților Șefi ai 
Forțelor Armate ale Republicii Argentina, AMIRAL PEDRO 
A. GNAVI:

Vă mulțumesc foarte mult pentru felicitările transmise de 
dumneavoastră cu prilejul aniversării Revoluției din Mai. 
Urez fericire și prosperitate poporului și guvernului dum
neavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a trimis următoarea tele
gramă Alteței Sale Regale Marele Duce JEAN al Luxem
burgului :

Cu ocazia zilei naționale a Marelui Ducat de Luxemburg, 
adresez Alteței Voastre felicitări cordiale și cele mai bune 
urări de fericire personală, de prosperitate și pace poporu
lui luxemburghez.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
următoarea telegramă, tovarășului LUBOMIR STROUGAL, 
președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace:

Aflînd' cu mîhnire știrea despre pierderile de vieți ome
nești și pagubele cauzate de catastrofa de la mina Dukla din 
Moravia de Sud. vă exprimăm dumneavoastră, guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace și familiilor îndoliate, sen
timentele noastre de profundă compasiune și sincere con
doleanțe.

0 delegație a M.A.N
a plecat în Suedia

O delegație a Marii Adunări 
Naționale, condusă de tovară
șul Ștefan Voitec, președinte
le M.A.N., a plecat luni dimi
neața în Suedia, unde, la in
vitația Riksdag-ului suedez, va 
face o vizită oficială. Din de
legație fac parte Aurel Vijoli, 
președintele comisiei economi- 
co-financiară a M.A.N., Gheor
ghe Roșu, președintele Consi
liului popular județean Bacău, 
acad. Andrei Oțetea, vicepre
ședinte al Comisiei pentru po
litică externă. Lina Ciobanu, 
președintele Consiliului popu
lar al sectorului II al muni
cipiului București, Gelu Kahu, 
directorul Institutului de cer
cetări si proiectări navale din 
Galați. ’ (Agerpres)

PRIMELE
Prin telex, de la trimisul nostru VASILE CABULEA.

MERIDIAN
• La Barcelona s-au încheiat 

întrecerile concursului atletic 
pentru „Cupa Europei" (echipe 
masculine). Echipa României a 
avut o comportare meritorie, 
reușind ca alături de selecțio
nata Spaniei să se califice pen
tru semifinalele competiției, 
în ziua a doua de concurs, at- 
leții români au terminat învin
gători în patru probe : Carol 
Corbu — 16,46 m la triplusalt : 
Gheorghe Cefan — 8’59” 6/10 la 
3 000 m obstacole ; Gheorghe 
Ungureanu — 1’48” 4/10 la 800 m 
și Ion Rățoi — 51” 5/10 la 400 m 
garduri.

• Tradiționala regată de ca- 
iac-canoe desfășurată pe pista 
de sporturi nautice din Bochum 
(R. F. a Germaniei) a fost do
minată de sportivii români în
vingători in majoritatea probe
lor. O impresie excelentă au 
lăsat Aurel Vernescu, învingă
tor la caiac simplu, și împreună 
cu
Și

Sciotnic la dublu, precum 
cuplul Covaliov-Patzaichin.

TRASEE SPORTIVE 
ALE VACANȚEI ELEVILOR

Selecție
la Progresul

g Consecvent preocupărilor sale 
" din ultima vreme de a depista și 
g crește elemente talentate proprii, 

pentru secțiile de performanță, 
clubul bucureștean Progresul cu 
sediul în str. Dr. Staicovici nr. 42 
organizează — prin centrul său 
de fotbal — o selecție de amploare 
rezervată copiilor născuți între 
anii 1954—60. Cunoscutul antrenor 
de fotbal Nicolae Gorgorin, unul 
dintre tehnicienii care se ocupă 
de această selecție, ne-a furnizat 
cîteva amănunte pe care ne gră
bim să ie facem cunoscute. „A- 
ceastă acțiune pe care ne-am 
propus-o nu se rezumă doar la o 
zi sau două. Perioada selecției du
rează între 23 iunie — 11 iulie și 
ea se adresează, îndeosebi, noilor 
asociații sportive ale elevilor din 
sectorul VI — dintre care marea 
majoritate sînt patronate de clu
bul nostru — ca și tuturor celor
lalte categorii de elevi din Ca
pitală care doresc să descifreze 
primele taine ale fotbalului. Co-

■ piii urmează deci să se prezinte, 
începînd de astăzi, la baza noas-

g tră sportivă, zilnic între orele 
" 8—13, avînd asupra lor un sumar
■ echipament : pantofi de tenis și 

chilot de sport. Se pot înscrie
■ chiar și echipe de străzi. Tehni- 
g elenii noștri cei mai buni se vor

ocupa de denistarea și, mai apoi, 
g instruirea micilor „selecționabili". 

Acum, pentru zilele de debut ale
■ vacanței, apreciem ca deosebit de 
— valoroasă inițiativa clubului Pro-
■ greșul și am fi bucuroși, în conti-
■ nuare, să mai semnalăm astfel de 
g acțiuni patronate de celelalte mari 
_ cluburi bucureștene. Și nu numai

pentru fotbal : baschetul, handba
ll Iul, atletismul, gimnastica sînt
■ numai cîteva din preferințele 
g sportive ale elevilor pe timpul va-

canței.

VIOREL RABA

La plecare, pe aeroportul 
București-Otopeni, delegația 
a fost condusă de Mia Groza 
și Gheorghe Necula, vicepre
ședinți ai Marii Adunări Na
ționale, Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Alexandru Sencovici, 
Dumitru Coliu, Gheorghe Va- 
silichi, Dumitru Balalia, Tra
ian Ionașcu — președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., 
Iuliu Fejes și Ion Mărgineanu, 
secretari ai M.A.N., de depu- 
tați. funcționari superiori în 
M.A.N. și M.A.E.

Era prezent Cari Rappe. am
basadorul Suediei la Bucu-

Parada fotbalului ; mondial, 
care a durat timp de 22 de zile 
s-a încheiat. Acum începe ora 
concluziilor. întrebarea cea mai 
frecventă este : Ce a adus nou 
C. M. din Mexic în comparație 
cu edițiile anterioare ? Nimeni 
nu pune la îndoială faptul că 
atributul de „rege al fotbalului" 
a revenit pe merit Braziliei, a- 
ceastă echipă a demonstrat ca
lități deosebite, valorificate ar
monios de la primul meci (4—1 
cu Cehoslovacia) și pînă la. ul
timul (4—1 cu Italia). De sub
liniat că Brazilia nu numai că 
a cîștigat toate cele 6 meciuri 
susținute, dar, prin cele 19 go
luri înscrise, s-a dovedit și cea 
mai eficace echipă participantă.

...Specialiștii din Ciudad de 
Mexico s-au și grăbit să stabi
lească o anumită ordine a ce
lor mai bune formații din lume, 
ghidîndu-se după comportarea 
celor 16 echipe participante. în 
fruntea listei au fost trecute 
cele trei medaliate : Brazilia. 
Italia, R.F. a Germaniei și fosta 
campioană mondială, Anglia, 

Echipele Uruguayului, U.R.S.S., 
Perului. Mexicului și României 
sînt apreciate de specialiști ca 
niște formații care, prin com
portarea lor. și-au ciștigat un 
Loc de onoare într-o a doua 
grupă. După aceleași criterii, pe 
un al treilea plan s-ar situa 
formațiile Belgiei, Bulgariei, 
Suediei. Cehoslovaciei' și Israe
lului. „Codașele" listei sint Ma
rocul și El Salvador.

în legătură cu românii s-a 
generalizat ideea câ au furnizat 
o surpriză extrem de plăcută, 
afirmația fiind susținută de 
faptul că băieții noștri au fost 
învinși de puțin de Anglia și 
au rezistat într-o manieră cu 
totul neașteptată în fața Brazi
liei, după ce — performanța

Academician
VICTOR VALCOViCI
La 21 iunie a.c. a încetat din 

viață academicianul Victor Vâl
covici, om de știință emerit, per
sonalitate științifică de reputație 
internațională.

Născut la 21 septembrie 1885 
în orașul Galați, Victor Vâlco
vici a urmat cursurile Facultății 
de științe din București între 
anii 1903—1907.

Teza sa de doctorat, despre 
teoria jeturilor, susținută la 
Gottingen, a avut un răsunet 
deosebit in lumea științifică. Re
întors în țară, Victor Vâlcovici 
a desfășurat o bogată și presti
gioasă activitate didactică, func- 
ționînd ca profesor titular la ca
tedra de mecanică a Universității 
din Iași, rector al Institutului 
politehnic din Timișoara, iar din 
1930 în calitate de profesor titu
lar al catedrei de mecanică a 
Universității din București.

★

Corpul defunctului se află de
pus în holul Institutului de ma
tematică al Academiei Republicii 
Socialiste România din Calea 
Griviței nr. 21. Publicul are ac
ces marți, 23 iunie a.c., orele

Luni, delegația militară a Re
publicii Zambia, a fost primită 
de vicepreședintele Consiliului de 
Stat, Emil Bodnaraș.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială au luat parte 
general-colonel Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Iliescu, ministrul pentru proble
mele tineretului, și Cornel Ones- 
cu, ministrul afacerilor interne.

Luni seara s-a înapoiat în. 
Capitală, venind de la Buda
pesta, ministrul afacerilor ex
terne, Cornelia Mănescu, care 
a luat parte la Consfătuirea 
miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia, în legă
tură cu examinarea probleme
lor actuale privind pregătirea 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa.

Luni dimineața, în aula A- 
cademiei de științe agricole și 
silvice au început lucrările ce
lui de-al VI-lea Simpozion in
ternațional privind lucrările 
de bază ale solului, temă d© 
cercetare științifică la care 
țara noastră colaborează cu 
celelalte țări socialiste în ca
drul convenției de la Berlin.

La simpozion iau 
meni de știință din 
Cehoslovacia, R.D. 
Iugoslavia, Polonia, 
Ungaria și U.R.S.S.

parte oa-‘
Bulgaria, 
Germană. 
România.

Cronica U.T.C
Luni dimineață a părăsit 

Capitala îndrepțîndu-se 
spre Moscova, o delegație 
a U.T.C. formată din tova
rășii Galin Vlad, șef de sec
tor la C.C. al U.T.C, Cațavei 
Victor, muncitor la Uzi
na de vagoane din Arad, 
Kiraly Matei, student la In
stitutul politehnic din Ga
lați. Sima Dumitru, tehni
cian la C.E.I.L. Pitești și 
Zăgănescu Dan, inginer la 
Uzinele „23 August“ din 
București, care la inVitația 
C.C al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist va par
ticipa la întâlnirea tinerilor 
inovatori și fruntași în pro
ducție din țări socialiste.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-O
topeni au fost de față acti
viști ai C.C. al U.T.C.

CONCLUZII

fi 
în- 
o- 
se

socotită ca fiind de loc ușoară 
— i-au învins pe cehoslovaci. 
Toți ziariștii continuă să afirme 
că fotbaliștii români ar fi pu
tut obține rezultate și mai bune 
dacă, pe lingă apărarea solidă 
pe care au prezentat-o, ar 
dat dovadă de mai multă 
credere în posibilitățile lor 
tensive. Despre Dumitrache 
spune că a confirmat calitățile 
sale de realizator și tehnician, 
dar adevărate revelații ale echi
pei noastre sînt considerați Tă- 
taru și Dumitru.

Să revenim la întrebarea : 
Ce a adus nou acest campionat 
mondial ? El a afirmat supre
mația jocului de echipă asupra 
celui individual, sistemul 4-3-3 
impunîndu-se fără drept de 
apel. Brazilienii au adus nou-j 
tatea libero-ului variabil (Brito 
și Piazza inlocuindu-se în acest 
rol), iar liniile de mijlocași au 
jucat principalul rol.

Nu s-a îndeplinit, însă, o altă 
profeție : _ U
orașelor mexicane va juca 
rol determinant în forma 
condiția fizică a echipelor 
ticipante. Căci handicapul 
mai mare nu s-a dovedit 
altitudinea, ci temperatura 
dicată.

Despre finala Brazilia — 
lia se afirmă că a rămas 
mult în urma așteptărilor, 
special din cauza comportării 
mediocre a fotbaliștilor pe
ninsulari. Multe persoane de 
aici, între care și căpitanul echi
pei Angliei, Bobby Moore, și-au 
exprimat regretul că nu s-a a- 
juns la o finală Brazilia—R.F.G. 
„Nu există nici o îndoială — a 

spus Moore — că vestgermanii, 
cu spiritul lor de luptă și voința 
lor. ar fi dat mult mai mult de 
furcă brazilienilor decît au fă
cut-o italienii".

aceea că altitudinea 
un 
si 

par
cei 

a îi 
ri-

Ita-
cu 
în

Desfășurată pe o perioadă de 
60 de ani, activitatea științifică a 
lui Victor Vâlcovici cuprinde un 
număr impresionant de lucrări 
științifice. El.este fondatorul teo
riei mișcărilor fluide cu vîrtej con
stant și autor al unei noi teorii 
a aluviunilor.

Pentru merite deosebite pe 
tărîm științific și didactic, Victor 
Vâlcovici a fost distins cu ordi
ne și medalii.

Prin încetarea din viață a aca
demicianului Victor Vâlcovici, 
știința românească înregistrează o 
dureroasă pierdere.

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

MINISTERUL
INVĂȚĂMÎNTULLT

★

10—12 și 16—18 și miercuri, 24 
iunie, orele 10—12.

Adunarea de doliu va avea loc 
în ziua de miercuri, 24 iunie, ora 
12, iar înhumarea în aceeași zi la 
ora 13,30, la Cimitirul Belu.



□ Eolt
Delegația M.A.N

Peisaj industrial in R. P. D. Coreeana

STOCKHOLM 22 — Trimisul 
ipecial Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite : Luni a sosit la 
Stockholm delegația parlamen
tară română condusă de tova- 
iășul Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, care, la 
invitația Riksdag-ului, va între
prinde o vizită oficială în Suedia.

Pe aeroportul Arlanda — îm
podobit cu drapelele de stat ale 
celor două țări — oaspeții români 
au fost întîmpinați cu cordialitate 
de Henry Allard, președintele ce
lei de a doua Camere a Riksdag- 
ului, Paul Jansson, deputat în 
prima Cameră, Sune Johansson,

secretar general al celei de 
doua Camere și de alte oficiali
tăți.

în seara aceleiași zile, pre
ședintele celei de a doua Camere 
a Riksdag-ului, Henry Allard, a 
oferit un dineu în cinstea dele
gației Marii Adunări Naționale.

Cu acest prilej, Henry Allard și 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec. au toastat 
pentru continua întărire a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre Suedia și România, dintre 
parlamentele din cele două țări, 
pentru pace și securitate în Iunie.

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — 
Luni s-au încheiat la Budapesta 
lucrările consfătuirii miniștriloi a- 
facerilor externe ai țărilor parti
cipante la Tratatul de la Varșo- 
șovia.

Lovitură de stat
in Ecuador

Dizolvarea parlamentului 
și suspendarea 

Constituției

BUDAPESTA 22. Cores
pondentul Agerprea, Alexandru 
Pintea, transmite : Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C, al P.M.S.U., 
și Jeno Fock, președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar, au primit luni 
pe miniștrii afacerilor externe ai 
țărilor membre ale Tratatului de 
la Varșovia participanți la con
sfătuirea din capitala ungară. La 
întîlnire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească, au 
luat parte miniștrii de externe ai 
R.P. Bulgaria —Ivan Bașev, R.S. 
Cehoslovace — Jan Marko, R.D. 
Germane — Otto Winzer, R.P. 
Polone — Ștefan Jedrychowski, 
Republicii Socialiste România — 
Cornel iu Mănescu, R.P. Ungare 
•— Peter Janos și U.R.S.S. — 
Andrei Gromîko.

Luptele din Cambodgia
Comunicațiile dintre principalele orașe 

blocate de forțele patriotice
O presiune crescîndă 

este exercitată de forțe
le de lezistență populară 
din Cambodgia asupra 
pozițiilor deținute de 
trupele generalului Lon 
Noi. atit în împrejuri
mile capitalei Khmere, 
cît și în alte regiuni ale 
țării.

în momentul de față, comuni
cațiile rutiere dintre principale-

□
PRIN TELEFON PENTRU „SCÎNTEIA TINERETULUI *

ȘCOALA IRANIANĂ

Președintele Ecuado
rului, Jose Velasco Ibar
ra, și-a asumat dumini
că seara, printr-o lovi
tură de stat nfflitară, 
puteri dictatoriafe, di- 
zolvind parlamentul, 
suspendînd constituția 
și instituind controlul 
asupra tuturor operații
lor financiare ale statu
lui.

Prelungirea automată a
Tratatului de securitate

le orașe cambodgiene, Pnom 
Penh, Battambang și Kompong 
Cham sînt blocate — relatează 
agenția France Presse. Un im
portant pod situat pe ruta Pnom 
Penh — Kompong Cham a fost 
dinamitat, astfel îneît efectivele 
militare ale administrației din ca
pitala cambodgiana nu mai pot 
utiliza această șosea. în același 
timp, circulația pe șoselele ce le
gau Pnom Penhul cu orașul 
Battambang și cu portul Kom
pong Som, principalul centru pe
trolier al țarii, a fost sistată în 
urma atacurilor declanșate în a- 
ceste zone de forțele de rezisten
ță populară.

Deși șederea noastră în Iran e scurtă, 
convorbirile purtate cu înalți demnitari 
iranieni, contactul nemijlocit cu realitățile 
locale ne dau posibilitatea unei cunoașteri 
mai largi a principalelor direcții în care 
sînt concentrate eforturile poporului ira
nian.

Dacă in ultima noastră corespondență 
am informat pe cititori asupra citorva di
recții de dezvoltare a economiei iraniene, 
de astă dată ne propunem să schițăm rea
lizările obținute de poporul iranian în 
eradicarea unera dintre cele trei expresii 
ale mizeriei. Alături de sărăcie și de ne
numărate victime umane produse de boli, 
ignoranța a fost un alt paradox al trecu
telor realități de aici.

„E deosebit de regretabil pentru o țară 
care a fost leagănul științei — spunea Ma
iestatea Sa Imperială Șahinșahul Iranului 
Mohammad Reza Pahlavi Ar.yamehr, în 
mesajul adresat „Armatei științei" — ca 
mai mult de 80 la sută din copii să fie pri
vați de binefacerea alfabetizării. Or, acest 
popor care a fost considerat cîndva ca un 
apărător al civilizației lumii și care a dat 
umanității numeroase și strălucitoare genii 
științifice, literare și artistice, nu are 
dreptul să accepte ca o parte importantă 
a populației sale să fie privată de posibi
litatea de a citi și a scrie".

Lupta împotriva ignoranței, a căpătat în 
ultimii 7 ani atît proporții deosebite, dar și 
forme specifice Iranului.

înființarea ‘ ,...........
indiscutabil între formele 
eradicării analfabetismului 
carii nivelului material 
satului iranian. înscris pe 
aproape 6 ori mai mare decît Italia, Iranul 
are o populație care trăiește în proporție 
de 70 la sută în mediul rural. Dacă înainte 
de înființarea „Armatei științei" 84 la sută 
din copiii de vîrstă școlară din mediul oră-

■ ■■■■■■■■■■■■

.Armatei științei" se înscrie 
originale ale 

ca și ale ridi- 
și spiritual al 

o suprafață de

■ ■ ■ ■

Conferința

miniștrilor

științei

din Europa

șenesc frecventau școala, în mediul rural 
proporția era de un copil școlarizat la 4.

„Primul contingent al «Armatei științei» 
— ne spune d-na PARSAI FARROUKH- 
ROU, ministrul educației — a intrat în sate 
în mai 1963. De atunci numărul băieților 
care și-au făcut stagiul la țară, a ajuns la 
80 000. O treime din ei sînt astăzi califi
cați. Pentru a face față gravelor probleme 
rurale, pentru a sparge cercul vicios pe 
care îl reprezentau sărăcia, maladiile și 
ignoranța, au fost necesare măsuri ener
gice. După reforma agrară, înființarea 
„Armatei științei", este de o importanță

De la trimisul nostru 
Vartan Arachelian

majoră. Ideea principală care a motivat 
crearea acestei armate — ne declară mai 
departe d-na Parsai — e mobilizarea tine
rilor cu pregătire liceală în serviciul edu
cației în mediul rural într-o perioadă co
respunzătoare serviciului militar normal. 
După o scurtă perioadă dc pregătire mili
tară alternată cu o formare pedagogică 
intensivă, tinărul e repartizat în satul pe 
care-1 solicită și se angajează să contribuie 
la zidirea uniri școli. Serviciul său, sub 
direcția unui inspector școlar, durează 11 
luni. La sfîrșitul acestei perioade, dacă 
dorește și are aptitudini, el poate intra în 
rîndul cadrelor permanente de învățămînt 
ale Ministerului Educației".

Prezent la întreaga viață socială a satu
lui, tinărul soldat al „Armatei științei" este 
nu numai un sfătuitor al sătenilor, dar și 
un participant efectiv la ridicarea unor
■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■O

pe scurt

de presă transmit 
acțiune a fost în;

_____ în urma intenției 
Curții Supreme a Ecuadorului 
de a declara drept neconstitu- 
ționale patru decrete economi
ce emise de președinte. Dumi
nică seara, președintele și-a 
prezentat inițial demisia, comu- 
nicînd Comandamentului for
țelor armate ale țării că acțiu
nile Curții Supreme îl împie
dică să-și exercite atribuțiile 
prezidențiale. Comandamentul 
militar a refuzat însă să ac
cepte demisia, și a cerut pre
ședintelui să-și asume, cu spri
jinul armatei, puteri depline.

Știrile din Quito informea
ză că inițial garnizoana din 
Quayaquil s-a opus loviturii 
de stat, dar ulterior a trecut 
de partea președintelui. A- 
genția A.P. transmite că Ibar
ra se pregătește să decreteze 
stare excepțională pe întreg 
teritoriul țării și să instituie 
legea marțială.

Velasco Ibarra a fost ales 
pentru a cincea oară președin
te în anul 1968. dar nu și-a 
exercitat pînă la capăt decît 
un singur mandat de patru 
ani. datorită mai multor lovi
turi de stat.

Agențiile 
că această 
treprinsă

japono—american
Critici din partea partidelor de opozifie 

din Japonia
Guvernul nipon a dat publici

tății o declaiație în care anunță 
prelungirea automată a Tratatu
lui de securitate japono-ameri- 
can. Potrivit declarației adop
tate în cursul unei ședințe spe-, 
ciale a cabinetului, tratatul devi
ne din acest moment obiect al 
posibilei denunțări unilaterale de 
către oricare din cele două 
părți. în cazul în care se va 
ajunge la aceasta, alianța va în
ceta să mai funcționeze la un an 
de la denunțare.

Prelungirea valabilității trata
tului în condițiile anunțate de 
guvern a atras critici din partea 
tuturor partidelor aflate în opo
ziție. Partidul comunist a dat pu
blicității un apel adresat poporu
lui japonez în care apreciază că 
Tratatul de securitate este o 
alianță militară orientată împo
triva uopoarelor asiatice. Pentru 
menținerea păcii în Asia, se sub
liniază în apel, sînt necesare re
tragerea forțelor americane, a-

doptarea de către Japonia a unui 
statut de neutralitate.

La rîndul său. Partidul socia
list a dat publicității o declarație 
în care se pronunță pentru anu
larea tratatului și încheierea u- 
nor pacte de neagresiune cu 
S.U.A., U.RS S., R. P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană și cu alte state, 
în acest fel, se arată în declara
ție, Japonia va dobîndi o poziție 
internațională favorabilă promo
vării unei politici de neutralitate 
pozitivă. Partidul Komeito sub
liniază în declarația sa că va de
pune eforturi pentru a obține 
abolirea tratatului în cursul ac
tualului deceniu.

Ajutoare acordate Ungariei
Agenția M.T.I. anunță că la 

Budapesta au fost publicate date 
privind ajutorul acordat R-P- 
Ungare de diferite organizații 
naționale ale Crucii Roșii inter
naționale. Astfel se arată că 
Uniunea Sovietică a trimis pînă 
în prezent o mare cantitate de 
alimente, medicamente, articole 
de îmbrăcăminte în valoare de 
un milion forinți. Din R.D.G. au 
sosit pături, corturi mari, care 
pot, fi folosite drept locuințe. 
R.F.G. a oferit 500 tone de ci
ment și 100 OCO mărci. Austria a 
promis să expedieze 200 tone de 
ciment, 500 000 de șilingi și di
verse obiecte. Din Austria au și 
sosit numeroase articole de îm
brăcăminte. Crucea Roșie Chi- 
nează a oferit 500 000 yuani. Ca
nada a oferit 10 000 dolari, Lu
xemburg — 3 000 franci elvețieni.

Din Cehoslovacia se vor primi 
potrivit prevederilor, 200 000 co
roane. Firma vest-germană „Ho- 
chts“ va trimite medicamente și 
cisterne pentru apă de băut, în 
valoare de 50 000 mărci. După 
cum se știe, F.A.O. a propus să 
ofere diverse obiecte de strictă 
necesitate în valoare de 1 200 000 
dolari.

Livrările, peste prevederile e- 
xistente, de materiale de con
strucție și materiale speciale 
pentru consolidarea construcții
lor de protecție se cifrează la 
350 milioane forinți. Așa, de 
pildă Uniunea Sovietică va li
vra, printre altele, 350'000 mc de 
materiale de construcție, 30 000 
mc de material lemnos, 50 000 
tone de ciment, 500 000 saci și 
150 case din lemn.

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Patria (orele 9: 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15), Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚA : 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11.30; 14, 16,30; 13,45; 21).

AVENTURILE LUI JUAN î 
rulează la Victoria zorele 9; 
11,15; 13.30: 16; 18,30; 20,45).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Luceafărul (orele 9; 12; 15; 
18; 21). Grădina Doina (ora 20), 
Grădina Capitol (ora 20.15), Fes
tival (orele 9; 12; 15,15; 18; 20,45).

JURNALUL UNEI CAMERISTE: 
rulează la Central (orele 9; 11; 
11; 15: 17: 19; 21).

STRĂINII • rulează la Republi
ca (orele 8.45; 10,45; 12,45; 14,45; 
17; 19,15; 21,15), București (orele 

8,30; 10,30; 12,45; 14,45; 16.45; 19;

21), Stadionul Dinamo (ora 20,30), 
Grădina Festival (ora 20,15).

VÎNĂTORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20 30). Floreasca (orele 
10; 15,30: 18: 20.30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Favorit (Ore
le 10; 15,30; 18; 20.30), Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Melodia (orele 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,30; 20,45), Modern (orele 9,15; 
11.30; 13.45; 16; 18,15; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Lumina (orele 9—14,15 în continua
re: 16,15: 13.30: 20,45).

ASTERIX și CLEOPATRA : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—17 
în continuare; 19—21 program de 
filme documentare).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează Ia Excelsior (orele 
9: 11.15; 13,30; 15.30; 18: 20.30), Glo
ria (orele 9: 11,15: 13,30: 16; 18,15;
20.30) .

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Grivita (orele 10.30; 16;
18.15: 20.30).

DANSIND SIRTAKI

Forțele patriotice din Viet
namul de sud au lansat un 
puternic atac cu rachete 
asupra pozițiilor deținute de 
trupele ameritano-saigone- 
ze în orașul Da Nang. Con
comitent, în împrejurimile 
Da Nangului au avut loc 
ciocniri violente între gru
puri' de patrioți și unități 
militare inamice — relatează 
corespondenții agențiilor de 
presă.

• AMBASADORUL REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA 
ÎN REPUBLICA ISLAMICA 
MAURITANIA, Nicolae Șipoș. a 
prezentat scrisorile de acredi
tare președintelui Republicii, 
Moktar Ould Dadah.

La ceremonie au asistat mi
nistrul afacerilor externe al Mau- 
ritaniei, Tlamdi Ould Mouknass, 
secretarul general al Consiliului 
de Miniștri, precum și alți mem
bri ai cabinetului mauritan.

După ceremonie, președintele 
republicii s-a întreținut cordial 
cu ambasadorul român.

La sediul Organizației Na
țiunilor Unite pentru Educa
ție, Știință și Cultură 
(UNESCO) de la Paris au în
ceput Juni lucrările primei 
conferințe a miniștrilor știin
ței din țările europene, mem
bre ale UNESCO, la care 
participă repiezentanți din 30 
de state, printre care și Ro
mânia. Delegația română-este 
condusă de prof. Gheorghe 
Buzdugan, președintele Con
siliului Național al Cercetării 
Științifice. Ideea întrunirii unei 
asemenea conferințe a fost 
lansată de România la cea 
de-a 14-a sesiune a Conferin
ței generale UNESCO, în 
1966.

Pe ordinea de zi sînt înscri
se o serie de probleme pri
vind formarea, selecționarea 
și folosirea oamenilor de știin
ță și a inginerilor, organizarea 
cercetării științifice funda
mentale, peispectiva intensifi
cării cooperării regionale.

• CONGRESUL EXTRAOR
DINAR AL PARTIDULUI SO
CIALIST FRANCEZ, desfășu
rat în. suburbia pariziană Epi- 
nay sui* Seine, a luat sfîrsit du
minică seara cu adoptarea unui 
document care trasează sarci
nile și strategia acestui partid 
pentru perioada următoare. 
Pentru realizarea țelurilor sale, 
Partidul socialist își propune să 
continue contactele cu organi
zațiile „care se pronunță pen
tru o democrație socialistă ; el 
va depune toate eforturile pen
tru ca, pe calea tratativelor cu 
Partidul Comunist, să defineas
că în ce condiții forțele antica
pitaliste pot să ducă 
comună".

o luată

dat pu- 
__ ________________ privind 
convorbirile care au avut loc la 
Pekin dintre delegația 
ției de pescuit a R.P. 
și delegația Asociației 
cuit nipono-chineză. în 
cat, relevă agenția 
NOUĂ, se arată că delegațiile 
au avut un schimb larg de pă
reri asupra relațiilor dintre 
R.P. Chineză și Japonia și asu
pra acordului neguvernamental 
privind pescuitul., semnat în 
1965. Cele două părți au conve
nit să extindă validitatea acor
dului de pescuit pe o nouă pe
rioadă de doi ani și să-1 lăr
gească cu o serie de noi pre
vederi.

• LA PEKIN a fost 
blicității comunicatul

Asocia- 
Chineze 
de pes- 
comuni-
CHINA

• ÎN CAPITALA BOLIVIEI 
s-au înregistrat noi manifestații 
studențești în cursul cărora 
participanții au cerut o anche-

Dispariția katusaiior
Ciivîntul katusai nu poate fi găsit în nici 

o enciclopedie, deși ei se numără (sau, mai 
corect spus, se numărau) cu miile. Katusaii 
nu sînt o specie de pești sau animale, de 
flori sau alge. Nu este vorba despre vreun 
trib pierdut, undeva, într-o regiune uitată 
de lume.

Katusaii sînt o apariție relativ recentă, mai 
precis datînd din anul 1950. Numele lor a 
rezultat din inițialele următoarelor cuvinte 
din lexiconul militarilor americani : „Core
eni atașați armatei Statelor Unite ’ (sau, în 
engleză, Koreans attached to the United Sta
tes Army). Instituția katusaiior a fost inițiată 
la forurile militare din Washington ca un 
fel de mercenariat foarte convenabil. Katu
saii sînt sud-coreeni, s-au născut, trăiesc și 
muncesc în Corcea de sud, sînt considerați 
cetățeni ai acestei țări, dar își efectuează 
(mai precis, își efectuau) serviciul militar în 
cadrul unităților regulate ale forțelor armate 
americane și primeau soldă specială direct 
din visteria A.F.G. (grupului forțelor ameri
cane) din Coreea de sud.

într-o vreme, katusaii reprezentau, potrivit 
datelor publicate în presa americană, peste 
jumătate din efectivul grupului de forțe mi-

litare ale S.U.A. staționate pe teritoriul Co
reei de sud. La comandamentul militar ame
rican de la Seul nu se ascundea satisfacția 
pentru această instituție, a katusaiior, consi
derată ca o „inovație'4 fericită și rentabilă. 
La timpul lui, generalul Lemnitzer, pe atunci 
șef dc stat major al armatei S.U.A., descria 
Congresului „avantajele sistemului de auxi
liari sud-coreeni". Katusaii, deși purtau uni
formă americană și făceau serviciul în uni
tăți americane, erau plătiți doar cu 50 la 
sută mai mult decît soldele practicate în ar
mata sud-coreeană (adică, circa o șesime din 
cuantumul soldelor acordate militarilor ame
ricani din unitățile combatante). Astfel, Pen
tagonul prindea doi iepuri deodată : îngrosa 
efectivele aparatului militar american din 
Coreea de sud și făcea substanțiale econo
mii bănești.

Brusc, însă, Ia începutul acestui an, lău
datul sistem al katusaiior a început să fie 
depreciat la Washington. Numărul „auxilia
rilor sud-coreeni44 a fost drastic redus. Pînă 
la urmă, către sfîrșitul lunii maî, s-a anunțat 
în cercurile militare americane din Coreea 
de sud ca grupul forțelor americane a re
nunțat Ia serviciile katusaiior. Explicații ofi-

ciale nu s-au dat, observîndu-se în acest 
sens o discreție totală. într-o informație din 
capitala Coreei de sud, cotidianul elvețian 
NEUE ZURCHER ZEITUNG relevă, însă, 
că hotărîrea forurilor militare americane a 
survenit după o perioadă de încordare în 
rîndul personalului sud-coreean din unită
țile S.U.A., încordare ce-și are originea în 
nemulțumirea și opoziția mereu mai puter
nică pe care o manifestă sud-coreenii fața 
de prezența militară americană pe teritoriul 
țării lor și față de războiul din Vietnam 
unde pier zilnic tineri sud-coreeni trimiși cu 
forța de regimul dictatorial din Seul. încor
darea care s-a manifestai la început printr-un 
val de dezertări din rîndul katusaiior a luat 
apoi alte aspecte : distrugerea armamentului, 
deteriorarea unor instalații militare și chiar 
asasinarea unor subofițeri americani. O ase
menea evoluție este de natură să lămurească 
de ce comandamentul american a renunțat 
peste noapte Ia sistemul avantajos al katu
saiior. Explicația dispariției katusaiior de
vine, astfel simplă : ei constituiau un mate
rial prea inflamabil pentru a mai fi ținut în 
interiorul cazărmilor americane.

E. R.

^.PENTRU TIMPUL DV. LIBERi^
înfrățirea (orele 15,15; 17,45; 20), 
Giuleștf (orele 15,30; 18; 20,30).

ADELHEID î rulează la Buzești 
(ora 15,30).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Buzești (ora 18), Volga 
(orele 16; 18; 20,30), Grădina Bu
zești (ora 20.30); Grădina Moși
lor (ora 20,30), Moșilor (ora 18).

FERESTRELE TIMPULUI : ru
lează la Moșilor (ora 15,30).

24—25 NU SE ÎNAPOIAZĂ : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20,30 în 
continuare).

AȘTEAPTĂ PIN A SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Bucegi (orele 10; 
16; 18,15), Miorița (orele 11: 15: 
17,30; 20), Grădina Bucegi (ora
20.30).

INIMA NEBUNĂ, NEBUNA DE
rulează la LEGAT : rulează la Unirea (orele

15,30; 18), Grădina Unirea (ora 
20,30).

ACȚIUNEA „VULTURUL- : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18).

CATIFEAUY NEAGRA : rulează 
la Drumul Sării (ora 15,15).

JOCUL CARE UCIDE ; rulează 
la Drumul Sării (orele 17,45; 20,15).

WARLOCK : rulează la Feren
tari (orele 15,30; 18: 20.30).

CASTELUL CONDAMNAȚILOR: 
rulează la Cotroceni (orele 15.30; 
18; 20).

NOAPTE CU CEAȚĂ : rulează 
la Pacea (orele 16; 18; 20).

RĂPIREA FECIOARELOR : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20.15).

MY FAIR LADY : rulează la 
Viitorul (orele 15,30: 19).

MARILE VACANȚE : rulează la

Aurora (orele 9; 11; 13; 16; 18; 20). 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18.15) , Flamura (orele 11; 16; 18,15; 
20,30), Grădina Tomis (ora 20,30), 
Grădina Aurora (ora 20 30).

VISUL DOMNULUI GENTIL :
rulează la Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

ÎNTÎLNIRE ÎN MUNȚI : rulează 
la Munca (ora 16).

PROFESIONIȘTII î rulează la
Munca (orele 18: 20).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN ; rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

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

CEI 1 300 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Arta 
(orele 15; 17,45), Grădina Arta 
Cora 20.15).

REÎNTOARCEREA LUI SVR- 
COUF : rulează la Vitan (orele 
15,30; 18). Grădina Vitan (ora 
20,30).

IUBITA LUI GRAMIGNIA : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18).

CAZUL SERGENTULUI GRIȘA: 
rulează la Progresul (ora 15,30).

VERA CRUZ : rulează la Pro
gresul (ora 18), Progresul Parc 
(ora 20,30).

O FAT4 FERICITA : rulează la 
Grădina Rahova (ora 20,30).

obiective de absolută necesitate locală : 
construirea de școli și drumuri locale, băi 
publice, case de asistență medicală și de 
prim ajutor, de asistență agrozootehnică, 
etc. Este evident că prezența acestei arma
te nu are un scop limitat doar la îngrădi
rea analfabetismului, ci și de ameliorare a 
vieții țăranilor prin cultură, prin deprin
derea de către aceștia a unor elemente de 
existență civilizată.

Pe un fundal mai larg de emancipare a 
femeii iraniene, la aceste acțiuni participă 
un număr din ce în ce mai mare de tinere.

„Rezultatele obținute în cei 7 ani de acti
vitate de către «Armata științei» — afirma 
ministrul educației — sînt spectaculoase, 
în prezent sînt cuprinși în rețeaua de învă
țămînt aproape 4 milioane elevi. în satele 
în care nu există școli, se deplasează echi
pe mobile. Paralel cu elevii de vjrstă șco
lară, sînt cuprinși în procesul de alfabeti
zare numeroși maturi. în cooperare cu 
U.N.E.S.C.O. activează în Iran două stații- 
pilot care participă la eradicarea ignoran
ței prin alfabetizare funcțională ; mulți 
dintre elevii maturi învață să scrie, să 
citească și să socotească paralel cu deprin
derea unor profesii moderne. Dar, firește, 
sînt încă multe probleme de rezolvat pen
tru ca analfabetismul să fie definitiv în
grădit".

Eforturilor susținute pentru industriali
zarea Iranului li se adaugă strădanii spo
rite pentru dezvoltarea școlii. într-b 
alocuțiune rostită zilele acestea, la Tehe
ran, cu ocazia inaugurării unui centru de 
studii denumit „casă a școlii", premierul 
iranian, dl. Hoveida, a arătat că guvernul e 
preocupat ca și în anii viitori să aloce 
fonduri însemnate învățămîntului, fonduri 
comparativ mai mari cu țări care au cir
cumstanțe asemănătoare.

Teheran, 22 iunie 1970.

tă în cazul uciderii a doi din 
colegii lor și pedepsirea vinova- 
ților.

A

întâlnirea

La Casa sindicatelor din 
Moscova și-a început luni lu
crările întîlnirea internațio
nală a reprezentanților opini
ei publice sovietice și activiș
tilor asociațiilor de prietenie 
cu Uniunea Sovietică din nu
meroase țări ale lumii, con
sacrată împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea lui Lenin. Din 
țara noastră participă o dele
gație condusă de Mihail Ro- 
șianu, președintele Consiliu
lui general ARLUS.

MINISTRUL VLST-GERMAN
AL ECONOMIEI ÎN POLONIA

La invitația ministrului po
lonez al comerțului exterior, 
Janusz Burakiewicz, luni a sosit 
în R.P. Polonă, pentru convor
biri privitoare la dezvoltarea 
relațiilor economice bilaterale, 
Karl Schiller, ministrul econo
miei al R.F. a Germaniei.

în aceeași zi cei doi miniștri 
au vizitat Tîrgul internațional de 
la Poznan. Karl Schiller va avea, 
de asemenea, întrevederi cu mi
nistrul polonez al finanțelor, 
Jozef Trendota, cu Stanislaw 
Majewski, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Po
lone, și cu președintele Comisiei 
parlamentare pentru comerțul 
exterior, Stanislaw Kuzinski.

• Consiliul de tutelă al 
O.N.U. a hotărît să trimită 
la începutul anului .1971 o 
misiune în Noua Guinee, te
ritoriu de sub administrația 
Australiei. Misiunea, care va 
fi alcătuită din membri ai 
Consiliului de tutelă și ai 
Comitetului pentru decoloni
zare. va avea în primul rînd 
sarcina de a stabili în ce 
măsură administrația austra
liană face în Noua Guinee 
pregătirile necesare în ve
derea autodeterminării și in
dependenței acestui terito
riu.

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la Grădina Lira 
(ora 20.30).

ARTICOLUL 420 (ambele serii): 
rulează la Cinematecă — Union 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

MARȚI, 23 IUNIE 1970
Opera Română : RECITAL DE 

CANTO SI BALET — ora 19,30; 
Teatrul de Operetă : SUZANA — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia): TRA
VESTI — ora 20,00: Teatrul Giu- 
lești (la Teatrul de vară „Herăs- 
trău“) : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Bd. Magheru) : 
VIJELIE ÎN CRENGILE DE SA
SSAFRAS — ora 19.30; Teatrul 
„C. Tănase' (Sala Savoy) : NI- 

CUȚA... LA TANASE — ora 19,30.

„Mesaj < 
de prietenie 

poporului 
român“ 

Declarația Șahinșahu- 
lui Iranului la plecarea 
în vizita pe care o va 
face in Finlanda și Ro

mânia.
TEHERAN 22. — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Po- 
povici, transmite : Majestățjle lor 
imperiale Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, Șanhinșahul Ira
nului, și împărăteasa Farah Pah
lavi, au plecat luni la bordul u- 
nui avion special într-o vizită o- 
ficială de cinci zile în Finlanda 
la invitația președintelui Urho 
Kekkonen. începînd de la 26 iu
nie Maiestățile lor vor face o vi
zită oficială în România.

Pe aeroportul «Mehrabad, Șa
hinșahul Iranului și împărăteasa 
Farah, au fost conduși de membrii 
familiei imperiale, de primul mi
nistru Amir Abbas Hoveida și de 
alți reprezentanți ai vieții publi
ce. Au fost prezenți, de aseme
nea, lon Sfetea, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al României la Tehe
ran. membri ai ambasadei ro«l\ 
mâne, șefi a: misiunilor diplo-J^ 
malice acreditați la Teheran, zia
riști.

în momentul în care își lua 
rămas bun de la grupul de cetă
țeni români prezenți pe aeroport, 
Șahinșahul Iranului a spus : 
„Transmit poporului român un 
mesaj de prietenie și simpatie din 
partea poporului iranian și din 
partea mea personal, mai ales în 
aceste împrejurări dramatice prin 
care a trecut țara dumneavoastră 
din cauza inundațiilor. împără
teasa și cu mine ne bucurăm și 
sîntem nerăbdători să vizităm 
frumoasa dumneavoastră țară. 
Pentru mine este încă o ocazie 
de a stabili un contact cu con
ducătorii români și cu poporul 
dumneavoastră, față de care, du
pă cum știți, nutrim o prietenie 
călduroasă*4.

★
Presa iraniană publică nu

meroase materiale despre Româ
nia și despre colaborarea econo
mică româno-iraniană. Sub titlul 
„România sprijină dezvoltarea in
dustrială și minieră a Iranului44 
cotidianul de limbă franceză 
„Journal de Teheran44 scrie 
citind surse oficiale : „Colabora
rea economică și industrială din
tre Iran și România va lua în 
curînd o dezvoltare mai mare 
prin participarea directă și activă 
a României la realizarea mai 
multor proiecte industriale impor
tante44.

• 18,30 Microavanpremieră • 13,05 
Sub semnul profesiunii. Emisiune 
pentru tineret • 18,45 Studioul ar
tistului amator. Schița „C.F.R." 
de I. L. Caragiale, în interpreta
rea actorilor amatori de la Clubul 
Sindicatului Sanitai din București. 
„Avaria" — film producție a ci- 
neclubului l.D.E.B. Moment folclo
ric sucevean • 19,20 1001 de seri 
— emisiune pentru cei mici e 
19,30 Telejurnalul de seară a 20.00 
Reflector 23.15 Seară de teatru : 
„Mizantropul" de Moliăre — pro
ducție a Televiziunii franceze în 
colaborare cu Odeon — Theatre 
de France e 22,10 Polivalențe mu
zicale. Tși dau concursul : Stela 
Popescu, Ion Dichiseânu, An.da 
Caropol, Melania Cîrie, Radu 
Stoenescu • 22.35 Cronica litera
ră a 22,50 Telejurnalul de noapte.
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