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• CONSTRUCTORII DE 
PE ȘANTIERELE Combina
tului siderurgic din Galați 
și-au realizat înainte de ter
men planul de producție pe 
primul semestru al anului. 
Ei au predat în acest inter
val beneficiarului, cu 45 zile 
niaî devreme, lucrările din 
prima etapă de construcție a 
turnătoriei de lingotiere, cu 
o capacitate de 40 000 tone 
pe an, cu 8—9 luni cuptoa
rele 3 și 4 ale fabricii de var 
metalurgic, un nou cuptor la 
laminorul slebing ca și re
țeaua suplimentară de apa 
industrială pentru furnale.

• CHIMIȘTII DE PE

ÎN OBIECTIV, PRODUCȚIA AGRICOLĂ 1970

OFENSIVA
VARĂ

oi

DE
Zilele acestea de vară se 

dovedesc a avea puține ore în. 
comparație cu volumul mare 
de lucrări ce se cer executate. 
Se întrețin culturile năpădite 
de buruienile dezvoltate lu
xuriant datorită ploilor... tro
picale. Se adună furajele. Se 
lucrează în legumicultura unde 
rodul se dovedește a fi foarte 
bun. Se recoltează orzul, se 
ară și seamănă culturile 
succesive. Zece, miini dacă ai 
avea ș: u greu le-ai cuprin
de pe toate. Iată de ce și con
vingerea că acum, în miezul 
verii, cîmpul este cartea de 
vizită a bunului gospodar. Nu
mai el poate reflecta, impar
țial, robustețea efortului depus 
de fiecare pe frontul pîinii.

Cu gîndul de a reflecta 
preocupările, i-am vizitat în 
ogradă pe o parte din gospo
darii județului Ilfov.

„RAPORTĂM : CEA DE A PA
TRA PRAȘILĂ A FOST ÎNCHE

IATĂ".

De la Domnești, președinte
le cooperativei agricole, DU
MITRU CONSTANTIN, comu
nică lapidar : raportăm că cea 
de a patra prașilă la porumb 
a fost încheiată. E prima uni
tate, din cele peste două sute 
ale județului, oare au reușit să 
dea o atît de eficientă replică 
timpului ploios, ierburilor.

Am oprit în cîmp, la coope
rativa agricolă din Domnești. 
Cîteva sute de oameni se opri
seră la gradina de legume. 
Prășeau varza și ardeiul, re
coltau roșii. Reținem explica
ția fermierei Maria Ene. „La 
celelalte culturi, practic lucră
rile de întreținere s-au înche
iat. No; la grădină, nu mai 
reușeam să facem față. Un a- 
pel și... priviți. Astăzi lucrează 
aci aproape 300 de oameni“. 
în șareta președintelui, stră
batem de-a latul cîmpia. Grîul 
promite rod mai bun ca nici
odată, iar porumbul, curat ca 
un strat de grădină, bate la 
brîu : „Acum, ne-am eliberat 
de dumnealui. L-am făcut fru
mos. Nu-i mai putem face ni-

GH. FECIORU

SITUAȚIA LA ZI

• în județul Ilfov, practic și cea de a doua prașilă la po
rumb și floarea-soarelui a fost încheiată. La sfecla de zahăr 
cea de a treia. Peste o mie șase sute de tractoare sînt, în con
tinuare, concentrate la executarea prășitului cu cultivatorul.

• Toate combinele și presele de balotat paie au fost re
vizuite. Pînă în prezent, aproape o mie de combine au de
pășit și etapa rodajului și a probelor cu gnu efectuate la 
secții. O sută de ateliere mobile au fost echipate special 
pentru activitatea în campania de recoltări.

• Aproape cinci sute de hectare de pe care s-a secerat 
orzul au și fost însămînțate cu porumb în cultură dublă. în 
final, aproape o sută de mii de hectare vor fi semănate ast
fel. în acest scop s-a asigurat întreaga cantitate de sămînță, 
au fost puse la punct semănătorile.

• Cîteva mii de elevi ajută la executarea lucrărilor agri
cole în cadrul întreprinderilor de stat și a cooperativelor 
agricole. Volumul muncii depuse de către aceștia în cele 
zece zile de muncă echivalează cu o prașilă manuală apli
cată pe circa optzeci de mii de hectare cultivate cu porumb.

IMPORTANT PENTRU STUDENȚI

UN NOU TIP DE 
PRACTICĂ ÎN

PRODUCȚIE
Convorbire cu PETRE IONESCU

director general adjunct în Ministerul Învățământului

Fixînd ca sarcină primordială 
asigurarea unei strînse legături 
între școală și viată, între școală 
și nevoile producției, documen
tele Congresului X au determinat 
un ansamblu de măsuri privind 
îmbunătățirea raportului între 
pregătirea teoretică și cea prac
tică a viitorului specialist, pe 
toate treptele — de la cursuri, 
seminarii și activități de labora
tor pînă la contactul nemijlocit 
al studentului cu producția.

tovarășul 1 
prevede un 

de ore aproximativ 
pregătirea teoretică 
și de specialitate 

afectate activităților prac- 
în viilor ministerul preco-

Petre 
nu- 
egal 

i de 
Și
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— Dacă actuala structură a 
planurilor de învățămînt — 
ne-a spus 
Ionescu — 
măr 
între 
bază 
orele 
tice,
nizează îmbunătățirea acestui ra
port, în favoarea practicii, conco
mitent cu atragerea unui număr 
mai mare de studenți la cercu
rile de cercetare ștințifică și — 
în cazul celor din anii mari — 
la realizarea programului de cer
cetare al catedrelor, alături de 
cadrele didactice...

— Ținînd seama de acuitatea 
problemei, cu alte cuvinte de 
faptul că și studenții care ter
mină anul acesta sau anul urmă
tor vor' trebui să facă față ace-

Examenele sînt încă în deplină actualitate. In curînd însă o bună 
parte din studenți vor putea fi reîntîlniți în amfiteatrele muncii.

Prin lanurile de grîu ale cooperativei Dor Mărunt.

de DAN ZAMFIRESCU

lorași nevoi ale producției, 
rugăm să determinați mai exact ■ 
noțiunea de viitor... ■

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a IV-a)

ANCHETA NOASTRĂ

PLATFORMA CRAIOVEI 
și-au îndeplinit marți dimi
neața sarcinile de plan re
venite pe prima jumătate a 
anului. Se vor produce peste 
plan 7 fiOO tone amoniac și 
25 500 tone azotat de amoniu, 
870 tone butanol, 350 000 mc 
oxigen tehnic și altele.

• COLECTIVUL UZINEI 
COCSO-CHIMICE, din ca
drul Combinatului siderurgic 
de la Hunedoara, a îndepli
nit, înainte de încheierea 
primului semestru, angaja
mentul anual de a produce 
peste sarcinile de plan 8 000 
tone de cocs metalurgic.

• COLECTIVUL UZINEI 
MECANICE de reparat ma
terial rulant Craiova a în
cheiat reparațiile la ultima 
locomotivă Diesel electrică 
din planul pe primul seme
stru. După cum rezultă din 
calculele preliminare, colec
tivul întreprinderii va obține 
pînă la sfîrșitul semestrului 
o producție globală supli
mentară în valoare de 
7 528 000 Iei, ceea ce repre
zintă peste 3 sferturi din 
angajamentul luat pe între
gul an.

(Agerpres)

Vizita președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Socialiste România,
Ion Gheorghe Maurer, 
in R. F. a Germaniei

BONN 23. — Trimișii speciali 
Agerpres, Mircea Moarcăș și 
Constantin Varvara, transmit : în 
cea de a doua zi a vizitei pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, în Repu
blica Federală a Germaniei au 
avut loc o serie de vizite și în
trevederi. Astfel, în cursul dimi
neții de marți, președintele Con-

nalitate și asi
milare în cultură

siliului de Miniștri a făcut o vi
zită președintelui Bundestagului 
R.F.G., Kai Uwe von Hassel. Cu 
acest prilej, au fost evocate în
semnătatea contactelor directe în
tre factorii politici de răspundere 
din diferite țări pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă, pre
cum și rolul și contribuția parla
mentelor m acest sens.

într-o declarație acordată tri
mișilor speciaii Agerpres, pre
ședintele Bundestagului a apre
ciat că schimbul de păreri avut 
cu președintele Consiliului de 
Miniștri s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială. Am reîn
noit, a spus domnia s-a, in
vitația pe care a făcut-o 
predecesorul meu ca o delegație 
parlamentară română _să viziteze 
Republica Federală a Germaniei.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
făcut apoi o vizită președintelui 
ad-interim al Republicii Federale 
a Germaniei, dr. Franz-Joseph 
Roder, președinte al Consiliului 
Federal.

La sfîrșitul întievederii, într-o 
declarație pentru presa română, 
președintele ad-interim al R.F.G. 
a spus : „Consider că vizita pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, constituie

o contribuțv* de valoare la adîn- 
cirea și diversificarea raporturilor 
de colaborare îeciproc-avantajoa- 
se dintre cele două țări. Doresc 
să folosesc $i acest prilej pentru 
a-mi 'exprima sentimentele de 
deplină compasiune față de popu
lația afectată de calamitățile na
turale abătute asupra țării dv.“.

Tot marți dimineața s-au în
cheiat convorbirile oficiale dintre 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheoighe Maurer, și 
cancelarul Republicii Federale a 
Germaniei, Willy Brandt.

La Cancelaria Federală, cei doi 
șefi de guverne au avut o con
vorbire în cursul căreia s-au dis
cutat probleme ale relațiilor din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Federală a Germa
niei, precum și unele aspecte de 
interes comun ale vieții interna
ționale.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o 
ambianță de coidialitate și înțele
gere reciprocă.

La amiază, Ion Gheorghe Mau
rer a luat parte la un dejun ofe
rit în onoarea sa de președintele 
Camerei vest-gormane de indus
trie și comerț și președinte al Co-

(Continuare în pag. a V-a)

Este necesar, cel puțin -pentru 
imperativele imediate cu care se 
găsește confruntată cultura noas
tră, să studiem istoria dezvoltării 
sale de-a lungul veacurilor ca pe 
o fiziologie a geniului național, 
înțelegînd prin aceasta că studiul 
trecutului culturii române trebuie 
să ne deschidă calea înțelegerii 
„secretelor" dăinuirii, ascensiunii 
și înfloririi ei în condiții dintre 
cele mai complexe și, uneori, din
tre cele mai neprielnice pe care

VIATA DE

le-a întîlnit vreodată o cultură. 
Intr-adevăr, dacă există un mit 
folcloric — exceptînd pe al Meș
terului Manole — în stare să de
finească dramatismul șt eroismul 
condiției intelectuale românești 
în trecut, acesta este, fără îndoia
lă, porumbelul din basm pornit 
să caute apa vie și trebuipd să 
treacă printre munții ce se bat 
în capete. Cîteva clipe doar 
munții se odihnesc din timp în 
timp și atunci porumbelul trebuie 
să țîșnească printre ei ca o să
geată, spre a nu fi zdrobit în 
îndîrjirea lor. Raportul dintre is
torie și cultură a fost adesea, e- 
pocă de epocă, acela dintre 
porumbel și munții de greutăți 
ce-i stăteau în cale. Și totuși, 
ce minunată izbîndă este 
tă strălucită literatură",
așa de rar pe soare și atît 
mult sub cerul plumburiu 
„cumplitelor vremi" deplînse 
bătrînul Miron Costin. A ști
navigheze înspre zorile marilor 
idealuri pe orice vreme cu vîntul 
în pînze, dar mai adesea cu el 
în față, a fost geniul tuturor ma
rilor cretori români.
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EXAMENE
de GEORGE IVAȘCU

ORGANIZAȚIE INTRE
• EXCEPȚIONAL Șl OBIȘNUIT
» In pag. a lll-a secretari U.T.C. din Tg. Mureș, Me- (
, diaș, Reghin si Luduș răspund la întrebările puse de re- ( 
> doctorii noștri TRAIÂN GÎNJU și ION TRONAC.
✓VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^

„aceas- 
clădită 

de 
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Reîntoarcerea la
adevărata adolescență

Ieri a avut loc în București vernisajul expoziției cu produse 
realizate în atelierele școlilor profesionale din institutele spe
ciale de reeducare pentru minori. în zilele următoare are loc 
spectacolul final susținut de formațiile și soliștii selecțidnați cu 
prilejul celei de-a treia ediții a concursului cultural-artistic 
desfășurat intre elevii institutelor speciale.

înaintea acestui spectacol am participat în cîteva localități la 
concursurile oferite de minorii din diferite institute. Am cu
noscut atunci mai mulți minori, mai multe destine corectate 
spre muncă, cinste și adevăr. Prin grija părintească a statului, 
datorită căldurii și dragostei pe care o dovedesc cadrele didac
tice din institute, cei care pînă mai ieri pășeau în sălile secții
lor de miliție sau ale tribunalelor se pregătesc să reintre în 
viața adevărată. Adolescența lor scuturată puternic de seisme 
își recapătă aici adevărata ei culoare și uneori, de ce nu, stră
lucire. Am ales Ia întîinplare, prevestind astfel caracterul de 
masă al metamorfozei generoase, două destine pe cale de a fi 
corectate.

Uie Zvarici este un puști de 
16 ani, nu cu mult mai înalt 
decît catedra profesorului. 
L-am cunoscut pe scena unuia 
dintre spectacolele artistice or
ganizate cu puțin timp în urmă 
în institutele speciale de reedu
care minori. A venit în insti
tut în anul 1967. își amintește 
cu calm, aproape cu indiferen
ță, de anul acela sau de cei 
dinainte. E din București. A 
avut și el colegi la o școală ele; 
mentară. în Dudești j prieteni 
cu care pleca vara în tabără 
sau la ștrandurile bucureștene. 
E singura amintire ce o poartă 
despre copiii de atunci. Apoi a 
avut un tată : „Zvarici Con
stantin. Era chelner în Suceava. 
Ne-a părăsit pe mine și pe

mama cînd eram eu mic. In 
1967 m-a dus mama să-1 cunosc 
și eu. Am intrat în restaurant 
și cînd ne-a văzut a dat să 
fugă. I-o fi fost rușine de oa
meni, că pînă la urmă a stat. La 
mine nici nu prea s-a uitat. Am 
discutat puțin și apoi am plecat 
la gară*. „Mai trăiește ?“. „Nu 
știu, cred că da, aici îmi scrie 
doar mama și doar la ea mă 
duc în vacanță*. Apoi își amin
tește de furturi. Cîte? Mai mul
te furtișaguri amărîte cu băie
ții din cartier, să se ducă la un

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuări In pag. a IV-a)

PERIOADĂ de examene : bacalaureat în licee, parțiale 
sau de diplomă în învățămîntul superior. Din primele re
portaje apărute în presa studențească sau din relatări 
ajunse urechilor noastre, se desprind încă puține obser
vații care să difere de alte sesiuni. Un lector pretinde bi
bliografie și iar bibliografie. Adică un dialog între două 
benzi de magnetofon. Un alt examinator previne să i se 
răspundă „în termenii cursului nostru". Și într-un caz și 
în celălalt, examenul decurge lin, stereotip : examinatul 
vorbește, se încurcă sau tace ; examinatorul spune „De- 
ajuns, mulțumesc notează infailibil, după acest — cît 
de comod ! — criteriu : al cantității cunoștințelor și al 
exactității lor.

Sînt, însă, și altfel de examene, lată un profesor, mai în 
vîrstă, care procedează parcă dimpotrivă : el întrerupe 
pur și simplu pe studentul care ca o mașină pusă în 
priză începe a debita, pe un ton egal și sigur, lecția 
respectivă ; îl întrerupe pentru a-l situa pe un plan su
perior : acela al unui dialog valabil, într-un climat de 
„egal la egal", dialog care, măcar acum, la finele anu
lui, se poate închega la alt nivel decît cel de pură con
diționare mnemotehnică. Examinatorul își stimulează in
terlocutorul să-și reveleze propria-i personalitate, urmă
rind, adică, un veritabil act de confruntare intelectuală. 
Aici — pe baza cunoștințelor dobîndite la curs, exerci
tate sau consolidate apoi la seminar — intră în joc gra
dul de opțiune personală a candidatului pentru un as
pect sau altul al problemei, ponderea unui accent sau 
altul într-o structură dată, atitudinea, imaginația lui crea
toare, eventual punctul lui de vedere. Toate aceste ele
mente sînt nu numai de presupus din partea examinato
rului în raport cu cel examinat, dar ele trebuie chiar sti
mulate în procesul examinării, a cărei finalitate nu e un 
punctaj de computer pe criteriul „corect" sau „exact", ci 
o tentativă programatică de a descoperi un intelectual 
autentic, de a-i desemna o perspectivă într-o anume di
recție, de a-i abilita un mod, un stil original de gîndire.

într-un post-scriptum la o scrisoare, Titu Maiorescu a- 
vertiza pe cel căruia i se adresa că va trebui să fie în 
cutare dată neapărat la București, întrucît îi sînt nece
sare măcar cîteva zile ca să revadă subiectele pentru 
examenul de bacalaureat pe care-l prezida. Ceea ce va 
să spună că pentru examinator, confruntarea de care 
vorbeam trebuie concepută mai importantă chiar decît 
pentru candidat, implicînd — în această accepție — o 
mare, veritabilă răspundere socială. Ibrăileanu, la exa
menul de Literatură, „Epoca Conachi", a întrebat pe unul 
din candidații pe care-l socotea mai inteligent și cu care 
dorea să-și ofere plăcerea unui dialog : „Ce e talentul ?" 
— și în jurul acestei noțiuni a epuizat tema al cărei fond 
era începutul perioadei moderne în cultura noastră. La 
Călinescu, examenul era un spectacol de idei fosfores
cente, stimulator, o concentrare a spiritului și o explozie 
a lui. O sărbătoare. Și toate acestea, bineînțeles, în fața 
întregii serii sau a întregii grupe, fără bilete (de loterie 
intelectuală), dialogul înfiripîndu-se direct.

Se crea astfel un climat ideal pentru a depista valorile, 
a-^i defini ele însele atributele, promovîndu-se valabil 
cei într-adevăr „buni", „capabili", „cu vocație", „cu 
perspectivă", restul devenind de la sine rezidual.

Un astfel de examen constituie prin el însuși un act de 
progres social.
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Gopo, din care fac parte W. 
Giersz (Polonia), Manuel Otero 
(Franța) W. Littlejohm (S.U.A.), 
Boris Stepanțev (U.R.S.S.), Ric
cardo Richard (Italia) și Călin 
Căliman (România), a început la 
Mamaia, al treilea Festival inter
național al filmului de animație 
„Pelicanul de aur". Din proiec
țiile pentru concurs ale primei 
zile s-au vizionat 15 filme în 
competiție și 5 „hors-concurs" — 
voi aminti: „Copii și mașini" re
gizat de englezul John Halias, 
unul dintre „monștri sacri" ai a- 
nimației mondiale, micro-eseu 
umoristic despre mijloacele mo
derne de transport; „Pe un pe-

rete" — producție Anima-film 
București, în regia lui IonTruică, 
pe un subiect diurn: desenele 
copiilor pe zidurile orașelor ; sa- 
tiia „Ploaie și soare" a belgianu
lui Jean Coignon, pe tema... 
societății de consum; „Povestea 
domnului K. (Cehoslovacia), — 
trei filme pilule despre felurile 
de a trăi; basm „Masca morții 
roșii" cu care intră în concurs 
unul dintre celebrele studiouri 
ale desenului animat — „Zagreb- 
film“; două amuzante filme re
clamă : „Vis pe aripi" (realizat 
de cineaștii maghiari pentru Air- 
India) și „Mereu obosit" (pro
ducție italiană despre avantajele 
odihnei pe saltelele „permaflex".

In afara concursului, de men
ționat trei filme aparținînd unora 
dintre membrii juriului:

„Orizonturi" la

„Orizdnturl", colecție a Editu
rii enciclopedice adresată în spe
cial tineaetului, se află, după nu
mai citează săptămîni de apariție, 
la nr. 4\: Instrucție $4 educație 
— temă de mare interes la vîrsta 
adolescente,!, într-o epocă în care 

progresul so cial este condiționat 
de participarea activă, conștientă 
a rpembrilor societății care tre
buie să știe\ cum să acționeze 
pentru a-1 regiza. Instrucția și 
educația devin aCț-’m o condiție de 
bază a integrării sociale. Oricum, 
dacă sîntem părinți, • sîntem prin , 
însuși acest fapt educatorii copii
lor noștri. Sîntem ex ducătorii și 
educații acelora împreo, nă cu care 
muncim si trăim în efortul comun, 
îndreptat spre promovarea unei 
opinii publice înaintate. Dar în 
același timp sîntem și, ales,
devenim ceea ce am știut ,să fa
cem, în primul rînd, noi dîv» noi 
înșine. Profesor la UnivfcTSi-

—

DACĂ DORIȚI 
UN MAG- 

NETOSCOP...
Dezvoltarea posibilității' 

de a înregistra imaginile 
TV va permite, pe lingă spo
rirea mijloacelor de divertis
ment la domiciliu, o lărgire 
considerabilă a formelor prin 
care se poate asigura in
struirea școlarilor, ca și a 
adulților, cu ajutorul meto
delor audio-vizuale. După 
cum se știe, în prezent stu
diourile de televiziune folo
sesc magnetoscopul pentru 
înregistrarea unor emisiuni 
ce urmează să fie reluate 
(cum e și cazul transmisiu
nilor meciurilor de fotbal 
din Mexic). Acest procedeu 
permite înregistrarea pe 
bandă magnetică a imagini
lor care pot fi apoi reluate 
prin procedee asemănătoare 
celor ale magnetofonului. 
Deocamdată, costul unui 
magnetoscop depășește în 
general posibilitățile buge
tare ale unei familii. Totuși, 
pentru 1971, Philips și Sony 
pregătesc modele ce vor pu
tea utiliza înregistrări în 
casete. Prețul lor va fi apro
piat de cel al unui televizor 
în culori. Destul de ridicat 
deci... ;

în același timp, principalii 
mari producători de apara
tură electronică anunță pen
tru 1971 lansarea unor apa-

al 4-lea număr

DEBUT

ST. TUDOR

tatea București, specialist în pe-. 
dagogie, O. Șafran încearcă în a- 
cest volum să răspundă pe scurt 
la o serie de probleme legate de 
relația dintre educație șl instruc
ție, de rolul educației în formarea 
personalității $1 a profilului moral 
•1 tinărului contemporan.

MAMAIA’70

de șantiere au tăiat ■

VACANȚA MARE IN SALOPETA
Șantierele muncii voluntar- 
patriotice cunosc în aceste zile 
prezența a zeci de mii de 

tineri

țări* de Ion Popescu Gopo, „In
telectualul" de W. Giersz (Polo
nia) șt „Tur de forță" de Manuel 
Otero (Franța).

Spunîndu-vă că și în acest an 
marea competiție pentru „Peli
canul de aur" cunoaște o valo
roasă confirmare și confruntare 
mai ales, a filmului de animație, 
o amplă trecere în revistă de ge
nuri, tendințe, tehnici, putem a- 
firma după întîia zi că ediția 
„Mamaia ’70" a debutat promiță
tor fidelă generoasei devize: 
imaginația omului în slujba uma
nității.

Expoziția elevilor
fotografi

Sîmbătă, la Galeriile de artă 
fotografică din str; Brezoianu 
23—25, a avut loc, sub auspi
ciile Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist, Mi
nisterului Învățămîntului, Consi
liului Central al U.G.S.R. și 
Asociației Artiștilor Fotografi, 
vernisajul Expoziției naționale 
de artă fotografică a elevilor. 
La deschiderea expoziției, a par
ticipat tovarășul Traian Pop, ad
junct al ministrului învățămîn
tului, tovarășa Floarea Ispas, se
cretar al C.C. al U.T.C., tovară
șul Iuliu Furo, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor.

în cuvîntul de deschidere,
Silviu Comănescu, secretar ge
neral al A.A.F., președinte
le juriului de selecție, a subli
niat „îmbucurătoarea prezență a 
elevilor în rîndul celor care, cu 
obiectivul aparatului 
fiat, descoperă noi 
estetice și educative 
tea contemporană,
la o cunoaștere și la o apropiere 
mai sensibilă între oameni *.

Rod al participării celor peste

de fotogra- 
semnificații 
în realita- 

contribuind

udran;
ȘTIINȚIFIC

rate bazate pe tehnici dife
rite. In primul rînd — E.V.R. 
(Electronic Video Recor
ding). Inventat de Peter 
Goldmark (creator și al dis
cului microsion), E.V.R. per
mite reproducerea imagini
lor telex izate pe un film su- 
praniiniaturizat, cu o dublă 
pistă sonoră. Cartușul cu 
film se introduce apoi în
tr-un aparat special, branșat 
pe priza de antenă a televi
zorului, după care emisiunea 
poate fi reluată după dorin
ță în ritm normal, că înce
tinitorul ; se poate reveni 
apoi asupra imaginilor, ma- 
nevrîndu-se întocmai ca ben
zile magnetofoanelor. în 1971 
Thomson C.s.f. — în Fran
ța, Bosch — în R.F. a Ger
maniei, Rank — în Anglia 
vor trece la producția filme
lor și a instalațiilor E.V..R 
După aprecierile unor ex- 
perți, încă anul viitor vor 
fi vindute cite va zeci de mii 
de aparate ,în 1974 numărul 
lor va ajunge la 2 milioane, 
iar în 1980 la 10 milioane. 
Se creează astfel posibilita
tea organizării unor filmo
teci cu tematică educativă, 
care pot fi utilizate de școli, 
instituții culturale și chiar 
de particulari. De pe acum 
B.B.C.-ul a anunțat intenția 
sa de a înregistra, pentru o 
difuzare largă, emisiunile 
sale școlare în casete E.V.R. 
în Japonia au fost înregis
trate deja 200 de titluri. O 
serie de edituri din R.F. a 
Germaniei, Italia, Suedia, 
Franța au început înregis
trări de emisiuni educative 
prin acest procedeu. în El
veția, o editură s-a angajat 
în înregistrarea unei enci
clopedii în imagini. Se anun
ță totodată punerea la punct 
a unui nou procedeu, bazat 
pe emisia laser : „Selecta- 
Vision“.

EDITURA POLITICA

N. O. Cocea : „Jurnalul0, 
lei 4,75.

O. 

••....
instrucție

$i educație

EDITURA TINERETULUI

T. Gauitier : „Căpitanul 
Fracasse", lei 20,50.

J. F. Cooper : „Călăuza0, 
lei, 19,50.

EDITURA EMINESCU

M. Sadoveanu : „Cazul Eu- 
geniței Costea", lei 4,25.
EDITURA „ION CREANGA’

G. Băjenaru 
Mircea Vodă", 

J. Remard : 
lei 3,50.

: „Taina lui
lei 7,25.
„Morcoveață",

EDITURA STADION

Th. Angelescu și colectiv : 
„Polo pe apă°, lei 7,25.

EDITURA UNIVERS
M. C. Glisic : „învățătorul0 

lei 7,75.

• Din IAȘI ni se comunică: primele rezultate depă 
șese așteptările

• La HUNEDOARA, 29
panglica inaugurală

• 1N JUDEȚUL IAȘI s-au 
inaugurat, într-un cadru sărbăto
resc, un complex de șantiere de 
muncă voluntar-patriotică ale ti
neretului. Am admirat chipurile 
tinere sub drapel, umerii, unul 
lîngă altul, „zid al hotărîrii de a 
fi făcută simțită prezența noas
tră, în sensul major al educării 
în spiritul muncii, ca și al unei 
reale eficiențe economice, cu re
zultate directe în activitatea uni
tăților în care sîntem încadrați" 
— cum spunea, în cuvîntul de 
deschidere, comandantul șantie
rului agricol de la Cotnari.

Contextul este larg : 26 obiec
tive — șantiere locale — la care 
vor lucra 4 300 tineri, efectuînd 
o muncă în valoare de aproape 
10 milioane lei. Primele 11 o- 
biective din perioada 15—30 iu
nie trăiesc poezia începuturilor 
și, desigur, febrilitatea romantică 
a unui prim pas pe linia contri
buției la refacerea economiei na
ționale. Un exemplu : pe șantie
rul de la Grozești — Gura Bo- 
hotin, unde vor lucra 100 de 
elevi de la Grupul școlar de con
strucții industriale din Iași se vor 
ridica două școli (în valoare de 
un milion și jumătate lei) — una 
dintre ele fiind pentru elevii din 
Scopoșeni, sat al aceleiași comu
ne, Gorban, aflat și acum sub 
ape, în urma revărsărilor Prutu
lui și Jijiei.

îmi sînt încă vii în memorie 
ecusoanele galbene cu însemnele 
organizației U.T.C., sînt încă 
părtaș emoției și mîndriei cu care 
acești tineri au primit carnetele 
de brigadier. Fără sa vreau m-am 
gîndit la conferirile de alte car- 

membru al
care

cupeți nici un 
ca fiecare să fie _ 
los țării. Astfel, tinerii de la li
ceele din Vlădeni, Tg. Frumos 
și Hălăucești, ca și cei din comu
nele Movileni și Șipote au tre
cut la refacerea și repunerea în 
circulație a drumurilor comunale 
Țigănești — Hălceni ; Șcheia •— 
Mircești ; Tg. Frumos—Băicepi 
și a drumului județean Iași—$i- 
pote. Anticipație a șantierelor 
muncii patriotice, aceste „șantie
re ale inițiativei" pot deja ra
porta că pe drumul județean 
Iași -Șipote s-a reluat circulația.

...S-ar fi putut încheia această 
relatare aici, dacă nu ar trebui să 
amintesc că o ștafetă străbate 
județul, culegînd aspecte de la 
munca patriotică, într-un album 
dedicat aniversării semicentena
rului partidului. Este o dovadă 

.în. plus, că rezultatele acestei 
munci se impun memoriei.

RADU GEORGE SERAFIN

efort, pentru 
de un real fo-

• VACANȚA ANULUI 1970 ■ 
va rămîne în amintirea elevilor ® 
și studenților din județul Hune- ■ 
doara o etapă a solicitării efor^ ® 
turilor și inițiativei în ajutorarea ® 
întreprinderilor și zonelor sinjs- ® 
trate. Astfel, în județ au fost ® 
inaugurate 29 de șantiere ale li- ■ 
neretului. Peste 3 000 
din școli profesionale 
studenți de la Institutul 
din Petroșani și-au dat
la reconstrucția drumurilor Hațe- ■ 
guluj, pe șantierele din Pricaz, ■ 
I.A.S. Bîrcea, Oțăștie, Sîntămăria ■ 
Orlea. Schimbîrid uniforma șco- ■ 
Iară cu salopeta, tinerii vor fi ■ 
prezenți și pe șantierul de irigații ■ 
de la Lăpușnic, șantierul arheo- ® 
logic „Cetatea" din Deva**""“*

A

Epilog la anul școlar

„O dimineață
de știință"

...a reunit la Liceul „Gh. Șin- 
oai“ din Capitală, cele mai valo
roase lucrări elaborate de membrii 
cercurilor pe parcursul anului 
școlar care s-a încheiat. Această 
frumoasă manifestare, concepu
tă și patronată de comitetul 
U.T.C., a pus în valoare studii
le întreprinse de elevi —, sub 
conducerea cadrelor didactice — 
în domeniile științifice care-i 
pasionează. Spicuim din bogatul 
program al acestei dimineți :

„Metodă pentru demonstrarea 
Sractică a fenomenului de in-
ucție electromagfi'SttCă", meto

dă realizată de elevii cercului
Prof. IOAN VLAD • de fizică ăl claselor» a IX-a, și

de elevi ■ 
și licee, ■ 
de mine ■ 
întîlnire ■

Un student, artist plastic amator despre care criticul 
PETRU COMARNESCU spune:

„Lucrează cu siguranță 
si originalitate remarcabile

tot ei susțin și referatul : „Cer
cetarea obiectelor literare ale 
sectorului din care face parte li
ceul" — referenți, membrii cer
cului de literatură al claselor a 
Xl-a ; „Cinci planșe intuitive cu 
firivire la teoriile asupra naturii 
uminii" — autori, elevi ai cla

selor a XII ; „Profesorul <le hîr- 
tie", lucrare întocmită de mem
brii cercului de matematică ; 
„Cînd te-ai întîlnit cu ferici
rea ?“ — rezultatul unei tulbu
rătoare anchete întreprinsă de 
membrii cercului de filozofie 
printre colegi. . „Dimineața" s-a 
întregit cu prezentarea a doi 
poeți, membri ai cenaclului li
terar,' ă cîtorvâ tfaduteri din en
gleză realizate de elevii din 
cefe, cu alte referate, pe cît de 
pasionante pentru cercetători, pe 
atît de interesante pentru audi
toriu.

„Dimineața 
cheiat rotund 
cie cu cartea, 
cestui liceu.

10 000 de tineri din școli gene
rale, școli profesionale, licee de 
cultură generală și licee de spe
cialitate, cele 211 lucrări selec
ționate la faza finală a con
cursului național al cercurilor 
foto din școli surprind, în diver
se ipostaze, aspecte relevanta 
ale activităților profesionale, mo
mente ale vieții cotidiene din 
fabrici și uzine, de pe ogoare, 
într-o bogată paletă de proce
dee tehnice specifice artei 
grafice.

Premiile concursului au 
distribuite astfel :

PREMIUL SPECIAL AL
AL U.T.C., pentru cele mai va
loroase lucrări cu tematică apro
piată activităților specifice — 
cercul foto al Liceului agricol 
Iași.

PREMIUL SPECIAL AL 
U.G.S.R. pentru cele mai bune 
lucrări care au surprins momen
te din viața economică a țării — 
cercul foto al Liceului nr. 4 
Constanța.

CUPA ASOCIAȚIEI ARTIȘ
TILOR FOTOGRAFI, pentru cea 
mai bună selecție de lucrări — 
cercul foto al Liceului industrial 
de construcții Tg. Mureș.

Au mai fost distribuite men
țiuni cercurilor foto ale liceelor 
pedagogice Sibiu și Cluj, și ele
vilor Janin Diaconescu (Pitești), 
Ion Zaharia (Brașov), Cornel Ge
let (Craiova), Viorel Pop (Gă
iești), Huțu Dorina (Bacău).

Un bun prilej de cunoaștere 
a resurselor artistice ale elevilor 
fotografi din Arad, Alba Iulia, 
Blaj, Tg. Ocna, Caransf’ ec Ora
dea, Sf. Gheorghe, Galați,- fetro- 
șani, Sibiu, Constanța, București, 
expoziția — deschisă în Capita
lă pînă la 4 iulie — oferă reale 
satisfacții în urmărirea primilor 
pași ai ucenicilor unei arte pro
fund ancorate în realitate,, în 
viața cotidiană a tuturor oame
nilor.

foto-

foit

C.C.

: î?. S. CALIN

In Editura politică
a arwut : —.y.tpu <-« ’’’

Sergiu Verona

de știință" a în- 
un an de uceni- 
trăită de elevii a-

ARMELE ȘI 
DEZARMAREA

Incursiuni în crono
logia dezarmării.

nete, acelea 
organizației 
am asistat
Era același
eași hotărîre de

DE BUN AUGUR.

ANUNȚ

MINISTERUL FORȚELOR ARMATE

ORGANIZEAZĂ UN CONCURS

de
U.T.C., 

în 
cadru

M. V.

Noua pravilă a țării „Mama Recrutează tineri pentru înscrierea la școala profesională 
curs de zi, anul școlar curs de zi cu durata de 3 ani la urmă
toarele meserii :

„Fata de pe Moldova

I. I. S. FRIGOCOM BUCUREȘTI
Str. Serg. Nuțu Ion nr. 2 — Sectorul 6 — Telefon 31.60.00

Ansamblul folcloric „Dîmbovița11 din Tîrgoyiște împlinește 
un an de activitate. Evenimentul coincide și cu prima lui 
confruntare internațioală : cei 45 de artiști amatori au efec
tuat un turneu în R. P. Bulgaria, în localitățile Kăvărna, Spă- 
sova, Balcic, Tolbuchin, Vasilevo. Fiecare întîlnire s-a în
cheiat cu aplauze la scena deschisă. Este un bun augur care 
ne îndreptățește să sperăm la succese și mai mari.

VLAD MIHAIb

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15), Arenele Ro
mane (ora 20,30).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚĂ : 
rulează la Capitol (oțele 9,15; 
11,30; 14, 16,30; 18,45; 21).

AVENTURILE LUI JUAN : 
rulează la Victoria (orele 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 î 
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; 18.30; 20,45).

ru- 
16;

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

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la 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 : 
lează la Grivița (orele 10,30; 
18.15: 20,30).

DANSÎND SIRTAKI ; rulează la 
înfrățirea (orele 15,15; 17,45; 20), 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30).

ADELHEID : 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 î ru
lează la Dacia (orele 8,45—20,30 în 
continuare).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Bucegi (orele 10; 
16; 18.15), Miorița ..........................
17,30: 20), Grădina
20.30) .

INIMĂ NEBUNĂ.
LEGAT : rulează la 
15,30; 18), Grădina 
20,30).

(orele 11: 15; 
Bucegi (ora

NEBUNA DE
Unirea (prele 
Unirea (ora

Ne reînțîlnim, cu a- 
hitorul acestor repro
duceri, cu o cunoștință 
mai veche — studentul 
GHE RASIM MOISII, 
de la Institutul peda
gogic din Bacău, din a

biografie artisticăcărui
reținem ? premiul 2 la 
faza republicană a ce
lei de-a IlI-a. bienale- 
de artă plastică a ar
tiștilor amatori, un pre
miu I pe județ, parti
ciparea la mai multe

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

CATIFEAUA NEAGRĂ : 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 î 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 î 
rulează la Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

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

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

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN ; rulează la Cosmos (orele 
15.30; 18; 20,15).

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

o expoziție 
Criticul de 
Comarnescu

expoziții, 
personală, 
artă Petru 
spunea, referindu-se la 
lucrările lui, că aces
tea sînt „lucrate cu si
guranță și originalitate 
remarcabile".

Tripticul pe care-l 
prezentăm astăzi 
tarilor noștri 
spirat din 
„Fata babei 
moșneagului".

citi- 
este in- 
povestea 
și fata

L. P.

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Artă 
(orele 15; 17,45), Grădina ‘ * 
(ora 20,15).

REÎNTOARCEREA LUI 
COUF : rulează la Vitan 
15,30: 18), Grădina Vitan 
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 FATA FERICITA : rulează la 
Grădina Rahova (ora 20,30).

SUR- 
(orele 

(ora

Arta

MIERCURI, 24 IUNIE 1978
Opera Română : RIGOLETTO — 

ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SUZANA — ora 19,30; Teatrul Na
țional ,1. I-. Caragiale" (Sala Co
media): COANA CHIRIȚA — ora 
20; Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară „Herăstrău-) : OMUL CARE 
A VĂZUT MOARTEA _ ora 20; 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (Bd. Ma- 
gheru) : LA CIORBA DE PO
TROACE — ora 19,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy): NICUȚĂ... 
LA TÂNASS — ora 19,30.

MIERCURI, 24 IUNIE 1970

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră • 18,05 Uni- 
versal-șotron. Enciclopedie pentru 
copii. Litera ,,P“ • 18,30 Actuali
tatea în economie • 19,15 Anun
țuri — publicitate • 19,20 1001 de 
seri — emisiune pentru cei mici 
• 19,30 Telejurnalul de seară • 
20,00 Reflector • 20,15 Tele-cine- 
mateca. .Bandiții din Orgosolo**
— producție a studiurilor italie
ne. Film de Vittorio de Seta, pre

miat în anul 1961 la Festivalul de 
la Veneția • 21.55 Viața literară. 
Romanul românesc de azi • 22,25 
Galeria marilor interpreți români
— Ludovic Spiess. in program : 
arii din operele : „Carmen" de 
Bizet, „Paiațe" de Leoncavallo, 
„Turandot" și „Boema" de Puc
cini, „Othello" de Verdi, „Tranda
firii Doftanei de Norbert Petri • 
22,45 Selecțiuni muzicale din fil
mul „Serenada din Valea Soare
lui" • 23,00 Telejurnalul de noap
te • 23,15 închiderea emisiunii.

pentru ocuparea funcțiilor vacante de subofițeri muzica’* ‘ în 
fanfarele militare. Se pot prezenta tineri în vîrsta pînâ la yde 
ani, apți medical, cu serviciul militar satisfăcut și absolvenți ai 
școlii generale de 7—8 ani.

Concursul va consta din interpretarea, cu un instrument de 
fanfara, a unei piese muzicale studiată de candidat, a unei 
piese la prima vedere și noțiuni de teoria muzicii și solfegiu.

Celor reușiți li se vor acorda grade de subofițeri în funcție 
de rezultatele obținute.

Concursul va avea loc în ziua de 20 iulie 1970, la Școala mi
litară de muzica din București, bd. Armata Poporului nr. 13, 
sectorul 7. Cererile de înscriere se primesc pînâ la 15 iulie 1970. 
Relații suplimentare se pot obține de la centrele militare.

— Lăcătuși mecanici frigotehniști,
— Lăcătuși mecanici utilaje comerciale.

Condifii ; trebuie să fie absolvenți ai școlii generale de 7—8 
ani, să aibă vîrsta între Î5—18 ani împliniți între 1 ianuarie 
1970—31 decembrie 1970 cu domiciliul stabil în București.

Actele necesare :
— certificat de studii <în original,
— certificat de naștere original și copie,
— fișa medicală de la 0—18 ani,
— examen pulmonar,
— analiza sîngelui.

înscrierile au loc pînă la data de 3.VII.1970.

DIRECȚIUNEA LICEULUI INDUSTRIAL PENTRU INDUSTRIALI
ZAREA LEMNULUI DIN CURTEA DE ARGEȘ, 

Bulevardul Republicii nr. 21

ANUNȚĂ
In ziua de 25 iunie 1970 se va ține la sediul liceului CON

CURSUL DE ADMITERE FENTRU ANUL I, LICEUL INDUSTRIAL 
DE INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI — cu durata de școlari
zare de 5 ani.

înscrierile se primesc la secretariatul liceului pînâ în ziua de 
24 iunie 1970 a.c. pe baza unei cereri însoțita de urmâtoarele 
acte :

— Certificat de naștere în original și copie nelegalizatâ.
— Certificat sau dovada de absolvire a școlii generale.
— Fișa medicala completa, eliberata de școala generală 

sau certificat medical eliberat de circumscripția medico-sani- 
tarâ.

— Buletin de analiza sîngelui și rezultatul examenului 
radiologie pulmonar.

— Pe timpul concursului se asigură cazarea în internatul 
școlii și masa la cantina contra cost.

Informații suplimentare la secretariatul liceului zilnic între 
orele 8—15,30, telefon 543 sau 604.
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SECRETARI U.T.C. DIN TG. MUREȘ,

MEDIAȘ, REGHIN Șl LUDUȘ RĂSPUND

LA ÎNTREBĂRILE

1» Ce vi se pare mai demn de relevat în par
ticiparea uteciștilor și a tuturor tinerilor la 
evenimentele acelor zile ?

3.
sură 
avut

Cum i-ați mobilizat pe tineri ? In ce mă- 
arsenalul obișnuit de metode folosite a 
nevoie de îmbogățiri sau corecturi ?

9
« In ce împrejurări ați avut sentimentul că 

acționați ca secretar de organizație, ca lider al 
unui colectiv ?

». Credeți că doar natura gravă a evenimen 
telor a determinat manifestarea unui 
inițiativă deosebit sau mai găsiți și 
plicații ?

spirit de 
alte ex-

Au început să lămînă undeva 
în urma noastră, încercările prin 
care am trecut. Rănile pricinuite 
de recentele calamități merg și 
ele în ritm alert către vindecare 
și în curînd totul va fi iarăși 
așa cum a fost în urmă cu cîte- 
va luni, cu un an.

Din încleștarea aceasta, oame
nii au ieșit mai viguroși, tinerii 
s-au maturizat brusc și definitiv, 
iar dacă semnele trecerii apelor 
se vor șterge treptat, pe fețele 
tuturor tinerilor vor rămîne totuși 
adînc întipărite liniile maturității, 
energiei, curajului, cu contururile 
aspre, așa cum au fost căpăta
te în acele zile și nopți.

Și pentru organizațiile U.T.C. 
momentele respective au însem
nat, de asemenea, un mare și 
adevărat examen. Procesul de 
verificare s-a desfășurat rapid, 
în același ritm cu condițiile în 
care va acționa, și el a probat ca
pacitatea organizațiilor U.T.C. 
de a n ^iona operativ, de a da o 
repl a promptă atunci cînd via
ța o cere, îmbogățind totodată, 
nemăsurat de mult, arsenalul de 
mijloace, oferind o experiență la 
care se va raporta, fără îndoială, 
de acum încolo, fiecare gest al 
vieții de organizație, ca la un e- 
talon al maximei exigențe.

Acum, cînd privim înapoi, în- 
cercînd să reconstituim din fapte 
și întîmplări disparate un ansam
blu bine determinat, întrebările 
sînt, desigur, nenurftarate, și fie
care din ele relevă un unghi nou, 
un amănunt de nebănuită semni
ficație. Din multele întrebări po
sibile le-am ales însă, deocamda
tă, pe cele de mai sus, și, iată 
răspunsurile :

unor grupe de acțiune pe ate
liere, chiar din primele ore 
ale inundației. Am și condus 
o astfel de grupă, formată din 
36 de uteciști, și de la noi a 
pornit chemarea la acțiune 
care s-a transmis, prin secre
tarii de grupă, la fiecare tî- 
năr. Cînd am văzut că răspun-

alături de ei. Acționtnd așa, 
alături de ei, mă preocupa un 
singur gind : acela că trebuie 
să-mi respect, in aceste zile de 
grea încercare, in primul rînd 
calitatea de utecist, încercind 
să mă aflu nu printre cei din 
urmă, ci printre cei mai cura
joși și utili. Asta cred că am

spontană. Atenția 
fost îndreptată, în 
spre latura organizării tineri
lor în punctele de lucru cele 
mai importante. S-a dovedit 
astfel încă o dată, dacă mai 
era necesar, că comunicarea 
sinceră, deschisă cu oamenii

noastră a 
special,

derea „Electro-Mureș", secția 
Aparataj :

Ceea ce am cîștigat, poate 
în primul rînd, în acțiunile 
din acele zile a fost unanimi
tatea participării. Nici o mo
bilizare, nici unul din proce
deele folosite în mod curent 
Situația era de natură specială 
și impunea mijloace speciale. 
Această problemă, a partici
pării, pe care o soluționam de 
obicei la un nivel mai mult 
sau mai puțin acceptabil, a 
primit, pe parcursul evenimen
telor, un răspuns plin de în
vățăminte pentru noi toți. A- 
cum îmi este foarte limpede 
că, în organizarea activităților 
noastre „obișnuite*4,* premisa 
de la care trebuie să plecăm 
este măsura în care putem să 
reflectăm posibilitățile reale 
ale tinerilor, dorința lor de a 
se regăsi în ele. Va trebui să 
procedăm în așa fel, încît a- 
ceste calități, exemplar de
monstrate în zilele despre care 
vorbim, să rămînă un bun cîș
tigat pentru totdeauna și să nu 
se consume în acțiuni de mi
nimă rezistență.

ANUȚA POP, Liceul agricol 
din Tg. Mureș :

Am fost prezenți cu toții, 
ca de obicei în acțiunile orga
nizației noastre. La grădinița 
de copii, la casele sinistraților, 
în alte locuri. Am fost cu toții 
egal de săritori, de dornici să 
nu rămînem în afara circuitu
lui colectiv. Ne găseam fără să 
ne căutăm, ne întrebam unii

făcut, nu se întîmplă nici la 
noi prea frecvent. Bine ar fi ca 
de acum încolo să se întîmple 
întotdeauna.

NATURA EVENIMENTELOR, 
DAR IN PRIMUL RIND 

A TINERILOR I

La „TEMELIA"-Brașov

ANCHETA NOASTRĂ VIA TA DE
ORGANIZAȚIE

Intre excepțional
Șl OBIȘNUIT

NU PUTEA FI VORBA DE „EN
TUZIASM TINERESC", DAR A 
FOST O UNICĂ Șl HOTĂRITA 

VOINȚĂ.

ADRIANA FĂCLIERU, fizi- 
cian-Institutul de chimizare a 
gazului — Mediaș :

Pentru că a fost o anumită 
neliniște, la început mai ales, 
insă nu o neliniște resemnată, 
ci una activă, de continuă sta
re de alarmă. Relevant, a 
fost numitorul comun la 
care ne-am găsit, de la cer- 
cetător-stagiar la director, de 
la muncitor la fizician și de 
la tînăr la vîrstnic. Am fost 
cu toții cu miinile și fețele pă- 
mintii, de muncă, de îngrijo
rare, am călcat extenuați in 
norc .e pină la genunchi, a- 
colo unde lucram in halate 
imaculate. Și nu s-a plîns ni
meni, iar in cele zece zile de 
desnămolire, trei sferturi din 
treaba cea mai grea au făcut-o 
tinerii — cu o forță, o capaci
tate de însuflețire extraordi
nare. N-a fost entuziasm tine
resc, pentru că nu putea fi en
tuziasm în asemenea momen
te. A fost o înverșunare co
lectivă.

Ca totdeauna, n-am putut să 
cer altora ceea ce eu însămi 
n-aș face. Am tremurat, o dată 
cu toți, înainte de a fi văzut 
ce făcuseră apele din labora
toarele de la parterul institu
tului, apoi m-am îngrozit, fa- 
ța-n fața cu peisajul devastă
rii, am strms pumnii, am în
călțat cizmele de lucru, am 
luat mătura și găleata. Am 
acționat spontan, dar efectul 
a fost și unul organizatoric. 
Abia acum mă gîndesc că, pro
babil, dădeam exemplu și in 
calitate de secretară.

sul la chemare n-a întîrziat și 
toți tinerii au ținut să-și ma
nifeste imediat prezența, am 
avut, în momentul acela, cer
titudinea că vom învinge. Și 
am învins.

ILIE CRISTEA, întreprinde
rea textilă „Tîrnava“ — Me
diaș :

Acolo unde i-au prins eveni
mentele, tinerii au acționat 
imediat, și singuri, pentru 
salvarea vieților omenești, a 
avutului obștesc și personal.

Apoi, în același climat de 
îmbărbătare a început acțiu
nea de refacere. Și ce poate fi 
mai demn de relevat decît 
faptul că fetele și băieții noș
tri munceau de dimineață pînă 
ce se lasă noaptea ? „Se scal
dă** în motorină și benzină 
acum, dar trag mai departe, 
spală podele, pereți, mașini, 
lamele, strunguri. Vor să-și 
vadă mașinile așa cum erau 
mai înainte.

Nouă, organizației U.T.C., ni 
s-au pus în față în mod deose
bit două probleme : curățirea 
locului grădiniței și a clubu
lui. A trebuit să venim aici 
după ce munceam cîte 10—12 
ore în schimb Ia fabrică. Și 
totuși, timp de cîteva zile la 
rînd, pînă ce am terminat 
ce-aveam de făcut, n-am avut 
niciodată sub 50 de prezenți la 
aceste acțiuni. Asta spune to
tul despre tineri, despre dra
gostea lor pentru avutul ob
ștesc și pentru muncă, într-o 
împrejurare cînd s-au afirmat 
dincolo de ritmul obișnuit.

1 ■! ■■■
IN MIJLOCUL TINERILOR, ÎN
TOTDEAUNA ÎN FRUNTEA 

LOR

GHEORGHE PUIAC, Fabri
ca de zahăr 
Mecanică :

Proverbul 
acolo unde . .
trăiești șj-a dovedit valabilita
tea și în cazul nostru, verifi- 
cindu-se în împrejurările cele 
mai neașteptate. Eu, de pildă, 
am condus, în operația de sal
vare a borhotului, o echipă 
de 31 de tineri. Șase dintre 
aceștia își pierduseră deja lo
cuințele. Dar i-am văzut că 
n-au dat nici un pas înapoi, 
dimpotrivă, citeam pe fețele 
lor că lupta împotriva furiei 
apelor căpătase un caracter 
de răzbunare personală și nu 
î-ar fi pujut convinge nimeni 
în clipele acelea să-și pără
sească locul în care muncesc. 
Așa încît totul a continuat în 
tăcere, ca într-o mare încleșta
re în care cuvintele sînt de 
prisos.

Luduș, secția

care spune că 
muncești, acoio

care
Nu

ape- 
mai

DUMITRU TOMȘA, I.R.U.M. 
— Reghin :

Față in față cu dramatis
mul situației, abnegația și ho- 
tărîrea fiecărui tînăr în parte 
au cunoscut dimensiuni și mai 
înalte. Fiecare era ferm decis 
să-și apere locul de muncă și 
întreaga întreprindere, fără 
nici un fel de ezitare. Am pro
pus atunci, împreună cu un 
grup de uteciști, organizarea

VIOREL RAȚIU, Șantierul 
de construcții-montaj Mediaș:

M-am străduit să rămîn 
calm, lucid, sigur, ca unul 
care trebuia să le ceară tutu
ror să fie la fel. Am încer
cat să mă aflu pretutindeni, 
împreună cu uteciștii organi
zației mele, la consolidarea 
malului, lîngă Podul Mare, la 
blocarea canalelor prin 
năvăleau apele în oraș, 
știu dacă am reușit.

în momentele năvălirii 
lor s-a acționat, desigur,
mult individual. Pe urmă, în 
acțiunea de refacere, s-au ri
dicat și probleme organizato
rice. Am întocmit o planifi
care a acțiunilor de muncă pa
triotică, le-am repartizat pe 
obiective, pe zile, activitățile 
de spălare și curățire a utila
jelor, lucrările de turnare a 
betoanelor pentru sinistrați 
etc. într-un cuvînt, am cău
tat să mă achit de tot ceea ce 
îmi revenea în răspundere di
rectă ca secretar de organiza
ție.

IOAN MOLDOVAN, Intre- 
prinderea „Republica" — Re
ghin :

Nu știu dacă a existat o îm
prejurare anume în care să am 
acest sentiment. Știu doar că 
am acționat împreună cu cei
lalți membri ai organizației, 
că am căutat să fiu prezent

reușit să realizez, altceva nu 
cred că era nevoie fiindcă, 
dacă în alte condiții, normale, 
se mai întîlnesc unii care 
se lasă mai greu convinși, a- 
cum răspundeam toți, cu a- 
ceeași promptitudine, la che
mările propriei noastre con- 
științe.

DUMITRU TUDORAN, Uzi
na „Emailul Roșu44 — Mediaș: 

Mi s-a spus, la un moment 
dat, în zilele de început ale 
acțiunii de repunere în func
țiune a utilajelor i 
zați-vă uteciștii în echipe 
acționați44, 
nevoie.
de îndemnul 
că 
să 
însumi începusem să-i organi
zez, fără să mai aștept să-mi 
spună cineva.

Sarcinile erau cît se poate 
de clare. Le-am transmis se
cretarilor de grupe, acolo unde 
îi întîlneam, iar ei mai de
parte, din om în om. Așa am 
acționat tot timpul atunci: de 
la om la om. în rest, fiecare 
avea toată libertatea să pro
cedeze după cum credea de 
cuviință. Totul era să refacem 
cît mai repede întreprinderea 
așa cum arătase înainte de ve
nirea apelor.

IOAN KELEMEN, Fabrica 
de zahăr — Luduș, secția elec
trică :

Sectorul cel mai greu afectat 
din fabrică a fost secția elec
trică de comandă. Aici lucrez 
eu. împreună cu alte zeci de 
tineri am muncit atunci fără 
întrerupere, ore în șir. Nu am 
apelat la cine știe ce mijloace 
deosebite de mobilizare, de 
antrenare a lor. Nici n-a fost 
nevoie de așa ceva. Mi-am dat 
însă toată silința să fiu un 

- îndemn pentru întreaga orga
nizație prin exemplul meu 
personal, prin tot ceea ce am 
făcut împreună cu ea. Trebuia, 
desigur, ca propriile mele e- 
forturi să nu le contrazică pe 
ale celorlalți. Cred că în 
felul acesta mi-am justificat 
și responsabilitatea ce mi-a 
fost încredințată de uteciștii 
secției.

rămîne pîrghia esențială a 
muncii noastre.

NICOLAE LEPĂDATU, Uzi
na „Automecanica“ — Mediaș: 

Nu m-am gîndit nici o clipă 
că e nevoie de vreun convo
cator, mi-ar fi fost rușine să-i 
solicit așa pe tineri. Pentru 
sprijinirea cetățenilor Ia de
molări anunțam numai ora 
întîlnirii. Veneau singuri, îi 
repartizam în echipe de 5—6

pe alții ce mai avem de făcut. 
Prin natura lucrurilor, a ca
drului organizatoric conferit 
de structura organizației din- 
tr-o școală, aș spune că la noi 
nu au intervenit mijloace mult 
deosebite de cele de mai îna
inte. Și totuși, situații de felul 
acesta, în care să ne întrebăm 
unul pe altul și pe toți cei
lalți ce anume mai avem de

VIOREL RAȚIU, Șantierul 
de construcții-montaj Mediaș:

Evenimentele petrecute au 
obligat, desigur, la apariția 
unor fapte și inițiative de sem
nificații deosebite, imprimînd 
proporții nebănuite spiritului 
de a inova, de a căuta soluții, 
pe care tinerii îl au perma
nent. Faptul de a porni singur 
cu tractorul pentru salvarea 
cetățenilor dintr-un bloc îm
presurat de ape, așa cum a 
făcut Gheorghe Ritea, a por
nit dintr-un sentiment acut 
de a te ști util pentru oamenii 
de lîngă tine. Dar sentimentul 
acesta ne însoțește întotdea
una în acțiunile noastre. Na
tura gravă a evenimentelor n-a 
făcut decît să declanșeze vio
lent resorturi intime care tră
iesc în sufletul fiecărui tînăr.

ȘTEFAN KILYEN, Fabrica 
de confecții — Tg. Mureș :

Acum, după ce am depășit 
clipele de grea încercare, mă 
gîndesc uneori la energia și 
curajul de care au dat dovadă 
tinerii. Acțiunea însăși a ce
rut permanent asemenea do
vezi. Desigur. Dar a mai 
fost ceva. A fost sentimentul 
acela sublim al omeniei, so
lidaritatea tuturor în fața îm
prejurărilor, trăsături care ne 
caracterizează nu numai în 
momente ca. acestea, de desfă
șurare dramatică.

LADISLAU BENDA, între
prinderea „Electro-Mureș", Fa
brica de conductori:

îmi amintesc de un tînăr 
care, cînd și-a văzut mașina 
la care lucra plină de noroi, 
ruginită deja pe alocuri, 
ceput să plîngă ca un 
L-am revăzut apoi, în 
următoare, în același 
calm, cu o cută ivită 
noapte pe frunte, dar 
să-și trădeze prin nici un gest 
durerea, curățindu-și mașina 
de noroi și spălîndu-i atent 
fiecare piesă în benzină. A- 
mănuntul acesta mi se pare 
revelator pentru tăria de ca
racter care definește întregul 
nostru popor.

VASILE DAN, Topitoria de 
cînepă — Luduș :

Ne-am bătut pentru pîinea 
noastră. în această luptă nu 
mai era loc pentru drămuirea 
curajului și dăruirii. Ne-am 
confruntat cu noi înșine și 
am fost, în cele din urmă, noi 
înșine. Am trăit și am acționat 
într-unul din acele momente 
cînd fiecare în parte și toți la 
un loc ne-am simțit de neînlo- £ 
cuit. Un asfel de sentiment 
trezește în tine energii pe care 
altfel nici nu le bănuiești și 
atitudini care se ridică cu mult 
deasupra obișnuitului.

INVESTIȚII
SUPLIMENTARE

PE ANTETUL
PROFESIEI

a în- 
copil. 
zilele 

loc, 
peste 
fără

Anchetă realizată de: 
TRAIAN GINJU și 
ION TRONAC

.Organ i- 
Și 

Mai mult nu era 
Nu era nevoie nici 

acesta, filnd- 
tinerii începuseră deja 
acționeze șl chiar eu

PREMISA DE LA CARE TREBUIE 
SA PLECĂM — IMENSUL PO

TENTIAL AL TINERILOR

DORIN POP, Combinatul de 
îngrășăminte azotoase — Tg. 
Mureș :

într-o oarecare măsură, am 
fost și eu surprins de capaci
tatea de autoconducere și au- 
tocoordonare a organizației, 
canalizînd într-un singur 
front de muncă energia a 
sute de tineri. Și acest lucru 
s-a făcut în condiții organiza
torice dintre cele mai dificile, 
în clipa în care am propus, 
de pildă, constituirea unui șan
tier mobil de intervenție al ti
neretului, 200 de uteciști au 
și subscris pe loc la această 
inițiativă, fără să fie nevoie 
de alte insistențe. Necesitățile 
situației, la care s-a adăugat 
puterea de dăruire a fiecăruia, 
au făcut totul. Mobilizarea a 
fost de data aceasta o realitate

(Urmare din pag. I)

în toamnă, la cules, 
avea din nou în atenție, 
atunci avem destule de

i W Nimic din ce aparține neobiș- 
! nuitului în acest început de săp- 
• tămînă. In incinta fabricii, în 

hale, pe fluxul tehnologic, totul 
arată ca acurn o lună, două, trei... 

• Zgomotul surd al concasoarelor, 
fuioarele de fum aburind pe co
șuri, larma cunoscută din apro- 

. A pierea rampei de încărcare. Oa- 
i " meni preocupați ca lucrurile să 

meargă așa cum trebuie aici la 
, 4R cuptoare, dincolo la măcinare 

sau mai departe, la carieră.
Iată însă acest fir prelungit de 

ț basculante așteptfnd în fața por
ții, mai multe ca oricînd, purtînd 
însemne din județe diferite. Iată 
aceste dosare de pe masa șefului 
serviciului producție în care ru- 
brici noi se înșiră una sub alta, 

0 amestec de cifre și denumiri de 
localități altfel deloc obișnuite. 

_ Iată în registrele serviciului des- 
9 faceri parafate' ca efectuate 

transporturi, de asemenea, nefi- 
a gurind în circuitul cunoscut al 

beneficiarilor. Și nu mai puțin lă- 
muritor, acele recente modificări 

" pe panoul angajamentelor luate 
în întrecerea spciâlistă pe anul 

£ 1970 și deplasări de limite spre 
nivele mai înalte ale producției 

£ fizice și valorice.
— Am primit înfr-o noapte un 

A telex : trimiteți urgent la Mediaș 
W 300 de tone de materiale. Era la 

începutul inundațiilor și am pri- 
ceput că „urgent" trebuie înțeles 
în sensul său cel mai adevărat, 
fără, nici o amînare. în 24 de ore 

» au luat drumul Mediașului peste 
—k 6$0k tone.. Oamenii au făcut: toț 
—" ce a depins de ei ca această co

mandă neașteptată să fie onorată 
£ cît mai urgent posibil.

Este doar unul din apelurile 
lansate spre brașoveni. Cel de 
început. El a avut rolul conec- 
tării furnizorilor de materiale de 

" construcții de la poalele Tîmpei 
în circuitul atît de vast care a 

O împînzit întreagă țară de cîteva 
săptămîni încoace de cînd apele 

1 s-au năpustit nemiloase dintre 
maluri.

Telexul pe care ni-1 amintește 
tovarășul loan Stoica, directorul 
fabricii, a rămas undeva departe 
în timp. Au urmat comenzi tot 
atît de urgente satisfăcute la fel 
de prompt. 495 tone de calcar la 
Ghimbav, Stupini, Feldioara lo
calități periclitate d? ape pe te
ritoriul județului. Pe căile cele 
mai scurte permise de ape mași
nile sau vagoanele avansează zi 
și noapte spre Iași, Suceava, Si
biu, Baia Mare, Arad, Govora. 
Scopul acestor convoaie — în 
unele locuri pentru refacerea cît 
mai urgentă a stricăciunilor fă
cute de ape; în altele pentru 
ridicarea barajelor contra inunda
țiilor. La Brăila, fabrica de ci
ment nu poate funcționa deoarece 
cariera proprie se află sub apă. 
De la Brașov au pornit într-acolo 
materia primă necesară. Furnizo
rii clujeni au trebuit să facă față 
unor solicitări imense pentru 
sprijinul acțiunii de refacere în 
localitățile județului, punîndu-și

beneficiarii în situația de a în
trerupe lucrul din lipsă de ma
teriale. O parte din aceste co
menzi au căzut în sarcina „Teme
liei" devansînd planul producției 
al trimestrelor următoare. Pentru 
fondul pieții, înainte de sfîrșitul 
lunii mai, livrările contractate se 
încheiaseră.

Sînt fugare decupaje din rea
lizările brașovene. Desigur ne
complete. Dar - ele ar rămîne și 
mai puțin cuprinzătoare dacă nu 
le-am însoți de ceea ce constitue 
punctul de sprijin, angrenajul al
cătuit în vederea împlinirii lor.. 
De fapt, în ultima lună între
prinderea brașoveană nu a anga
jat oameni în plus. La „Temelia" 
n-au avut loc investiții suplimen
tare. Dar realizările dovedesc că 
ceva s-a produs. Altfel cum s-a 
ajuns la cele 500 tone de ciment, 
8 000 tone filer, 14 300 tone pro
duse peste olan în luna mai ? 
Cum s-au putut obține în prima 
săptămînă din iunie 3 850 tone 
calcar, 350 tone ciment peste sar
cinile obișnuite ? Pe ce se înte
meiază cifrele trecute negru pe 
alb în angajamentul suplimentar 
recent ce are în vedere 4 000 tone 
ciment, 15 000 tone produse din 
calcar ?

Treburile par deloc complica
te daca nu simple de tot. în ca
rieră s-a trecut la lucru în trei 
schimburi, deși în zilele obișnuite 
se muncește în doar unul. Pe o 
.vreme cîinoasă, cu ploaie uitată 
peste zile și nopți toată lumea a 
înțeles că trebuie să rămînă pe 
loc. Poate în alte împrejurări, 
minerul Costică Costin, șoferii 
Fănică Moise și Costache Pinti- 
lie, excavatoriștii Viorel Ilie, 
Gheorghe Mihai, Vasile Prodan 
ar fi stat în cumpănă. Poate. 
Acum, n-a trecut nimănui prin 
gînd să facă asta. Nici lor și nici 
colegilor lor de la descărcare 
obligați la eforturi suplimentare 
din cauza umidității excesive a 
materiei prime, nici celor de la 
liniile de producție aflați acum 
în fața unor cerințe exprese de 
majorare a indicilor de utilizare a 
agregatelor. La cariera de ciment 
autobasculantele au luat locul lo
comotivelor cu vagoneți, inferi
oare ca productivitate. In mai 
s-au trecut ambele concasoare pe 
o singură bandă în avantajul pro
ductivității. Tot în mai s-au ur
gentat lucrările de 
montaj reușindu-se 
funcțiune a stației 
dublînd capacitatea 
ție.

Sînt în toate aceste 
semnele unui efort de mobilizare 
generală, de participare plenară 
la succesul eforturilor depuse pe 
frontul îndepărtării cît mai rapi
de a cearcănelor lăsate de ape 
după retragerea lor în matcă.

Investiții suplimentare pe ante
tul profesiei. A proiectanților, a 
muncitorilor, a fabricii întregi.

execuție și 
intrarea 
de 
de

în 
criblură, 
produc-

acțiuni

N. UDROIU

oameni, le dădeam adresa ca
sei și atît. N-am a\*at discuții 
cu prezența. Au venit tot tim
pul mai mulți decît era nece
sar. Cei care era mai aproape 
în viitoarea unei împrejurări 
sau alteia intervenea sau a- 
vea o propunere pentru între
gul grup. Așa au făcut Eugen 
Constantin, care a propus să 
ridicăm un dig de protecție în 
spatele uzinei, și Alexandru 
Olteanu, la inițiativa căruia 
au fost astupate podețele de 
la calea ferată. Tinerii s-au a- 
dunat imediat și au lucrat a- 
colo singuri, nu mi-au cerut 
aprobare nici măcar mie. Cel 
mai mult a fost însă nevoie 
nu de inițiative, ci de pus 
mîna pe lopată.

Un moment de o mare încăr
cătură emoțională a fost acela 
în care am încercat să punem 
la adăpost documentele orga
nizației. Apele au venit mult 
mai mari și mai violente decît 
ne-am așteptat și au luat cu 
ele și cărți de evidență, pro- 
cese-verbale și programe de 
activități. Doar hîrtiile însă, 
căci uteciștii au rămas la pos
tul lor. Iar planuri pentru vii
toarele acțiuni ale organizației 
vom mai face noi, chiar dacă 
pe cele vechi nu am avut ră
gazul să le transcriem.

ARPAD HODOȘ, întreprin
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vom
Pînă 
care să ne ocupăm...1

Și, cu siguranță, în toamnă 
cooperatorii din Domnești vor 
avea probleme greu de rezol
vat în ce 
narea...

privește înmagazi-

IDEEA LUI
SALVAREA

DE

ILIE PONCETE — 
UNEI PRODUCȚII 

400 000 LEI

La Vîrteju, cei cu care am 
discutat — și președintele coo
perativei Ilie Marin, și agro
nomul Pavel Varga, și șeful 
secției I.M.A., inginerul Niki 
Popescu și încă mulți alții, 
au ținut să prezinte „excelenta 
idee a tractoristului Ilie Pon- 
cete“ — cel care în primăva
ră a ocupat locul III pe țară la 
concursul „Olimpiada tineri
lor mecanizatori1*. Aplicînd 
ideea sa, Poncete a salvat re
colta de ceapă de pe 12 hec
tare și pe cea de roșii de pe 
alte 31 hectare. Și iată cum. 
Ploile din ultimele două luni 
au favorizat mana. Se impu
nea stropirea repetată cu zea
mă bordeleză a culturilor. Cu 
tractorul era însă imposibil de

pătruns prin culturi. Roșiile 
erau arăcite, iar ceapa în stra
turi largi. Pe deasupra și in
convenientul pătrunderii a- 
dînci a roților în pămîntul ud. 
Pericolul compromiterii, dacă 
nti totală cel puțin în propor
ție de 70—c0 la sută era ine
rent. Poncete însă a atașat la 
mașina de stropit două furtu- 
ne a 50 de metri lungime fie
care și împreună cu încă pa
tru

— mult mai generale decît o 
arată prima aparență.

ANGAJAMENTELE AU ACOPE
RIRE ÎN MUNCA SI INIȚIATIVA 

OAMENILOR

membri cooperatori a lu-

Cu cîteva zile în urmă, coo
peratorii din Sin ești și-au 
cut publice angajamentele 
ca răspuns la Chemarea 
leormănenilor. 536 tone 
rumb, 205 tone legume și

OFENSIVA
DE VARĂ

zi și noapte, timp de o 
înlăturînd astfel

crat 
săptămînă, 
pericolul.

O idee ce a dus la salvarea 
unei producții de peste 400 000 
lei. O dovadă grăitoare a ceea 
ce înseamnă pasiunea meseri
ei, răspundere de membru al 
organizației revoluționare de 
tineret. Un exemplu de atitudi
ne față de muncă, față de in
teresele cooperativei agricole

fă- 
lor 
te- 
p-- 
5C0

li-kg. carne de pasăre vor fi 
vrate suplimentar la contracte. 
De asemenea, în culturi succe
sive vor fi semănate, peste 
plan, 196 hectare porumb pen
tru boabe, 25 hectare boabe 
fasole, 37 heccare legume și 
124 hectare porumb masă ver
de. In prezent, întreaga activi
tate se desfășoară sub semnul 
strădaniei în vederea îndepli
nirii și chiar a depășirii aces-

tor angajamente. r 
GHEORGHE TACHE, 
dintele cooperativei, explică 
succint, suportul unor aseme
nea angajamente de consisten
ța. „înainte de toate ne bazăm 
pe hărnicia oamenilor noștri, 
pe faptul că toți tractoriștii 
sînt din comuna noastră, că 
sîntem bine organizați și do
tați". Iar drept corespondent 
al acestor afirmații, apare rit
mul și calitatea foarte bune 
constatate la executarea lucră
rilor de întreținere — princi
pala pîrghie îr. complexul 
do factori ce asigură producții 
medii ridicate. Numai în ulti
mele două zile s-a reușit apli
carea orașilei a IlI-a mecani
ce pe aproape opt sute hecta
re cultivare cu porumb, efec
tuarea unei lucrări cu sapa pe 
întreaga suprafață rezervată 
porumbului și legumelor.

în județul Ilfov lucrările în 
agricultură se desfășoară la 
cea mai înaltă tensiune. Tineri 
și vîrstnici, țărani cooperatori 
și mecanizatori, specialiști, 
toți lucrătorii ogoarelor ilf o ve
ne sînt preocupați de un sin
gur gînd : acționarea pe toate 
căile în scopul sporirii produc- I 
țiilor medii la hectar.

Tovarășul i 
E, prese- J

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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VALENȚELE CONCIZIEI .*
în vechea capitală a Poloniei 

medievale, orașul muzeu Craco-r 
via, s-a desfășurat între 3—7 
iunie a 7-a ediție a unuia din
tre festivalurile de prestigiu ale 
artei cinematografice, cel al fil
melor de scurt metraj, titula
tură care include atît docu
mentarele, filmele de televi
ziune, cît și filmele de animație.

Confruntarea internaționala 
a fost precedată de un festival 
al filmelor poloneze de scurt 
metraj aflat acum la cea de u 
10-a ediție.

înainte de a trece în revistă 
cele mai importante filme din 
concursul internațional al cărui 
juriu a fost prezidat de An
drzej Wajda, trebuie să relev 
deosebita ținută artistică a fil
melor poloneze prezentate în 
cadrul concursului național. Pal
maresul, un mare premiu „Dra
gonul de aur“ și două premii 
speciale „Dragonul de argint**, 
a înscris un film anchetă, un 
film documentar de montaj și 
unul de desene animate. Este 
vorba, în ordine, de „Totdeauna 
stăpînește pîinea", film pentru 
televiziune al regizoarei Krysti- 
na Gr.vcelowska, anchetă efec
tuată în 1969 pe tema rezulta
telor obținute în urma reformei 
agrare din 1945, o edificatoare 
prezentare a vieții satului polo
nez contemporan. „Testament", 
film de montaj comentat prin 
fragmente de proză și versuri 
ale poetului Țadeus Borowski, e 
axat pe următoarea idee adre
sată tinere! generații : nu tre
buie niciodată uitat ce a însem
nat pentru Polonia ocupația 
germană și lagărele de exter
minare. Al treilea film premiat, 
unul de animație, cartoane de
cupate și desen, „Fiul**, esțe o 
șarjă la adresa celor care tră* 
iese parazitar din munca grea 
a părinților...

Desigur, competiția fiind foar
te strânsă, în afara premiilor 
au rămas foarte multe filme re
marcabile dintre care amintim 
pe cele ale studioului „Se-Ma- 
For“ — Lodz, desenele animate 
„Contrapunct**, „Voiajorul**, 
„VintuF* sau admirabilul poem 
„Amiaza**, (despre „senzaționa
lele** descoperiri banale ale 
unui copil într-o amiază tori
dă), filme precum cele de mon
taj : despre activitatea lui Lenin

în timpul anilor 1912—1914, în 
timpul exilului în Polonia, des
pre contribuția armatei, polone 
la victoria asupra fascismului, 
producții ale studioului de fil
me documentare din Varșovia.

Festivalul internațional. în is
toria căruia am obținut în 1966 
o diplomă de onoare cu filmul 
regizorului Ion Moscu ..Naviga
torii care dispar", a fost și el o 
competiție la care majoritatea 
peliculelor puteau emite dreptul 
la unul din premii. Juriul (din 
care a făcut parte și documen
taristul român Titus Mesarosz) 
a făcut față grelei sarcini de a 
alege dintre cele circa 100 de 
filme un număr de șase care 
să fie încununate cu lauri. Op
țiunea lui a fost la înălțime: 
marele premiu obținîndu-1 un 
desen animat japonez, filmul

Filmul de
scurt metraj

Cracovia70

regizorului Sadao Tsukioka, 
„Pace și rezistență", urmat de 
„Fiul" (Polonia), despre care 
am vorbit mai sus ; „Doctorul 
Spock și copiii săi** — (S.U.A.), 
— documentar despre activita
tea eminentului pediatru ame
rican activ luptător pentru pace 
în Vietnam ; „Zilele mutării" 
(U.R.S.S.) — laconică narațiune 
cinematografică despre zilele 
în care o familie leningrădeană 
se mută într-o casă nouă; „Q 
suta de ani de luptă" (Cuba)— 
o istorie a luptei pentru liber
tatea Cubei, excelent realizată 
de Bernabe Hernandez prin fo
tografii, caricaturi. grafică, 
montaj și filmări directe, „încă 
o zi" (Franța) documentar des
pre ziua de lucru a unui brutar.

„Pace și rezistență**, filmul 
care a obținut marea distincție, 
are o durată de proiecție de 
numai un minut și, cît de scurt 
se poate povesti un film atît de 
scurt, e o glumă amară despre 
un porumbel — simbolul clasic

(Urmare din pag.*I)

cinema cînd mama n-avea de 
unde să-i dea bani sau pur și 
simplu, pentru a face ceva mai 
deosebit. O dată a furat o bici
cletă de la ștrand. întîi pentru 
o plimbare în parc, apoi i-a 
fost frică s-o ducă înapoi. A ți
nut-o o săptămînă-două, nu 
i-a mai fost frică, a ieșit, pe 
stradă cu ea și a nimerit la 
miliție. își amintește de anche
tă și de judecător.

— Plîngeam tot timpul.
— De ce, îți părea rău ?
~ Mă gîndeam că mă bate, 

îmi părea și rău...
— Te-a bătut cineva ?
— Nu, judecătorul m-a mîn- 

gîiat pe cap și mi-a zis că mă 
trimite la școala de reeducare.

Judecind și dînd o sentință 
„în numele poporului**, un om 
al legii a hotărît pentru Zvarici 
care-i va fi soarta pe timp de 
cîțiva ani.

Au urmat ani de școală și 
atelier în care profesori, maiștri 
și educatori l-au condus de 
mînă cu grijă și îl conduc mai 
departe. Ani în care Z. I. n-a 
mai avut grija hranei, dormitu
lui sau îmbrăcămintei și tot 
așa va fi încă pînă la absol
vire. Astăzi, fostul delincvent 
este un elev de școală profe
sională ca oricare altul, de la

La aceeași vîrstă este aproape 
un flăcău, și după propria-i 
mărturisire și acum cîțiva ani, 
înainte de a veni în institut, a- 
răta cam tot așa. A fugit 'de 
acasă, fura de prin casele oa
menilor, a devenit hoț de cai. 
Banii se duceau pe. băutură șț 
pe altceva : învățase la o vîțg.tă 
fragedă că fetele pot fi privite 
și altfel decît ca niște tovarășe 
de școală și de joacă. Cînd a 
venit în institut avea o secătui
re a sentimentelor, o arșiță a 
gîndurilor. După el, fetele erau 
doar tovarășe de petreceri ero
tice, iar „băieților trebuie să le 
dai iute peste bot dacă nu vrei 
s-o încasezi tu“. A venit înrăit 
ca un lup tînăr, arătîndu-și 
dinții ascuțiți. mîrîind în toate 
părțile. Și așa s-a comportat 
pînă într-o bună zi cînd un 
profesor de desen, care-i era 
și diriginte, i-a pus la îndemînă 
o pensulă și cîteva culori. „Ce 
să fac cu ele?“ „Să pictezi, uite 
așa cum face colegul tău, nici 
el nu știa înainte nimic". A so
cotit întîi că-1 pune la punct pe 
celălalt și s-a apucat de treabă. 
A ieșit ceva. Ceva însă întune
cat. culori grele și tulburi, par 
destul pentru a însemna un în
ceput. Profesor și elev, un an 
întreg s-au aplecat asupra șe
valetului și argilei de modelat. 
Cu prilejul spectacolelor

al păcii — care găsind un ou “ 
îl clocește și din el se naște, 
ciudată apariție și sever aver- 
tisment, un drac negru și — W 
bineînțeles — împielițat ce rîde 
provocator și belicos..

Și aici au rămas în afara dis- 
tincțiilor multe filme excelente. 
Așa sînt cele două documentare 
care exploatează cu succes po- 
sibilitățile tehnice ale ecranului 
panoramic, filmul sovietic 
„Marșul nostru" — un „afiș*4 
cinematografic, istoria statului " 
sovietic, comentat de versurile 
celebrului poem „Vladimir Ilici 
Lenin" de Maiacovski, filmul W 
canadian „Omul multiplu", poem 
despre activitatea creatoare și 
despre frumusețea tuturor oa- 
pienilor pămîntului.

Nu pot fi trecute cu vederea 
două din producțiile prezentate A 
de cinematografia iugoslavă : 
„Naufragiații**, un savuros de
sen animat despre posibilele £ 
urmări ale pericolului oursei 
înarmărilor, și „Profesorul de 
dans**, un documentar comic 
despre un „maestru** de dans A 
care voiajînd prin satele dintre 
Dunăre și Drava învață — con
tra o plată constînd în ouă, 
păsări, vin și țuică — pe tinerii " 
săteni tot repertoriul dansului 
modern. într-o manjeră gro- 
tescă, de un irezistibil umor.

Filmul românesc a fost pre
zentat la acest festival cu do
cumentarele „Ore tragice, ore 
eroice", „Vîrsta opțiunilor" și 
desenul animat „Ciocîrlia". 
Dintre ele singurul care a tre
zit interesul unanim a fost fil
mul regizorului Ion Visu, sce
nariul ” 
tragice, 
criticul 
gazeta 
aus.ter, , 
filmul se adresează direct spec
tatorului, solicitîndu-i direct 
participarea afectivă... Acesta a 
fost adevărul, așa cum a fost 
el de real, de crud. Țară a unor 
progrese deosebite, România, 
țara pentru care avem o admi* 
rație continuă, nu e nurnai un 
pămînt care a fost cotropit de 
ape ci și q țară care a știut să 
le înfrunte. Tn această luptă 
filmul documentar „Ore tragice, 
ore eroice" e mai mq.lt decît o 
consemnare cinematografică, e 
chiar o participare**...

Demn de amintit e și faptul 
că, paralel cu festivalul, s-a 
desfășurat și o retrospectivă a 
filmului documentar britanic, 
retrospectivă care a cuprins de 
•a „Amintiri, amipțiri", filmul 
lui J. Grierson (realizat în 
1929), părintele documentarului 
britanic, oină la „Test despre 
violență" de Stuart Cooper, 
marile realizări ale cineaștilor 
britanici printre care amintim 
pe Len Lye, Humphrey Jen
nings (cu două filme de război 
din anii 1941—1944. din celebra 
perioadă a bătăliei pentru An
glia) șj pînă la debuturile cine* 
matografice. în calitate de do
cumentai iști ale unor nume ce
lebre de regizori englezi : Ka
rel Reisz, Tony Richardson, 
John Schlesinger.

Eugen Mândrie, „Ore 
ore eroice** despre care 
Oskar Sobanski nota în 
festivalului : „Simplu, 

lipsit de grandilocvență,

...Care sînt ultimele noutăți ?
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CRONICA TEATRALĂ

Seara tuturor sfinților"
de CHARPENTIER

Teatrul „Al. Davila66 din Pitești
Prezentată în premieră absolu- 

pe scena teatrului piteștean, 
drama lui Aristide-Christian 
Charpentier „Catherine sau Sea
ra tuturor sfinților*4 ne propune 
o imagine teatrală aparte, proiec
tată pe' un f undal de poezie stra- 

cu siluete încleștate într-o

IN NOU TIP DE PPACTItA
(Urmare din pan 1/

— Unele din măsurile stabilite 
se aplică începînd cu ediția din 
acest an a practicii în producție. 
Altele, dintre care o serie cu 
caracter experimental, vor intra 
în vigoare pentru promoția 1970- 
1971, asțfe| îneît treptat, pe 
parcursul următorilor 2—3 ani să 
realizăm transpunerea în fapt a 
întregului ansamblu prevăzut...

— Deși ar putea părea puțin 
didactic, așteptăm să numiți mo
dificările din acest an aduse 
sistemului de practică pe care-I 

£ fac studenții în producție.
— Mi-aș permite să răspund 

mai întîi la o altă întrebare pe 
9 care o întrevăd și anume : Cum 

va fi organizată în perspectivă 
practica, îneît să optimizăm pro
cesul de nregățire al vițțoriîpr 
specialiști ? Răspunzînd astfel, aș 
putea oferi cititprului pn tablpu 
edificator în care măsurile de 
anul acesta și-ar justifica pțai 
bine rațiunea. Așadar, folosin- 
du-mă de termeni tehnici, aș 

9 spune că parametri determinant 
ai complexului de 
lit sînt :

• a) CREȘTEREA 
PRACTICII PRIN

• UNOR SARCINI DE PRODUC
ȚIE CONCRETE PENTRU 
FIECARE STUDENT. Asta în- 
seamnă, că studenții vor fi dis- 

w persați. pe un număr mai mare 
de unități de producție, că sp 
va renunța la programa-cadru 
existenta pipa acum îp favoarea 
unei programe adaptate la spe- 
cialitatea studentului, profilul u- 

fP zinei. al secției. Se va ajunge 
astfel ca o grupă de 10 studenți

măsuri amin-

EFICIENTEI 
STABILIREA

sau și mai puțini, să aibă propria 
sa programă de practică.

Ceea ce am obținut începînd 
cu acest an este mărirea numă
rului de unități — locuri de 
practică. Ca urmare, în facultăți 
se aduc în prezent corecturile 
cuvenite programelor de practică.

b) Sporirea ponderii pregătirii 
practice în producție a studenți
lor. în acest sens, pe-ar propus : 
O PRACTICĂ DE INIȚIERE 
ÎN PROFESI-.JE cu o durată 
de minimum 4 s'r*' nîni efectu
ată pe parcursul anilor I și II ; 
PRACTICĂ DE SPECIĂLjTA* 
ȚE, pu o durată de minimum 8 
săntămîni, realizată la sfîrșityl a* 
nilor III și IV si PRACTțCA ÎN 
VEDEREA ELABORĂRII PRO
IECTULUI DE DIPLOMĂ or
ganizată după ultimul semestru 
pe o întindere de 3—4 lunj. în 
legătură cu această ultimă etapă 
aș adăuga că intenția e ca te
mele de diplomă să șe inspire 
din nevoile directe ale unităților 
productive. Deci sa rezolve o 
problemă în care este interesată 
unitatea unde se face această 
ultimă practică — fie ea cu ca
racter tehnologic, de cercetare sau 
proiectare. Prpiectpl de diplomă 
va înceta astfel să mai fie o lu
crare cp caracter strict didactic, 
bună pentru arhivă, devenind, în 
fant, prima lucrare inginerească. 
Dip consultările avute ani con
statat că ministerele, marile iirri*’ 
tăli productive se arată foarte 
interesate de acest sistem preco
nizat. Ceea ce ne determină sa-^ 
aplicăm, cu titlu experimental, 
pentru cei care vor absolvi fa
cultatea în anul școlar 1970—

T. STĂNESCU

Adevărata
adolescentă

c) ORIENTAREA STUDEN
ȚILOR CĂTRE VIITOAREA 
ACTIVITATE DE PRODUCȚIE. 
Altfel spus, o prerepartizare care 
să se producă la sfîrșitul anului 
III. Asta ne va ajuta să-1 cointe
resăm pe student în practica de 
producție dar se va simți cointe
resată și uzina, care va fi astfel 
mai angajată îp pregătirea studen
tului, știind că îi va aparține, ca 
specialist, la absolvire. Țot din a- 
ria de preocupări a întreprinderii 
cunoscute își va extrage studentul 
tema de diplomă, tot aici va face 
practica pentru proiect. Așțfel în
gemănate scopurile, cunpașterea 
producției, în prppeseled comple
xe, îșj va pierde caracterul de a- 
mațorism pe care-1 ipai îmbracă 
uneori în prezent.

— Acum sînt într-adevăr clare 
măsurile ipiediate și ele perspec
tivă pe care le-a prevăzut minis* 
teruț țn direcția măririi eficienței 
practicii în producție. Ce condiții 
adiacente mai sînt necesare pen
tru ca succesul 'să fie cel scontat?

— Sperăm într-un sprijin mai 
direct din partea întreprinderilor. 
Lucrul este perfect realizabil 
dacă avem în vedere că le-am 
descongestionat ca număr de 
practicanți. Deci, în locui unor 
prelegeri generale ținute, îp u- 
nele cazuri, în fața a sute de 
studenți, cum se întîmpla pînă 
acum, specialiștii din uzină pot 
urmări mai bine cfRlJuția unor 
grupe restrinse de studenți, îi 
pot ajuta șa descifreze taipele 
profesiei înainte de a o exercita 
efectiv. La rîndul lor, institutele 
pot efectua un control mai rigu
ros al practicii. Cu condiția să-I 
treacă în seama profesorilor și 
conferențiarilor. Pentru că pipă 
acum — de ce n-am spune*o ? 
— de practică răspundeau asis
tenții, ," ’ ’ .
partea foarte tînără a corpului 
nostru profesoral, lipsită, Ia rîp- 
du*i, în cele mai dese cazuri, de 
experiența producției. Și, în 
sfîrșit, deși nu în ultimul rînd, 
așteptăm ca asociațiile studenți
lor să-și facă mai simțită pre
zența în perioadele de practică, 
să le considere ca o activitate 
profesională de prim rang și să 
le trateze ca atare.

Intenționat în acest angrenaj 
am lăsat la sfîrșit STUDENTUL. 
El face practica în folosul lui, 
dar și în folosul societății. A se 
sustrage ei, a o trata ca o va
canță camuflată este un act anti
social. Nu, termenul nu este prea 
dur dacă avem în vedere nădej
dile pe care ni le punem în fie
care student — potențial un vi
itor specialist. Socotim însă ca
drul de desfășurare a practicii, 
așa cum a fost conturat încă din 
această vară, de natură să-i sti
muleze pe studenți, să-i coin
tereseze în valorificarea deplină 
a fiecărei ore și zile petrecute în 
producție.

tragică confruntare și înfruntare 
cu sălbăticia naturii și a destinu- 
lui. Un motiv simplu, permanent 
generator al unui posibil conflict 
dramatic — repercusiunile fatale 
ale apariției unei, femei în exis
tența solitară a trei bărbați — 
este ales de autor pentru dez
voltarea unei drame a in
stinctelor, a pasiunilor răvă
șitoare, asemănătoare doar dez
lănțuirilor oaibe și tragice ale 
naturii 1asemănare precizată cu 
insistență, de altfel). Din păcate, 
simplitatea liantului poetic, uni
versal valabil, se transformă în 
scriitura dramaturgului în sim
plism, într-o încărcătură natura
listă de predestinări puerile. Me
taforele, încercări de-a imprima 
personalelor, universului dramatic, 
un stăruitor flux de caracterizări 
poetice — o poezie legendară, 
cu note de bocet funebru, cu 
apăsătoare predestinări — devin 
un^orț ilqre în naivitatea lor, al
teori rămîn la nivelul unor palide 
intervenții romanțioase. Aspra 
frumusețe cl tragediei ome
nești orchestrată pe gama me
lodică a Morții și Iubirii, a 
Naturii, o aflăm în eferves
cența patetică a lirismului piese
lor lui Garda Lorca. „Seara tu
turor sfinților" intenționează să 
se apropie de poezia magică a lui 
Lorca, rămînînd însă la schema

palidă, scufundată în convențio
nalul unui clișeu șters, Spectaco
lul lui Radu Boroianu, beneficia
ză de expresivitatea unUi decor 
auster, viguros prin lipsa oricărui 
artificiu (Scenografia arh. țvă- 
neanu Damaschin). Frumusețea 
aspră, dură a încadraturii plastice 
îi asigură un debut promițător, 
al cărui ecou se pierde însă pe 
parcursul montării. încercînd să 
sublinieze poeziq textului — exis
tență sporadic îp unele pasaje 
regia accentuează cel mai adesea 
naivitățile conflictului, ale contu
rurilor umane. Ritmul maiestuos 
al desenului de mișcări și cuvin
te apare forțat și nu rar înclină 
spre manierism, Altfel că mo
mentele izbutite corespund mo
mentelor de estompare ale dra
matismului forțat și, desigur, din 
același motiv Petre Țanasievici n« 
convinge îp primul act, cînd sur
dina îi amplifică realmente zbu
ciumul, deranjind prin exteriori
zare împinsă la limite, în test. Un 
actor excelent ca Mihai Dobre, 
atinge mult prea des falsetul 
și stridența. Cu cîteva excepții, 
evoluția Adinei Rațiu rezistă — 
în acest spectacol — confir- 
nănd intențiile fericite ale regi
zorului fi materializarea lot in 
singurul rol neconvenționpl.
-------------------------

Spectacol
de varietăți

„Casandra66
-SjT

șefii de lucrări, adică

Sțudenții anului III al Institu
tului de Teatru „Ion Luca Ca- 
r agi ale" au inițiat în acest sfîrșit 
de ap universitar un spectacol de 
varietăți, al cărui exploziv succes 
a aureolat finalul stagiunii stu
dențești.

Consemnăm cu satisfacție in
candescența valorică a spectaco
lului, dimensiunile inedite, de o 
impresionantă piospețime și fan
tezie în care pe este prezentată 
formula teatrului de varietăți. 
Născînd’4-se, evident, din dorința 
de a juca și de a se juca pe sce
nă, cu scena și cu spectatorii, 
varietățile studenților-actori și 
regizori au transformat impro
vizația în act artistic de ți
nută, deșfășurînd cu sponta
neitate, cu har și cu o de
bordantă pofta de joc, o suită de 
momente de reală virtuozitate in
terpretativă. Ațacînd cu dezin
voltură complexa paletă a genu
lui — scheci sau partitură muzi
cală, pantomimă și dans modern, 
pagini lirice sau monolog sati
ric — deopotrivă familiari cu 
subtilitățile ironiei și cu gama 
comicului gros, grupul acesta de 
pasionanți interpieți au închegat 
un spectacol dinamic, susținut 
într-un ritm alert, nici o clipă 
obositor sau obosit, niciodată 
ostentativ. Un excelent dozaj al 
efectelor comice, o permanentă 
prudență de a nu depăși limitele 
spontaneității, a piofesionalismu-

lui abordat cu iikigență, apelul la 
un bogat alfabet comic utilizat 
cu inventivitate — iată remarca* 
bilele calități care au impus va
rietățile studențești.

Un ppvînt admirativ avem pen
tru întreaga trupă, din oare spi
cuim în fugă cîteva nume: o 
sensibilă poeta. dublată de o sen
sibilă recitatoare, Ioana Crăciu- 
nescu, Iulian Vișa, Dan Micu și 
Cristian Berger — trei studenți 
regizori într-un trio, căruia îi a- 
preciem atît certele aptitudini 
muzicale, oît si expresivitatea 
limbajului comic, un excelent 
Florin Zamfirescu, impresionant 
în dezinvoltura sa pe nuanțele 
gamei recitative, Mihăiță Perșa 
— un prezentator cu fantezie și 
har, talentul necunoscut d< *?an- 
sonetistă al Cormei Chirțac >>

O mențiune specială se4*uvine 
pentru ingeniozitatea jocului de 
luminj ce conferă montării o 
nuanțată și sugestivă cromatică.

Acest spectacol și succesul deo
sebit de cure se bucură, con
firmă ca o necesitate include
rea genului în stagiunea studiou
lui „Casandra“. atît pentru posibi
litățile vaste de interpretare pe 
care le oferă, de familiarizare cu 
difepțpl? forme ale expresivității 
actoricești, cît și pentru stimula
rea fanteziei și dispoziției comi
ce a viitorilor actori.

LILIANA MOLDOVAN

oricare altă școală. Profesorul- 
diriginte al lui Zvarici îmi spu
nea : „A, de Iliuță întrebați ? 
Este în anul II, la mecanici- 
auto. Are o mînă sigură. Va 
ieși din el un bun meseriaș. 
Este și elev la seral, în clasa a 
8-a și nu stă rău cu notele. 
Este un băiat liniștit, cuminte. 
Colectivul clasei îl apreciază 
și-i încredințează sarcini ob
ștești**.

Vă spuneam că Z.I. mi-a vor
bit despre viața lui cu calm și 
indiferență. Despre ceea ce face 
astăzi povestește cu demnitate : 
„Am să termin profesionala, o 
să intru în producție, o să dau 
și la liceu !" Surprind la sfîr
șitul enunțării acestui plan o 
ușoară plecare a capului.

— Ascultă, Zvarici, te rog să 
te uiți la mine, te nemulțumeș
te ceva ?

Răspunsul îl transcriu întoc
mai :

— Nu mă nemulțumește ni
mic. Regret doar că în cadrul 
dezvoltării nu mai cresc. Am 
doar un metru și șaizeci și unu.

După care Z.I. a roșit puțin. 
Cînd în șufletul unui fost 

delincvent multe, foarte multe, 
lucruri și-au căpătat ordinea fi
rească și deocamdată singura 
„problemă" este aceea a statu
rii, nu poți să nu zîmbești cu 
căldură prevestindu-i un drum 
bun de reîntoarcere în mijlocul 
oamenilor.

Pe același drum bun se află 
și Ion Zărnoveanu. El a fost 
cîștigat altfel decît Zvarici. De 
fant și povestea este diferită.

care am amintit, la el în insti
tut (ca și în celelalte) era des
chisă o expoziție de pictură și 
sculptură. Cele mai multe lu
crări erau ale lui Zărnoveanu 
Impuneau sculpturile.

— Am auzit că lucrezi foarte 
repede.

— Da, am așa, o grabă în 
mîjni. Mi-e silă de vremea care 
am pierdut-o.

— Și vrei să te dedici arte
lor plastice ?

— A, nu. Vreau să învăț car
te, sînt abia într-a V-a. Și o să 
intru la profesional. Am mîini 
mari, pot să muncesc ca lumea.

Am discutat și despre senti
mentele sale față de oameni. Le 
scrie celor de acasă. Mi-a a- 
rătat și o scrisoare de la o fată. 
E din aceeași localitate cu el. 
L-a vizitat aici împreună cu 
mama ei. Cînd își va lua car
netul de lucrător se vor căsă
tori.

...Aș putea să vorbesc încă 
despre multe asemenea cazuri. 
Cu două zile înainte de a scrie 
aceste rînduri am vizitat o fa
brică de confecții. Am recunos
cut acolo, printre muncitoarele 
recomandate ca fruntașe, o fostă 
absolventă a școlii profesionale 
a Institutului special de reedu
care de la Roșu. Cînd niște 
foști delincvenți pictează, scriu 
versuri, dansează și cîntă pe 
scenă, sar peste ștachetă sau la 
groapa cu nisip, au apărut 
semne limpezi că ei se află pe 
drumul adevărat al întoarcerii 
în societate și recîștigării locu
lui pierdut.

Pastorală

Serbare populară 
la Movila lui Burcel
In ansamblul activității Inițiate 

de Comitetul județean Vaslui al 
U.T.C. în scopul educării patrio
tice a tineretului se înscrie șl 
marea serbare populară organi
zată duminică, 21 iunie 1970, la 
Movila Iui Burcel. La această 
manifestare a participat un nu
măr însemnat de tineri și vîrst- 
n-ici din comunele Miclești, Co- 
doești, Tăcuța, Dănești, Soleștl, 
Văleni, Tanacu, cît șl din unele 
comune ale județului Iași situate 
în apropierea locului de desfășu
rare a acestei activități. De o a- 
preclere unanimă s-a bucurat mo
mentul cultural „Legendă și ac
tualitate**, la care și*au adus con
tribuția formațiile premiate la 
recentul concurs muzical-coregra- 
fic „Joc și cîntec vasluian". Mulți 
dintre participant au dovedit — 
cu prilejul concursurilor — mă
iestrie șl pricepere în tragerea cu 
arcul, călărie, trîntă, judo. Cînte- 
cul, jocul, voioșia au dominat 
pînă seara tîrziu, cînd focul de 
tabără, aprins pe vîrful Movilei, 
a anunțat încheierea acestei fru
moase manifestări.

NISTOR CONSTANTIN

(Urmare din pag. 1)
Csea ce i-a întărit pe toți și 

le-a dat nu numai puterea de 
a crea și a învinge adversități
le, dar și certitudinea biruinței 
a fost conștiința lor profundă 
de creatori angajați cu toată 
ființa într-o imensă realitate că
reia i se simțeau depozitari, 
exponenfi și împlinitori. Ei s-au 
simțit la fiecare spirală a evo
luției noastre istorice în același 
timp executorii testamentari ăi 
predecesorilor și continuatorii 
unui destin intelectual ce nu-i 
copleșea, ci prin înseși dificul
tățile lui îi obliga să se ridice 
la statura grandioasă cu care 
ni i-a păstrat istoria. Acesta 
este și secretul faptului că, 
axînd ființa lor de creatori în 
jurul unui nucleu fierbinte, ace
lași ca esență din veac în veac 
și din om în om, purtătorii fă
cliei culturii românești au știut 
să rezolve în fiecare moment, 
în circumstanțele specifice, una 
din cele mai însemnate proble
me cu care periodic a fost con
fruntată evoluția culturii româ
ne : raportul just dintre influen
ță, împrumut, necesitate de sin
cronizare pe de o parte, și im
perativul afirmării unei perso
nalități proprii, originale, pe de 
altă parte. Istoria literaturii 
înțeleasă ca „fiziologie a ge
niului național' dovedește că 
există o adevărată tradi
ție, o tehnică pluriseculară 
a „receptării influențelor', în 
așa fel îneît ele să nu dezechi
libreze, să nu anihileze, să nu

basfardizeze efortul creator. 
Este o adevărată lege a acestei 
„fiziologii' a culturii noastre, o 
lege care nu-I aparține exclu
siv, dar care intră în definiția 
ei chiar dacă o întîlnim acțio- 
nînd și în alte culturi.

Absolut toate culturile și-au 
modelat personalitatea nu în 
izolare, ci asimilînd creator ele
mente de pretutindeni, integra
te după o formulă originală în 
plasma proprie. In cazul cultu
rii române și al unei întregi ca-

recunoașterea și efortul de eli
minare a unui decalaj de evo
luție culturală, creat de circum
stanțele istorice sau culturale ce 
au condiționat creșterea culturii 
respective. Istoria a două culturi 
dintre cele mai spectaculoase 
— fiindcă au ajuns mari culturi 
cu destin mondial — cultura 
germană și rusă, ne pot edifica 
asupra fenomenului : la înce
putul secolului al 18-lea, cînd 
Franța, Italia, Spania, Anglia 
dăduseră culturii europene mo

dale necontenit de a le prinde 
din urmă. Reușita stă într-a In- 
dîrjită seriozitate a generații
lor cu o puternică certitudine a 
demnității și a posibilității și le
gitimității celor moi înalte aspi
rații. Această solidă conștiință 
de sine, care se hrănește prin 
conștiința clară a unui trecut și 
din preluarea făcliei de la o 
generație la qllq, este qrmătu- 
rq de oțel o conștiinței cultu
rale colective din care s-a îm
părtășit fiecare creator în par-

Originalitate și asimilare
tegorii de culturi europene, nu 
numai din răsărit, s-a creat însă 
o problemă specială, din cauza 
unor împrejurări istorice apar
te : în loc să vedem această 
deschidere periodică spre alte 
zări, urmată de sinteza origina
lă, desfășurîndu-se într-un ritm 
normal, ca o manifestare a unei 
înaintări organice de nimic stîn- 
jenite — cazul cel mgi tipic e 
al culturii franceze — ea a luat, 
dimpotrivă, aspectul unei „ne
cesități de sincronizare" mani
festată fie o singură dată, fie 
periodic. „Sincronizare" care 
nu este decît alt termen pentru

derne capitole monumentale, 
Germania și Rusia erau în urmă 
cu două veacuri, fiecare din 
motive proprii pe care nu le 
putem analiza aici. Secolele al 
18-lea și al 19-lea au asistat 
însă succesiv la „miracolele" in
telectuale german și rus care, 
de la Leibnitz și Bach la Wag
ner, de la Pușkin și Glinka la 
Dostoievski, au edificat pe re
lieful cultural european două 
masive gigantice,

Tn imperiul spiritului nu există 
națiuni conștiente de sine care 
să fie condamnate a umbla per
petuu pe urmele altora, obse-

te, ridieîndu-se la înălțimea as« 
pirațiilor generale.

Cultura română, care a fost 
confruntată în veacurile mo
derne, cu greutăți mari a reușit 
să ridice valori de primă mînă, 
al căror mesaj, în unele cazuri, 
s-a înscris pe orbita mondială 
(Brâncuși și Enescu) iar altele 
așteaptă încq să fie receptate 
la justele lor dimensiuni (lorga, 
Sadoveanu). Sîntem în drept, pe 
baza a ceea ce am creat, să 
năzuim a fi ceea ce se chea
mă „o mare cultură", a- 
vînd un cuvînt de spus în desti
nele intelectuale majore ale co

lectivității umane. Și există în 
momentul de față o conjunctură 
favorabilă afirmării geniului ro
mânesc în lume. în asemenea 
condiții orice îngustare a con
științei creatorilor ca și orice 
cantonare într-o problematică 
minoră ori pitoresc regional, 
angajarea într-o nefastă goană 
de a nu rămîne în urmă față de 
ultima modă, constituie tot atî- 
tea moduri de ratare.. Cristali
zarea unei conștiințe cultu
rale majore paralel cu efortul 
de a descoperi acel unghi 
propriu care să integreze toa
te elementele venite de aiu
rea într-o viziune originală 
se numără cred, printre 
problemele acute ale ceasului. 
Este poate prima problemă. 
Căci nici o altg dificultate, de 
alt ordin, n-a putut vreodată 
împiedica mersul înginte al cul
turii române și nici n-a justifi
cat bicișnicia creației. Șincgi a 
lăsat Hronica în traista.. Budai- 
Deleanu, Țiganiado în lada de 
manuscrise, Eminescu a publi
cat cîteva zeci de poezii cjin 
15.000 de file, șj tptuși porum
belul miraculos a trecut, d$ 
fiecare dată aducînd spre noi 
mesajul de apă vie. Istoria cul
turii românești este yn perpetuu 
examen de conștiință și trebuie 
să ne apropiem de ea ca de o 
oglindă necruțătoare. Pe care 
nu trebuie s-o ocolim, dacă 
vrem să fim la înălțimea îna
intașilor și cu atît mai mult a 
frumuseții morale, a tăriei și 
dîrzeniei contemporanilor noș
tri...
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(Urmare

misiei pentru 
cu Estul, dr. 
Amerongen.

Vizita tovarășului
Ion Gheorghe Maurer 
in R. F. a Germaniei

din pag. 1)

relații economice
Otto Wolff von

La dejun au luat parte persoa
nele oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Consiliului de Mi
niștri al României în vizita sa în 
R. F. a Germaniei, precum și

I

TELEGRAME
Locotenent MOUSSA TRAORE, președintele Comitetului 

militar de eliberare națională, președintele guvernului și 
șeful statului Mali, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, o telegramă in care se spune :

Am aflat cu mare tristețe că inundații catastrofale s-au 
abătut asupra țării dv.

Vă pot asigura că poporul, Comitetul militar de eliberare 
națională si guvernul malian participă la durerea poporului 
din Republica Socialistă România.

Vă rog să exprimați marelui popor român și familiilor vic
timelor condoleanțe sincere și profunda mea simpatie.

Dineu oferit de președintele 
Consiliului de Miniștri

Tovarășul Ion Pățan
l-a primit pe Harold Scott

PE ADRESA
U.A.S.R.

Bonn 23 — Trimișii speciali 
Agerpres, Mircea Moarcăș și 
Constantin Varvara, transmit: 
Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
oferit marți seara, în saloanele 
hotelului Steingenberger din 
Bonn, un dineu în cinstea can
celarului Republicii Federale a 
Germaniei, Willy Brandt.

La dineu au luat parte Walter 
Scheel, ministrul afacerilor ex
terne, Gerhard Jahn, ministrul 
justiției, Koethe Strobel, minis
trul tineretului, familiei și să
nătății, Georg Leber, ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor,
Egon Franke, ministrul pentru 
relații intergermane, prof,
dr. Hans Leussing, ministrul e-
ducației și cercetării științi
fice, dr. Erhard Eppler, mi
nistrul cooperării economice, 
Egon Bahr, secretar de stat 
la Cancelaria Federală, Kon-

rad Ahlers, șeful Oficiului Fede
ral al Presei și Informațiilor, dr. 
Gerhard Schroder, președintele 
Comisiei de politică externă a 
Bundestagului, Gerhard Kien
baum, președintele Comisiei eco
nomice a Bundestagului, Otto 
Wolff von Amerongen, președin
tele Camerei de Industrie și Co
merț a R.F.G, Karl Klasen, pre
ședintele lui Deutsche Bank, 
prof. dr. Julius Speer, președin
tele Societății vest-germane de 
cercetări științifice, prof. dr. 
Hans Rumpf, președintele Confe
derației vest-germane a rectori
lor universitari, și alte persona
lități proeminente ale vieții poli
tice, economice și culturale vest- 
germane.

Au luat parte persoanele ofi
ciale care-l însoțesc pe președin
tele Consiliului de Miniștri român 
în vizita sa în Republica Fede
rală a Germaniei. Dineul s-a des
fășurat într-o atmosferă de cor
dialitate.

Conferința de presa
După-amiază, la Casa presei 

din Bonn, a avut loc o conferință 
de presa, în cadrul căreia pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, s-a întîl- 
nit cu un mare număr de ziariști 
vest-germani și corespondenți ai 
presei străine acreditați în R. F. 
a Germaniei. Deschizînd confe
rința de presă, purtătorul de cu
vînt al guvernului federal, Kon
rad Ahlers, a salutat prezența 
președintelui Consiliului de Mi
niștri în mijlocul ziariștilor și a 
relevat, totodată, interesul pe care 
opinia publică îl manifestă față 
de vizita sa și față de convor
birile pe care le-a avut cu can
celarul Willy Brandt.

Răspunzînd la o serie de între
bări puse de ziariști cu privire 
la convorbirile purtate, președin
tele Consiliului de Miniștri a a- 
rătat, printre altele, că discuțiile 
au fost duse într-o ambianță con-

Ecouri

structivă, deschisă, de compre
hensiune asupra punctelor de ve
dere ale fiecăruia.

în cursul conferinței de presă, 
Ion Gheorghe Maurer s-a referit 
pe larg, în răspunsurile sale, la 
principiile și direcțiile majore ale 
politicii externe românești, a ex
pus poziția și activitatea țării 
noastre în principalele probleme 
ale vieții internaționale.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a relevat poziția României 
față de relațiile dintre state, in
diferent de sistemele lor social- 
politice, subliniind că țara noas
tră pune la baza acestor relații 
principiile respectării indepen
denței, suveranității, neamestecu
lui în treburile interne, și în acest 
cadru au fost evocate relațiile în 
diferite domenii dintre Republi
ca Socialistă România și R. F. a 
Germaniei și perspectivele lor de 
dezvoltare.

conducători ai unor mari firme 
industriale și financiare vest-ger
mane. Dr. Otto Wolff von Ame
rongen a declarat următoarele 
trimișilor speciali Agerpres : 
„Vizita președintelui Consiliului 
de Miniștri în țara 
constituie pentru mine 
presie semnificativă 
cupărilor îndreptate 
bunătăți rea continuă 
economice între cele 
spre așezarea acestor . , _ r
un fundament tot mai solid. Cred 
•— a spus el în continuare — că 
prin contacte directe se pot crea 
în viitor legături tot mai fructuoa
se, obiectiv căruia întreprinderi 
economice vest-germane și ro
mâne i-au consacrat eforturi în 
ultimii ani, stimulate de bunele 
rezultate obținute pînă acum".

★
BONN 23. — Trimișii speciali 

Agerpres, Mircea Moarcăș și Con
stantin Varvara, transmit : în 
cursul zilei de marți ministrul 
comerțului exterior al României, 
Cornel Burtică, a avut întrevederi 
de lucru cu Alex Moller, minis
trul federal al finanțelor, prof. dr. 
Hans Leussink, ministrul federal 
al educației și cercetării științifi
ce, Gerhard Eppler, ministrul fe
deral al cooperării economice, și 
Sigismund von lhaun, secretar de 
stat la Ministerul Afacerilpr Ex
terne.

De asemenea, Nicolae Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, a 
avut întîlniri de lucru cu condu
cătorii marilor firme „Siemag", 
„Demag", „Gute Hofsungs Hut- 
te" (G.H.H.j și „Schloemann“.

noastră 
o ex- 

a preo- 
spre îm- 
a relațiilor 
două țări, 
relații pe

in

AHMED SEKU TURE, președintele Republicii Guineea, a 
trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, o telegramă 
în care se spune:

Am aflat cu profundă mîhnire trista veste a inundațiilor 
care au cauzat grave ravagii în țara dv.

In numele Partidului Democrat și a guvernului Guineei, 
vă rugăm să primiți cu această dureroasă ocazie compasiunea 
și expresia solidarității noastre în greaua încercare impusă 
poporului român prieten.

înapoierea din Iugoslavia

a tovarășului Emil Drăgănescu
între 17 și 22 iunie, tovară

șul Emil Drăgănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române în 
Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică, a fă
cut o vizită în Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, la in
vitația tovarășului Dușan Gligo- 
rievici, membru al Vecei Execu
tive ’ '
via, 
în 
Cu 
tate 
triale, instituții 
și localități din țara 
combinatele chimice din 
cevo și Prahovo, orașul Dubrov
nik. întreprinderea „Energoin- 
vest" — Sarajevo, bazinul mi
nier Bor și obiectivele Sistemu-

Federale a R.S.F. Iugosla- 
președintele părții iugoslave 
Comisia româno-iugoslavă. 

această ocazie, au fost vizi- 
o serie de obiective indus- 

social-culturale 
vecină : 

Pan-

RĂSPUNS
la chemarea lansată de Consiliul Uniunii județene

Teleorman a C.A.P. către toate cooperativele

cooperatistă

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Pățan, a pri
mit marți pe Harold Scott, di
rector al Biroului de comerț in
ternațional din Departamentul 
Comerțului al Statelor Unite ale 
Americii, care face o vizită în 
țara noastră.

Au participat Mircea Bădică, 
secretar general în Ministerul Co-

merțului Exterior, precum și 
Leonard C. Meeker, ambasado
rul Statelor Unite ale Americii 
la București.

în cadrul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost abordate pro
bleme privind lărgirea contacte
lor comerciale și dezvoltarea 
schimburilor economice dintre 
cele două țări.

dv.

Tovarășul Cornel iu Mănescu

a plecat la San Francisco

Din partea organizației studen
ților și tineretului din Kenya s-a 
primit o telegramă adresată U- 
niunii Asociațiilor Studenților din 
România :

„Dorim să vă exprimăm
și poporului român mîhnirea 
noastră cea mai sinceră pentru 
marile pierderi pe care țara dv. 
și populația le-au suferit din cau
za inundațiilor catastrofale. Do
rim să transmitem condoleanțele 
noastre tuturor studenților și ti
nerilor români care au fost di
rect sau indirect afectați de a- 
ceastă catastrofă".

BONN 23 (Agerpres). — Cu
noscuta revistă vest-germană 
„Der Spiegel" a publicat, în nu
mărul său din 22 iunie, interviul 
acordat la data de 17 iunie a.c. 
de președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer.

în internii, președintele Consi
liului 
unele 
terne 
vînd 
României 
relațiilor cu 
cu toate statele, indiferent de 
orînduirea loi socială, în spi
ritul realităților existente astăzi 
în lume în care toate țările, mari 
și mici, sînt chemate să contri
buie la cauza păcii, la instaura
rea unui climat de securitate in
ternațională. Înfățișînd poziția și 
activitatea României în ce pri
vește Conferința pentru securi
tate europeană, primul ministru

de Miniștri a abordat 
ispecte ale politicii ex- 
a țării noastre, rele- 
reocuparea constantă a 

pentru dezvoltarea 
țările socialiste,

Ion Gheorghe Maurer a relevat 
necesitatea creării condițiilor 
apte să excludă folosirea forței, 
pentru rezolvarea graduală a pro
blemelor în suspensie. S-a expri
mat convingerea că relațiile din
tre R.D.G. și R.F.G., două state 
suverane, trebuie să urmeze nor
mele dreptului internațional.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a subliniat că însăși vizita 
sa la Bonn arată că între țările 
socialiste și statele lumii capita
liste se pot dezvolta relații care 
pot să contribuie la instaurarea 
unei ambianțe de colaborare, de 
încredere și respect reciproc. în 
această ordine de idei, președin
tele Consiliului de Miniștri s-a 
referit, în cursul interviului la e- 
voluția relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Federală a Germaniei, 
în mod deosebit la schimburile 
economice dintre cele două țări, 
la posibilitatea de dezvoltare a 
acestora.

Centru de informare O.N.U.
în urma acordului intervenit 

între guvernul îomân și Orga
nizația Națiunilor Unite, la 
București ș-ă deschis un Centru 
de informare al O.N.U. în legă
tură cu acest fapt, marți la amia
ză directorul Centrului, dl. Sayed 
Abbas Cliedid, a avut o întîliiire 
cu reprezentanți ai presei din 
Capitală, pe care i-a informat 
despre misiunea, sarcinile și or
ganizarea acestei noi instituții. 
Principalul obiectiv al Centrului, 
a subliniat domnia sa, este acela 
de a contribui și mai mult la

cunoașterea în România a activi
tății Organizației Națiunilor 
Unite, a instituțiilor sale speciali
zate.

In cadrul prezentării progra
mului de lucru al Centrului și în 
răspunsurile la întrebările adre
sate de ziariști dl. Sayed Abbas 
Chedid a sublmiat contribuția a- 
dusă de România la activitatea 
O.N.U., precum și sprijinul acor
dat de guvernul român la crea
rea Centrului de informare al 
O.N.U.

t
COMBINATUL DE STICLA BUCUREȘTI pregătește prin 

școlile profesionale F.R.B., F.C.T.B., DÎMBOVIȚA, Grupul șco
lar profesional Tîrgu Mureș și Grupul școlar Turda în urmă
toarele meserii :

— strungari metale cu durata de școlarizare de 3 ani.
— sculeri-niatrițeri cu durata de școlarizare de 3 ani.
— electricieni cu durata de școlarizare de 3 ani
— lăcătuși mecanici cu durata de școlarizare de 3 ani
— operatori sticlari în specialitățile gravor, sculptor și pictor 

pe sticlă.
Se primesc numai băieți între 15—18 ani cu buletin de iden

titate de Capitală, comune subordonate orașului București și 
pînă la o distanță de 50 km de orașul București.

Pentru specialitățile de operatori sticlari se recrutează din 
toată țara fete și băieți.

Pe timpul școlarizării elevii vor primi toate drepturile pre
văzute de legile în vigoare cu privire la învățămîntul profe
sional.

Pentru înscriere se vor prezenta următoarele acte :
— cerere de înscriere
— certificat de naștere
— certificat de studii
— analiza sîngelui
— rezultatul examenului radiologic-pulmonar.
ÎNSCRIERILE SE FAC LA SEDIUL COMBINATULUI DE 

STICLA BUCUREȘTI din Bd. Ion Șulea nr. 299—301, sect. 4, 
tramvai 27, 19 între orele 7-15.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la Biroul de 
învățămînt, tel. 43.02.85.

în efortul unit, eroic al între
gului nostru popor pentru dimi
nuarea pagubelor provocate de 
calamitățile naturale din acest an, 
contribuția țărănimii cooperatiste 
din județul Dolj s-a remarcat din 
plin prin ample acțiuni de ajuto
rare a zonelor sinistrate cu can
tități însemnate de produse agro- 
alimentare, obiecte de îmbrăcă
minte și bani, prin întreaga sa 
solidaritate frățească cu populația 
lovită de gravele consecințe ale 
inundațiilor. Acesta a fost numai 
începutul unei angajări totale, 
pline de abnegație și nețărmurit 
patriotism, în lupta desfășurată 
pe mai departe pentru refacerea 
țării, pentru compensarea pierde
rilor, pentru asigurarea condiții
lor necesare dezvoltării în conti
nuare a României Socialiste. Cei 
peste 250 000 de țărani coopera
tori din județul Dolj și-au înzecit 
eforturile pentru a da țării, în 
acest an de grele încercări, mai 
multă pîine peste plan, mai mul
tă came și mai mult lapte, mai 
multe legume și fructe, de a nu 
precupeți nici un efort pentru a 
smulge pămîntului mai multe 
roade și a valorifica la maximum 
întregul potențial economic al 
cooperativelor de producție.

în contextul acestei însuflețiri 
creatoare, generată de cele mai 
fierbinți sentimente patriotice, 
chemarea cooperatorilor din ju
dețul Teleorman — vibrant me
saj transmis întregii țărănimi 
cooperatiste din țara noastră, a 
produs un puternic ecou și a fost 
primită cu unanimă aprobare și 
de către membrii celor 209 coo
perative agricole de producție 
din județul Dolj. în discuțiile de 
la om la om, în adunările pe 
brigăzi și în adunările generale 
ale cooperativelor, oamenii sate
lor doljene au căutat soluții 
rodnice, au făcut calcule econo
mice, reînnoindu-și angajamente
le de a produce mai mult, de 
a-și spori cota de participare la 
formarea fondului de produse 
agroalimentare al statului. în a- 
celași timp, conștienți că fiecare 
kilogram de produse vîndute în 
plus statului sînt menite să con
tribuie la o mai bună aprovizio
nare a populației și îndeosebi a 
celei din zonele sinistrate, țăranii 
cooperatori au hotărît ca din ce
realele prevăzute a li se repartiza 
la norma convențională, să vîndă 
statului importante cantități de 
produse.

Pe baza hotărîrilor luate în a- 
dunările generale, Consiliul U- 
niunii județene Dolj al cooperati
velor agricole de producție se 
angajează în numele țărănimii 
cooperatiste din județ să valorifi
ce în 1970 la fondul centralizat 
al statului, peste plan, din pro
ducția C.A.P. și din ceea ce re
vine țăranilor cooperatori pentru

munca efectuată, 
cantități de produse

următoarele

— grîu 3 300 tone
— porumb 5 000 „
— floarea soarelui 1 850 „
— sfeclă de zahăr 11 000 „
— legume 11 500 0
— cartofi 300 „
— struguri 1 500 „
— orez 135 w
— soia 30 „
— fasole uscată 300 „
— tutun 140 „
— in ulei 270 „
— lapte 10 000 hl.

lui hidroenergetic și de naviga
ție de pe Dunăre.

Președinții celor două părți în 
Comisia mixtă româno-iugoslavă 
au purtat convorbiri cu privire 
la modul în care se realizează 
prevederile din protocoalele în
cheiate în decembrie 1969 și ia
nuarie 1970, constatînd că aces
tea se îndeplinesc cu succes. O 
atenție deosebită a fost acordată 
examinării unor noi posibilități 
de lărgire a colaborării econo
mice dintre cele două țări. Con
vorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

în timpul vizitei, 
Emil Drăgănescu 
de Mitia Ribicici, 
Vecei Executive 
R.S.F. Iugoslavia.

★
Marți dimineața, tovarășul 

Emil Drăgănescu s-a înapoiat în 
Capitală.

La sosire, pe peronul Gării de 
Nord, erau prezenți tovarășii 
Mihai Marinescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Octa
vian Groza, Alexandru Boabă, 
Matei Ghigiu și Nicolae Toader 
— miniștri, loan U’rsu, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, Radu Con- 
stantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică 
și tehnică, și alte persoane ofi
ciale. ...........

Au fost de față Iso Njegovah, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai amba
sadei.

Marți dimineața, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Comeliu Mă
nescu, a plecat spre San Fran
cisco unde va lua parte la reu
niunea festivă cu prilejul ani
versării a 25 de ani de la sem
narea Chartei O.N.U.

La plecare, pe aeroportul 
București—Otopeni, erau pre
zenți George Macovescu, prim-

adjunct al ministrului afacerilor 
externe, alți membri ai condu
cerii și funcționari superiori din 
minister.

Au fost prezenți ambasadorii 
Leonard Meeker — al Statelor 
Unite ale Americii, și Alfred 
Wiliam Rappard — al Elveției.

în semn de 
solidaritate

(Agerpres)

Delegația militară a Republicii Zambia a pă
răsit Capitala

tovarășul 
a fost primit 

președintele 
Federale a

(Agerpres)

• DELEGAȚIA MILITARĂ 
din Republica Zambia, condusă 
de A. Zulu, ministrul apărării, 
care a făcut o vizită oficială în 
țara noastră, a părăsit Capitala 
marți dimineața.

La plecare, pe aeroportul in
ternațional București-Otopeni, 
delegația a fost condusă de ge-

neral colonel Ion Ioniță, minis
trul forțelor armate, Cornel O- 
nescu, ministrul afacerilor inter
ne, de adjuncți ai 
forțelor armate și ai 
afacerilor interne, de 
ofițeri superiori.

O companie a prezentat ono
rul.

ministrului 
ministrului 
generali și

(Agerpres)

ȘCOALA PROFESIONALA „REPUBLICA" (Bd. Muncii 256, 
tramvai 23, 24, mașina 79 — București)

RECRUTEAZĂ, pînă la data de 5 iulie 1970,

pentru școlarizare prin școala profesionala în meseriile de ;

ELECTRICIENI, STRUNGARI, LÂCATUSI-MECANICI, LAMI- 
NATORI-ȚEVI, TREFILATORI-TRaGATORI, TERMIST-TRATA- 
MENTIST și FREZORI cu durata de 2 și 3 ani, tineri care sâ 

îndeplinească următoarele condiții :

— vîrsta între 15—18 ani ;
— studii : 8 clase elementare ;
—• domiciliul în București și în fosta regiune București.

Informații suplimentare se pot face zilnic la secretariatul 
școlii, telefon nr. 43 00 35 intre orele 8—14.

SPORT

Corespondentul Agerpres, Ni- 
colac Puicea, transmite : în semn 
de solidaritate și simpatie față de 
populația din România lovită de 
calamități, pesie 30 de artiști 
plastici italieni, între care Tucci, 
Santomaso, Michelangelo Conti, 
I. F. Quercia, Leinardi, precum și 
pictorii de origine română Ion 
Drăguțescu, Richard Antohi, 
Ștefan Ruta — au deschis în sala 
de expoziții a Academiei Româ
niei („Accademia di Romania") din 
Roma o interesantă expoziție ce 
cuprinde numeroase lucrări de 
xerigrafie, pictură și grafică. Ex
pun, de asemenea, lucrări origi
nale Camilian Demetrescu, Mihu 
Vulcănescu, Sorin Ionescu și Va- 
sile Pintea, aflați în prezent în 
Italia la studii sau pentru docu
mentare.

Sumei? ce se vor obține din 
vînzarea celor 75 de lucrări pre
zentate în cadrul expoziției se vor 
depune la fondul destinat popu
lației sinistrate din România.

• MARȚI DUPĂ-AMIAZĂ a 
sosit în Capitală Gyula Karadi, 
prim-viceprcședinte al Oficiului 
Național de Planificare al R. P. 
Ungare, conducătorul delegației 
ungare, care va avea convorbiri 
la Comitetul de Stat al Planifi
cării în legătură cu dezvoltarea 
colaborării economice între Re
publica Populară Ungară și Re
publica Socialistă România în pe
rioada 1971—1975.

Pentru îndeplinirea acestor an
gajamente — noi expresii ale 
înaltelor calități moral-cetățenești 
ale țăranilor cooperatori doljeni, 
ale hotăririi lor de a contribui la 
refacerea țării și asigurarea hra
nei poporului — pe ogoarele ju
dețului se va desfășura o bătălie 
pentru belșug, mai bine coordo
nată, în deplină unire a științei 
agrotehnice cu piactica de pro
ducție, într-o masivă mobilizare a 
întregului potențial de forță de 
muncă și mijloace mecanizate de 
care dispune agricultura Dolju
lui. în acest sens, membrii coo
peratori vor executa la timp și 
de bună calitate toate lucrările, 
vor utiliza din plin fiecare oră 
bună de lucru la întreținerea și 
recoltarea culturilor, vor asigura 
o tot mai judicioasă organizare a 
muncii și o folosire rațională a 
mijloacelor mecanizate din sec
țiile I.M.A.

în acest an va spori și mai 
mult grija pentru înlăturarea ori
căror pierderi de recoltă, în acest 
sens acordîndu-se o atenție deo
sebită organizării muncii la re
coltat, pregătirea spațiilor de de
pozitare și conservare a cereale
lor, legumelor și fructelor, astfel 
îneît să nu se irosească și să nu 
se deprecieze nici un bob, din 
cea mai mică cantitate din noua 
recoltă.

Pentru sporirea producțiilor a- 
gricole vegetale se va respecta cu 
rigurozitate numărul corespunză
tor de udări pe întreaga supra
față irigată de 49 000 ha, vom 
însămînța în plus 3 5Q0 ha peste 
plan în cultură succesivă în ve
derea realizării angajamentelor. 
La producția animalieră vom asi
gura o temeinică muncă la recol
tarea și depozitarea furajelor, 
respectînd în același timp rațiile 
și normele de igienă zooveterina- 
ră. întregul efectiv de tineret 
taurin din C.A.P. va fi livrat sta
tului la termenele prevăzute în 
contracte cu o greutate minimă 
de 300 kg.

Țărănimea cooperatistă din ju
dețul Dolj este conștientă că 
munca exemplară pentru reali
zarea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate, constituie 
o contribuție importantă la efor
turile generale, pentru refacerea 
și întărirea patriei, o nouă expre
sie a încrederii totale în politica 
partidului nostru.

După o secetă de șase luni, 
care făcuse din pâmintul Me
xicului o stîncă aridă, colorată 
dominant în ocru — nuanța arși
ței — în țara aztecilor a înce
put sezonul ploilor. O coinci
dență cit se poate de prielnică 
pentru gazetarii sportivi, pros- 
pectori de simboluri și meta
fore, a făcut ca debutul noului 
anotimp să aibă loc chiar în 
preajma marii finale, aproape 
o dată cu ea. încă din ajunul 
întîlnirii pentru locurile 3—4, 
căldura, principalul adversar al 
tuturor competitorilor, a scă
zut pînă la moderat iar preci
pitațiile pluvioase, distribuite, 
aici, la ore fixe, — la ore „pro
gramate" cam între meciuri — 
au făcut să explodeze, peste 
ocrul prăfos al caniculei, ver
dele vegetal intens și fecund, 
îmbrăcînd întreg teritoriul țării 
Mundialului ca într-o haină 
proaspătă, de sărbătoare. O săr
bătoare pe care întreaga suflare 
latino-americană a confundat-o, 
patetic, cu izbind» definitivă a 
Braziliei și căreia formațiile de 
cîntăreți mariachis — fie' ei din 
tagma Viejitos, fie din cea Mo
ros y Cristianos — i-au găsit 
echivalențe artistice în cîntecele 
lor compuse la fața locului, a- 
dică înainte, în timpul și după 
încheierea partidei finale, 
înainte a fost lansată o „Sam
ba a ploii" (bine înțeles a ploii 
de goluri și bineînțeles a unei 
asemenea ploi dezlănțuite de 
„nori" ce se numesc nu Nim
bus sau Cumullus, ci PelS, 
Tostao, Rivelino și mai cu sea
mă Jairzinho).

în timpul partidei, cîntăreții 
localnici și-au unit harurile cu 
acelea ale oaspeților cariocas,

CONSILIUL UNIUNII 
JUDEȚENE DOLJ 

A COOPERATIVELOR 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE

reprezentanți a nu
școli și chiar... academii de 
samba și dacă jucătorii brazi
lieni au izbutit să fie, pe teren, 
ploaia și furtuna preconizate 
de cîntecul preliminar, oamenii 
cu ghitare, maracasuri și trom
pete din tribune au fost tunetul 
și trăznetul acestei furtuni. 
..Samba Pele", „Samba încoro
nării", „Samba-genial", „Samba 
apoteozei" și chiar o „Sambă a 
cruntei răzbunări" au răsunat, 
alături de alte zeci și zeci de

felului în care a fost salutată 
izbinda. 110 000 de pătimași 
dezlănțuiți s-au antrenat într-o 
„Samba-apocalips" a cărei in
tensitate sonoră ar trebui să 
noteze vacarmul drept pianissi
mo și ale cărei „figuri" core
grafice au epuizat tot ce se cu
prinde între tragic și grotesc : 
salturi în cap peste îngrădirile 
de beton și încremeniri aiurite 
în mijlocul exploziei, săruturi 
„pînă la sînge" între necunos- 
cuți și focuri de pistoale des-

„SAMBA
SUBLIMA "

Prin telex de la trimisul nostru
VASILE CĂBULEA

variante și versiuni, în tot tim
pul desfășurării jocului. Iar 
după...

După nu se mai poate spune 
ce s-a „cîntat". Imaginați-vă o 
partitură wagneriană interpre
tată cu „instrumentele" vulca
nului Popocatepetl și veți avea . . . ...., - aimaginea (palidă, ce-i drept)

• ASTĂZI SE DESFĂȘOARĂ semifinalele „Cupei României" la 
fotbal. La Cîmpina, Dinamo București va întîlni pe Steagul Roșu 
Brașov, iar la Ploiești, Steaua va juca în compania echipei F.C. Ar
geșul Pitești.

Stațiile noastre de radio vor transmite repriza a doua a acestor 
partide. Transmisia se va face pe programul I în jurul orei 18,05.

• TOT ASTAZI, ÎN CADRUL CAMPIONATULUI CAT. A DE 
FOTBAL pe stadionul Giulești echipa Rapid primește replica forma
ției Universitatea Cluj. Jocul începe la ora 17,45 și va avea în des
chidere (ora 16) meciul echipelor de tineret ale celor două formații.

• LA WIMBLEDON au continuat marți întîlnirile tradiționalului 
turneu internațional de tenis „open". ILIE NASTASE (România) a 
repurtat o frumoasă victorie, eliminîndu-1 din concurs cu 7—5, 1—6, 
2—6, 6_4, 6—3 pe americanul Cliff Richey. Graebner (S.U.A.) l-a în
trecut cu 4—6, 14—12, 6—2 (abandon) pe ION ȚIRIAC (România).

• CURTEA SUPREMA a S.U.A. a respins cererea fostului cam-
Sion mondial de box la categoria grea, CASSIUS CLAY de a pleca 

1 Canada pentru a susține un meci cu Joe Frazier, actualul campion 
al lumii.

• MARELE MAESTRU SOVIETIC Mark Taimanov se menține lidet 
în turneul international de sah de ,a Skoplie, totalizînd după 10 run- 
de 7 puncte ș-i o partidă întreruptă. Ti urmează în clasament Maro- 
vici — 6,5 puncte, GHEORGHIU —• 6 puncte și două partide întrerup
te, Vaslukov — 5,5 puncte (2) etc.

cărcate la noroc, razant cu pă
durea dezlănțuită a mulțimii, 
invazie a gazonului urmată de 
prosternări cu timpla lingă bo
cancul încramponat al lui Rive
lino și același Rivelino gata să 
fie ucis de iubirea mulțimii. Și 
Pele, cu echipamentul sfișiat, 
rupt bucată cu bucată, Pele 
„îmbrățișat" mai dureros decît 
i se-ntîmplase in toate cele șase 
partide cînd fundașii nu-1 ier
taseră. Pele — statuie a subli
mului și ridicolului, implorînd, 
în genunchi, mulțimea să nu-i 
smulgă și... chiloții ! Samba !...

Acestea s-au întîmplat pe 
Azteca. Dar dincolo de zidurile 
stadionului ? Dar dincolo de 
hotarele țării gazdă a Mundia
lului ? Dar în Brazilia ? ...De
acolo ne vin vești despre un 
Carnaval perpetuu, despre o 
„Samba interminabile", în frun
tea căreia, în mod simbolic, 
trebuie să se afle însuși preșe
dintele țării, autor al celui mai 
precis pronostic al finalei : 4—1 
pentru Brazilia. Și, de aseme
nea, întregul guvern, toți mi
niștrii indicind, cu multe zile 
înainte de finală, o victorie bra
ziliană la diferența de 2—4 go
luri...

Căci în Brazilia — nu este o 
legendă — toată lumea știe 
fotbal.

...Fotbal și Samba ! Iată, în 
ritmul alert și derutant al ves
titului dans, o selecție de „ul
time știri" (cit pot să fie de 
„ultime" știrile despre fotbal !) 
culese din vulcanul, departe de 
a se fi stins, al Mexicului fot
balistic : Stanley Rous a apre-

ciat, la această finală, disciplina, 
spiritul de luptă, condiția “ * “ 
și echilibrul valoric între 
și apărare...

Tot d-sa a anunțat că __
fondurile C.M. vor fi donate si- 
nistraților din Peru 75 de mii de 
franci elvețieni, iar celor din 
România 25 de mii... O apre
ciere unanimă asupra Mundia- 
lului : A triumfat fair-play-ul : 
în 32 de partide — nici un eli
minat de pe teren... în schimb, 
un semnal de alarmă pentru... 
cardiologi : „luptele" C. M. s-au 
soldat cu 16 morți, toți din rîn- 
dul necombatanților : 11 în
Brazilia, 4 in Italia, 1 în R.F.G. 
...Dar samba continuă : ca o 
recompensă pentru publicul Me
xican, 80 de tinere dansatoare 
din grupul campion al Carna
valului de la Rio și de la Școa
la de Samba a cartierului Ma
deira întreprind un turneu în 
țara aztecilor... Didi, criticat 
aspru, s-a abținut de la orice 
declarație ; în schimb fiica și 
secretara lui, Rebeca ani) a 
declarat „Peste 2—3 luni, tata 
va fi antrenor la un mare club 
brazilian".

...Cel mai 
vehiculat în 
nalei : 3—1 
înscrie Riva (2) și
(1). După cum s-a văzut, doar 
ultimul s-a ținut de cuvînt. 
„Tot e ceva !“ spun, resemnați 
dar nu fără 
peninsulari,
refren, la o eventuală „Samba 
a consolării".
existe și o asemenea 
nu

fizică
atac

din

frecvent pronostic 
Italia înaintea fi- 
pentru azzuri ; vor 

Bonisegna

autoironie, tifoss-ii 
invariabil, ca un

credeți ?...

...Căci trebuie să
Samba ;

Victimile...

„Zeiței de aur"
• ZEUL „FOTBAL" se arată 

necruțător cu suporterii lui cei 
mai fanatici-din Brazilia. Dumi
nică și luni, zile în care în în
treaga țară s-a sărbătorit victo
ria echipei lui Pele la Campio
natul mondial de la Ciudad de 
Mexico și obținerea definitivă a 
mult rîvnitei cupe „Jules Ri- 
met“, s-au înregistrat, numai la 
Rio de Janeiro, 44 de morție 
Numărul accidentelor a depășii 
orice record. Un anunț al Bi
roului de informații relevă ci' 
în aceste două zile, în patrii 
spitale din Rio au fost internați 
de urgență 1 800 de persoanf 
care au suferit atacuri de cord 
arsuri, traumatisme etc.



COMUNICATUL
consfătuirii miniștrilor 
afacerilor externe ai

țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia

La 21—22 iunie a avut loc la 
Budapesta consfătuirea miniștri
lor afacerilor externe ai statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia. La consfătuire au parti
cipat : din partea Republicii 
Populare Bulgaria — I. Bașev, 
ministrul afacerilor externe ; din 
partea Republicii Socialiste Ceho
slovace — J. Marko, ministrul a- 
facerilor externe; din partea Re
publicii Democrate Germane —■ 
O. Winzer, ministrul afacerilor 
externe ; din partea Republi
cii Populare Polone — S. 
Jedrychowski, ministrul afaceri
lor externe ; din partea Republi
cii Socialiste România — Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe ; din partea Republicii 
Populare Ungare — J. Peter, mi
nistrul afacerilor externe; din 
partea Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste — A. A. Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe.

La consfătuire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de priete
nie și înțelegere reciprocă, a avut 
loc un schimb de păreri asupra 
unor probleme actuale privind 
evoluția situației din Europa.

Miniștrii au confirmat convin
gerea guvernelor lor că organi
zarea Conferinței general-euro- 
pene ar fi o contribuție impor
tantă la realizarea destinderii, în
tărirea securității și extinderea 
colaborării pașnice în Europa. în 
legătură cu aceasta, o atenție 
deosebită a fost acordată proble
melor privind activizarea pregă
tirii Conferinței general-europene.

S-a efectuat un schimb de in
formații asupra cbntactelor și 
consultărilor bilaterale și multila
terale care au avut loc în ultimele 
luni între statele interesate în 
problemele organizării Conferin
ței pentru securitate și cooperare 
in Europa.

Guvernele țărilor reprezentate 
la consfătuire au evidențiat ecoul 
larg și, în general, pozitiv al 
propunerilor avansate la Praga 
în octombrie 1969, ceea ce a- 
testă realismul și viabilitatea a- 
cestor propuneri care răspund 
intereselor înfăptuirii securității și 
dezvoltării colaborării în Europa. 
Ele au examinat, de asemenea, 
cu atenția cuvenită, considerați
ile exprimate în această chestiune 
de diferite părți și au ajuns la 
concluzia că în prezent se creează 
condiții favorabile pentru a trece

Tinerii americani 
vor vota la 18 ani

Președintele Nixon a sem
nat legea cu privire la acor
darea dreptului de vot tine
rilor începînd de la vîrsta de 
18 ani și a cerut ministrului 
justiției, John Mitchell, să 
consulte Curtea Supremă asu
pra constituționalității aces
tei legi. Un asemenea test 
prealabil, a spus președintele, 
este esențial pentru a se eli
mina orice dubii asupra lega
lității actului prin care se 
modifică censul de vîrsta. 

; Coborîrea limitei de vîrsta 
a alegătorilor americani de 
la 21 la 18 ani ridică serioa-

• se probleme pentru partidele 
republican și democrat care 
se tem de posibilitatea „alte
rării" bazelor lor electorale 
tradiționale prin includerea a 
circa 11 milioane de noi ale
gători. Aceasta explică în 
bună parte părerile contra
dictorii exprimate, atît în rîn- 
durile congresmenilor, cît și 
al opiniei publice americane.

Legea va intra în vigoare 
începînd de la 1 ianuarie 
1971, cei 11 milioane de noi 
alegători tineri urmînd să-și

• exercite dreptul de vot la ale
gerile prezidențiale din 1972.

REUNIUNE ARABĂ
cu ocazia festivităților de la Tripoli

TRIPOLI 23 (Agerpres). — La 
Tripoli a avut loc luni seara un 
miting popular, care a marcat 
încheierea festivităților consa
crate evacuării de pe teritoriul 
libian a tuturor bazelor militare 
străine. In discursul rostit cu a- 
ceastă ocazie, Moamer El Ge- 
dafi, președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din 
Libia, a subliniat că țara sa, care 
și-a dobîndit independența poli
tică, a intrat acum în etapa eli
berării economice și sociale. Tot
odată, el a lansat un apel tutu
ror țărilor arabe de a-și intensi
fica relațiile de colaborare.

în aceeași zi, în capitala li
biana a avut loc o nouă reuniu
ne a șefilor statelor Libia, R.A.U., 
Iordania, Irak, Siria, la care au 

pregătirea Conferinței general- 
europene pe baze practice.

A fost subliniat faptul că este 
de dorit participarea directă a 
statelor interesate în toate fazele 
pregătirii și organizării Conferin
ței general-europene în formele 
ce vor fi considerate indicate, 
inclusiv reuniuni pregătitoare co
respunzătoare ale reprezentanți
lor acestor state.

Pornind de la aceste conside
rente, miniștrii au ajuns la înțe
legere cu privire la următorii 
pași importanți, avînd drept 
scop asigurarea convocării, des
fășurării rodnice și succesului 
Conferinței general-europene. Ei 
urmăresc, în special, obținerea a- 
cordului asupra adoptării ordinii 
de zi acceptabile tuturor statelor 
interesate, precum și cu privire la 
metodele de pregătire a Confe
rinței general-europene la care se 
poate trece deja în viitorul apro
piat.

Participanții la consfătuire aș
teaptă ca, în procesul pregătirii 
și organizării conferinței, toate 
statele interesate să acționeze 
într-un spirit de cooperare în 
examinarea propunerilor con
structive, pentru a facilita găsi
rea unor soluții acceptabile pen
tru toți participanții la Confe
rința general-europeană.

Miniștrii au subliniat hotărîrea 
guvernelor lor de a acționa în 
continuare, individual și jn cola
borare cu alte țări, în scopul pro
movării destinderii, securității și 
colaborării pașnice pe continentul 
european.

A fost aprobat, în unanimitate, 
un document corespunzător care 
va fi adus la cunoștința guverne
lor tutufor statelor interesate.

RELAȚII DIPLOMATICE
R.D.G. — CEYLON

• LA COLOMBO s-a anunțat 
oficial că guvernele Ceylonului 
și R.D. Germane au hotărît să 
stabilească relații diplomatic® 
la nivel de ambasadă.

pe
• LA 23 IUNIE s-a închis Tîr- 

gul internațional de la Poznan, 
manifestare care a reunit 6 000 
de expozanți din 41 de țări ale 
lumii. Participarea Republicii 
Socialiste România, constînd 
dintr-o expoziție cu caracter 
tehnic, s-a bucurat de mult suc
ces, fapt ilustrat atît de numă
rul mare de vizitatori, cît și de 
eficiența sa economică. Pavilio
nul românesc a fost vizitat de 
circa 200 000 de persoane, iar 
activitatea de negocieri a fost 
concretizată prin încheierea, u- 
nor importante contracte de im
port și export.

RAVAGIILE CUTREMURULUI 
DIN PERU

• CUTREMURUL DE PA- 
MlNT care a avut loc în 31 mai 
in Peru a provocat peste 50 000 
de victime, peste 20 000 de per
soane sînt date dispărute, iar 
numărul raniților depășește ci
fra de 150 000, se arată în bi
lanțul prezentat Comisiei Econo
mice a O.N.U. de către ministrul 
de externe Peruvian, generalul 
Eduardo Mercado Jarrin. Unele 
localități mari au fost distruse 
aproape în întregime, populația 
lor pierind, așa cum este cazul 
orașului Yungay, în care, din 
23 000 de oameni, mai există 
doar 3 000 de supraviețuitori. 
Valoarea distrugerilor materiale 
provocate de cutremur nu a pu
tut fi încă evaluată.

• ÎNTR-UN INTERVIU acor
dat ziarului „Etumba“, ce apare 
în Republica Populară Congo, 
Lucio Lara, membru al Comi
tetului de conducere al Mișcării 
pentru eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), a arătat că forțele 
de eliberare și-au extins acțiu-

IA NIVEl ÎNAIT
participat și conducătorii delega
țiilor Algeriei și Sudanului.

Cu acest prilej, au fost exa
minate probleme referitoare la 
posibilitățile de extindere a coo
perării dintre statele arabe, pre
cum și la actuala conjunctură 
din Orientul Apropiat.

Potrivit ziarului egiptean „Al 
Ahram“, participanții la întruni
re au căzut de acord asupra 
unui plan de acțiune și au ho
tărît crearea unui comitet de 
coordonare între țările arabe și 
organizațiile de comando pales
tiniene. Acest comitet, din care 
fac parte personalități politice 
din R.A.U., Algeria, Sudan și Li
bia, îsi va începe misiunea zilele 
acestea printr-o vizită la Amman 
— precizează „Al Ahram".

Vizita delegației 
parlamentare române 

in Suedia
STOCKHOLM 23. — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Iones- 
cu, transmite : Delegația parla
mentară română, condusă de pre
ședintele Marii Adunări Naționa
le, Ștefan Voitec, care întreprinde 
o vizită oficială în Suedia, la in
vitația Riksdagului acestei țări 
(parlamentul suedez), a avut 
marți dimineața o întrevedere, 
desfășurată într-o atmosferă de 
deplină cordialitate, cu primul 
ministru Olof Palme.

Urînd un călduros bun venit 
parlamentarilor îomâni, primul 
ministru suedez a subliniat că 
vizita lor constituie o expresie a 
legăturilor din ce în ce mai strîn- 
se statornicite între cele două 
țări. El a relevat dorința guver
nului Suediei, a Parlamentului 
țării, de a contribui la dezvolta
rea continuă a relațiilor dintre 
România și Suedia.

Mulțumind pentru cordialitatea 
primirii, tovarășul Ștefan Voitec 
a subliniat satisfacția pe care o 
încearcă parlamentarii români de 
a putea lua contact direct cu 
realitățile Suediei, cu succesele 
remarcabile obținute de această 
țară în multiple domenii de acti
vitate. Avem convingerea — a 
arătat președintele M.A.N. — că 
această vizită va contribui la 
dezvoltarea pe mai departe a bu

U.R.S.S. — Imagine de la Uzina de autocamioane din Frunze

slolu hr rt
nile de luptă pe cea mai mare 
parte a teritoriului țării. El a. 
precizat că o șesime din terito
riu se află sub controlul total 
al Mișcării de eliberare. In con
tinuare, Lara a relevat că tru- 
f>ele colonialiste portugheze uti- 
izează armament și tehnică de 

luptă primite din partea aliați- 
lorTor din N.A.T.O. De aseme
nea, la operațiunile de luptă 
din Angola participă elicoptere 
și avioane din Republica Sud- 
Africană și Rhodesia.

• CEA DE-A 19-a ȘEDINȚA 
de lucru a convorbirilor sovie- 
to-americane pentru limitarea 
cursei înarmărilor strategice a 
avut loc marți, la sediul Am
basadei U.R.S.S. din Viena. în 
absența șefului delegației ame
ricane, Gerard Smith, care se 
află la Washington pentru con
sultări, delegația S.U.A. a fost 
prezidată de ambasadorul Gra
ham Parsons.

SURPRIZELE EKOFISKULUI
Va deveni oare Marea 

Nordului — din punct de 
vedere al zăcămintelor de 
petrol — o versiune eu
ropeană a Golfului Persic 
sau cumva o repetare a 
miracolului din Alaska, 
considerată cel mai nou 
El Dorado al petrolului ?

Pronosticurile oscilea
ză, ca de obicei, în îm
prejurări neclarificate 
de la neîncrederea tota
lă pînă la un optimism 
exuberant. Dacă Europa 
occidentala va avea, in
tr-adevăr, o sursă fabu
loasă de combustibil 
chiar „în prag", multe 
combinații vechi se vor 
nărui, iar altele noi vor 
aduce modificări în pei
sajul economic.

Compania ..Philips" a 
dat startul explorării pe
trolului în Marea Nordu
lui. Cîmpul petrolier este 
evaluat la 40 km2 și de 
acolo se vor extrage 
10 000 barili de țiței pe 
zi. în opinia optimiștilor 
antrenați în noua goană 
a petrolului, descoperi
rea realizată de „Philips" 
in preajma coastelor Nor
vegiei nu poate fi solita
ră, deoarece istoria ex
plorării petrolului indica 
invariabil că „o pungă" 
mare de petrol ascunsă 
în straturile geologice are 
neapărat și vecini... Dar 
pînă la confirmarea aces
tei ipoteze specialiștii 
manifestă prudență, cu 
toate că se apreciează că 
rezervele puțurilor de 
lîngă fiordurile norvegie

nelor relații existente între țările 
noastre, între parlamentele noas
tre. Conducătorul delegației 
parlamentare lomâne a mulțumit, 
de asemenea, primului ministru 
Olof Palme pentru cuvintele de 
compasiune pe care le-a rostit în 
legătură cu suferințele și pagu
bele provocate României de cala
mitățile naturale, precum și pen
tru mesajele de solidaritate și 
ajutoarele transmise de guvern, 
de diferite organizații, întreprin
deri, de numeroase persoane 
particulare din Suedia.

In aceeași zi, delegația parla
mentară română a făcut o vizită 
la Riksdagul Suedez. Cu acest 
prilej, între reprezentanții parla
mentelor celor două țări a avut 
loc un amplu schimb de informa
ții și de opinii privind activitatea 
forurilor legislative respective, 
subliniindu-se contribuția pe 
care o pot aduce aceste foruri la 
dezvoltarea și întărirea continuă 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare româno-suedeze. Au fost 
examinate posibilitățile de extin
dere în continuare a colaborării 
dintre Riksdagul Suedez și 
Marea Adunare Națională a Ro
mâniei, în interesul popoarelor 
român și suedez, al cauzei păcii 
în Europa și în lume.

• ULTIMELE ȘTIRI trans
mise’ de agențiile de presă in
formează că forțele patriotice 
din Vietnamul de sud au bom
bardat cu rachete și mortiere 
13 obiective militare americano- 
saigoneze.

INUNDAȚII ÎN ELVEȚIA

• PLOILE TORENȚIALE din 
ultimele zile au provocat crește
rea apelor în mai multe re
giuni ale Elveției, îndeosebi în 
partea centrală a țării. Astfel, 
apa lacurilor Thun, Zurich, 
Constantz și a Lacului celor 
patru cantoane a atins un ni
vel deosebit de ridicat. Situația 
este agravată de topirea zăpe
zilor. Se semnalează inundații 
în orașele Lucerne, Zurich, Ber
na ca și într-o serie de alte Ioț 
calități. Se construiesc diguri 
pentru a preveni efectele topi
rii zăpezilor. Circulația unor 
trenuri a fost suspendată.

ne ar putea asigura sin
gure aprovizionarea cu 
petrol a Marii Britanii 
timp de 18 luni. Se ia, 
deocamdată, în conside
rare efectuarea unor lu
crări suplimentare (des
chiderea de noi sonde și 
instalarea de platforme 
marine), al căror preț se 
apropie de 250 milioane 
dolari pentru a se emite 
o concluzie asupra debi
tului de petrol. în aceas
tă operație tehnico-finan- 
ciară, „Philips" este asis
tat și de alte companii : 
„Petrofina" (belgiană), 
Agip (italiană), Petro- 
nord (franco-norvegia- 
nă), iar rezultatele expe
rienței, care se desfășoa
ră în mare secret, vor 
deveni cunoscute abia 
către sfîrșitul lunii au
gust.

Pînă cînd sorții vor in
dica „pe ce se poate con
ta" pentru punerea pe 
picioare a unei afaceri 
de mai mare sau mai 
mică amploare, strategii 
economici ai lui „Philips" 
studiază două aspecte 
complimentare : încotro 
va fi pompat petrolul 
extras și pe ce piețe va 
fi lansat pentru a fi cit 
mai rentabil. Cu toate că 
Norvegiei îi va reveni — 
prin taxe și dividende — 
55 la sută din beneficii, 
totuși petrolul din preaj
ma coastelor ei va fi în
dreptat aiurea. Disputa 
se va duce între piețele 
britanică, daneză și vest- 
germană, situată fiecare

la aproximativ 300—350 
kilometri de cîmpul pe
trolier Ekofisk ; deocam
dată însă nu este încă 
limpede care dintre piețe 
va constitui o atracție 
mai mare... Din calcule
le preliminare reiese că 
piața „continentală" este 
vizată cu precădere : deși 
„Philips" are pe coasta 
răsăriteană a Angliei — 
la Billingham — o rafină
rie cu o capacitate anua
lă de 5 milioane tone, 
totuși faptul că ea nu are 
stații de benzină proprii 
pe teritoriul englez deter
mină alte preferințe. Re
exportarea petrolului ar 
face să se piardă avanta
jul realizat tocmai de 
reducerea prețului trans
portului, datorită apro
pierii sursei. Pe de alta 
parte, „Philips" deține 35 
de unități petrochimice 
în diverse țări vest-eu- 
ropene, în care petrolul 
poate deveni o sursă de 
prelucrare de înaltă ren
tabilitate.

...Și mirosul de petrol 
din valurile Mării Nordu
lui atrage alți concurenți. 
In dreptul coastelor bri
tanice au fost descoperite 
urme de petrol, dar spe
cialiștii apreciază că nu 
este în nici un caz vorba 
de un zăcămînt de pro
porțiile celui din preajma 
Norvegiei. în schimb, ex
ploratorii coastelor Olan
dei au fost, se pare, mai 
norocoși, deși estimațiile 
asupra rezervelor sînt 
deocamdată imprecise.

Presa britanică scrie că 
giganții „Shell" și „B.P." 
au intrat în cursă și vor. 
fiecare, să obțină condiții 
cît mai avantajoase pen
tru explorarea coastei 
scoțiene ; cele două com
panii nu sînt dispuse să 
accepte asocierea unor 
organisme de stat brita
nice — • „Gas Council" 
sau „National Coal Board" 
— așa cum prevede legis
lația în vigoare. Se ia, 
pe de altă parte, în con
siderare că, deși petrolul 
din Marea Nordului nu 
ridică dificultăți din

Prima ședință 
a noului 
cabinet 
britanic

LONDRA 23 (Agerpres). — 
Premierul britanic, Edward 
Heath, a convocat marți dimi
neața, în prima lor ședință de 
lucru, pe membrii noului cabinet 
conservator format în urma ale
gerilor generale de la 18 iunie. 
Heath și-a propus pentru aceas
tă ședință o trecere în revistă 
sumară a principalelor probleme 
interne și externe. Surse oficiale 
au precizat însă că va fi exami
nat un program legislativ menit 
să combată inflația, precum și o 
serie de măsuri privitoare la re
lațiile de muncă și la cheltuieli
le guvernamentale și publice.

Noul guvern conservator este 
deja pus în fața unor serioase 
probleme sociale. Datorită grevei 
docherilor, zeci de nave sînt 
imobilizate în porturile din Lon
dra, Liverpool, Southampton și 
Manchester. După cum s-a mai 
anunțat, guvernul conservator 
pregătește o legislație care să 
dea o deosebită severitate regle
mentării conflictelor de muncă 
și să limiteze drepturile sindi
catelor.

R. F. G.: Scheel 

reales 

președinte 

al P.L.D.
BONN 23 (Agerpres). — Con

gresul național al Partidului liber- 
democrat din R. F. a Germaniei 
a reales marți pe vicecancelarul 
și ministrul afacerilor externe, 
Walter Scheel, ca președinte al 
partidului. In favoarea lui au vo
tat 298 de delegați, iar împotrivă 
64. Scheel a fost singurul can
didat al partidului la funcția pre
zidențială, în ciuda încercărilor 
aripii conduse de Erich Mende 
de a obține prezentarea și a unei 
a doua candidaturi.

In cursul dezbaterilor, Mende, 
care a criticat politica Partidului 
liber-democrat de colaborare cu 
social-democrații în direcția abor
dării unei poziții mai îealiste în 
ce privește relațiile cu țările so
cialiste, a fost pus în minoritate. 
Cu 233 voturi contra 102 a fost 
adoptată o rezoluție care a deza
probat poziția lui Erich Mende 
în această problemă.

DEMONSTRAȚII 
ÎN JAPONIA

• ZIUA DE MARȚI, 23 iunie, 
a fost declarată în Japonia „Zi 
de luptă" împotriva prelungirii 
automate a tratatului de secu
ritate japono-americăn. Momen
tul expirării valabilității trata
tului a fost așteptat cu un in
teres deosebit întrucât exista 
posibilitatea denunțării lui de 
către partea japoneză .și notifi
carea oficială a acestei hotărîri 
ar fi dus la abolirea definitivă, 
peste un an, a alianței militare 
a Japoniei cu S.U.A.

La grevele și demonstrațiile 
de protest organizate marți îm
potriva prelungirii automate a 
tratatului de securitate japono- 
american au participat aproxi
mativ 1 200 000 de persoane.

Insulă de foraj în Marea Nordului

• LA WROCLAW (R. P. 
Polonă) s-a încheiat cea de-a 
4-a Conferință a reprezen
tanților țărilor socialiste — 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S. 
— care colaborează în cadrul 
programului de cercetare și 
folosire în scopuri pașnice 
a spațiului cosmic — „Inter- 
cosmos".

Participanții la conferință 
au discutat modul de reali
zare a cercetărilor la care 
participă în domeniul respec
tiv oamenii de știință din ță
rile amintite. Conferința a 
apreciat pozitiv pregătirea 
planului de experimentări pe 
1970 și pentru anii urmă
tori. Totodată, a fost exami
nat programul de perspectivă 
de colaborare în domeniul 
cercetării proprietăților fizi
ce ale spațiului cosmic, Soa
relui, radiațiilor cosmice, 
geodeziei prin sateliți și în 
alte probleme științifice și 
tehnice. Participanții au a- 
doptat planul de lucru pe 
următorii 5 ani.

Intense acțiuni ofensive 
ale forțelor patriotice 

cambodgiene
Ritmul acțiunilor ofen

sive lansate de forțele de 
rezistență populară din 
Cambodgia împotriva tru
pelor generalului Lon 
Noi se menține intens, re
latează corespondenții a- 
gențiilor de presă.

Pozițiile deținute de efectivele 
militare ale administrației de la 
Pnom Penh în împrejurimile ca
pitalei khmere sînt supuse con
tinuu unei puternice presiuni de 
către forțele patriotice. în ulti
mele 24 de ore, patrioții au lan
sat un atac de anvergură asupra 
fortificațiilor trupelor inamice 
din localitatea Prek Tameak, si
tuată la numai 20 kilometri 
nord-est de Pnom Penh.

în pofida tentativelor între

„DOMNUL 108“
La tribuna parlamentului de la Pretoria, Jaap Marois, se re

marca prin violenta cu care atacă orice i se pare a include 
noțiunea de progres și prin fervoarea cu care caută să adauge 
noi „valori" la legislația apartheidului. în cercurile politice din 
capitala sud-africană numitul parlamentar și-a dobîndit renu- 
mele (trist renume) de „domnul 108", el fiind promotorul unei 
JîS* ras*ste adoptată în 1967, lege cuprinzînd nu mai puțin de 
108 articole și considerată una din cele mai draconice le
gislații de accentuare a apartheidului. Ultima „inițiativă" par
lamentară a „domnului 108" este propunerea făcută foarte re
cent de a se legifera „exilarea pe un termen între 5—15 ani 
a studenților care tulbura ordinea publică" (adică a tinerilor 
care participă la manifestări antirasiste).

Publicul larg cunoaște, 
însă, mai puțin o altă la
tură a vieții lui Jaap Ma

rais, ca sâ spunem așa „odih
na" lui. în anuarul biografic al 
„personalităților" sua-africane 
editat la Johannesburg, despre 
unii frunlași politici autohtoni 
se spune că în orele lor libere 
joacă golf sau bridge, voiajea
ză sau se distrează citind ro
mane polițiste. Enumerînd prin
cipalele date biografice ale lui 
Marais, anuarul menționează 
„fermier; își petrece zilele libe
re la ferma lui". Revista vest- 
germanâ DER SPIEGEL a zugră
vit un tablou sugestiv al vieții 
de „fermier" a lui Jaap Marais.

în nordul departamentului 
Natal există un pîrîiaș, denumit

punct de vedere al trans
portului, totuși cheltuieli
le de explorare și exploa
tare sînt mai ridicate de- 
cît în alte locuri.

Rămîn deci deschise 
numeroase posibilități și 
sursele petroliere din Ma
rea Nordului promit încă 
multe surprize în viitor 
atît pentru economia 
unor țări vest-europene, 
cît și pentru concurența 
dintre companiile petro
liere.

Z. FLOREA

După lovitura de stat 

încordare in Ecuador
După lovitura de stat militară din noaptea de duminică 

spre luni, prin care președintele ales al Ecuadorului, Jose 
Maria Velasco Ibarra, și-a asumat puteri dictatoriale cu 
sprijinul armatei, suspendînd constituția și dizolvînd parla
mentul, situația la Quito și in 
devenit încordată.

Din cuvîntarea radiodifuzată 
luni a președintelui rezultă că 
lovitura de stat are un caracter 
de dreapta, explicația oficială 
constînd în aceea că ar fi fost 
necesară pentiu „a salva țara din 
situația în care se află în pre
zent". Ibarra a declarat că acțiu
nea Curții Supreme a Ecuadoru
lui, în care aceasta califică drept 
neconstituționale patru decrete 
prezidențiale economice, l-ar fi 
lipsit de prerogativele exercitării 
mandatului său. El a pretins în 
același timp că marile demon
strații studențești din ultima vre- 

prinse pînă acum, trupele regi
mului Lon Noi nu pot utiliza 
șoseaua ce leagă Pnom Penhul 
cu importantul port Kompong 
Som, centrul petrolifer al țării.

Totodată, pentru a șasea zi 
consecutiv, în orașul Kompong 
Thorn, aflat la 120 kilometri de 
capitala cambodgiană, se desfă
șoară lupte violente între deta
șamentele patrioților, care au 
ocupat aproape jumătate din a- 
ceastă localitate, și unități mili
tare inamice.

Agenția France Presse relevă 
că în sectoarele Takeo și Kom
pong Cham au fost semnalate 
noi ciocniri între forțele de re
zistență populară și efectivele 
militare saigoneze dislocate în a- 
ceste regiuni.

Demonstrație enti-apartheid a studenților din Capetown ;
„candidați la exil"...

Sunnflower. După ce treci un 
pod cochet aruncat deasupra 
apei liniștite, ajungi la proprie
tățile unui plantator căruia, po
trivit unei vechi tradiții de rîn- 
duieli sclavagiste, dijmașii ne
gri îi spun „stâpînul Jaap". Din 
cîte povestesc localnicii, „au
toritatea* legii din 1930 care 
interzicea sclavia pe cuprinsul 
Africii de sud, n-a trecut nici
odată dincolo de acest podeț- 
„Viata negrilor de pe plantație 
— scrie DER SPIEGEL — de
monstrează limpede că nu este 
nici o deoseoire principală în
tre sclavia de acum cîteva de
cenii și sistemul dijmei aplicat 
de deputatul Marais". Pe plan
tațiile ,domnului 108" lucrează 
din zori și pînâ-n noapte aproa
pe 200 de familii de bantu. Cot 
la cot cu adultii trudesc și co
piii, dacă sînt „destul de mari", 
adică, după obiceiul locului, de 
la vîrsta de șase ani. în timpul 
strîngerii recoltei, dijmașul pri
mește de !a administrația plan
tației niște cecuri cu care poate 
sâ cumpere mărfuri numai de 
la magazinele „stăpînulu'i 
Jaap". La sfîrșitul lui decem
brie se face socoteala pentru 
anul respectiv. în registrul con
tabil sînt trecure ioate datoriile 
dijmașilor față de plantator : 
avansul de primăvară, costul 
mărfurilor cumpărate la „ma
gazinele lui Jaap" și care revin 
de aproape trei ori mai scump 
decît în rețeaua comercială o- 
bișnuită; la rubrica datorii e 
trecut chiar și costul... îngrășă
mintelor distribuite pentru fie
care lot de pămînt (deși recol
ta revine în întregime proprie
tarului plantației). Rezultatul 
este că cele 200 de familii de 
negri trăiesc într-o stare de mi- 

celelalte orașe ecuadoriene a 

me ar periclita stabilitatea regi
mului. Ibarra a suspendat con
stituția, adoptată în 19’67, decla- 
rînd că se vor aplica prevederile 
constituției din 1946, a dizolvat 
Curtea Supremă, a închis toate 
școlile și universitățile țării, băn
cile și instituțiile de credit și a 
ordonat tiupelor să ocupe sediile 
principalelor instituții publice. 
Printr-un deciet prezidențial, s-a 
instituit embargoul asupra tutu
ror plecărilor din țară și contro
lul asupra tranzacțiilor financiare 
cu străinătatea. Demonstrațiile și 
orice formă de exprimare a atitu
dinilor politice au fost interzise. 
Pe străzile principalelor orașe din 
țară patrulează subunități mili
tare, iar poliția a operat nume
roase arestări. La Quito au fost 
arestate numeroase personalități 
politice ale opoziției, rectorul și 
vicerectorul universității, condu
cătorii organizațiilor studențești, 
președintele Confederației mun
citorilor ecuadorieni, precum și 
președintele și o parte din mem
brii Camerei de comerț și indus
trie, care s-au opus decretelor e- 
conomics ale președintelui. La 
Guayaquil, principalul oraș și 
centrul comercial al țării, au fost 
arestate 25 de persoane. în a- 
celași timp, âu fost efectuate per
cheziții la domiciliile vicepreșe
dintelui Jorge Zavala Bagrterizo 
și al fostului președinte Carlos 
Julio Arosemena. Ăgenți’%. de 
presa transmit, totodată, ca \fi 
fost emis un mandat de ta
re împotriva președintelui sena
tului, Juan Alfredo Illingworth.

Lovitura de stat militară a sur
venit în momentul în care de
monstrațiile studențești din prin
cipalele centre universitare ale 
țării se generalizaseră, iar preșe
dintele se afla în conflict cu Con
gresul și instanța juridică supre
mă a țării.

zerie, vecină cu subnutriția. Toți 
sînt nevoiți sâ se înglodeze în 
datorii pentru a-și asigura tra
iul mizer de la o zi la alta. Iar 
cei care, cuprinși de disperare, 
ar încerca să fugă, sînt ame
nințați cu închisoarea „pentru 
datorii neplâtite". Acest sistem 
seamănă foarte bine cu așa-nu- 
mitul „peonaj", sistem de scla
vie a datornicilor, deosebit de 
râspîndit odinioară pe conti
nentul american.

miscuitatea în care se zbat 
„peonii" lui Jaap Marais, lată, 
de pildă, cum descrie DER 
SPIEGEL bordeiele în care se 
adăpostesc acești năpăstuiți -. 
„Cele care arată mai bine te 
fac să crezi că vor mai rezista, 
poate, și în următoarele cîteva 
luni, iar cele care arată mai 
prost te fac să te întrebi cum 
au rezistat intemperiilor din lu
nile trecute".

Râmîne sâ adăugăm că, în 
afară de peoni, „stâpînul Jaap" 
exploatează munca gratuit a 
deținuților din închisoarea sta
tului, aflată la mai puțin de 
douăzeci de mile de domeniile 
lui (închisoare care e totdeauna 
plină de negri, „mulțumită" le
gislației promovate cu fervoa
re de „domnul 108" care per
mite întemnițarea „temporară", 
pînă la șase luni, fără nici o 
judecată)- Mulți deținuți își e- 
xecută „privațiunea de liberta
te" numai pe plantația lui Jaap, 
sub sup-avegherea directă a 
administratorului acestuia, God- 
bold, care — curioasă co
incidentă — a fest în trecutul 
apropiat director de peniten
ciar.

Activitatea de fermier a 
„domnului 108" ne explică și 
„dinamismul" lui la tribuna par
lamentului de la Pretoria. îna- 
poindu-se de pe plantațiile din 
Natal, Jaap ar dori să „per
fecționeze" și să perpetueze 
sistemul de apartheid care-i 
permite să fie un veritabil stă- 
pîn de sclavi în plin secol XX. 
Neîndoios, pentru deputatul ul- 
trarasist de la Pretoria rînduieli- 
le de pe plantația lui repre
zintă idealul organizării so
ciale.

EM. RUCAR
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