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In Uzina

„Electromotor"— 
Timișoara lucrează 

sute de tineri.

Si totuși
ii ■>
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I“ Vara fierbinte a

ZECE INO
V ATORI ?
Întreprinderea timișoreană 

are un renume exclus I 
concurenței pe plan terito- I 

rial în privința fluxului inova- | 
ției. Bilanțul fiecărui an cunoaș- I 
te evoluții îmbucurătoare. înfă-; j 
țișîndu-se ademenitor. Nu mai I 
departe decît în 1969, în cadrul I 
concursului județean — locul I. I 
Suportul acestui succes se dove- I 
dește consistent, 118 propuneri I 
de inovații, economii postcalcu- I 
late ce se ridică la peste 1 800 I 
mii lei. Dar poate că nu atît nu- I 
mărul fizic al propunerilor fă- I 
cute, cit valoarea acestora tre- | 
zoște interes. Momentele de I 
virf : anii 1964—1965 cînd econo- I 
miile postcalculate au atins a- I 
proape 3 600 mii, respectiv 3270 I 
mii lei. în 1970. pînă la această I 
dat», sînt înregistrate 70 de pro- I 
pun "i, din care 16 aflate deja în I 
curs o’e valorificare. Notăm, ca I 
pe ur<‘ far>t pozitiv, cifra relativ I 
mare a inovatorilor proveniți I 
din rîndvl muncitorilor pro- I 
ductivi : în 1969. în totalul ce- I 
lor înregistrați figurează 22 in- I 
gineri, 32 tehnicieni și 19 mun- I 
citori. «

Fie și dintr-o întîmplătoare I 
curiozitate, cînd parcurgi un. Pț I 
semenea noian de cifre poți fi I 
îndemnat la diferențieri. î

— Cîți dintre cei aflați sub I 
tensiunea inovației sînt tineri ? I 

Căutăm răspunsul la cabinetul | 
tehnic al uzinei, avînd la înde- I 
mină voluminosul registru în ale I 
cărui rubrici se așează unul sub I 
altul numele „depunătorilor“. O I 
evidență pe vîrste nu există, i 
Așa că tovarășul inginer Ion I 
Iacobescu, șeful cabinetului teh- I 
nic — ajutat de Ciprian Pătră- I 
sescu, locțiitorul secretarului | 
U.T.C. — este nevoit să proce- I 
deze la un inventar operativ. I 
Este drept, nu ne așteptam ca I 
cifra solicitată să fie foarte I 
mare. Inovația, invenția repre- I 
zintă un „evrika“ rostit la capă- I 
tul unei perioade de frămîntări, I 
de studiu, de cunoaștere apro- I 
fundată a domeniului investiga- I 
tiei. Or. aceste 
regulă apanajul 
îndelungate. De 
obligatoriu. Mai 
lucrează sute de tineri benefi
ciind de sistemul de pregătire 
al ultimilor ani. de bun augur 
pentru formația lor tehnică si 
generală — muncitori, maiștri, 
ingineri sub vîrsta de 30 de ani.

Atunci, de ce totuși doar zece 
inovatori tineri într-o uzină cu 
o atît de bogată tradiție pe pla
nul inventivității ?

lucruri sînt de 
exDerientei mai 
regulă, dar nu 
ales că în uzină

N. UDROIU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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CE FAC TINERII

PENTRU AGRICULTURA?
Există în fiecare județ un 

profil specific care concen
trează forțele de muncă vo- 

I luntar-patriotică ale tinere
tului. Cerințe concrete, strîns 
legate de urgența "unor lu
crări determină și în județul 
Alba acele puncte sinonime 
șantierelor pe harta estivală a 
contribuției de muncă și elan 
a tineretului.

Transcriam zilele trecute în 
carnet, într-o discuție cu to
varășul Ion Covaci, șeful sec
ției economice a Comitetului 
județean Alba al U.T.C., date 
despre obiectivele de muncă 
în care au lucrat, lucrează sau 
urmează să lucreze, în serii 
succesive de cîte două săptă- 
mîni, brigăzile de elevi.

— In Alba Iulia, Aiud, A- 
brud, Ocna Mureș, Sebeș, la 
construcția de locuințe și lu
crări 
total 
Blaj, 
Baia 
practic în toate comunele ju
dețului pentru lucrări în agri
cultură, a fost programată cea 
mai mare parte din restul de 
tineri, pînă la 10 000 cîți par
ticipă în această vară la ac
țiunile noastre de muncă vo- 
luntar-patriotică.

Din aceste două direcții, 
care polarizează participarea 
tineretului în cadrul muncii 
voluntar-patriotice, am pre
ferat să investigăm domeniul 
agricol. Motțvul este evident : 
ne aflăm într-un moment 
de maximă' solicitare la lu
crările agricole. Dintre zonele 
prioritare, Blajul. Ce fac tine
rii de aici pentru agricultură ?

Prima secvență a răspunsu
lui ne-a oferit-o Liceul teore
tic din Blaj, pe tarlalele I.Â.S. 
din vecinătate. „Noi, fetele, la 
copilit, legat și prășit vie, ne 
explică Victoria Busuioc, din- 
tr-a XH-a. Băieții au luat ver- 
morelele în spate. La stropit 
e o muncă mai grea“.

edilitar-gospodărești, în 
peste 1 250 de elevi. La 
Petrești, Teiuș, Cugir. 
de Arieș, Cîmpeni, și

Recoltatul griului la C.A.P. Crăciunel, județul Alba

Foto : C. CIOBOATĂ
— Și se descurcă ?
Fișele de pontaj ni-i prezin

tă ca pe niște lucrători de pro
fesie, pricepuți și harnici. 
Vasile Alecușan, Florin Florea, 
Mihai Toader, Nicolae Moldo- 
van — și nu numai ei — reali
zează zilnic o valoare de 60 
lei.

Secvența a doua : cu Maria 
Isailă.

— La școală eram obișnuiți 
tot cu cartea- cu tocul, cu caie
tele, cu mapa. Acum știm ce e

și sapa. Azi am trecut cu ea 
prin buruiana de pe 5 rînduri.

Secvența a treia: dialog în 
vie cu Selmuth Kauntz, briga
dier.

ÊÊ

NOI OBIECTIVE ECONOMICE
DATE ÎN FOLOSINȚĂ

în primul semestru al anu
lui în județul Constanța au 
fost date în folosință cîteva 
importante obiective econo
mice, printre care — Fabrica 
de bere și Fabrica de malț și 
primul grup de 50 MW al 
Centralei termoelectrice din 
Constanța. Au fost amenaja
te, de asemenea, 22 422 ha 
pentru irigații, în cadrul com
plexului Carasu, iar construc
torii de locuințe au predat 
744 apartamente. In aceeași 
perioadă au fost reamenajate, 
modernizate și construite 
drumuri naționale însumînd 
28 km, hoteluri, căsuțe, cam
pinguri și restaurante în sta-

țiunile de pe litoral. în pre
zent activitatea constructori
lor continuă în ritm intens pe 
șantierele altor obiective in
dustriale și social-culturale, 
printre care două linii de a- 
cid fosforic și seeția de gra
nulare de la Uzina chimică 
din Năvodari, cel de al doilea 
grup generator, de 50 MW al 
Centralei termoelectrice, Fa
brica de ulei din Constanța, 
Fabrica de nutrețuri combi
nate din Lumina, construc
țiile din cadrul portului Cons
tanța, precum și numeroase 
blocuri de locuințe.

(Agerpres)

Tabăra elevilor membri ai

Societăților tehnico-științifice
Desigur, vacanța înseamnă 

în primul rînd odihnă- distrac
ții, excursii. Asemenea ele
mente nu pot lipsi (și nici nu 
lipsesc) din programul unor 
tabere de vară pentru elevi. 
.Mai ales atunci cind activita- 

i 'tea se desfășoară în decorul 
natural al Bucegilor. Și totuși, 
pentru membrii societății șco
lare tehnico-științifice aflați 

"tîn tabără la Sinaia, vacanța 
reprezintă altceva decît o eva
dare romantică 
matematicii, fizicii

Aici Ia Sinaia în 
mite tu lui Central 
programul de activități depă
șește criteriile unei vacante 
obișnuite— Sînt menționate 
consfătuiri științifice, întîlniri

din lumea 
și chimiei, 
tabăra Co
al U.T.C,

cu academicieni, cu conducă
tori ai unor institute de cer
cetări. Firește această realitate 
e determinată de faptul că 
tabăra prilejuiește întîlnirea 
elevilor din întreaga țară carș 
dovedesc preocupări deosebite 
in domeniul științei și tehnicii. 
Așa cum sublinia tovarășa 
Floarea Ispas, secretar al C.C. 
al U.T.C. în cuvîntul rostit la 
festivitatea de deschidere, or
ganizatorii taberei și-au pro
pus să inițieze o serie de ma
nifestări care nu pot fi pregă
tite în licee sau în centrele 
școlare. în afara unor schim
buri de opinii cu privire la ac
tivitatea societăților tehnico- 
științifice- la care sînt antre
nați elevi din întreaga țară

vor avea loc colocvii conduse 
de reprezentanți de seamă ai 
școlilor științifice românești.

Schimbul de opinii cu pri
vire la activitatea științifică 
din licee a debutat promiță
tor. în numeroase orașe societă
țile tehnico-științifice ale ele
vilor au tradiții frumoase și o 
activitate prestigioasă. Au fost 
acumulate experiențe demne 
de generalizare. Membrii so
cietății tehnice a elevilor din 
Timișoara au realizat mai mul
te filme din activitatea lor pe 
care le prezintă în tabără. So
cietatea „Astronautica“ a ele-

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a II-a)

* Prezenta peate hotare.
— Un tînăr dirijor tn R. D. 
Germani.

• Laboratoarele Jnmtl tram- 
mit
— „Volcegramul” ți revolu
tionären crlmlnallstlcll.

• Șantier da creația
— Academicianul Mthkl Be-
B1U0.

șantierelor

a-— Cum sînt viile anul 
cesta ?

— Bune. Cu 8 stropituri 
le-am salvat de mană. Trebuie 
să le dăm la timp și prașila. 
Elevii de la liceul industrial 
ne-au sosit Ia fix.

— Fac treabă ?
— Cu seria asta abia am în

ceput să lucrăm. Cei dinainte, 
de la Grupul Școlar forestier, 
au mers foarte bine, deși 
după ploile care au fost, pă- 
mintul are o crustă tare.

Seevența a patra sau ,-Ce ne 
spune un tînăr cu un iepure 
în brațe“.

— Numele ?
— Al meu, Virgil Baciu.
—- E trofeul zilei ?
— Nu. Am săpat și trei rîn

duri de butuci. E prima zi. 
Pînă ne deprindem, ne uităm 
des după soare.

— Mai prindeți și iepuri...
La capătul podiilui de pe 

Tirnava Mică — secvența a 
cincea: ăăuă -sbtdcâmibatîe 
s-au oprit; cîțiva băieți și fete 
coboară și se duc la scăldat. E 
amiază.

De unde Veniți ?
De la Stațiunea experi

mentală hortiviticolă.
— în excursie ?
— La muncă patriotică. 

Pentru noi de fapt e o conti
nuare a practicii de speciali
tate. Sîntem la liceul agricol. 
Din ce am lucrat astăzi, în 5 
ore, am scos mai mult decît 
costul mesei.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Republicii A 
frica Centrală, generalul Jean 
Bedel Bokassa, care timp de 
șase zile a fost oaspetele ță
rii noastre la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a 
părăsit joi dimineața Capi
tala.

în timpul vizitei, președin
tele Bokassa a fost însoțit de 
Ange Patasse, ministrul de 
stat însărcinat cu dezvoltarea, 
Nestor Kombot Năguemon, 
ministrul afacerilor externe, 
Henri Paul Boundio, minis
tru, delegat la Președinția 
Republicii, însărcinat cu se
cretariatul guvernului, Ber- 
nard Christian Ayandho, mi
nistrul industriei, minelor și 
geologiei, Jean-Marie Wailot, 
ministrul comerțului, Marie- 
Josephe Franck, ministrul cu 
problemele sociale, Nicolas 
Awoyamo, secretar general 
adjunct al Ministerului Afa
cerilor Externe, și de alte 
persoane oficiale.

De la reședința rezervată 
oaspeților în timpul șederii- 
în țara noastră — Palatul 
Primăverii , președintele Re
publicii Africa Centrală, 
Jean Bedel Bokassa, și pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, au venit 
la aeroportul internațional 
„București-Otopeni“ într-o 
mașină deschisă, escortată de 
motocicliști. Numeroși cetă
țeni, aflați pe traseul pînă la 
aeroport, au salutat călduros 
pe cei doi șefi de stat.

Aeroportul era pavoazat cu 
drapelele de stat ale celor 
două țări. Deasupra pavilio
nului oficial se aflau portre-

președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui 
Jean Bedel Bokassa. Urăr'le i 
„Trăiască prietenia dintre 
popoarele Republicii Sociali
ste România și Republicii A- 
frica Centrală“, „Trăiască pa- 
cei și prietenia între po- 
pudre 1“, erau înscrise pe mari 
pancarte înălțate pe platfor
ma aeroportului.

Se aflau de față, pentru a-și 
lua rămas bun de la oaspeți, 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri, Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Iosif Banc și Mihai Marine- 
scu, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

Pe aeroport se aflau, de a- 
semenea, membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale, oameni de știință, artă 
și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Se aflau, de asemenea, am
basadorul Republicii Africa 
Centrală în Republica Socia- ■ 
listă România, Albert Sato, 
alți șefi de misiuni diploma
tice și membrii Ambasadei 
Republicii Africa Centrală.

Jean Bedel 
președintele

La sosirea pe aeroport, gar
da de onoare aliniată pe pla
toul din fața salonului oficial 
prezintă onorul. Se intonează 
imnurile de stat ale celor 
două țări în timp ce răsună 
21 salve de artilerie.

Președintele 
Bokassa și
Nicolae Ceaușescu trec în re4 
vistă garda de onoare.

Oaspetele african își ia apoi 
rămas bun de la persoanele 
oficiale române și de la mem
brii corpului diplomatic pre- 
zenți pe aeroport Se oferă 
flori.

Luîndu-și rămas bun, cei 
doi șefi de stat își strîng căls 
duros mîinile.

Avionul prezidențial deco
lează la ora 10. Pînă la fron
tieră aeronava este escortată 
de avioane ale Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România.

★

De la bordul avionului, pre
ședintele Bokassa a transmis 
președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, un 
mesaj.

(Agerpres)

^v/////z//////z////z/////z//z//z/zzzzz//z////z//zzzzzzz/z//7///7//zz/z/zzzzzmz^

MIEREA

FOTO -ANCHETĂ • FOTO -ANCHETĂ

oridă vară, to- 
î pentru 

toți bucureș- 
de două ori 

călduroasă

Toridă 
ridà 
triti

tenii, 
prea 
pentru cei aproape 
10 000 de adoles
cenți veniți din toate 
colțurile țârii pentru

a bate la porție fa
cultăților. Moment 
de sfîrșit de adoles
cență, de început de 
tinerețe, de studen
ție poate, momentul 
pătrunderii într-o 
lume pe care mulți 
au visat-o,

Bucureștiul — mi-

IN
CULI

SELE

EXAMENELOR
rajul, metropola, a- 
gitația, tinerefea, 
frumusejea unui 
mare oraș, interfe
rența de perspective, 
de iluzii, de gînduri 
romantice, de nos
talgie. Bucureștiul pe 
care unii l-au mai 
văzut, pe care alții 
nu, la care alții as
piră, iar alții îl re
fuză.

Examene de
mitere. Emoții. Iluzii. 
Speranțe. Și dincolo

ad-

de imaginea 'deve
nită aproape clasică 
a candidatului co
pleșit de răspunde
rea pe care și-o a- 
sumă finind în mină 
un bilet de examen, 
am cules zilele aces
tea cîteva aspecte 
inedite, construind, 
într-un cine-veritâ 
de reporter, pe care 
îl derulăm în pagina 
a Il-a culisele aces
tor tensionate zile 
ole tinereții noastre.

CUVINTELOR
de EUGEN BARBU

Recent, nu știu pentru a cita oară, un critic cam lipsit de 
duh, făcea a nu știu cita oară procesul calofiliei în literatură. 
După părerea d-sale scrisul frumos, imaginea îngrijită con
ține în sine lipsa de gîndire. Să fim neglijenți, să lăsăm sti
lul, atenția numai la inerție, la imaginea unor stări neobiș
nuite, la ceea ce e abisal în sufletul omenesc. Cu o trăsătură 
de condei el termina de fapt cu cei mai mari scriitori ai 
lumii, despre care oricine știe că înainte de toate au fost 
mari orfevri, mari artizani ai limbii, creînd cuvinte nenăscute 
și dîndu-le în circulație cu geniul lor. Un mare scriitor în 
acest sens a fost Eminescu, după cum un altul era Creangă. 
Mai tîrziu, Caragiale s-a dovedit un colecționar de expresii 
rare și cu totul originale, ceea ce a dat geniului său o 
nemaipomenită spontaneitate și autenticitate. Sadoveanu 
avea să scoată din cronici superbe invențiuni de limbă ro
mânească, fără ca cineva să-l acuze că nu a știut să ridice 
schela unui roman, exemplele s-ar putea reproduce la infi
nit și lista e lungă dacă ar fi să ne propunem să trecem în 
revistă și literaturile străine. Ce vreau să spun ? Că mi se 
pare cu totul dăunător ca să opunem simplist, așa cum face 
criticul citat de cîte ori are ocazia, scriitura îngrijită unei 
gîndiri adinei. Marele roman „Craii de Curtea Veche" mi se 
pare deopotrivă și opera unui mare stilist, dar și a unui 
romancier de înaltă clasă care sub aparența unei absențe a 
firului diriguitor, al narațiunii, creează o uluitoare atmosferă 
chiar dintr-o evidentă lipsă de acțiune I I I Anton Holban, și 
el după părerea noastră un mare scriitor, deși practica ceea 
ce se numește atît de vag, literatura analitică, avea un scris 
îngrijit, de o mare acuratefă. In toată ambiția lui anticalofi
lă, Camil Petrescu a găsit în unele pagini din romanul 
„Bălcescu", atîta culoare că l-ar fi făcut gelos pe cel mai 
pictural scriitor român- Mie mi se pare, și cu asta voi termina 
scurta introducere, că numai cei lipsiți de talent se pot re
fugia după o perdea atît de străvezie ca aceea a recurgerii 
la maniera prozaică, diurnă de a scrie cum se vorbește, 
numai pentru că nu există har și plăcere de a spune frumos 
ceea ce alții zugrăvesc din necesitate, neîngrijit. Scrisul are 
legile lui secrete și nu cunosc plăcere mai mare la cititor 
decît aceea de a descoperi în literatură o realitate înfățișa
tă cu alte cuvinte, în stare să dea valențe strălucitoare unor 
fapte și lucruri cunoscute, cu acea privire din interior, cu 
acele vestminte ale cuvintelor miraculos împerechiate. Nu o 
să închei citînd faimoasa vorbă : „Stilul e omul" pentru că 
prea s-a banalizat, dar doresc să semnalez cititorului tînăr 
cîteva din capodoperele literaturii noastre, mai vechi, ori 
mai puțin cunoscute, ori mai rău puse în valoare de către 
dascăli lipsiți de plăcerea de a citi cu atenție, chiar pe cei 
despre care declară că-i iubesc cu respect, clasicii. Nu este 
prima oară cînd o fac și nu va fi nici ultima. A învăța de la 
bătrîni, a scormoni în adîncurile tradiționale ale limbii, a 
repune în circulație superbe creații ale minții omenești mi 
se pare o operă salutară. Cînd am avut poeți ai cuvîntului 
ca Dosoftei, ca Miron Costin, cînd am citit în școlile elemen
tare cronicile păstoase ale lui Neculce sau pe cele pline de 
ironie ale lui Radu Popescu și a altor cronicari munteni ce 
pot fi ușor asemănați cu marii scriitori ai altor neamuri, nu 
avem voie să lăsăm îngropate pagini nemuritoare. Am avut 
ocazia să citesc de curînd pe Gavriil Protul despre care, 
mărturisesc, nu auzisem prea multe lucruri și am rămas entu
ziasmat de savoarea limbii folosite, de imaginile de o pros
pețime . uluitoare chiar în zilele noastre. Nu numai eu, 
dacă-mi amintesc bine și alți doi poeți, i-am numit pe Cezar 
Baltag și pe Marin Sorescu, au încercat cu ani în urmă, să 
prefire printre degete acest aur vechi, mătasea limbii noastre 
de o unică și nestrămutată frumusețe. Era un lucru demn de 
atenție, păcat că unii dintre noi nu o facem mai des. I
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Expoziție de folclor
Tn lașul anemiat de vacanță 

și copleșit de căldură, sălile 
încăpătoare ale Casei Pionieri
lor găzduiesc o expoziție plină 
de vigoare și nrospețime orga
nizată de Comitetul județean 
Iași al U.T.C. în colaborare cu 
Consiliul județean al pionieri
lor. Frumusețea cu care ne-a 
obișnuit folclorul capătă, tra- 
ver-sînd gustul fin și particula
ritățile de execuție ale tinerilor 
elevi din județ, poezia inedită 
a viratei și a individualității 
artjstice spontane. Expoziția 
oferă. în acest sens, exemple 
generoase : picturile pe sticlă 
ale elevei Mihaela Paveliue 
care au obținut si premiul spe • 
cia! în cadrul recentului con
curs republican, desenele ele
vilor din comuna Cotnari care 
ne1 vor reprezenta în curînd la 
Expoziția Internațională de la 
Paris, cele 40 de exponate ale 
membrilor . cercului de arte 
plastice ale elevilor din Iași, 
lucrările membrilor cercului de 
mctaloplastice.

O întreagă încăpere găzduieș
te realizările multilaterale ale 
elevilor scolii generale din co
muna Tătăruș : broderii, țesă
turi. dantele, ștergare moldove
nești la care se observă preo
cuparea de a folosi modele na
ționale (există și o colecție de 
modele de țesături culese de 
prin satele județului), și de a 
introduce noi armonii coloris- 
tice. o machetă minuțios reali
zată a interiorului unei case 
țărănești cu întreg mobilierul 
sculptat, obiecte de artizanat. 
Pe un perete din sala cu trofee 
arheologice de mare valoare 
colecționate de tineri *cu oca
zia concursurilor de orientare 
turistică sînt expuse prototipu
rile miniaturale ale unor cos
tume populare din diverse zone 
folclorice ale județului Iași.

Un exemplu pe care l-am 
dori preluat și de alte județe.

MIHAELA UNGUREANU

’ Șantier, de 
creație

■ - .. ■

Academician

MIHAI BENH1C
— Vă rugăm să ne spuneți ce 

aveți în pregătire ?
— 'Am predat, nu de mult, un 

volum de versuri cu titlul „Lu
mini crepusculare“ la Editura 
„Eminescu“ și cred că manu
scrisul se găsește deja la tipo
grafie, urmînd să apară în cursul 
acestui an. Desigur că în conti
nuare poezia rămîne un fel de 
ocupație de fiecare zi, pentru 
mine, fără intenția de a publica 
ceea ce scriu imediat.

— Ce alte preocupări aveți pe 
șantier în legătură cu poezia ?

— Ceea ce mă preocupă în mod 
deosebit este o carte despre poe
zie, întocmită din texte publicate 
șl nepublicate, din meditații per
sonale șl studii în acest domeniu. 
Ca să zic așa, este problema ar
tei poetice și cred că această 
carte — exact nu știu sub ce titlu 
va apare anul viitor la editura 
„Minerva“ — va răspunde unor 
necesități actuale. Tocmai acum 
am pe masa de lucru introducerea, 
care va fi o încercare de a expli
ca ce înseamnă poezia pentru poet 
și cititor și ce a însemnat ea pen
tru mine. în orice caz, nu vreau 

să fac avansuri în această privin
ță, pot să spun doar atît, că pe 
lingă multe alte lucruri, poezia 
este o problemă de etică, iar pen
tru mine în special, de etică co
munistă.

— Ce surprize ne va oferi proza 
dumneavoastră ?

— Este clar că nu pot să mă 
limitez doar la poezie în activi
tatea mea literară. Proza mi-este 
tot atît de aproape. Mai precis, 
am în lucru două povestiri mai 
ample, dintre care una se află în- 
tr-un stadiu destul de avansat. Ti
tlul ei probabil va fi, or, „Horia“, 
or, „Chivără Roșie“ și este un fel 
de preludiu la drama „Horia“ care 
mă preocupă de multă vreme. Cît 
privește cea de-a doua povestire, 
ea are titlul provizoriu „în cău
tarea Partidului'“. Să vorbesc des
pre conținutul ei ar fi de prisos, 
deoarece titlul spune totul. Voi 
preciza doar că ea va fi gata pen
tru a 00-a aniversare a Partidului.

— Evident, nu pot termina acest 
micro-interviu fără a mă adresa 
și omului de știință, psihologului. 
Am dori deci, cîJteva cuvinte des
pre preocupările actuale din acest 
domeniu ”

__ Preocuparea, mea actuală în 
domeniul științific este elaborarea 
unei lucrări privind problemele 
personalității văzute pe „verticală 
și orizontală“. Vreau să arăt cît 
revine filogenezei și eredității și 
cît ontogenezei și învățării sau e- 
ducației în formarea personalită
ții umane. Cred că în elucidarea 
acestei probleme mă ajută foarte 
mult faptul că de aproape 40 de 
ani. sînt preocupat nu numai de 
problema psihologiei umane, ci 
permanent și de problema psiho
logiei celorlalte ființe vii.

I. V.

Concursuri v

Dialog cultural 
artistic
Județul Bihor a devenit sce

na unui Interesant Dialog cul
tural-artistic, organizat de Co-

0 © © © © © ©@©@©©0©@©©

fârnema
SUNETUL MUZICII (ambele se

rii) : rulează la Patria (orele 9; 
12,45; 16,Î0; 20,15).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
București (orele 8,45; 11; 13,15; 
16,15; 18,45; 21), Melodia (o-
rele 8,45; 11; 13,30; 16; 18.30; 20,45), 
Modern (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.15). Arenele Romane (ora 
20.45).

PETRECEREA : rulează la Re
publica (orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
19; 21,15). Capitol (orele 8; 10; 12; 
14- 16,15; 18,30; 20,45). Stadionul Di
namo (ora 20,30).

ARGOMAN SUPER-DIABOLI- 
CUL : rulează la Luceafărul (ore
le 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Festival 
(orele 8.30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15) Favorit (orele 10; 13; 
15.30; 18; 20,30), Grădina Doina (ora
20,30),  Grădina Festival (ora 20,30).

CEI CINCI DIN CER : rulează 
la Lumina (orele 9,30—15,30 în con
tinuare ; 18; 20,30).

MARELE SEMN ALBASTRU S 
rulează la Victoria (orele 18,45; 21).

URMĂRIREA : rulează la Victo
ria (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15).

SPLENDOARE ÎN IARBA î ru
lează la Central (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

FREDDY ȘI ClNTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Grădi
na Moșilor (ora 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

STRĂINII : rulează la Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30),  Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Grivița (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,30) Aurora (orele 9;
11,30; 14; 16,30; 19). Grădina Au
rora (ora 20,30).

CAZUL SERGENTULUI GRI- 
ȘA : rulează la înfrățirea (ora 
15.15).

BANUIALA : rulează la înfră- 

mitetul județean al sindicatelor 
in colaborare cu Comitetul ju
dețean al U.T.C. în cinstea ce
lei de-a 50-a aniversări a Parti
dului Comunist Român. Prilej 
de răspîndire a . cunoștințelor li
terare, științifice și profesiona
le, de stimulare a mișcării ar
tistice de amatori, de valorifi
care a creației artistice popu
lare. de promovare a unor for
me și genuri noi etc.

Organizat pe două etape, con
cursul este dotat cu premii și 
diplome.

LIVIU MARC

Laboratoarele ' 
lumii transmit

„ Voiceg ramul" 

și revolutionarea 

criminalisticii
„Voieegram“ a fost numit de 

către inginerul american La- 
wrence Koester noul aparat de 
înregistrare fotografică a vorbi
rii umane, pe care acesta l-a 
construit recent. Principiul este 
extrem de simplu : impulsurile 
acustice sint transformate in 
impulsuri luminoase de inten
sitate diferită, după cum tonu
rile vocii sint mai joase sau mai 
înalte. „Spectrul acustic“ înre
gistrat pe o peliculă fotosensi- 
bilâ este caracteristic pentru fie
care om în parte și poate fi în
trebuințat, la fel ca amprente
le digitale, pentru identificarea 
unei anumite persoane. Aceasta 
deoarece aparatul reușește să 
descompună vorbirea umană în 
tonurile ei caracteristice, care 
depind nu de felul în care se 
vorbește — cu voce mai tare sau 
mai slabă — ci de conformația

țirea (ora 18,20), Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚA : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 18).

AFURISITUL IJE BUNIC : ru
lează la Grădina Buzești (ora
20.30) .

DEPARTE ÎN APUS : rulează la 
Lacia (orele 8,45; 20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Bucegi (orele 
10; 13; 18.15), Floreasca (orele 10; 
15.30; 13; 20,30). Arta (orele 15; 17;
19) ,Grădina Arta (ora 20,30). Gră
dina Bucegi (ora 20,30).

AL 8-LEA: rulează la Unirea (o- 
rele 15.30: 18).

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Grădina
Unirea (ora 20,30).

IUBITA LUI GRAMINIA : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 17,45; 20), Grădina Lira (ora
20.30) .

MARILE VACANȚE : rulează la 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30),
Miorița (orele 11; 15; 17,30; 20).

CASTELUL CONDAMNAȚI“ 
LOR : rulează la Pacea (orele 
15,30; 18; 20,15).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE ; rulează la Vol
ga (orele 16: 18,15; 20,30).

JURNALUL UNEI CAMERISTE : 
rulează la Viitorul (orele 16; 18;
20) .

SALARIUL GROAZEI: rulează la 
Gloria (orele 9.30; 12; 14,30, 17;
19.30) , Flamura (orele 11; 16,30;
19.30) , Tomis (orele 8,30; 11,30; 
14,30; 17,30), Grădina Tomis (ora
20.30) .

VÎNATORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Popular (orele 15,30; 
18) ; PENTRU ȚARA ȘI REGE î 
(ora 20,15».

FAMILIA TOT : rulează la Mo
șilor (orele 15,30; 18).

MISTERIOSUL X DIN COSMOS: 
rulează la Munca (orele 16: 18: 20).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Crîngași (orele 16; 18; 20).

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT : rulează la Vitan (orele 
15,30; 18).

PASIUNEA FATALĂ : rulează 

aparatului vorbirii. Cu ajutorul 
acestui nou și interesant apa
rat, specialiștii speră că se va 
produce o adevărată revoluție in 
criminalistică.

P. J.

Secretul infarctului
Se pare că civilizația noastră 

modernă, cu alimentația ei, ar 
fi de vină pentru marele număr 
de decese cauzate de maladiile 
cardiovasculare. O recentă an
chetă efectuată în Noua Guinee 
a investigat starea de sănătate 
a 800 de indieni adulți. Nici unul 
dintre ei nu prezenta afecțiuni 
ale sistemului circulator. Nici u- 
nul nu avea hipertensiune ar
terială, diabet, iar cazurile de 
obezitate sînt necunoscute aici. 
Hrana acestor indieni cuprinde 
aproape în exclusivitate hidrați 
de carbon procurați din patetele 
dulci.

A. B.

Un tînăr dirijor 

în R. D. Germană
Zilele acestea s-a întors din 

R.D. Germană tînărul dirijor ie
șean Ion Baciu, director al Fi
larmonicii „Moldova“ din Iași.

La Eisenach. dirijorul român a 
condus cu mult succes un pro
gram simfonic cuprinzînd Sim
fonia în sol minor de Mozart, 
poemul lui Richard Strauss, 
„Moarte și transfigurație“ și 
„Dixtuorul“ lui George Enescu.

la Grădina Capitol (orele 20.15: 22).
OPERAȚIUNEA LEONTINE : 

rulează la Grădina Vitan (ora
20,30) Grădina Rahova (ora 20,15).

DANSIND SIRTAKl . rulează la 
Progresul-Pare (ora 20,15).

FANFAN LA TULIPE ; rulează 
la Cinemateca — Union (orele 9; 
11; 13) ; AVENTURA FANTASTI
CĂ (orele 18.30; 20,30).

FERESTRELE TIMPULUI: ru
lează la Drumul Sării (orele 16; 
18) ; ASTA SEARĂ MA DISTREZ 
(ora 20).

CU DIRIJABILUL SPRE POLUL 
NORD : rulează "la Rahova (orele 
15.30; 18).

TIMP PENTRU A TRĂI : rulea
ză la Progresul (orele 15,30: 18).

STAPÎN PE SITUAȚIE : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18; 20,30).

AVENTURILE LUI JUAN : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18) ; 
...SA UCIZI O PASĂRE CÎNTA- 
TOARE (ora 20,30).
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Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra“ (La Teatrul de vară „23 
August“) : PURICELE ÎN URE
CHE — ora 20,30.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera. Turism — 
Vacanța ’70' © 18,20 Actualitatea 
în , economie > 18,35 Teleglob : 
„Varșovia, azi“ © 19,00 Reflector 
© 10,15 Anunțuri — publicitate 
© 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici © 19,30 Telejurna
lul de seară ® 20,00 Film artistic : 
„French-cancan“ o 21,40 Mai aveți 
o întrebare ? © 22.40 Din carnetul 
cu amintiri al „Cerbului de aur“. 
Recital Raphael © 22,55 Telejurna
lul de noapte.

Cronicarii ziarelor au subliniat 
în unanimitate farmecul inter
pretărilor tînărului dirijor ro
mân, capacitatea de organizare 
sonoră, fidelitatea stilistică a 
do recepțiilor sale interpretative.

I. S.

„ Vlăstarul" — după 

o jumătate de veac
La Liceul nr. 3 „Ienăchiță Vă- 

cărescu" din Tîrgoviște a reapă
rut — după o jumătate de veac 
— revista de literatură, știință și 
artă „Vlăstarul“. Poeții Cicerone 
Teodorescu, Matei Alexandrescu, 
Traian Lalescu, artiștii plastici 
Vhsile Blendea și Stelian Panțu 
își confirmă — prin semnăturile 
înserate în acest prim număr — 
adeziunea la reluarea tradiției 
„Vlăstarului". Un grupaj de arti
cole intitulate „Moștenirea Vă- 
căieștilor“ aparține elevilor ; 
Elena Preda publică poezia : 
„Torța poeziei — poeților Vă
cărești“.

MIHAIL VLAD

În decor estival
Ținînd seama de condițiile a- 

notimpului călduros, Centrul de 
librării București a luat iniția
tiva de a organiza intilniri în
tre cititori și scriitori și in aer 
liber, în parcurile bucureștene.

Prima intilnire de acest gen 
are loc marți, 21 iulie, orele 19, 
pe terasa bibliotecii M. Emi
nescu din parcul Cișmigiu.

Scriitorul Tudor Ștefătlescu — 
prezentat de poetul Ion Bănuță 
și caricaturistul Neagu Rădules- 
cu — va da, cu acest prilej, au
tografe pe volumul „Lacrima 
delfinului“.

Aspirator de praf auto
O noutate care pe majorita

tea posesorilor de automobile 
îi va bucura. La Institutul de 
cercetări și proiectări pentru 
electrotehnică. în secția bu
nuri de larg consum, se 
află în faza de experimen
tare primul aspirator de 
praf destinat curățirii hai
nelor și caroseriei în timpul 
excursiilor și concediilor 

Alimentat la bateria de acu.
mulatori și avînd un consuni 
foarte redus, aspiratorul poate 
efectua și alte operații ca lu
struirea caroseriei, umflarea 
saltelelor, bărcilor pneumatice 
etc. Proiectantul — inginer 
Marin Tomescu — a avut in 
vedere posibilitatea de a putea 
folosi la noul aparat toate ac
cesoriile de ia aspiratorul obiș
nuit.

De remarcat că turbina aces
tui aspirator este de concepție 
proprie și toate încercările de 
pînă acum o situează în rîn- 
dul celor mai reușite piese de 
acest fel. De dimensiuni mici, 
intr-o carcasă de materia] plas
tic, noul aspirator va deveni 
curînd însoțitorul de nedespăr
țit al automobili ști lor.

I. VOICU

ION CHIRIC:

OSPĂȚUL

PÀMÌNTULUI
însemnele artistului nu sînt, 

întotdeauna, vizibil exterioare. 
Repudiind ostentația, poetul 
ține să se detașeze, și prin dis
creție, de actor. Dar nu numai 
de acesta, ci și de sine însuși, 
de o ipostază anterioară a sa. 
Spre deosebire de romanticii 
retorici și grandilocvenți, mo
dernii evită sunetul și poza 
ca pe niște realități profana
torii. Transpusă lăuntric, in 
curenți de inducție, fantezia 
convertește declamația în tăce
re expresivă, iar contururile 
rigide în dîre de fum. Estetica 
„inconsistenței“ a fost adoptată, 
în grabă, și de tinerii noștri 
poeți, cu rezultate variabile. 
In funcție de talentul fiecăruia. 
Refuzul pozei — o nouă poză? 
Uneori, da — și versurile con
trafăcute după o rețetă pseu- 
do-novatoare au zădărnicit 
multe intenții oneste. Alteori, 
însă • „inconsistența“ a căpătat 
consistență lirică. sesizabilă, 
de pildă, și în silabele 
lui Ion Chirie : „Am fă
cut obiectelor atîtea guri, dar 
sînt mută / Le-am dat picioa
re, brațe, ochi, dar sînt oloage 
și oarbe / și poartă, o, doamne, 
fața morții pe chipuri, / în un
ghiuri surîsul crud al desprin
derii lor. / / Voi cînta pînă-n 
zori, voi cînta o tăcere / năs
cută ori de cîte ori trec eu 
printre lucruri. / Apoi mă as
cund în obiecte să cînt / prin 
gurile necuvîntătoare“ („însem
ne“). De altfel, autorul, detur- 
nînd, întrucîțva, sensul „marii 
treceri“ din versurile lui Blaga, 
resimte ca pe o cumplită vino
văție, „trecerea prin lume“, 
altfel spus, temeritatea ieșirii 
în scena inundată de privirea 
curioasă : „Cine-mi poate numi 
un lucru drept martor / să mă 
apere la judecata de apoi pen
tru trecerea prin lume ?“.

Lirică a discreției, a retinei 
învăluită în mătase ori rănită 
de incandescentele grave ale 
metalului, poezia lui Ion Chirie 
se structurează într-un poem 
al mișcării, al fluidității 
materiei și vieții. Intr-un 
astfel de spațiu, totul devine 
lunecare : „Jur împrejur / miș
carea mă inundă“. Din păcate, 
însă, „Miezul mișcării" nu se 
menține la înălțimea acestei 
sugestii. Sintagmele încîlcite, ' 
transcrise parcă printr-un cu
mul întîmplător, sînt expuse
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In EDITURA POLITICA f 
a apârut :

MĂRTURII DES- | 
PRE TINERI SI | 

TINEREȚE |
O anchetă internațională § 

realizată de H
CAROL ROMAN

Astăzi, are loc Ia librăria = 
„Mihail Eminescu“ lansarea =| 
volumului. Prezintă Ion == 
Bucii eru, vicepreședinte al || 
Comitetului pentru Radio == 
și Televiziune.

luminii urnii soare incert, vîs- 
cos. Impresia la lectură este, 
aici, cert defavorabilă. Evident, 
nu lipsește o anume tăietură 
modernă a versului. Dar, mo
dernă sau tradițională, banali
tatea (cită există) tot banalitate 
rămine. Ea nu se limitează nu
mai la piesa amintită, ci „mi
grează“ și aiurea. De pildă, în 
„Drum intre culori“. Mai în- 
tîi un vers în haine de gală : 
„Soarele de azi luminează 
pîn-la marginea pădurii“. Apoi? 
„Apoi urmează suprapuneri
le abia sesizabile : alb pes
te alb, negru peste negru, dur 
peste dur, /mov, violet, verde 
peste verde, violet, mov — lu
minări invizibile“

Sever cu sine și avar cu cu
vintele, Ion Chirie posedă to
tuși, instinct artistic, astfel 
îneît „erezii“ de genul ce
lor acuzate figurează spo
radic în volum. Esențiale 
pentru profilul actual al 
pbetului sînt izbînzile, in
scripțiile dure (sau suave) în 
metal sau în poarta destinului. 
In litera lor, descifrezi o ritua
lică, drartlaticâ' logodnă (a "vin-' 
tului cu mărea, a „eului" cu 
universul sau o cutremurătoare 
melodie, lăuntrică : ,„D.e ce-i, în 
mine nimeni nu mă cruță, / de 
peștii albi cărînd în gură halci

KCBBBBBBBBBBB 

TABĂRA 
(Vrmare din pag. I)

vilor din Tîrgoviște, care nu
mără mai mulți campioni re
publicani s-a înscris în pro
gramul taberei cu organizarea 
unei demonstrații de racheto- 
modele. Elevii din Tîrgoviște 
au adus cu ei revista Astro
nautica care pe prima pagină 
are o referire a lui Henri 
Coandă cu privire la activita
tea societății : „Dacă aparent 
și aceasta înseamnă o distrac
ție în plus, în fondul ei pro
blema cuprinde un admirabil 
mijloc de educație tehnică, ds 

de viață, / de timp reînviat M 
mișunînd precum un hoit / în 
el uitările, iubirile mai vechi“ 
(„Cintec"). Motivul timpului 
clădit pe lipsa de timp, al vie
ții care se autodevoră pentru 
a fi revine în poemul „Volup
tatea plăsmuirii". Ca un lait
motiv apocaliptic : „Nașterea 
nouă hămăie-n lucruri / ca o 
lupoaică cu ochi de-alcool / / 
Cere ucideri în plină iubire, / 
hrană de carne din pisc nebu
los, / rupe tăcerea lașă din lu
cruri / și-ncepe marea plămă
dire de os“. Ca reminiscențe 
din (iarăși) Blaga și Nichita 
Stănescu, în capitolul al VI- 
lea al poemului. Reușite mi 
s-au părut „Plămădirile" au
torului : din cîteva tușe, a- 
runcate cu o delicatețe de 
pastelist japonez, Ion Chi
rie trasează — din „mono- 
silabe“, „plăsmuiri tăcute" și 
cîteva retușări de „atelier" — 
admirabile caligrame existen
țiale. De tipul : „Aer cald, Uit 
afinat de soare, / rotundul«^ 
zeior, iar pe deasupra / mi
reasma părului iubitei. / Mai 
iau și freamătul din așteptare.// 
Nu la fereastră, nu în perete. / 
S-ar ofili și truda e-n zadar. / 
Mai bine insula unde întrista
tul / din crucea nopții / s-ar 
odihni cu sufletul în mîini / 
și-n zori ar îndrăgi din nou / 
uscatul“ („Plămădesc o floare"). 
Nu în permanență, însă, cerul 
poeziei este scăldat în azur și 
ornat cu flori de cireși. Tulbu-

> rată de îndoieli și încercuită 
de oameni „săpunind pe dinți / 
un ris puhav", zarea oferă, 
uneori, un peisaj dezolant: „O, 
de-ap fi întuneric aș plinge în 
mine !...“ („Atelier III"). Impă- 
cată, fantezia poetului păstrea
ză, cu toate acestea, aici, un 
echilibru al liniilor, un gust 

^aproape clasic pentru frumos. 
Căruia, trebuie să-i racordăm,
, cu mici excepții, și elegiile
„Pentru îndurarea sfinxul |ii".

NXCOLAE BALTAG
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ELEVILOR 
cultivare a vocațiilor de afir
mare a preocupărilor științifi
ce ale elevilor“.

Relatări interesante — în
deosebi despre activitatea în 
cercuri, despre colaborarea cu 
învățămîntul superior și cu 
institutele de cercetări, despre 
organizarea sesiunilor de co
municări — au făcut și repre
zentanții Societății științifice 
de matematică, fizică ș; chimie 
din Galați, ai Societății știin
țifice „Dimitrie Pompeiu“ și 
„Spiru Haret“, din Ploiești, ai 
Societății de știință a elevilor 
din Constanța.

Un cuioar al nerăbdării.

Panică ? Concentrare ? Aducere aminte... emoție.
Mîînîle urmează drumul gîndului, țesut cu migală 
în anii de pregătire, de așteptare. în culisele examenului

3 Ce nopți au curs lingă o carte, ce ceasuri de ambiții 
s-au consumat pînă în aceste momente... Și te co 
prinde, undeva, pe scările amfiteatrelor, așteptînd, 

așteptînd, poate nu somnul oboselii, ci al imaginației... Ce 
bine ar fi dacă...

i Constantin Cită din Turnu Severin, vine prima oară 
ZI- >n București. Și mama lui la fel, care nu l-a pulul

L lăsa singur într-un asemenea moment... Se vor 
afișa, în curînd, rezultatele examenului.

5 Examenele sînt, se știe, cîștigate de cei mai buni 
dintre cei buni:mulți chemați, puțini aleși. Po
sibilitățile, generoase, pentru toți, nu conduc, au

tomat, la victorii. Deziluziile au totuși darul de a te face să 
simți intens prețul victoriei altora : pregătire exemplară, capa
citate profesională, adică, însușiri ce garantează calitatea vii
torilor specialiști.

Au trecut printre candidați i

GALINA BADULESCU și PAVEL TÌNJALA

-
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Tovarășului N. V. PODGORNÎI,
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Repu

blicilor Sovietice Socialiste
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de 

președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, vă adresez felicitări cordiale și 
urări de succes în activitatea dumneavoastră de mare răs
pundere, în interesul construirii comunismului in Uniunea 
Sovietică, al dezvoltării în continuare a relațiilor de priete
nie frățească și colaborare multilaterală dintre țările noastre, 
al cauzei socialismului și păcii în lume.

PRIMIRE
LA PREȘEDINTELE CONSILIULUI 

DE MINIȘTRI
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer. a primit joi la amiază, 
în vizită protocolară de pre
zentare, pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Olandei la București, Pieter 
Veecken Putman Cramer.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă, a participat Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe.

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului A. N. KOSÎGHIN,
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor 

Sovietice Socialiste
Cu prilejul numirii dumneavoastră In înalta funcție de 

președinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, vă transmit sincerele mele felicitări și 
urări de activitate rodnică spre binele construirii comunis
mului în patria dumneavoastră, al întăririi prieteniei și co
laborării fructuoase între cele două țări, al cauzei socialis
mului și păci.

ION GHEORGHE MAURER

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, a adresat 
Comitetului Central al Partidului Comunist din Columbia, 
următorul mesaj :

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a întemeierii Partidu
lui Comunist din Columbia, Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român vă adresează dumneavoastră, întregului 
partid, oamenilor muncii columbieni, calde felicitări și urări 
de succes în lupta împotriva uneltirilor cercurilor imperia
liste, pentru apărarea și consolidarea independenței naționa
le pentru înfăptuirea aspirațiilor de prosperitate și progres 
social ale întregului popor.

Reafirmăm și cu acest prilej încrederea noastră că relațiile 
tovărășești dintre cele două partide se vor dezvolta în conti- 

rnuare, în interesul ambelor popoare, al unității mișcării co- 
’Țiiuniste și muncitorești internaționale, al cauzei democrației, 

. păcii și socialismului.

Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a 
însărcinat Comisiile pentru 
politică externă, pentru pro
bleme de apărare și juridică 
ale Marii Adunări Naționale 
să examineze și să avizeze 
proiectul de decret, prezentat 
de guvernul român, privind 
ratificarea Tratatului de pri
etenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica So
cialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socia
liste, semnat la București la 
7 iulie 1970, în vederea rati
ficării acestuia de către Con
siliul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

★
MOSCOVA. (TASS). — Pre

zidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a hotărît să prezinte 
comisiilor pentru problemele 
externe ale Sovietului Uni
unii și Sovietului Naționalită
ților ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., pentru aprobare, 
Tratatul Sovieto-Român de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, semnat la 
București, la 7 iulie și prezen
tat de guvernul sovietic spre 
ratificare.

Tratatul va fi apoi exami
nat în cadrul ședinței Prezi
diului Sovietului Sunrem al 
U.R.S.S.
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CINE IL DOREȘTE PE

ȘEFUL PROMOȚIEI ?
ȘTEFAN PISOSCHI,

țef de promoție la Arta actorului din I.A.T.C.

PMDE audientă

Iniaginea de față reprezintă un instantaneu realizat în gara 
Călărași zilele trecute. Semnificația ei se poate rezuma în 
cîteva cuvinte : pe 26 mai o grupă de opt tractoare cu res
pectivii tractoriști aparținînd întreprinderii de mașini agri
cole Roseți, județul Ialomița au plecat spre Baia Mare, cu 
destinația comuna Ardusat, satul Colțsnî. Ajunși acolo s-au 
apucat urgent de treabă și în cîteva zile au arat, au pre
gătit și au reînsămînțat ogoarele pustiite de inundații pe mai 
bine de o sută de hectare. în clipa declanșării aparatului 
fotografic trenul cu care acești oameni demni de tot respec
tul se reîntorceau acasă, intrase de cîteva minute în gară.

Foto text : ION CUCU

® ® ® ® ® ® ®

Campionii se cam știu, a doua retrogradată, nu! BASCHET

CUM S-A SPULBERAT ÎN CĂUTARE DE SOLUȚII

VISUL DE O ZI
X&I care au pariat miercuri, 

pe victoria Stelei își muș
că ; unghiile. Iată, deci, că 
și atunci cînd există toa
te indiciile, toate motivele 
de siguranță, de certitudi
ne — evoluția bună din ultimele 
partide a Stelei, posibilitatea a- 
părută peste noapte de a se lup
ta cu șanse mari pentru titlu, 
coeficientul de victorii favorabil 
în întîlnirile directe cu echipa 
Farul etc — fotbalul e în stare 
să le dărime, să le anuleze. Stu
pefiantă nu e atît surpriza pro
dusă în București — pentru a 
doua oară în zece zile — de 
„elevii“ lui Cosmoc, cit jocul 
extraordinar de bun făcut de 
constănțeni — poate cea mai 
bună evoluție pe care am văzut-o 
vreodată la această echipă. Stea
ua, echipă și jucători cu veleități 
și pretenții, a fost pur și simplu 
îngenunchiată de adversara ei 
și nu de puține ori ținută la

respect. Acțiunile ofensive, nu
meroase și bine concepute, con
duse cu simț tactic și inteligen
ță de Tufan, Sasu, Badea și 
susținute, pe măsură, de ceilalți 
coechipieri, nu puteau să nu se 
materializeze pe tabela de mar
caj. Tănase, după un un-doi cu 
Sasu, marchează spectaculos în 
min. 14 ; Dumitriu III reușește 
egalarea în min. 38. Caraman, 
eroul victoriei din meciul cu Di- 
namo București, preia conduce
rea pentru Farul în min. 43, șu
tind puternic și plasat o minge 
ricoșată dintr-un apărător ste- 
list. Militarii ripostează, dar a- 
tacurile lor sînt lipsite de clari
tate și forță : Tătaru, Pantea 
Voinea, Negrea, Creiniceanu nă
vălesc spre poarta lui Ștefănescu 
haotic, n-au reacția și sclipirea 
de-o secundă în fazele decisive. 
Dominarea teritorială din re
priza a doua nu le-a adus ni
mic. Dimpotrivă, cei care înscriu

sînt constănțenii, 
care în min. 66 
șut fantastic, la 
nind 
Dar 
tidă 
nul“ 
pășit 
i-au 
pase

ZECE INOVATORI
(Vrmare din pag. I)

Dună cele spuse pînă acum 
este limpede câ nu exemplul a 
lipsit celor care ar fi fost cit de 
cit tentați să dea friu imagina
ției. Cifrele au în spatele lor 
nume și n-am rămine decît la 
două din ele. Cine n-a auzit, de 
pildă, de inginerul Dan Teodo- 
rescu ? La serviciul tehnolog 
șef lucrează tovarășul Marin 
Ghenciu. cu 200 de inovații în
registrate în răstimpul celor 22 
de ani de activitate ca inginer 
al uzinei.

La nivelul general avansat al 
pregătirii oamenilor — majori
tatea tinerilor au școala profe
sională, o bună parte continu- 
îndu-și studiile prin diferite 
forme, se alătură cadrul de 
ansamblu oferit pentru studiu. 
Ne gîndim la cele peste 17 mii 
de volume și 70 de reviste de 
specialitate care alcătuiesc fon
dul documentar al bibliotecii 
tehnice. Avem în vedere colec
ția de prospecte și cataloage, su
marul de probleme prezente in 
documentație, buletinul de in
formare redactat trimestrial.

Condiții există. Dovadă că se 
și beneficiază de ele. întrebarea 
însă nu ne părăsește : mulți ino
vatori, puțini tineri ; de ce ?

— în ce mă privește, vreau 
să vă spun că de prin ’58 mă țin 
de secretarul U.T.C. să facă ceva 
pentru asta, ne explică tovară
șul Iacobescu. I-am zis să for
măm unul măcar, un inovator 
tinăr. Vine cineva de la ziar și 
n-avem pe cine da exemplu...

Lăsăm de-o parte „grija“ in
terlocutorului nostru pentru a 
ieși cu fața curată în cazul cind 
„vine cineva de la ziar“. Ce să în
semne însă acel „ceva“, făcut 
fără convingere sau fără... a- 
dresă ? Recent s-a lansat , un 
concurs special ac'iresat tinerilor
— e. totuși, „cevet“. Organizator
— comitetul U.T.C. La data cînd 
are loc discuția de față bilanțul 
întrecerii se prezintă astfel : 
nici un pretendent la premiul 
pus în joc !

într-un fel, rezultatul era pre
vizibil. Concursuri au mai fost 
în uzină: E drept, nu expres 
pentru tineri, dar neprohibitive 
pentru ei. Interesul s-a vădit a

fi la fel de vag și palid. Comi
tetul U.T.C. a pornit de la o 
intenție bună, gindind să eli
mine „complexul de partici
pare“ datorat prezenței „așilor 
cursei". A omis însă amănuntul 
de bază : vechea insensibilitate 
față de o asemenea acțiune a 
celor apți — potențial — pentru 
aceasta. Și astfel o idee bună 
riscă să se compromită...

Am căutat explicațiile acestei 
răceli evidente. Am descoperit 
răspunsuri de genul : „tinerii 
sint prea mult încărcați cu în
vățatul“, „sînt mulți navetiști“, 
..au multe obligații pe linie de 
U.T.C.“, „merg la muncă patrio
tică, fac excursii, n-au timp“. 
Lăsăm cititorului posibilitatea 
să constate lipsa de consistență 
a acestor explicații și justifi
cări.

La Comitetul municipal Timi
șoara al U.T.C. deschidem vorba 
despre aceeași chestiune. Și mai 
ales despre participarea organu
lui municipal la amplificarea 
participării tinerilor in mișca
rea de inovații.

— O preocupare mai recentă 
nu am avut pe această linie, ne 
spune răspicat tovarășul Ion 
Bușe, primul secretar. în schimb, 
cu 3—4 ani în urmă reușisem 
să organizăm o serie de lucruri 
bune, de ecou.
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— Știu că oricine ne va putea 
întreba : de ce atunci ați reușit 
să faceți și acum nu ?

— Și ce ați răspunde ?
— Pe toamnă, dacă doriți, pof

tiți la acțiunea noastră, conce
pută ca un schimb de experiență 
între organizațiile U.T.C. din 
întreprinderile constructoare de 
mașini. însă părerea mea este 
că o singură acțiune nu rezolvă 
problema...

Este și părerea noastră. Dar 
nu opinii doream să aflăm, ci 
cum se acționează aici în 
spiritul unei nu demult lan
sate inițiative la Sibiu. 
Care avea exact același o- 
biectiv. Distanța dintre Sibiu și 
Timișoara este se pare mai mare 
decît durata celor cîteva luni 
cit a trecut de la lansarea res
pectivei inițiative de vreme ce 
ecoul său nu a ajuns pînă aici.

prin Badea, 
expediază un 
păianjen, sem- 

un gol mare, de antologie, 
miercuri a făcut o par- 
de zile mari „mexica- 
Tufan care și-a de- 
net toți adversarii ce 
ieșit în cale, a dat 

precum Gerson și lecțiile 
practice de pe Jalisco se pare 
n-au fost în van. Ce folos 
exact cei care ar fi putut 
învețe și mai mult — fiind 
înșiși creatori și executanți 
nu ne oferă acum nimic. O evo
luție la fel de notabilă cea a lui 
Sasu. Președintele clubului Fe- 
nerbahee, din Istanbul. Faruk 
Ilgaz, unde va juca Sasu în se
zonul următor, aflat în tribunele 
de la „23 August“, a fost extrem 
de mulțumit de achiziția făcută 
și felul cum se înălța de pe ban
că și aplauda cînd Sasu făcea 
slalomuri printre adversari nu 
putea să însemne altceva. Dar, 
în această victorie de o manieră 
categorică un rol important a 
jucat fiecare piesă a angrenaju
lui condus de „bătrînii“ vulpoi, 
demarcarea derutantă, conduce
rea sigură a mingii și anularea 
unui adversar, doi. înainte de a 
pasa, iată cîteva din armele care 
le-au retezat bucureștenilor ori
ce speranță, năruindu-le visul 
de-o zi. de a ajunge, printr-o 
conjunctură favorabilă — crea
tă de imponderabilele fotbalu
lui — campionii țării. S-a mai 
întîmplat. și altora.

Iată așadar că după surprin
zătoarea înfrîngere a steliștilor 
— și ce bine puteau să profite 
militarii de performanța înre
gistrată de Dobrin et comp, la 
Pitești ! — pentru titlul de 
campioană se mai „bat“ două 
echipe — U.T.A. și Rapid — 
doar teoretic. Practic arădanii 
se pot considera campioni. Tn 
schimb suspense-ul din zona re
trogradării rămine nealterat: 
Crișul, Politehnica sau Petrolul? 
Care din trei ?

V. CÄBULEA

câ 
că 
să 
ei

Divizia secundă la baschet 
masculin poate furniza, credem, 
un exemplu tipic de ,,anti-pe- ■ 
pinieră“. Preconizat, între alte
le, și de a fi un veritabil furni
zor de elemente talentate pen
tru echipele divizionare A, 
eșalonul secund al baschetului 
nostru np a izbutit, nici în a- 
cest an, să se apropie de acest 
deziderat. Iar dacă poate fi vor
ba, întrucîtva, de elementul pro
movare, acesta nu rămine vala
bil decît pentru cealaltă verigă 
— divizia școlară — de unde, 
cu destule dificultăți, răzbate 
cîte un element talentat în „B“ 
și care, cu rare excepții, ne
semnificative de altfel, izbuteș
te să spargă plafonul mai de
parte.

în ce constă dificultățile aces
tei filiere ? Care ar fi soluțiile ? 
Iată două din întrebările în 
jurul cărora a gravitat discuția 
noastră, purtată la Bacău, cu 
talentatul antrenor al formației 
locale A.S.A., prof. CICERONE 
CIUHl'REANU : „Sistemul com- 
pelițional — și nu sînt singurul 
care o afirm — este in mod de
fectuos conceput. Pentru că o 
perioadă nepermis de lungă a 
anului, cinci luni și jumătate, 
din mai și pînă în octombrie, 
baschetul iese complet din ac
tualitate. Singura competiție re
zervată echipelor divizionare, 
„Cupa federației“, își încheie 
mult prea rapid conturile. Dacă 
aceasta ar fi organizată 
pe zone geografice, în 
tur-retur sau turneu, 
apoi de fazele superioare, legă
tura cu campionatul încă ar fi 
serios îmbunătățită. Dat fiind 
decalajul valoric foarte pronun
țat dintre divizionarele A și B 
care ar compune aceste „zone“, 
in eventualitatea adoptării unui 
astfel de sistem (sau altul, dar 
care să vizeze într-un fel o ju
dicioasă acoperire 
nală a intervalului — n.n.) n-ar 
fi prea greu de . 7
exemplu, jocurile cu handicap. 
Astfel, o echipă ,.B“ și-ar mări 
șansele de a activa mai înde
lung în „Cupă“ și nu s-ar ve
dea eliminată — nerămînîndu-i 
decît campionatul — de la pri
mul contact cu o reprezentantă 
a eșalonului superior. Cit pri
vește decalajul valoric amintit 
(intr-adevăr, Voințe București, 
promovată în „A“, n-a putut în
registra decît o singură victorie 
de-a lungul campionatului, re- 
întoreîndu-se după o singură e-

AZI, STARTUL !

măcar 
sistem 

urmată

competițio-
adoptat. de

TROFEUL „MOBRA'
Astăzi, la orele 9,01, 

la Cîmpulung Muscel 
se dă plecarea în con
cursul de motorete 
dotat cu trofeul Mo
bra, competiție iniția
tă și organizată de 
„Scîntela tineretului" 
și Federația de moto- 
ciclism.

Aseară la orele 19 a 
avut loc în cadrul șe. 
dinței tehnice prima 
întîlnire a tinerilor 
concurenți care se 
pregătesc să ia cu a- 
salt mai întîi distan
țele, dificultățile tra
seelor apoi trofeul cu 
care este dotat acest 
concurs care contează 
drept campionat na
țional de regularitate 
și rezistență a motore
telor de fabricație ro-

mâneacă 
Carpați. 
află tineri muncitori, 
mecanici, maiștri, in
gineri, reprezentînd 
asociațiile sportive 
Voința — Sibiu. Lo
comotiva — Ploiești, 
Poiana Cîmpina — 
I.R.T.A. Tg. Jiu, Tor- 
pedo — Zărnești, Au
tomobilul __ Buzău,
Voința — Timișoara 
etc. In cadrul ședin
ței tehnice li s-au în- 
mînat carnetele de 
bord. organizatorii 
le-au descris traseul ' 
pentru prima etapă a 
acestui original raliu 
cu punctele de con
trol orar șl arbitrii : 
Cîmpulung — Curtea 
de Argeș __ Căpătî-

Mobra și 
între ei se

neni — Curtea de Ar
geș — Pitești — 
Cîmpulung-Muscel, în 
total 172 de kilo
metri. în cursul zilei 
de ieri s-a procedat la 
revizia tehnică a au
tovehiculelor apoi au 
fost depuse în parcul 
închis de unde vor fi 
luate de posesorii lor 
cu 15 minute înainte 
de start. Și cîteva 
surprize. De la aso
ciația Voința din Si
biu au venit în loc de 
3, cîți fuseseră inițial, 
6 tineri. Au venit fără 
să fi. fost anunțați 
înainte 2 tineri de la 
Curtea de Argeș 
prezentînd 
Voința 
au fost 
curs.

_ . re- 
Âsoclația 

șl Spartac. Ei 
admiși în con-

CAMPIONATUL EUROPEAN STUDENȚESC DE FOTBAL
Ieri a început în Iugoslavia campionatul european studențesc de 

fotbal. în prima zi a turneului, selecționata studențească a Româ
niei a jucat la Tetovo cu formația universitară a Olandei pe care 
a învins-o cu scorul de 5—1 (3—0). Punctele echipei române au fost 
marcate de Adam (2), Tarălungă, Barbu, Ulfăleanu. în jocul urmă
tor studenții români întîlnesc echipa Cehoslovaciei.

diție în „B" — n.n.) ar fi mult 
mai bine ca o promovată să nu 
fie eliminată în primul an sau, 
o altă posibilitate, să se insti
tuie un baraj între retrograda
tele „A“ și promovatele „B“. 
Iar dacă, așa cum este și logic, 
drumul de ia divizia secundă la 
prima divizie îl considerăm dru
mul acumulărilor, al perspecti
vei baschetbalistice, și nu al 
refugiului jucătorilor de „A" 
atunci trebuie să ne preocupe și 
criteriul „virstă“ al jucătorilor 
de la „B". Stabilirea unui pla
fon de maximum 30 de ani, 
pentru divizia secundă, ml se 
pare o măsură necesară, co
relată cu obligativitatea ca în 
Iotul divizionarelor secunde să 
figureze un anumit număr de 
jucători sub 20 de ani, promo
vați din proprie pepinieră, (și 
divizia școlară poate oferi, pe 
larg, această sursă — n.n.) care 
să aibă un anumit număr de 
minute jucate de-a lungul cam
pionatului“. Pînă la instituirea 
oficială a unor reglementări — 
acestea sau de alt gen dar care 
să vizeze aceleași două laturi 
pregnant deficitare : sistemul 
competițional și decalajul va
loric — în echipa antrenată de 
profesorul CICERONE CIUHU- 
REANU au și fost promovați 
juniorii propriei pepiniere A.S.A. 
Bacău : Adrian Coban — 17 ani, 
George Burlacu, Teodor Iîomin- 
teanu, Mircea Macovei. Cu ris
cul chiar al sacrificării 
țațelor imediate „politica1 
movării și observațiile antreno
rului băcăoan trebuie, credem, 
să-și găsească ecou în rîndul 
conducerilor celorlalte cluburi 
cu echipe în divizia B la bas
chet ca și, mai ales, printre or
ganele tehnice ale F.R.B.

rezul- 
i“ pro

VIOREL RABA

ERATĂ. In articolul intitulat 
.Microvoman radiofonic“, pu
blicat în numărul ziarului nos
tru de ieri, se va citi corect : 
foios de vacă ; Micky Rooney ; 
au fost „broderii de îneîntare“; 
această miercure radiofonică.

Nu am absolut nici o 
bucurie în situația mea de 
„șef de promoție“. Dimpo
trivă, numai amărăciuni 
și... surprize neplăcute. Să 
vi le precizez : marți 3° iu
nie m-am prezentat la insti
tut pentru a afla posturile. 
Atunci am aflat, cu bucu
rie, evident, că în urma cal
culării mediilor sînt șeful 
promoției. Lista oficială cu 
posturile disponibile, publi
cată în după-amiaza zilei 
de 29 iunie, anunța un Ioc 
în București, la Teatrul 
Giulești. Aproape că nu-mi 
venea să cred într-o atît de 
frumoasă perspectivă ! Bă
nuiam că trebuie să fie un 
post oferit pentru prefe- 
rențialitate artistică, prin 
opțiune nominală, colegului 
meu Constantin Măru, ex
celent actor de comedie pe 
care teatrul îl viza demult 
și căruia, din comandamen
te morale, i-aș fi acordat 
această prioritate. Am aflat 
de la colegi (mai tîrz.iu 
chiar de la Măru) că el va 
veni mai tîrziu în Bucu
rești, după ce va onora con
tractul cu Teatrul din Bo
toșani care l-a trimis la ter
minarea studiilor. M-am 
prezentat la secretariatul 
institutului unde am primit 
un rînd de felicitări. Am 
întrebat despre postul din 
Giulești. Răspunsul a fost, 
contrar așteptărilor, foarte 
evaziv : „Nu este pentru 
Măru. Nu știm nimic, o să 
aflați la comisie...“.

— Fiind șef de promoție 
vreau să știu dacă pot opta 
pentru acest loc.

— Am auzit că are toate 
șansele Ciupercescu (al doi
lea după mine) care va 
primi 50 de sutimi 
activitate obștească.

în acest moment 
rut tov. prodecan 
Berlogea care, după un alt 
rînd de felicitări, a preci
zat :

— Să știi că nu vei intra 
primul la repartizare. Con
siliul profesoral și U.A.S.R.- 
ul au acordat 50 de sutimi 
lui Ciupercescu pentru ac
tivitate obștească (care a 
fost secretar U.T.C. 3 ani). 
El va intra primul, va 
lege Giuleștiul, iar tu 
2-lea. Unde 
duci ?...

Ca să vezi 
conteze cele 
pe , 
plus 
cescu 
că nu 
m-au 
moție. 
tărie în cei 4 ani: 8, 9,10,10). 
Notele, după cîte știu, nu 
le-am dat eu. Nici nu m-a 
preocupat calculul medii
lor. Sînt, de altfel, slab la 
matematică. După reproșul 
indirect la situația mea de 
șef de promoție, am înce
put să nu mai înțeleg. N-am 
avut niciodată conflicte cu 
profesorii, cu decanatul. 
Am muncit serios, cu pati
mă. asta e tot. Atunci ?

Printr-o întîmplare, am 
ajuns la secretariatul Uni
versității, unde m-am in
format despre această lege

pentru

a apă-
Ileana

vrei să

care le 
față 
(țin 
materiile 

impus șef
Am avut
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care acordă 50 de sutimi 
pentru muncă obștească. 
Am fost asigurat că în nici 
un caz șeful promoției nu 
poate fi atins, el intră pri
mul la repartizare. Se poa
te inversa ordinea eventual 
în restul promoției. Cînd, 
reîntors la institut, am vrut 
să atrag atenția asupra 
unei erori posibile, mi s-a 
răspuns la secretariat: „Ce 
eroare ? Ați găsit scris un
deva ? O fi la Universita
te ! Dacă găsiți scris să ne 
spuneți și nouă !“.

Să vă redau acum spu
sele tov. prorector Tobo- 
șaru în timpul audienței pe ' 
care i-am cerut-o :

„Te felicit că ai ieșit pri
mul, dar există o lege care 
mă obligă sâ-i dau lui Ciu- 
percescu 50 de sutimi. Și 
în mod normal va lua Giu- 
leștiul. Este așa cum îți 
spun. Ar fi bine să stabiliți 
o prerepartiție între stu- 
denți pe locurile rămase, 
ca să meargă totul bine. 
Am spus că aș vrea Bra
șovul. Existînd teatre care 
și-au manifestat preferin
țele, eu sînt cerut la Bra
șov, și măcar în acest fel 
să pot avea un folos din 
situația mea de șef de pro
moție. Dacă intru după 
Ciupercescu măcar această 
șansă să mi se ofere. „Nu 
văd posibilitatea ca această 
listă oficială să se modifi
ce. Ar fi o ofensă adi^să 
institutului și mie personal 
— mi-a spus tov. Toboșa- 
ru — aș începe să mă în
doiesc de legitatea întregii 
repartizări“. Și m-a chemat 
la ora 16,30 să-i spun ce 
am hotărît.

Am fost între timp la 
„Viața studențească“. Re- 
dactorul-șef Niculae Stoian 
mi-a confirmat informația 
primită de la secretariatul 
Universității și m-a asigu
rat că va da telefon la in
stitut ca să împiedice ase
menea erori.

La 16,30, cînd am recitit 
lista oficială de la Institut, 
postul de la Giulești a jost 
anulat.

în fața comisiei de re
partizare am spus că, de 
vreme ce 
da unui act de incorectitu
dine care urmărea să mă 
lovească pe mine personal, 
sînt pus în imposibilitatea 
morală de-a alege un post.

Nu sînt, de altfel, singu
rul neîndreptățit. Colega 
mea, Doina Neamțu, un om 
de mare seriozitate profe
sională, cu un talent acto
ricesc remarcat, a suferit 
în acest an două operații 
foarte grele. Repartizarea 
ei trebuia făcută în așa fel 
incit să i se asigure o în
grijire medicală de înalt 
nivel, nu departe de Bucu
rești și oricum acolo unde 
își are familia. Are soțul in 
Brașov, directorul teatrului. 
Sică Alexandrescu. vroia s-o 
ia și acum, fără să se țină! 
seama de nimic, a fost re
partizată la Satu-Mare. Nu 
înțeleg de ce nu se aplică 
legea în conținutul ei. în 
acest fel, s-ar acoperi cu 
adevărat necesitățile din 
teatre.

• CONSTANTIN NĂSTAC, 
Păltiniș—Ciuc, județul Har
ghita. Ne scrieți că la vîrsta 
de patru ani, mama dv. v-a 
încredințat pentru creștere și 
educare soților Gavril Ion și 
Gavril Maria, urmî-nd ca a- 
ceștia să vă înfieze. A trecut 
foarte multă vreme de atunci, 
iar înfierea nu s-a făcut da
torită unui singur motiv : Ga
vril Ion, tatăl „adoptiv“, re
fuză să-și dea consimțămîn- 
tul, deși nu mai locuiește 
împreună cu soția sa. împre
jurarea că soții sînt despăr- , 
țiți în fapt vă face să cre
deți că nu ar mai fi necesar 
consimțămîntul ambilor soți 
și, ca atare, autoritatea tute
lară, ca organ ce . încuviin
țează înfierea, nu ar trebui 
să se mai opună „nejustificat“u 
Opoziția nu este nejustifica
tă. Ea are ca temei însăși 
respectarea legii care — prin 
articolul 69, aliniatul 2, Co- ' 
dul familiei — prevede că a- 
tunci cînd o persoană care 
dorește să înfieze este căsă
torită, ea are obligația să pre
zinte la înfiere și consimță- 
mîntul celuilalt soț. Faptul că •' 
soții sînt despărțiți (dar nedi- 
vorțațil nu exclude obliga
ția consimțămîntului. Clauzele ,, 
cînd acesta nu este necesar 
sînt enumerate expres de le- . 
ge : cînd soțul este pus sub 
interdicție, decăzut din drep-’ 
turile părintești sau este in
tr-o împrejurare care îl pune 
în imposibilitatea să-și ma
nifeste voința. în cazul dv. 
am înțeles că nu este vorba ■ 
de o asemenea excepție. Cît 
privește posibilitatea trans
miterii integrale sau parțiale 
a unui patrimoniu, la care 
vă referiți în continuarea scri- 
sorii, acest lucru se poate 
realiza fie printr-un act de 
donație, eventual cu clauză 
de întreținere, fie printr-un 
testament. V-am recomanda 
cea de a doua formă, care se 
face la notariat, pe o cale mai 
simplă.

...,

mi s-a dat dova-
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CE FAC TIAERil PENTRU AGRICULTURA?
(Urmare din pag. 1)

în prelungirea acestei sec
vențe, o succintă explicație din 
partea directorului liceului a- 
gricol. Ion Stănculea . „Cu 
excepția celor plecați în tabă
ră și a celor din familiile de 
sinistrați, toțj elevii participă 
la muncă. Nu am avut nici un 
caz de sustragere ; îmi explic 
acest fapt prin aceea că știu 
rostul acțiunii, au înțeles sem
nificațiile ei patriotice“... Și o 
declarație a beneficiarului, 
prin directorul tehnic al sta
țiunii, Adorian Kovaci : „Au 
fost buni și cei de la liceul pe
dagogic, cu care am lucrat 
înainte, dar și mai buni sînt 
aceștia 250 de la liceul agricol. 
Preferăm să lucrăm cu ei. Sîn- 
tem stațiune 
pretențiile Ia 
lor sînt mai 
specialitate“.

Secvența a
din cooperativa agricolă din 
Crăciunel, la recoltatul griului, 
lipsește, deși in mod normal

experimentală și 
calitatea lucrări- 
mari. Ei sînt în

șasea, cu tinerii

își avea locul aici. în discuțiile 
cu elevii liceului teoretic din 
Blaj, aceștia ne spuseseră că 
pe unii din colegii lor îi vom 
găsi în comunele natale, că 
prestează, ca și ei> munca vo- 
iuntar-patriotică acolo. Așa fu
sese înțelegerea cu toți elevii 
din mediul sătesc. Așa se înțe- 
leseseră și cu Mariana Comșa, 
cu Maria Zudor, cu Rodica 
Popa și cu Carolina Mărgi- 
neanu. întîlnirea noastră cu 
ele nu a fost insă posibilă. Și 
nu numai cu ele. dar nici cu 
alți tineri ai satului, alături de 
care speram să le găsim în 
cîmp la lucru. Se terminase 
recoltatul orzului, se recolta 
din plin griul, dar fără ei.

Priveam în urma combinelor 
la spicele rămase, la brazdele 
eu grîu de la capetele de în
toarcere a combinelor sortite 
de a rămine acolo pentru a se 
pierde.

— îi așteptăm, ne-a răspuns 
Ion Olteanu. Pe liceenii noștri 
i-am văzut prin sat, prin curți, 
pe ulițe.’Ne-a trimis ceva aju
tor directorul școlii generale.

cu pionierii. De la U.T.C. nu a 
venit nimeni. Și, sincer să fiu, 
nici nu știu dacă e organiza
ție. Dacă ar fi, ar avea și un 
secretar.

Și totuși, organizație U.T.C. 
există în cooperativa agricolă, 
există în Crăciunel și un comi
tet comuna] U.T.C.. cu secre
tar. cu membri repartizați pe 
comisii, cu răspunderi. Dar 
toate astea doar în scriptele 
județului. Era firesc ca pre
ședintele să nu aibă cunoștință 
de ea din moment ce organi
zația nu spunea prezent nici în 
aceste zile. Și în cîte locuri nu 
ar fi trebuit să fie prezentă 
prin munca membrilor ei — 
ne gîndim. privind la dîra de 
fum înălțată deasupra cîmpu- 
lui de orz recent recoltat, 
unde, pentru a putea ara, trac
toristul Ștefan Bolgan dăduse 
foc paielor nestrînse. Fumul se 
ridica în vălătuci ca un semn 
de întrebare, ca un semnal. 
Măcar fumul acesta de s-ar 
vedea pînă la comitetul comu
nal U.T.C....

I

• VASILE 
comuna M.

TANAVUIA, 
Kogălniceanu, 

județul Constanța. în condi
țiile arătate de dv., cererea 
pentru acordarea pensiei de 
urmași nu poate fi soluțio
nată favorabil — și iată de ce : 
susținătorul legal la data de
cesului trebuia să îndepli
nească cerințele necesare ob
ținerii unei pensii. Astfel, la 
vîrsta de 60 de ani trebuie ,, 
să aibă o vechime în muncă 
de cel puțin 11 ani, pentru 
înscrierea la pensie de inva- 
liditate — art. 23, legea 27/ 
1966 — sau de cel puțin 10 
ani, pentru obținerea unei 
pensii de limită de virstă.

anul

• VERONICA POPA, Baia 
Mare. Cadrele didactice' afla
te în imposibilitate de-a mup- 
ci datorită unor considerente 
medicale au dreptul sau nu la 
concediu de odihnă în
respectiv, în funcție, de dura
ta incapacității. Spre 
piu, dacă întregul an au fost 
în incapacitate temporară de 
muncă, nu au dreptul la con
cediu de odihnă pe acel 
Atunci cînd incapacitatea 
muncă se întinde, 
parcursul a doi ani, 
depășească 12 luni, 
de odihnă se acordă
tru anul în care a început .in
capacitatea, cit și pentru cel 
în

exem-

an. 
de 
pe 
să

îpsă, 
fără 

concediul 
atît pen-

care a. luat sfîrșit.

Rubrică redactată de
MIRCEA NICOLAE

CRONICA
U.T.C

Joi după-amiază, a pără
sit Capitala delegația 
U.T.C. din Spania, formată 
din Elias Guttierrez, secre
tar general și Paloma Mar
tin, membru al conducerii, 
care ta invitația C.C. al 
U.T.C. a făcut o vizită în 
țara noastră. La plecare, 
pe aeroportul internațional 
București-Otopeni, au 
de față tovarășul 
Iliescu, prim secretar 
C.C. al U.T.C., 
pentru problemele 
tului, activiști ai 
U.T.C.

fost 
Ion 

al 
ministru

tinere- 
C.C. al



Tovarășul Kim Ir Sen
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a primit delegația GINDURI TINEREȘTI
militară română

PHENIAN 16 (Agerpres). — 
Tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al Parti
dului Muticii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, a pri
mit joi delegația militară ro
mână, condusă de general- 
colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România, care se 
află într-o vizită în R.P.D. 
Coreeană.

A fost prezent Nicolae Popa, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Phenian.

Din .partea coreeană au

participat general de armată 
O Jin U, șeful Statului Ma
jor, membru al Comitetului 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, și general- 
locotenent Rieiong Mu, prim 
locțiitor al șefului Direcției 
superioare politice a Armatei 
Populare Coreene.

Convorbirea, care a avut loc 
cu acest prilej, s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

In aceeași zi, tovarășul Kim 
Ir Sen, a oferit o masă în 
cinstea delegației militare ro
mâne.

Mitingul de la Phenian
PHENIAN 16 (Agerpres). — 

La Phenian a avut loc un mi
ting cu prilejul vizitei delega
ției militare române, condusă de 
general-colonel Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România.

Au luat parte general de ar
mată, Țoi Hiăn, ministrul apă
rării naționale al R.P.D. Coree
ne, general de armată O Jin U, 
șeiui statului major, general- 
colonel Han Ik Su, șeful Direc
ției superioare politice a arma
tei, Ke in Tfiia, ministrul co
merțului exterior, Yang Hieung 
Seup, ministrul invațammtului 
superior Și alte persoane oficia
le. Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Nicolae Popa, ambasado
rul României la Phenian, și 
membri ai ambasadei, atașați 
militari ai ambasadelor străine 
din Phenian.
’ Salutînd delegația română, 
Kan Hui On, președintele Co
mitetului municipal Phenian, a 
subliniat că vizita acesteia con
tribuie la întărirea relațiilor 
de prietenie și colaborare exis
tente intre popoarele și arma
tele celor două țări.

Referindu-se la succesele ob
ținute de poporul roman, care a 
transformat țara sa intr-un stat 
socialist cu o industrie moder
nă și cu o agricultură dezvolta
tă, vorbitorul a arătat că in pre
zent poporul român, sub condu
cerea partidului, in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
depune eforturi pentru transpu
nerea m viața a sarcinilor staoi- 
lite de Congresul al X-lea al 
Partidului. Poporul coreean, 
militarii coreeni se bucură d« 
succesele obținute de poporul 
român, de militarii săi și ie 
urează mari succese in viitor.

In continuare, vorbitorul s-a 
oprit la succesele obținute de 
poporul coreean pe calea dez
voltării socialiste a țării și a 
suDliniat lupta dusă de patrio- 
ții și revoluționarii din Coreea 
ue sud pentru salvarea națio
nală.

In încheiere, Kan Hui On și-a 
exprimat convingerea că rela- 
țiue de prietenie și colaborare 
dintre cele două popoare și țări 
sv vor întări și dezvolta in in
teresul celor două țări.

A luat apoi cuvinlul general- 
colonel Ion Ioniță, care a expri
mat mulțumiri pentru primirea 
făcută delegației, apreciind-o ca 
o expresie a sentimentelor de 
prietenie ale poporului coreean 
față de poporul român.

Vorbitorul a subliniat cu acest 
prilej, realizările obținute în 
industrie, agricultură, in dome
niile social-cultural, al apărării 
de către poporul coreean sub 
conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, în frunte cu tova
rășul Kim Ir Sen.

Referindu-se apoi la lupta 
dusă de poporul coreean împo
triva agresiunii imperialiste,

general-colonel Ion Ioniță a re
levat că România cere retrage
rea trupelor S.U.A. din Coreea 
de sud și sprijină năzuința po
porului coreean de a trăi într-o 
patrie democratică, prosperă și 
unificată, ca o națiune liberă și 
independentă.

In continuare, el a subliniat 
că forțele armate ale Republicii 
Socialiste România vor dezvolta 
și în viitor relațiile de colabora
re cu armatele țărilor membre 
ale Tratatului de la Varșovia, 
cu armatele celorlalte țări socia
liste.

Partidul și guvernul român 
acordă o atenție deosebită dez
voltării continue a relațiilor de 
prietenie și a colaborării dintre 
România și •‘R.P.D. Coreeană — 
a spus in încheiere tovarășul 
Ion Ioniță.

De cîteva zile New York-ul este vîntos și 
rece. Vîntul mai spulberă aerul viciat peste 
mare, termometrele uriașe agățate de- clădi- 
rile-munți de 
America sau 
turi modeste care nu mai 
mătatea lunii iulie coincide de obicei cu va
canța, dar aici la sediul Națiunilor Unite ti
neri reprezentanți de pe toate continentele 
își continuă cu pasiune și competență dez
baterile în cadrul Adunării Mondiale a Ti
neretului, organizată sub egida O.N.U. în 
comisii sau grupe de lucru s-a trecut la de- . 
taliile și nuanțele pe care astfel de teme 
ca pacea și securitatea, dezvoltarea, educa
ția, omul și mediul înconjurător le implică 
pentru redactarea documentelor ce vor fi 
prezentate spre aprobare sesiunei plenare a 
Adunării. în timpul lucrărilor am asistat la 
reliefarea tendințelor pozitive în abordarea 
problemelor majore ale contemporaneității. 
Numeroși reprezentanți au reliefat în cuvân
tările lor necesitatea intensificării eforturilor 
comune ale tinerei generații pentru transfor
marea progresistă a societății, împotriva im
perialismului și neocolonialismului, pentru 
libertate, independență, pace și progres.

Exprimînd ideile generoase care animă ti
neretul din patria noastră, cuvîntul șefului 
delegației române, Vasile Nicolcioiu, a știr- • 
nit un ecou deosebit și aprecierea participan- 
ților. Referindu-se la rolul tinerei generații, 
delegatul român declara: „Participînd la 
dezbaterea și soluționarea problemelor fun
damentale ale zilelor noastre, tineretul este
BBBBBBBBBBBBBBBBB

pe Lexington Street Avenue of
5-the Avenue indică tempera- 

încing asfaltul. Ju-

conștient că dezvoltarea fiecărei națiuni nu 
este posibilă decît prin asigurarea libertății 
și independenței sale, că făurirea unui climat 
de pace și securitate internațională este pre- 
miza și garanția pentru progresul și prospe
ritatea fiecărui popor“.

Solidaritatea, sprijinul politic, material și 
moral acordat poporului și tineretului vietna
mez în lupta sa dreaptă împotriva agresiunii 
americane au fost în nenumărate rînduri e- 
vocate. Tinerii au subliniat necesitatea recu
noașterii realităților contemporane, a drep
tului Republicii Populare Chineze de a-și

DE UV TRiMISUL NOSTRU
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ocupa locul legitim la Națiunile Unite, a ac
tualelor frontiere din Europa, a existenței ce
lor două state germane — Republica Demo
crată Germană și Republica Federală a Ger
maniei. Adoptarea unor poziții realiste, în 
ciuda diverselor tendințe politice, filozofice 
și religioase pe care tinerii prezenți la aceas
tă Adunare le reprezintă, conduce la conclu
zia că s-a creat o platformă pe care apro
pierea, cunoașterea, cooperarea reciprocă în
tre diferite organizații 
devin posibile.

i b n b a ■ ■ ■ ■
Și

■
mișcări de tineret
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Apreciind progresul înregistrat Ia Adunare 
pentru cunoașterea și înțelegerea reciprocă, 
o membră a Comitetului director al Adună
rii și președintă a Comisiei pentru educa
ție, Margaret Taylor din Nigeria. îmi măr
turisea că însăși această manifestare care a 
adunat tineret din toațe colțurile lumii re
prezintă o experiență instructivă care ar tre
bui îmbogățită în continuare prin conferințe 
regionale care ar evidenția și analiza mai de
taliat elemente specifice,/ca de exemplu par
ticularitățile de dezvoltare națională pentru 
țările în curs de dezvoltare și contribuția ti
neretului la acest proces.

Pentru Consuelo Bermudez-Canette, un 
tînăr din Spania, Adunarea este un prilej 
pentru a-și afirma deschis părerile despre 
condițiile în care învață și muncește tinere
tul spaniol, despre dificultățile pe care le 
are pentru a se organiza, a se exprima, a 
stabili contacte internaționale cu alte organi
zații și mișcări de tineret.

Courtney Bullen, reprezentantul studenți
lor din Guyana, participă pentru prima dată 
la o manifestare de asemenea amploare. Ci
tise în ziare despre calamitățile naturale din 
Bomânia, care au provocat mari pagube eco
nomiei și dorea să știe în ce măsură a con
tribuit tineretul la salvarea vieților omenești 
și a bunurilor materiale. I-am vorbit despre 
trăsăturile morale ale prietenilor lui din Ro
mânia, despre dovezile de eroism, spirit de 
sacrificiu și solidaritate umană pe care le-au 
oferit în împrejurările cele mai grele.
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PROBLEMELE ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

« LA ALGER au început lu
crările celei de-a treia sesiuni a 
Comisiei naționale pentru refor
ma invățămîntului. Timp de trei 
zile sînt examinate rapoartele 
elaborate de subcomisiile specia
lizate, care au fost însărcinate

ALGERIAN

metodele cele maisă studieze 
eficiente de natură să imprime o 
structură proprie sistemului de 
învățămînt algerian, în confor
mitate cu cerințele dezvoltării 
naționale.

Stare de urgență

delegației
sindicale

române in
R. P. Albania
• DELEGAȚIA Uniunii Gene

rale a Sindicatelor din România, 
condusă de Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Central 
a! U.G.S.R., care, la invitația 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R.P. Albania, face o vi
zită în această țară, s-a întîlnit 
cu Rita Marko, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Albania, pre
ședintele Consiliului Central. 
La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cor
dială și prietenească au fost 
prezenți Tonin Jakova, secretar 
general al Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P. Albania, și 
alți reprezentanți ai conducerii 
sindicale albaneze. A fost de față 
Manole Bodnaraș. ambasadorul 
României în Albania.

• LA GALERIA DE ARTE 
PLASTICE din Tirana a fost 
inaugurată expoziția pictorilor 
români Henri Catargi și Ion 
M’isceleanu, organizată în ca
drul planului de schimburi cul- 
t ’rale dintre România și Alba
nia.

IMAGINI DANEZE
DINU CERNESCU

bucuriei 
Georg
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început 
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lui dru- 
Andersen 

ani în 
pentru a

unei țări pe care ur- 
războiului nu au oco-
Dar ea
de spirit : refuzul răz-

în ședința extraordinară de joi, prezidată de premierul 
Edward Heăth, guvernul britanic a adoptat măsuri excepțio
nale în legătură cu situația creată de greva generală a doche
rilor. Decretarea stării de urgență dă puteri depline guver
nului „pentru a asigura viața întregii comunități“.

Cînd avionul a început să 
coboare spre Copenhaga, ani 
crezut că este o greșeală. 
Ne apropiam vertiginos de 
apa ușor încrețită de vînt a 
Mării Baltice. Zeci de bărci 
pescărești urcau spre noi, 
apoi calm, nelogic chiar, din
tre două vapoare, a început 
să vină spre noi pista de a- 
terizare începută brusc din 
mare. Era pentru prima oară 
cînd aterizam printre bărci 
și vapoare. Dar eram Ia 
Copenhaga.

Această alăturare de con
cret și incredibil, de ciudat 
și fermecător, avea să mă 
însoțească aici în Danemar
ca în tot timpul călătoriei 
mele ca apoi să-mi stăruie 
mult în memorie in zecile de 
imagini care aveau să mă 
obsedeze.

De fapt în Danemarca nu 
gesturile spectaculare, nu 
marile evenimente arhitec
tonice m-au uimit. Dimen
siunile Danemarcei le-am 
compus din amănunte, din 
fragmente de priviri, din 
intenții oprite Ia jumătate.

Malaparte povestește cum 
în timpul celui de-al doilea

război mondial, în Copenha
ga. într-o noapte de frig și 
viscol tot corpul diplomatic 
sc întorcea de Ia Consiliul 
de Miniștri, unde fusese con
vocat pentru comunicări ur
gente și grave. In fața Pa
latului guvernamental zăcea 
un ren rănit, fugărit de foa
me și viscol și in acea oră 
tirzie de noapte, în plin 
război, miniștri și ambasa
dori au îngenuncheat in stra
dă, în frig și zăpadă, îngri
jind renul. Ei au încetat în 
acea clipă să mai fie repre
zentanții unor țări care se 
războiau și au constituit in 
singurătatea acelei nopți, 
strinși în jurul unui animal 
rănit, o simplă comuniune 
omenească, o mare familie.

Această comunitate ome
nească, această înaltă treaptă 
de cultură, am simțit-o chiar 
din clipa cînd avionul rula 
incet spre marele aeroport 
din Copenhaga, în prima di
mineață însorită a lunii mai, 
dar am regăsit-o și in inte
riorul țării, al instituțiilor ei.

La Arhus în seara premie
rei cu muzicalul „Violonistul 
pe acoperiș", excelent spec
tacol datorat Iui Edvin Tiem- 
roth, la sfîrșitui spectacolu
lui actorii se înclinau unul 
către celălalt, iar ultimul in
terpret a trimis dirijorului 
salutul scenei. Și acest oma
giu preluat lent și grav, cu 
un gest lipsit de acea disgra- 
țioasâ „modestie" actoriceas
că. a fost adusă sălii care 
aplaudînd în picioare s-a 
oprit o clipă pentru a se în
clina la rîndul ei scenei.

Copenhaga este, poate, cel 
mai frumos aeroport din 
Europa. El iși întinde spre 
mare cele două mari laturi 
ale lui ca o imensă literă U. 
Profesorul Vianu spunea că 
litera U este o literă gene
roasă pentru că își întinde 
brațele către cititori. Nu știu 
dacă-i adevărat. In orice caz 
Danemarca este o țară in 
care intri printr-un semn 
arhitectonic generos.

Arhus este cel de-al dol-

lea oraș al Danemarcei ca 
mărime și ca importanță. 
Așezat într-un golf al Mării 
Samso pare un parc între
rupt de case. De fapt toată 
Danemarca este un imens 
parc cu lacuri, fiorduri și 
păduri întrerupte din cînd 
in cînd de orașe.

La Arhus, acum un an s^a 
intimplat un eveniment plin 
de semnificații. Proprietarul 
unui mic local, aproape fa
limentar, a cumpărat de la 
primărie vechile hale ale 
orașului, unde se organiza 
din cînd în cînd cîte o expo
ziție sau o reprezentație de 
circ. A transformat halele 
într-un local de tip vechi cu 
palmieri artificiali, cu loji 
mici, cu sfeșnice și lămpi 
din 1900, cu coloane înflo
rite, cu ghirlande de flori. A 
angajat o veche orchestră de 
muzicanți bătrini care nu 
știau să cînte decît romanțe 
demodate și a dat numele 
localului de „Palmehaven — 
portul palmierilor". Peste 
noapte acest local care apar
ținea unei alte epoci a de
venit afacerea cea mai ren
tabilă din oraș. Și Ia numai 
3 luni după aceea s-au des
chis în alte orașe localuri

zeul rezistenței de la Copen
haga, și bucuria exuberantă 
a zilei de 4 mai cînd întrea
ga populație daneză ser
bează eliberarea, există o le
gătură indisolubilă, o punte 
subterană de conștiință so
cială.

Noaptea, viața in Copen
haga este exuberantă dar 
după ora 12 își ascunde ex
cesele in localuri private, 
închise, cu firme mici, cu 
paznici solizi,. unde intri nu
mai dacă ești cunoscut, dacă 
plătești o cotizație sau dacă 
te recomandă cineva. Nu 
regăsești deloc veselia, splen
dida inconștiență a Cartie
rului Latin, a irepetabiiului 
Saint Germain de Preș din 
Paris. Aci totul este sobru, 
ascuns, in spatele ușilor. In 
stradă se iese abia ziua, 
cînd se continuă noaptea, di
mineața in Nyhaven.

...Un entuziasm de obicei 
surprinzător la danezi, oa
meni calmi și deosebit de 
sobri, l-ara găsit in marele 
bilei al tuturor bilciurilor, 
la Tivoli, în Copenhaga, 
imensul parc de distracții, 
unde alături de copii, mii 
de oameni din întreaga lume 
vin ca să rămînă muți de

Irakul
pe drumul 
dezvoltării

asemănătoare. Dar nu des
pre asta vreau să vorbesc. 
Am fost foarte atent Ia oa
menii de la Palmehaven care 
cintau fericiți vechile melo
dii ale unei epoci liniștite. 
Melodiile anilor 1900. De fapt 
m-ani gindit la acest feno
men, nu acolo pe loc, mult 
mai tîrziu, la Copenhaga, 
cînd vizitam muzeul de arme. 
Era pentru prima oară cînd 
vedeam tot felul de arma
ment din toate secolele — 
de la arhebuze și bombarde 
pină la rachetele și tancu
rile de asalt ale celui de-al 
doilea război mondial. Era 
izbitor în această expoziție, 
grija artistică cu care fuse
seră făcute aceste obiecte 
destinate distrugerii. Era 
pentru prima oară cînd ve
deam obiecte de artă desti
nate morții. Și aici, la Co
penhaga, in muzeul celor 
mai frumoase arme de dis
trugere pe care le concepu
seră artiștii, mi-am reamin
tit de atmosfera de sfirșit de 
secol de la Arhus din seara 
de la Palmehaven și am 
înțeles ce psiholog extraor
dinar era acel mic negustor 
falit devenit peste noapte 
milionar. El intuise că oa
menii au început să regrete 
acele minunate zile ale în
ceputului de secol cînd ome
nirea scăpase de obsesia răz
boiului. Reușita Iui poate 
părea surprinzătoare pentru 
străinul ce nu cunoaște psi
hologia danezului, a locuito-
rului 
giile 
lit-o. 
stare 
boiului.

Intre vechile melodii de Ia 
Arhus, între pașii rari și 
preocupați cu care părinții 
și copiii trec zilnic Prin Mu-

mirare in fața femeii 
barbă, in palaturile imagi
nare din labirintele cu apă, 
la tir, unde cîștigi dacă ni
merești capul polițistului, în 
bărcile zburătoare, 
neriș, fără acoperiș 
tr-o lume nebună, 
nebună.

...în intimpinarea 
mele și-a 
Andersen, 
rist danez, povestea bucurii
lor lui. Invitat din nou pen
tru o vizită de studii în 
România, stătea cu o imensă 
hartă în față și ne desena 
pianul viitoarelor 
muri. Pe Georg 
l-am cunoscut cu 
urmă cînd venea _____ _
treia oară în România atunci 
intoreindu-se de la festiva
lul de muzică contemporană 
de la Varșovia. 11 cunoaște 
pe Stroe, pe Vieru, este 
prieten cu Ștefan Zorzor, îl 
admiră pe Apostu și pe 
Constantin Popovici, a scris 
mult despre arta româneas
că și acum revine la noi ca 
să-și termine cartea despre 
România.

România este o țară care 
intră tot mai mult în preo
cupările și atenția danezilor.

La Arhus fusesem invitat 
pentru că Teatrul Nottara 
urinează să joace două spec
tacole în săptămina festiva
lului internațional din sep
tembrie 1970. Mai mulți di
rectori de teatru din Odense 
si Copenhaga mi-au cerut să 
jucăm și la ei și au făcut 
asta nu pentru mine pe care 
nici nu mă cunoșteau, ci din 
marea stimă și apreciere de 
care se bucură teatrul ro
mânesc peste hotare.

De aceea, de-abia revenit 
in București, am și început 
să mă întorc puțin în Dane
marca gîndindu-mă Ia spec
tacolele pe care urmează să 
le dăm în septembrie, gîn- 
dindu-mă la lacurile, la pă
durile, la sunetul scenelor 
Pe care le-am văzut, la prie
tenii care, probabil ne aș

teaptă.

a Bagdad, săptămina a- 
ceasta stă sub semnul săr
bătoririi a două importante 
evenimente din istoria Ira
kului. Programul special de 
festivități a început la 14 
iulie, ziua înlăturării, cu 12 
ari în urmă, a regimului 
monarhic feudal și a procla
mării Republicii Irak, și se 
va încheia azi cu sărbători
rea a doi ani de la cuceri
rea puterii de către partidul 
Baas la 17 iulie 1968.

Țară pe al cărui teritoriu 
s-a dezvoltat și a înflorit 
una din marile civilizații 
antice — imperiul babilo
nian — despre care depun 
mărturie și azi numeroase 
vestigii. Irakul a intrat în 
epoca modernă în orbita de 
interese a puterilor colo
niale și, mai tîrziu, a trus
turilor străine, atrase de 
imensele sale resurse de 
petrol. Prin îndepărtarea re
gimului monarhic și trece
rea în proprietatea statului 
a majorității bogățiilor pe
troliere deținute de monopo
lurile străine, s-au creat ba
zele dezvoltării unei econo
mii naționale. în ultimii ani 
s-au luat o serie de măsuri 
importante — reforma agra
ră, naționalizarea unor în
treprinderi industriale, co
merciale, bănci și societăți 
petroliere străine — care an 
avut drept rezultat o serie 
de realizări în domeniul 
economic, social și cultural. 
Schimbările au început să 
se facă simțite. De-a lungul 
Tigrului și Eufratului, ele 
dau peisajului o notă din ce 
în ce mai modernă. Irakul 
se străduiește să depășească 
condiția de simplu exporta
tor de petrol, trecînd în 
faza de creare a unei indus
trii de prelucrare a bogă
țiilor sale. Se prevede con
struirea unui combinat care 
va produce îngrășăminte 
chimice, sodă și polietilenă. 
O nouă mare rafinărie se 
află deja în construcție Ia 
Rumeilah, adăugindu-se ce
lor existente, la Michrak se 
vor valorifica rezervele de 
sulf. Bagdadul însuși, capi- 
tala țării, își reconsideră 
profilul și perspectivele, op- 
tind din ce în ce mai vizi
bil pentru o siluetă moder
nă, marcată de semnele in
dustriei și urbanisticii seco
lului nostru. Tigrul și Eu
fratul ies, de asemenea, 
treptat din istorie și legen
dă, intrînd în circuitul eco
nomic ca furnizori de apă 
pentru Irigații și de energia 
electrică atit de necesară ti
nerei industrii irakiene.

Succesele obținute, preve
derile planului de dezvol
tare aflat în curs de rea
lizare dovedesc năzuința po
porului irakian de a-și con
tinua drumul consolidării 
independenței sale prin pro
gres economic și social.

Cea de-a doua măsură de ur
gență este constituirea unui tri
bunal de anchetă, care va tre
bui să se pronunțe în cel mal 
scurt timp posibil asupra cauze
lor conflictului între sindicatele 
docherilor britanici și patronat.

în declarația făcută în Camera 
Comunelor, asupra proclamării 
stării de urgență, ministrul aface
rilor interne, Reginald Maudling, 
a subliniat că aceasta este o mă
sură de precauție : cabinetul con
servator nu va utiliza drepturile 
ce-i revin decît în caz de nece
sitate. El a adăugat însă că gu
vernul este gata să recurgă la a- 
jutorul armatei pentru descărca
rea în porturi a mărfurilor de pri
mă necesitate, dacă va fi nece
sar.

Proclamarea stării de urgență 
— în virtutea unei legi care da
tează din 1920 — a fost cerută 
de regină la mai puțin de o oră 
după sosirea sa la Palatul Buc
kingham, joi după-amiază, la în
toarcerea sa dintr-o vizită ofi
cială în Canada.

în ceea ce privește tribunalul 
de anchetă, se crede că el își va 
începe activitatea luni, iar înain
te de sfîrșitui săptămînii viitoa
re va putea prezenta un raport 
guvernului. Ministrul forței de 
muncă și al productivității, Ro
bert Carr, anunțînd crearea tri
bunalului a declarat că, după 
părerea sa, nu există șanse de re
zolvare a conflictului pe calea 
negocierilor directe între părțile 
interesate. După cum am mai a- 
nunțat, greva generală a cuprins 
47 000 de docheri 
ralizînd activitatea 
țară. Blocarea 
5 000 de nave 
tanice a adus
tăți economiei și, implicit, situa
ției lirei sterline.

a 
în

britanici, pa- 
în întreaga 
aproximativ 

porturile bri-
serioase dificul-

ai• DELEGAȚIA de activiști 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Petre Dă- 
nică, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Vilcea al P.C.R., care se 
află în Iugoslavia într-un schimb 
de experiență, a avut o întilnire 
cu Mika Tripalo, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului 
U.C.I. La întilnire au participat 
Koli Șiroka, membru al Prezi
diului U.C.I., precum și ambasa
dorul României la Belgrad, Va- 
sile Șandru.

UN MESAJ 
uESPRE SOARTA LUI 

ARAMBURU

B. ȘT.

• POTRIVIT unul mesaj emis 
de organizația clandestină argen- 
tiniană „Montoneros“, care a re
vendicat răpirea și executarea 
generalului Aramburu, cadavrul 
fostului președinte s-ar afla în 
prezent în lacul San I’oque, si
tuat în apropiere de Cordoba. 
Mesajul face cunoscută, totodată, 
hotărîrea membrilor organizației 
de a răzbuna moartea studentu
lui Emilio Maza, ucis in cursul 
unui schimb de focuri cu poliția, 
și de a lansa împotriva unei lo-
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La Palazzo Montecitorlo fruntașii politici italieni încearcă 
să găsească ieșirea dintr-o criză care riscă să se prelungească. 
Ziariștii examinează cu atenție frazele pe care interlocutorii 
lui Giulio Andreotti le rostesc în grabă dar cu prudență, evi- 
tînd indiscrețiile iar atunci cînd cuvintele sînt prea puține 
pentru a îngădui o ipoteză, chiar fizionomia politicienilor, 
buna lor dispoziție sau, dimpotrivă, îngrijorarea lor, devin 
sursă de comentarii. De astă dată, după primele zile ale con
sultărilor lui Andreotti în vederea formării unui nou guvern, 
optimismul își croiește drum cu dificultate. FRANCE PRESSE 
afirma că „atmosfera nu este deosebit de optimistă“, în timp 
ce CORRIERRE DELLA SERA vorbea despre „un climat 
contradictoriu". LA STAMPA considera că „unii se mențin 
pe pozițiile cunoscute, alții ar dori o atitudine mai prudentă, 
sau cel puțin mai atentă“.

Comentatorii din capitala italiană remarcă dificultatea de 
a se ■ depăși divergențele care au dus la naufragiul echipei 
Rumor. în fond, Andreotti încearcă să rezolve criza cu ace
leași forțe politice și pe aceeași platformă politică. El se stră
duiește să reediteze formula de centru-stînga doar cu mi
nime schimbări în distribuția rolurilor ministeriale. Dar ma
rile probleme — cele care au generat antagonisme și care nu 
pot fi ignorate — rămîn intacte. O nouă listă a guvernului, 
cu un nou premier, nu modifică raporturile dintre cele patru 
partide ale coaliției (democrat-creștin, socialist, socialist-uni- 
tar și republican) ca și din interiorul acestor partide. Există, 
fără îndoială, o anumită dorință a liderilor acestor partide 
de a relua colaborarea lor în guvern. „Centru-stînga“ poate, 
însă, să revină la punctul care a determinat demisia lui Ru-

ROMA:

Căutări in
trecut
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mor, fără ca dosarele divergente să fie soluționate ? „Pentru 
a recompune coaliția în patru — scria IL GIORNO — econo
mia și consiliile regionale rămîn probleme ce solicită o rezol
vare". Socialiștii-unitari, care manifestă o deplasare accen
tuată către dreapta, atrag atenția că „reconstituirea unui gu
vern organic de centru-stînga cere un angajament politic clar 
și coerent din partea tuturor partidelor coaliției". In viziu
nea P.S.U. acest „angajament clar și coerent“ nu ar fi com
patibil cu faptul că Partidul Socialist Italian și unele sec
toare ale democrației creștine se pronunță pentru alianțe re
gionale care nu ar copia cu strictețe formula de „centru 
stingă" utilizată la Roma. Pentru P.S.I. problema se prezintă 
în a>ți termeni. „Considerăm pozitive declarațiile de încre
dere în coaliția de centru-stînga — scrie AVANTI — dar aș
teptăm ca aceia care le-au formulat să le susțină prin fapte : 
noi ne vom afla pe aceleași poziții pe care le-am susținut și 
pină acum, pentru care am cerut încrederea corpului elec
toral, pentru care sîntem hotărîți să luptăm..."

Andreotti încearcă să obțină o clarificare care să îngăduie 
repunerea în funcțiune a coaliției. Operațiunea este compli
cată și amintește faptul că Rumor și-a alcătuit echipa doar 
pe baza unui compromis aparent, prea fragil pentru a îngă
dui o onorabilă longevitate guvernamentală. Demisia lui Ru
mor — consecință a unui joc de culise, în care dreapta de- 
mocrat-creștină a avut un rol decisiv — a anulat compromi
sul și a redeschis polemica între partenerii de ieri. Compli
cații provin și din echilibrul incert din interiorul partidelor 
„centrului-stînga“, mai ales din democrația-creștină în care 
diferitele curente sînt despărțite prin veritabile frontiere po
litice și poartă între ele dispute aprige.

Forțele ștîngii atrag atenția că prin continuarea coaliției 
cvadripartite nu poate fi depășită criza politică. Enrico Ber- 
linguer sublinia în numele comuniștilor că „P.C.I. se pro
nunță pentru o politică economică nouă, menită să ducă la 
dezvoltarea sistemului productiv, bazată pe apărarea cuce
ririlor muncitorilor și pe inițierea unei politici de reforme“. 
El adăuga : „Sîntem ferm împotriva oricărei tentative de a 
dicta de la Roma, de către guvern, majoritățile ce trebuie să 
se formeze în mod liber in cadrul regiunilor, provinciilor și 
comunelor".

Andreotti consacră multe ore consultărilor cu exponenții 
diferitelor forțe politice. Dar partidele „centrului-stînga" nu
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par dispuse să accepte rectificări substanțiale ale pozițiilor 
lor. Va găsi oare Andreotti în cele din urmă argumentele ca- 
pabile să-i readucă pe democrat-creștini, socialiști, socialiști- <
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unitari și republicani pe aceeași bancă guvernamentală ? Și — 
întrebare generată de lecțiile trecutului și de amintirea fap
tului că guvernul Humor a existat doar o sută de zile — cit 
va putea supraviețui echipa născută dintr-un eventual com
promis de ultimă oră?

E. O.

Recent, în localitatea bel
giană Andenne a avut loc un 
festival folcloric internațional 
la care au participat echipe 
de dansuri și cîntece populare 
din mai multe țări. Spectaco
lul de închidere al festivalu
lui s-a bucurat de concursul 
ansamblului „Carpați", unul 
din laureatele festivalului, e- 
voluția artiștilor români cu
cerind în repetate rînduri a- 
plauze la scenă deschisă.

La spectacol au participat 
ministrul belgian L. Name- 
che, primarul orașului An
denne, personalități locale. 
Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei române din 
Bruxelles.

Ambasadorul român 
primit de guver
natorul general 

al Canadei
Ambasadorul Republicii So

cialiste România in Canada, 
Corneliu Bogdan, a fost primit 
de către guvernatorul general 
al Canadei, Roland Michener, 
in legătură cu plecarea sa de
finitivă din această țară. Am
basadorul român a mai fost 
primit, de asemenea, de către 
ministrul afacerilor externe, 
Mitchell Sharp. Ministrul afa
cerilor externe canadian a ofe
rit un dejun în cinstea amba
sadorului român. La 15 iulie, 
ambasadorul României a ofe
rit un cocteil de rămas bun

calități argentiniene un atac si
milar celui efectuat la începutul 
acestei luni la Calera. Mesajul a 
fost publicat în cotidianul „Cro
nica".

URAGAN ÎN POLONIA

o UN URAGAN de o putere 
neobișnuită s-a abătut asupra 
voievodatului Jeszewski din 
R.P. Polonă. Viteza viatului a 
atins 35 m/sec, ceea ce echiva
lează cu fo furtună de gradul 
12. In urma uraganului au fost 
semnalate întreruperi pe liniile 
electrice, telefonice și telegra
fice.

O SECRETARUL DE STAT 
al S.U.A., William lîogers, a 
condamnat, într-o declarație 
făcută presei, acțiunea Comi
siei Camerei Reprezentanților 
pentru alocații bugetare de a 
impune pe cale legală cote la 
importurile americane de texti
le și îmbrăcăminte. El a decla
rat că orice legislație cu carac
ter protecționist ar putea să sc 
dovedească „foarte dăunătoare" 
intereselor comerciale ale Sta
telor Unite.

Legăturile turistice 

romă no—i taliene
In cadrul contactelor pen

tru dezvoltarea relațiilor turis
tice dintre România și Italia, 
la Roma se află în prezent 
Porfir Negrea, vicepreședinte 
al Oficiului Național ele Tu
rism. Cu acest prilej, la sediul 
Ministerului Turismului și al 
Spectacolelor, vicepreședintele 
O.N.T. a avut convorbiri cu 
Gianni Vsvardi, subsecretar de 
stat, precum și cu conducerile 
societăților de voiaj italiene 
CIT“, „Italturist“, „Trans- 
italia“ și „Stes", „Automobil 
club italian“, „Touring club 
•italian“, și societății de trans
porturi aeriene „Alitalia“ și ai 
organizației de turism ITLI, 
aparținînd sindicatelor. Au 
fost examinate diferite aspecte 
ale dezvoltării activității turis
tice dintre România și Italia.

Tiparul : Combinatul poligrafìe „Casa Scìnteli“


