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Vacanța de la o vlrstă Ia alta

Tînărul din fotografie conduce și poartă răspunderea 
lucrărilor de construcții-montaj de la Uzina metalur
gică Bacău (unitate industrială de mare anvergură)

SE NUMEȘTE TEODOR ARTENIE, este inginer, are 
26 <le ani. Calm, atent, stăpin pe meseria sa. absolven
tul din anul 1967 al Facultății de mecanică din Iași se 
remarcă prin acea calitate indispensabilă oamenilor 
de pe șantiere, denumită : DĂRUIRE.
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TARA 
MIORIȚEI

• 110 000 de zîmbete în 
soare

• Memoria istoriei
• Ilustrată de la Costinești
• Pledoarie pentru rucsac

NOI In muncă, In viața de 
organizație

• Ce, cit și unde lucrea
ză tinerii din satul dv 7

— CINE-I PERMI
TE UNUI TÎNĂR SĂ 
AGONISEASCĂ 500 
Șl SĂ CHELTUIAS
CĂ 3 000 ?„

LITERATURĂ 
ARTA

• Dicționarele—actualitate
și anacronism

• Avanpremiera
— SCENA
— PORTATIV
— ECRAN
— PLASTICA
— TELEVIZIUNE

ȘTIINȚĂ

• Motorul Otto și motorul 
Diesel — supremația lor 
rămîne asigurată în vii
torul previzibil.

• Oxidul de azot — ina
micul public nr. 1.

■ ■ Proletari din toate țările, uniți-vă !
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® Idolii gazonului 

RÄDUCANU 
de FÂNUȘ NEAGU

® Juventiștii
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„Trofeul Mobra"
Finala campionatului na
țional de aeromodele
Meridian sportiv•

— Scurte știri
— Informații
— Memento
— Premiere cinematografice

FIȘE PENTRU CEI CARE MAI TIRZIU VOR ALCĂTUI

PROMOȚIA
„PORȚILE DE FIER“

Imagine din centrala electri
că „Porțile de Fier" — faza 

montaj.

FACULTATEA

NU ESTE
0 ANTICAMERA
A INGINERIEI

Interviu cu conf. dr. ing 
ALEX. DÄNESCU

prorector al Institutului Politehnic București
DRAGO? FALIE

Cînd la Gura Văii se excavau 
primele cupe de pămint, mulți 
dintre cei care lucrează astăzi 
aici nici măcar nu auziseră de 
construcția hidrocentralei. Unii 
dintre ei, deloc puțini la număr, 
nu învățaseră încă să țină în 
mînă o unealtă...

Au trecut cîțiva ani de atunci. 
Acum, Porțile de Fier își apro
pie în ritm alert momentul fi
nalizării. Chiar și de la fereas
tra trenului care șerpuiește 
p-intre stînci între Orșova și 
Turnu Severin devine clară do
rința constructorilor de a pune 
punct, cit mai curînd, lucrărilor. 
Cu atît mai mult cînd cobori în 
intimitatea agregatelor aflate pe 
fluxul de montaj, cînd- întîrzii 
printre betoniștii marelui pin
ten din mijlocul Dunării — ba
rajul destinat să proptească va
lurile, descătușîndu-le solzii lu
minii.

Pentru constructori — obiș- 
nuiți să-și măsoare munca prin 
ceea ce lasă în urmă la înche
ierea lucrărilor — Porțile de 
Fier reprezintă o etapă de cea 
mai densă substanță. O perioa
dă dominată de confruntarea cu 
apele Dunării, marcată de efor
turi uriașe, concretizată, în fi
nal, de marșul fluviului prin re
tortele de oțel dătătoare de e- 
nergie. Evenimentul este, un
deva, pe aproape și venirea lui

ne dă — pentru a cita oară ? — 
prilejul să privim mai cu luare 
aminte la cei care ni-1 pregătesc, 
să desprindem — recunoaștem, 
la întîmplare — cîteva chipuri 
tinere din ceea ce vom numi, 
peste ani, ..promoția Porților de 
Fier“. Rămîne un adevăr de ne
tăgăduit că, în drumul său spre 
cota finală, șantierul de pe Du
năre, Șantierul național al tine
retului cum îl numim de cîteva 
luni, a prefigurat și consolidat 
distinct trăsăturile profesionale 
ale unui nou detașament de con
structori, așa cum o făcuseră la 
timpul lor Argeșul, Bicazul, ce
lelalte mari mindrii ale țării.

Ușor de bănuit că, pentru 
mulți, cei mal mulți poate din
tre tinerii aflați astăzi aici. Por
țile de Fier au constituit și mo
mentul debutului, contactul cu 
șantierul. Un botez realizat în 
condițiile puțin obișnuite ale 
muncii pe Dunăre, solicitînd, 
prin volumul și dificultățile 
sale, o teribilă încleștare umană, 
solidă pregătire profesională, 
capacitate de efort, posibilita
tea de a face față la orice. Ia- 
tă-1 pe Gheorghe Radu, dintre 
brigadierii cei mai tineri, lăcă
tuș la energoreparații. A absol
vit anul trecut școala profesio
nală. Locul său de muncă — bo- 
binajul statorului, o imensă co-

roană circulară ce suportă acum 
asaltul surd al meseriașilor dis
tribuiti pe toată lungimea. Cind 
în cavitatea, acum deschisă, a 
turbinci se vor introduce restul 
subansamblelor, nimeni nu va 
mai putea arăta cu degetul ce,

NINA REȘCA 
N. UDROIU

(Continuare în pag. a Vil-a)
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SUBTILA I

Red.: — Recent, a avut Ioc 
In cadrul Institutului politehnic 
un simpozion privind învățămîn- 
tul de subingineri.

Am observat că referatele au 
insistat extrem de mult asupra 
delimitării, ori — mai corect — 
asupra precizării rolului subin- 
ginerului în condițiile produc
ției contemporane, cînd există 
numeroase cadre inginerești, 
pe de o parte, și cadre medii, 
maiștri și tehnicieni pe de alta. 
Cu frecvență, se făcea sublinie
rea : „subinginerul să nu 
considerat cadru auxiliar", 
se pare că asupra acestui 
cru ar trebui să stăruim 
mult. Sondajele noastre 
spun că sînt destui tineri 
evită profesia considerînd-o in
suficient de prestigioasă.

A.D. : —■ La drept vorbind, 
profesia nu este cunoscută su
ficient. Mulți se întreabă care 
vor fi atribuțiile subinginerului, 
care va fi poziția sa în produc
ție între inginer și maistru, care 
vor fi relațiile profesionale în
tre acesțe categorii de specia
liști. Simpozionul a abordat a- 
ceastă temă a relației din
tre inginer și subinginer. Cola
borarea dintre ei are impor
tanță. fiind vorba nu numai de 
relații de muncă, de producție, 
ci de o colaborare cu implicații 
în pregătirea ambilor specia
liști. E nevoie să explicitez. 
Subinginerul este un specialist 
cu calificare tehnică superioară. 
Profesia il destină unei activi
tăți independente și îl pregă
tește ca un cadru de conducere, 
de organizare, de decizie într-un 
sector restrîns de producție. El 
nu este cadru auxiliar, ci, dim
potrivă, va prelua din sarci
nile actuale ale inginerului, în- 
găduindu-i acestuia din urmă 
să se consacre muncii de con
cepție. în mod prioritar, subin
ginerul va activa în sectoare de 
producție cu caracter de fabri
cație, de montaj, de exploatare 
sau de întreținere, avînd calita
tea de conducător și organizator 
al procesului de producție, fiind 
responsabilul principal al înde
plinirii planului în aceste sec
toare. Totodată, el va putea fi 
folosit și în activitatea de crea
ție, în proiectare sau pentru 
unele sarcini de cercetare ; cu- 

T noștințele sale practice avansa
te vor putea fi folosite cu 
succes la elaborarea proceselor 
tehnologice noi, la adîncirea 
unor aspecte legate de introdu
cerea de procedee tehnologice 
moderne, la realizarea instala
țiilor experimentale, a stațiilor 
pilot etc. Mi se nare util — 
chiar si numai ca informație — 
să rememorez precizările fă-

fie 
Mi 
lu

mai
ne 

care

cute de către două departa
mente referitoare la utilizarea 
cadrelor subinginerești. Subin- 
ginerii metalurgi vor fi utilizați 
în organizarea și conducerea 
nemijlocită a producției, ca șefi 
de sectoare și secții, peritru 
conducerea proceselor tehnolo
gice în secțiile și atelierele de 
întreținere și reparații, în sec
țiile electroenergetice și meca- 
noenergetice, în sectoarele de 
montaj șl exploatare a agrega
telor noi, pe șantiere de con
strucții. Atribuții pentru sub- 
inginer, bine determinate, au 
reieșit și din referatul M.E.E. 
Subinginerul energetician va fi 
utilizat în exploatarea, proiec
tarea și montarea instalațiilor 
energetice, ca și pentru unele 
activități de proiectare sau cer
cetare. După o anumită expe
riență, cîștigată în domeniul 
exploatării rețelelor electrice

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a IV-a)
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ION APOSTOL
Ieri dimineață au revenit 

în țară cu expresul de Mos
cova participanții la cea 
de-a patra Olimpiadă in
ternațională de fizică rezer
vată elevilor. Țara noastră

C. STANCULESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

CE-AȘ FACE / 
DACĂ AȘ FI * SECRETAR II.T.C. ȘI ULTIMA

SCRISOARE

SE ALEG APELE
Mi-am pus, adeseori, în răs

timpul acestei perioade pe care 
mi-am petrecut-o ca secretar de 
comitet comunal U.T.C., o în
trebare : ce anume determină 
succesul în munca unei organi
zații al cărei domeniu de apli
cație este satul ? Ce poate face 
ea ca pînă și aparentele condi
ții vitrege insolubile să-i de
vină premise favorabile ? La 
început eram îndemnat să cred 
că răspunsul îi aparține secre
tarului. Mai tîrziu am înțeles 
că a miza prea mult pe imagi
nația și perspicacitatea sa în-

seamnă să vezi unilateral lu
crurile, să subapreciezi laturile 
cu o pondere mult prea însem
nată în arhitectura reușitei, ca 
să le ștergi fără discuție cu bu
retele. Pentru că nimic din 
ceea ce mi-a izbutit mie nu mi 
se poate trece cu desăvîrșire în 
categoria, unor absolute merite 
personale. Eu n-am făcut alt
ceva decît să fiu foarte atent 
la ceea ce se petrecea în jurul 
meu. Iar ceea ce se petrecea 
în jurul meu reprezenta, .. de 
fapt, esențialul. Adică tinerii și 
relațiile dintre ’ sugestiile

SĂ DISCUTĂM DESPRE 

[TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

WOO DE JULIETE
CANDIDA TE LA

STUDENȚIE
Nu, n-am pornit în documentare cu gîndul de a scrie o asemenea anchetă : 

după un raid pe culoarele Universității care a avut ca urmare foto-reportajul 
apărut ieri, am vrut să stau de vorbă mai relaxat cu candidatele care sînt cazate 
Ia căminul de alături. Prima impresie : într-o citadelă a emoțiilor, a speranțelor 
— așa cum îmi închipuiam a fi căminul — am întîlnit un dute-vino animat, 
zgomotos, cu replici violente și deloc civilizate schimbate pe culoare sau de la 
geam la geam, cu strigăte nepoliticoase și uși trîntite. Nu, examenele nu se ter
minaseră, doar cu cîteva ore înainte încordarea 
aleile din jurul căminului și a Universității.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ ■■■■■■

(Continuare în pag. a
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și liniștea așteptării domnea pe

GALINA BÄDULESCU

lor de îmbunătățire a situației 
existente revărsîndu-se asupra 
mea ca un șuvoi inepuizabil. 
Desigur, a trebuit să fac față 
unor aversiuni pe care nici as
tăzi nu mi le explic pe de-an- 
tregul, unor obstinații anacro
nice de proprietari, de ges
tionari de bunuri care preferă 
să țină sub cheie obiecte atît de 
utile practicii de educație. Dar 
am avut și mulți prieteni, am 
avut de partea mea forța in
contestabilă a tinerilor și rolul 
meu n-a fost decît acela de a 
face ca această forță să iasă în 
evidență, să devină clară pen
tru toată lumea.

După două săptămîni, pentru 
mine începuseră să se limpe
zească apele. Începusem, adică, 
să știu bine pe cine mă pot 
bizui și pe cine nu, contribuția 
cui îmi este indispensabilă și 
pe cine anume trebuie să atrag 
cu mai multă grijă către acțiu
nile organizației, cine are ima
ginație, cine numai bunăvoință 
sau numai o hotărire de a în
făptui și o capacitate de efort 
remarcabile. Din punctul de 
vedere al unui secretar asta 
definește o primă condiție 
a succesului : reprezentarea si
gură, neîndoielnică a rezerve
lor de voință și spirit ale me
diului în care acționezi. Ceea 
ce m-a bucurat îndeosebi a fost 
faptul că, treptat, inițiativele 
mele, sugestiile pe care le-am 
dat m-au situat pe un alt plan 
decît acela al debutului. Dacă 
la început mă plasasem pe 
funcția secretarului, dacă îmi 
asumasem cu toate riscurile 
ansamblul atribuțiilor acestuia, 
relațiile mele cu tinerii, cu 
membrii comitetului, cu factorii 
din comună au ajuns să capete 
cu timpul un conținut neaștep
tat care îmi oferea, în mod sur
prinzător, noutatea unei expe
riențe pe care n-avusesem in
tenția să o fac. Am avut senti
mentul că străbat, la sfîrșitu’ 
șederii mele în comună, drumul 
propriu unui activist al comite-

MIRCEA TACCIU

(Continuare în pag. a 111-a)

PREȚUIRE
A GÎNDIRII

de NICULAE BELLU

Tn tulburătoarele sale „Caiete de istorie a filozofiei epicu- 
riene, stoice și sceptice", Marx înfruntă explicit și tăios orice 
tentație de abordare moralizatoare a diferitelor momente 
apartinînd istoriei filozofiei, denumind-o necruțător : o
respingătoare manieră moralistă". Notațiile au în vedere o 
interpretare asupra lui Democrit, căruia un autor german îi 
reproșa „o fariseică însuflețire" și, totodată, în contrast, 
„josnicia de caracter" care stă la baza concepțiilor sale 
despre lume și despre viață. Reacția lui Marx, dură, denotă 
o repulsie afectivă împotriva unor asemenea practici : „Nu-i 
nimic mai ușor decît să-ți etalezi cu orice prilej înaltele cali
tăți morale ; și cel mai ușor e să faci acest lucru cînd e 
vorba de oameni care nu mai sînt în viață"- Dar replica lui 
Marx, conține, totodată, un alt principiu în judecarea ȘÎ 
prețuirea gîndirii. Un 
rea f 
derat) în spațiul propriilor sale condiții. Căci, își va preciza 
Marx gîndul, „asta nu poate fi o apreciere istorică". „De ce 
anume trebuie să punem caracterul lui Democrit la baza 
concepției sale despre lume și nu invers — concepția sa — 
bine determinată — despre lume, felul său de a vedea, la 
baza caracterului său ? Acest din urmă principiu nu este 
numai istoric, dar este singurul prin care aprecierea caracte
rului unui filozof trebuie să-și găsească loc în istoria filozo
fiei. Noi vedem în întruchiparea personalității spirituale 
ceea ce ni s-a înfățișat în sistemul său și, totodată, vedem 
demiurgul viu în centrul lumii sale".

Se instituie aici, poate întrucîtva surprinzător, această re
lație — puțin investigată — între ceea ce e denumit 1) ca
racter și 2) concepția despre lume. Prin caracter, cînd este 
vorba de acela al unui filozof (sau, prin extensie, al unui 
gînditor) se înțelege aici nu particularitatea unui anumit 
temperament, ci „întruchiparea personalității spirituale", 
care nu poate fi concepută distinct și în afara sistemului său 
de gîndire ; distinct și în afara gîndurilor sale, ca și cum 
una ar fi omul, caracterul său, și alta viața lăuntrică a gîn- 
dului său, exprimată în personalitatea sa spirituală. S-ar 
spune că gîndul, firav în aparența sa, pătrunde dincolo de 
spațiul limitat al tehnicilor sale de lucru, invadează celelalte 
teritorii ale existentei individuale, destăinuindu-și astfel poli
semia virtuților safe. Lucrarea gîndului nu apare numai în 
afară, în ceea ce spune, dar și înăuntru, prin ceea ce mo
delează, treptat și adînc, în cîmpul de sensibilitate al per
sonalității active. Nu-I poți rupe pe Socrate filozoful de pro
pria lui viață. Căci ce altceva apără Socrate, dacă nu toc
mai gîndirea sa, concepția sa despre lume, cînd se apăra 
de învinuirile capitale care i se aduceau, preferind cucuta si 
moartea decît renunțarea la sine, respectiv la ideile sale.

A-l plasa pe gînditor în inima pulsînd viu a timpului său, 
cum cere Marx, și a-l descifra astfel în lumina unui spațiu 
istoric determinat („demiurgul viu în centrul lumii sale") nu 
înseamnă, ca atare, a-l reduce, sau a-i anula inițiativa, ori
ginalitatea, cutezanța ; cît înseamnă, dimpotrivă, a-l înțelege 
în unitatea sensibilă și unică a componentelor gîndirii sale, 
din care nici una n-ar fi putut lipsi, fără ca însuși spiritul 
său, personalitatea sa spirituală să nu fi fost îngrădită sau 
chiar anulată.

în prețuirea gîndirii, dincolo de avataruri, stă adînc înră
dăcinat prețul omului care gîndește

uirea gțndtrii. Un principiu științific, decurgînd din situa- 
fiecârui gînditor (și a fiecărui moment de istorie consi-
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— Să revenim acum asupra 
celeilalte ipostaze a vacanței — 
divertismentul — căreia tot dv. 
spuneați că-i acordați o bună 
parte din timp.

— Cum a debutat tineretul 
studios, întregul tineret al Ca
pitalei in geografia vacanței 
mari 7

culoarea aurqlui 
adincuri, cu prețul

atît. De a- 
voi răspun-

lloooo

de zîmbete
in soare

Interviu cu DUMITRU GHEORGHIȘAN
prim-teoretar al Comitetului municipal București al U.T.C.

Organizația U.T.C. a Capita
lei numără 236 600 de uteciști. 
Practic, acest număr — superior 
oricărei organizații județene — 
înseamnă a zecea parte din or
ganizația de tineret a țării. Acest 
număr mai presupune însă o 
variată gamă de profesii și 
virste — strungari, constructori, 
profesori, chimiști, medici, elevi, 
electricieni, studenți, metalur- 
giști, tipografi, ingineri, funcțio
nari, matrițeri, artiști, tehnici
eni, cercetători științifici, pro- 
iectanți, sudori, juriști, Iabo- 
ranți. șoferi, electroniști 
etc. — un grad înalt de diversi
ficare a pasiunilor, interesului, 
dorințelor tinerilor bucureșteni. 
F.sle, in consecință, un dezide
rat major, acela de-a ieși în în
timpinarea acestor opțiuni cu 
inițiative pe potrivă.

Un detașament puternic il 
constituie in cadrul organizației 
cei 110 000 de elevi și studenți. 
Ne-am îndreptat cu precădere 
atenția asupra modului cum iși 
petrec ei această vară, nu nu
mai datorită procentului nume
ric pe care-1 reprezintă, ci, mai 
ales, datorită faptului că pen
tru elevi și studenți vara este 
anotimpul marilor vacanțe, 
cantitatea de timp liber fiind 
mai insemnată decit pentru ori
care altă categorie de tineri. 
Din răspunsul oferit de tovară
șul DUMITRU GHEORGHIȘAN, 
prim secretar al Comitetului 
municipal U.T.C., la citeva în
trebări ale noastre, nu este 
greu de sesizat însuși pulsul 
preocupărilor „de sezon" pentru 
întregul tineret al Capitalei. 
Așadar...

curat, proaspăt. Rezultatele tu
turor acestor acțiuni voluntar- 
patriotice se vor concretiza, la 
sfîrșitul perioadei de activitate, 
în 2 700 000 ore, cu o valoare a 
economiilor anteoalculată 
7 100 000 lei.

,e

• „Patria e aducerea-aminte de zilele copilăriei... coliba 
părintească cu copaciul cel mare din pragul ușii, dragostea 
mamei... plăsmuirile (nevinovate) ale inimei noastre... locul 
unde am iubit și am fost iubiți... fumul vetrii ce ne-a încăl
zit in leagăn, înălțindu-se în aer... barza de pe streșină, ce 
caută duios pe cîmpie... și aerul, care nicăierea nu este mai 
dulce !...“

„Ești frumoasă, ești avuțită... o, țara mea... ai copii mulți 
la număr, care te iubesc... ai cartea de vitejie a trecutului 
și viitoriului înaintea ta..."

(ALECU RUSSO, „Cîntareo României")
• „Umblatul are ceva care însuflețește și înviorează gîn- 

durile mele ; aproape că nu pot gindi dacă stau nemișcat".

(J. J. ROUSSEAU)
• „Călătoria de o mie de poște începe cu un pas”.

(LAO TSB)

— S-ar părea că răspunsul 
trebuie să fie unul singur, ace
la al unui debut intr-un ano
timp al recreării, al odihnei to
tale. al distracției. Nu susțin că 
lucrurile nu stau și în acest fel 
— mai mult, o bună parte din 
timp este dedicată acestor acti
vități recreative — dar ele nu se 
reduc numai la 
ceea, pe scurt, 
de că noi am debutat prin 
muncă. Se știe că, în general, 
tineretul Capitalei este un ti-

— De regulă, se începe cu 
cei care pleacă. Eu voi mențio
na mai iutii ce-am făcut pen
tru tinerii care-și petrec, mai 
mult sau mai puțin, vara în Ca
pitală. în colaborare cu Inspec
toratul școlar municipal și Cen
trul universitar am stabilit un 
program comun de vacanță, 
care se desfășoară in centre, 
tabere locale, puncte de agre
ment. Astfel, cluburile tineretu
lui (Ateneu, Universal, T.4, Teh
nic, Ecran și Modern) și-au re- 
amenajat spațiile și revizuit 
planurile în funcție de cerințele 
sezonului. Pentru ca divertis
mentul să se îmbine armonios 
cu utilul, instructivul, nu vor 
lipsi din invitațiile cluburilor 
filme. întîlnirl cu personalități 
ale științei și culturii, dispute 
pe marginea marilor idei ale 
contemporaneității. Ștrandurile 
și bazinele de înot de la Flo- 
reasca. Obor, Tineretului, Izvor, 
Tei, Băneasa au rezervat ore 
anume pentru învățarea înotu
lui (avem peste 5 000 de cereri) 
și alte activități. La bazele spor
tive Sirena. Olimpia, Construc
torul, Progresul, Electra, Rapid, 
funcționează centre pentru însu
șirea diferitelor ramuri de 
sport : volei, handbal, baschet, 
fotbal, tenis.

— Ați amintit de taberele lo
cale. Dtipă cile știm, acestea au 
devenit tradiționale pentru ti
neretul Capitalei.

— Tradiția se datorește nu nu
mai eforturilor noastre, ci și fap
tului că împrejurările Bucureș- 
tiului cunosc un decor, un far
mec natural greu de concurat. 
Asemenea tabere 
insule 
poziții 
sat și 
Argeș, 
Peste 1 000 de elevi 
aici, in serii de cîte 12 zile,

— adevărate 
bunei dis
ia Snagov- 
la Buda- 
Pustnicul. 
își petrec

• A zecea parte din organizația de tineret 
a țării trăiește plenar 
Tradiționalul „Hei-rup !" se aprinde tulburător 
și lingă un cuptor de cărămidă I • Cluburi, 
ștranduri, stadioane — tot atîtea adrese esti
vale • 400 de semnături pe o scrisoare de la 
Lotru • Seriile de la Buda-Argeș • Cînd preo
cuparea atinge cotele febrilității, nemulțumirea 
devine un impuls perpetuu.

Ieșim în cîmp. învățăm 
punctele cardinale sub cerul 
liber.

Desfacem brațele, fruntea 
ne-o închinăm pămîntului, 
cerului.

în jur se rotunjește țara ; 
țara de rădăcină dulce și a- 
zimă, țara de piatră și vînt, 
de miez ionatan și lemn de 
vioară.

Cuprindem, în căușul pal
mei, cintecul ciocirliei ; și 
ducindu-1 Ia buze simțim 
pămintul 
tre, bulgării 
austru, în 
și apa vie 
zonturile ; și 
nări simțim mirosul griului, 
frunzelor arse, al ploii, pe
linului și mușcatelor din 
pridvoarele caselor.

Răsăritul de ziuă, de soare 
— se seamănă griul, se sa
pă fintini, se-nalță case.

Iși încep cîntecul ciocîrliile 
și florile soarelui arată ora 
luminii ca pe cadranul unor 
ceasuri solare.

Aducem zările bătute de 
. viscol și urgii prin care, tre- 

cind, a rămas viu albastrul 
Voronețului și verdele Suce- 
viței : din aburul lor înalt și 
din mit s-a întremat aripa 
pasării măiastre, zborul ei 
in1 poezia de dor, in fumul 
maramelor, în lemnul porți
lor și leagănelor.

Se-aude orația cosmică a 
Mioriței și se taie piinea ro
tundă pe fața de piatră și re
culegere a mesei Iui Brâncuși.

Așezăm alături de letopi
sețele voievozilor „Cumințe
nia Pămîntului".

neret muncitor (rețineți ponde
rea economică a Capitalei în cir
cuitul național), solicitat intens 
să-și aducă o, cit mai mare con
tribuție la efortul unanim al na
țiunii. Trebuie menționat, în a- 
calași timp, că în urma calami
tăților naturale prin care a tre
cut țara, Capitala s-a angajat 
să obțină importante realizări 
suplimentare. Iată, dar, în ce 
constă ideea că noi am debutat 
prin muncă, Pe ogoarele unități
lor agricole cooperatiste și de 
stat —> Otopeni, Jilava, Chitila, 
Mogoșoaia, Dobroiești, Braga-
diru. Popești-Leordeni, Buciu-
meni — peste 3 000 de elevi par
ticipă efectiv la lucrări de re
coltare și sortare a legumelor și 
fructelor, la întreținerea și re
coltarea oulturilor. Circa 4 200 
de studenți lucrează în ca
drul întreprinderilor agrico
le de stat din județele Il
fov, Ialomița, Constanța, Me
hedinți, Vilcea, Teleorman, 
Olt, Dîmbovița. Pe Șantierul 
național al tineretului de la Lo
tru, in 
participă 
pun aici 
studenți.
unități ale Fabricii de cărămi
dă, iși desfășoară zilnic activi
tatea patriotică 8195 elevi și 
peste 2 000 studenți, muncind la 
stivuirea și transportul cărămi
zilor îp cuptoarele de ardere și 
uscare, la sortarea și expedierea 
acestora către bazele de desfa
cere și pe șantiere. Tot aici par
ticipă zilnic la muncă numeroși 
alți tineri din întreprinderile și 
instituțiile municipiului. La uzi
nele „23 August“, Republica, Se
mănătoarea etc., peste 900 de 
elevi din sectoarele 3, 4 și 7 e- 
fectuează reparații de sortare a 
pieselor, participă la lucrările 
de pe șantierele de investiții, la 
amenajarea depozitelor de ma
teriale. în același timp, pe șan
tierele locale — baze sportive și 
de agrement, 
mii și 
ailnlc 
orașul
Inima

perioada iulie-august, 
la lucrările ce se im- 
peste 400 de elevi și 

In Capitală, la șase

parcuri etc. — 
mii de tineri își Înscriu 

prezența, din dorința ca 
in care locuiesc — 

țării — să fie frumos,

ceasuri de neuitat. Alături de 
bucureșteni, se bucură de aces
te condiții și tineri din județele 
Bacău. Bihor. Brașov, Maramu
reș, Sibiu, Galați, Vrancea.

— Ce se intimplă dincolo de 
limitele Capitalei 7

— Mesagerii tineretului bucu- 
reștean străbat întreaga geogra
fie a țârii. Peste 4 800 de stu- 
denți iși petrec zile de vacanță 
în tabere și stațiunile balneo
climaterice de la Costinești, 
Piriul Rece, Brașov, Bușteni. 
Elevii din școlile profesionale, 
ciștigători ai concursurilor pe 
meserii, au fost trimiși in ta
bără la Constanța, iar membrii 
societăților culturale la Curtea 
de Argeș. La taberele de odih
nă și instrțiire ale C.C. al 
U.T.C, de la Brașov și Gilma 
vor participa 200 de elevi, se
cretari 
școlile 
cee și

Am 
parte 
noastre directe. In excursii, in
terne și externe, organizate prin 
B.T.T., ca și in taberele acestui 
organism central vor merge 
peste 10 000 de elevi și studenți. 
Alte mii vor participa la ex
cursii de sfirșit de săptămină. 
diverse alte acțiuni organizate 
de Agenția de turism pentru ti
neret — București.

— Aș vrea să vă întreb, tova
rășe prim secretar — acum, 
după ce-am ..consultat“ împreu
nă acest variat și tentant pro
gram estival în desfășurare : 
aveți — dacă aveți — ceva de 
reproșat, vreo nemulțumire, și 
cui s-ar adresa 7

— E un pic derutantă între
barea. In perimetrul restrins al 
actului zilnic, concret — există, 
desigur, neajunsuri, se pot isca 
chiar reproșuri, pe marginea 
uneia sau alteia din acțiunile pe 
care le inițiem. Din aceeași do
rință însă, aceea de a veni în 
întimpinarea interesului tineri
lor cu acțiuni pe potrivă, 
preocuparea noastră tot 
sporită — nemulțumirea, căuta
rea creatoare adică, devine o 
condiție sine qua non, un cri
teriu de apreciere. în ce 
privește, ne străduim — pe 
ne stă în putință — să fim 
înălțimea acestui criteriu.

ai comitetelor U.T.C. din 
generale, profesionale, li- 
școli post-liceale.

subliniat aici numai o 
din rodul preocupării

Interviu consemnat de
I. andreițA

Fete șl băieți, pe munte ! 
Pe potecile umbrite de brazi, 
prin covorul de frunze aș
ternut as’toamnă, prin văile 
ascunse unde și acum, da și 
acum, în a doua jumătate a 
lui Cuptor, zăpada spală 
chipul. Aici nu trebuie 
pantaloni evazați, ca la mare, 
nici halat de plaje, nici alte 
dichisuri. Nu, muntele și-a 
păstrat modestia, muntele iți 
impune modestia. Cu un 
rucsac, o bluză șl un șort, 
toaleta e gata, toaleta 
gală a muntelui.

Haideți ! Iar dacă nu 
convinge invitația mea, 
cultați cuvintele unor îndră
gostiți pe care i-am intîlnit 
sus, pe platoul Bucegilor :

— Băieții mei spun : „as
tăzi a fost mai frumos ca 
ieri“. Dar eu sint convins că 
și mîine vor spune la fel, 
pentru că miracolul oricărei 
călătorii e în noi. în veșnica

Obișnuitul orășel al va
canței a devenit, de doi ani 
încoace, un adevărat „sediu" 
al tinereții. Tabăra B.T.T. — 
cum, mai simplu, e numit 
Complexul turistic pentru 
tineret Costinești — se do
vedește gazda generoasă a 
miilor de tineri, români șl 
străini, care vin să-și pe
treacă aici, pe litoralul Mă
rii Negre, zile de vacanță 
sau de concediu. Vilele, că
suțele cochete și corturile 
multicolore, ascunse într-o 
vegetație bogată și reconfor
tantă, oferă condiții de ca
zare și odihnă pentru cele 
mai pretențioase opțiuni. 
Devine, deci, firească solici
tarea tot mai intensă de care 
se bucură Costineștiul. De
vine, deci, tot mai demnă de 
consemnare preocuparea or
ganizatorilor de a face față 
oricărei solicitări, oricărei 
exigențe. In exuberanța,

FLORENȚA ALBU
anotimpuri, înfloresc flori cu 
nume de fete, trec căprioare
le orației de nuntă, se scaldă 
in lună dumbrăvi minunate 
și drumurile, între cumpene- 
le fintinilor, învie trecerea 
atîtor generații. Și nu 
frumuseți fără poveste, 
sînt flori și locuri fără

acelui munte rămas ruină,
— munte ce se cheamă Ce
tatea — are culoarea sîngelui 
și a veninului, a patimei și-a 
urii : are 
smuls din 
sîngelui.

In ruina 
sit tablele 
ruina muntelui, mai mult de- 
cît în tablele romane, mine
rii au scris eu singe istoria, 
de la agatirși încolo.

Are ceva din trupul lui Ho- 
ria. frînt pe roată, muntele 
Cetatea din Țara de Piatră.

Ieșim sub cerul liber să-n- 
vățăm punctele cardinale.

Crepusculul aprinde coroa
na Iui Doja pe fruntea pă- 
mîniuiui — Apoteoză — po
porul își încoronează eroii.

Ieșim sub cerul liber să-n- 
vățăm punctele cardinale...

Desfacem brațele. Fruntea 
ne-o închinăm pămîntului, 
cerului.

Se spune că în zile de-o 
mare limpezime se vede, din 
inaltul munților, țara, pină 
la marea cea mare.

Cunună de piatră și zăpezi 
a pămîntului — înalt, unde 
cerul devine mit și poveste, 
stau Omul, Negoiul și Ceah
lăul — trei munți ca trei 
păstori de Mioriță.

Se spune că din inaltul 
munților, în zile de-o mare 
limpezime, vezi țara.

Țara de Sus, Țara Vrancei, 
Țara de Piatră, Țara Loviș- 
tei. Țara Bîrsei, Țara de Jos
— bogate firi ale aceleiași 
țări !

învățăm punctele cardinale 
sub cerul liber.

Ieșim in zarea soarelui ră
sare ridicînd în lumină acest 
pămint, cu gestul cu care vo
ievozii noștri țineau în pal
me ctitoriile.

învățăm punctele oardinale 
sub cerul 
miazăziua 
în istoria

Fluviu — plămadă de po
por și țară. Harfă a apelor 
acordate cu marea. Lumina 
bate cu mîinile unui nou des
tin, în Porțile de Fier.

In cer străjuie — arc de 
triumf, Carpații.

Descresc in trepte, blinde, 
dealurile cu vii și grădini. 
De-aici se deschide amfitea
trul cimpiei tăiată-n zări — 
morgane, tălăzuindu-și spice
le și ierburile către mare.

Peisaj clasic, echilibrat — 
ce simț al măsurii și-al ar
moniei e-n toate ! Ochiul în- 
temeetorilor trebuie să-l fi 
cuprins și hotărit de undeva, 
de sus, de pe vîrful numit 
Omul. De-acolo, de pe acea 
înălțime a Carpaților numită 
Omul, se rotunjește țara ho- 
tărnicindu-se eu cerul și cru
gul constelațiilor.

Ieșim în zarea deschisă spre 
patru vînturi, spre patru di
mensiuni de timp. învățăm 
punctele cardinale după ro
tirea soarelui, după roza vîn- 
turilor, după mișcarea stele
lor și singelui spre inimă.

„Pe-un picior de plai 
Pe-o gură de rai...“

Intre adîncurile Mării Ne
gre și Orgile Mari ale Pie
trei Craiului, între Delta Du
nării și cimpia trăind labo
rios, omenește, cele patru

liber. Dunărea e 
— punct cardinal 
acestui pămînt.

cîntecul 
ia 

rădăcinilor noas- 
de 

mari 
ori

la

sint 
nu 

. ___ ____  ___ le
gendă. In toate aceste locuri 
de taină, oamenii au adus po
teca, focul și cintecul.

Uitind, din vreme-n vreme, 
istoria lasă să-i scape, din 
șirul riguros, ceea ce rîndui- 
se, datase, însemnase.

Se naște astfel, legenda — 
aistorie scrisă și nescrisă 

acestor pămînturi,..
Fața ne-o întoarcem apoi, 

spre nordul Carpaților, Mia- 
ză-noapte de stei și baladă. 
Pintea Viteazu trece — Cri
văț roșu, prin porțile mara
mureșene. cioplite cu soarele 
și luceafărul — stema heral
dică a eroilor păminteni.

Sună buciumele din Za- 
rand, în Biharia.

Istorie, geologie — cristali
nul și vulcanicul înseamnă, 
deopotrivă, munții și oamenii: 
straturi și rădăcini, relief plă
mădit din erupții, din înge
mănări patetice și limpezimi 
în vreme ! De parcă relieful 
a fost creat de oameni, in 
țara aceasta, pe măsura lor !

Munții păstrează adine — 
aur și singe. fier și mit, sîn- 
ge și uraniu !

Oriunde sapi, le găsești 
împerechiate erele : geologie, 
istorie.

Buciumă zarea de apus, 
deasupra Detunatelor. Pă- 
mintu-și aduce aminte...

La Roșia Montana, piatra

Două din străvechile așezări, 
care formează vatra de geneză 
a poporului nostru : una se află 
în cîmpie, cealaltă în munți. 
Dacii au preferat înălțimile șoi
milor din Țara Hațegului, ca să 
poată supraveghea pămintul că
tre toate zările. Romanii au ră
mas în cîmpia întinsă, mănoasă 
și însorită a Hațegului, inființînd 
aici primul oraș roman.
• SARMIZEGETUSA REGIA, 

astăzi „Grădiștea Muscelului“ 
din munții Orăștie, stă mărturie 
vestigiilor vechii cetății regale 
dace, care se întindea pe o su
prafață de circa 150 km. patrați. 
Tntîlnești aici edificii edilitare, 
laice și civile, dispuse în terase, 
într-o înțeleaptă strategie. Un 
tren forestier duce pînă la lo
cul numit Cetate. De aici se ur
că valea Godeanu, pe un drum 
abrupt, pînă în vîrful colinei 
Grădiștea Muncelului, la 1200 
metri altitudine. Pe o arie de 
trei kilometri se găsesc risipi
te, în ordinea urbanisticii anti
ce. locuințe, ateliere și fortifica
țiile cetății de la Costești, care 
datează de pe vremea lui Bure- 
bista. Mai departe cu doi kilo
metri se află cetatea Blidaru, 
cu turnuri de apărare și puter
nice ziduri de incintă. Sus, la 
800 metri, întîlnești cetatea de la 
Piatra roșie din Valea Lunca- 
nilor, cu puternice întărituri 
militare dace, cu două incinte și 
cu turnuri masive. La 12 km 
de Costești se află încă o ce
tate, cea de la Arimești, care 
forma unul dintre principalele 
inele de apărare a capitalei da-

cilor, Sarmizegetusa regia fiind 
pe atunci centrul politie al tutu
ror triburilor dace dintre Bal
cani și Carpați. Vizitatorii, ro
mâni și străini, rămîn uimiți la 
întîlnirea cu aceste locuri,. Pali-

fost odinioară splendoarea SAR- 
MIZEGETl SEI ROMANE, tre
buie să parcurgi 18 km. distan
ță de orașul Hațeg. Aici, în col
țul de vest al Țării Hațegului se 
înalță, ea o poartă naturală,

„SARMIZEGETUSA
REGIA" Șl
//SARMIZEGETUSA
ROMANA"

sadele, turnurile de veghe, con
strucțiile militare, zidurile de 
apărare realizate din blocuri 
masive de piatră, sanctuarele 
cu coloane, templele, ceasul da
cic sau templul rotund destinat 
cultului soarelui și observații
lor astronomice sînt dovezi ce 
atestă înaltul grad de cultură al 
strămoșilor noștri.
• Pentru a admira ceea ce a

strîmtoarea Tapae, la poalele 
căreia s-a tras cu milenii în 
urmă brazde de întemeiere a 
primului oraș roman pe terito
riul dac. Pe locul celei mai mari 
bătălii din cariera sa, Traian a 
înălțat o cetate, o urbe care să-i 
poarte numele întru eternitate, 
fapt pentru 
la început
Augusta Dacica. Mai tîrziu, ro-

oare a numit-o
Ulpia Troiana

manii i-au schimbat numele tn 
Sarmizegetusa, ca semn de prie
tenie și cinstire a vitejiei daci
lor.

Construcțiile vestitei cetăți ro
mane se întîlnesc și astăzi în- 
tr-o serie de localități, printre 
care : Clopotiva, Brezova, Hobi- 
ța și multe altele. Dar cele mai 
impresionante mărturii ale Sar- 
mizegetusei se află aici : clădi
rea Âugustalilor, situată în cen
trul. orașului antic, cu renumitul 
Collegium Augustalium, înfiin
țat în cinstea lui August și a 
gintei Iulia, sediul oficial rezer
vat ce4ui mai înalt colegiu preo
țesc-. Djn clădirea această se 
trece în forum, marea piață pu
blică. împietrite au rămas are
nele romane și gurile canalului 
prin care erau aruncați gladia
torii sfîșiați de fiare. Puțin mai 
departe se află strălucitorul 
templu al zeiței Nemeris și ne
cropola antică. Obiectele de po
doabă, statuile, capitelurile și 
alte valoroase monumente des
coperite aici sînt expuse în mu
zeul local din comună, pentru 
ca vizitatorii să-și poată în
tregi imaginea despre ceea ce a 
constituit capitala 
nice.

...în drum spre 
istorice, ca și pe
toarcere, munții Orăștiei, ai Re
tezatului, ai Sebeșului sînt tot 
atîtea locuri de popas, ce se în
trec în frumusețe.

Costinești
voia bună și gradul înalt de 
mulțumire ale tinerilor care 
poposesc aici s-au conjugat 
Și se conjugă eforturi stărui
toare, perseverente, pentru 
realizarea unei cit mai an
trenante și instructive odihne. 
In fiecare seară, dansul e 
completat cu acțiuni dintre 
cele mai inspirat alese și 
bine organizate. Un echilibru 
perfect ține în cumpănă di
vertismentul și instructivul. 
Un concurs al „mincinoșilor“, 
de pildă, e „contracarat“ de 
un altul, al celor mai buni 
recitatori. Parada costumelor 
e însoțită de glume și anec
dote, pantomimă și fast. 
Probele coregrafice sînt ale
se astfel incit pot să-i „de
ruteze" și pe cei mai buni 
dansatori. Jocurile sportive 
de pe plajă (volei, baschet, 
fotbal etc.) înjghebate pînă 
acum ad-hoc, capătă carac
terul organizat, pe noile te
renuri sportive de curind 
inaugurate. Excursiile pe li
toral întregesc un album de 
neuitat. Programul fiecărei 
serii constituie, în consecin
ță, o selecție a numerelor 
care alcătuiesc festivitatea 
ultimei seri de tabără — 
carnavalul, cînd, sub reflec
toarele instalate pe noua es
tradă, au loc, printre altele, 
parada costumelor și alege
rea lui Miss și Mister Cos
tinești.

...Și-n vreme ce zilele se 
scurg pe nesimțite, una cîte 
una, alte grupuri vin și 
pleacă, alte serii de tineri 
schimbă locul de odihnă cu 
cel de practică sau de mun
că voluntar-patriotică. Iar 
Costincștiul, deși rămîne 
totdeauna aici, să-i primeas
că ospitalier — el, Cosțineș- 
tiul, o parte din el, pleacă 
cu fiecare, spre toate colțu
rile țării, în diferite țări ale 
lumii — difuzat în atîtea a- 
mintiri și prietenii, pe care 
numai virsta generoasă a ti
nereții le poate crea.

V. RAVESCU

daciei roma-

aceste locuri 
calea de în-

IOANA VASILIU

• NEAMȚ : In iulie și august, 
peste 700 elevi și studenti, sa
lariati din întreprinderile Jude
țului vor face o excursie la 
mănăstirile Bistrița, Văratec, 
Secu, Neamț, Humor, Voroneț, 
Moldovița, Sucevița și Putna. 
Din calendarul turistic al a- 
cestei veri mai reținem o 
excursie în circuit și sărbăto
rirea Ceahlăului, în prima du
minică a lunii august, la Ca
bana Durău.
• TIMIȘ : Cabana Căpriorul 

va găzdui mîine peste 100 de ti
neri veniti la sărbătorirea Zi
lei Pedeșului. Alte grupuri se 
află deja în excursii tematice, 
vizitînd principalele obiective 
industriale, instituții culturale 
și monumente istorice din lo
calitățile Petroșani, Tg. Jiu, 
Băile Felix, Herculane.
• IAȘI : Cunoașterea tezau

rului cultural și istoric consti
tuie principalul obiectiv al ac
tivităților turistice organizate 
de comitetul Județean U.T.C. 
„Turul muzeistic al orașului“, 
oferă prilejul descifrării tre
cutului istoric al bătrinulul 
Iași, a tradițiilor sale cultura
le șl artistice, a forței spiri
tuale și vitalității oamenilor 
de aici. Bojdeuca lui Creangă, 
Teiul lui Mihail Eminescu au 
devenit locul unor întîlniri pe
riodice dintre tinerii poeți al 
județului cu numeroșii lor ad
miratori.

noastră sete de necunoscut 
și pentru că Bucegii răsplă
tesc cu indescriptibile fru
museți ostenelile drumului. 

(„Băieții" sint 15 munci
tori, elevi ai Liceului seral 
din Mediaș ; călăuză, profe
sorul de limba română Vilcu 
Mircea. Gheorghe Lepădat 
și Martin Gathner au ter
minat liceul seral și totuși 
își petrec o parte din conce
diu in drumețiile organizate 
de profesor, nu 
de orientare, ci 
tor al inimilor 
apropiate inimii

— Am hotărit 
ceasta de opt zile, anul tre
cut, la 19 iunie, continuă 
Mircea Vilcu. De ce la acea 
dată ? Eram plecați într-o 
altă excursie, in Maramureș. 
Pe drumul în serpentine s-a 
rostogolit autobuzul în valea 
Izei. Nu s-a accidentat ni
meni, dar am jurat să mer^ 
gem în viitoarele excursii 
pe jos. Am. ales Bucegii. Vin 
pentru a șasea oară. De ce 
revin ? Numai cine nu a 
simțit marele farmec al dru
meției își poate pune o a- 
semenea întrebare. Și, apoi, 
cred eu. este o datorie mo
rală să arăți și altora peisa
jele acestea de o maiestuoa
să și netulburată armonie, 
să-i înveți și pe alții a.b.c.-ul 
muntelui.

Așadar, primele litere din 
cartea înălțimilor — in Bu- 
cegi ! Pe terasa cabanei Ca- 
raiman, o fetiță de-o șchioa
pă se joacă cu Bingo, răs
fățatul cîine al cabanierului.

— Ai venit cu telefericul, 
sau te-a adus tata in brațe 1

— Nu... prin Omul.
Nu se laudă. Tatăl ei, Mir

cea Adămuță, ne confirmă. 
Au venit din Cluj. De la 
Brașov, pe jos, prin munți.

— Am ținut mult să arăt 
și soției acest itinerar făcut 
în burlăcie. A trebuit să aș
teptăm să se facă fata mare, 
să o putem 
Urcă foarte 
cred, 
în prima excursie, tata . .. 
fost ghid. Vreau să o obiș
nuiesc cu efortul, care tre
buie deprins încă din frage
dă copilărie.

Există un străvechi poem 
de-o vîrstă cu primele Olim
piade, care începe astfel : 
„Dâ-i omului un pește ; și 
se va hrăni o zi. Invață-1 să 
pescuiască și se va hrăni 
toată viața“. Oare nu se 
află aici tocmai metafora e- 
fortului ? în năzuința lor 
spre armonia trupului și a 
spiritului, grecii au născocit 
palestrele și au înălțat cele 
mai frumoase statui închina
te efortului. Educarea copi
lului în vederea efortului pe 
care-1 reclamă viața, orice 
activitate creatoare, rămîne 
și azi, mai ales azi, o impe
rioasă necesitate. Oare mun
tele nu poale deveni o pri
mă școală a efortului 7 V-ați 
gindiț la aceasta, tineri pă
rinți 7

...Muntele, care de atitea 
ori te face să rămii intre 
patru ochi cu tunica, cu na
tura. Muntele ne ajută să 
ne descoperim, să ne îmbo
gățim de ginduri încă necu
noscute, de puteri și energii 
incă nebănuite. Ne descope
rim in fața muntelui și des
coperim pe alții. Profeso
rul Mircea Vilcu ne spunea, 
la despărțire, că doi tineri 
din grupul său, în urmă cu 
doi ani, s-au cunoscut aici, 
pe munte, și s-au căsătorit, 

încă un motiv, fete și bă
ieți, să urcăm pe munte !

lua 
bine, 

toată viața
și pe ea. 
Va ține, 

minte că
i-a

M. N. VIORICA DIACONESCU
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1. D-tru Dinișor, președintele 
cooperativei agricole : Tinerii 
noștri muncesc, muncesc mult. 
Semnătura lor se află așezată pe 
tot ceea ce avem mai bun, efor
tul lor s-a materializat în ve
niturile ob{inute, în cele aproa
pe douăzeci de milioane lei va
loarea averii obștești. Ei, dar din 
păcate, mai avem de-a face și cu

cazuri, cu cazuri nedorite. Cred 
eu că pînă Ia urmă vom reuși 
să avem în lădițe numai mere 
rumene...

2. Mihai Sintion, brigadier, se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
cooperativă : Sigur, sînt mulți 
tineri care nu lucrează. Pentru 
îmbunătățirea situației, recu

nosc sincer, organizația n-a fă
cut mare lucru. De fapt n-a fă
cut nimic...

3. Titi Staicu, îngrijitor de vi
ței : M-am legat de această me
serie. îmi place. Pentru mine ea 
are frumusețe, iar retribuția îmi 
răsplătește efortul.

ceastă primordială nevoie a vie
ții — munca. A părăsit cursuri
le școlii tehnice agricole pentru 
că, după cum singur mărturiseș
te, îl enerva trezitul la 6,30 di
mineața și clinchetul clopoțelu
lui. Nu muncește de teamă să 
nu depășească baremul, numai 
de el știut, al efortului ce e da
tor să-l investească fiecare fa
milie în producția agricolă a co
operativei. Curioasă optică...

— Bine, dar părinții te accep
tă în postura aceasta de trîntor ?

— E bine că mă acceptă ? Și 
hai, zău, scutește-mă cu între
bările că-mi strici seara 1

Mi-a întors spatele și-a plecat, 
fluierînd „Trecea fanfara mili
tară“.

— Unde ați lucrat astăzi ? 
ne-am adresat unui alt membru

ratlvă, în praf. Vreau să mă duo 
la Brașov unde am un văr, Flo- 
rea M. Niță, lăcătuș la o uzină, 
care mi-a promis că-mi aran
jează să mă calific. îmi trebuie 
însă 18 ani. Aștept să-i împli
nesc. Pînă atunci mă distrez. Ba
bacii îmi dau tot ce îmi trebuie.

Fără îndoială că îi dau. O do
vedea cămașa albă de poplin cu 
care era îmbrăcat, costumul, 
pantofii aproape noi, doar bom- 
beurile jupuite de la minge...

...— Bine, dar Cic al dumnea
voastră e băiat bine dezvoltat, 
de ce-1 țineți acasă ? ne adresăm 
Stelei Niță, mama băiatului în- 
tîlnit pe centru.

— E, dar e tot mic, tovarășe! 
Ne gîndim că el nu este pentru 
cooperativa agricolă, ci pentru 
meserie.

te șl se mai întîmplă dumnezeu 
știe ce, să ni se piardă neamul ? 
La muncă să se ducă ăștia care 
sînt frați mai mulți, el are cu ce 
trăi.

Criță de părinte, probabil așa 
își definesc atitudinea Stela și 
Marin Niță față de răsfățatul 
lor Cic. Oare să nu le fi spus 
nimeni cît rău îi face ocrotin- 
du-1, păstrîndu-1 în puf, departe 
de muncă ? Să nu înțeleagă inu
tilitatea ocrotirii pomului fru
mos, rotat, dar care dă numai 
mere acre în dauna informului 
Ionathan dirijat sub formă de 
palmetă ? Inimă de părinte...

La Goicea Mare, seara treptele 
căminului cultural se umplu 
ciorchine de acești vîntură vînt. 
Marin Preoteasa, tractorist de 
meserie, din noiembrie și pînă CIC NIȚA : Care-mi este programul zilnic ? Stau ! Și cînd mă 

plictisesc stînd mă duc la teren și joc fotbal. Mai văd de pui, mă 
duc la film, fumez, mă mai uit după fete. Cam asta fac mereu...

STELA NIȚA : A, Cic al mieu e mic... Cum să-l hudesc dacă 
n-a umplut nici optsprezece ani... Lasă-1 să mai crească. O să 
meargă poate la o meserie. Și pe urmă, pînă o încărunți, are el 
tot timpul să se necăjească cu munca...

*
*
*L

„...Cei harnici muncesc acolo unde este nevoie, unde-i trimi
tem. Cei... mofturoși își fumează țigara furată din pachetul lui 
tătîne-su prin parc, la cămin, la bufet, pe acolo unde-i duc 
pașii întîmplători din fiecare zi. Băieții bat mingea și sprijină 
zidurile, fetele nu ies din casă o zi întreagă, numai ca să-și 
păstreze fața albă, neatinsă de soare. Parcă numai la noi e 
așa ? Cînd mă gîndesc ce am realizat în satul nostru — că
min cultural cum nu sînt alte două în toată țara, electrificare, 
parc, colț zoologic, stadion "cu gazon și tribune, sere-solar pe 
16 hectare, o agricultură cu adevărat intensivă (peste 14 000 
lei venituri de pe fiecare hectar) etc. etc. — și sînt mulți ti
neri ce au pus serios umărul la edificarea acestor împliniri — 
mă cutremur la gîndul că mai sînt și dintre aceia care se ser
vesc numai din ceea ce au produs,cei mulți. Se servesc fără 
reținere, fără nici o undă de remușcare. Nu pot înțelege cum 
într-o societate a muncii refuză efortul, cum într-o societate 
ce deschide fiecăruia perspectiva realizării depline, ignoră toc
mai această inestimabilă realitate a zilelor noastre, nu se dă
ruie unui scop 1“

Discuția cu tovarășul Dumitru 
Dinișor, președintele cooperativei 
agricole, ne-a oferit un punct de 
plecare în reportajul-anchetă ce 
l-am întreprins la Goicea Mare pe 
tema : ce, cît și unde lucrează ti
nerii din satul dv ? Pe cei mai 
mulți dintre tineri, mai ales pe 
fete, i-am întîlnit în cîmp.
113 LUCREAZĂ LA GRADINA 
DE LEGUME, IAR ÎNCĂ A- 
PROAPE PE ATÎTIA ÎN ZOO
TEHNIE, LA CULTURA MARE, 
SECTOARELE ANEXĂ Șl LA 

BIROURI
Au optat, s-au calificat, iar a- 

cum contribuția lor la materia
lizarea prevederilor de plan 
este apreciabilă. La lotul de 
hibridare a roșiilor lucrează o 

Doi prieteni, doi pierde vară : Marcel Bichea și 
Ion (Cic) Niță. La cei 18 ani ai lor încă n-au 
aflat ce este munca. Mereu sub aripa oblădui- 
toare a părinților, încă n-au avut prilejul să 
cheltuiască măcar un leu cîștigat prin sudoarea 

lor

echipă formată numai din 
uteciste. De priceperea lor depin
de obținerea milionului de lei pla
nificat a se realiza prin valorifi
carea seminței elită produsă pe a- 
ceste 4 hectare. Despre muncă, 
despre vise, despre gradul de an
gajare al tinerilor comunei discu
tăm cu cîteva membre ale echi
pei. „Pentru mine a munci în
seamnă a avea satisfacții. Lucrez 
la grădină de cînd am terminat 
școala generală. Retribuția e 
foarte bună așa că mi-am pregă
tit totul pentru căsătorie : mobi
lă de 7 000, plapumă de lină, 
covoare, 40 de perini, 40 de pro
soape cusute de mine, cearcea
furi,... tot ce trebuie să aibă o 
fată. Peste o lună și jumătate 
voi avea nunta. Băiatul e trac
torist. Îmi doresc apoi o casă... 
ca a tovarășului președinte. Și o 
voi avea I Cine muncește cu 
sîrguință și e chibzuit, este im
posibil să nu reușească să obți
nă totul de la viață“ (Ioana Zui- 
can, 19 ani). „îmi este necaz 
cînd îi văd pe băieți, oameni ca 
brazii, că stau. Zău, nici n-ai 
curajul să le accepți prietenia. 
Sînt răi, sînt leneși. Și nimeni 
nu intervine să-i ajute în vreun 
fel să devină oameni. Organiza
ția U.T.C. ar putea face acest 
lucru dar cei ce ne-au fost puși 
în comitet sînt plictisiți parcă, 
nu întreprind nimic. Nici cotiza
ția nu ne-o mai cer. Am auzit 
că pune secretarul bani de la 
el. Despre adunări, astea se (in

-1
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doar la alegeri...“ (Viorica Bălă- 
șoiu). „La noi în Goicea Mare, 
băieții nu prea lucrează. E plin 
stadionul de ei. Și seara, ți-e tea
mă să mergi la film sau după 
treburi prin sat. Iți fac tot felul 
de șicane. Nimeni și nimic nu-i 
poate pune la punct. S-au învățat 
așa. Cred că nici părinții nu le 
mai zic nimic“ (Constantina Mi
hai). „Au dreptate fetele, a inter
venit inginera Agripina Alexan
dru. Sînt cîțiva băieți, o să-i ve
deți spre seară prin centru, care 
nu fac altceva aecît să-și poarte 
pașii pe ulițe, să arunce vorbe și 
să pună piedică fetelor. Ei se 
plimbă și noi, aici, muncim și 
cîte 14 ore pe zi pentru a evi
ta rămânerile în urmă la lucrări
le de bază, să asigurăm valorifi

carea întregii 
vroducții“.

...O să-i ve
deți spre seară 
prin centru... 
Privim ceasul, e 
ora 16. Precis a- 
cești plimbăreți 
n-au ieșit pe 
centru. Probabil 
încă mai dormi
tează în came
rele cu hîrtie al
bastră în gea
muri sau la um
bra deasă a gu
tuiului din col
țul curții. Pînă 
atunci dăm o 
raită în celelalte 
sectoare de pro
ducție ale coo
perativei, adrese 
de peste zi pen
tru foarte mulți 
dintre tinerii sa
tului Goicea 
Mare. La zoo
tehnie am asis
tat la un eveni
ment deosebit. 
Din grupa de 
viței îngrijiți de 
Titi Staicu și 
Constantin Preo
teasa, cea de a 
o suta vițelușă a 
fost trecută la

turma de bază. La cîmp, briga
dierii de vîrstă utecistă, Constan
tin Iordache și Mihai Simion 
încheiaseră recoltatul griului 
de pe suprafețele cultivate 
de brigăzile lor. Media în
registrată — 3128 kg la
hectar — depășea cu mult pla
nificarea. Iulică Mitroi a reali
zat atunci pe cea de a 200-a 
normă convențională din acest 
an. Tîmplarii Ion Staicu (18 ani) 
și Ștefan Zuican (24 ani) au în
cheiat acoperișul ultimului din
tre grajdurile de vaci ce vor intra 
în producție de toamnă. Ioana 
Pîrvu, absolventă de liceu, a 
fost confirmată de către consiliul 
de conducere pe postul de con
tabilă. După un an și jumătate 
de ucenicie Iulian Bălășoiu a a- 
șezat prima cărămidă în calita
te de zidar calificat. Mecaniza
torii Ion Zuican, Lucian Zuican, 
Ion Tutuianu, angajați în compe
tiția „secția de mecanizare cu 
cele mai bune rezultate“ au în
cheiat un bilanț lăudabil: depă
șirea cu mii de lei a venitului 
planificat pe tractor; au reali
zat economii la piesele de 
schimb, la carburanți. Pe combi
na „Gloria" un tînăr viitor lăcă
tuș, Marin Burnea care, aflat în 
vacanță, muncește alături de pă
rinți. In serele solar, liceenii 
Marin Bichea, Valentin Popescu 
și Constantin Radu ajută la re-

: tinerii din satui dumneavoastră?
Cine-i permite unui tînăr 

să agonisească 500 și 
să cheltuiască 3000?

coltatul roșiilor. Tanța Mihai a 
recoltat, ea singură cea de-a 25-a 
tonă de legume. De la ferma de 
vaci, unde muncesc ca îngrijitori 
mulgători patrusprezece tineri, a 
fost livrat cel de al 5 000-lea 
hectolitru de lapte. Producția 
medie a ajuns astfel Ia 1 600 li
tri de la fiecare vacă... Tinerii
sînt la posturi, exact cum o in
dică diagrama forței de muncă 
prezentă în caietele program 
ale brigadierilor. Un umăr so
lid, entuziast la îndeplinirea sar
cinilor de producție.

O SEARA PRINTRE 
PLIMBĂREȚI

Soarele mai este de o suliță 
pe cer. Pe centrul satului aglo
merație. încercăm un dialog cu 
cei odihniți și proaspeți care cer 
o țigară celor ce se întorc de la 
cîmp, îi muștruluiesc pentru că 
au întîrziat și prea s-au nădușit 
la treabă.

— Dumneata nu te-ai dus as
tăzi la muncă ? ne adresăm unui 
vlăjgan care părea cel mai su
părat.

— Eu ? Păi de ce să mă duc ? 
Nu-s de ajuns proștii ăștia ? De 
la mine muncesc babacii. Am o- 
rigine bună — tata s-a îmbolnă
vit dar tot muncește, e paznic, 
iar mama face cîte două sute de 
norme pe an. Sînt exemple. Nu-i 
de-ajuns ? Ce, e chiar obligato
riu să muncim toată familia ?

Abia pornit, Ion Stănescu nu 
se mai oprește. Adaugă alte și 
alte argumente prin care-și jus
tifică insensibilitatea față de a-

I
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tului județean și faptele îmi ar
gumentau un adevăr pe care, 
poate în alte împrejurări, nu 
l-aș fi indentificat cu atîta si
guranță. Intre aceste două 
funcții, a secretarului de comi
tet comunal și a lucrătorului de 
la județ există punți foarte 
trainice de legătură, perma
nente schimburi de autoritate, 
puncte de interferență, de su

prapuneri și de restituiri re
ciproce. Cită vreme este pre
zent în comună alături de se
cretar, activistul trebuie să re
zolve, împreună cu el, proble
mele curente ale muncii, să lim
pezească ce este de limpezit, să 
nu se mărginească Ia a da sfa
turi. însă din clipa în care 
acesta părăsește pentru o pe
rioadă comuna, cea mai mare 
parte a atribuțiilor sale trebuie 
să treacă, în mod firesc, asu
pra secretarului de comitet co
munal. Fără să fie conștient de 
un asemenea transfer secretarul 
își îndeplinește, practic, numai 
jumătate din obligații. In fond, 
ceea ce am printre altele dato
ria să realizez ca secretar de 
comitet comunal este tocmai 
fructificarea maximă a ajuto- 

al grupului stabilit la ora aceas
ta a serii în fața căminului cul
tural.

•— Eu nu lucrez nicăieri. Mi-e 
lene, e bine ?

— Păi eu zic că nu e bine...
— O să am destul timp și 

pentru muncă. Dar nu la coope- 

— Cei trei — Marin Bichea, Valentin Popescu și Constantin Radu, sînt doar... trei dintre elevii 
de liceu care, aflați în vacanță, au solicitat să lucreze la cooperativa agricolă. Și lucrează cu 

excepționale rezultate, cum aprecia inginera Agripina Alexandru.

rului pe care activistul mi-1 
poate da, valorificarea deplină 
a condițiilor concrete pe care 
el mi le pregătește numai în 
parte, numai într-o fază de în
ceput și într-un timp scurt. A- 
ceasta mi se pare a fi o a 
doua condiție în absența căreia 
succesul unei întregi organizații 
devine iluzoriu.

Nu-mi dau seama exact dacă 
există ceva care să compenseze 
lipsa de sprijin, într-o propor

SE ALEG APELE
ție mai mare sau mai mică, din 
partea factorilor. M-am aflat 
într-o zi în laboratorul, de fi
zică al școlii. O sală față de 
care cine poate să aibă preten
ția dotării ei cu nișe în pereți 
și. căzi placate în faianță ? Ni
meni, deocamdată. Dar nici o 
scuză nu putea acoperi dezordi
nea, stratul vechi de praf, at
mosfera de hambar devastat a 
laboratorului. Sub un ecran 
vopsit cu bronz argintiu se afla 
ceea ce mă adusese acolo. Un 
aparat de mărit foto, nou-nouț, 
care zăcea în aceeași stare de 
mizerie ca și restul obiectelor. 
Nimeni nu-1 folosise vreodată 
pentru că lipsise pentru asta 
permisiunea directorului școlii, 
nimeni nu-1 atinsese, era o mo
bilă metalică mai inutilă decît

— Atunci de ce nu l-ați dat 
Ia o școală profesională ?

— L-am dat, dar n-a reușit. 
Acum îl ținem pînă o umple 18 
ani și om mai vedea ce-o să fa
cem cu el. Pînă atunci să stea 
aici. II ținem noi, căci numai pe 
el îl avem. Dacă se îmbolnăveș- 

un morman de fier vechi. Și, 
în timpul ăsta, tinerii din Sa- 
raiu ar fi vrut să instaleze în 
centrul comunei un panou care 
să țir.ă la vedere, să atragă a- 
tenția prin fotografii elocvente 
asupra acelora dintre ei care 
nu vin la muncă pe ogoarele 
cooperativei agricole pierzîn- 
du-și timpul cu nimicuri. N-am 
obținut nici eu aprobarea folo
sirii aparatului, n-am obținut 
decît niște promisiuni foarte 
vagi deși conservarea piesei în 
așteptarea unei viitoare și pro
blematice activități a unui cerc 
foto al elevilor, și numai al 
elevilor, fără vreo atingere cu 
realitatea comunei, mi-a apă
rut ca o absurditate. Directorul 
școlii are însă concepțiile lui și 

probabil atîta timp cît va fi 
director acolo situația nu se va 
schimba și nu se va schimba 
nici tratamentul umilitor la 
care acesta l-a supus de cîteva 
ori în decurs de nici un ceas, 
sub ochii mei, pe secretarul co
mitetului comunal U.T.C., de 
astădată cel real, profesorul 
Nicolae Bunescu, subordonatul 
său.

Firește, visam ca reușita 
să-mi fie deplină dar dacă 
n-am izbutit să rezolv tot ceea 
ce am sesizat că trebuie dus 
pînă la capăt, asta s-a întîmplat 
nu pentru că mi-ar fi lipsit 
ambiția sau mijloacele de con
vingere ci pentru că n-am 
avut destul timp. Dar am 
plecat de acolo mai încredin
țat ca oricind că indiferent de 

acum a adus acasă doar 500 de 
lei. Și numai pe îmbrăcăminte 
părinții au cheltuit aproape trei 
mii de lei... între timp a mîncat, 
a mîncat vîrtos pentru că arată 
bine, roșu la față, dezvoltat ar
monios, ca un sportiv. Ion Vintilă, 
de asemenea tractorist, se laudă 

duritatea inerției poți descope
ri remedii împotriva ei, oricui 
i-ar aparține. Dacă vizitele pe
riodice ale autorităților în con
trol nu s-ar mărgini doar la a 
constata ce e rău sau nepotri
vit, la numărătoarea bețelor pe 
care unii le vîră în roțile al
tora, dacă fiecare din cei ce 
trec ar lăsa în urma lor măcar 
o singură chestiune pusă la 
punct, cei ce rămîn ar avea 
mult mai puțin de furcă.

In sfîrșit, o cale rezonabilă 
care se constituie poate în cea 
mai importantă condiție a suc
cesului rămîne. fără doar și 
poate, aceea a consolidării rîn- 
durilor celor care gîndesc a- 
semenea ție, de a-i lega în
tr-un colectiv indestructbil, de 

a-ți găsi aliați. De unul singur 
nimeni nu poate face nici mă
car un pas înainte. Nu trebuie 
să-ți spui niciodată orgolios, 
„fără mine nu se poate“, ci, 
respectînd adevărul, să afirmi 
cu toată credința : „nu pot ni
mic fără ceilalți“. Sînt sigur că 
aș fi eșuat lamentabil fără aju
torul tovarășilor și prietenilor 
mei Nicolae Bunescu, Mihai 
Dragu, Iorgu Georgeta, fără în
țelegerea atîtor tineri care au 
transformat, de la o zi la alta, 
căminul cultural în centrul a- 
tenției lor, fără sprijinul cali
ficat al directoarei căminului, 
Elena Bercu, un incomparabil 
animator, de o energie pe care 
n-o întîlnești pe toate drumu-

MARIN PREOTEASA : Mi-au luat tractorul, care mergea bine, 
și l-au dat la casare. Altul n-au mai repartizat la secția noas
tră. Pe mine m-au lăsat pe dinafară. Ce să fac ? M-am dus la 
tovarășul director, l-am rugat frumos să mă ajute. Nici n-a vrut 
să mă ia în seamă. în fiecare zi m-am dus la secție, deși știam 
că n-o să am ce face... Acum m-am dus la I.A.S. și lucrez, tem
porar, cu un motor...

GHEORGHIȚA PREOTEASA : Sînt necăjită rău, tovarășe. Mă 
uit zi de zi la Marin al mieu, om cît muntele, și-mi vine șă 
plîng. E deștept, e frumos, e sănătos, e tractorist bun, dar din 
luna lui noiembrie nu mai lucrează. In nouă luni a adus acasă 
doar cinci sute de lei... Poate și el e de vină că are gură multă, 
dar și cei de la secție de ce i-au luat tractorul, de ce i l-au dat 
la topit ?

cu palmaresul de a fi văzut toa
te filmele și spectacolele prezen
tate la căminul cultural fără să 
fi cumpărat măcar o dată un bi
let... Escaladează acoperișul că
minului cultural, se expune ac
cidentării traversînd o bîrnă a- 
șezată între două ferestre și co
boară, legat cu o frînghie în ma
gazia decorurilor. Șperaclul îi a- 
jută să deschidă ușa și imediat 
e în sală... Cînd nu ești ocupat 
cu munca, cînd părinții îți asi
gură tot ce îți trebuie, sigur că 
găsești suficient timp să inventezi 
soluții, să săvîrșești acte de așa- 
zisă bravură, care să te ridice în 
ochii celor de mintea ta. Marcel 
Bichea, fiul picherului Ion Bi
chea și al foarte harnicei Eca- 
terina Bichea, care, anul trecut, 
a realizat cel mai mare număr 
de zile muncă din brigada a 5-a 
de cîmp, își dă aerul celui mai 
talentat dar și neînțeles fotba
list. Ore în șir jonglează cu min
gea, sprintează, șutează la poar- 
tă. N-a jucat însă nici un meci în 
echipa satului, ce activează în 
campionatul județean, pentru 
că, zice el, toți sînt împotriva 
talentului. Intr-adevăr, și condu
cerea asociației sportive și antre- 

rile, cu un dar al convingerii 
căruia admirația mea îi este 
încă datoare. De la ei am în
vățat că ceea ce nu reușește 
într-o anumită formă, poate 
izbuti într-alta, dacă nu în săp- 
tămina aceasta atunci, gradat, 
în săptăminile viitoare, că tre
buie să faci astfel incit să fii 
mereu în jurul tinerilor, să 
apelezi mereu la ei, tu să nu fii 
personalitatea inaccesibilă, ci 
camaradul lor de fotbal, de te
nis, de pescuit, de sapă, de 
excursii, de discuții despre via
ță, despre muncă, despre feri
cire, tu să nu fii decît purtăto
rul lor de cuvînt deopotrivă cu 
ecoul pe care îl stîrnesc gîn- 
durile tuturor laolaltă. Dar nu 
ajungi la o asemenea prietenie

dădăcindu-i „fă așa sau așa" 
pentru că nu-1 crezi prieten 
pe cel care-ți deschide ochii, el 
păstrîndu-se mentor doctoral pe 
undeva, pe deasupra ta, ci pe 
acela care pășind alături de 
tine descoperă, înțelege, rabdă 
sau se bucură o dată cu tine. De 
aici se nasc toate celelalte con
diții ale izbînzii pentru că a- 
ceastă comuniune îți dă senti
mentul responsabilității, fiind 
apa vie care-ți hrănește puterile 
ajutîndu-te să ți le redobîndești 
dacă le-ai pierdut, mîhnirile, 
dacă le ai pentru ei, ți le pro
tejează cu respectul pe care ți-I 
poartă și e mare lucru dacă a- 
jungi să-ți poarte tinerii res
pect și să te iubească.

De fapt asta e totul. 

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

norii, și jucătorii sînt împotriva 
Iui, dar nu împotriva lui Marcel 
Bichea talentatul, ci a lui Marcel 
Bichea neseriosul, omul care nu 
se leagă cu toată inima de ni
mic.

— Au să-mi plîngă dumnea
lor urmele?! Cînd mi-or citi în 
ziare numele într-o echipă mare, 
regretele vor fi tardive...

— Dar unde pleci ?
— La Ceacova, în Banat. A- 

colo am un prieten, elev la li
ceul agricol, care mi-a spus că 
pot să încerc și eu să mă anga
jez pe la o fabrică de acolo. Nu 
voi munci, că sînt fotbalist...

— Cîți ani ai tinere, că după 
răspuns nu ți-aș da mai mult 
de 8.

— Eu ? Am 18 ani 1
— Și pe aici nu muncești pe 

nicăieri ?
— Aici ? La ăștia care nu mă 

înțeleg ca fotbalist, ca cel mai 
talentat fotbalist din sudul Dol
jului ? Să muncesc aici ? Păi 
sînt prost ? C.A.P.-ul nu e pen
tru băieți deștepți, frumoși și ta- 
lentați ca mine 1

Oare așa să fie ? Mie nu mi 
s-a părut că e atît de deștept, de 
frumos și de talentat precum se 
laudă. Părinții de ce nu-i așează o 
oglindă în față, de ce nu-i în
cuie mîncarea, și nu-1 lasă să se 
îmbrace doar cu ce agonisește 
el ? Poate atunci ar coborî cu 
picioarele pe pămînt, poate a- 
tunci ar afla că nu cu picioarele, 
ci cu mîinile omul și-a obținut 
dintotdeauna cele necesare traiu
lui și progresului.

Ion Calopăreanu avea o me
serie frumoasă. Era unul din 
foarte apreciații croitori din sat. 
Azi, nici măcar pentru el nu 
mai coase haine. E liber profe
sionist, „om de bază“ al grupu
rilor de taclagii din centrul sa
tului. Și șirul numelor ar putea 
fi continuat. Sînt mulți cei care 
constituie plaga satului Goicea 
Mare, rugina generației în care 
au apărut. îi părăsim cu insatis
facția omului ce întîlnește exact 
ceea ce n-ar dori.

...Ce, cît și unde lucrează tinerii 
din satul dv ? O întrebare cu 
foarte multe și diverse răspun
suri la Goicea Mare. Suma lor, a 
răspunsurilor îndeamnă la medi- 
tare și, mai cu seamă, la acțiuni 
energice, cu miez educativ în 
scopul recuperării întregului 
fond uman și al acestor 20—25 
de pierde-vară ce fac act de bra
vură ridicînd drept steag al a- 
titudinii lor lenea, nepotrivirea 
ca meserie a activității în agri
cultură. Organizația U.T.C., fa
milia sînt primele care au dato
ria să intervină.

Anchetă realizată de
GHEORGHE FECIORU

Fotografiile :
FLORIAN ROȘOGA
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Dicționarele, aceste instrumente atit de necesare in eforturile 
de a depăși barierele, pe care o specializare tot mai accentuată 
le ridică iu fața noastră, tind să devină, prin diversitatea și 
cheile oferite, indispensabile în consolidarea unei educații știin
țifice complexe. Poate acesta este și motivul, pentru care exi
gența față de aceste lucrări sporește direct proporțional cu îm
bogățirea tipurilor de dicționare și mai cu scamă, cu dorința 
noastră crescîndă de înțelegere și inițiere în discipline comple
mentare sau nu. domeniilor in care activăm. Dintre dicționarele 
apărute in ultimul an, ne-am propus să supunem unei discuții, 
sperăm necesare și constructive, trei : ..Dicționarul de termino
logie literară“, „Micul dicționar filozofic“ și „Dicționarul de etică 
pentru tineret“ pe care în rindurile ce urinează le vom indica 
prescurtat D.T.L., M.D.F. și D.E.T.

Printre cei invitați să-și ex
prime opiniile cti privire la 
dicționare, la măsura în _ care 
ele îndeplinesc sau nu cerințele 
unor bune, eficiente realizări, 
sint specialiști din domeniile 
respective și reprezentanți ai 
categoriilor de cititori direct 
interesate de cercetarea acestor 
lucrări. Heluînd afirmația că 
dicționarele trebuie să consti
tuie, în principal, instrumente 
de lucru, adăugăm acum, nu 
orice fel de instrumente, ei 
unele capabile să asigure tre
cerea cititorului peste praguri
le ur.ui ezoteric altfel i 
montabil. In caz contrar, 
rința și chiar aptitudinea 
abordare a unor probleme 
parținînd domeniului supus in
teresului nostru, rămin simple 
deziderate și asta pentru că, 
așa cum remarcă profesoryl 
H.H. STAIIL „graiul pe căre-1 
vorbim fiindu-ne transmis din 
generație în generație, prin 
întrebuințare zilnică, fără în
vățare specială, ci doar „după 
ureche", este ncprecis și suferă 
necontenite evoluții semantice 
și fonetice. în folosirea lui cu
rentă, ne înțelegem între noi 
destul de bine, deși, deseori 
„amfiguric". Cînd trebuie însă 
să analizăm, cu acuratețe, o a- 
nunie problemă, avem nevoie 
de o limbă fără „amfibologii“, 
„sinonimii" și „omonimii", adi
că de un limbaj in care fieca
re noțiune, clară și distinctă, 
să fie semnificată printr-un 
termen tehnic convențional. 
Dicționarele au tocmai rostul 
de a consemna asemenea voca
bulare, ținînd seama de uzajul 
stabilit în cercul oamenilor de 
specialitate". Se poate conclu
ziona cu ușurință, că definițiile 
și explicațiile cuprinse în astfel 
de lucrări, trebuie să fie clare, 
concise și de o mare precizie, 
în acest sens iată ce mărturi
sește eleva HAMPU VIORICA 
de la Liceul industrial M.I.U., 
cu privire la D.T.L. „Din pă
cate, pentru noi, elevii, care re
prezentăm o bună parte (cre
dem) din cititorii pentru care 
a fost alcătuit acest dicționar, 
ar fi fost necesar în multe ca
zuri să avem la îndemînă un 
alt dicționar pentru înțelege
rea unor definiții, explicații 
din D.T.L." Referindu-se la 
același dicționar și remareînd 
neclaritatea multora dintre de
finițiile și explicațiile cuprinse 
în el, prof. univ. dr. doc. 
AL. PIRU se întreabă : „Ce să. 
înțelegem din fraze că : „Isto
ria literaturii oferă material de 
analiză critică" : „Aceasta din 
urmă (istoria literaturii) este 
chemată să impună în primul 
rind valorile literare contem
porane“ : „Istoricul (literar) uti
lizează... principii de analiză și 
evaluare a operei literare puse 
Ia dispoziție de domeniul cri
ticii literare" ; „Critica ne apare 
astfel drept instrument de lu
cru necesar în cercetarea isto
rică a literaturii" ; „Critica ve
rifică caracterul (scuzați ca
cofonia) științific al criteriilor 
sale de analiză pe materialul 
oferit de istoria literaturii“ : 
„Se impune ca o concluzie lo
gică complexitatea muncii de 
cercetare literară! necesitatea 
însușirii de către cercetător a 
științei literare în ansamblul ei, 
garanția unor rezultate prodi
gioase, riguros științifice ?“ 
Intr-adevăr se impune dar — 
adaugă profesorul Al. Piru — 
garanție că pe baza acestui dic
ționar ar fi cineva în stare să 
înțeleagă ce este „știința lite
raturii“ nu există". Reiese 
foarte clar, mai ales urmărind 
asemenea exemple, că un dic
ționar care nu are darul de a 
lămuri satisfăcător cititorul a- 
supra unei noțiuni, a unui ter
men etc., nu este decît inutil. 
Mai mult, el poate încurca citi
torul în eforturile sale de a se 
edifica asupra sensului unui 
termen. Aceasta este și părerea 
profesorului H. H. STAHL care 
adaugă și un exemplu în acest 
sens : „Dacă întîlnesc intr-un 
text de metodologie, termenul 
de „cazuistic" (care înseamnă 
cercetare pe caz) și caut în 
M.D.F. nu aflu decît că ter
menul „cazuistic“ e folosit în 
limbajul filozofiei stoice și în 
sofistica jezuiților. fără specifi
carea faptului că termenul are 
și alte înțelesuri, în alte lim
baje (de ex. : analiză pe caz), 
ceea ce 
termen 
ciologie, 
cum mi 
ești 
zuit“.
este și faptul că exemplificările 
(acolo unde există) rămîn și ele 
departe de menirea pe care o 
au. Iată ce remarcă în această 
privință profesorul CONSTAN
TIN MARINESCU de la Liceul 
„Mihai Viteazul“ din București, 
în cazul D.T.L. : „Exemplele
ilustrative aduse mai mplt 
încurcă pentru că in loc să 
concretizeze și astfel termenul 
delinit să devină mai accesi
bil, provoacă o și mai mare 
confuzie. Citeva exemple : Spe
ciile liricii social-ce uțenești, 
oda și inimii, sînt confundate 
atit de vizibil în definiție incit 
nu mai putem afla nimic. Sînt 
amindouă o 
Atunci de ce 
sau imnul ?
două specii, 
mult, dar, oricum fiecare cu 
notele sale specifice, care sînt 
aceste note specifice? Eventual

insur- 
, do- 

de 
a-

face ca, folosind acest 
într-o lucrare de so- 

să te vezi acuzat — 
s-a și întîmplat — că

„stoic", dacă nu chiar „je- 
Interesant de menționat

singură specie? 
nu se spune oda 

Dacă totuși sînt 
înrudite foarte 

fiecare

citeva referințe privind senti
mentul exprimat, procedeele 
specifice, prozodie, melodie etc. 
Cind se trece la exemple, con
fuzia devine anti-știință. „Mar
șul oștirii române“, exemplu de 
odă, nu este cumva imn ? „Anul 
1840“, exemplu de odă, nu este 
totuși meditație ? Dar culmea 
confuziei urmează : Printre e- 
xemplele de odă sînt citați... 
Psalmii lui T. Arghezi ! ! ! Ne
maipomenit". Și prof. C. Mari
nescu adaugă, pe bună drepta
te, „Este adevărat că de la ro
mantism incoace delimitările ri-
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rătnîne 

care mai 
de artă 

a asculta

Doina Ursu, Aneta 
Puiu Duțu. Regia 
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că „Sonatiti Lunii" se
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— Teatrul „Ion Creangă" 
se pregătește pentru pre

destinată 
spectatori 
„Mateiaș

telatura lor, căci poeziile lui 
Alecsandri, Coșbuc, Vlahuță, 
Bolintineanu, le cunoaștem fie 
și numai din însumarea exem
plificărilor din manuale. Consi
der că în acest sens, autorii au 
făcut eforturi minime. De alt
fel, prea multe formulări și 
exemplificări din acest dicțio
nar constituie parcă un muzeu 
al șabloanelor prăfuite. De ce 
nu a apărut, atunci, acest dic
ționar tipărit pe o hirtle roasă 
de timp, deteriorată, pe alocuri 
mucegăită ? Căci, nu-i așa, tre
buie să existe in toate o concor
danță intre conținut și formă ?“

Bineînțeles, nu putem fi decit 
de acord cu 
VNGHEANIJ, 
este ciudat 
nu ne da seama de vremea cind 
a fost scris D.T.L. și asta dato
rită „obiectivitătii“, detașării și 
imparțialității duse la extrem 
în acest dicționar. Dar iată un 
exemplu elocvent oferit de că
tre invitatul nostru : „Explica
țiile pentru „naturalism“ pri
vesc mai ales ceea ce s-a înțe
les prin „naturalism" în Franța 
secolului trecut, explicații abso
lut necesare, dar trebuie com
pletate cu accepțiunile pe care 
le-a avut cuvîntul în critica li
terară românească. Intr-un fel, 
a fost înțeles naturalismul la

La acestea, noi am mai adăuga ; 
Nu se duc atitea polemici în 
gol, tocmai pentru că nu reu
șim să ne definim cu precizie 
termenii, să convenim asupra u- 
nela sau alteia dintre semnifi
cațiile lui, pentru a le folosi cu 
adevărat In discuție ? Este 
datoria dicționarului să pună la 
dispoziția cititorului „biografia“ 
unui termen sau altul, mai mult 
sau mai puțin controversat. 
De fapt, există și o problemă 
foarte exactă a bibliografiei la 
toate cele trei dicționare intrate 
în discuția noastră, bibliografie 
care e bine să fie cit mai com
pletă, pentru a preveni orice 
eventuale confuzii. în cazul 
D.T.L.. Mihai Ungheanu remar
ca : „Nu peste tot sint indicate 
operele cele mai reprezentative 
pentru noțiunea în discuție, nu 
peste tot se dă bibliografia, și 
nu se dă în general și puțina 
bibliografie românească acolo 
unde ea se putea da. Dată fiind 
adresarea către publicul larg 
unele omisiuni sînt justificate, 
altele nu. Distonează în acest caz. 
bibliografia străină dată pentru 
unele noțiuni“.

Expedierile de o abundență 
simptomatică, simplificări nefe
ricite sau prelungirea unor vechi 
prejudecăți grevează multe din 
paginile acestor dicționare, cum

demnă de interes. Tertullian 
continuă să apară ca autor al 
formulei : „Cred pentru că e 
absurd“ și formula continuă să 
fie ruptă de contextul ei“, in 
același dicționar, se observă 
ușor modul precar in care sint 
prezentați unii ginditori români 
și. consemnind cele spuse de 
GH. VLĂDUȚESCU despre arti
colul referitor la Rădulescu-Mo- 
tru („Articolul despre Rădules- 
cu-Motru nu explică în mod a- 
decvat personalismul energetic 
al filozofului. Parcă lucrul prin
cipal este acela că Motru „a 
căutat să dea o fundamentare 
scientistă personalismului imbi- 
nindu-1 cu energetismul lui Os- 
wald“ de se spune cam atit des
pre personalismul energetic 
propriu-zis“), sintem departe de 
a fi indicat numeroasele pre
zențe atit de sărace în detalii 
esențiale cu privire la ginditori 
români cuprinși in acest dicțio
nar.

De altfel, discutabile rămîn și 
alte criterii care au stat la baza 
alcătuirii acestor dicționare 
pentru că. de exemplu, nu în
țelegem de ce toate trei sînt atît 
de eterogene, de ce adică, ele 
nu se supun cu rigoare obiectu
lui, domeniului abordat în vir
tutea forței lor de instrumente 
de lucru utile, clare, precis deli
mitate ? Considerăm că, punînd 
in discuție lucrări de acest gen, 
nimeni nu a înțeles că am omite 
dificultățile însemnate întîmpi- 
nate de autori în munca de al
cătuire a acestor dicționare și 
a altora. Dimpotrivă, conștlențt 
de complexitatea unor astfel de 
întreprinderi, am dorit prin 
sublinierea anumitor cerințe, de 
care trebuie să țină cont aseme
nea lucrări și de care dicționa
rele supuse discuției noastre nu 
au reușit să se apropie într-o 
măsură satisfăcătoare, să spri
jinim pe autorii unor viitoare 
asemenea lucrări, să încercăm 
citeva sugestii pentru posibilele 
noi ediții îmbunătățite ale dic
ționarelor discutate, pentru că 
în mod cert ele pot deveni 
prin revizuiri ulterioare instru
mente prețioase în miinile ce
lor dornici să-și desăvirșească 
o educație științifică modernă.

Așa după cum profesorul șt 
criticul Nicolae Balotă conside
ră că „autorii D.T.L. au lucrat, 
oarecum, ca niște pionieri“, 
realizînd un dicționar „util în
deosebi tineretului școlar și um- 
plind — provizoriu — un gol" 
putem, la rindu-ne, să afirmăm 
că șt celelalte două lucrări 
sînt în aceeași situație. Dorința 
tuturor celor interesați să bene
ficieze de asemenea instrumen
te de lucru cu adevărat 
ne și utile este ca 
acestui PROVIZORAT

mai scurtă.
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SCENĂ

19 iulie — 
„C. Tănase" 

Boema) — in 
estivală—ii vom 
Puiu Călinescu în 
Lunii". Specta- 

de Sașa

• Duminică 
la Teatrul 
(Grădina 
premieră 
vedea pe 
, .Sonatul 
colul, semnat 
Georgescu și Puiu Călines- 
Cu, etalează „stelele“ revis
tei bucureștene : Margare
ta Pîslaru, Mihaela Mihai, 
Zizi Șerban, Didi Ionescu. 
Soliștii baletului condus 
de M. Sever și Sandu Fe- 
yer 1 
Și 
Bițu 
năm 
poate vedea și... pe ploaie, 
(grădina fiind acoperită).

IlI-a în do minor cu orgă 
de Saint SaBns, „Impresii 
braziliene“ de Ottorino 
Respiglii, Concertul în Fa 
pentru pian și orchestră de 
George Gershwinn.

— Luni la ora 19, pe 
programul III, avem prile
jul unei audiții inedite: 
cel de-al doilea concert al 
lui Rahmaninov în inter
pretarea compozitorului. 
Tot luni, la ora 22,30, o in
teresantă 
dedicată 
mai mari 
gogi care
interpretativă 
a secolului 
stantin Stroescu.

/ PLASTICĂ

emisiune este 
unuia dintre cei 
cîntăreți și peda- 
au ilustrat arta 

românească 
nostru : Con-

S-a deschis la Sala Dal- 
les (Bd. Bălcescu 18) o am
plă expoziție a artiștilor 
plastici vietnamezi. Sin- 
tem invitați să admirăm 
expoziția „Artele frumoase 
și artele aplicate din Vietr 
nam".

?

— Miercuri la ora 22, 
sub titlul „Premiere muzi
cale radiofonice“ putem 
asculta Sonata pentru cla
rinet și pian de Liviu 
Kusu. Interpretează Con
stantin Cernăianu și Maria 
Fotino.

— în sfîrșit, un nou ci
clu de emisiuni intitulat 
„Prezențe la Festivalu’. 
„George Enescu" — ediția 
1970“ (la ora 16.25 pe pro
gramul III), ne permite să 
ne intilnim cu cîțiva din
tre protagoniștii marii săr
bători 
nești : 
na“,
Szen.vng și dirijorul Erich 
Bergel.

gș
L

st

• La Iași — o premieră 
originală : „spectacol de 
sunet și lumină" la mănăs
tirea Golia. Regizorul Vir- 
gil Raiciu a montat o spec
taculoasă evocare a dom
niei Iui Ion Vodă cel Cum
plit — „Pasărea în cuibul 
ei piere" — aparținînd 
dramaturgului Petru Ur- 
sache. In rolul lui Ion 
Vodă — un reputat inter
pret al Naționalului ieșean: 
Teofil Vîlcu.

Continuăm raidul prin
tre viitoarele premiere : — 
Regizorul Yannis Veakis 
și scenografia Elena Pă- 
trășcanu-Veakis au început 
repetițiile cu comedia 
Labiche „Milioanele 
Gladiator“. Gazda Iui 
biehe: Teatrul de comedie 
și revistă „Ion Vasilescu“.

1880 în România și altfel a fost 
înțeles după ultimul război mon
dial. Această sinuozitate a în
cărcăturii semantice interesează, 
și dicționarul trebuie s-o expli
ce, apelind la citate semnifica
tive din textele timpului. Este 
mai mult decit interesant să 
vedem de ce o noțiune, cu un 
sens bine stabilit, este utilizată 
cu un sens parțial, sau adesea 
impropriu. A da vechiul 
sens e necesar dar insuficient“.

guroase ale clasicismului și-au 
pierdut mult din strictețea lor 
rigidă, dar nu pînă într-atîta, in
cit să amestecăm în aceeași oa
lă oda, imnul, meditația, psal
mul etc. Atunci de ce mai în
cercăm să le definim ? Ce poate 
înțelege studentul ? 
vul

Formulările sint, 
cazuri, nefericite. Fie 
neexplicite, fie de o 
me“ frizînd banalitatea deșuetăi. 
Se naște problema, pe care ,o 
pun cițiva dintre invitații noștri 
și anume aceea dacă autorii lu
crărilor de acest tip îi cunosc 
suficient pe cei cărora le sînt 
adresate aceste dicționare.

Iată ce ne declară un eleV 
(Cristian Ionescu — liceul „Mi
hai Viteazul“ din București). 
cu privire la ceea ce ar 
însemna pentru el un dic
ționar de etică : „Un astfel 
de dicționar cu adevărat viu și 
interesant s-ar 
acum, în zilele cînd tineretul 
și-a demonstrat 
calitățile morale. Pentru majori
tatea termenilor S-ar putea găsi, 
fie și în presă, dacă nu chiar 
la fața locului, exemplele cele 
mai reprezentative, cele mai 
ADEVĂRATE. Un astfel de dic
ționar ar avea dubla calitate, de 
a fi destinat tineretului și de a 
fi scris cu marea contribuție a 
tineretului. El ar păstra în pa
ginile sale mărturii despre ni
velul moral al acestui tineret 
intr-un anumit moment al dez
voltării societății, pe care o con
struim".

Strins legată de respectul față 
de cititor, ni se pare problema ” 
caracterului actual al definiții
lor inclusiv alegerea (deci și 
renunțarea) termenilor. Se uită 
prea ușor posibilitățile miiltipie, 
sursele imense de informare, 
care Stau la indemina cititoru
lui de azi. Numai acordate la o 
sursă de prospețime, dicționare
le pot depăși rutina unui con
servatorism, pe alocuri, de mu
zeu. Aici, în alegerea termeni
lor și în prezentarea „biogra
fiei“ lor, trebuie să intervină o 
selecție ai cărei parametri să 
fie indisolubil legați de actuali
tate (cea științifică în primul 
rind, dar și cealaltă). Este, cre
dem, și ideea pe care o subli
niază criticul MIHAI UNGHEA
NU, atunci cînd se referă la 
D.T.L. : „Un termen literar e 
consfințit de deasa utilizare, de 
frecvența intrebuințării cu alt 
cuvînt, are deci în ultimă in
stanță o istorie a sa. Un ter
men literar iară o serioasă frec
vență și fără o istorie a sa nu 
ar merita atenția 
nea dicționar. De 
o altă obligație a 
aceea de a face 
acestor cuvinte, a 
Nu toate alegerile 
te, sau mai bine spus, există 
un dezechilibru între comparti
mentele din care s-au selecțio
nat noțiunile incluse. E prea 
mare numărul de cuvinte pri
vind literatura veche și pe a- 
locuri dicționarul pare un glo
sar al acesiei părți de istorie li
terară. In schimb, lipsesc o sea
mă de cuvinte de actualitate în 
discuțiile literare. Principala o- 
biecție ce se poate aduce lu
crării este lipsa unui criteriu baj comun 
sigur de selecție". Referitor la ® specificația 
aceeași problemă, ACTUALI
TATEA, dar urmărind o altă 
latură, eleva HAMPU VIORICA 
semnalează o perpetuare obosi
toare a exemplelor arhicunoscu
te : „Exemplele le-am fi dorit 
dintr-o actualitate literară cu 
devărat apropiată de noi, cei 
neri. Totdeauna in manuale, 
în general la școală cînd ni 
vorbește despre rimă, ritm, me
taforă, antiteză etc., exemplele 
sint aceleași din clasa a IV-a 
pină in a XH-a. De ce și dic
ționarul acesta trebuia să pro- Q ani „inginer diplomat“. Impresia 
cedeze la fel ? Am fi dorit tri- noastră este că s-ar putea lua 
miteri la opera celor mai tineri în seamă propunerea, mai cu 
poeți și prozatori, sau și la li- ™ seamă că nu este pur și sim-

Dar ele-

în multe 
greoaie și 
„limpezi-

putea realiza

cu prisosință

unui aseme- 
aici decurge 
dicționarului, 

istoria uzului 
accepției lor. 
sînt justifica-

a- 
ti-
Și
se

(Urmare din pag. I)

• și a centralelor, subinginerii vor 
putea fi încadrați în servi.cii.. de 
producție, energetice, dispece-

— rat etc. în construcții și 
9 montaj, subinginerii vor pre

lua sarcini la servicii de pro
ducție, tehnologice, organizare 
și normare.

Așadar, subinginerul va fi 
tratat pe potriva calificării, ca 

A un factor responsabil de inde- 
” plinirea planului fizic de pro

ducție.
A Red. : — In citeva din refera- 

te — probabil și în discuții — 
a revenit propunerea ca subin- 

• ginerul să se numească „î
ner“. Găsiți că denumirea 
spori prestigiul profesiei 

— mai direct, prin ce s-ar 
W tifica schimbarea titulaturii ?

A.D. : — Propunerea are un 
• fond obiectiv. In adevăr, actua

la denumire de subinginer nu 
dă o imagine corectă a atribu
ției absolventului de facultate 
de subingineri, lăsînd să se în
țeleagă că acest specialist este 
un cadru auxiliar, un ajutor al 

V inginerului. în realitate, după 
cum am mai spus, subinginerul 

A are o pregătire tehnică de 
w nivel superior

__ baj comun cu 
_ . i că

de specialitate 
• latat, ca al inginerului,

are o formație practică 
largă, 
părerea 
inginer“

_ măsură,
W pentru această nouă formă de 

învățămînt. Cunoaștem organi- 
zarea învățămîntului și din alte 
țări și amintesc că, de pildă, în 

A R.F.G. subinginerul poartă titlul 
” de „inginer“ iar absolventul în

vățămîntului superior de cinci

,ingi- 
va 

sau, 
jus-

tehnică 
avînd un lim- 
inginerul, 
domeniul 
nu este

, cu 
lui 
di- 
dar 
mai 

dupăSincer vorbind,
mea, denumirea „sub- 

frînează îri bună 
entuziasmul tinerilor,

ar fi de pildă. M.D.F. în care, 
după cum remarcă lectorul uni
versitar GH. VLĂDUȚESCU: 
„Büchner continuă să fie consi
derat, grosso-modo, un materia
list vulgar, cind lucrurile s-ar 
părea că stau puțin altfel. Des
pre neotomism și despre Marl- 

-1ain in speță, nu se spune prea 
mult din Ceea ce este esențial. 
Mai ales, nu se ia în seamă 
gnoseologia neo 
rianta el marifa

Anchetă realizată de
dorin Tudoran

mieră estivală 
celor mai mici 
cu spectacolul 
Giscarul".

Și în această șăptămînă, 
după ce unele instituții ar
tistice au uitat că în tra
diția vieții muzicale există 
și obiceiul 
estivale“, Radioul 
unica instituție 
oferă iubitorilor 
posibilitatea de 
muzică.

— Duminică. în obișnui
tul simfonic de la ora 11, 
putem asculta un program 
cuprinzînd Simfonia

— Un eveniment impor
tant al săptăminii cinema
tografice : Zilele filmului 
polonez. începînd de luni 
20 iulie a.c„ la 
graful Republica 
rile poloneze ne 
vizionăm: „Pan
jowski“, ecranizare după ro
manul cunoscutului autor 
al „Potopului" — Sienkie- 
wiez), „Flacăra olimpică“, 
și „Intrusa“ — în regia Iui 
Wladyslav Slesicki — film 
de debut în lung metraj a 
unui regizor-autor de filme 
documentare și axat pe a- 
venturile de vacanță a 
unui cuplu — tată și fiu.

— O premieră a studiou
rilor DEFA Berlin din 
R.D.G. : „Hei. tu !“ — film 
realizat de regizorul Rolf 
Römer pe problemele com
plexe ale tineretului
temporan. Pe genericul 
actoricesc : Annekatherin
Burger, Brigitte Beyer și 
Frank Obermann.

con-

în exclusivitate cu 
microreci- 

Eugenia Moldoveanu, 
„Seceriș și Siliștea“ 
Film de Marin Preda.

— Emisiunea pentru 
neret : „La 25 de ani“ 
luni după amiaza).

— Spectacol de varietăți 
cu Lulu, Alberto Cortez, 
Marisol, Farina, Memphis 
Slim în cadrul unei tran
smisii din studiourile spa
niole (marți seara).

— Intilnirea cu celebrul 
violoncelist Radu Aldules- 
cu, în cadrul emisiunii de 
miercuri „Gala marilor in
terpreti români“.

— Spectacolul dé muzică 
și coregrafie de joi seara 
în premieră pe micul ecran 
intitulat „Inedit“,

Rubrică realizată de 
L. MOLDOVAN 

și I. SAVA

Veneția : de MIHU VULCÄNESCU

piu vorba schimba
titulatură, pentru satisfacerea 
unei vanități, ci de a reflecta 
mai exact rolul subinginerului 
In producție.

Red. : — Producția, prin de
partamentele prezente la sim
pozion, acuză un echilibru im
perfect între pregătirea 
tică și cea teoretică 
sul de invățămint 
cursul celor cinci 
tre de studiu. Am 
pledoarie pentru o 
teoretică generală pe

prac- 
în proce- 
pe par- 

semes- 
reținut o 
pregătire 
o durată

îmbunătățire și adaptare la ac
tual, la necesar. Găsesc însă că, 
acum, echilibrul disciplinelor de 
studiu în invățăminlul de sub
ingineri este asigurat. Subingi
nerul este într-adevăr un ca
dru cu o pregătire practică mai 
amplă decît inginerul, dar 
ar fi greșit să exagerăm pre
gătirea practică, în dauna cu
noștințelor teoretice. Dacă a- 
firmăm că subinginerul preia 
din atribuțiile inginerului, în
seamnă să acceptăm implicit 
că el trebuie să aibă o pregă-

mul restrîns al domeniilor în 
care va activa, subinginerul tre
buind să pătrundă în adincimea 
unei anume specialități re
strinse. Din acest considerent, 
pregătirea practică a subingi- 
--- în laboratoarele insti-

apare vizibil difereh* 
cea a inginerilor. Ac- 

de laborator a ingi-

norilor 
tutului 
țiată de 
tivitatea 
nerilor se bizuie în esență pe 
studiul fenomenelor fizice, or, 
subinginerii trebuie să facă o 
practică de cunoaștere a uti
lajelor, instalațiilor, a per-

FACULTATEA
DE SUBINGINERI

mai scurtă — avînd u-se în ve
dere că primiți absolvenți a 
XII clase — în favoarea ac
centuării pregătirii de speciali
tate și dilatării spațiului practi
cii. Se justifică observațiile ? 
Trebuie revăzută economia pro
cesului de învățămînt ?

A.D, . — Durata de pregătire 
a subinginerilor este foarte res- 
trînsă și fiecare disciplină tre
buie să fie atent marcată. Nu 
putem spune că acum totul e 
perfect; procesul de învățămînt, 
în general, este continuu per
fectibil, caracteristica de bază 
a școlii noastre superioare 
fiind permanentul proces de

dament, 
litate -

tire teoretică de bază. Disci
plinele de specialitate și pregă
tirea practică de specialitate vor 
putea fi asimilate și înțelese 
complet, numai pe suportul unei 
atari pregătiri teoretice. Alt
minteri, in absența acestui fun- 

pregătirea de specia- 
teoretică și practi

că — poate apărea ca o sul
tă de rețete Ori norme prac
tice pentru o activitate de ruti
nă și nu de decizie, de interpre
tare a datelor care se ivesc la 
locul de muncă. Pregătirea de 
specialitate nu poate semăna 
nicidecum cu cea a inginerului, 
ea va apare delimitată pe tărî-

formanțelor și posibilităților lor, 
neînsemnind cu aceasta, că sub
inginerii trebuie să-și însușeas
că deprinderi de lucru la ma
șini. In cursul practicii în pro
ducție. studenții subingineri tre
buie să facă cunoștință cu in
stalațiile industriale, cu mașini
le și utilajele pe care le vor în- 
tîini în activitatea lor viitoare, 
să cunoască procesele tehnolo
gice din secțiile în care 
activa,
problemele de organizare 
producției.

S-a reținut din simpozion 
propunerea extrem de interesan
tă, de a se realiza o prerepar-

tizare a subinginerilor la finele 
anului doi. adică practica din 
acest an să se desfășoare chiar 
în uzina în care ei vor lucra 
după absolvire. Vor exista une
le dificultăți, dar această pro
punere merită a fi reținută și 
studiată cu atenție, căci practi
ca studenților subingineri chiar 
pe viitorul lor loc de muncă 
ar putea aduce multiple avan
taje.

Red. : — Sînteți preocupați
de structura colectivului de 
stmlenți in aceste institute ?

A. D. : — Fără indoială. Cel 
mai normal ar fi ca. la sub
ingineri, să concureze, majori
tar, tineri care au trecut prin 
producție, deci, după ce și-au 
făcut o profesie și au terminat 
studiile liceale — la zi ori la 
seral — pe care întreprinderea 
să-i îndrume spre facultatea de 
subingineri. Selecția studenților 
la subingineri va fi mult ușura
tă atunci cind liceele de spe
cialitate vor începe să dea pro
moții, tntrucît vom putea primi 
candidații cu pregătirea liceală, 
dar și cu o profesie însușită la 
nivel mediu, urmînd ca în in
stitut să crească gradul lor de 
calificare. Deocamdată, candi
dații noștri nu sînt atit de ferm 
hotăriți pentru studiile de sub
ingineri ; de multe ori, ei vin la 
institut după ce au încercat și 
au căzut la facultățile de cinci 
ani. Unii dintre ei sînt doar pa
sageri aici, urmînd cursurile 
gîndul să evadeze — după un 
ori doi — la inginerie, ceea 
duce la irosirea timpului, ca
la pierderea unor sume impor
tante din investițiile materiale 
pe care statul le face pentru 
vățămint.

O mai bună cunoaștere a 
vățămîntului de subingineri
aduce în institut tineri care 
s-au gîndit de la bun început 
să abordeze această profesie și 
nu de a folosi facultatea de 
subingineri că anticameră a in
gineriei.

cu 
an 
ce
Și

vor
să se familiarizeze cu

a

in-

în-
va

a fost reprezentată la acest 
puternic concurs internațio
nal do o delegație formată 
din elevii Ion Apostol, IJoru 
Delion, Drugoș Fălie, Andrei 
Manoliu. Octavian Sima și 
Florin Țuițudău. Primele 
impresii asupra comportării 
elevilor români ne-au fost 
împărtășite la citeva minute 
de la sosirea în Gara de 
Nord de tovarășul profesor 
Nicolae Stăneseu, cercetător 
principal la Institutul de 
științe pedagogice : „Compa
rativ cu anii trecuți, repre
zentanții noștri au avut o 
comportare ascendentă.
Dacă anul trecut am avut 
numai trei calificați la faza 
finală, astăzi sosim cu baga
jele încărcate de trei premii 
obținute de elevii DRAGOȘ 
FALIE (București), OCTA
VIAN SIMA (Turda) și 
FLORIN TURȚUDĂU (Plo
iești) și o mențiune cîștiga- 
tă de ION APOSTOL (Ga
lați). Dacă _ la ediția prece
dentă a Olimpiadei interna
ționale de fizica ne-am cla
sat după punctajul general pe 
locul 8. in acest an. datorită 
comportării foarte buhe a 
tinerilor noștri fizicieni 
ne-am clasat pe locul 5.

Membrii delegației, incă 
emoționați, purtind frumoa
sele insigne ale Olimpiadei 
se gindesc. Încă de la sosire, 
la colocviul ce trebuie să-l 
susțină astăzi pentru admi
terea la facultatea de fizică 
a Universității București. 
Printre primele lor impresii, 
după sosire, am notat urmă
toarele :

„Am Încercat să dăm totul 
pentru a obține rezultate cit 
mai bune. Concursul a pus 
în discuție o serie de pro
bleme foarte interesante, în 
special la optică și mecani
că. Am mai fost impresio
nați de frumoasa primire ce 
ni s-a făcut. (Florin Turțu- 
dău).

..Am beneficiat de condiții 
optime de studiu și odihnă. 
Sint sigur că reprezentanții 
noștri se vor întoarce anul 
viitor cu rezultate mai bune. 
In orice caz. ținem să mul
țumim tuturor profesorilor 
noștri care ne-au pregătit 
pentru a reprezenta cu cin
ste țara noastră". (Octavian 
Sima).
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ȘCOALA ROMÂNEASCĂ
DE MOTOARE LN AVANGARDA 

PROCRESCLU TEDNIC
ne declară prof. GEORGE BĂRĂNESCU,

membru corespondent al Academiei

Faptul că am putut organiza în țara noastră o Conferință internațională de motoare cu 
• ■ _ * --------',cn J- *-~cialiști străini, de mare renume științific, se datoreaza

ră prestigiului de care se bucură pe plan internațional realizările noastre în 
eiiîu. Dintre numeroasele comunicări prezentate de cercetători și_ constructori români 
rilej aș vrea să insist asupra a două. Pentru prima dată în practica mondială a con- 
e motoare noi am pus la dispoziția inginerilor o teorie amplă, coerentă, care per

ii seama de procesele de uzură, de fenomenele vibra
și de cur gerea gazelor pe treptele de segmenți. Această 
formulei optime de montaj. (Pînă acum, în lume, pro- _ * f - - f*..... .a. J a A a m m ii I

ruptul VW Ulii puiul ■■■ J«..«. — -------
ardere internă care a reunit 250 de specialiști străini, de mare renume științific, se datoreaza 
în bună măsură prestigiului de care se internațional realizările noastre în
acest domeniu, 
cu acest prilej aș vr< 
strucției de motoare — 
mite dimensionarea segmențil 
torii cauzate de mișcarea al..
teorie permite totodată și alegerea rormuiei oprime ae monru|. țmin uuuu^ ■<■ ....... r.~ 
iectarea segmentilor se făcea pe baze empi rice, fiecare firmă avînd o tehnică proprie).

Un alt domeniu în care avem prioritate mondială îl constituie cel al echilibra|ujui mo
toarelor. Școala românească a dus teoria echi librajului pînă la un nivel neatins nicăieri in 
ana pane, re uiuu unui vcivviwn «« ---------
generalitate, care poate fi aplicata la orice motor indiferent de numărul cilindrilor sat. Șt 
în acest domeniu în practica mondială se acționa numai prin încercări succesive —• i—, 
sute, mii — pînă se gâsea soluția optima. ...................

La vanreriiiia nai um uimi r.T.w~. ----------- -— -- --------- .*» -- . .
domeniul motoarelor cu ardere interna, menit sâ elimine o serie de confuzii care exista aici. 
El nu are numai valoarea unui sranaara ci și una jiuhjuivm ucu>vuu<j, 
în semnificația fizică a mărimilor și noțiunilor folosite în specialitatea noastră. Penfșu defi-

pus la dispoziția inginerilor o teori 
iților finind seama de procesele de 
ifternativă și 

teorie permite totodată și~ alegerea I

Un alt domeniu în care avem prioritate
aîtă^parte^Ve baza unor cercetări de aproape un deceniu a fost elaborată o metodă de mare 
generalitate, care poate fi aplicată la orice motor indiferent de numărul cilindrilor sat. Șl 
în acest domeniu în practica mondială se acționa numai prin încercări succesive — zeci, 
sute, mii — pînă se găsea soluția optimă. ....................

La Conferință noi am mai prezentat și un proiect de nomenclator al terminologiei in 

El nu are numai valoarea unui standard ci și una științifică deosebită, 
L ___r-' •
nirea cîte unui termen, un 
zile. Pentru numai două 
vom difuza apoi Oficiilor

aducînd clarificări
IWIIIIIIIUI ... --------------w. ...-------------------- - Ț" „

colectiv de 15 cadre didactice universitare a lucrat uneori cile 2—J 
luri I După dîscu țiiîe purtate în Conferință îi vom revedea și îl 
standardizări din alte țări, în vederea adoptării lui generale.

rînduri ! După discu tiile purtate în Conferință îl vom revedea și îl 
de s ..................................  ' * ‘ ....... —-

— Care sint perspectivele 
motorului Diesel în construc
ția de automobile ? La aceas
tă întrebare ne răspunde prof. 
dr. h.c. HANS LIST, director 
al Institutului pentru motoare 
cu ardere internă „Prof. HanS 
List“ din Graz, Austria.

Motoarele Diesel pot pă
trunde extrem de ușor în do
meniul automobilistic. Apro
ximativ 40 lar sută din produ
sele firmei „Daimler-Benz“ 
(Mercedes), de exemplu, o 
constituie automobilele cu mo
tor Diesel. Cu timpul, cred, 
această tendință se va accen-r 
tua. Aceasta deoarece avanta
jele motorului Diesel sînt 
multiple. Asupra lor nU cred 
Că este cazul să mai insist. Aș 
vrea însă să mă refer la per
fecționările pe care cercetă
torii încearcă să le aducă mo
torului Diesel. Este vorba în 
special de încercările de re
ducere a zgomotului. Soluția 
generală, care, după părerea 
mea, se impune, este carcasa- 
reâ. Experiențele efectuate îrt 
institutul nostru au arătat că 
un motor carcasat are un ni
vel de zgomot redus cu 75 la 
sută ; am reușit să ajungem 
pînă la un nivel de aproxima
tiv 20 decibelii ! Evident, 
în acest mod și vibrațiile pro
duse în caroserie au scăzut 
considerabil. Datorită faptului 
că motorul Diesel este mai 
greu decît motoarele obișnuite, 
carcasarea sa va fi îngrădită 
de anumite limite de greutate. 
Dar cred că o dată rezolvată 
problema zgomotului și a vi
brațiilor, și ținînd seama de 
avantajele deosebite în ceea 
ce privește gazele de eșapa
ment in comparație cu mo
toarele Otto, motoarele Diesel 
au lin marfe viitor în construc
ția de automobile.

— Motoarele „clasice“ își 
vor menține încă multă vreme 
supremația in construcția de 
automobile, ne-a declarat prof 
dr. doc. ing. JAROSLAV UR
BAN, directorul Institutului de 
motoare cu ardere internă și 
construcții navale al Politeh
nicii din Bratislava.

Totuși, după părerea mea, 
motorul WenkeI are, la ria
dul lui, perspective foarte 
bune în automobilism. Cele 
mai însemnate avantaje ale 
sale sînt capacitatea mare la 
o greutate destul de redusă, 
un nivel scăzut al zgomotului, 
vibrații puține în caroserie. 
De aceea, repet, motoarele 
WenkeI vor cîștiga teren, în 
Viitor, in construcția de auto
mobile. In ceea ce privește 
perfecționările pe care cerce
tătorii le aduc motoarelor 
Otto, tendința dfe mărire a 
capacității cilindrilor este evi
dentă in ultimii ani. Aceasta 
se realizează, mai ales, pe baza 
modificării raportului dintre 
înălțimea cilindrului (care 
s-.-ade) și diametrul său (care 
crește). Avantajele sînt evi
dente : dacă cilindrul nu este 
prea înalt, numărul de rotații 
în unitatea de timp crește, mo
torul nu mai produce zgomote 
mari, vibrațiile sînt mai re
duse.

O altă tendință este aceea 
de a plaSa camera de ardere 
în capul pistonului. Pierderile 
de căldură sînt, în acest caz, 
mult mai mici. Urmarea o 
constituie posibilitatea folo
sirii unor amestecuri mai pu
țin bogate in benzină. Rezultă 
așadar gaze mai puțin dăună
toare, cu procente mai mici de 
Oxid de carbon.

TENDINȚELE DEZVOLTĂ
RII MOTOARELOR DIESEL. 
Despre acest subiect ne-a vor
bit prof. LARS COLLIN, de Ia 
Universitatea Tehnică din 
Göteborg, Suedia.

— Tn ultimii 20 de ani în 
construcția motoarelor Diesel 
s-a trecut de la presiuni de 
numai 6 kgf pe cm.p. Ia 18 
kgf pe cm.p. La asemenea va
lori motoarele Diesel pot asi
gura o tracțiune excelentă în 
domeniul naval pentru car
gourile de mărimi mijlocii. 
Aceste cifre vor fi. la rîndul 
lor, depășite. Se află deja în 
fază experimentală de labora
tor motoare de 20—22 kgf pe 
cm.p. Și în institutul nostru se 
urmărește această problemă de 
mai mulți ani.

în prezent experimentăm 
două motoare de 1 000 și res
pectiv 1 200 CP cu 18 cilin
dri. Fără îndoială că motoa
rele policilindrice justifică din 
plin atenția pe care le-o a- 
cordă, tot mai mult în ultima 
vreme, cercetătorii. Un motor 
care are 18 cilindri, de exem
plu. este mult mai ieftin in 
fabricație decît 3 motoare de 
6 cilindri. Cum însă se pune 
problema ca fiecare din cei 18 
cilindri Să dea un randament 
bun. foarte apropiat de cel dat 
de cilindrii motoarelor obiș
nuite. întreținerea motoarelor 
policilindrice se complică, 
costul ei crește. Totuși, în con
strucțiile navale motorul po- 
licilindric este foarte avanta
jos. Aceasta cu condiția să se 
asigure un regim normal de 
lucru fără revizie, pe o du
rată de 20 de mii de ore. a- 
dică pentru 2—3 ani. ceea ce 
constituie, deocamdată, o pro
blemă.

In legătură cu același su
biect — motoarele Diesel în 
construcțiile navale — dr. ing. 
KOJI KTSHMOTO de la „Mit
sui Shipbuilding and Enginee
ring Co. Ltd.“, Japonia, ne-a 
declarat :

— Tendința spre gigantism, 
impusă contracțiilor navale 
de cerințele comerțului mo
dern, se manifestă din plin și 
în domeniul motoarelor Diesel 
pentru cargouri. S-a ajuns 
deja la construirea unor mo
toare eu cilindri' a! căror dia
metru atinge 98 de centimetri, 
într-unul din cilindrii unui 
asemenea motor ar încăpea 
relativ ușor un om. încercă
rile de a depăși aceste dimen
siuni, pe care construcția na
vală le-a atins destul de greu, 
vor întîmpina dificultăți con
siderabile.

Este interesant de remarcat, 
observa ing. ALBERTO GU- 
GLIELMOTTI, directorul De
partamentului de proiectare 
pentru motoare și turbine cu 
gaz, FIAT că japonezii conti
nuă să rămînă partizanii mo
toarelor Diesel lente. în con
strucția navală Dieselurile în 
doi timpi, cu turații dc 110— 
115 t/min., sînt din ce în ce 
mai puțin utilizate de con
structorii europeni care au a- 
doptat în ultimii cîțiva ani un 
nou tip de motor Diesel : în 
patru timpi, cu viteză medie 
(600—1 500 t/min.) care acțio
nează axul elicei prin inter
mediul unui reductor. Ele sînt 
foarte căutate azi și au un 
viitor deosebit pentru că ocupă 
un spațiu mult mai mic decît 
cele lente (sînt mai joase). S-a 
ajuns la agregate unitare de 
20 000 CP... Dar, cum ele pot 
fi cuplate chiar și cîte patru, 
se pot obține grupuri propul
soare de cîte 80 000 CP fără ca 
dimensiunile sălii mașinilor să 
crească simțitor. în ultimul 
timp se conturează ca o ten
dință în construcția Dieselu- 
rilor realizarea de piese com
puse, alcătuite din părți dife
rite cu proprietăți diferite. De 

pildă, partea exterioară a 
pistonului, care trebuie să re
ziste la temperaturi înalte și 
la coroziune, este cromată. în 
general, viitorul motoarelor 
Diesel e foarte bun. Noi am 
avut de altfel ocazia să asis
tăm la o revoluție în construcs

MOTORUL OTTO SI MOTORUL DIESEL 
SUPREMAȚIA LOR RAMINE

ASIGURATĂ IN VIITORUL PREVIZIBIL

OXIDUL DE AZOT -
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ția lor : în 1952—1954 a început 
să se aplice pă scară largă su- 
praalimentarea, care la mo
toare de un volum determi
nat a triplat puterea (la cele 
în patru timpi) și a dublat-o la 
cele în doi timpi.

Dieselul va deveni în viitor 
principalul ntotor de trac
țiune grea (camioane, trac^ 
toare, nave) — considera și 
prof. dr. ing. ANTON PIS- 
CHINGfcR de Ia Institutul 
politehnic din Graz. Pentru 
turisme utilizarea lui e lega
tă de o problemă economică : 
el este foarte ieftin în ex
ploatare dar e scump la achi
ziționare, astfel că devine 
rentabil numai pentru cei ce 
călătoresc foarte mult. Diese
lul e economic de pildă la 
taxiuri... Mărirea randamentu
lui Dieselurilor este un proces 
continuu. Pentru aceasta exis
tă două posibilități : de ă tri
mite aer comprimat direct în 
cilindri sau de a-1 supraîn
călzi prin coz’ presare și de 
a-1 răci apoi parțial, astfel în- 
cît în cilindri să ajungă mai 
mult aer și în același timp 
motorul să nu fio încălzit prea 
tare. Vă rog să mă înțele
geți bine : este vorba numai 
de o introducere a aerului 
inițial răcit pentru a-1 asigura 
în cantitate mai mare dar 
apoi problema este de a ob
ține o temperatură a compre
siei cît mai ridicată fiindcă 
de aceasta este legat atît ran
damentul Dieselului cît și 
combaterea poluării. în pre
zent s-au obținut motoare cu 
randament ridicat avînd o pu
tere de 40 000 CP (cu cile 
4 000 CP pe fiecare cilindru) 
iar în curind se vor realiza 
motoare de 50 000 CP. Diese
lul se va dovedi astfel foarte 
util și pentru uzinele electri
ce. fiindcă se montează re
pede și intră imediat în func
țiune.

O DIRECȚIE NOUA de 
DEZVOLTARE O CONSTI
TUIE APARIȚIA TURBINEI 
CU GAZE — ne-a spus prof. 
dr. ing. EUGEN W. HUBER 
de la Universitatea tehnică 
din Berlinul occidental. Oda
tă cu ridicarea randamentu
lui său, ea a fost montată 
deja pe camioane. Turbina 
este avantajoasă numai la pu
teri mari : 400—500 CP. Deo
camdată s-a obținut un raport 
de 8—10 CP la o tonă dar se 

va ajungă la 12 CP Ia tonă. 
Apariția turbinei cu gaze pe 
mașinile grele de transport le 
permite acestora să circule cu 
peste 100 km pe oră, astfel 
incit încetează să mai consti
tuie un obstacol pentru tu
risme pe autostrăzi. La trac
țiunea feroviară se conturează 
posibilitatea cuplării Dieselu
lui cu turbina cu gaze, în a- 
gregate de oițe 4 000 CP. fie
care. în condiții normale se 
folosește Diesciu!, care e mai 
economie, iar lă eforturi spo
rite se cuplează turbina. în 
ceea ce privește motorul 
Wankel, el este încă în faza 
de dezvoltare. Totuși este uti
lizat de 3 firme constructoare 
de automobile (N.S.U. și Mer- 
cedes în Europa, iar în Japo
nia de Mazda), e folosit ca 
motor pentru bărci sau pen
tru mașinile de tuns iarba. 17 
firme au cumpărat pînă acum 
licența ! Avantajul lui : func
ționează fără vibrații și cu o 
mare silențiozitate. Dezavan
taj : poluează aerul mai mult 
decît motoarele Otto. Dar și 
asta se poate combate : N.S.U. 
cu modelul Ro 80 s-a înca
drat în severele standarde a- 
mericane. în ce privește mo
torul Cu gaz fierbinte... el s-a 
născut acum peste 100 de ani 
și e reluat astăzi din cauza 
avantajelor pe care le-ar pre
zenta prin absența emisiei 
poluante. E încă în faza ex
perimentală și nu putem pre
vedea care va fi viitorul său.

— Cum se explică faptul 
că, deși in Statele Unite s-a 

170 DE MILIOANE DE AUTOMOBILE Șl 46 DE MILIOANE DE AUTOCAMIOANE CIR

CULA ÎN 1970 PE ȘOSELELE GLOBULUI. CE E NOU ÎN DOMENIUL MOTOARELOR, CARE

SÎNT PERSPECTIVELE LOR, CUM POATE FI COMBĂTUTĂ POLUAREA PRODUSĂ DE GA-

ZELE DE EȘAPAMENT ? IATĂ ÎNTREBĂRI LA CARE NE-AU RĂSPUNS O SERIE DE PERSONA

LITĂȚI ȘTIINȚIFICE, INGINERI Șl CERCETĂTO Rl, SPECIALIȘTI ÎN CONSTRUCȚIA MOTOA- 

RELOR CU ARDERE INTERNĂ.

trecut la producția unor mo
dele compacte, (asemănătoare 
cu cele de litra] mare din Eu
ropa, dar sensibil mai mici ca 
media turismelor americane), 
motoarele lor nu își reduc 
proporțional dimensiunile — 
l-am întrebat pe prof. ER- 
NEST S. STARKMAN de la 
Universitatea Berkeley, Cali
fornia. O reducere a cilindreei 
nu ar micșora poluarea ?

— Da. aceasta ar fi o cale, 
dar micșorarea emisiei de 
gaze nocive nu este propor
țională cu puterea motorului, 
între două capacități cilin
drice cea care este mai mare 
cu dublul Valorii poluează 
mai mult dar nu de două ori 
mai mult, iar investiția nece
sară pentru combaterea feno
menului este aceiași indife
rent de capacitatea motoru
lui. Și cum reducerea mo
torului la nivelul celor eu
ropene ar micșora pre
țui mașinii numai cu 10 ’/o, 
firmele americane vor conti
nua Să fabrice și în viitor mo
toare de 2,5—7,5 litri cu pu
teri de 140—350 CP ; mai ales 
că în S.U.A., dacă pentru cir
culația în orașe nu ai nevoie 
de mai mult dfe 40—60 km/h, 
în schimb pe autostrăzi poți 
avea nevoie să străbați cu

rent 600 km și atunci gonești 
constant cu 150 de km/h.

Dl. ROBERT BUTY este di
rectorul Centrului de studii 
pentru motoare din Franța. 
Informat asupra tendințelor 
celor mai diverse din acest 
domeniu, dinsul consideră, 
printre altele, că în circa 20 
de ani vom ajunge să avem pe 
turisme motoare cu turații de 
circa 8 000 t/min. — „Totul 
este o chestiune de tehnolo
gie. De pildă, de 5—6 ani în 
Franța se folosește mult alu
miniul turnat sub presiune la 
fabricarea motoarelor. Aceas
ta nu înseamnă că procedeul 
se va generaliza ireversibil : 
este adevărat că ne aflăm în 
fața unei tehnologii moderne, 
cu mari avantaje și pentru 
constructori, dar investițiile 
în utilaje sînt foarte impor
tante. Astfel că procedeul nu 
poate fi utilizat decît în cazul 
unor serii mari de sute de mii 
de bucăți care permit amor
tizarea cheltuielilor. în ace
lași timp, ca o direcție de 
perspectivă cred că trebuie 
menționată pilă de combusti
bil. împreună cu Institutul 
francez de petrol noi am pus 
la punct un model cu alcool, 
care nu poate fi însă aplicat 
pe vehicule de serie. Totuși 
acest motor are viitor !

Este și părerea d-lui PAUL 
RAPIN, director la Direcția 
de studii a Uzinei de automo
bile Peugeot. Dînsul este bine 
informat în acest domeniu 
și încă de mulți ani: în 1942, 
în timpul ocupației naziste, 

împreună cu ing. Gregoire a 
stabilit un adevărat record 
mondial parcurgînd cu o ma
șină electrică construită de ei 
200 km cu o medie de 40 
km/h. — „Azi mașina e la mu
zeul din Le Mans... Ocupanții 
rechiziționaseră tot combusti
bilul și de nevoie am con
struit atunci 300 de mașini 
care au fost cumpărate la 
prețuri' enorme de către di
verse firme. In 1942, o mașină 
electrică revenea de 15 ori 
mai scump decît una cu ben
zină... Dar nu exista benzină I 
în prezent firma la care lu
crez, împreună cu întreprin
derea Alsthom, se află in
tr-un stadiu avansat de pu
nere în funcțiune a unui ve
hicul competitiv și economic 
care să funcționeze cu pile de 
combustibil. în 1973 ne-am 
propus să începem producția 
lui industrială și încă din pri
mul an sperăm să fabricăm și 
să vindem 30 000 bucăți. în 
ceea ce privește alte noutăți 
în domeniul automobilismului, 
părerea mea este că se va ex
tinde utilizarea Dieselului 
chiar pe mașinile de cilindree 
mică (el poate fi făcut mai 
puțin zgomotos — pe modelul 
„404“ motorul nu depășește 10 
decibelii; este rezultatul unui 
sistem de injecție diferență, 
în care combustibilul e trimis 

în cilindri în doi timpi). Dis
pozitivul va fi prezentat abia 
în octombrie la salonul de ia 
Paris, dar o comunicare asu
pra lui a fost ținută deja la 
Conferința de motoare de la 
București. Se tinde, de ase
menea, spre realizarea unui 
maxim de piese comune uti
lizabile atît pe Dieseluri cît și 
pe motoare Otto (arborele co
tit, supape, pompă și altele). 
Se va ajunge la Dieseluri 
pentru turisme cu turații 
foarte rapide — am obținut 
deja 5 000 t/min. în ce priveș
te utilizarea aluminiului ia 
motoare, ea are perspective 
foarte mari. Pentru caroserii, 
firma Panhard a suferit un 
eșec în această privință. Ea a 
rezolvat toate problemele teh
nice dar prețul nu era com
petitiv cu al oțelului. Recent, 
pentru parașocuri, rame de 
far etc. a fost lansat un nou 
oțel inoxidabil (18 la sută ni
chel și 8 la sută crom), foarte 
economic fiindcă piesele nu se 
mai cromează și se obține o 
productivitate extraordinară : 
1 parașoc la 10 secunde.

— Cum vedeți viitorul mo* 
torului Otto ?

— El are încă 50 de ani în 
față. An de an progresează 
dar nu prin descoperiri teh
nice ci prin ameliorarea unor 
tehnologii insuficient cunos
cute încă. Modelul nostru 
„203“ efectua 50 100 km. fără 
reparații capitale. Cu „403“ 
am ajuns la 100 000, cu „404“ 
am trecut de 150 000. Dacă 
modelul „203“ consuma 230 gr.

de benzină pentru un CP/h, 
,,504“ — la cilindrele mai 
mari — are nevoie de nu
mai 180 grame iar cu injecție 
doar de 170 grame. în 1949 
motoarele de automobile con
sumau 500—1 000 grame de 
ulei la 1 000 km, azi parcurg 
peste 5 000 km fără adăugiri. 
Și progresul acesta e con
tinuu.

Ca o concluzie în legătură 
cu viitorul motoarelor clasi
ce, am solicitat părerea prof. 
ing. PHILIP MYERS, de H 
Universitatea din Wisconsin, 
care a fost timp de mai mulți 
ani și președintele Asociației 
inginerilor americani din in
dustria de automobile.

— Părerea mea personală 
este că motorul cu piston ră- 
mîne mijlocul cel mai econo
mic de propulsie atit în fabri
cație cit și în raportul dintre 
cost, consum de combustibil și 
performanțe. Totuși, această 
judecată a mea trebuie privii ă 
cu prudență, fiindcă în toată 
lumea se fac eforturi deose
bite în căutarea unor noi 
surse de propulsie. Și nu pu
tem ști ce surprize ne aș
teaptă !

216 milioane de motoare își 
aruncă zilnic în atmosferă 
gazele arse. în marile centre 
urbane poluarea aerului, la 
care automobilele au contri
buție importantă, a devenit 
una dintre cele mai acute 
probleme, antenințînd direct 
sănătatea a milioane de oa
meni. Dacă motoarele cu 
benzină sint periculoase în 
special prin emanațiile de 
oxid de carbon și hidrocar
buri nearse, dieselurile eli
mină în atmosferă un gaz. 
mult mai nociv : oxidul de 
azot. In prezența oxigenului 
atmosferic acesta trece în 
bioxid de azot și apoi, com- 
binindu-se cu urmele de 
din atmosferă, se transformă 
în acid azotic, unul dintre cei 
mai puternici și mai pericu
loși acizi. în prezent, in toată 
lumea cercetătorii încearcă 
să reducă procentul substan
țelor nocive din gazele de 
eșapament. Care sînt reali
zările actuale și care sînt 
perspectivele ? — iată subiec
tul celui de-al doilea capitol 
al anchetei noastre.

AMESTECURILE CARBU
RANTE. Asistăm astăzi la o 
formidabilă penetrație a mo
toarelor Dibsel în toate dome
niile transporturilor, tendință

anchetă internațională 
de ANDRÉ1 BANC .
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care, după părerea mea, se va 
accentua în viitor — ne-a spus 
prof. A. SVIRIDOV, directo
rul Institutului de cercetări 
pentru motoare cu ardere in
ternă din Leningrad. Este a- 
devărat că Dieselul elir’nă 
mai puține gaze toxice î,. at
mosferă, în schimb nocivita
tea oxidului de azot pe care 
acestea îl conțin constituie un 
pericol pentru sănătate. Prin
tre soluțiile abordate azi aș 
menționa recircularea gazelor 
și injectai ea de apă in cilin
dri. O altă cale — și aceasta 
este după părerea mea cea 
mai eficientă — studiază po
sibilitatea folosirii unor a- 
mestecuri carburante formate 
din mai multe fracțiuni, a- 
vind un domeniu larg de tem
peraturi de vaporizare. Ün a- 
semenea amestec ar putea fi 
constituit din benzine, petrol 
și fracțiuni Diesel.

ELIMINAREA TETRAETI- 
LULUI DE PLUMB. Cele mai 
numeroase, și deci principală 
sursă de poluare a aerului — 
sînt motoarele Otto, remarca 
prof. dr. doc. i«ng. IAROSLAV 
URBAN. In gazele lor, deo
sebit de nocive sînt combina
țiile de plumb. După cum se 
știe, pentru mărirea cifrei oc
tanice a benzinei în ea se a- 
daugă tetraetil de plumb. 
Consider că aici se deschide 
un larg domeniu de cercetare 
pentru petrochimiști, cărora 
le revine sarcina, deloc ușoa
ră, să elaboreze noi tehnologii 
de prelucrare a țițeiului astfel 
ca să se obțină benzine cu ci
fră octanică ridicată fără alte 
adausuri. Deocamdată s-au 
încercat soluții constructive 
care să permită folosirea u- 
nor benzine cu cifră octanică 
scăzută, fără tetraetii de 
plumb — este vorba de plasa
rea camerei de ardere în capul 
pistonului, ceea ce îmbunătă
țește considerabil condițiile de 
combustie și micșorează capa
citatea poluantă a motorului. 
O problemă aparte este redu
cerea procentului de carbon 
liber în gazele de ardere ale 
dieselurilor. Aceasta nu nu
mai datorită poluării, ci și pe
ricolului pe care-1 prezintă 

depunerea lui în motor. Una 
dintre posibilitățile de înlă
turare a neajunsului amintit 
o constituie injectarea com
bustibilului pe peretele cilin
drului. Compresia și arderea 
decurg atunci mai bine, re
zultă gaze mai puțin toxice.

AUXILIARE ANTIPOLU
ANTE. Dezvoltarea aparaturii 
electronice permite astăzi cer
cetătorului să cunoască în a- 
mănunțime procesele com
plexe și rapide ce au loc în 
timpul arderii combustibilului 
în motor, remarca prof. LARS 
COLLÎN. Aceasta deschide 
perspective optimiste cercetă
rilor privind combaterea zgo
motului, vibrațiilor și poluă
rii. Principala direcție pe care 
o urmează studiile noastre o 
constituie micșorarea conținu
tului de CO în gazele de eșa
pament. Sperăm că gazele cele 
mai dăunătoare vor fi distru
se, în viitor, chiar în cilindru.

CATALIZATORI ȘI DIS
POZITIVE MECANICE. în 
laboratoarele noastre, ne-a 
declarat dr. ing. GIANCARLO 
FERRARI, se urmărește posi
bilitatea eliminării oxidului 
de carbon și a hidrocarburilor 
nearse printr-o recirculare a 
gazelor de eșapare. Gînd ga
zele ies fierbinți, chiar în ve
cinătatea supapei de evacuare 
se injectează aer. Acest a- 
mestec este trimis din nou în 
cilindri. în felul acesta aerul 
din amestecul carburant intră 
încălzit în camerele de ardere, 
ceea ce asigură o combustie 
mai bună și în același timp o 
ardere mai completă a gaze
lor. Totuși, oxidul de azot nu 
este eliminat prin acest pro
cedeu. S-a încercat trecerea 
Iui printr-un catalizator, dar 
funcționarea acestuia e îngre
unată de aditivii introduși în 
benzină pentru ridicarea ci
frei octanice. O soluție există: 
recent ENI a comercializat în 
Italia o benzină cu CO 85, cu 
aditivi organici, fără tetraetil 
de plumb.

DILEMELE RANDAMEN
TULUI. Procentajul ridicat de 
gaze toxice al motoarelor cu 
benzină (Otto), observa prof. 
dr. ing. ANTON PISCHIN- 
GER, este o consecință a fap
tului că produsul carburației 
este inegal repartizat pe cilin
dri. Introducerea injecției de 
benzină constituie în acest 
sens o rezolvare parțială, în- 
tvucît ea asigură o cantitate 
egală de amestec fiecărui pis
ton. în același timp trebuie 
create materiale care să per
mită realizarea procesului de 
ardere la temperaturi cît mai 
ridicate, ceea ce ar reduce 
mult oxidul de carbon și hi
drocarburile din gazele de e- 
șapament. Lucrurile sînt mai 
complicate la Dieseluri: s-a 
constatat că și aici injectarea 
directă îmbunătățește randa
mentul ; în schimb, provoacă 
o emisie mai mare de oxid de 
azot. Despre această problemă 
s-a discutat mult in confe
rința de la București, dai- deo
camdată nu știm care este 
cauza fenomenului.

CATALIZATORII? La mo
toarele cu benzină nu s-a gă
sit încă o altă soluție accepta
bilă de combatere a poluării 
în afara utilizării catalizatori
lor, afirmă ing. PAUL RA
PIN. Din păcate, dispozitivele 
cu catalizatori, utilizate cu 
succes in S.U.A., nu pot fi fo
losite decit pe o gamă foarte 
restrînsă de mașini europene 
(pe cele de cilindre mar:), 
întrucit sînt foarte volumi
noase. în ce privește Dieselu
rile, noi utilizăm pe turisme, 
chiar de litraj mic, motoare 
rapide în 4 timpi, cu camere 
de precombustie, care elimi
nă foarte puțin oxid de azot. 
Defectul lor constă în mirosul 
puternic al gazelor, datorat 
unor aldehide care nu știm 
de unde vin: fie că motorina e 
prost arsă, fie că uleiul e parțial 
oxidat în combustibil.

PERSPECTIVE OPTIMIS
TE. în 1964, toate automobi
lele din S.U.A. au fost obliga
te prin lege să adopte dispo
zitive pentru combaterea po
luării. în 1968, toate turisme
le vîndute în S.U.A. trebuiau 
să răspundă unor condiții se
vere privind poluarea — ne-a 
spus prof. ing. PHILIP MY
ERS. în 1970 în California și 
în 1971 pe tot teritoriul Sta
telor Unite mașinile vor fi e- 
chipate cu noi dispozitive de 
control al emisiei produse prin 
evaporarea combustibilului 
(din rezervor și carburator). 
Deja, emisia poluantă este 
controlată în 3 puncte Impor
tante : carter, sistem de ali
mentare, produse de evacua
re. Deocamdată nu controlăm 
particulele de carbon și plumb 
aflate in suspensie in gaze. An- 
ticipind insă rezultatele cer
cetărilor ce se efectuează, pot 
să vă asigur că în cîțiva ani 
vom realiza și o protecție con
tra lor. Din totalul poluării at- 
mosi'erei in S.U.A., automobi
lele sînt responsabile pentru 
60 la sulă din substanțe. A- 
cesta este insă un calcul pe 
bilanț masic. în realitate, no
civitatea lor este mult mai 
mică decît cea datorată ema
națiilor industriei care, ca 
masă, dă numai 40 la sută din 
poluație. în perspectivă, popu
lația care utilizează automo
bile devine tot mai numeroa
să și deci curba poluării va 
crește dacă standardele nu 
vor deveni paste tot mai se
vere. în S.U.A., în 1975 in 
orice caz, se vor introduce 
standarde mai drastice ca azi. 
Tehnic, și astăzi se pot reali
za motoare la nivelul viitoa
relor prevederi dar dispoziti
vele necesare scumnesc mul! 
costul automobilului.



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 6 CORESPONDENȚĂ • REPORTAJ SÎMBĂTĂ 18 IULIE 1970

DORINA S., București: 
Scrisoarea dumneavoastră 
a sosit la redacție pe 20 
tnai, dar eu abia acum am 
descoperit-o. Dacă drama 
descrisă acolo mai este ac
tuală și aveți nevoie dc 
sprijinul sau sfatul nostru, 
treceți pe la redacție.

GURGU GEORGETA, 
București: în lucrarea

prietenului dumneavoastră, 
pe care mi-ați trimis-o, 
spre consultare, mijește 
ceva talent. Sfătuiți-] să 
mai scrie și să mai trimită 
din cînd în cînd.

MIHAI BURDUIA, Su
ceava : Vreți să susțineți 
o rubrică de anecdote îr 
ziarul nostru ? Trimiteți 
cîteva eșantioane. Să ve
dem dacă rîdem.

SPIRIDON POPESCU, județul Gorj : „Fiind un citi
tor pasionat al rubricii condusă de dvs, vin și eu de astă 
dată cu trei rugăminți. In primul rînd aș vrea să transmit 
marile mele sentimente de recunoștință față de mama 
mea, care s-a zbătut și m-a crescut singură de la vîrsta 
de opt ani In al doilea rînd aș vrea să transmit ma
rile mele sentimente de dragoste și admirație față de 
domnișoara Duță Georgeta din județul Ialomița, pe care 
am avut ocazia să o cunosc cu cîteva luni în urmă și eu 
care am legat o trainică și nepieritoare prietenie. In ol 
treilea rînd vă rog foarte frumos să-mi publicați și mie 
o mică poezie în cadrul rubricii. Sper că peste cîteva luni 
voi trimite la dumneavoastră și basmul „Povestea lui 
Harap Alb“ de I. Creangă, versificat, la care lucrez în
continuu".

Prietene Spiridoane, m-ai 
prins azi în bună zi și 
sînt dispus să-ți îndepli
nesc toate rugămințile. Ai 
să mă ierți, totuși, că 
nu-ți public poezia în în
tregime. Am oprit numai

Lucica, o vecină, fiind 
nemăritată, 

își aștepta iubitul la 
umbra cea de tei.

P.S. — N-ar strica dacă 
în vara asta ai mai lua în

spre surprinderea noastră, acesta ne-a interzis să trecem 
pe la spital. Ne-am dus, atunci, pe ascuns, și acolo am 
aflat, nu numai de la medici, am văzut cu ochii noștri 
că, deși sănătoasă, mama noastră era internată în pavi
lionul cu nebuni furioși. Starea în care am găsit-o ne-a 
determinat să intervenim pentru a o scoate din spital. 
Dar toate cererile adresate primeau invariabil, același 
răspuns negativ. Am aflat, destul de greu și destul de 
tîrziu (pentru că toți ne-o ascunseseră, ca să ne mena
jeze), că mama se afla internată sub prevederile decre
tului 12/1965 : mama devenise o nebună primejdioasă 
pentru societate. I-am cerut tatălui explicații, el fiind ini
țiatorul acestei oribile înscenări. Ne-a răspuns cu cinism 
că nu avem dreptul să ne amestecăm în divergențele pă
rinților. Abia după trei luni am reușit să-l convingem, 
tntr-un fel, să nu mai împiedice externarea mamei, ex- 
plicîndu-i că o asemenea situație poate avea pînă la 
urmă prejudicii asupra propriului său prestigiu în socie
tate. Tata ține la prestigiul său social pentru că — n-o să 
vă vină să credeți după toate cîte ni le-a făcut, nouă și 
mamei, — este avocat. Așadar, tata a acceptat. Dar ne-a 
pus o condiție: mama să se mute într-o altă locuință. 
Am primit. Era singura soluție, medicii ne spuseseră că 
n-o pot elibera pe mama decît în urma unui telefon prin 
care însuși tatăl nostru să o ceară.

Aici a urmat, pentru mine și pentru fratele meu, un 
moment hotărîtor, pe care tatăl nostru nu știm dacă l-a 
simțit. Ne-am întrebat: cu cine vom sta acum, cu el sau 
cu mama ? Socotind că el este cel care a greșit grav față 
de mama noastră am ales: ne-am mutat amîndoi îm
preună cu mama. Am stat cîteștrei într-o cameră, în timp 
ce tata ocupa singur cele trei odăi ale apartamentului 
în care, pînă atunci, ne simțisem atît de bine, pentru că 
eram împreună. Imediat după ieșirea din spital, mama 
s-a angajat ca muncitoare, apoi ca secretară-dactilografă 
într-un liceu pentru a putea face față greutăților mate
riale. Tata refuzase să ne acorde cel mai mic sprijin, 
iar noi, studenți amîndoi, n-o puteam ajuta pe mama

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

DE LA OM LA OM
de ION BĂIEȘU

prima strofă, care, mie 
personal, mi-a mers la su
flet. Iat-o :

E vorba de o vreme 
destul de-ndepărtată.

A mea copilărie era în 
toiul ei,

mină cartea ceea de gra
matică.

DORINA ROTAR, Peti
ca, Arad: Am citit toate 
poeziile și sper că nu mă 
înșel dacă spun că sînteți 
pe calea literaturii bune. 
Reproduc „Rugă pentru 
străbunii mei“ :

Un foc alunecă în mine de la Prometeu 
prin străbunii mei,
unde n-a avut destul timp 
și destulă liniște să ardă.
Flăcările din trupul meu 
au început un ioc sălbatec și crud 
străpungîndu-mi corpul 

cînd se îndreaptă spre cer
în siluete fluide, 
sfărîmînd tot ce e putred, 
consolîndu-mă discret: 
„Nimic nu se pierde“.

Mai trimiteți.

D. TAMAȘESCU, Su
ceava : Din studiul dum
neavoastră despre „Poezia 
română în modernism“ am 
reținut finalul, unde există

o observație dureros de a- 
devărată : „Poeziile în 
vers alb sînt visate noap
tea, scrise dimineața si pu
blicate după amiază". 
Așa e.

DAN TEODOREANU, București, Bd. Coșbuc nr. 2 
„Stimate tovarășe Băieșu,

M-am hotărît, după o judecată profundă și realistă, 
să-mi asum răspunderea de a face publică situația fa
miliei noastre, lucru pe care am ezitat să-l întreprind 
timp de peste un an, din motive bine întemeiate. Chiar 
și în condițiile de azi pășesc pe acest drum cu multă du
rere în suflet, fiindcă va trebui să-i aduc grave acuzații 
tatălui meu.

Iată faptele pe scurt.
Totul a început cu mai bine de doi ani în urmă, cînd 

tata, după 22 de ani de căsătorie, a găsit de cuviință să-și 
aleagă o altă femeie. Pînă aici nimic deosebit față de alte 
situații similare. Mai dureros a fost că, neavînd motive 
întemeiate de divorț, el a căutat să și le fabrice singur, 
folosindu-se de mijloace incorecte și neloiale. Intr-o bună 
zi, după ce a provocat din senin o discuție mai aprinsă 
cu mama, a plecat din casă. In urma lui a apărut „Sal
varea“, la insistențele căreia am mers împreună cu mama 
la Spitalul nr. 9, unde era invitată. Aici mi s-a spus că, 
la rugămințile tatei, i se vor face niște analize. După 
cîteva zile am vrut să-i facem mamei o vizită, eu și fra
tele meu mai mare, Alexandru, l-am spus-o tatălui, dar,

prea mult. Tata a refuzat să plătească pînă și chiria lo
cuinței. A trebuit să apelăm la intervenția Colegiului de 
Avocați pentru ca acesta să-l determine la o contribuție 
minimă. Timp de un an s-a judecat recursul pentru scoa
terea mamei de sub prevederile decretului 12/1965 și Ia 
fiecare termen ne-am lovit ca de un zid de faptul că 
mulți oameni, unii lucrători în justiție, informați greșit 
de tatăl nostru, influent prin poziția sa profesională, se 
uitau la mama ca ta o nebună. Vrem să înțelegeți tăria 
fizică și morală a ei. Puțini oameni n-ar ieși dereglați 
psihic după trei luni de viață alături de nebuni furioși, 
după ostilitatea și neîncrederea ce pluteau în jurul ei.

A fost greu, dar pînă la urmă s-a făcut dreptate : 
mama nu e nebună. După rezolvarea acestui proces, tata, 
într-un moment în care pretindea că este bolnav și sin
gur, a apelat la bunătatea mamei și la înțelegerea ei și 
a chemat-o să-l ajute în profesie (cum a făcut-o de altfel 
toată viața), promițînd că își va retrage și acțiunea de 
divorț introdusă o dată cu intrarea pe rol a procesului de 
pe urma căruia spera s-o declare pe mama iresponsabilă. 
După atîtea necazuri pe care ni le pricinuise, ne-am bu
curat, refacerea familiei era pentru noi toți atît de im
portantă. Mama a rămas să-i rezolve problemele profe
sionale în biroul său din strada Filitti nr. 6, unde el se 
și instalase, în timp ce tata s-a internat în Spitalul nr. 9. 
După ieșirea din spital a dispărut, însă, iar din mijlocul 
nostru. Văzînd că nu apare timp de o săptămînă, am ho
tărît să aducem lucrurile acasă (lucruri pe care tot noi 
le-am transportat în str. Filitti), fiindcă nu puteam asi
gura întreținerea a două locuințe

Abia acum am aflat de legăturile sale cu o studentă de 
la I.P.G.G., pe care tata o cunoscuse cu puțină vreme 
înainte de a începe calvarul nostru. Abia acum am înțe
les de ce fiecare gest ulterior acestei cunoștințe, fiecare 
mișcare a tatălui nostru avusese menirea să-i creeze mo
tive pentru divorțul pe care începuse să și-l pregățească, 
am înțeles că pînă și revenirea sa de ultimă oră slujise 
acelorași scopuri — el a considerat ilegal faptul că îi a- 
dusesem lucrurile acasă, și așa, în loc să ne vedem de 
cursuri, de școală, am ajuns din nou la tribunal. Pentru 
noi, lucrul acesta ajunsese să nu mai fie o noutate. Ajun
sesem să ne judecăm cu toți: cu tata, care nu renunțase 
la ideea de a o declara pe mama o primejdie socială pe 
noi niște hoți, de a-i confecționa mamei o biografie imo
rală, apoi cu mătușile noastre, surorile tatei, pentru tot 
felul de pretinse violări de domiciliu, în sfîrșit, cu stu
denta respectivă, revoltată de calomnia care i se pune în 
seamă, adică legăturile, nedovedite cu probe, ale ei cu 
tata. Dar în tot ce ni se întîmplă nouă, vinovăția ei n-a 
fost nici o clipă o inocentă ficțiune și nu e mult de cînd 
vizitînd-o, mama și cu mine, l-am găsit acolo pe tata în
tr-o ținută destul de puțin potrivită pentru un oaspete 
întîmplător.

Procesul acesta, cu tot ceea ce a răscolit el, ne-a fă
cut să aflăm despre părinții noștri, îndeosebi despre via

ța tatălui nostru în anii de căsnicie, lucruri care ne-ar fi 
plăcut să nu fi existat niciodată. Desigur, sîntem destul 
de maturi ca să suportăm șocul. Oricum, e vorba de ta
tăl nostru, și dacă noi sîntem cei mai în măsură să-l ju
decăm, judecata va fi aceea a unor fii care, totuși, își 
iubesc tatăl. Ceea ce ne miră, însă, este faptul că în po
fida a tot ceea ce s-a întîmplat și continuă să se întîm- 
ple, în pofida adevărului care, nouă cel puțin, ne apare 
atît de clar, justiția n-a putut descoperi că tata se află 
pe o cale greșită, că terfelirea demnității mamei nu este 
în nici un caz o modalitate de a-și rezolva pasiunile 
atît de tîrzii, că nimic nu-i dă dreptul să ne mînjească 
pe toți cu noroi, apelînd la chițibușarii avocățești. Ceea 
ce ne miră este faptul că, împotriva logicii și a morali
tății, acest proces urît, care ne face să ne gîndim întot
deauna cu strîngere de inimă la acela care ne învăța să 
fim buni și cinstiți, continuă să fie tărăgănat și nimeni 
nu-i spune o dată tatălui nostru: „Omule, tu ești acela 
care nu ai dreptate!“. Oare nu există nimeni care să ne 
ajute să punem capăt odată acestei situații atît de tra
gice și murdare în care sînt angrenate zeci de persoane 
și care umple sute de pagini în diferite dosare ?“.

Dacă toate întîmplărilo vărate, orice comentariu 
povestite mai sus sînt ade- mi se pare de prisos.

FAGU ZENOBIA, județul Gorj : „Vă scriu această 
scrisoare exprimînd dorința „familiei“ Andronie și cred, 
totodată, și a tuturor membrilor satului Bobu, comuna 
Scoarța, care cunosc această familie. „Familie“ numai cu 
numele căci a fost distrusă de mult. Cîndva, cînd se 
numea familie, era compusă din trei membri: Andronie 
Ion, soț și tată, Elisaheta, soție și mamă, și Zenobia, 
fiică. La început s-ar fi părut că ar fi o familie fericită. 
In anul 1966 Ion Andronie, sub pretextul că pleacă la 
servici, s-a dus la București. De cînd s-a dus, dus a fost. 
Nu a mai dat pe acasă. Nu s-a gîndit că în urmă lasă o 
soție și o fetiță distrusă sufletește. La București a stat 
la tatăl său. Soția s-a dus la București să-l caute. Din 
întîmplare l-a găsit, fiind luat prin surprindere. Nu după 
mult timp el a plecat, spunînd că merge la servici. A 
plecat și plecat a fost. Nu s-a mai reîntors. Soția și fetița 
au venit în sat tot cum s-au dus. Au încercat să-l caute, 
'dar în zadar, nu l-au mai găsit. Aceea a fost ultima întîl- 
nire dintre acești membri ai familiei Andronie. Nici Eli- 
sabeta Andronie nu mai voia alta. Ceea ce vroia erau 
drepturile fetiței de care acest om fără suflet probabil a 
beneficiat. Timp de 4 ani ea s-a chinuit singură să 
crească fetița, lucrînd de dimineață, pînă seara tîrziu la 
calea ferată, lăsînd fetița singură acasă. Cu cine ar fi pu
tut s-o lase ? Cu tatăl ? Oare Ion Andronie nu s-a gîndit 
cînd a fugit de la București la Vulcan, de la Vulcan la 
București, iar de la București Za Buzău unde s-ar presu
pune că se află individul, că va fi odată descoperit ? 
Oare nu s-a gîndit că alături de el, care-și satisface plă
cerile și bucuriile vieții, mai există unele suflete care su
feră, suferă adînc ? Fetița e bolnavă, fără nici un fel de 
sprijin material și sufletesc. Este bolnavă de nervi. De
seori plîng, și alături de mine plîng toți cei care o cu
nosc, cînd o vedem în ce situație este. Mama ei nu mai 
poate să mai meargă nici la serviciu și nici la o altă mun
că din cauza ei. De la ele de acasă pînă în centrul satu
lui trebuie să meargă pe o cărare îngrădită cu spini. Ple- 
cind de acasă singură și nemaiavînd vedere este plină de 
bube din cauza spinilor. Pleacă singură departe de casă 
pe dealuri. Mama sa nu mai poate să o mai rețină în 
casă. Are 11 ani și este destul de dezvoltată pentru a nu 
mai putea să o mai rețină acasă mama sa cate este 
destul de slabă și obosită de atîta muncă. Fata merge 
la bunicii dinspre tată, iar aceștia o scot afară de mină. 
Oare de ce alături de ceilalți nepoți pe care îi au în grijă 
să-i crească nu ar putea-o primi și pe această fată a ni
mănui, fără să-i dea mâncare sau altceva, numai să se 
joace alături.de ceilalți verișori ai ei? Duminică 5 iulie 
n-a mai plecat de acasă. Nu s-a mai ridicat din pat. A 
început să țipe cu mama sa de gît: „tată 1“. Fetița era 
pe patul de moarte, iar bunicii ei se distrau cîntînd cu 
picapul. Ce inimă au acești părinți care ascund adevă
rul, care participă la distrugerea unei familii ? Luni 6 iu
lie fetița a fost luată cu Salvarea și transportată la spi
talul Tg. lin. Unde este acest individ pe care și în cea
sul morții fetița tot îl mai cheamă și mai strigă : tăti
cule I Ah, inimă de tată 1 Unde este acest individ pe 
care toți cetățenii satului Bobu îl caută ? 11 caută soția, 
îl caută fetița, îl caută neamurile și toți cei care cunosc 
situația tragică a acestei familii. Noi cei care o cu
noaștem am făcut apel la organele, județene ale miliției 
cu cerere în scris, la care nu am-primit nici un răspuns. 
Citind în fiecare sîmbătă rubrica dvs. m-au impresionat 
cazurile redactate aici și de aceea vă scriu și cu în spe
ranța că alături de mine veți veni în ajutorul acestei fe
tițe, acestei mame care nu au cu ce să o transporte la 
Cluj, la spital. Vă pot da și unele amănunte despre 
acest tată sălbatec : trăiește cu o femeie în comuna Pod
goria, județul Buzău. Casa e vecină cu sediul Consiliului 
popular, numărul telefonului la Consiliul popular este 
1113.

Vă rog sufletește ajutați-mă pe mine care sînt elevă 
și nu știu cu ce aș putea-o ajuta mai mult pe această fe
meie și pe această fetiță, care se află în spital. Vă rog 
încă o dată să ne ajutați să-l găsim pe tatăl ei“.

Vom încerca deîndată 
să-l găsim pe Adronie Ion 
și să-i aducem la cu
noștință ce se întîmplă cu 
familia pe care a pără
sit-o. Vom ruga, de ase

menea, Comitetul județean 
U.T.C. să se intereseze de 
soarta fetiței și să o ajute. 
Vă mulțumesc pentru 
gestul dumneavoastră o- 
menesc 1

MI ADUC
INT

1000 de Juliete
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(Urmare din pag. I)

Ora 23,30. în fața intrării în 
cămin, aglomerație. Fete, bă
ieți care stau de vorbă, spun 
bancuri, comunică strident cu 
fețele atîmate ciorchine la fe
restrele camerelor. Din cinci în 
cinci minute, portăreasa cămi
nului, tov. Aneta Stănculescu, 
iese în prag anunțînd că ora în
chiderii căminului a trecut. Dar 
nimeni n-o bagă în seamă. De la 
geamuri, în semn de protest, se 
aruncă borcane cu apă, nu nu
mai apă ci adesea și recipiente 
care se sparg de caldarîm în
tr-un sunet nemelodios. Rîsete, 
glume cu două înțelesuri.

Trec, de cîteva ori pe aleile 
din fața căminului. Nu sînt scu
tită de obrăzniciile cîtorva tineri.

— Alo, fata, la ora asta unde 
te duci ?

Mă opresc, dintr-o curiozitate 
a qui-pro-quo-ului. Las ambigui
tatea situației.

— Fata, ești candidată ? Foar
te mișto... Uite, băiatul vrea să 
te cunoască... Zice că te-a mai 
văzut undeva...

Nu-i dau crezare. îi sînt, și îmi 
este necunoscut, așa sprijinit de 
un copac cu o țigară în colțul 
gurii.

— Nu ești din Focșani ? Că 
de-acolo te știe...

Neg. Atunci din sport, poate, 
sau de anul trecut cînd am mai 
dat la facultate și am căzut ? ! 
Nu, zic, nu, și continui dedubla
rea propriei mele calități.

— Uite, zice băiatul, eu sînt 
Viorel Constantinescu, el e San
du. Tu ?

Spun un nume.
— Bei ceva ?
Ora de închidere, încerc eu o 

scuză. Ei zîmbesc superiori. Nu-i 
nimic, asta-i problema ? îmi vor 
găsi ei unde să dorm. Am mîine 
examen ? 1 Nu-i nimic, ce, n-am 
învățat destul acasă ?

Mi se pare, treptat, discuția 
inutilă. îmi declar meseria, ei se 
sperie, unul îmi spune că are o 
„verișoară“ candidată, că a venit 
s-o vadă și, ca să nu se plicti
sească, a intrat în vorbă. Desco
păr că toți tinerii îngrămădiți în 
jurul căminului au inventat, 
brusc, cîte o rudă printre fetele 
care locuiesc aici. Rude pe care 
le strigă „fata" sau „gagica" sau 
„Lola" sau alte nume născute la 
întîmplare. Nici-o jenă de a a- 
costa pe oricare trece pe stradă, 
nici o jenă de a tulbura liniștea 
nopții cu un tranzistor deschis 
la maximum, sau cu strigăte și

cuvinte injurioase schimbate cu 
fetele din camere.

— A venit „prospătura" la 
București, îmi spune Sergiu R., 
student în anul III la Politehni
că. Astea nu-s rodate, cad repe
de în plasă...

De la ferestre fetele co
mentează. Mai glumesc, arun- 
cînd în acești Romeo cu apă, 
cu o carte, cu ce nimeresc. An
tren general, la o oră înaintată 
a nopții. Răsfoiesc împreună cu 
tovarășa Stănculescu însemnări
le ei de portar de noapte. în 
noaptea de 14 spre 15 iulie, can
didatele din camera 237 se în
trețineau într-o conversație scan
daloasă cu cîțiva băieți. La ve
nirea unui lucrător al miliției de 
la circa 12, tinerii au dispărut 
ca potîrnichile. Mult peste ora 
închiderii căminului, Mariana 
Iordache, Adriana Stoica, Tudo- 
rița Vasilescu, Doina Dumitriu 
se întorc din oraș. în fiecare 
noapte, camera 410 — în care 
locuiesc — este sediul unor a- 
muzamente ilicite. în fiecare 
noapte, băieții strigă, ca la un 
hotel de mahala :

— Alea din camera 431 (sau 
316, 116, 216, 408), ia ieșiți voi 
la geam...

— Și ele sînt vinovate, îmi 
spune tovarășa Stănculescu. Eu 
obosesc, în două săptămîni de 
examen de admitere, mai mult 
decît într-un an întreg universi
tar. Sînt obraznice și impertinen

te, distrug bunurile obștești, 
pleacă și vin cînd vor, cu toate 
că există un regulament precis de 
funcționare al căminului.

Vizitez, împreună cu foto-re- 
porterul, cîteva camere. O dezoi- 
dine cum rar se poate imagina 
într-o încăpere (315, de exem
plu) în care locuiesc fete. încerc 
să stau de vorbă cu cîteva, ele 
refuză, n-am nici o calitate să 
le legitimez, una chiar ține să 
precizeze că nu e proastă să se 
lase fotografiată ca s-o vadă pă
rinții dată la ziar...

—- Facem adesea vizite de 
control în cămin, îmi spune ma
iorul Vasile Filote de la Miliția 
sectorului 6. Ni se semnalează 
furturi sau huliganisme. Dar a- 
devărul este că cei veniți la 
București pentru a candida la 
facultăți ne dau mai mult de 
furcă decît multe alte categorii 
de tineri din sector.

Mă opresc aici cu redarea at
mosferei surprinse. Contextul 
este de imaginat în continuare. 
Aceste „culise“ nocturne ale exa
menelor de admitere ridică, de 
altfel, cu totul alte probleme. Nu 
e vorba de selecția candidaților, 
nimeni nu poate impune ca un 
tînăr cu o educație și o compor
tare mai bună să fie preferat 
altuia. O sondare a acestui uni
vers în care pătrund candidații la 
studenție îi conferă cîteva carac
teristici demne de reținut.

Mulți adolescenți vin pentru 
prima oară în Capitală, desprinși 
brusc dintr-un provincialism paș
nic, calm, plecînd poate întîia 
oară singuri, puși în situația să 
se descurce nu numai într-un 
oraș mare dar și într-un sistem 
de relații cu cei din jur inedit 
pentru ei. Un regulament și o 
disciplină a conduitei într-un o- 
raș ca Bucureștiul li se pare un 
paradox. Șocul este, pentru unii, 
prea brusc. Nimeni nu te cu
noaște, nimeni nu te știe și nu 
te urmărește. Din sistemul rigid 
al familiei, al școlii, al localită
ții din care provin, ei descind 
într-un mediu aparent bulver- 
sant, haotic. Primul contact, că
minul. Li se pare un drept al lor 
de a locui aici, contra unei sume- 
simbol, dar n-au deloc senti
mentul îndatoririlor lor. Se simt 
degrevați de orice răspundere pe 
de-o parte datorită incertitudinii 
reușitei la facultate, pe de alta 
datorită lipsei de control.

N-aș vrea să propun soluții 
.gratuite sau utopice. Semnalarea 
acestor aspecte n-are nimic spec
taculos. Este o atmosferă pe care 
o întîlnește orice bucUreștean 
care trece pe bulevard, care se 
se simte jignit de siluetele inde
cente ale fetelor care se profi
lează la geamuri, de conversații
le lipsite de bun simț. Se dove
dește că nn regulament de care 
fiecare tînără cazată în cămin ia 
cunoștință este nefolositor, fiind 
încălcat fără probleme. Se dove
dește că măsurile represive, con
trolul organelor de miliție nu au 
efect și e firesc să fie asa, în
trucît aceste amănunte ale com
portării țin de educație, de o

Goring, Ribbentrop și Hcss 
rîdeau cu poftă. Goring lite
ralmente, iși scutura tot 
corpul. Așezați in primul 
rind al boxei, ei atrăgeau 
atenția întregii săli. Keitel 
afișa un zimbet gînditor. 
Scena se petrecea la 29 no
iembrie 1945, in ședința in 
care erau citite stenogramele 
convorbirilor telefonice din
tre Goring și Ribbentrop in 
ziua intrării lui Hitler in 
Viena.

Apoi ilaritatea a încetat 
brusc. O tăcere adîncă s-a 
așternut asupra boxei acuza
ților și ea a cuprins treptat 
întreaga asistență. începea 
proiecția unui film despre 
atrocitățile din lagărele na
ziste. EI cuprindea atît epi
soade filmate cu sînge rece 
de naziști cit și filmele ope
ratorilor aliați după elibera
rea lagărelor și deshumarea 
gropilor pline de cadavre. O 
intreagă epocă dc crime și 
orori era înregistrată pe 
peliculă.

Psihiatrul Gilbert no
tează astfel reacția acuzați
lor :

— Schacht n-a vrut să 
privească ecranul. S-a întors 
cu spatele, și-a încrucișat 
brațele și a privit spre ga
lerie. Fritsche era palid și 
plin de stupoare cînd a vă
zut scene ale arderii pe rug 
a unor prizonieri de război 
intr-un garaj (filmată dc 
S.S.-iști — S.V.). Keitel și-a 
șters fruntea și si-a scos căș
tile de pe urechi, apoi și 
Ie-a pus Ia loc. Funk Și-a a- 
coperit ochii cu mîinile. Rib
bentrop a închis ochii Și s-a

întors cu spatele la ecran. 
Göring, cu un aer descura
jat, s-a sprijinit de balustra
dă fără a privi majoritatea 
timpului... Rosenberg se agi
ta nervos, privea ecranul și 
căuta să prindă reacțiile al
tora... Dönitz iși ascunsese 
capul între miini.

Seara, în celulă, Goring 
avea să declare :

.— Era o după-masă așa 
bună pînă cînd au arătat fii* 
mul. Au fost citite convor
birile mele telefonice din 
Austria și toată lumea rîdea 
împreună cu mine. Iar apoi 
au arătat filmul acela oribil. 
Aceasta a stricat totul...

Firește, lui Göring i-a fes* 
stricată dispoziția. Putem să 
spunem cu precizie de ce : 
el a fost acela care a creat 
sistemul odios al lagărelor 
de concentrare. Tot el a 
creat și Gestapoul (poliția 
secretă politică).

Să ne întoarcem din nou 
la acele zile de teroare dez
lănțuită ce au urmat incen
dierii Reichstagului. Acolo 
unde ne-am oprit cu recon
stituirea noastră în numărul 
trecut.

Depoziția lui Goring :
— Luasem hotărîrea de a 

aresla prin surprindere Pe 
activiștii și conducătorii co
muniști. Știam că arestîn- 
du-i chiar numai pe cei mai 
importanți, tot va fi vorba 
de cîteva mii, întrucît era 
necesară capturarea și a ce
lor din formațiunile Fron- 
tului Roșu. Pentru aceasta 
exista o singură posibilitate:

cea a arestării pentru pro
tecție.

Și Goring continuă :
— Puțin importă dacă s-a 

dovedit că aceste persoane 
erau vinovate de o acțiune 
de înaltă trădare sau dacă 
trebuia doar să te aștepți la 
ceva din partea lor. Lucrurile 
trebuiau prevenite printr-o 
arestare. închisorile nu erau 
suficiente și de aceea am

susținut că acești oameni 
trebuiau internați în lagăre, 
neștiind cît timp va fi nece
sară detențiunea lor. Nici 
nu știam cîți vor fi desco- 
periți în plus... Firește, au 
existat excese. Și numeroși 
inocenți au avut de suferit. 
Au avut loc, firește, acte de 
brutalitate și cruzime...

In felul acesta caracteriza 
Goring etapa de debut a 
lagărelor de concentrare, 
care au distrus pînă-n 1945 
viața a zeci de milioane de 
oameni.

In mijlocul Imaginii, un 
SS-ist dă explicații. De am
bele părți alți doi SS-iști 
ascultă cu atenție. Să-i pre
zentăm : în stingă Himmler, 
șelul „imperiului morții'', 
conducătorul Gestapoului și 
al lagărelor de concentrare ; 
in dreapta, primul său loco-

tenent — Kaltenbrunner. Iar 
în mijloc Ziereis, fostul co
mandant adjunct al lagăru
lui morții, Mauthausen. Fo
tografia a fost făcută in 1943, 
la Mauthausen, in timpul 
unei obișnuite călătorii de 
inspecție a virfurilor SS-ului. 
Ce fel de inspecție — vom 
preciza ulterior.

Soarta celor trei a fost ur
mătoarea : Himmler a reușit 
să se sinucidă după termi
narea războiului ; Ziereis a 
murit împușcat după elibe
rarea lagărului, apucind să 
facă înainte de moarte o 
declarație. Kallenbrunner a 
fost prins și a compărut in 
fața Tribunalului de la 
Nürnberg. Tactica sa a fost 
negarea de la un capăt la 
altul a activității criminale 
de care era învinuit. Mai 
mult decît atit, la începutul 
depoziției sale s-a adresat pe 
un ton patetic tribunalului :

— Sint pe deplin con
știent de gravitatea învinui

Falsă declarație de bune 
intenții. Kaltenbrunner în
cerca doar să scape de 
greaua răspundere care-1 
revenea pentru numeroasele 
crime comise.

Kaltenbrunner este între
bat dacă a vizitat lagărul 
Mauthausen. Iată primul său 
răspuns :

— N-am pus niciodată pi
ciorul in lagărul de detenți
une Mauthausen. Am fost 
la Mauthausen, dar în lagă
rul de muncă. Aglomerația 
Mauthausen se Întindea, da- 
că-mi amintesc bine, pe o 
lungime de 6 km, iar cen
trele de muncă acopereau 
4—5 km. Existau cariere de 
granit, cele mai mari din 
Austria, care aparțineau ora
șului Viena.

Și atunci ce reprezenta 
fotografia ?

Kaltenbrunner, cu un aer 
degajat, a afirmat că el se 
afla alături de Himmler 
pentru a interveni pe lingă

rilor ce mi se aduc. Știu că 
ura omenirii este îndreptată 
împotriva mea șl că mai ales 
după ce Himmler, Müller și 
I’ohl •) sînt morți, eu singur 
va trebui să răspund în fața 
tribunalului și în fața între
gii lumi. Știu că trebuie să 
exprim aci adevărul pentru 
a permite tribunalului și 
lumii să constate și să înțe
leagă ce s-a întîmplat in 
Germania în timpul acestui 
război, pentru a putea judeca 
lucrurile de o manieră echi
tabilă...

*) MilUer — fostul șef al 
Gestapoului. A dispărut fără 
urmă. Pohl — unul dintre 
adjuncții săi. Contrar celor 
afirmate de Kaltenbrunner, 
Pohl nu murise și a fost a- 
restat spre sfîrșitul anului 
1945.

acesta în legătură cu cariera 
de piatră. Și a continuat:

— De aceea m-am dus Ia 
Mauthausen. Nici n-am 
știut că in acel moment am 
fost fotografiat. Nu îmi aduo 
aminte. Și n-am văzut nicio
dată această fotografie.

Aceasta era insă varianta 
lui Kaltenbrunner. Treptat, 
depozițiile unor martori — 
din care majoritatea erau 
foști SS-iști — au scos Ia 
iveală adevărul. Notăm prin
cipalele depoziții.

Karwinsky, fost secretar 
de stat în cabinetul Cance
larului austriac Dolfuss :

— L-am văzut pe Kalten
brunner în lagărul Maut
hausen. Eram foarte bolnav 
și culcat pe paie cu sute de 
alți bolnavi, dintre care 
mulți erau muribunzi... In
stalațiile sanitare cele mai 
elementare lipseau... Kalten-

brunner a trecut prin mijlo
cul barăcii însoțit de nume
roși ofițeri SS și a văzut 
totul sau a trebuit să vadă 
totul. Am avut iluzia că a- 
ceste condiții inumane se vor 
schimba, dar ele au căpătat 
fără îndoială aprobarea Iul 
Kaltenbrunner, deoarece ni
mic nu s-a produs...

Următorul martor se nu
mea Albert Tiefenbacker. 
Ca deținut, a fost folosit la 
crematoriu : timp de trei ani 
a transportat cadavre.

In ce constau în realitate 
vizitele lui Kaltenbrunner ?

După cum reiese din docu
mentele prezentate Ia Nürn
berg, ca și din depozițiile 
martorilor, vizitele sale pri- 
lejuiau așa-numitele demon
strații a trei sisteme de exe
cuții.

Martorul Johann Kanduth 
declara la Nürnberg :

— Kaltenbrunner era în
soțit de Eigruber, Schulz, 
Ziereis, Bachmaier, Streit- 
wieser și alte personaje ; 
Kaltenbrunner intra rizind 
in camera de gazare. Apoi 
erau aduși deținuții pentru 
a fi executați. Aveau loc 
trei feluri de execuții : spîn- 
zurarea. moartea printr-un 
glonte în ceafă și camera de 
gazare. După aceste demon
strații și după ce vaporii 
otrăvitori se evaporau, noi 
trebuia să scoatem cada
vrele.

O declarație similară a 
fost făcută de fostul șef 
adjunct al lagărului Maut
hausen, Ziereis, și anume :

— Tot ce s-a executat aci 
(la Mauthausen — N.R.) a 
fost ordonat de către Him
mler sau Heydrich sau de 
către Müller sau dr. Kalten
brunner...

Kurt Becher, unul dintre 
funcționarii superiori SS 
la lagărul Mauthausen, de
clara :

— Am fost informat în cel 
mai mare secret de către 
comandantul lagărului, SS 
Standartenführerul Ziereis 
că a primit din partea lui 
Kaltenbrunner ordinul de a 
lichida zilnic 1 009 de deți
nuți (în 1945 — N.R.).

Următorul martor — Jo
seph Niedermayer, fost șef »

al celulelor Ia Mauthausen :
— în urma instrucțiunilor 

verbal^ date de Kalten
brunner, 1 300 de muncitori 
străini, ca și ofițeri și sub
ofițeri au fost aduși în lagă
rul de concentrare Mauthau
sen. Ei au fost repartizați la 
blocul 20 și în baza ordine
lor date hrăniți atît de prost 
îneît nu puteau decît să 
moară de foame. 800 dintre 
ei au murit de foame șl de 
boli.

O altă piesă din dosarul 
lui Kaltenbrunner este așa- 
numita „operațiune“ împo
triva ghetoului din Varșo
via. Și aci, scenariul este a- 
celași.

Colonelul Amen : In ce 
măsură ați participai la dis
trugerea finală a ghetoului 
din Varșovia ?

Kaltenbrunner t N-am a- 
vut de-a face cu aceasta, am 
mai spus-o.

Și din nou, în fața tribu
nalului se perindă martorii. 
Proba zdrobitoare îl acuză 
pe Kaltenbrunner, întregul 
aparat al SS-ului, tot eșafo
dajul hitlerist, pentru crime
le sălbatice comise.

Și un ultim episod. In Ia
nuarie 1945 o misiune mili
tară americană formată din 
15 ofițeri a aterizat în spa
tele liniilor germane din Un
garia. Toți au fost capturați 
de Gestapo. Fiind vorba de 
militari care purtau unifor
mă, legile războiului permi
tea doar internarea lor. Care 
le-a fost însă soarta ?

Iată un raport al Gesta
poului ; „Am evaluat numă
rul prizonierilor la 12 sau 15. 
Ei purtau o uniformă ame
ricană sau canadiană verde- 
maron și beretă. La opt sau 
zece zile de la sosirea lor 
am primit prin radio ordinul 
de a-î executa".

Și cine dăduse acest or
din ?

Cităm din același docu
ment : „Kaltenbrunner a dat 
ordinul. Ordinul era secret și 
purta semnătura sa. Oame
nii au fost împușcați ime
diat...“.

SERGIU VERONA
(va urma)

pregătire prealabilă a acestui 
moment esențial care este veni
rea în București, contactul cu 
marele oraș care, contrar apa
rentelor, are norme precise de 
conduită, o disciplină a cotidia
nului care șe învață într-un timn 
mai îndelungat, devenind, în ul
timă Instanță,^ un reflex citadin.

Să apelăm la bunul simț. Dar, 
în eventualitate^. în care există. 
Să apelăm la 'demnitate >—> a 
vîrstel, a aspirațiilor ctf Care ado
lescenții vin Spre facultăți, a 
perspectivelor pe care studenția 
le oferă. Dar ? Să apelăm’, pro
punem noi, la profesorii din toa
tă țara care-1 pregătesc pe elevi 
neutru viață, pentru meserie. 
Căci examenul 'de admitere în
seamnă începutul Independenței, 
a împrejurărilor Inedite Care-tt 
cer să răspunzi nu numai de 
propria-țl personalitate dar șl 'de 
ceea ce an Investit părinții st 
profesorii ÎU Hrie. Acele Mult, 
aproape plictisitor de mult dez
bătute bre de dirigentle care 
nn-șl găsesc Încă profil propriu 
n-ar putea deveni orele pregăti
toare ale acestei Independente ? 
N-af putea consuma ele toată a-

Iceastă Interferență de Inedit pe 
care o oferă un miare oraș, o
mare colectivitate, o disciplină a 
comportării ? Tnvitănf profesorii 
să ne răspundă. Pentru că fleca
re candidat, expunîndu-șl cunoș
tințele în fața profesorului exa
minator, reprezintă o Școală, o 
concepție pedagogică. Aceeași 
școală, aceeași responsabilitate a 
meseriei de profesor de liceu o 
reDrezintă el și în orele de din
colo de examen. In orele cînd 
educația pe care a primit-o de
vine marca locului din care pro
vine.

al%25c4%2583turi.de
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TELEGRAMĂ
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a tri
mis domnului ÂHTI KARJALAINEN, primul ministru al 
Finlandei o telegramă fin care se spune :

■
■

In numele guvernului român și ai 
să primiți cele mai cordiale felicitări 
Dumneavoastră în înalta funcție de 
publicii Finlanda.

Mă folosesc de acest plăcut prilej, 
convingerea că relațiile de prietenie 
România și Finlanda se vor dezvolta
popoarelor noastre, al păcii și cooperării în Europa și în în
treaga lume.

7 ----------------------

meu personal, vă rog 
cu prilejul numirii 

prim-ministru al Ke-

pentru a-mi exprima 
și colaborare dintre 
continuu, în interesul ■

1EDINTA DE CONSTITUIRE A COMISIEI CENTRALE PENTRU 
SISTEMATIZAREA LOCALITĂȚI LOR RURALE Șl URBANE

Conform recentei hotărîri a 
Consiliului de Miniștri, vineri a 
avut loc ședința de constituire a 
Comisiei centrale pentru siste
matizarea localităților rurale și 
urbane.

Din comisie fac parte specia
liști, reprezentanți ai unor minis
tere și ai unor organe centrale și 
locale ale Administrației de stat. 
Conform hotărîrii Consiliului de 
Miniștri, președintele acestei co-

■
misii este președintele Comitetu- — 
lui de Stat pentru Economia și ™ 
Administrația Locală, tovarășul ® 
Petre Blajovici. B

Comisia a dezbătut, cu prile- q 
jul ședinței de constituire, sarci- — 
nile ce-i revin în domeniul sis
tematizării. “

în încheierea lucrărilor, a luat H 
cuvîntul tovarășul Leonte Răutu, g 
vicepreședinte al Consiliului de _ 
Miniștri.

Lupta cu distanțele, cu dificul
tățile traseului, cu surprizele 
neașteptate a început. Se pare că 
adversarul cel mai incomod aici 
este vremea nefavorabilă.

In etapa de ieri, desfășurată pe 
o distanță de 172 km, s-au înregis
trat rezultate bune avînd în ve
dere condițiile în care s-au des
fășurat. După 4 ore și mai bine 
de goană, străbătînd un traseu 
dificil, de-a lungul căruia motore
tele Mobra și Carpați s-au com
portat excelent, arbitrii au alcătuit 
clasamentul. 22 de concurenți au 
terminat fără nici un punct pe
nalizare, printre aceștia numărîn- 
du-se desigur fruntașii întrecerii : 
Dumitru Popa, 19 ani, începător 
în arta raliului de la Voința Si
biu, Dumitru " 
toria Morenl, 
începător, de 
Vasile Preda, 
la Spartac 
Gheorghe 
București.

A fost exclus un concurent, s-au 
înregistrat 3 abandonări și 7 pena
lizări.

în etapa a Il-a se aleargă dis
tanța de 240 km, caravana străbă- 
tind localitățile Tîrgoviște, Pu
cioasa, Sinaia, Predeal, Pîrîul 
Rece, Rîșnov, Bran cu sosirea la 
Cîmpulung.

Mîine, în etapa a IlI-a, ruta 
Cîmpulung-Pitești și retur măsoa
ră 104 km. în continuare va avea 
loc circuitul închis de 20 de mi
nute pentru departajarea concu- 
renților în vederea stabilirii cla
samentului final.

VASILE CABULEA

Motișan, de la Vic- 
Paul Fllipescu, alt 
la I.R.T.A. Tg.-Jiu, 
începător și el, de 
Curtea de Argeș, 

Penciu, de la Ciclop

De la început trebuie să adu
cem, în numele lor și al celor 
eare-i susțin, cuvenitele cuvinte 
de laudă întreprinderii LOTO 
PRONOSPORT. Nu știu dacă 
numai lipsa unor meciuri mai 
interesante a determinat inclu
derea partidelor juventiste în 
concursurile Pronosport, dar 
faptul e fapt și trebuie consem
nat cu multiplele sale semnifi
cații, Aducînd în concurs cîte 
șase întilniri din campionatul 
de tineret, Pronosportul face a- 
cestei competiții servicii pe care 
nu le-am fi putut bănui sau

scorurile finale ale partidelor de 
tineret, determină ziarelp de 
luni și marți să publice și rezul
tate pe care, poate, altădată nu 
le luau în seamă. In numele ce
lor 300—100 de fotbaliști juven- 
tiști, in numele celor care ne 
aplecăm privirile asupra acestei 
competiții a speranțelor fotbalu
lui românesc, să felicităm Pro
nosportul pentru această feri
cită idee. Să-1 felicităm și să-i 
mulțumim. Nu înainte, însă, de 
a-mi prezenta public — deci, cu 
riscurile de rigoare — pronos
ticurile personale asupra par-

FINALA CAMPIONATULUI

spera : atrage atenția microbiș
tilor asupra juventiștilor (pe 
care-i prezintă detaliat în Pro
gramul săptăminal cu rezultate, 
statistici și cîte și mai eite co
mentarii), sporește importanța 
Întrecerii, determină pe colegii 
de la Radio să anunțe toate

NAȚIONAL DE AEROMODELE

VICEPREȘEDINTELE CON
SILIULUI DE MINIȘTRI, 
Gheorghe Rădulescu, a primit vi
neri Ia amiază pe Manuel Peres 
Guerrero, secretar general al 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare 
(UNCTAD), împreună cu Moses 
Adebandjo și Jiri Riska, directori 
în Secretariatul UNCTAD, oare, 
la invitația Ministerului Afacerilor 
Externe, face o vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej, au fost aborda
te unele aspecte actuale privind 
festivitatea Conferinței Națiunilor

Unite pentru comerț și dezvolta
re și participarea României la a- 
cest organism internațional.

• PREȘEDINTELE CONSI
LIULUI 
Mănescu, 
amiază 
Guerrero,
Conferinței 
pentru comerț 
(U.N.C.T.A.D.), i 
Moses Adebandjo 
ka, directori 
V.N.C.T.A.D.

ECONOMIC, Manea 
a primit vineri după- 
pe Manuel Peres 
secretar general al 

Națiunilor Unite 
și dezvoltare 
împreună cu 

și jiri Ris- 
secretariatulîn

■

J61, s-a deschis la baza experi
mentală de aeromodelism de la 
Băneasa, finala celui de al 20-lea 
campionat național de aeromodele 
captive la care iau parte echipe 
de club și de asociații din 12 ju
dețe ale țării, calificate pe pri
mele locuri la fazele județene 
desfășurate în luna iunie.

Cu acest prilej se vor acorda ti
tluri de campioni pe acest an la 
cele 4 categorii de aeromodele 
captive: viteză, .
și lupte aeriene. Totodată cei opt 
membri al juriului, avînd ca 
președinte pe maestrul emerit al 
sportului ing. Mihai Lăzărescu, 
vor desemna echipa reprezentati
vă a țării care va concura la 
campionatele mondiale din Belgia.

După primele două zile de în
treceri l-am solicitat pe secreta
rul general al Federației române

acrobație, curse

de modellsm — Ion Bobocel — 
rugîndu-I să ne prezinte ce adu
ce nou această ediție față de cele 
precedente.

„în primul rind, un număr du
blu de particlpanțl față de ediția 
de anul trecut, mulți prezentînd 
pentru prima oară motoare cu 
rezonator ceea ce a determinat o 
creștere simțitoare a vitezei de 
zbor. Concurentul Csomo Alexan
dru din Oradea a realizat cu aero- 
modelul său o viteză de 200 kilo
metri pe oră. Se observă totodată, 
șl o creștere calitativă a pilotaju
lui, tot mal mulți concurenți 
avînd o comportare deosebit de 
bună".

întrecerii« vor continua pînă 
duminică.

I. V.

Promoția „Porțile de Fier“
■

(Urmare din pag. I

unde și cit a lucrat Gheorghe 
Radu și colegii săi. Esențial ră- 
mjne, însă, că el a fost acolo 
prezent, a participat direct, a 
deprins lucruri pe care, oriunde 
ar merge, le va putea executa 
cu dezinvoltura celui cu expe- 

........................â impresio- 
de 190

riență. Afară, lîngă 
nantul transformator
MVA, l-am întîlnit pe Ștefan 
Mihai. Absolvent din 
Politehnicii timișorene, 
șef de lot la instalațiile defini
tive. Mai făcuse practică pe șan
tier, îi cunoștea fizionomia de 
mai înainte. Repartizat aici, a 
intrat imediat după terminarea 
facultății în iureșul treburilor, 
al termenelor, al răspunderii. A 
parcurs filiera responsabilități
lor oprindu-se, mai îndelung 
sau pentru un timp mai scurt pe 
aproape toate treptele sale. Mai 
întîi, în subordine, două echipe; 
ipoi inginer de schimb ; apoi la 
blocul de montaj din centrală. 
De anul trecut, din octombrie, 
are în primire lotul de instalații 
speciale.

Gheorghe Panaitescu, coman
dantul detașamentului nr. 3 — 
energomontaj, a terminat la 
București energetica, acum doi 
ani. Ca și el, alți șase colegi din 
grupa sa au venit tot aici pe

1967 al
, astăzi

șantier. Personal, răspunde de 
lucrările de la ecluza interme
diară, de la baraj. II întrebăm 
de conținutul expres al expe
rienței lui de șantier, cu ce con
sideră că l-a înzestrat, în mod 
deosebit, șantierul. Ne răspunde 
fără să ezite : „aici am învățat 
montajul marilor piese — redus 
în facultate la cîteva ore de 
curs — și mai ales al celor uni
cate. In plus, este prima dată 
cînd sînt pus să conduc, să în
drum, să dau dispoziții pe pro- 
pria-mi răspundere".

Nu greșim cu nimic spunînd 
că Porțile de Fier a șlefuit în- 
tr-atît profilul profesional ăl 
unor tineri, încît șantierul poate 
fi considerat, cu deplin temei, 
momentul maturizării lor. Con
stantin Frunză, oltean de fel, la 
venirea pe șantier avea deja o 

. perioadă consumată . pe șantie
rul Ișalnița. Ucenicia și-a fă
cut-o acolo. După armată a venit 
aici, unde, după propria-i ex
presie, a traversat „o adevărată 
școală de atenție". Nu mai lu
crase la montajul de utilaje hi
dro, nici la piese de asemenea 
proporții. In brigada lui Iosif 
Mezei a participat, însă, la ope
rații de foarte mare însemnă
tate — tușarea lagărului axial 
(prima problemă după lansarea 
rotorului), la centrajul arbori-

lor turbinei nr. 1. Momente de 
mare efort, cu schimburi de zi 
prelungite, cu schimburi de 
noapte. Dar cu satisfacții deopo
trivă de mari. De doi ani este 
salariat pe șantier și Gheorghe 
Fintineanu, ajutor de șef de e- 
chipă, comandantul brigăzii de 
la Centrală, cea mai mare din 
întreg Sistemul hidroenergetio 
și de navigație. Dar are la activ 
un substanțial pelerinaj Ia Gro
zăvești, Panduri, Pipera, Ișal- 
nița, Luduș. Acolo a învățat, 
una după alta, dificile capitole 

Aici, 
în
sa

ale meseriei de montaj, 
toate acestea s-au cizelat 
noile condiții. Specializarea 
în circuite de ulei fiind de mare 
trecere. La porțile de la „aval“, 
a lucrat de la beton, pînă sus, la 
servomotoare. La turbina nr. 3, 
a condus montajul rotorului.

Vorbindu-ne despre anii pe- 
trecuți pe șantiere. Ion Dobre, 
un inginer energic, ascunzînd cu 
dibăcie ridurile apărute în cei 
zece ani de la absolvirea facul
tății, se plasează el însuși din 
rindul acelora pentru care Por
țile de Fier a prilejuit consacra
rea profesională. Aparține aces
tei promoții nu doar prin vîrstă. 
ci, mai ales, prin legătura foarte

strînsă dintre sine și destinul 
șantierului. Adevărat, ucenicia 
și-a început-o pe Bistrița — la 
Pingărați, Buhuși, Racova, Ba
cău II. In septembrie 1966 
„mi-am făcut din nou valiza și, 
de astă dată împreună cu a- 
nexa, am venit unde mă vedeți 
acum“. Aceasta înseamnă ecluza, 
în primul rînd, deoarece ea în
seamnă trei ani de muncă, de 
experiență incomparabilă cu 
cea de pină atunci. Au apărut 
probleme tehnice noi. de mare 
finețe, operații pretențioase care 
nu sufereau nici rabat de cali
tate și nici amînare numai pe 
motivul că oamenii nu erau o- 
bișnuiți să lucreze la operații 
atît de mari. A intervenit, în 
plus, specializarea, divizarea pe 
compartimente în tehnica con
strucției și montajului. S-a ci
mentat, pe plan superior, legă
tura cu șantierul, cu oamenii, cu 
problemele sale.

...Despre promoția Bicazului a- 
veam să auzim în continuare la 
Argeș, despre promoția Argeșu
lui — la Lotru ori la Porțile de 
Fier. Așteptăm să urmărim la 
lucru, peste ani, pe Someș, pe 
Olt, pe Dunăre, pe aceia care îi 
vom numi, de drept, „promoția 
Porților de Fier“...

■

■
■

D

tidelor juventiste de mîine ; Di
namo Bacău — Steaua : 1 ; Cri- 
șul — Jiul : x ; Farul — Rapid : 
x ; U. Craiova — C.F.R, Cluj : 
1 ; Dinamo București — Poli
tehnica : 1 ; Petrolul — F.C.
Argeș : 1.

Despre campionat în sine 
ce-am mai putea spune acum, 
cînd toate apele s-au limpezit ? 
Ceferiștii clujeni (care la un 
moment dat aspirau la titlu dar, 
ulterior, au furnizat mai mulți 
oameni de bază primei forma
ții) se pare că nu vor mai „pier
de“ lanterna roșie, iar băcăua
nii nu vor mai scăpa locul I. 
Poate tocmai de aceea eadeții 
lui Dembrowski cel de Ia Bacău 
s-au relaxat in ultimele etape și 
și-au permis să piardă Ia Cluj 
(unde la un moment dat erau 
conduși cu 0—1, ceea ce nu li 
se mai intimplase vreodată, dar 
au înscris și ei apoi două go
luri) și la Petroșani. Mîine, a- 
easă, in compania steliștilor, și 
miercuri in Giulești pot să și 
piardă — numai să înscrie cî
teva goluri pentru a mai aduna 
ceva puncte. Universitarii clu
jeni aflați acum pe poziția a 
11-a vor mai cobori, probabil, un 
loc-două pentru că au jucat 
toate meciurile — dar nimeni 

I nu se va supăra pentru că mîn— 
I jii de sub Feleac (pe care am 

avut plăcutul prilej să-i laud 
I simbăta trecută) sînt pe cit de 
I țineri pe atît de talentați. In ei 

iși pun speranțele șl conducăto- 
I rii de la „U.“ care — după cite 
| se aude — nu vor putea împie

dica despărțirea de Oprea, Mus- 
tățea și Barbu.

Locul secund în campionatul 
de tineret va fi, cu siguranță, 
„rezervat“ pentru plăieșii antre
norului Sțănculescu din Șoseaua 
Ștefan cel Mare. Chiar dacă Ni- 
cușor a fost nevoit in ultimele 
etape să descompleteze forma
ția de tineret (intrind în arena 
leilor cu juveniiștii Cavai, Pe
tre Nicolae, Cheran, Petrică, 
Sălceanu, Moldovan) și chiar 
dacă nu toți dintre aceștia au 
jucat „ca la carte“ (Petrică, să
racul, s-a speriat cum a intrat, 
a închis ochii și a tras cm sete 
in... propria-i poartă), juveniiș
tii de la Dinamo București con
tinuă să-și demonstreze valoa
rea. Printr-un joc tehnic, ofen
siv și cu adevărat tineresc, ei 
reușesc — iată — să se claseze 
pe locul secund (scăpînd titlul 
datorită unor relaxări ce și 
le-au permis în primăvară pe 
teren propriu — în fața cluje
nilor si a altor adversari), im- 
punindu-se totodată cu cea mai 
bună apărare din campionatul 
de tineret (abia 25 de goluri 
primite pînă acum) și cu un 
atac de 61 goluri întrecut doar 
de dinamoviștii băcăuani — 
prezumtivii campioni. Observ 

că am și început să tra- 
linie și să adunăm — ceea 
cam devreme pentru că mai 
două etape. Deci, pe sîm- 
viitoare.

O minge, o brazdâ de iarbă, trei bare 
văruite, la mijloc acest băiat cu inimă mare 
și apoi zborul lui arcuit — iată linia unei

FĂNUȘ NEAGU vă prezintă:

?)>

I'
I 
î

I

IDOLII GAZONULUI

Uneori se trezește — în mine copilul 
care-am fost odinioară — și-atunci, fluierînd 
după niște boboci de rață sălbatică pierduți 
într-un miez de toamnă, mă ridic de la masa 
presei, unde se face multă gargară albastră, 
și cobor în turma pitorească a fotoreporteri
lor strînși în spatele porții pe care-o doresc 
ei perforată.

Știu că puștimea din peluze, beată de ia- 
. somie, de plopi, de vacanță și de șotron, mă 

invidiază și mi-ar smulge cu plăcere șapca 
s-o joace la rișcă și s-o piardă — dar e pe 
degeaba. Cele mai frumoase meciuri — și 
n-au să mai fie niciodată ! — le-am văzut 
stînd călare pe o creangă din teii care în
conjurau altarul de lemn al Venusului.

Singura învîrteală, cînd stai în spatele 
porții, e aia că poți să-nțelegi — dacă vrei 
să înțelegi — cîtă forță și inteligență ascun- 

. de jocul acesta care-a cucerit lumea. Privit 
din iarbă, fotbalul e urît și totodată dureros 
de omenesc. Sînt convins că Dumnezeu, în 
cazul că ar exista, n-ar sta nici bătut în 
poarta largă de șapte metri atunci cînd. se 

■ apropie de ea, în galop, cu mingea, patru 
sau cinci băieți, cu obrajii .sfîșiați de obosea
lă, frumoși și nebuni, aprinși de o furie vi
cleană. Tn careul de șase metri suflă vîntul 
spaimei, în cîmpul mult de dincolo de 16 m 
poți greși, aici nimeni nu te iartă.

Soarta portarului e să fie singur. Strivit de 
toate legile și cu blestemul întregului joc pe 
umerii lui.

Marii portari, ‘în rîndul cărora cu bucurie 
îl aliniez pe Răducanu, își ucid singurătatea 
glumind cu ei înșiși.

Zamora mi-a spus, la Brașov, că portarii, 
glumind, „fac frumos" pentru public. N-a 
apărat, cum susține legenda, cu pistolul atîr- 
nat la colțul barelor. „Dar pistolul ăla, să 
știi, atîrna pe undeva prin aer îndreptat fix 
spre tîmpla mea".

Tamango, răsfățat cu acest nume de Ion 
Băieșu, în fața primejdiei, cînd simte că tre
buie să se schimbe în panteră cu toți muș
chii ascuțiți, își răcorește nervii așa cum 
spunea Zamora, făcînd haz de necaz.

Stînd în spatele porții lui, l-am auzit spu
nînd :

„Rică, să te bată mahalalele cu roșii dacă 
ăla trece de Dan... Bravo Dan, te duc gratis 
la baie", sau : „Ah, Rică, fi-e frică de Dumi- 
trache.

Ce-am să te bat
Ce-am să te bat
Cu plasticu de la pat"
Și dacă Dobrin, Lucescu, Crăiniceanu sau 

Radu Nunweiller rup apărarea Rapidului și 
trag, iar el, Tamango, apără, îl felicită 
călduros pe Rică și-i trimite multe salutări de 
la fetele din Brazilia. Dacă a primit gol, ur
mează un : „mă. Tamango, mălai mare, îți 
dau cuvîntul meu de onoare că ai să rugi
nești două ore în puțul de lanț. Află de la

mine, domnule Tamango, că vei răzui cu 
sapa toate șanțurile din mahala".

L-am întrebat :
— Dac-ai pleca de la Rapid, unde 

place să joci ?
— Nicăieri. Fiindcă nicăieri iarba 

miroase mai frumos ca pe Giulești.
Fire veselă, Tamango mi-a spus că 

avut decît patru supărări în viață. Și 
înșirat :

— De trei ori am fost supărat cînd 
primit goluri date cu mîna și nici un arbi
tru n-a vrut să-mi asculte plîngerea. Stupid 
că autorii golurilor, la sfîrșitul meciului, re
cunoșteau că au trișat. Dar nu mai era nimic 
de făcut. A patra supărare, și cea mai grea, 
am trăit-o în Mexic M-am mai supărat o da
tă, dar puțin, pe Ionel Motroc.

— Pentru autogoluri ?
— Exact. Dar pe urmă mi-a plăcut. Cînd 

intram în poartă mă gîndeam, azi în care 
colț îmi va arunca mingea Motroc ? Făceam 
pariuri cu mine. Dar pe vremea aia mergea 
înaintarea : Niki, lonescu...

Aplaudat pe aproape toate marile terenuri 
ale Europei și amețit de dansul fetelor de pe 
Marocana, Răducanu a trăit în Mexic săp- 
tămîni de umilință-

— Din boala aia amară n-am să scap de
cît în ziua cînd ne vom califica în finala 
„Cupei Europei"- Și poate nici atunci.

O minge, o brazdă de iarbă, trei

fi-ar

și apoi zborul lui arcuit — iatâ linia 
duminici frumoase.

, în poarta Rapidului, Tamango a semdnat 
și trandafiri negri. Iar Angelo Niculescu nu
mai pe aceștia i-a văzut.

6—2 pe Pancho Guzman (Ecua
dor). iar Ion Tiriac a cîștigat 
cu 6__ 8, 6—0, 6—1 în fața sud-
africanulul Patrick Craner. In 
sferturile de finală. Năstase ii 
va întilni pe Hewitt, în timp 
ce Tiriac va duca cu Smith.

• LA BRATISLAVA, tn ca
drul campionatelor internațio
nale de tenis ale Cehoslovaciei, 
Constantin Popovicl l-a învins 
cu 6—0, 6—4 pe cehoslovacul 
Szimbera. în urma acestei vic
torii, jucătorul român s-a ca
lificat în „sferturile" de finală 
ale probei de simplu, în care 
11 va întîlni pe cunoscutul 
campion cehoslovac Jan Kodes.
• ÎN CADRUL „DINAMO- 

VIADEI" la handbal (întreceri
le se desfășoară la Dehreczln), 
echipa Dinamo București a 
obținut o nouă victorie, dispu- 
nînd cu scorul de 10—8 (7—5) 
de formația Dozsa Budapesta. 
Tntr-un alt joc, Dynamo Ber
lin a întrecut cu 13—6 (7—2) pe 
Gwardia Varșovia.

Viitori adversari al echipei 
Dinamo București vor fi hand- 
baliștii de la Gwardia Varșo-

G. MITROI

SlMBATA, 18 IULIE 1970

DUMINICA, 19 IULIE 1970

O coproducție franco-Halianâ

SlMBATA, 18 IULIE 1970cu : LOUIS DE FUNÈS — CLAUDE GENSAC
PROGRAMUL I

regia : Jean Girault

VA-
20 ; 

Are-

9,30; 12; 14,30; 17; 
(orele 11; 16,30; 

(orele 8,30; 11,30;

I

• JUCĂTORII ROMANI Iii« 
Năstase și Ion Tiriac s-au ca
lificat în ,,sferturile" de finală 
ale turneului de tenis 
„Washington Star Internațio
nal".

In turul trei al competiției, 
Ilie Năstase l-a învins cu 6—2,

• 17,00 Deschiderea emisiunii 
Emisiune în limba germană 
• 18,15 Bună seara, fete i Bună 
seara, băieți ! a 19,15 Anunțuri —

Teatrul Mic : EMIGRANTUL 
DIN BRISBANE — ora 29 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : PURICEI.E 
IN URECHE — ora 20 ; Teatrul 
Giulești (La Teatrul de vară „23 
August") • OMUL CARE A VĂ
ZUT MOARTEA — ora 29.

Teatrul Mic : PRIMARUL LUNII 
ȘI IUBITA SA — ora 20 ; Teatrul 
Giulești (La Teatrul de vară ,,,23 
August") ; OMUL CARE A 
ZUT MOARTEA — ora 
Teatrul „C. Tănase" (la .... 
nele Romane) : AȘA A FOST LA 
MEXICO — ora 20.

‘ NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE '

Medalia de argint pentru interpretare lui Tadeusz Lomnicki 
Moscova 1969

producție a studiourilor poloneze 
regia : Jerzy Hoffman
cu : Tadeusz Lomnicki, Magdalena Zawadzka, Daniel Ol- 

brychski, Barbara Brylska, Hanka Bielicka

ULTIMA ZI
PRONOSPORT

SUNETUL MUZICII (ambele se
rii) : rulează la Patria (orele 9; 
12,45; 16,30; 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 î rulează la Sala 
Palatului (Orele 17,15; 20,15), 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 î 
rulează la Victoria (orele 18,45; 21).

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

SPLENDOARE IN IARBA : ru
lează la Central (orele 8.45; 11; 
13.30; 16: 18,30; 21).

FREDDY ȘI CÎNTECUL 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), Grădina
Expoziția (ora 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).

CĂZUI. SERGENTULUI GRI- 
rulează la înfrățirea (ora

rulează la Buzești (orele 15.39; 18).
AFURISITUL DE BUNIC : ru

lează la Grădina Buzești (ora 
20,30).

DEPARTE IN APUS : rulează la 
Dacia (orele 8,45; 20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Bucegi (orele 
10; 16; 18,15), Floreasca (orele 10; 
15,30; 18; 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 IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Grădina 
Unirea (ora 20,30).

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

AȘTEAPTĂ PINĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Cotrocenl (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 I 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
19.30) , Flamura
19.30) , Tomts
14,30: 17,30), Grădina Tomis (ora
20.30) .

VÎNATORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Popular (orele 15.30; 
18) ; PENTRU ȚARĂ ȘI REGE : 
(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 

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

rulează la Grădina Vitan (ora
20.30) Grădina Rahova (ora 20.15).

DANSIND STRTAKI rulează la 
Progresul-Parc (ora 20.15).

FANFAN LA TUT.IPE rulează 
la Cinemateca — Union (orele 9;

NUIALA : rulează la înfră- 
(ora 18,20), Cosmos (orele 

15,30; 18; 20,15);
SUBIECT PENTRU O SCHIȚA :

• DISPUTATĂ TIMP 
DOUĂ ZILE pe stadionul 
„Neltar" din Stuttgart, dubla 
Intîlnire ds atletism dintre se
lecționatele R. F. a Germaniei 
și S.U.A s-a încheiat cu victo
ria oaspeților la masculin 
(123—100 puncte) și cu succesul 
gazdelor la feminin (82—53 
puncte).

PRONOSTICUL ZIARULUI 
NOSTRU PENTRU 

CONCURSUL PRONOSPORT 
Nr. 29 

(Etapa din 19 iulie 1970)

Dinamo Bacău-Steaua 
Crișul-Jiul 
Farui-Rapid 
„U“ Craiova-C.F.R. Cluj 
Dinamo București-Polit. 
Petrolul-F.C, Argeș 
U.T. Arad-Steagul roșu 
F---- -  ________ r
Crișul-Jiul (Camp’ tln.Ț 
Farui-Rapid (Camp, tin.) 
„U“ Craiova —

C.F.R. Cluj (Camp, tin.) 
Dinamo București —

Polit. Iași (Camp, tin.) 
Petrolul —

F.C. Argeș (Camp, tin.)

1
1
1
1
1
X 

-------- ---------- ------ 1
D. Bacău-steaua (Camp, tin.) 1

• — ■ 1
1

LIBER
11; 13) ; AVENTURA FANTASTI
CA (orele 18,30; 20,30).

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

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

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

STAPIN 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 pasare cinta- 
TOARE (ora 20,30).

Iași

1

1

1

publicitate • 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,00 
Tele-enciclopedia. în Cuprins : 
Balomares ; Turkana Șoim » 
20 45 Film artistic : „Semaforul 
verde“ (premieră pe țară) cu Jean 
Seberg și Jean Paul Beimondo 
• 22,15 Fapt divers de Carmen Du
mitrescu • 22,25 Tfele-cine-recital 
nr. 5 • 22,30 Telejurnalul de 
noapte ; Sport.

PROGRAMUL II

• 20,00 Poesis. Antologie lirică 
de Radu Boureanu. Versuri de 
dragoste în selecția autorului 
• 20.15 La flntîna dorului. Prezin
tă prof. dr. Mihai Pop a 20,45 „Un 
Othello modern" — comedie __
producție a studiourilor de tele
viziune din R. P. Polonă a 21,15 
Seara melomanului. Invitatul emi
siunii : Mircea Simionescu o 22.30 
Film serial : „La fiecare km“ (V).

DUMINICA. 19 IULIE 1970

PROGRAMUL I

• 9,00 Deschiderea emisiunii. 
Vara Copiilor • 10,00 Viata satului
• 11,00 Cu „Căminul“ la mare
• 12,00 De strajă patriei a 12,30 
Rapsodii celebre a 13.15 Emisiune 
m limba maghiară n 14,45 Tele- 
vacanța « 15.45 închiderea emi
siunii de dimineață a 17.00 Des
chiderea emisiunii de după-amia- 
ză — Studioul „N" a 19.30 Tele
jurnalul de seară a 20.00 Joc și 
cintec ardelean a 20.35 „Marea 
Neagră e albastră". Transmisiune 
de la Eforie Nord a 22,00 Aventu
ra științifică ,Ra“ — Reportai TV
• 22,10 Rîdeți cu... Mark Twaln. 
Furtul elefantului alb a 22,40 
Telejurnalul de noapte a 22,50 
Telesport a 23,00 închiderea emi
siunii programului I.

PROGRAMUL II

• 20,00 Seară de teatru — pre
mieră pe țară — „Schimbul" 
• 21,55 Cronica literară « 22,10 
Muzică nocturnă — Transmisiu
ne de la Budapesta a 22,30 Ro- 
man-foileton ..Casa Buddenbrook“ 
— reluarea episodului VI a 23.1S 
închiderea emisiunii programu
lui II.



VConflictul
social din

Anglia
După declararea 
stării de urgență 

de către guvernul 
Heath

La Londra, Liverpool, Man- 
chester, Glasgow, Southamp- 
ton, de-a lungul sutelor de 
kilometri de dane, uriașele 
brațe ale macaralelor par 
imobilizate. Sirenele navelor, 
cerînd pilotarea spre cheiuri
le de încărcare sau 
re, au amuțit.

S-a stins febrila 
prin care uriașul 
economic 
„hrana“ i 
puitînd inscripția „Made in 
England" au rămas pe cheiuri.. 
5 000 de nave, număr ce tre- I 
buie sporit cu tonajele mariti
me aflate în drum spre Marca I 
Britanie, sînt — sau vor fi — 
blocate. Mărfuri, cu un tranzit 
zilnic de 100 de milioane dolari,! 
și-au oprit circulația spre cen-, 
trcle de consum. In Anglia, joi f 
a fost declanșată greva genera- | 
lă a docherilor, cea mai puter- 5 
ni că din ultimii 44 de ani. 3

După numai patru săptămini 
de la victoria conservatorilor <• 
în alegerile generale, cabinetul j 
lui Ed. Heath este confruntat , 
cu una din cele mai dificile 
probleme : instaurarea unei a- : 
devărafe blocade a importurilor 
și exporturilor, a cărei conse
cințe economice și financiare 
pot fi din cele mai grave. In 
ședința extraordinară a guver
nului, premierul Heath a anun
țat adoptarea unor măsuri de 
urgență — în virtutea unei legi 
datind de circa 50 de ani — 
care acordă cabinetului puteri 
depline „pentru a asigura viața 
întregii comunități“. Ministrul 
afacerilor interne, Reginold , 
Maudling, a anunțat la West- ■ 
minster, că guvernul nu va ape
la la drepturile ce-i revin decît 
in caz de necesitate. Observa
torii au apreciat această re
marcă drept un avertisment la 
adresa greviștilor. Pe de altă 
parte, s-a făcut cunoscută insti
tuirea unui „tribunal de anche
tă“ al cărui scop este exami
narea cauzelor conflictului ac
tual dintre sindicatele docheri
lor și patronatul portuar. Gra
vitatea situației poate fi apre
ciată și din faptul că regina — 
în calitate de șef al statului — 
a proclamat starea de urgență 
la mai puțin de o oră de la îna
poierea sa la Palatul Buckin- 
gham, după o vizită oficială la 
Ottawa.

Incercînd să 
zele și implicațiile acestei am
ple acțiuni revendicative, la 
care participă circa 50 000 de 
muncitori portuari, comentato
rii de pe malurile Tamisei 
subliniază deteriorarea din ce 
în ce mai accentuată a relații
lor dintre patronat și sindica
tele docherilor, în legătură cu 
revendicarea principală și anu
me, creșterea salariului săptă- 
mînal. Tratativele — desfășura
te pe parcursul mai multor 
runde — nu au înregistrat pro
grese. Docherii cer majorarea 
salariilor în raport cu creșterea 
costului vieții, a intensificării 
muncii în porturi prin sporirea 
continuă a tonajului de măr
furi trecute prin danele brita
nice. Potrivit presei engleze. în 
ultimii cinci ani volumul total 
al mărfurilor transbordate prin 
porturile țării ar fi crescut cu 
o pătrime, în timp ce forța de 
muncă angajată a scăzut cu o 
treime. Cererilor justificate ale 
muncitorilor li se răspunde prin 
refuzuri categorice. Faptul că, 
chiar printre membrii guvernu
lui s-au auzit voci cerînd adop
tarea unor poziții mai ferme 
față de „revendicările total 
nerezonabile și nejustificate“ 
ale docherilor, a dus la crearea 
unei atmosfere de neîncredere 
pe care și-au manifestat-o gre
viștii față de poziția cabinetu
lui. Zvonurile, din ce în ce mai 
persistente, 
folosire a 
armatei în 
activităților 
turi, au contribuit și mai mult 
la înăsprirea atitudinii partici- 
panților la grevă.

Conștient de urmările ce le 
poate avea prelungirea grevei 
cu fiecare zi, cabinetul 
cerca, în timpul celor 
zile (durată maximă pe 
poate întinde decretul 
starea de urgență, ce poate fi 
ulterior prelungită numai de 
către parlament) să pună capăt 
grevei din porturi. Accentuarea 
deficitului balanței comerciale 
(de la 3,2 milioane lire sterli
ne în mai la 5,1 de milioane în 
iunie), scăderea 
sterline în raport 
numai cîteva zile 
rea hotărîrii de 
grevei, alcătuiesc 
din problemele dificile, ale că
ror aspecte critice vor fi ampli
ficate de actuala grevă.

Majoritatea comentatorilor 
pun Ia îndoială eficacitatea 
măsurilor de urgență adoptate, 
apreciind, totodată, că soluția 
realistă constă în luarea 
considerație și rezolvarea 
vendicărilor muncitorilor 
viști.

MOSCOVA (TASS). — „în 
conformitate cu planul, în peri
oada 13—17 iulie 1970 s-au des
fășurat aplicații ale trupelor apă
rării antiaeriene ale statelor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia.

Aplicațiile au fost conduse de 
comandantul trupelor apărării an
tiaeriene ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, mare-

șalul Uniunii Sovietice P. F. Ba
ți țki.

Aplicațiile au demonstrat înal
ta pregătire operativă a coman
danților și ostașilor, precum și 
coordonarea precisă a acțiunilor 
marilor unități și unităților. Ele 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de înțelegere reciprocă, de strîn- 
să cooperare de luptă și au con
tribuit la creșterea în continuare 
a pregătirii de luptă a trupelor".
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britanic își primea 
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CÂMBODGIA: Intensificarea
acțiunilor forțelor patriotice

In evoluția situației militare din Cambodgia, agențiile de 
presă semnalează o intensificare a acțiunilor ofensive lan
sate de forțele de rezistență populară asupra pozițiilor de
ținute de trupele regimului Lon Noi și cele saigoneze în di
ferite provincii ale țării.

Zonele operațiunilor militare 
au cuprins practic întreg terito-

j a 
deschiderii unui număr de 14

joi,

riul Cambodgiei, ca urmare

fronturi. în cursul zilei de joi, 
patrioții khmeri au inițiat impor
tante operațiuni ofensive, la sud- 
vest și sud-est de orașul Pnom 
Penh. Au fost semnalate lupte 
în sectoarele Neak Leung, Krek, 
Takeo, Kompong Cham și Kom- 
pong Trach. Detașamentele for-

VIZITA DELEGAȚIEI 
SINDICALE ROMÂNE 

IN ALBANIA
TIRANA 17 (Agerpres). — 

Delegația Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Republica So
cialistă România, condusă de to
varășul Florian Dănălache, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care se află în R. P. 
Albania, a vizitat vineri combina
tul de materiale 
„Josif Pashko", 
„Enver Hodja“ 
din Tirana.

în aceeași zi, _______
au depus coroane de flori la Mo
numentul Eroilor. La ceremonie 
a fost de față ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Ti
rana, Manole Bodnaraș.

de construcție 
uzina mecanică 
și Universitatea

oaspeții români

țelor populare care operează în 
regiunea capitalei și-au reluat 
atacurile asupra depozitului de 
muniții de la Long Vek, iar în 
zonele șoselelor naționale 4 și 5 
ei au respins contraatacurile ina
micului și au lansat mai multe 
operațiuni ofensive. Angajamen
tele deosebit de violente conti
nuă să aibă loc la Kirirom, unde 
forțele patriotice au respins toa
te atacurile trupelor generalului 
Lon Noi, care încearcă, astfel, să 
restabilească autoritatea admi
nistrației asupra acestui impor
tant punct strategic, situat pe 
șoseaua națională care leagă 
Pnom Penhul de portul maritim 
Kompong Som.

Potrivit comunicatelor difuzate 
de Frontul Național de Elibera
re al Cambodgiei, de guvernul 
regal de unitate națională, în ul
timele trei luni, forțele de rezis
tență populară au obținut succe
se importante în lupta împotriva 
regimului de la Pnom Penh și a 
intervenției străine în țară. în 
prezent, patrioții controlează în 
întregime patru din cele 19 pro
vincii. Vaste regiuni din provin
ciile Kompong-Speu, Komnong- 
Khanang, Putihat, Battambang, 
Siem-Reap, Kompong-Thom, 
Kompong-Kham, Pery-Veng și 
Savy Rieng se află sub controlul 
forțelor patriotice.

• ÎN CADRUL UNEI 
CONFERINȚE DE PRESA 
organizate la Hanoi de o de
legație a Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud au 
fost făcute noi dezvăluiri 
zguduitoare în legătură cu 
persecuțiile la care sînt su
puși deținuții politici în tem
nițele saigoneze. Printre cei 
care au luat cuvîntul — re
latează agenția V.N.A. — s-au 
numărat și patru foști deți
nuți care au reușit să scape 
din închisoarea de tristă 
faimă Con Son. Ei au arătat 
că administrația saigoneză 
dezlănțuie o teroare sălba
tică pentru a-i lichida pe cei 
închiși. O femeie în vîrstă de 
33 de ani, Nguyen Thi' Hong, 
prezintă și acum grave trau
matisme de pe urma schin
giuirilor la care a fost su
pusă ani de zile la Con Son.

Celelalte trei persoane, ce 
au reușit să scape din aceas
tă „insulă a infernului“, au 
vorbit despre insuportabilele 
condiții în care „trăiesc" cei 
închiși în „cuștile pentru 
tigri“. Tran Tham, în vîrstă 
de 44 de ani, șl Bui Than, de 
53 de ani, au supraviețuit în 
aceste adevărate camere de 
tortură 6 și, respectiv, 4 ani.’ 
Zidite în clădirile închisorii, 
aceste „cuști pentru tigri“ nu 
măsoară decît 1,50 metri lă
țime și aproximativ 
metri lungime, în ele 
încarcerați în medie 
deținuți sau deținute. Ei au 
arătat că datorită bolilor, 
torturilor și persecuțiilor' de 
tot felul numărul morților se 
ridică la peste 20 de oameni 
în fiecare lună. Majoritatea 
deținuților sînt holnavi de 
tuberculoză, de boli ale ochi
lor și pielii. Orice murmur 
este pedepsit aici cu cea mai 
mare brutalitate. In docu
mentul înmînat la sfîrșitul 
conferinței de presă se arată 
că în prezent In închisorile 
și temnițele saigoneze se află 
internați peste 200 000 de oa
meni. Este cit se poate de 
semnificativ — menționează 
documentul — că aceste în
chisori sînt construite și în
treținute cu fondurile tri
mise de S.U.A.

2,70 
fiind 
cinci
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Sesiunea Consiliului
Economic și Social

al O.N.U
Intervenția reprezentantului
Participanții Ia cea 

de-a 49-a sesiune a Con- 
silului Economic și So
cial al O.N.U. (ECOSOC) 
au încheiat dezbaterea 
generală în cursul că
reia delegații au abordat 
diferite aspecte ale evo
luției țărilor în curs de 
dezvoltare.

Luînd cuvîntul în ședința ple
nară, șeful delegației române, 
ambasadorul Ion Datcu, s-a ocu
pat pe larg de problemele coope
rării pașnice, multilaterale, între 
toate statele lumii. în condițiile 
pătrunderii explozive a științei și 
tehnicii în toate domeniile socie
tății contemporane, a spus el, 
cooperarea internațională nu este 
o simplă opțiune. Ea a devenit o 
realitate a vieții națiunilor și își 
are izvoarele în înseși interesele 
și necesitățile cele mai stringente 
ale acestora. în condițiile tradu
cerii în practică a principiilor 
fundamentale ale respectării su
veranității și independenței na
ționale, neamestecului în treburi
le interne și egalității în drepturi, 
cooperarea internațională este în 
același timp un exercițiu al păcii, 
ea constituie o Bază sigură a sta
bilirii relațiilor normale între 
toate statele lumii.

Reprezentantul român a insistat 
asupra necesității de a se întări 
rolul comisiilor economice regio
nale. Un rol de cea mai mare im
portanță ce incumbă acestor co
misii, a precizat el, este concen
trarea eforturilor în vederea eli
minării fenomenelor cronice ale 
subdezvoltării, atribuție vizînd 
traducerea în viață a obiectivelor 
celui de-al doilea Deceniu al 
Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare.

Referindu-se la rezultatele po-

• LA MOSCOVA s-a anunțat 
oficial că, în conformitate cu a- 
cordul realizat, la 26 iulie va 
sosi în capitala Uniunii Sovieti
ce ministrul afacerilor externe 
al R.F. a Germaniei, Walter 
Schell, pentru convorbiri cu 
partea sovietică în probleme 
care prezintă interes reciproc — 
transmite agenția TASS.

român
de Comisia Eco- 
pentru Europa în

In Columbia a
intrat în vigoare 
starea de asediu

VIZITA LUI SCHUL

LA LONDRA

zitive obținute 
nomică O.N.U. 
sensul realizării unui dialog con
tinuu, constructiv, al identificării 
de noi domenii de cooperare în
tre țările continentului, vorbitorul 
a remarcat totodată persistența 
unor practici discriminatorii care 
împiedică aplicarea principiului 
universalității. în acest context, el 
s-a pronunțat în favoarea admi
terii R.D.G. ca membră cu drep
turi depline a Comisiei.

Delegatul român s-a pronunțat 
în favoarea eliminării treptate a 
obstacolelor economice, adminis
trative, ca și a tuturor discrimi
nărilor din calea schimburilor co
merciale intereuropene, precum 
și pentru acțiuni pe plan interna
țional în vederea asigurării pro
tejării mediului de viață înconju
rător.

• VINERI a intrat în vi
goare starea de asediu hotă- 
rîtă de guvernul columbian 
pentru a preveni ceea ce 
președintele Carlos Lleras 
Restrepo a numit „iminentul 
pericol al unei grave como- 
ții interne". în capitală a fost 
impusă, în plus, legea mar
țială.

Observatorii politici, refe- 
rindu-se la motivele reale ale 
acțiunii guvernului, relevă că 
ar fi vorba de un complot 
pus la cale de adepții fostu
lui dictator, generalul Rojas 
Pinilla, menit să blocheze 
instalarea președintelui ales, 
Misael Pastrana Borero, pre
văzută pentru 7 august. 
Rojas Pinilla și partidul său, 
Alianța Națională Populară 
(A.N.A.P.O.), au refuzat să 
recunoască proclamarea ofi
cială a lui Pastrana, candida
tul partidului de guvemămînt 
și adversar al lui Pinilla la re
centele alegeri prezidențiale 
de la 19 aprilie, drept cîști- I 
gător al acestor alegeri.

■ ■■■■■■■■■ = ■ ■

PREȘEDINTELE NASSER 
A PĂRĂSIT MOSCOVA

• GAMAL ABDEL NASSER, 
președinte și prim-ministru al 
Republicii Arabe Unite, preșe
dintele Uniunii Socialiste Arabe, 
care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., Prezidiului Sovietului 
Suprem și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., s-a aflat timp 
de aproximativ trei săptămini 
într-o vizită de prietenie în 
Uniunea Sovietică, a părăsit vi
neri Moscova, plecînd spre pa
trie — informează agenția 
TASS.

• PARLAMENTUL TURCIEI 
a prelungit cu încă două luni 
starea de urgență, instituită la 
mijlocul lunii iunie în orașul 
Istanbul în urma puternicelor 
demonstrații muncitorești. în 
conformitate cu această măsură, 
orice manifestație publică este 
interzisă. Starea de urgență nu 
se referă însă la interdicții de 
circulație sau la măsuri restric
tive privind activitatea obișnuită 
în orașul Istanbul.

FRANȚA. Brigitte Bardo! într-o 
scenă din noul film în care 
turnează în prezent: „Novicele"

Stînga : După traversarea eu 
succes a Atlanticului în ambar
cațiunea de papirus „Ra-ll", e- 
chipajul lui Heyerdahl este pri
mit sărbătorește în portul 
Bridgetown din insulele Barba
dos. Dreapta : Un grup de cinci 
cercetătoare din S.U.A. a în
ceput la 6 iulie primul program 
feminin de cercetări subacvatice 
în largul coastelor insulelor 

Virgine

1 LONDRA 17 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
R. F. a Germaniei, Walter 
Scheel, și-a încheiat vineri vizi
ta de 24 de ore făcută la Londra, 
plecînd spre Washington. Un 
comunicat dat publicității după 
convorbirile avute de Scheel cu 
omologul său britanic, Alee Dou- 
glas-Home, precizează că guver
nul Marii Britanii „manifestă in
teres" față de politica R. F. a 
Germaniei de normalizare a re
lațiilor cu Uniunea Sovietică și 
alte țări socialiste europene și 
„înțelege și sprijină obiectivele 
acestei politici“. Documentul 
menționează, totodată, că cei doi 
miniștri au examinat propunerea 
țărilor socialiste privind convoca
rea unei conferințe asupra secu
rității europene. în legătură cu 
aceasta, surse oficiale britanice, 
citate de agenția Associated 
Press, au indicat că miniștrii de 
externe ai Marii Britanii și R. F. 
a Germaniei „au căzut de acord, 
în principiu, că o asemenea con
ferință este necesară", subliniind 
importanța pregătirii cu grijă a 
ordinei ei de zi.

■■■■■■■■■■■■a

• CADAVRUL DESCOPERIT
JOI la o fermă de lingă locali
tatea Carlos Tejedor este cel al 
fostului președinte Aramburu, 
răpit recent de membrii orga
nizației clandestine „Montone- 
ros“, a confirmat oficial vineri 
guvernul argentinian. Cercetă
rile întreprinse au dus lă con
cluzia că Aramburu a fost asa
sinat. Asupra cadavrului au fost 
găsite cîteva obiecte personale 
ale fostului președinte, ceea ce 
a ușurat identificarea.

• PREȘEDINTELE IRAKU
LUI, generalul Alimed Hassan 
El-Bakr, luînd cuvîntul la pos
tul de radio Bagdad, a dat ci
tire textului noii constituții 
provizorii a țării. Noua lege 
fundamentală stipulează că Ira
kul este o Republică Populară 
Democratică. Cea mai înaltă au
toritate în stat este Consiliul Co
mandamentului Revoluției, al 
cărui președinte deține în același 
timp și funcția de șef al statu
lui. Constituția proclamă că po-

porul Irakian este formaț din 
două naționalități — arabă și 
kurdă — în cadrul „unității in
divizibile a Irakului“, 
tează drepturile 
kurde și precizează 
nile de nord ale 
kurdă devine limbă 
turi de cea arabă.

garan- 
populației 

că fn regiu- 
țării limba 
oficială ală-

REZULTATELE
ALEGERILOR
DIN MEXIC

• LA CIUDAD DE ME
XICO au fost date publici
tății rezultatele finale ale a- 
legerilor prezidențiale des
fășurate la 5 iulie. Candida
tul Partidului Revoluționar 
Instituțional de guvernămint 
(P.R.I.), Luis Echeverria Al
varez, a obținut victoria, în 
favoarea sa votînd 86 la sută 
din alegători. Echeverria a 
totalizat 11 948 412 voturi, 
față de 1 945 204 obținute de 
adversarul său, Efrain Gon
zales Morfin, candidatul Par
tidului Acțiunea Națională, 
de opoziție.

P.R.I. a anunțat, de ase
menea, că reprezentanții săi 
au cîștigat toate cele 60 de 
locuri din Senat și 178 man
date în Camera Reprezen
tanților.

Conferința de 

presă a noului

guvern

finlandez
LA HELSINKI a avut loc o 

conferință de presă la care au 
participat miniștri ai noului gu
vern de centru-stînga din Fin
landa. Luînd cuvîntul, primul 
ministru al Finlandei, Karjalai- 
nen, a subliniat că noul guvern 
se sprijină pe păturile largi ale 
majorității poporului finlandez.

Referindu-se la conținutul pro
gramului guvernamental, Karja- 
lainen a subliniat că activitatea 
noului guvern va fi orientată în 
direcția întăririi poziției interna- ' 
ționale a Finlandei, precum și a 
consolidării și extinderii colabo
rării între popoare. în capitolul 
de politică externă al programu
lui guvernamental, al cărui text 
oficial a fost difuzat ziariștilor 
prezenți la conferința de presă, 
se arată că guvernul va promova 
o politică de neutralitate activă 
cunoscută sub denumirea de li
nia „Paasikivi-Kekkonen“. In 
program se subliniază necesita
tea dezvoltării relațiilor econo
mice cu țările socialiste, precum 
și cu țările scandinave.

ANGLIA. La Londra, pe cheiuri s-a stins orice activitate. Peste dane plutește pustietatea. Ma
caralele stau nefolosite ca urmare a grevei docherilor (Citiți alăturat comentariul 

„Conflictul social din Anglia"}
IRLANDA DE NORD. Luni, sub ochiul vigilent al soldaților britanici, la Belfast s-a desfă
șurat, într-o liniște plină de încordare, demonstrația protestanților cu prilejul victoriei din 

1690 asupra catolicilor

care se 
privind

cursului lirei 
cu dolarul la 
după anunța- 
declanșare a 

doar cîteva

IOAN TIMOFTE

• La INVITAȚIA Prezidiu
lui Sovietului Suprem și Con
siliului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice, vineri a sosit la 
Moscova într-o vizită oficială 
președintele Finlandei, Urho 
Kaleva Kekkonen.

în aceeași zi, au început 
convorbirile oficiale între Ni- 
kolai Podgornîi, Alexei Kosî- 
ghin, și Urlio Kaleva Kekkonen. 
Agenda convorbirilor cuprin
de o gamă largă de probleme 
de interes reciproc pentrn am
bele țări precum și probleme 
internaționale. Vor fi studiate, 
de asemenea, jaloanele noului 
tratat de prietenie, colaborare 

'1 mutuală
Și

și asistență __
Uniuneg Sovietică

dintre 
Finlanda,
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