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GHEORGHE STOICA
•A ÎMPLINIT 70 DE ANI

Comitetul Executiv al Comitetului Central 
râsului Gheorghe Stoica, membru al Comitetului 
a 70 de ani, următoarea scrisoare :

Dragă tovarășe Stoica,

al Partidului Comunist Român a adresat tova- 
Executiv al C.C. al P.C.R., cu prilejul împlinirii

nostru, Comitetul Central al partidului te-B 
ales membru al Comitetului Executiv al Comi
tetului Central. In această funcție de deose
bită răspundere, împreună cu ceilalți condu
cători ai partidului, ai adus și aduci o contri
buție prețioasă Ia elaborarea politicii interne 
și externe a partidului și statului nostru.

Noi toți apreciem fermitatea cu care mili
tezi pentru a contribui la realizarea cu succes 
a hotăririlor Congresului al X-lea de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru ridicarea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor. în mod 
deosebit dorim să menționăm cu acest prilej 
preocuparea conducerii partidului din care 
faci parte, pentru întărirea Partidului Comu
nist Român, a unității rîndurilor sale, pentru 
creșterea continuă a rolului său de forță po
litică conducătoare a societății noastre socia
liste.

Ai parțicipat și participi, de asemenea, ac
tiv, în cadrul conducerii partidului, la acțiu
nile pentru dezvoltarea relațiilor de colabo
rare multilaterală cu toate țările socialiste, 
pentru întărirea unității sistemului socialist 
mondial, pe baza marxism-leninismului și a 
internaționalismului proletar, pentru întă
rirea solidarității P.C.R. cu partidele comu
niste și muncitorești, cu toate forțele antiim- 
perialiste. în același timp, îți aduci contri
buția la realizarea politicii României de co
laborare cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială, la cauza prieteniei 
între popoare, a păcii în întreaga lume.

îți dorim, scumpe tovarășe Stoica, ani mulți 
și putere de muncă spre a putea duce mai 
departe frumoasa activitate pe care ai desfă
șurat-o în slujba partidului, a poporului ro
mân.

La această aniversare îți adresăm cu toții, 
din adîncul inimii, un cald și sincer „La mulți 
ani !".

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de viață, 
Comitetul Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român îți adresează, cu 
profundă căldură și stimă tovărășească, cor
diale felicitări și urări de sănătate și fericire.

Partidul nostru comunist, noi toți cei care 
te cunoaștem din munca de fiecare zi, dăm 
o înaltă apreciere activității pe care ai desfă
șurat-o, cu pasiune revoluționară și dăruire 
timp de mai bine de cinci decenii, ca militant 
al partidului, pentru realizarea idealurilor de 
libertate, progres și pace ale poporului român, 
pentru cauza nobilă a edificării socialismului 
și comunismului in România.

Fiu devotat al clasei muncitoare, te-ai dă
ruit încă din tinerețe mișcării muncitorești, ai 
luat parte activă Ia constituirea detașamen
tului ei marxist-leninist — Partidul Comunist 
Român — la glorioasa activitate de o jumă
tate de secol al partidului nostru. îndeplinind 
cu abnegație și devotament sarcinile încre
dințate de partid, ai adus o contribuție de 
seamă la lupta împotriva orînduirii burghezo- 
moșierești, la marile bătălii 
nii muncii pentru drepturi 
potriva fascismului. Alături 
niști și antifasciști români,
luptele pentru apărarea Spaniei republicane 
și, apoi, la războiul antihitlerist, pînă la 
toria finală asupra Germaniei naziste.

Partidul, poporul nostru apreciază, de 
menea, în mod deosebit, aportul pe care 
adus, în anii de după 23 August 1944, -
membru al Comitetului Central. în activita
tea de partid, sindicală, în aparatul de stat — 
la lupta pentru instaurarea puterii populare 
și construirea noii orînduiri sociale, la înflo
rirea României Socialiste, la înfăptuirea între
gii politici a Partidului Comunist Român.

Apreciind devotamentul tău față de partid 
fidelitatea față de interesele poporului
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purtate de oame- 
democratice, lin
de sute de comu- 
ai participat la

100 de studenți ai In
stitutului de educație 
fizică din București — 
majoritatea partici
pant!* și la eroica apă
rare a Insulei Mari a 
Brăilei
pe șantierul de mun
că voluntar-patriotică 
norme care ies din 
orice barem tehnic.

— Cînd au aflat că vin studen
ții să lucreze la noi — a început 
să se destăinuie inginerul Dimi- 
trie Buzea, șeful lotului Banița al 
Șantierului 17 căi ferate Petro
șani — mulți au exclamat: Și 
ce-i cu asta ? Au mai fost și în 
alte părți, dar munții nu i-au ur
nit din loc. Vor lucra și ei ca 
niște oameni aflați în vacanță... 
Nu le-am dat replica atunci scep
ticilor Să fiu sincer, mă îndoiam 
și eu. Am mai lucrat cîndva cu 
studenți, dar îmi creaseră multe 
probleme. De data asta, însă, bă
ieții mi-au întrecut toate aștep
tările. Am rămas uluit de ceea 
ce sînt în stare să facă. Ca să 
realizezi azi o normă și jumăta
te — cînd normele sînt atît de 
bine calculate și verificate — 
este un lucru extraordinar I Atît 
obțineau băieții zilnic, deși le-am 
încredințat cea mai grea muncă 
de pe un șantier : săpăturile. 
Comportarea lor devine și mai 
impresionantă dacă adăugăm că 
pentru activitatea prestată nu 
primesc nici o remunerație.

— M-a frapat și pe mine — 
intervine în discuție maistrul Ro
mulus Mischiu — modul lor de 
a munci și mai ales de a privi 
munca. Nu trebuia să stăm lingă 
ei, să-i îmboldim. Din gesturile 
fiecăruia răzbate plăcerea de a 
munci, de a înfrunta obstacolele 
cele mai grele. De altfel, ei nu 
au fost de acord cu programul de 
8 ore, solicitîndu-ne insistent să-l 
prelungim la 10 ore.

DIN INSULA MARE A BRĂILEI, 
LA PETROȘANI

Mulți din cei 100 de studenți 
ai Institutului de educație fizică 
din București, aflați aici, au fă
cut prima cunoștință cu viața de 
șantier la sfîrșitul lunii mai în 
Insula Mare a Brăilei, grav ame
nințată de furia Dunării.

— 5 zile si 5 nopți, își amin
tește Gheorghe Enache, am lu
crat continuu într-un ritm infer
nal. Eram conștienți că partici
păm la cea mai mare bătălie din 
viața noastră. Căram sacii de ni
sip cu spatele, nu mai așteptam 
sosirea mașinilor. Clipele erau 
extrem de prețioase. La plecare 
eram extenuați. Dar asta nu ne-a 
împiedicat să plecăm din nou pe 
șantier. Și am cerut nu un șan
tier oarecare, ci pe acesta, unde 
se înfăptuiește una din cele mai 
importante lucrări pentru econo
mia națională : electrificarea lini
ei ferate Petroșani — Simeria.

Facem pe rind cunoștință cu 
toți cei care au fost în Insula 
Mare a Brăilei. Sînt 40 la număr. 
Unii mai păstrează în palme bă
tăturile făcute de tîmăcop și lo
pată. Povestesc despre faptele lor 
cu mîndrie și satisfacție, îmbră- 
cîndu-le într-o aureolă legendara.

— După întoarcerea în Bucu
rești, ne declară Cezar Cojoca- 
ru, pe adresa decanatului a sosit 
o scrisoare de mulțumire din 
partea comandamentului de luptă 
contra inundației. A fost citită în 
prezența tuturor studenților. Sîn- 
tem bărbați, dar ne-au dat lacri
mile. Și asta, desigur, ne-a în
demnat să venim aici. Problemă 
de orgoliu. Dorim ca la plecare 
să primim și aici aceleași apre
cieri.

100 DE HERCULES IN ACȚIUNE

în prima zi după sosirea stu
denților pe șantier, a avut loc ur
mătorul dialog :

— Ce lucrări ne sînt reparti
zate ? a întrebat asistentul Oleg 
Solomonov, secretarul organiza
ției de partid pe facultate și con
ducătorul taberei.

MJX. BÄLGRÄDEAN

(Continuare în pag. a 11-a)

Mecanizatorii de la I.A.S. Hîrșova executînd arături de vară 
Foto : N. SCARLET
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AVEM

La invitația președintelui federal al Republicii Austria, 
Franz Jonas, președintele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și soția sa, 
Elena Ceaușescu, vor face o vizită oficială în Austria, în
tre 21 și 25 septembrie 1970.

ÎN JUDEȚUL CONSTANTA

SECERIȘUL
CAMPANIA
TINERETULUI

In agricultură sînt multiple fi 
importante lucrările ce se cer 
executate în aceste zile ale lunii 
lui cuptor. Intre toate, însă, sece- 
riful concentrează cele mai multe 
forțe. Firesc, deci, ca tineretul —

CE CULTURĂ
FILOZOFICĂ
LA 18 ANI ?

1. In preajma vîrsfei de 18 ani1. In preajma vîrstei de 18 ani tînărul este dornic de a 
cunoaște cît mai mult, de a interpreta lumea, de a răspunde 
unei multitudini de probleme personale, profesionale, so
ciale. Măsura și modalitatea în care își va formula aceste 
răspunsuri, nu interesează oare, în primul rînd, școala ?

2. Anual absolvă învățămîntul mediu peste 60 000 de ti
neri ; dintre aceștia 25 000 vor studia în învățămîntul supe
rior. Nu rămîne liceul, pentru o mare parte a tinerilor, sin
gurul loc unde pot primi o instrucție filozofică de bază ?

3. învățămîntul resimte o acută criză de timp. în această 
situație, cum trebuie să fie organizat studiul disciplinelor de 
cultură filozofică și umanistă ? Care este formula ideală a 
prelegerii și manualului de liceu ?

4. Ce alte forme din angrenajul instructiv educativ pot fi 
inițiate și stimulate ?

PRIMUL

INTERLOCUTOR

acad. prof.

ȘTEFAN MILCU
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COMITETUL EXECUTIV 

AL 
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN

Masa oferita de Comitetul
Executiv al C.C. al P.C.R.

— Considerați, tovarășe 
academician, că este apt 
un tinăr, către vîrsta de 
18 ani, să asimileze o 
cultură filozofică ? Cum 
poate fi creată și culti
vată această aptitudine ?

— In fond, la 18 ani tînărul 
și-a terminat adolescența, a

trecut prin pubertate, perioadă 
în care este dominat mai ales 
de biologic. Maturizarea cere
brală și spirituală își face

Convorbire realizată de 
GEORGETA RUȚA

și nu numai uteciștii din sate, 
dar și elevii și studenții aflați în 
vacanță — să adauge hărnicia, 
entuziasmul și puterea sa de 
muncă elanului mecanizatorilor și 
celorlalți țărani cooperatori. 
Ne-am convins de acest lucru 
străhătînd impresionantele — 
prin întindere și bogăție — la
nuri de griu dobrogene de la Gîr- 
liciu fi Cogealac lâ Negru Vodă, 
Ostrov și Băneasa, de la Hîrșova 
și Cobadin la Topraisar, Pecinea- 
ga și Chirnogeni. In fiecare din
tre cele 153 de cooperative ale 
județului Constanța activează în 
aceste zile, insuficient de lungi 
pentru cuprinderea tuturor mun
cilor, echipe formate din tineri, 
adevărate brigăzi de șoc prezen
te îndeosebi acolo unde treburile 
devin mai presante. La Negu- 
reni, de pildă, i-am găsit pe ti
neri la strîngerea baloților de 
paie în urma preselor. Erau 18 
elevi de la școala generală sau 
de la școlile profesionale din 
Constanța sau Ploiești, aflați în 
vacanță.

— De două zile lucrăm aici — 
ne spune Gheorghe Florescu, e- 
lev în anul II al școlii profesio
nale T.C.L. Constanța, acum șe- a 
ful echipei de muncă patriotică. 
Alte patru zile am muncit la e- 
xecutarea unor lucrări foarte im- A 
portante pentru activitatea celor W 
de la combine : am smuls rapi- 
ța și alte buruieni din lanurile de A 
gnu infestate. Cînd vom ajunge 
din urmă presele de balotat, ne 
mutăm în plantațiile de pomi, la 
strîngerea fructelor sau la vie... 
Dar eu cred că vom merge la 
strîngerea spicelor. Este. mai ur- A 
gentă această lucrare...

— Ai putea prezenta mai con
cret, rezultatele muncii depuse, £ 
pe fruntași ?

— Cum să nu 1 Am făcut toa
leta lanurilor infestate de buru- A 
ieni pe 210 hectare și am stivuit

Comitetul Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român a oferit luni seara, la 
Mangalia Nord, o masă cu pri
lejul celei de a 70-a aniversări a 
zilei de naștere a tovarășului 
Gheorghe Stoica, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, Elena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer,

Paul Nicules'cu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Ion Iliescu, 
Carol Kiraly, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, cu soțiile lor, Mihai

Marinescu, Ion Pățan, Constantin 
Pîrvulescu, Chivu Stoica, Gheor
ghe Vasilichi, Gbrneliu Mănescu, 
Petre Ionescu, prim-secretar al 
Comitetului județean ~ 
al P.C.R., cu soțiile lor.

Cu acest prilej,

Constanța

tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gheorghe 
Stoica au rostit toasturi.

Conducătorii de partid și de 
stat l-au felicitat cu căldtfră pe 
sărbătorit, adresîndu-i cordiale 
urări de sănătate și fericire.

: : ' ■

Autostopuri
GABRIELA MELINESCU

In secția de montaj. cabine a
Uzinelor de autocamioane

Brașov
(Continuare în pag. a IV-a)
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O EXPOZIȚIE
A CUTEZANȚEI

Ne-am obișnuit cu aseme
nea expoziții. „Minitehnicus“ 
expune pentru a treia oară. 
Deci, pentru a treia oară co
piii — pionierii și fcolarii ță
rii — ne uimesc prin cutezan
ța lor tehnică. Fină ajung 
aici, la această expoziție a in
geniozității, se întrec în con
cursuri, lucrează zeci fi zeci 
de ore In cercuri, sub îndru
marea dascălilor, în cadrul ac-

tivității organizației lor. își 
cultivă înclinațiile, pasiunea 
pentru cuvîntul de ordine al 
contemporaneității — tehnica. 
Din mintea ageră fi din mîi- 
nile lor pricepute ies fel de 
fel de minunății. Minunățiile 
acestea le-am văzut, ieri, la

S. IONAȘCU

(Continuare In pag. a Il-a)

GH. FECIORU £

(Continuare în pag. a IlI-a)

Dar ce ve
in drumul
nu aflaseră 

Unui

Se știe, „autostop - i..c u- 
Prirea unui automobilist din 
drum pentru a-i cere să-ți 
ofere un loc gratis in mași
na sa. Dar nu numai un au
tomobilist î Poți opri orice, 
chiar și o idee. Am citit un
deva despre un bătrin care 
a făcut inconjorul lumii prin 
autostop. F.1 considera că 
toate drumurile sînt mișcă
toare și a plecat de acasă 
liber eu gindul de a se lan
sa în alt spațiu, 
hicule a intîlnit 
său, nu știm.

Oamenii vechi
nimic despre mașini, 
rege i-a dat întîi prin minte 
să se poarte in carul trium
fal și apoi obiceiul a deve
nit o impertinență. Nu mai 
putem umbla decit transpor
tați, incovoiați in haina noas
tră de metal ; caroseria albă- 
roșie sau argintie. Puterea 
noastră de a învinge spațiul 
aici pe pămint continuă să 
fie nulă. Toată adolescența 
ani văzut biciclete, le-am 
simțit foșnind și nichelul 
mi-a rămas în simțuri mai 
scump decit argintul, și tre
nuri negre care ne cuprin
deau ca o haină colectivă fă- 
cindu-ne să dormim într-un 
pat prelung, să mîncăm a- 
ceeași pîine prelungă, să 
bem aceeași apă prelungă.

Dar, în această vreme ne
băgată in seamă, mașina a 
biruit pe străzi complicate 
și pe drumuri de neimaginat. 
Nimeni nu se gîndește Ia 
avion decit ca la o excepție. 
Poți opri un avion cînd tre
ce deasupra capului tău, 
ruglndu-1 cu ochii umezi de

sinceritate să te ducă pînă 
la... ? Dar un vapor ! Cind 
tu te afli, să zicem, cu gindul 
deasupra apelor ?

Rebelă și maleabilă, dar 
mai ales compatibilă cu in
teresele noastre, mașina e 
pielea noastră de metal ; ca 
și omul poate fi oprită și, 
datorită mobifității ei, tem
peramentală.

Constat cu acest prilej că 
omul prea repede a remar
cat lipsa unui organ pentru 
zbor, a observat cu gingașă 
violență și a corectat repede 
natura, adăugindu-și ceva 
care să scurteze și spațiul 
și timpul totodată, ceva dia
bolic dar și ințelept. El a 
intrat in acest organ inert al 
vitezei și s-a încredințat lui, 
zicîndu-i : du-mă !

Și ca să nu se identifice 
cu oamenii uscați, care se 
mai găsesc și acum conser
vați in piramide (precis au 
vrut și ei să meargă unde
va cu piramidele lor !) au 
inventat pe lingă miros și 
pipăit, auz și văz ; și simțul 
gabaritului : adică simțul 
prin care iei cunoștință de 
mărimea mașinii care te-a 
încăput urmind să te com
porți ca atare cu peisajul ce 
ți se va arăta.

Cu tot respectul datorat u- 
nei asemenea invenții, 
tem nevoiți 
simțul nostru 
către această 
că a corpului 
cum cavalerii 
mașinile lor armuriale, să 
pornim în lume, zicîndu-i : . 
du-mă 1

sîn- 
să conservăm 
de adorare și 
parte metali- 
nostru și pre- 
medievali în

să
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Repartizarea
absolvenților

liceelor

i țirea planurilor și programelor 
I de învățăinînt ale liceelor de 
I specialitate pentru a asigura in- 
I tegrarea rin cît mai bune condi- 
I ții a absolvenților în activitatea 
I productivă. Absolvenții liceelor 
I industriale, agricole șî silvică ț>ot 
I candida la ocuparea funcției de 
I maistru după efectuarea unui 
I stagiu în producție, a cărui du- 
I rată se stabilește de ministere și 
I celelalte organe ale administra- 
I ției de stat, în funcție de speci- 

ramurii.

de specialitate
Consiliul de Miniștri a emis o 

Tiotărîre privind repartizarea și 
încadrarea în muncă a absolven
ților învățămîntului de zi al li
ceelor industriale, agricole, sil
vice, economice și sanitare.

Hotărîrea prevede că absol
venții acestor licee, care nu 
continuă studiile în învățămîn
tul superior la cursul de zi vor 
fi repartizați în activități pro
ductive tehnice, economice sau 
sanitare. Aceștia vor fi încadrați 
la locurile de muncă, în specia
litatea obținută prin studii sau 
în specialități înrudite, pentru 
care se cer studii medii de spe
cialitate sau ca muncitori califi
cați în meserii care solicită cu
noștințe tehnice de nivel mediu.

Ministerele, celelalte organe 
centrale și locale în subordinea 
cărora funcționează liceele in
dustriale, agricole, silvice și sa
nitare vor lua măsuri de repar
tizare în producție a absolvenți
lor acestora, corespunzător cu 
necesitățile organizațiilor socia
liste. La repartizare se va ține 
seama și de necesarul celorlalte 
organe centrale și locale care nu 
pregătesc asemenea cadre. In 
ceea ce privește absolvenții li
ceelor economice, repartizarea 
în muncă a acestora se va face 
pe baza unui plan anual de re
partizare numerică,
Ministerul Muncii, alte ministe
re, organe centrale și locale, co
respunzător cu necesitățile orga
nizațiilor socialiste.

Repartizarea absolvenților din 
învățămîntul de ii al liceelor 
de specialitate care nu continuă 
studiile în învățămîntul superior 
la cursul de zi se face după 
prima sesiune a concursului de 
admitere în învățămîhtul supe
rior, pe bază de cereri adresate 
de către absolvenți conducerii 
liceului cu cel puțin cinci zile 
înainte de. dată stabilită dte Mi
nisterul învățămîntului pentru 
repartizare.

In vederea rțepartizării nomi
nale în producție'a absolvenților, 
se instituie în țintare liceii de 
specialitate o comisie compusă 
din directorul acestuia, diriginte
le clasei și delegatul direcției 
județene pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale. Absol
venții liceelor de specialitate 
care nu au promovat examenul 
de bacalaureat vor fi repartizați 
pe locurile rămase neocupate de 
către cei care posedă diploma 
de baoalaureat. Ocuparea pos
turilor pentru care se cer stu
dii medii de specialitate se Va 
putea face numai după obține
rea diplomei de baoalaureat a 
liceului de

Hotărîrea 
rul Muncii 
nătățirile și
re la nomenclatoarele de specia
lități ale cadrelor medii, precum 
și la indicatoarele tarifare de ca
lificare, în vederea încadrării 
absolvenților liceelor de specia
litate ; de asemenea, va stabili, 
pe specialități și meserii cbni- 
plexe, perioada necesară cît vor 
lucra ca stagiari. Ministerul tn- 
vățămîntului, în colaborare cu 
celelalte ministere, elaborează în 
prezent măsuri pentru îmbunătă-
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București
Pitești

întocmit de

specialitate absolvit, 
prevede ca Ministe- 
să elaboreze îmbu- 

completările necesa-

Ieri dimineață, curtea liceu
lui ..Alexandru Odobescu“ din 
Pitești a cunoscut din hou pen
tru citeva morhente, freamătul 
obișnuit al recreației. 50 de e- 
levi din clasele a X-a—XII-a, 
și-au dat aici intilnire spre a 
constitui o nouă brigadă pen
tru Șantierul național al tinere

tului,- autostrada București— 
Pitești, cea de a 14-ă din seria
lul brigăzilor „Argeș“, a căror 
rodnică activitate se bucură de 
o bună apreciere.

Facem cunoștință cu cîțiva 
brigadieri. Printre ei, sint și 
„veterani“ de anul trecut, care 
au mai lucrat pe acest șantier, 
la Ionești. Atunci, brigada con
dusă de Viorel Dumitrescu a 
ieșit fruntașă. Drept recompen
să. comitetul județean U.T.C. a 
oferit membrilor ei _ _____1_
la București. Anul acesta, ele
vul Dumitrescu a 
șeful echipei I.

noi date ale științei, autorul 
răspunde la una dintre cele mai 
acute probleme ale tuturor vre
murilor, secretul vieții lungi în 
deplină sănătate și vigoare.

..De ce irnbătrinește omul și 
moare înainte de vreme ?“. ^Se
cretul centenarilor“, „Cele trei 
păcate ale omului modern“, „Ce 
Înseamnă alimentația corectă ?“, 
„Sâ bem vin sau să nu bem ?“, 
„Cit ne costă fumatul ?“. „Pre
venirea efectelor sedentarismu
lui“, „Munca — mijloc de pre
lungire a vieții“, „Prevenirea 
surmenajului“. ..Echilibrul su
fletesc“, „Deschideți larg porți
le bucuriei“. „Toamna vieții“, 
„Cum să atingem 100 de ani“. 
Iată citeva dintre problemele 
dezbătute in această căite.

Scrisă cu talent, lucrarea vine 
să completeze un gol in dome
niul literaturii de popularizare 
științifică.

Caricaturile spirituale, realiza
te de Eugen Taru, dau un plus 
de interes acestei cărți.Serie noua

autostrăzii
pe șantierul

10 zile pe
ogoare

VioletaPunct de
Andreiatracfie

ION RODEANU

clujeană■

Laserul

Vreau ți eu un... balon

Inițiativă

„Faust"Șl...

Laserul

Timp de aproape două săptă- 
mini. 104 studente ale Facultății 
de Comerț din Academia de 
Studii Economice au devenit, 
voluntar, lucrătoare la I.A.S. 
Piatra, din județul Teleorman, 
întreprinderea le-a solicitat să 
lucreze la polenizarea artificia
lă a porumbului hibrid pentru 
sămință pe o suprafață de 300 
ha. Această operațiune, intîrzia- 
tă din cauza timpului nefavora
bil și ă lipsei de forță de mun
că, a fost executată intr-o pe
rioadă foarte scurtă.

Deși condițiile de lucru au 
fost grele (arșița de la începu
tul acestei luni și noroiul din 
incinta îndiguită a fermei din 
Suhaia), tOtuȘi studentele și-au 
îndeplinit exemplar obligațiile.

Tehnicienii și conducerea 
I.A.S. au apreciat calitatea lu
crărilor executate. Iată, de altfel, 
Scrisoarea trimisă către RECTO
RATUL A.S.E. BUCUREȘTI : 
„Prin prezenta, confirmăm că 
în virtutea contractului pe care 
l-ați încheiat cu întreprinderea 
noastră, un grup de 104 studen
te din anul I, in intervalul 
1—10 VII a.c., inclusiv, au pres
tat bine si conștiincios sarcinile 
încredințate de noi. Mulțumim 
studentelor, cadrelor trimise aci 
și rectoratului A.S.E. pentru 
sprijinul efectiv acordat îritr-o 
perioadă în care aveam impe
rios nevoie de acest ajutor“. 
Semnează : Ing. Chiriță M. (di
rector), Ing. Mehedinții V. (teh
nolog șef). Lazăr N. (econo
mist șef).

o excursie

MARIA MIHALCIUC
asistent universitar

— încep filmările cu regizo
rul Mircea Moldovan la ,.îha- 
ihtea unei ploi de vară“. Rolul 
doctoriței Alina. Și, în timpul 
liber, învăț să cînt la chitară.

L. MOLDOVAN

C-:

Clubul elevilor din municipiul 
Alba Iulia a devenit un verita
bil punct de atracție. Aici au 
fost deschise două interesante 
expoziții cuprinzînd lucrări ale 
cercurilor tehnic-aplicativ ale 
elevilor din școlile profesionale 
și tehnice din județ și lucrări 
ale cercului foto. Cele mai 
bune aprecieri le întrunesc ex
ponatele elevilor de la Cugir și 
Zlatna.

fost ales 
Experiența 

lui și a celorlalți colegi fami
liarizați cu șantierul autostrăzii 
(Neculai Oprea, Teofan Bulf, 
Constantin Arabașa) va fi de 
bun augur în cadrul întrecerii 
cu celelalte brigăzi ale elevilor 
de la „Ni-colae Bălcescu“, care 
au preluat in această zi ștafeta 
muncii de la Cimpulung Muscel. 
Filoteu Radu l-a adus cu el Șl 
pe fratele său. Liviu.

— El este luptător, cred că 
va munci mai bine decit mine. 
Are condiție fizică. La campio
natele naționale de lupte greco- 
romane, juniori mici, s-ă clasat 
pe locul 5. -Programul de acti
vități cultural-distractive și 
sportive al taberei i-a rezervat 
loc pentru cîteva demonstrații.

în echipa lui Alexandru Dl- 
cuț, a fost deja alcătuită o for
mație de fotbal. Aici sînt cel 
mai mulți dintre fotbaliștii li
ceului, care au adus primul 
loc la campionatul școlar pe 
municipiu. Au stabilit de pe 
acum să-i convoace la o partidă 
pe tinerii din Căteasca 
mLlitarii unității cu care 
și colegi de muncă.

Am ajuns la șantier,
dierii sint primiți de tinărul in
giner Viorel Popescu, șeful lo
tului Căteasca. Elevii au primit 
hainele de lucru, ■ uneltele, au 
fost cazați în barăci. Aportul 
lor va fi solicitat îndeosebi la 
lucrări în zona mediană a șose
lei, pentru amenajarea spațiilor 
verzi, la săpături, taluzări, com
pactări cu maiul, ciuruit mate
rial in balastieră.

Chiar dacă la întoarcerea în 
Pitești nu vor circula pe banda 
de asfalt la care și ei au lucrat, 
elevii liceului „Al. Odobescu“ 
vor lăsa aici, între kilometrul 93 
și 100. amintirile lor din aceas
tă fierbinte vatahță a triuhcii. 
Le vor regăsi după un an, cinti 
vor deveni mindrie.

ÎN EDITURA POLITI-
CĂ A APĂRUT

VALTER ROMAN
„Eseuri despre revo
luția științifică și teh
nică" (concepte, ipo
teze, controverse, 
tendințe și opțiuni).

Printre multiplele întrebuin
țări ale laserului se numără, 
récent, și aceea de mijloc de 
creație artistică. La Paris, un 
artist suedez, Cari Frederik Ru- 
tèrsward, a expus recent, la una 
dintre cèle mai eunoseule gale
rii de artă, fotografiile fazelor 
de interferență formate de către 
lumina coerentă a laserului. 
Pentru aceste „fotografii tridi
mensionale“, apreciate de cri
tici ca adevărate opere de artă, 
autorul a utilizat un laser cu 
rubin de 0.6 wătt. Un fascicul 
de raze laser iluminează subiec
tul. în același timp un alt fas
cicul lasêr, reflectat de o oglin
dă, întîlnește imaginea subiec
tului. Pe „pelicula fotografică“ 
care este constituită de fapt din- 
tr-un cristal de sticlă depolari- 
zată se înregistrează imaginile 
de interferență. Datorită acestui 
interesant mod dè obținere 
imaginilor, artistul suedez 
produs o adevărată revelație 
Opera din Stockholm, unde 
semnat scenografia 
„Faust“.

Și pe 
vot fi

Briga-

Secretul
viefii lungi

sau „Cum
să rămînem

fined"

VASILE RÄVESCU

Editura Enciclopedică Româ
nă pune la indemina cititorilor 
o nouă lucrare din colecția ..En
ciclopedia de buzunar“ a medi
cului Ion Bordeianu.

Sprijinindu-se pe cele mai

hi

a
a 

la
a

operei

P. .IUNIE

Fișe de

jurnal

Sub Supravegherea celor 
17 profesori și ingineri, prin 
forme atractive de vacanță, 
elevii din școlile profesio
nale, participanți la tabăra 
C.C. al U.T.C. organizată 
pentru cîștigătorii con
cursurilor pe meserii edi
ția 1970 aspiră la o mul
tilaterală informare tehni
că, politică și de istorie, de
prind tainele sportului pre
ferat, se fortifică sub acțiu
nea binefăcătoare a razelor 
soarelui. Referindu-se la 
programul taberei, tovară
șul Traian Brînzaru, acti
vist al C.C. al U.T.C. amin
tea că în fiecare zi, cel pu
țin 14 ore, elevii se află în 
program. Simpozioanele, ale 
căror teme au fost stabili
te pe meserii înrudite, dez
baterile în cadrul cabinetu
lui tehnic, vizitele la Com
binatul textil Constanța, 
C.E.T. Palas, la Șantierul 
naval și în port, la Combi-

în cadrul pitoresc al parcului 
Babeș Bolyai din Cluj și-a în
ceput activitatea clubul spor
tiv al elevilor care număra 
pînă în prezent 1 000 de mem
bri. Programul întocmit pe baza 
sugestiilor acestora se anunță 
bogat : competiții sportive,
jocuri distractive, excursii, seri 
de dans, audiții muzicale. Inte
resantă este ideea „personaliză
rii“ fiecărei zile : miercuri este 
ziua competițiilor sportive, joia 
se merge în excursii (la Cheile 
Turzii, Someșul Rece, Buru Boi- 
șoara, la Băile Cojocna sau So- 
meșeni). Inițiativa Comitetului 
municipal Cluj al U.T.C. se bu
cură de unanima apreciere a 
elevilor.

VIOREL CIOBANU

— în această vară v-ați pro
pus un program de vacanță 
sau continuați repetițiile in 
teatru ?

— Nici una, nici alta. După 
cîteva zile de munte cu fiul 
meu, intru într-o vară exclusiv 
„cinematografică“. Filmez în 
coproducția româno - franceză 
pentru televiziune „Neînfrica- 
ții“, în regia lui Iulian Mihu, 
operatori Alexandru întorsil- 
reanu și Gh. Fischer, scenariul 
Eugen Barbu și Iulian Mihu. 
Interpretez rolul Sinefta — 
aproximativ echivalentul Ani- 
ței din „Haiducii“ ecranului 
mare. Deci printre haiduci, în 
munții Măcin, la Horezu, la 
Chiajna. Primele 5 serii sînt 
gata, începem alt.e două, și, la 
toamnă — confruntarea cu tele
spectatorii !

— Rolul vă place ?
— Este nemaipomenit. Mă so

licită dincolo de arta actori
cească, în situații cel puțin... 
dificile. Am luat lecții de dans 
(dansuri orientale, dansuri țigă
nești). de călărie, cînt, fac cas
cadorii ! în plus, filmul îmi o- 
ferâ și un al 2-lea rol — în 
secvențele fanteziste. Un per
sonaj bizar, o femeie crudă; 
peifidă — una din surorile 
Hangerli. Cu perucă blondă, cu 
machiaj ciudat, compun opusul 
Sineftei în cuplu cu Gina Pa
triciii.

•— Parteneri ?
— Costel Constantin, Toma 

Caragiu, Ovidiu Schumacher, 
Florin Codre, Mircea Albulescu 
și... Radu Boruzescu care sem
nează scenografia filmului, și 
interpretează excelent rolul 
unui călugăr.

Fabricanfii
genelor

„A sosit momentul să atacăm 
cu toate forțele bolile genetice“, 
declara acuni cîteva zile prof. 
Joshua Lederberg, laureat al pre
miului Nobel. îndemnul pare dis
proporționat în raport cu posibili
tățile actuale ale medicinei și to
tuși celebrul savant nu s-a hazar
dat pe terenul utopiei științifice. 
Secretele eredității sînt deja bine 
cunoscute și se știe foarte bine 
unde anume trebuie acționat pen
tru a modifica erorile naturii. He- 
mofilia, mongoloidismul, daltonis
mul — ca să menționăm doar trei 
din sutele de maladii genetice cu
noscute — apar din cauza unei de
fecțiuni în lanțul genelor care de
termină transmiterea caracteristi
cilor ereditare. Poate fi înlocuită 
gena defectă cu una bună ? Teo
retic răspunsul este afirmativ, nu
mai că trebuie să avem la înde- 
mînă o genă de schimb. Or, prof. 
Lederberg a asistat la primii pași 
spre realizarea acestui deziderat 
— în laboratorul său, prof. Co
bind Khorana a obținut prima 
genă artificială, descoperire dis
tinsă cu premiul Nobel. După de
clarația acestuia : „Acum, cînd 
tehnica este pusă la punct, teore
tic orice genă poate fi fabricată 
în eprubetă“. „De acum în 25 de 
ani — afirmă un alt laureat al 
premiului Nobel — prof. Marshall 
Nirenberg — omul îșl va putea 
programa propriile celule. Rămî- 
ne să rezolvăm problemele etice 
care vor apare cu acest prilej“.

După cum remarca dr. Salvador 
Luria (premiul Nobel) „Literatura 
științifico-fantastică a căpătat 
prostul obicei de a deveni reali
tate“.

din 120 000 
la faza de

4 zile de la

natul de industrie alimen
tară, la muzeele din orașul 
Constanța și pe litoral, în
trecerile sportive de peste 
zi, cursurile de învățare a 
înotului, serile distractive 
și concursurile gen „Cine 
știe, cîștigă“, toate acestea 
sint armonios îmbinate 
contribuind la o odihnă 
plăcută a celor ce au cîști- 
gat faza pe țară a concursu
rilor profesionale. Sînt cei 
mai buni 220 
participanți 
masă.

La numai
înălțarea pavoazului pe ca
targul taberei mai puțin 
putem vorbi < 
unor acțiuni, 
poate spune 
tă subliniat 
tul că la 
Constanța nu 
elev în afara activităților 
organizate, indiferent care 
ar fi ele. La simpozioane, 
prin rotație, grupe de elevi 
prezintă referate, la sport, 
echipele au fost astfel 
constituite încît nimeni să 
nu rămînă nici măcar la 
un meci, numai simplu 
spectator, iar la dans, de a- 
semenea, nu sînt acceptate 
scutirile de frecvență.

Am reținut și numele ce
lor mai activi dintre parti
cipanți. Ei sînt: Ion Ena- 
che, elev la Școala profe
sională din Rîșnov, Alexan
dru Grigore, elev la Gru
pul școlar construcții din 
București, Maria Roman, e- 
levă la Școala profesională 
C.C.T. din București, Pe- 
trică Cristoroiu, de la Gru
pul școlar energetic din 
Cîmpina, Gheorghe Cojocea 
de la Școală profesională a 
U.C.M. Reșița, Marian Truș- 
că de la Grupul școlar ener
getic Craiova, Valeria Aba- 
bei din Roman, Iacob Pă- 
dureanu, elev la Grupul 
școlar metalurgic Hunedoa
ra, Savu Ciofu, elev la 
Grupul școlar minier Pe
troșani.

de finalizarea
Ceea ce se 

. — și meri-
— este fap- 
tabăra din 
este nici un
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„ACEȘTI BĂIEȚI M-AU UIMIT"!
— Deocamdată atacați lucrări

le Ia un tronson sau cel mult 
două, îi răspunde șeful lotului. 
Săparea unui tronson cere muncă 
nu glumă; Are 6 metri lungi
me, 4.80 metri lățime, 5.80 metri 
adîncime. Ca să dislocați 160 de 
metri cubi de pămînt, aveți ne
voie de cîteva zile.

Studenții au considerat totuși 
că pot face mai mult. Au atacat 
lucrările la trei tronsoane. După 
puțină vreme, și-au dat seama că 
și așa au rămas prea mulți la un 
tronson, încurcîndu-se reciproc. 
S-au extins la încă 5, în căuta
rea soluției care le permitea cea 
mai bună productivitate. Cînd i-a 
văzut, inginerul Buzea s-a prins 
cu rtiîinile de păr : „Ce aveți de 
gînd fraților ? Nu-mi terminați 
un tronson în cîteva luni !“

Studenții 1-ati asigurat că se 
înșeală. Acum inginerului Buzea 
i-a dispărut spaima. Este pUr și 
simplu uluit. Ceea ce credea el că 
vor realiza 20 de oameni sînt în 
stare să facă doar 5- -6. Săpături
le au înaintat rapid pe toate fron
turile. Peste Cîteva zile va înce
pe turnarea friudațfi’or de beton.

— Studenții aceștia, se justifi
ca acum șeful lotului, nu sînt 
niște băieți obișnuit). Fiecare este 
lin Hercnles 1 .Vest lucru l-am 
scăpat eu din vedere, deși trebu

ia să-l presupun de vreme ce sînt 
sportivi I

Ca să ne convingă că într-a- 
devăr sînt niște Ilercules, scoate 
din buzunar un caiet în care con
semnează zilnic activitatea fiecă
rei echipe. La ce filă să zăbo
vească ?

— Unde se deschide caietul, 
optăm noi.

S-a deschis la echipa nr. 1, în 
dreptul zilei de 6 iulie. Iată ce 
lucrări a executat ea într-o sin
gură zi : descărcat ciment — 25 
toile, încărcat nisip în mașini — 
60 tone, nivelat piatră în vagoa
ne — 157 tone, descărcat piatră 
la betoniere — 45 tone, piatră 
introdusă în bunckăr— 315 tone.

— Nu v-am spus că sînt niște 
Hercules ? 1 exclamă inginerul. 
Toate acestea le-au făcut 25 de 
oameni. Prin mîinile fiecăruia au 
trecut deci 24 tone de material. 
Nu-i uluitoare o asemenea cifră ? 
Dacă o vor ține tot așa, contăm 
ca valoarea lucrărilor ce le vor e- 
xecuta să depășească cifra de 
150 000 lei. Dat nu vâlbarea în 
sine ne bucură, cel mai impor
tant luciu pentru hol este că 
tronsoanele vor fi terminate cir 
cîteva săptămîni mai devreme, 
permițîndu-ne să trecem la siste
matizarea stației C.F.R.. obiec
tiv esențial al lotului nostru. Pînă 

nu vom termina aceste tronsoane

menite să consolideze drumul na
țional și să apere calea ferată de 
eventuale accidente, nu putem 
trece la lucrările de bază.

DE CE OR FI ÎNTÎRZIIND 
BĂIEȚII?

Ziua de muncă s-a terminat. 
Ca de obicei, cei din sectorul 
Banița se așează în poenița de la 
marginea drumului, în ășteptarea 
colegilor lor care lucrează de-a 
lungul liniei ferate pe o distanță 
de cîteva zeci de kilometri. Pri
mii sosesc brigadierii de la Baru, 
apoi cei de la Pui.

— Cei de la Băiești nit vin ? 
sînt întrebați ultimii sosiți.

— Nit i-am văzut. I-am aștep
tat și noi, dar văzînd că întîrzie 
am plecat.

— Unde-or fi băieții ?
Timpul trece. Neliniștea spo

rește. Unii se gîndese să plece în 
căutarea lor. Dar cu ce să par
curgă atîta drum ? Au trecut mai 
bine de două ore și băieții tot nu 
au venit...

— Poate s-or fi întins la vreun 
chef și noi îi așteptăm ca...

Nu au mai apucat să zică „fra
ierii“. Un autocamion a oprit 
brusc în fața lor. Din el au cobo
rît 6 băieți. Erau uzi leoarcă pînă, 
la brîu Aveau fețele crispate efe' 
încordare. Nimeni nu a avut cu

rajul să-i dojenească. Și-au dat 
seama că a fost ceva serios și 
grav la mijloc.

„întîrziații“ nu au zis nici ei o 
vorbă. Doar la masă au început 
să relateze momentele prin care 
au trecut.

— La Băiești, povestește saca
dat Constantin Popescu, a fost 
rupere de nori. Pîrîiașele de pe 
dealuri s-au umflat și năpustit a- 
supra satului. Au luat cu ele a- 
nimale și alte bunuri materiale. 
Erau în pericol și oamenii. Cum 
să stăm cu mîinile încrucișate în 
fața dezastrului ? Ne-am arun
cat în puhoaie și am oprit tot ce 
s-a putut opri. Eu am salvat un 
bătrîn. Am reușit să nu fie vic
time omenești.

Abia după trecerea pericolului 
băieții și-au amintit că sînt aș
teptați. Au plecat în grabă. Să
tenii n-au mai apucat să-i între
be cum îi cheamă, să le mulțu
mească. Prin intermediul ziaru
lui le mijlocim noi acest luciu. 
Cei 6 eroi sînt : Constantin Po- 
pescu. Pretor Stislov, Avram Ian- 
cu, Nicolae Săvulescu, Tudor 
Spiridon și Miliai Ilie. Toți au 
absolvit anul I și fac partea din 
grupa 1003.

UNDE DORIȚI SĂ VĂ PETRE- 
CEȚI DUMINICA?

Sîmbătă 11 iulie. Șeful șantie
rului din Petroșani sosește la Ba
nița. Inginerul Buzea a fost a- 
nunțat din vreme, dar nu i s-a 
spus și scopul vizitei. Ca de obi
cei, și-a pregătit un bilanț al rea

lizărilor pe săptămîna în curs, 
în care studenților le-a rezervat 
un capitol aparte. Dar, cum avea 
să se convingă mai tîrziu, nu 
pentru acest lucru a venit șeful 
de șantier.

— V-ați planificat unde să pe- 
treceți ziua de mîine ? îl întrea
bă acesta pe asistentul Solo- 
monov.

— M-am gîndit să Ie dau bă
ieților o învoire în Petroșani 
pentru cîteva ore, apoi să jucăm 
volei și fotbal, iar seara să ne în- 
tîlnim în poeniță, să cîntăfh la 
ghitare.

— Eu am o altă propunere, in
tervină șeful șantierului. Băieții 
au muncit bine. Cred deci că au 
dreptul la mai mult. De abeea 
am vorbit la I.G.C.L. Petroșani să 
ne pună la dispoziție două au
tobuze. Pe unii îi vom duce după 
dorință la Petroșani, la meci, iar 
cit ceilalți ' vom pleca într-o 
excursie. Am stabilit și traseul : 
Sarmizegetusa, Hațeg, Hunedoa
ra. Vor putea astfel admira pe 
viu rămășițele falnicei Capitale a 
Daciei romane, rezervația cu zim
bri de la Hațeg, castelul Corvi- 
neștilor și Combinatul siderurgic 
Hunedoara. O astfel de excursie 
va fi nu numai plăcută ci și foar
te instructivă. Aveți o altă pă
rere ?

Asistentul Solomonov a zîmbit. 
Ce propunere mai bună poți a- 
vea în fața unei oferte atît de 
generoase ? Ea le oferea tot ce își

A. B.
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SUNETUL MUZICII : rulează la 
Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20,15).

PETRECEREA : rulează la Capi
tol (orele 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
21), Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18; 
20,30), Stadionul Dlnamo (ora 
20,15).

FLACĂRA OLIMPICA : rulează 
la Republica (orele 10; 12,30; 16;
18,30; 21).

ARGOMAN SUPER-blABOLI-
CUL: rulează la Luceafărul (ore
le 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Festi
val (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 90,30), Modern (orele 9.30; 
11,30; 16: 18; 20), Grădina Doina 
(ora 20,30), Arenele Romane (ora 
20,45).

0 0 0 0 0«
puteau dori mai plăcut pentru 
duminica respectivă.

— De fapt, ne mărturisește el 
după plecarea șefului de șantier, 
mă așteptam la o asemenea sur
priză. Sîntem înconjurați aici cu o

JANDARMUI ÎNSOARĂ :
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15 20,15), București (orele 8,45;
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21),
Grădina Festival (ora 20,30).

SUB SEMNUL ' — - -----------
CRISTO rulează la Victoria Ic
rele 8; 10; 12,15; 14,30; 16,30; 19; 
21), Miorița (orele II', 15; 17,30; 20). 
SPLENDOARE IN IARBĂ : rulea
ză la Central (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

AȘTEAPTĂ FINĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Lumina (orele 9,15; 
—15,45 în continuare; 18,15; 20,30).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Doina (Orele 11.30; 13,45; 16; 18.15;
20.30) , Grădina Buzești (ora 20,30), 
Volga (orele 16; 18,15; 20.30).

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

ACEASTA FEMEIE : rulează Ia 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30: 10; 
18,15; 20,30), Excelsior (orele 8,30; 
11; 12,30; 16; 18,30; 21), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15), Gră
dina Aurora (ora 20,30).

OMUL CARE NU POATE FI A- 
CUZAT : rulează 
16 16; 18,15; Ș0,30).

operațiunea 
PLIN : rulează la 
15,30; 17,45; 20),
(ora 20,15).

ARMANDO, CALUL ALB î ru
lează la Buzești (orele 15,30 ; 18).

WARLOCK : rulează la Dacia 
(orele 8,45—20,30 în continuare).

SALARIUL GROAZEI ; rulează 
la Bucegl (orele 10; 15,45; 18,30;), 
Floreasca (orele 14,30; 17,30; 20,30), 
Grădina Bucegl (ora 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18).

VINĂTORUL DE CĂPRIOARE s 
rulează la Lira (orele 15.30; 18), 
Grădină (ora 20,15).

OSCAR : rulează la Drumul Să
rii (orele 16; 18; 20).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30), Arta (orele 10,30; 15,30; 
18), Flamura (orele 11; 16; 18,15;
20.30) , Grădina Arta (ora 20,30).

FRF.DDV ȘI CINTECUL PRE
RIEI : rulează la Cotroceni (ore
le 15,30; 17,45; 20), Grădina Vitan 
(ora 20.30), Vitan (ora 15,30).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Pacea (ore
le 15,45 ; 18 ; 20,15).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la 
Crîhgașl (orele 16; 18; 20).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET: rulează la Viitorul (o- 
rele 16; 18,20).

STRĂINII :
(orele
20.30) ,
15,45 ;
20.30) .

LUI MONTE

14,30; 76,30; 19;

la Grlvlta (ore-.

LADY CHA-
Infrățirea (orele 

Progresul-Parc

rulează la 
9; 11.15; 13,30; 
Tömls (orele 9; 
18,15). Grădina

Gloria 
16: 18,15;

11,15: 13,30; 
Tomis (ora

deosebită căldură și prietenie. A- 
cestor sentimente noi le răspun
dem prin muncă, printr-o muncă 
neobosită.

Ca să ne demonstreze că nu

TIMP PENTRU A TRAI î rulea
ză la Moșilor (ora 18).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la Moșilor (Ora 
15.30). Grădina Moșilor (ora 20,30).

DANSIND SIRTAKI : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

ACȚIUNEA „VULTURUL“ : ru
lează la Munca (orele ÎS; 18; 20).

CAZUL SERGENTULUI GRIȘA ; 
(două serii) : rulează la Cosmos 
(orele 15,30 ; 19)

DEPARTE IN APUS î rulează la 
Flacăra (Ora 15.30), PĂCATUL 
DRAGOSTEI (oiCle 18; 20,30).

FAMILtA TOT : rulează la Vi
tan (ora 18).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18),
Grădiha Rahbva (ora 20,30).

MARELE SEMN ALBASTRU S 
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18).

PEPF, LE MOKO ; rulează la 
Grădina Capitol (orele 20,15: 22).

URMĂRIREA : rulează la Gră
dina Unlfea (ora 20,30).

ORGOLIOȘII : rulează la Cine
mateca Union (orele 9; 11; 13), 
ROȘU ȘI NEGRU (ora 19).

MARȚI, 21 IULIE 1978

Teatrul de Operetă (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : SUZANA 
— ora 20; Teatrul ,,C. Tănase" (la 
Grădina Boema) : SONATUL LU
NII — ora 20.

MARȚI, 21 IULIE IMO

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Mlcroavanpremleră. • 18,05 „Ex- 
Terra ’70“ — emisiune-concurs
pentru pionieri și școlari • 18.45 
Studioul artistului amator • 19,15 
Anunțuri — publicitate • 19.20 
1001 de seri — emisiune pentru cel 
mici • 19,30 Telejurnalul de sea
ră « 20,00 Reflector e 20,15 Stu
dio dans TV. Arabescuri pe un 
album Chopin • 20,40 Pe acoperi
șurile lumii • 21,15 Drumeții în 
epoca de piatră. Un film de de
sene animate din seria Peripeții
lor preistorice « 21,40 Transmisiu
ne din studiourile spaniole. Spec
tacol de varietăți cu Lulu, Aiber- 
to Cortez, Marisol. Farina, Mem- 
phis Sllm • 22,40 Telejurnalul de 
noapte • 23,00 închiderea emi
siunii.

0 0 0 0 0 0 
spune vorbe goale, a coborît 
grăbit în groapa proaspăt săpată 
la cîțiva metri adîncime și, cu 
lopata în mînă, și-a reluat locul 
în echipă.

O EXPOZIȚIE A CUTEZANȚEI
Expoziția „Minitelinicus — 
70“, deschisă la institutul de 
Arhitectură „Ion Mincu“.

De data aceasta, însă, ex
poziția nu este ca toate cele
lalte. Ea are un caracter in
ternațional și este deschisă în 
onoarea Conferinței interna
ționale cu tenia „Educația co
pilului în fața progresului ști
inței și tehnicii contempora
ne“, inițiată și găzduită de 
țara noastră.

De fapt, este o expoziție 
care povestește. Dar nu ni se 
spun basmele obișnuite, ci 
sîntem invitați într-o lume a 
copilăriei extrem de contem
porană. „Basmele“ expuse se 
cifrează la l 000 și sînt selec
tate din alte cîteva mii reali
zate de cei 10 000 de concu- 
renți ai „Minitehnicusului“. 
Ni se povestește despre copii 
inventivi și inventatori — evi
dent, la nivelul lor de price
pere — despre înclinații teh
nice. despre cunoștințele însu
șite lă școală, care au ttiât 
chipul Unor lucrări ingenioase. 
Basmele acestea au chipul 
machetelor îh stare de func
ționare. al instalațiilor de ve
rificare a cunoștințelor. Ele 
sînt din lumea aero și navo- 
modelelor, a roboților, cartu
rilor și automobilelor de 
curse, a radioreceptoarelor.

Privim și înțelegem : fizica 
și matematica învățate cu 
atîta sirguință, devin din co
pilărie științe aplicate, arme 
de lucru. In limbajul copilă
riei și in preocupările ei, in
tră frecvent, ca o pasiune ce 
se va dezvolta, devenind, cu 
certitudine, profesii — ciber
netica, automatica, radloteh“ 
nica, mecanica fină, agrobio
logia ete.

Dar expoziția nu poate fi 
povestită, ea trebuie văzută 
stand cu stand, lucrare cu lu
crare și prima mașină de 
curse pentru pionieri — Da
cia - 200 — și minirachetele
cu una ori mai multe trepte, 
și instalațiile pentru autoveri- 
fi'carea cunoștințelor, și toate 
năstrușnicele aparate realizate 
din te miri ce, bU soluții de 
rezolvare atingînd inovația.

Noi am văzut-o și ne gîn- 
dim că, cu siguranță, pe cei 
mai multi dintre expozanți îi 
vom. întîlni, peste ani, stu
denti în domeniul tehnic și 
peste ani, specialiști.

Bănuim că juriului con
cursului i-a fost greu să sta
bilească premianții, dar a fă
cut-o, șl pentru că prămiile 
au devenit publice, le anun
țăm și noi.

Osciloscop catodic (premiul

I, Palatul pionierilor — Bucu
rești), Robot electronic de ve
ghe (premiul 1, Nicolae Bel- 
dea, Școala generală nr. 1 
Baia Mare), Mașină combina
tă pentru prelucrarea lemnu
lui (premiul III, Liceul Bolyai 
Farcaș — Tg. Mureș), Strung 
universal multiax (premiul I, 
Școala generală Mislea, jud. 
Prahova), Complex automat 
de bucătărie (premiul I, Casa 
Pionierilor Baia Mare).

Prezente în expoziție, stan
durile colegilor de fantezie și 
inventivitate din R. S. Ceho
slovacă, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară și Uniunea Sovietică, 
completează, la scară interna
țională, infinita curiozitate a 
mîinilor îndemânatice, care, 
nu de puține ori, au depășit 
stadiul de construcție atin
gînd dificilul prag al propriei 
creații.

Manifestările concursului 
„Minitehnicus“, care se bucu
ră astăzi de o frumoasă tra
diție, își găsesc în expoziția 
celor mai hune realizări ale 
mieilor ciberneticieni, ràdio
amatori, aeio și navomodeliști 
o frumoasă finalizare, con- 
semnînd, în același timp, și 
aportul educativ al acestora la 
formarea viitoarelor generații 
de specialiști.



DEZBATEREA CIFRELOR 
DE PLAN PE ANUL 1971

IN SECȚIILE DE PRODUCȚIE
LA UZINELE „1 MAI“ DIN PLOIEȘTI ÎN 
CENTRUL DISCUȚIILOR: FOLOSIREA LA 

MAXIMUM A CAPACITĂȚILOR 
DE PRODUCȚIE

■ medaliate cu mr
Ia ttrgurile internaționale, jtea- 
gul de întreprindere fruntașă pe 
ramură în anul 1969, locul I pe 
țață la mișcarea de invenții și 

i inovații în același an — iată cî- 
teva date înscrise pe blazonul 
Uzinei de utilaj petrolier din 

L Ploiești, unitate economică a că
rui colectiv de muncă este ani- 
mat In permanență de ridioarea 

I spre noi cote valorice a activi
tății »ale productive, de obți
nere a unei eficiente sporite. 
Deși succesele se înlănțuie alcă- 

I tuind un tot unitar, vorbind cu 
; oamenii uzinei n-ai să sesizezi, 

oricît de atent ai fi, nici urmă 
de infatuare, nici un semn că 
avînd în vedere prestigiul de 
care se bucură faptele lor, de 
acum pot să slăbească ritmul, 

■ lă-și permită o clipă de răgaz.
Am avut încă o dată ocazia 

să verificăm această atitudine 
responsabilă față de muncă, față 
de exigențele impuse în desfă
șurarea optimă a producției par- 
ticipînd, în urmă cu cîteva zile, 
în secția aparataj pneumatic, la 
adunarea de analiză a rezultate- 

! lor eoonomico-financiare obți-
• nute în primele șase luni ale

anului și dezbaterea sarcinilor de 
plan pe 1971. Deși comparativ 
cu alte compartimente de fabri
cație secția la care ne referim 
este mai mică, în cadrul ei lu- 
crind în jur de 150 salariați, dacă 
privim lucrurile prin prisma 
produselor pe care le execută 
vom remarca că ele se regăsesc 
mai apoi în toate utilajele pe
trolifere livrate de către între
prindere diverșilor parteneri in- 

1 terni și externi. De aici și nece
sitatea — subliniată de nume
roși vorbitori — ca funcționarea 
aparatajului pneumatic să aibă 
precizia și ritmul unui ceasornic, 
calitatea reperelor ieșite de pe 

i banda de montaj să întru
nească sufragiile unei calități 

l ireproșabile.
— Și pentru ca aceste condiții 

să-și găsească corespondența în 
practică și în anul viitor, an în 
care sarcinile de plan cunosc o 
creștere valorică de peste 3 mi
lioane lei — remaroa tovarășul 
inginer Neoula Nicolae, șeful 

t secției — se impune încă de pe 
acum să ne gîndim cum anume 
să activizăm rezervele interne 
rămase încă nefructificate, asu
pra căror deficiențe manifestate 
pînă la sfîrșitul lunii iunie tre
buie să ne oprim atenția în 
scopul remedierii lor urgente.

Atmosfera de lucru, spiritul 
critic prezent în cuvîntul parti- 
cipanților la dezbatere au permis 
abordarea în adîncime a unor 
probleme vitale ale activității de 
zi cu zi și de perspectivă, insis- 
tîndu-se cu precădere asupra 
modalităților în care capacitățile 
de producție pot fi mai bine fo
losite. Faptul că numărul absen
țelor nemotivate se păstrează 
ridicat — chiar dacă cifra lor a 
scăzut cu peste 500 ore/om față

I 
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
IToți recomandați de către o 

nizația U.T.C. Cu astfel de

I
Iîn fugă 

sul cam

Ifost recoltat. Producția medie 
citează in fur a 2 300 kg. la 1

Itul lor îi 
cretarul 1

Iunde putem 
uteciști lucrei

(Urmare din pag. I) 

baloți de paie de pe 128 de hec
tare. Cit privește fruntașii, noi 
toți am lucrat la fel... Dar dacă 
vreți nume, eu vă pot spune cîte
va. De pildă, Petre și Vasile Baș- 
coveanu, Constantin Grigore, Pa- 
raschiv și Ion Dinu, Constantin 
Stoenciu, Gheorghe și Nicolae 
Stoian, Ion Dima, Gheorghe Tu- 
dorică, Nicolae Dobre...

La mai puțin de o jumătate de 
kilometru se află tabăra spicelor. 
Inginerul agronom al cooperati
vei, Tudor Dobrescu, verifică în 
permanență paiele, calcă în urma 
combinelor ' ca nu cumva vreun 
bob să se piardă. Sînt 5 combine 
și toate sînt deservite de către ti
neri. Pe combina lui Gheorghe 
Dobre lucrează uteciștii Gina Ba
boi și Tache Vătășelu, pe cea a 
lui Marin Nicola — Grigore Ste
la și Nicu Radu. Și ei sînt ute
ciști. Ion Stoenciu și Chirea Ni
colae, cei mai buni dintre com- 
binerii cooperativei deservesc 
combinele pe care lucrează fra
ții Ion și Stana Trandafir și res
pectiv Vasilica și Ion Nicolae. 
Toți recomandați de către orga- 

--- - - oa. 
meni, ne spune brigadierul Vasi
le Dima, terminăm repede cam
pania.

Oprim la Dunăreni. Reținem 
ă cîteva cifre privind mer- 

__campaniei. Din 800 hectare 
cultivate, de pe 300 ha. griul a 

" i os- 
hec- 

tar. Ne interesează tinerii, apor- 
în această campanie. Se- 

_____ U.T.C., Constantin Nico
lae, ne conduce în cîmp acolo 
__ ,______ 1 să-i și întîlnim. 18 
uteciști lucrează pe combine. Nu
mele celor mai buni ? Pînă să le 

de perioada corespunzătoare 
anului trecut — că din canti
tatea totală a produselor 1480 kg 
au fost rebutate, reprezintă desi
gur elemente care fac ca posibi
litățile potențiale ale secției să 
nu fie integral valorificate. Cita
rea numelor celor care se fac 
vinovați de asemenea abateri 
(Ion Lojniță, Constantin Voinea, 
Ruxandru Filip, Ion Neagu), 
specificarea vîrstei tinere a ma
jorității dintre ei trebuie să con
stituie — și vorbitorii au insistat 
asupra acestui lucru — semnale 
de alarmă pentru activitatea or
ganizației U.T.C. din secție. 
Preocupările sale se cer a avea 
în epicentru, chiar dacă e vorba 
de cazuri izolate, aceste manifes
tări, folosirea formelor și meto
delor specifice de intervenție in
trate deja în practica organiza
ției constituind o sarcină diurnă.

—■ Vorbind despre tineri și 
mărirea aportului lor la optimi
zarea utilizării utilajelor și men
ținerea ritmicității — releva to
varășul maistru Vasile Mocanu 
— trebuie să evităm în viitor 
situații în care, din lipsă de oa
meni, mașinile stau fără să lu
creze deși am putea foarte bine 
să utilizăm pentru deservirea lor 
ucenicii școlii profesionale care 
fac practică în uzină. Această 
măsură, pe lîngă aceea că va a- 
trage încă din acest an impor
tante sporuri de producție, va 
permite ca în întreprindere să 
intre oameni care să-și cunoască 
bine meseria, capabili să se a- 
dapteze în timpul cel mai scurt 
exigențelor producției.

Seriozitatea, competența cu 
care au fost abordate problemele 
privind dezbaterea cifrelor de 
plan pe 1971 — planificarea 
judicioasă a producției și a mun
cii, repartizarea și folosirea mai 
bună a cadrelor calificate, creș
terea coeficientului de schimb 
prin organizarea unor schimburi 
de cîte 12 ore acolo unde uti
lajele staționează din lipsă de 
oameni — oferă garanții că în 
adunarea generală a salariaților 
reprezentanții colectivului de 
muncă a secției aparataj pneu
matic vor veni cu propuneri va
loroase, propuneri a căror apli
care va contribui la înscrierea și 
mai completă a activității uzinei 
„1 Mai“ din Ploiești pe coordo
natele eficienței.

GH. GHIDRIGAN

notăm sîntem nevoiți să mai 
așteptăm puțin. Un adevărat con
siliu deliberează răsfoind filele 
„carnetelor de bord“ ale combi
nelor. In sfîrșit putem nota : Ele
na Lazăr, Stela Crăciun, Ioana 
Ruță, Maria Banciu, Nicolae En- 
ciucă, Călin Florica, Ion Filip. 
Alți 100 de tineri, mai mulți e- 
levi, adună spice. De la ora 8 
de cînd se află în cîmp și pînă 
acum au cutreierat o parcelă în 
suprafață de 50 hectare. De la 
delegatul combinei nr. 3, unde 
au treierat spicele adunate, au 
primit un bon pentru 2 000 kg.

La Deleni, drept răspuns la so

SECERIȘUL
licitarea noastră de a ne prezen
ta situația din campanie ne este 
așezată în față o foaie volantă 
purtînd data de 18 iulie, li cău
tăm pe tineri. Transcriem între
gul paragraf ce se referă la mun
ca lor. „Tinerii noștri muncesc pe 
întrecute în această campanie. Și 
cei mai mulți au obținut rezul
tate foarte bune. Constantin Co
man, de pildă, zilnic recoltează 
pînă la 20 tone grîu. De aseme
nea, Constantin Muscalu, Con
stantin Gîscă, Alexa Artîc, la ba
lotat paiele, Vasile Ștefan și Mi- 
halache Cezar se dovedesc a fi 
imbatabili în întrecerea cu ceilalți. 
Dar acțiunile ce se află cel mai 
mult în atenția tinerilor sînt: co
lectarea și depozitarea plevei — 
un excelent furaj — și strînge- 
rea spicelor. Pînă acum au fost

Siderurgie

depozitate peste 200 tone pleavă, 
acțiune la care s-au remarcat Lu- 
creția Anghel, Georgeta Coman, 
Gina Mișcă, Dumitrei Costea, 
Gheorghe Iordache. In ce priveș
te stingerea spicelor, cele mai 
hune rezultate le-au obținut e- 
levii din satul Pietroșani, care au 
predat aproape 5 000 kg. grîu“.

La această cuprinzătoare infor
mație, adăugăm faptul că toți e- 
levii de la liceu și de la școlile 
profesionale aflați în vacanță lu
crează în aceste zile la muncile 
timpului, Gheorghe Copăcencu, 
s-a angajat să lucreze în schimb 
pe unul din tractoarele repartiza

te la arat. El a urmat școala pro
fesională de mecanici agricoli de 
la Castelu. La Agigea, răspunsul 
la ancheta noastră este simplu 
dar categoric : „Am terminat re
coltatul pe întreaga suprafață. 
Producția realizată depășește 
3 600 kg. la hectar.

Prezent cu noi de-a lungul rai- 
dului-anchetă, l-am rugat pe to
varășul Ioan Popescu, prim secre
tar al Comitetului județean Con
stanța al U.T.C. să comen
teze și să completeze aspec
tele surpriză. „Fără exagera
re, această campanie de recol
tare poate fi considerată în ju
dețul Constanța ca fiind campa
nia tineretului. De ce spun a- 
ceasta ? Mă gîndesc la faptul că 
aproape două treimi dintre trac
toare sînt deservite de către me

canizatori tineri, că , o proporție 
și mai mare de combine concen
trează forța utecistă. ; Totodată, 
1150 de studenți și 6 200 elevi 
lucrează în aceste zile în campa
nie. Aș aminti faptul că la To- 
praisar aproape 100 de elevi sînt 
zi de zi în cîmp, la Cobadin 50, 
la Băneasa 50, la Ostrov 80, a- 
ceștia completînd cu bune rezul
tate nevoia de forță pe cabine, 
la transporturi. Legat de această 
cuprinzătoare și intensă activita
te, remarc în primul rînd dărui
rea și hărnicia tinerilor, capacita
tea organizatorică a celor mai 
multe dintre comitetele noastre 
U.T.C., dar și efortul depus de 
către activiștii comitetului jude
țean. In mod cu totul excepțio
nal subliniez aportul instructori
lor Constantin Grigoraș și Tudor 
Nicolae, care în sectoarele ce 
le-au fost repartizate — Băneasa 
și Deleni — prin forme adecvate 
au contribuit la înviorarea mun
cii de organizație, la o largă mo
bilizare a tinerilor, la executarea 
muncilor de campanie. Cele 
130 000 kg. grîu rezultate din 
strîngerea spicelor pot fi consi
derate și un rezultat al muncii 
lor“.

★

In județul Constanța, după 
cum o dovedește situația centra
lizată la Direcția agricolă pînă în 
seara zilei de 18 iulie, orzul fu
sese recoltat și treierat în între
gime, iar grîul de pe 49 la sută 
din suprafața cultivată de coope
rativele agricole și 58 la sută în 
I.A.S. Realizările au fost mult îm
bunătățite ca urmare a activității 
desfășurate duminică, în ca
drul tuturor unităților. Aproape 
10 000 de hectare s-au adăugat 
celor recoltate anterior.

Nocturnă industrială

EXISTĂ UN „MOMENT 
FATAL AL ACCIDENTELOR 

DE MUNCĂ?
DACĂ DA, CUM SĂ-L OCOLIM?
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Imensă ca dimensiune, hala 
laminorului nr. 3 a fost con
cepută în perspectiva unei lu
minozități și aerisiri perfecte. 
Trecîndu-i pragul, însă, te sur
prinde contrariul. Fumul și abu
rii întunecă ferestrele din aco
periș. Atmosfera este înecăcioa
să, căldura sufocantă. Goi pînă 
Ia brîu, manevrînd cu repeziciu
nea impusă de ritmul producției 
tablele incandescente ieșite din 
caje, laminoriștii se scaldă în 
propria lor transpirație.

— Cum ciștigați ? îl întreb pe 
un tînăr pe care îl bănuiesc 
începător în meserie.

— Bine. Peste 2 000 lei. Din 
acest punct de vedere nu se 
plînge nimeni. Dacă s-ar face 
însă ceva cu atmosfera aceasta 
înăbușitoare din hală ar fi mi
nunat.

Ca în fiecare întreprindere și 
în fiecare an — și la Laminorul 
de tablă subțire din Galați sta
tul a investit fonduri considera
bile la capitolul protecția mun
cii. Suma de 3164 000 Iei alo
cată în acest scop pentru 1970 
reflectă cu prisosință grija sta
tului pentru condițiile de acti
vitate de aici, pentru sănătatea 
lucrătorilor, pentru securitatea 
muncii lor. Dar gestul statului 
nu-i deajuns. Depinde in conti
nuare de spiritul de operativi
tate și inventivitate cu care 
conducerea întreprinderii utili
zează acești bani, îi materiali
zează în optimizarea climatu
lui, a condițiilor de muncă in 
general. Depinde de seriozitatea 
și priceperea cu care specialiștii 
unității, cadrele tehnice, stu
diază și soluționează neajunsu
rile reclamate pe acest circuit, 
de eforturile lor pentru a da 
cea mai înaltă eficiență fiecă
rui leu cheltuit in această direc
ție.

— Referiți-vă, vă rog, la prin
cipalele lucrări de investiții 
executate în anul curent, in 
uzina dv., în domeniul, respectiv.

— Numai în trimestrul I (bi
lanțul trimestrului II încă nu 
s-a încheiat), valoarea acestor 
lucrări se ridică la 723 000 lei 
— ne spune tehnicianul princi
pal. Gheorghe Pătru, respon
sabil cu protecția muncii pe 
întreprindere. S-au executat in
stalații de ventilație la secția 
acoperișuri metalice și la băile 
de decapare, s-au reparat și 
parțial înlocuit hotele la băile 
de decapare, s-au amenajat pa
sarele peste liniile de produc
ție, s-ău instalat avertizoare și 
dispozitive de electro-securitate, 
s-au îmbunătățit condițiile de 
iluminat și încălzit, s-au între
ținut grupurile sociale.

Sînt incontestabil lucrări utile, 
perfect încadrate in nevoile 
secției, în buna intenție a celor 
care le-au executat. Dar eficien
ta lor este departe de cea scon
tată. Să revenim la ventilația 
din hale. Așa cum constatam la 
început, temperatura ridicată, 
fumul vaporilor de acizi, bioxi
dul de carbon emanat prin ar
derea smoalei persistă în hale, 
se evacuează foarte defectuos, 
îngreunează respirația.

— N-aș putea preciza — spu
ne maistrul Duțu Iamandi. din 
sectorul II al laminorului 3 — 
dacă capacitatea, tipul sau am
plasarea ventilatoarelor nu co
respund halei noastre. Cert este, 
însă, după cum ușor se poate 
vedea, că ele nu absorb atmosfe
ra nocivă, fumul stă îngrămădit 
la geamuri, aerul rămîne fier
binte. Cei care . le-au instalat 
consideră că și-au făcut dato
ria, că pot raporta că fondurile 
au fost cheltuite, că planul teh
nic a fost îndeplinit. Dacă au 
făcut o treabă bună sau nu, îi 
interesează mai puțin.

— Recondiționarea aerului în- 
tr-un spațiu ca al secției noas
tre — se alătură maistrul prin
cipal. Petru Blaga. de la lami
norul IV — comportă într-ade- 
văr mari dificultăți. Ea trebuie 
făcută lent, insesizabil, fără a 
provoca mișcare intensă de aer, 
fără curenți. uniformizînd me
diile termice diferite. La noi se 
întîmplă însă invers. Din cauza 
curenților reci și puternici care 
alternează cu temperaturile mari 
din apropiere s-au înregistrat 

cazuri de congestii pulmonare. 
Problema trebuie rezolvată, așa
dar, sub aspectul tehnic, prin 
cercetarea și găsirea soluției 
ideale.

Dar, din păcate, la Laminorul 
de tablă din Galați, din cele 
3 164 000 lei numai o infimă 
parte a fost alocată cercetări
lor. Și această situație se repetă 
de la un an la altul. Așa se ex
plică faptul că de atîta timp nu 
s-a rezolvat încă această pro
blemă a recondiționării atmos
ferei în hale. Scăpat din aten
ția cercetătorilor, din aceleași 
motive, este zgomotul din sec
ții. El atinge aici 116 foni, adică 
36 foni peste limita admisă de 
lege, pentru că nu s-a manifes
tat suficientă preocupare din 
partea cadrelor tehnice pentru 
găsirea modalităților de amorti
zare a acestuia.

— Bine, dar există căști antl- 
fone...

— Există, într-adevăr — spu
ne tînărul maistru Petre Năs- 
tase — dar nu-i putem obliga

ANCHETĂ
LA LAMINORUL 

DE TABLĂ 

DIN GALATI 3

pe muncitori să le poarte. Sînt 
foarte incomode, greoaie și 
prea puțin utile. Specialiștii ne 
sînt datori cu un astfel de echi
pament mai modern, mai cores
punzător.

La adresa echipamentului de 
protecție am înregistrat, de 
fapt, numeroase observații cri
tice.

— Alăturîndu-ne, prin activi
tățile în cadrul organizației 
noastre, eforturilor depuse de 
maiștri, de șefi de sectoare, de 
conducerea uzinei pentru în
tărirea disciplinei și respectarea 
de către tineri a normelor de 
tehnica securității muncii — ne 
spune tovarășul Lucian Pctlatzy, 
secretarul comitetului coordo
nator al U.T.C. — am insistat, 
printre altele, pe folosirea cu 
obligativitate a echipamentului 
de protecție. Fără succes însă. 
Muncitorii refuză în mare parte 
folosirea căștilor. Și pe bună 
dreptate, pentru că sînt total ne
corespunzătoare. Inchipuiți-vă : 
pe căldura din fața cuptoarelor, 
o cască grea pe cap, fără pic de 
aerisire, care la fiecare mișcare 
îți cade peste ochi. Sint căștile 
concepute pentru mineri și care 
din comoditate se consideră că 
„merg“ și la laminoriști. Or, 
nu-i așa. Avem băieți care ni 
s-au plîns că din cauza acestor 
căști a început să le cadă părul. 

In hala de montaj a Fabricii de mașini ji agregate București

Propunem ca ele să fie înlocuite 
cu căști după modelul celor folo
site de maiștri și tehnicieni, 
ușoare și cu aerisire.

Nu vedem nici o greutate în 
acceptarea acestei idei, valabilă 
pentru toți muncitorii din meta
lurgie și siderurgie. Au mai fost 
sesizate și alte inconveniente în 
legătură cu echipamentul. El 
nu este întotdeauna asigurat la 
timp (maistrul Blaga). Munci
torii sînt nevoiți să recurgă la 
improvizații, iar unele obiecte 
au o foarte scurtă durabilitate 
în comparație cu termenul pen
tru care sînt date. Bocancii, de 
pildă, sînt distribuiți pentru doi 
ani de zile ; or, ei nu rezistă mai 
mult de cîteva luni la tempera
turile din secții. (Maistrul Năs- 
tase). La fel, cămășile acordate 
pentru 6 luni și care. în reali
tate, se rup după o lună.

în contextul unei astfel de 
discuții despre protecția muncii, 
în mod firesc trebuia să se vor
bească și despre accidentele de 
muncă.

— Cîte accidente ați înregis
trat pină în prezent ?

— Numai 18, precizează tova
rășul Pătru.

Acest „numai“ sună penibil. 
Responsabilul cu protecția mun
cii insistă mereu asupra faptu
lui că toate au fost accidente 
ușoare, mai ușoare, deși mai 
multe ca anul trecut pe aceeași 
perioadă. Afirmația se bazează 
pe calcule și comparații care în 
astfel de situații nu pot apare 
decit lipsite de sens : echiva
lentul celor 18 accidente este 
de 574 zile de incapacitate de 
muncă, pentru care s-au plătit 
25 259 lei.

— S-au săvîrșit din motive 
tehnico-organizatorice sau din 
vina victimelor ?

— Exlusiv din vina lor. Așa 
au -constatat comisiile — preci
zează tov. Pătru.

Incercînd o descifrare a dia
gramei accidentelor, s-a consta
tat că cele mai multe au avut 
loc în lunile călduroase și spre 
sfîrșitul programului de muncă, 
în special în schimbul de noap
te.

. — Aici găsim, cel puțin par
țial, și explicația — spune tova
rășul maistru Iamandi. Tempe
ratura ridicată din hale, efor
turile îngreunate de acest fac
tor și de nocivitatea . atmosferei 
și zgomotul agregatelor dimi
nuează atenția, paralizează re
flexele, creează momentul cri
tic al accidentării. De aceea, 
datoria noastră, a maiștrilor, 
este de a fi în permanența cu 
ochii pe oameni, menținindu-le 
atenția încordată de la intrarea 
pînă la ieșirea din uzină.

Este o condiție, într-adevăr 
primordială în evitarea acciden
telor de muncă, in păstrarea 
sănătății muncitorilor. Dar la 
care se cere, negreșit, racorda
rea efortului conducerii între
prinderii, a tuturor cadrelor teh
nice pentru crearea ambianței, 
a condițiilor de muncă care să 
excludă de la sine în cea mai 
mare măsură posibilă mediul 
care favorizează accidentele.

ROMULUS LAL

CE AI FACE
OAC-AI AVEA
CU 15 ANI

MAI PUȚIN?»

Interlocutorul nu pare surprins 
de întrebare. Nimic mai firesc: 
„Dac-aș avea cu 15 ani mai puțin 
aș lua-o de la capăt“. Atunci 
l-aș fi găsit organizator de grupă 
U.T.C.; acum este secretar al 
comitetului comunal U.T.C.; or
ganizație fruntașă pe județ, dis
tinsă cu Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.C.

Discut cu Neculai Tutulan șl 
am sentimentul unei vechi ami
ciții. E zgîrcit la vorbă, așa cum 
mi-l prezentaseră prietenii săi. 
Prin el facem cunoștință cu co
muna Diosig, cu oameni harnici 
și fete elegante. Șirul case
lor moderne este despărțit 
de o șosea asfaltată pe o 
lungime de 2,5 km. „Totul a 
fost făcut prin contribuție pro
prie ; anul acesta vom avea 5 km 
de asfalt“ Ne imaginăm efortu
rile depuse după orele de muncă 
sau învățătură. Neculai Tutulan 
s-a aflat întotdeauna în mijlocul 
tinerilor.

Parcurgem împreună șoseaua 
străjuită de flori. Flori, cu miile, 
în toate culorile și nuanțele. Mul
te au fost sădite in orele de ră
gaz. Și din nou certitudinea că 
secretarul a fost prezent, că a- 
ceste flori au înflorit și pentru el.

I
i

Un tovarăș, 
un prieten: 

SECRETARUL 
U.T.C.

„Tn cele 5 sate trăiesc 11000 
de suflete“. Organizația numără 
aproape 700 de uteciști: secretâ
nd ei a învățat alfabetul muncii 
de activist in celula de bază : 
grupa. Am apelat la memoria 
faptelor. Le transcriu așa cum 
mi-au fost relatate :

• Am apreciat îndeosebi con
cursul legumicultorilor. Pentru 
noi a fost toarte important deoa
rece fiecare din cele 5 C.A.P. cul
tivă cîte 40 ha cu legume. 
„întrecerea a antrenat toată su
flarea tinerească : brigada, satul, 
comuna, cu finaliști dîrji, bine 
pregătiți“...

• Am avut un concurs al zoo- 
tehniștilor precedat de un schimb 
de experiență pe județ.

• Rețin îndeosebi sondajul 
care s-a făcut la una din serile 
distractive pe tema „Ce vreau să 
fiu în viață“. Am avut multe de 
învățat.

• Discuțiile privind frumuse
țea meseriei ca și excursiile au 
devenit obișnuințe.

Telefonul sună prelung. Se 
dau cîteva recomandări:

— Da, sigur, muncă patriotică 
în punctele... „In fiecare dumini
că — spune Tutulan — avem 
«'te o acțiune . sport, activitate 
culturală, muncă patriotică. Cele 
mai multe sînt propuse chiar de 
către tineri. Se simt mai legați de 
organizație, și-n același timp răs
punzători. Și din nou telefonul...

— Bineînțeles. Felicitări... Este 
o invitație la nunta Măriei Toth, 
casiera organizației U.T.C. din 
C.A.P. Roșiori. „își va aduce și 
soțul aici... Am mai avut o nuntă, 
cea a casierei organizației de la 
Vaida. Au fost mulți tineri pen
tru că ei participă la tot ce se 
numește aici eveniment“. Așa, 
ca-ntr-o mare familie. Mi se pare 
că această sudură este lucrul cel 
mai important pe care a reușit 
să-l facă organizația U.T.C.

— E greu revine Tutulan, să 
te-mparți între muncă (este teh
nician), sarcinile organizației, fa
milie și studiu. Mai ales cînd 
vrei ca în vara aceasta să ai și 
diplomă de absolvent al Facultă
ții de științe naturale în buzunar. 
Dar secretarul face eforturi și 
uită că a zis „e greu“.

LIDIA POPESCU
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O CONȘTIINȚĂ
EXEMPTARÄ

C. ROSENTHAL -150 de ani de la naștere

Există up simbol tulburător 
al revoluției române de la 1848 
pe care îl privim ades cu e- 
moție, ignorînd numele auto
rului. „România revoluționa
ră“ este însă pentru istoricul 
de artă și simbolul existenței 
unui artist, fidel pină la 
moarte idealurilor revoluțio
nare, pe care le-a slujit prin 
puterea faptei, a sacrificiului 
uman și chiar artistic.

încă de timpuriu, la Paris, 
din anul 1844, Rosenthai va fi 
nedespărțit de grupul tinerilor 
români aflați la studii, luind. 
parte activă la înființarea în 
capitala Franței a „Societății 
studenților români“. Activi nd 
mai tîrziu în țară, în cadrul 
grupării „Frăția“, Rosenthai 
contribuie la pregătirea în 
Muntenia a revoluției de la 
1848. Fructuoasă din punctul 
de vedere al activității politi
ce, perioada respectivă este 
deosebit de fecundă și pe plan 
artistic. Din această perioa
dă datează numeroase portre
te ale unor personalități bucu- 
reștene, martori și participanți 
la mișcarea revoluționară a 
vremii. în scurta perioadă a 
existenței sale următoare, de 
pînă la moarte, destinul picto
rului va fi inseparabil legat 
de cel al intelectualilor care 
au participat la Revoluție și 
pe care represiunea organizată, 
de reacțiunea internă și inter
națională îi condamnă la exis
tența în exil.

Reluindu-și activitatea Ia 
Paris în cadrul „Asociațiunii 
române“ a emigranților poli
tici, Rosenthai face încă oda
tă din arta sa o armă 
de luptă pusă în slujba 
ideologiei progresiste a timpu
lui. Din această epocă da
tează „România rupîndu-și 
cătușele pe Cîmpia Liber
tății“ — litografie cele
bră, devenită, ca și opera ci
tată — un simbol al luptei 
pentru dreptate socială și in
dependență națională. Impri
mată la Paris pentru a servi 
drept material de propagandă 
revoluționară, litografia va cu
noaște în anii următori o di
fuzare largă în mase, fiind 
una dintre operele plastice 
cele mai cunoscute ale peri
oadei.

Reluarea cu succes creseînd. 
în Austria, a activității de 
pictor nu aduce cu sine în
depărtarea de la idealurile 
scumpe ale revoluției. Plecat 
în Transilvania în misiune 
revoluționară, Rosenthai este 
ucis în torturi în închisoarea 
din Budapesta, în vara anului 
1851, la trei ani abia după e- 
șecul revoluției muntene.

Operele rămase de pe urma

(Urmare din pag. I) 
apariția cu conținutul ei carac
teristic. Este de fapt o etapă 
terminală a perioadei de matu
rizare, care începe între 13—14 
ani. Curiozitatea furtunoasă și 
neliniștea sufletească caracte
ristice pubertății, în adoles
cență se canalizează nu numai 
spre cunoașterea' fenomenelor 
ci spre înțelegerea lor. Acest 
proces complex este favorizat 
de marea plasticitate a Creieru
lui uman.

îmi amintesc de această pe
rioadă și o văd ca una dintre 
cele mai excepționale în. exis
tența mea. Instrucția filozofică 
în liceul din perioada anilor 
mei de studii era minoră. Am 
studiat in secția reală a actua
lului liceu „N. Bălcescu“ din 
Craiova. Informația filozofică 
era și mai modestă în compara
ție cu secția umanistică, unde 
elementele de cultură filozofică 
directă și indirectă, din studiul 
clasicilor culturii greco-latine 
erau mai numeroase. Am pri
mit in cultura mea de liceu 
fragmente de cunoștințe filo
zofice, foarte puțin organizate, 
cu elemente de psihologie și is
toria sistemelor filozofice. Li
ceul nii-a oferit deci mai mult 
o informație orientativă decît o 
cultul ă filozofică. Dar factorul 
personal a contribuit decisiv la 
completarea acestei informații 
prin lecturi suplimentare. Am 
citit în acea perioadă numai 
din setea dc a cunoaște și de a 
înțelege, fenomen caracteristic 
pentru un tînăr cu aspirații spi
rituale. Atunci am făcut cu
noștință cu „Critica rațiunii 
pr-e“ din care n-am înțeles 
mere lucru în comparație cu 
lecturile mele ulterioare dar 
cartea m-a impresionat profund 
și lectura ei a rămas pentru 
mine un adevărat eveniment 
spiritual.

im citit filozofie la întîm- 
plare. după accesibilitate • evo- 
luționismul filozofic al lui 
Snencer ; Socrate și Plafon, ale 
cărui „Dialoguri“ m-au emoțio
nat adine ; am făcut cunoștință 
•d Schopenhauer. care m-a sur
prins prin pesimismul concep
țiilor sale ce distonau cu opti

lui Constantin Rosenthai nu 
sînt numeroase. Artist poliva
lent, sculptor (în 1848 Guver
nul provizoriu îi încredințea
ză construirea unui arc de 
triumf în București), pictor, 
litograf. în scurta sa existen
tă nu și-a putut îndeplini pe 
deplin personalitatea. Nume
roase din operele sale au ră
mas în memoria istoriei artei 
doar din descrieri contempo
rane. Portretist și peisagist. 
Rosenthai se afla în pragul 
unei evoluții artistice care s-a 
frînt cu brutalitate exact în 
momentul cristalizării sale.

Memoria numelui său ră- 
mîne peste timp ca aceea a u- 
nui artist care a întrunit în 
mod exemplar deopotrivă ca
litățile de creator și cetățean. 
Ce omagiu mai adînc se poa
te face unui artist decît cel pe 
care îl adresează pictorului un 
contemporan ? : „Sărmane
Rosenthai! Numele tău și al 
României nu pot fi despărți
te 1 Prieten de zile bune, fra
te în nenorocire, martor al 
viitorului nostru, tu ai un tem
plu în sufletele noastre“,

GRIGORE ARBORE

mismul tinereții mele ; am 
parcurs cîțeva fragmente din 
Capitalul iui Marx, teoria și 
originea familiei a lui Morgan 
ș.a. Am citit cu un interes 
deosebit doctrina filozofică a 
lui Vasile Conta, lucrările lui 
Dobrogeanu Gherea ș.a.

— Dincolo de șocul e- 
moțmnal, s-a clădit pro
babil ceva. Important și 
durabil ?

— Aceste lecturi, chiar insu
ficient organizate, au contri
buit la formare;! unui fel de a 
vedea, la maturizarea gîndi- 
rii personale și la o con
cepție sănătoasă despre exis
tență. Am beneficiat ulterior, 
în studiul biologiei umane și al 
medicinii, de această cultură 
filozofică, care a depășit infor
mația restrînsă oferită în li
ceu. Ea mi-a permis să abordez 
ulterior studiul medicinii și al 
biologiei omului eu un orizont 
mult mai larg și cu o înțele
gere mai complexă. Și mai 
mult încă — a împiedicat asi
milarea brută a materialului 
de învățat, care mai ales în 
studiul medicinii constituie un 
risc ce poate compromite ca
litatea. Cred că informația fi
lozofică și necesitatea de a gîn- 
di comprehensiv fenomenele 
pe care le-am învățat m-au 
făcut să caut nu numai cunoaș
terea, dar într-o măsură și în
țelegerea lor. proces de asimi
lare care a influențat întreaga 
mea viață intelectuală. Nu am 
asimilat nimic decît în măsura 
în care am înțeles.

— Ce relații stabiliți 
intre studiul filozofiei și 
al științelor particulare? 
Reprezintă aceste relații 
un argument în favoarea 
însușirii unei culturi fi
lozofice ?

— Este evident că fiecare 
știință particulară are conținu
tul ei filozofic inevitabil, care 
ține de gradul de generalizare, 
de legi și de reguli. Dezvolta
rea modernă a științelor inter- 
disciplinare accentuează și mai 
mult necesitatea fondului filo
zofic inclus. Așa cum se știe, în 
antichitate filozofia nu era se
parată de știință. în epoca 
noastră există tendința de a re
constitui această legătură. De 
fapt în concepția marxist-leni-

Portretul lui N. Bălcescu 

de C. Rosenthal

MĂRTURII 
DESPRE TINERI 

SI TINEREȚE

(Editura politică)
ampla anchetă internațională 

— realizată de Cai ol Roman și 
găzduită de „Scînteia tineretu
lui“ cu cîleva luni în urmă — 
are șansa să devină una din 
cărțile de care cu greu se des
parte cititorul. Observația nu 
vizează, neapărat, succesul pur 
comercial. Un asemenea dialog 
viu peste meridiane asupra de
stinului tinerei generații se re-

nistă filozofia este conside
rată o știință.

Revenind la fenomenele de 
ordin general este încă o dată 
necesar să distingem o filozofie 
particulară fiecărui domeniu al 
științelor, care trebuie învă
țată o dată cu disciplina respec
tivă și o filozofie de ordin mai 
general care se referă la ceea 
ce se poate numi cultura gene
rală filozofică : cunoașterea sis
temelor despre relațiile între 
gîndire și existență, cunoașterea 
iegilor celor mai generale ale 
naturii și ale societății, valorile 
umane și esența existenței u- 
mane ș.a.m.d. Ele nu ar trebui 

CE CULTURĂ FILOZOFICĂ
AVEM LA 18 ANI ?

să lipsească din cultura gene
rală a unui specialist.

— Considerați că pro
fesorii do liceu și ca
drele universitare au o- 
bligația de a include in 
prelegerile lor Ia cele 
mai diverse discipline, 
aspectele filozofice im
plicate de acestea ?

— Cred că cele spuse des- 
1 pre experiența mea personală 
; și diversele aventuri ale forma- 
i ției mele intelectuale pot da 
I într-un fel un răspuns. Conți

nutul filozofic al științei nu 
| poate fi separat de predarea 
I ei. în prelegeri, ori de cîte ori 

succesiunea materialului o per- 
j mite, trec de la particular la 

general și prin aceasta ajut 
pe studenți să perceapă ceea 

> ce este dincolo de materialul 
j brut — relațiile intre fapte, în- 
| cadrarea lor socială și istorică.

De îndată ce se depășește pre
darea brută și empirică a unui 

j material, de îndată ce se depă- 
i șește factologia și se trece la

doi

Pe cînd mă pregăteam să 
înmoi penița într-o cerneală 
mai dulce și drăgăstoasă, iată 
că pe candidul ecran al te
leviziunii, într-o joi, s-au ivit 
joimărițele sub forma a 
condeieri puși pe prescurtat 
cultura română. De pe la 
mijlocul și din marginea unei 
mese, zise rotunde, cineva 
aruncă cuvîntul grav, intole
rabil, cam barbar și dușmănos 
pentru urechile mele : hiatus. 
Vorbitorul ce bătea marginile 
făcea procesul unui cunoscut 
romancier, cerîndu-i socoteală 
că de ce a afirmat el într-un 
articol că între 1938 și 1960 
parcă, nu a existat un fel de 
pustiu literar în România, lip
sit de orice realizare artistică 
mai oa lumea. Nu s-a rostit 
vorba de ocară rușinos, dar 
nici mult nu mai era. Am cre
zut că visez urît, că mă aflu 
undeva în străinătate și că

HIATUS?

de EUGEN BARBU

persoanele ce acuzau atîta 
amar de vreme de sterilitate 
seamănă numai cu un 
noscut și agresiv poet, iar ce
lălalt cu un debutant în pro
ză, pus pe intrare urgentă în 
Pamas. Geaba încercau cei
lalți doi interlocutori Marin 
Preda și Ovid Crohmălnicea- 
nu să oprească invectiva a- 
runcată grăbit pe cele două 
guri mai tinere, o logoree ti
ranică ne împuia urechile. 
Și pînă să apuce cei doi să 
dea replica, filmul cultural a 
luat 
și al celor 
cercau 
a noastră, a telespectatorilor 
consternați.

Stau și mă întreb dacă tele
viziunea noastră are într-ade- 
văr o redacție responsabilă, 
formată, cum ar fi normal din 
oameni de cultură și nu din 
băieți gata să îngăduie orice 
enormitate transmisă către 
milioane de oameni, pentru 
că dacă această instituție ar

sfîrșit, în regretul 
ce mai în- 

o ușoară apărare, Și

comandă de la sine, la simpla 
amintire a numelor celor ce se 
confesează ; „regele“ jazz-ului 
Louis Amstrong, celebrul chi
rurg Christian Barnard. legen
darul — mareșal S.M. Budionîi, 
savantul Henri Coandă, primul 
ministru indian Indira Gandhi, 
exploratorul Thor HeyerdahI, 
violonistul Yehudi Menuhin, ac
torul Antony Quinn. scriitorul 
William Saroyan ș.a.m.d.

Tudor Vianu :
CORESPONDENȚĂ
(Editura „Minerva“, Colecția 

Studii și Documente, Ediție în
grijită, studiu introductiv, note, 
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relații, se intră inevitabil în 
reguli, generalizări și conexi
uni, deci în implicații filozofice. 
Componenta filozofică în pre
dare are diverse nivele. Cel 
comentat poate fi depășit prin 
situarea materialelor de spe
cialitate în contextul culturii 
umane. Este surprinzător cît 
de puțină atenție se acordă is
toriei științelor în general și 
istoriei disciplinelor ; or, isto
ria unei discipline include pozi- 
ț'a filozofică. Predarea unei 
științe particulare constituie o 
platformă potrivită pentru a 
informa, pentru a deștepta in
teresul filozofic și setea de în

țelegere a tineretului. Setea de 
înțelegere este un germene al 
gindirii filozofice. Tinerilor le 
este proprie această aspirație, 
îmi amintesc, că în decursul stu
diilor mele în liceu și în fa
cultate am apreciat și am iubit 
profesorii care au fost capabili 
ca, plecînd de la o platformă 
concretă, să deschidă un ori
zont de gindire și de sentimen
te.

— îmi permit să reiau 
ideea dvs. potrivit că
reia istoria științelor re
prezintă ea însăși o posi
bilitate de cultivare a 
dorinței, a interesului 
pentru filozofie a tînăru
lui. Dar, după cum știm, 
liceul apelează foarte 
rar, întîmplător, Ia a- 
ceastă resursă ; chiar și 
în facultăți, modificările 
aduse în ultima vreme 
planurilor și programe
lor de învățămînt au de
favorizat acest capitol.

— Da, sînt cu totul de acord 

avea ceea ce se numește 
astfel de redacție, ea nu 
permite trimiterea în eter a 
unor astfel de atacuri la adre
sa unei categorii întregi de
scriitori, șterși cu guma, defi
nitiv, din indispoziția unuia 
sau altuia pe care-1 doare 
măseaua la nouă fără un sfert.

Ce voiau să spună mai pe 
ascuns, mai direct cei doi cri
tici improvizați ai Televiziu
nii ? Că timp de mai bine de 
20 de ani, în țara asta a 
noastră nu s-au mai scris de
cît fleacuri, pînă în binecuvîn- 
tatul 60 cînd, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, s-au ivit pe lume, 
Adrian Păunescu și Al. Iva- 
siuc.

Așadar o mare parte a 
operei argheziene, scrisă în 
anii noștri între care aș nu
măra și Cîntarea Omului, ro
manul Bălcescu de Cav-1’ Pe
trescu, frescele r bli- 

me semnate de G. Călinescu 
sub titlurile ■ Scrinul negru și 

cu- Bietul Ioanide, cartea aceea 
plină de poezie și lacrimă a 
lui Stancu : Desculț, povesti
rea dură și șireată a lui Ma
rin Preda ce-mi amintește de 
Ceivantes, pe numele ei a- 
devărat: Moromeții, unele 
poezii semnate de niște oare- 
cari poeți: Bacovia și Blaga, 
ba chiar poemul Bălcescu al 
lui Ion Barbu, toate acestea 
ar fi bune de aruncat la gu
noi ! Afară cu ele din cărțile 
de școală, afară cu autorii lor 
din literatură 1 Faceți locul 
Intervalului și Fîntînii som
nambule ! Este prea mult, este 
strigător la cer !

Stau încă și mă întreb, a- 
cum, la multe ore de la ter
minarea acestei emisiuni, cine 
a fost redactorul masacrului 
cultural, cum de nu au roșit, 
el și cei ce au răspuns de 
problemele literaturii române 
contemporane din seara de 
pomină ?

specialist sau pasio- 
„descoperă“ în 

atît un virtuos 
o 

de 
a 

de 
a 

interlocu-

tabel cronologic de Henri Zalis). 
Apariția corespondenței ace

luia care — după expresia lui 
G. Călinescu — „a fost profeso
rul nostru, al tuturor“, vine să 
completeze în chip necesar in
formațiile privitoare la omul și 

savantul umanist Tudor Vianu. 
Textele puse la îndemina citi
torului 
nat de rînd - 
estetician nu 
al genului epistolar, cît 
personalitate în căutare 
soluții intelectuale pentru 
răspunde nevoii personale 
clasificare și de luminare 
ideilor nutrite de 
tori : prieteni ori cunoscuți, 
din tinerețe, din epoca studiilor 
sau profesoratului, — de aici și 
de peste hotare. Un material 
iconografic select, în parte ine
dit. însoțește o amplă „culegere“ 
de scrisori, ai căror destinatari 
îi trecem sub tăcere din motive 
subînțelese.

cu această observație. Trebuie 
să găsim o soluție, dar proble
ma ar trebui discutată într-un 
alt context. în orice caz învă- 
țămintul nu trebuie să facă 
sacrificii pe seama culturii ge
nerale, care formează persona
litatea umană. Iată, de pildă, 
tinerii care se formează într-o 
profesie tehnică. Ei vor face să 
meargă mașini, lc vor suprave
ghea și le vor sili să producă 
din ce în ce mai mult și mai 
bine. Dar se profilează un ad
versar formidabil — calculato
rul electronic, care va îndeplini 
operațiunile de control și <le 
conducere a întregii producții 

depășind din ce în ce mai mult 
pe inginer în exactitate. în vi
teză și îr. posibilități. Și atunci? 
Din ce în ce va fi mai impor
tantă tocmai această formație 
complexă, fondul de cultură 
generală a unui tînăr care-i va 
permite să se orienteze în a- 
ceastă junglă a cunoștințelor și 
a specialităților și-i va permite 
să se restructureze dacă va 
fi nevoie. Necesitățile sociale se 
pot schimba în decursul unei 
singure generații și dacă nu e- 
xistă acest fond de cunoștințe 
generale apar situații critice ce 
amenință existența indivizilor. 
Ce bine ar fi ca tinerii epocii 
noastre să nu ignore și să nu 
disprețuiască cultura filozofică 
ca pe ceva care nu este necesar 
pentru că nu servește imediat. 
Cultura filozofică face parte din 
cultura generală umană, este 
partea ei principală, ea deschide 
orizonturi largi gindirii noastre, 
îl ajută pe om să înțeleagă fru
musețea vieții, universul și via- I 
ța socială. Specia noastră are I

APOLLO 3-)
știu ce frumusețe și

o-
• Nu
strălucire a textilelor 

rientale a fascinat și continuă 
să fascineze spiritul Gabrie- 
lej ’’ătulea-Drăguț. în pic- 
‘••ra sa, care se remarcă în 
p.-.nul rînd prin decorati- 
vism. culoarea e saturată și 
fastuoasă, dezvoltată aproape 
exclusiv în armonii calde ; li
nia se învolburează barochi- 
zant în infinite arabescuri flo
rale. Nota de personalitate, ca 
și seducția reală și spontană 
pe care o exercită asupra pri
vitorului sînt conținute mai 
mult în franchețea și timbrul 
inimitabil al efuziunii lirice, 
în aerul sărbătoresc și opti
mist al lucrărilor („Inflores
cență“, „Floare“, „Zmeul“, 
„Morișcă“, „Structuri vege
tale“).

• Sculptura Iulie! Oniță a 
atins pragul unei plenare ma
turității. Lucrările expuse 
(portrete și compoziții) vă
desc nu numai o remarcabilă 
perfecțiune a mijloacelor, ci și 
o cizelare a lor permanentă, 
conștient urmărită în raport 
cu o finalitate artistică ma
joră. în sculptura sa omul nu 
e motiv, nu e un suport oa
recare pentru divagații stilis
tice ci numai in extremis pur
tător al unui conținut simulat, 
ambiguu și neconcludent. în 
consecință, portretul subscrie 
rigorilor sale cunoscute, are 
profunzime psihologică și-n 
egală măsură accent de gene
ralitate. Torsurile pe care lu
mina le scaldă blînd sînt sur
prinse în atitudini deconcer
tant de firești. Accentuarea 
unui detaliu, de altfel perfect 
integrat, al ansamblului nu 
este menită (din rațiuni este
tice) să contrazică o viziune 
naturalistă, ci să subscrie cu 
un soi de bun simț, de discre
ție care-i este caracteristică, 
un sens, ritmul interior și 
sentimentul lucrării. Sculptu
rile sale vorbesc elocvent des
pre o expresivitate mereu 
nouă a omului, despre noble
țea și frumusețea gesturilor 
sale. Arta Iuliei Oniță se adre-

MATEIU I. CARAGIALE 
óe Tudor Virgolici

Despre autorul „Crailor de 
Curtea-Veche“, revenit în cen
trul atenției cercetătorilor. în 
primul rind, — Teodor Vîrgolici 
scrie un studiu... micromono
grafie. colportind tot felul de 
date, implicite sau exogene cre
ației acestui — rămas, încă, în
văluit de legendă — scriitor, 
fiul cel mare al dramaturgului. 
Utilă sub raportul informației 
de arhivă, în parte susținute de 
mărturii orale aparținînd con
temporanilor, lucrarea nu depă
șește un i 
și de interpretare minoră, .... 
vederind inadecvarea la subiect 
a istoricului literar cu vocație 
certă de a reconstitui destinul 
unor scriitori mai puțin dificili.

anume ton descriptiv • 
■rpretare minoră, în- '

ADINA POPA

o primă imagine despre cosmos 
și incearcă să pătrundă în el. 
Fără aspirația de a-1 cunoaște 
— de fapt, fenomen filozofic — 
tehnica aștronautică nu ar fi 
evoluat. Legătura este mult mai 
profundă decît s-ar părea. Am 
adus în discuție astfel ceea ce 
se cheamă motivația acțiunilor 
umane. Este o noțiune filozofi
că. Pentru ce gîndim și acțio
năm într-un fel și nu într-altul, 
de ce valorile umane sînt dife
rite de la individ la individ, de 
la o clasă socială la alta, uneori 
de la o epocă la alta ? Aceas

ta se datorește concepției des
pre sensul existenței umane, 

despre sensul propriei noastre 
existențe, despre valorile uma
ne. Morala adusă in discuție atit 
de frecvent face parte dintr-un 
sistem filozofic și se bazează pe 
teoria valorilor după care un 
om nu poate trăi oricum ; el își 
întemeiază viața pe anumite va
lori și principii, pe care trebuie 
să le cunoască, să le înțeleagă 
și să le respecte.

— Pentru cititorii noș
tri este foarte valoroasă 
ideea exprimată de dvs și 
anume că pe măsură ce 
specializarea se adînceș- 
te, filozofia își spune din 
ce in ce mai mult cu- 
vintul în specialitatea 
fiecărui om, însăși pozi
ția profesională a specia
listului trecînd, direct sau 
indirect, printr-un filtru 
filozofic, produs de con
junctura socială generală.

— Noi formulăm ca o condi
ție a dezvoltării științei și e- 
conomîei în țara noastră, a în

sează sensibilității omului mo
dern cu aceeași pregnanță ca 
oricare alta, care utilizează 
un registru de forme insolit și 
novator. Tot așa cum vom 
continua, de pildă, să apreciem, 
dincolo de orice clasificări sti
listice rigide, arta lui Gheor
ghe Anghel sau Corneliu Me- 
drea alături de ffra a lui 
Brâncuși.

• Rar am putut surprinde 
într-o expoziție ca a Adinei 
Caloenescu procesul unei 
transformări, continue a 
unei metamorfoze de la o eta
pă la alta a unui artist. Vi
ziunea sa decorativă și pictu
rală de o oarecare coerență 
formală tinde prin tatonări 
vizibile de la o lucrare la 
să se împlinească acum 
ales grafic (prin tonuri 
aceleiași culori) printr-o com
poziție eliptică dar nu foarte

alta 
mai 
ale
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Ani în șir, urmărind banale 
transmisii pe micul ecran a unor 
concerte simfonice, transmisii in 
care o neliniștită cameră de luat 
vederi zbura în căutarea unei li
nii melodice spre diverse compar
timente orchestrale nimerind... în 
sfîrșit, pe instrumentul solist doar 
cînd termina fraza principală, am 
crezut că Televiziunea și concer
tul simfonic, propriu-zis, sînt in
compatibile.

Iubitorul de artă vrea să ascul
te desfășurarea unei construcții 
muzicale, iar un regizor amuzical 
și nepregătit mînuind obiectivul 
peste violoncele, pupitre, timpani, 
degetele cordarilor sau mișcările 
inexpresive ale unui dirijor, nu 
poate decît anula valoarea muzi
cală a unei transmisii, dispersa a- 
tenția spectatorului spre elemen
te neesențiale, zăgăzui drumurile 
spre înțelegerea operei de artă.

Zilele acestea, o regizoare spe
cializată în spectacole muzicale, 
Marcela Popescu, ne-a demonstrat 
ce uriașe valențe artistice pot e- 
xista într-un film muzical, ce mult 
pot fi augmentate elementele ar
tistice, forța emoțională, valorile 
educativ-estetice ale unei partituri 
simfonice în condițiile în care a- 
paratul de filmat își fixează drept 
obiectiv esențial expresia dirijo
rului, ajutîndu-l pe spectator să 
urmărească cerințele șefului 
orchestră, urmărind în detalii în
treaga evoluție a unui concept di
rijoral. Astfel, filmele dedicate lui 
Zubin Mehta în simfonicul de joi 
seara al Televiziunii, au reprezen
tat acum, în plin sezon estival, 
cînd Radioul și Televiziunea au 
rămas singurele instituții care-i 
pot ajuta pe iubitorii de artă să 
trăiască în preajma marii muzici 
— nu numai un deosebit eveni
ment artistic ci și prilejul de a vi

de

• •••••

IOSIF SAVA

tregului progres social — dez
voltarea cît mai cuprinzătoare 
și mai profundă a legăturii în
tre știință și practică, dezvolta
rea științei ca instrument al 
progresului social. Cercetarea 
unui domeniu ai biologiei, de 
exemplu, numai din necesitatea 
și pasiunea de a cunoaște a a- 
vut și are un rol însemnat în 
dezvoltarea științelor, aceasta 
nu este însă suficient. Concep
ția iilozofică a societății socia
liste promovează ca principiu 
de bază legătura între știință și 
practică. Clasicii marxism-le- 
ninismului au dezvoltat foarte 
larg în epoca lor această idee. 
Ea trebuie înțeleasă de la cel 
mai modest specialist pînă la 
cel piai desăvîrșit savant. Rela
ția implicită între profesiune și 
filozofie este uneori greu de 
observat ; cel ce este pregătit 
o vede și o simte într-un mod 
permanent, și foarte eficient în 
acțiunea și în activitatea sa.

— Important ar fi ca 
tinerilor să li se trezeas
că interesul pentru filozo
fie prin indicarea unor 
fragmente de literatură 
filozofică, dacă nu și a 
unor lucrări integrale. 
Treptat, treptat vor apa
re predispoziții și apti
tudini de a înțelege in
tegral și de a pătrunde 
conținutul de idei și 
semnificațiile unor ope
re filozofice : citind însă 
numai manualele școlare, 
care sună deseori destul 
de neconvingător și ne
inteligibil pentru tînărul 
care nu posedă un bagaj 
de literatură filozofică, 
acest deziderat va rămîne 
mult tinip neîmplinit.

— Dacă elevul află la curs 
sau din manual că Darwin a 
susținut și demonstrat strălu
cit originea animală a omului 
și merge ulterior la bibliotecă 
întrebîndu-se în ce constă teo
ria lui Darwin. ce înseamnă e- 
voluționismul în filozofia natu
rii, deodată orizontul lui inte
lectual se va schimba complet. 
Cunoștințele datorate acestei 
lecturi rămîn ancorate pentru 
totdeauna în conștiința lui. Tre
buie să reținem că un rol im
portant îl are profesorul care 

lizibilă în toate cazurile. Fio
rul liric al lucrărilor din pri
ma etapă este diluat de inde
cizia unor simboluri pe care 
„amprentele memoriei“ (titlul 
mai multor lucrări) le iscă 
acum absolut fortuit, cu o notă 
chiar de ezitant, în spațiul lu
crării. Este riscant de formu
lat judecăți de valoare pro» 
priu-zise în fața unor lucrări 
de experiență. Lucrări care 
pot constitui premisele unor 
interesante realizări viitoare* 
Singura rațiune a unui aseme
nea gen de manifestare este, 
cu toate riscurile ce decurg 
din ea, surprinderea pe viu, 
în fața publicului, a unor „in
fidelități“ de atelier.

C. R. CON8TANTINESCU

•) Galeriile de artă „Apollo*^ 
Calea Victoriei nr. 56

VIRTUȚILE
FILMULUI
MUZICAL

ziona un spectacol muzical de ți
ne cîștige încre-

ziona un spectac 
nută, capabil să 
derea în rolul pe care îl poate a- 
vea micul ecran într-un proces a- 
tractiv și eficient de instrucție 
muzicală.

Din suita concertelor dirijate de 
Zubin Mehta la București in 
1967 Televiziunea ne-a prezentat 
cel de-al doilea concert al lui 
Mac Dowell—solist Andre Watts 
(din păcate o piesă eclectică, cu o 
substanță muzicală rarefiată), și 
cea de a 3-a Simfonie a lui 
Beetlioven, peliculă în care am 
putut înțelege, mai bine ca în 
sala de concerte uriașa valoare a 
lui Mehta.

Plimbîndu-ne 53 de minute 
pe chipul lui Mehta, obiectivul a- 
paratului de filmat ne-a dat in
tr-adevăr senzația că-l vedem 
pentru prima oară pe Mehta, că 
ascultăm chiar pentru prima oară 
o frază beethoveniană. Filmul cu 
„Eroica“ semnată de Mehta ră- 
mîne unul dintre cele mai revela
toare documente muzicale.

Concertele Orchestrei din Los 
Angeles au reprezentat o dată 
deosebită în istoria festivalurilor 
enesciene și ne-am bucurat că Te
leviziunea ne-a oferit prilejul de 
a rememora această dată acum în 
preajma celei de a cincea ediții a 
marii sărbători a muzicii româ
nești.

Filmul despre Mehta este o re
marcabilă pledoarie pentru mari
le valori ale filmului muzical. 
Festivalul care se apropie ne va 
oferi oaie noi surprize în dome
niul filmului muzical T.V. ?

incită interesul, aspirația de 
cunoaștere și spiritul de inves
tigație al tînărului.

— Dar pentru aceasta el 
trebuie să deprindă in li
ceu o metodă de a ascul
ta, de a studia, de a mer
ge dincolo de prelegere și 
de manual.

— Majoritatea liceelor noastre 
sînt bine structurate dar ma
terialul este transmis tinerilor 
adeseori fără fondul lor emo
țional, nu ca evenimente, ca 
fenomene culturale, ci ca fapte 
seci, enumerative, impuse de 
un program care aservește deo
potrivă pe profesor și elev sau 
student. Tînărul este o ființă 
emotivă și receptivă. Vom in
tra totdeauna în legătură cu 
ei pe poarta deschisă cu talent 
și devoțiune. Altfel apare din 
partea lui întrebarea tristă — 
„la ce-mi servește?“. Astfel de 
întrebăti sînt surprinzătoare, de
oarece nimic nu este inutil, tot 
ceea ce învățăm este sau va de
veni util cîndva. Ipoteza că pot 
exista cunoștințe utile și inuti
le este absurdă. Ceea ce nu 
este util la 18 ani, poate deveni 
util la 40 de ani sau mai tîrziu, 
cine . știe cînd. Cunoștințele nu 
se pierd niciodată. Dar pentru 
aceasta trebuie să fie încărcate 
emoțional și asimilate organic 
ca firele ir.tr-o pînză.

— Cum definiți rolul 
instrucției filozofice în 
orientarea profesională, 
in integrarea socială a ti
nerilor ?

— Fără îndoială, cultura fi
lozofică contribuie la maturiza
rea tînărului și la creșterea 
conștiinței personale. Maturita
tea gindirii îi permite să se o- 
rienteze mai clar, să înțeleagă 
ceea ce i se potrivește sau nu, 
ceea ce îi stă în putință să fa
că sau nu, în fața solicitărilor 
sociale. Nu asistăm oare la tra
gedia unor tineri care naufra- 
giază in existență pentru că nu 
și-au dat seama ce pot și ce nu 
pot. pentru că nu au știut ce-i 
interesează și ce nu. pentru că 
nu au căutat ocaziile care să le 
formeze conștiința de sine ? Nu 
dovedește oare aceasta, încă o 
dată, că filozofia nu este o pier
dere de vreme ci o necesitate 
stringentă ?
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TELEGRAME ■
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliu- ■ 

fui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Maies- ■ 
tății Sale, BAUDOUIN, Regele Belgienilor, o telegramă în g 
care se spune : —

Cu ocazia Zilei naționale a Belgiei, adresez Maiestății Voas- ■ 
tre felicitări cordiale și urări de pace și prosperitate poporu- ■ 
lui belgian, prieten. ■

AHMED HASSAN AL-BAKR, Președintele Republicii Irak, 
a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, o tele
gramă cu următorul conținut:

Tmi este plăcut să exprim, fn numele meu și al guvernului 
șl poporului irakian, sincerele noastre mulțumiri pentru ama
bilul dumneavoastră mesaj de felicitare adresat cu ocazia 
Zilei naționale a Irakului.

La rândul nostru, vă transmitem, tn mod călduros, aceleași 
bune urări.

CRONICA U. T. C

FOTBAL ® FOTBAL ® FOTBAL & FOTBAL*Bai"B",BXailBaaaaB^"BBBXBlE:m"aS*ailBB!aaSBBSSBaaaBaBaBKS!gBBaBasaK^^
AICI TETOVO.
TRANSMITE PEXA • • •

PRIMIRE LA TOVARĂȘUL ION ILIESCU
Tovarășul Ion Iliescu, prim- 

secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist, ministru pentru 
problemele tineretului, a pri
mit luni dimineața delegația 
Tineretului Social-Creștin din 
Belgia, condusă de Michel De 
Grave, secretar cu problemele 
internaționale, care, la invita

ția C.C. al U.T.C., face o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere a participat, 
de asemenea, Traian Ștefănes- 
cu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Uniunii asociați
ilor studențești din România.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

• LUNI LA AMIAZĂ a plecat 
a Moscova tovarășul Gheorghe 
Sădulescu, vicepreședinte al Con- 
liliului de Miniștri, reprezentan
ții permanent al Republicii So
cialiste România în Consiliul de 
Ăfutor Economic Reciproc, pen
tru a participa la lucrările celei 
1 a 48-a ședințe a Comitetului 
• • eeutiv C.A.E.R.

La plecare, pé aeroportul 
București-Otopeni, erau prezenți 
tovarășul Leonte Răutu, vicepre- 
jedinte al Consiliului de Miniștri, 
miniștri și alte persoane oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

• DELEGAȚIA UNIUNII 
GENERALE A SINDICATELOR 
DIN ROMÂNIA, condusă de 
președintele Consiliului Central, 
Florian Dănălache, care, la invi
tația Consiliului Central al Uniu
nilor Profesionale din R. P. Alba
nia, a făcut o vizită în această 
țară, s-a înapoiat luni seara în 
Capitală.
^"•"delegația Consiliului 
popular al municipiului București, 
condusă de Dumitru Popa, pre
ședintele Comitetului Executiv, 
primarul general al Capitalei, 
care, la invitația municipalității 
orașului Copenhaga, a făcut o vi
zită în Danemarca, s-a înapoiat 
lurii după-amiază în Capitală.

Delegația a luat parte la ver
nisajul expoziției „București 
1970“, organizată în Copenhaga, 
și a vizitat obiective sociale și 
edilitar-gospodărești din această 
țară.

• LUNI SEARA, a sosit în 
Capitală o delegație de activiști 
ai Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, condusă de Klezl Ro
bert, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.M.S.U., care, la invita
ția C.C. al P.C.R., va face o vi
zită de schimb dé experiență în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpinată 
de Ion Catrinescu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost de față membri ai am
basadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

• DELEGAȚIA DE JURIȘTI 
ROMANI, condusă de Adrian Di- 
mitriu, secretar general al Aso
ciației juriștilor din România, 
care a participat la cel de-âl IX- 
leâ Congres al Asociației Interna
ționale a Juriștilor Democrați, or
ganizat la Helsinki între 14 și 19 
iulie, s-a înapoiat luni după- 
amiază în Capitală.

• LUNI LA AMIAZĂ, acad. 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, pre
ședintele Grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie Ro- 
mânia-Franța, a primit, la Pala
tul Marii Adunări Naționale, 
delegația Comisiei de afaceri so
ciale din Senatul francez.

Echipa Liceului 
industrial metalurgic

Galați-campioană 
națională școlară

Între 13 și 19 iulie s-a des
fășurat la Cugir turneul fi
nal al Campionatului națio
nal școlar (licee) de fotbal 
la care au participat șase 
formații.

Titlul de campioană a fost 
cucerit de echipa Liceului 
industrial metalurgic Galați, 
antrenată de prdf. Constan
tin Bordeian. Pe locul II s-a 
clasat Liceul Vlaicu Vodă 
din Curtea de Argeș (antre
nor prof. Dima Tănase) iar 
pe locul III „unsprezecele“ 
Liceului Nr. 2 din Iași an
trenat de prof. Constantin 
Vîrlan.

MERIDIAN

• LUNI DUPĂ-AMIAZĂ a "
sosit în Capitală o delegație a 
Consiliului pentru Agricultură și ■ 
Alimentație al R. D. Germane, ■ 
condusă de Zinne Gustav, viCe- Q 
președinte al Consiliului, care, la 
invitația ministrului agriculturii și 
silviculturii va face o vizită în ■ 
țara noastră. ■

Cu acest prilej, vor avea loc g 
convorbiri și se va semna aranja- 
mentul de colaborare tehnico-ști- 
ințifică dintre Ministerul Agricul- ® 
turii și Silviculturii și Consiliul 9 
pentru Agricultură și Alimentație g 
al R. D. Germane. g

• ÎN CADRUL MANIFES- ■ 
TARILOR consacrate Lunii de 9 
solidaritate cu lupta poporului g 
coreean, luni după-amiază a avut 
loc un miting la cooperativa agri- 
colă de producție „Prietenia ro- 
mâno-coreeană“ din Făcăeni, ju- — 
dețul Ialomița.

NEW YORK 20 (Agerpres) — 
Turneul internațional de tenis 
de la Washington s-a încheiat 

cu victoria jucătorului ameri
can Ciiff Richey, învingător în 
finală cu 7—5, 8—2, 6—1 în rața 
compatriotului său Arthur Ashe.

în finala probei de dublu băr
bați, cuplul sud-african Bob 
Hewitt—Fred McMillan a dispus 
cu 7—5, 6—0 de pereehea ro
mână Ilie Năstase—Ion Tiriac.

★
In urma rezultatelor înregis

trate la acest turneu, în clasa
mentul Marelui premiu inter
național, pe primul Ioc a trecut 
francezul Georges Goven cu 
18 puncte. Ilie Năstase ocupă 
locui 8 eu 12 puncte.

ROMA 20 (Agerpres) — Ziua 
a doua a tradiționalului concurs 
de înot ,»Trofeul celor 7 coline“ 
a fost dominată de sportivii din 
R.D. Germană, care au termi
nat învingători în majoritatea 
probelor. Proba de 200 m liber 
a fost cîștigată de Udo Poser, 
cronometrat cu timpul de 
2’01”1/10. Pe locul secund s-a 
clasat înotătorul român Marian 
Slavic cu 2’02”4/10 (nou record 
național), urmat de Roberto 
Pangaro (Italia) — 2’02”4/10 și 
Borloy (Ungaria) — 2’04”. Poser 
s-a clasat pe primul loc și m 
proba de 200 m fluture cu tim
pul de 2’11”. în cursa de 100 m 
bras, victoria a revenit lui Egon 
Henninger în l'09”9/10.

BELGRAD 20 (Agerpres) — 
La Skoplie, în cadrul campiona
tului european universitar de 
fotbal, echipa Belgiei a întrecut 
cu scorul de 2—1 (2—0) repre
zentativa Iugoslaviei. Intr </a 
alt joc, selecționatele Franței și 
Angliei au terminat Ia egalitate : 
0—0.

De la început țin să vă co
munic satisfacția noastră — a 
celor 17 fotbaliști, a antrenori
lor și a conducătorilor lotului 
prezent la Campionatele euro
pene universitare de fotbal — 
pentru faptul că ziarul ,,Scîn- 
teia tineretului“ se Interesează 
de această competiție la care 
sîntem chemați să reverberăm 
ecoul fotbalului studențesc din 
România. Pînă acum ne chema
seră la telefon numai ziarul 
„Sportul“ și revista „Viața stu
dențească“, astfel că eram ten
tați să credem că restul presei 
a uitat că mai sîntem și noi 
pe-aici.

Oricum, trebuie să vă spu
nem că, după cîteva zile de in
certitudini și emoții, se pare că 
ne-am liniștit și am căpătat 
încredere în forțele și șansele 
noastre. După o călătorie obo
sitoare am ajuns la Tetovo cu 
mai puțin de 24 de ore înaintea 
primului meci. Tetovo este un 
Oraș macedonean destul de in
teresant așezat la poalele mun
ților Teer. Ne-a primit cu multa 
amabilitate și ospitalitate, deși 
locuitorii săi nu se prea arată 
mari amatori de fotbal. (Dovadă 
faptul că la nici una dintre 
întilnirile fotbalistice de pînă 
acum stadionul — de 3 000 lo
curi — nu s-a umplut mai mult 
de jumătate). Dar se bănuiește 
că Mundialul mexican și cam
pionatul iugoslav abia încheiat 
au suprasaturat și pe aici Setea 
de fotbal.

Așadar, după cum știți, joi 
am jucat cu Olanda (5—1), iar 
sîmbătă cu Cehoslovacia (0—0) 
șl, datorită acelui 0- 0 realizat 
duminică de către ceilalți doi 
parteneri ai grupei noastre, 
ne-am clasat pe locul I. Des
pre acești adversari ai grupei 
noastre ce să spun ? Olandezii 
au încropit o echipă de tineri 
care nu știu mult fotbal, nu
mai trei dintre ei avînd o va
loare divizionară. După înfrîn- 
gerea ce le-am admiriistrat-o 
noi s-au „consolat“ într-un 
restaurant — unde au petrecut 
pînă spre zori. Au luptat însă 
incredibil în fața cehoslovacilor 
și au/ ținut cu dinții de rezul
tat. Aceștia — cehoslovacii - 
alcătuiesc o echipă solidă, care 
beneficiază în fiecare dintre cele 
trei compartimente de cîte un 
tehnician de valoare. Totuși, 
noi apreciem că echipa noastră 
este taai bună și numai greșe
lile înaintașilor ne-âu privat 
de o victorie la care ne dădea 
dreptul valoarea. Față de for
mația din primă partidă, au 
fost folosiți și Anca și Naidin, 
dar aceștia (ca și Uifăleanu. 
Barbu, Âdam, Țarălungă) au 
intrat în jocul prea bărbătesc 
al adversarilor, s-au enervat 
că arbitrul iugoslav Petar Kos- 
towski le permite acestora in
trări decisive periculoase, s-au 
speriat de atacurile excesiv de 
dure ale apărătorilor adverși. 
astfel că, deși au dominat și au 
avut ocazii, n-au putut în
scrie.

Dintre celelalte participante 
la competiție (pe cîteva le-au 
asistat antrenorii noștri) se 
pare că mai periculoase ar 
fi reprezentativele Belgiei, 
U.R.S.S. și Angliei. Acestea 
(împreună cu Spania, Frănța 
și primele două clasate din 
grupa noastră) s-au calificat 
pentru sferturile de finală care 
se joacă miercuri. Unele țări 
nu au privit cu prea multe 
nădejdi și cu atenția cuvenită 
această —: P ” 
Olanda, de exemplu, au trimis 
foi-mații 
acte de prfezență. 1 
gazdă nu și-a putut aduna cei 
mai valoroși fotbaliști studenți

și a adus în teren un unspre
zece care nu prea aducea nici 
cu fotbalul iugoslav, nici cu 
reprezentativa care, cu patru 
ani în urmă, cîștiga medalia de 
argint la Europenele universi
tare din Spania. Totuși, datori
tă celorlalte formații, competi
ția se arătă a fi destul de grea 
și de dură.

(Prin telefon de la
Europenele universitare 

de fotbal)

După cum s-au comportat 
pînă acum, selecționatele Bel
giei (care numără șase buni 
jucători de „A") și Angliei — 
ne dăm seama că, în ciuda unor 
condiții aparent favorabile, sar
cina echipei noastre nu este 
deloc ușoară.

La cîteva minute după ee voi 
încheia această transmisie, vom 
pleca cu toții la Skoplje (circa 
o oră cu autocarul) pentru a 
asista la ultimul meci din pre
liminarii :r Belgia — Franța. 
Partida va fixa ierarhia în gru
pa „B" a universitarelor, din 
care se califică Anglia (cu pa
tru puncte) și una din aceste 
două protagoniste (care, la

ora actuală, au cîte trei puncte). 
Potrivit regulamentului (schimbat 
in ultima clipă — cînd turneul 
final ahunțat a fost înlocuit eu 
sferturi, semifinale și finală) 
noi vom juca miercuri cu în
vinsa din acest meci. S-ar pu
tea să fie Belgia (caz în care 
ar fi mai greu pentru noi), s-ar 
putea să fie Franța (care se 
bucură aici de o foarte gălă
gioasă galerie... feminină). De-o 
fi una, de-o fi alta...

După dușul rece pe care nl 
l-au administrat colegii ceho
slovaci, după dușul și mai rece 
pe care ni l-au administrat an
trenorii în urma meciului cu 
colegii cehoslovaci, noi — jucă
torii — credem că vom reuși 
să evoluăm la adevărata noas- 
stră valoare. Chiar dacă schim
barea sistemului de disputare 
ne-a dezavantajat (dacă se 
menținea turneul final al cîști- 
gătoarelor de grupă la ora a- 
ceasta noi am fi avut medaliile 
de bronz în buzunar), am mare 
încredere în colegii mei - - a- 
cum odihniți și în dispoziție de 
joc. Pentru a cuceri cel puțin 
locul III — așa cum ne-am an
gajat și prin „Scînteia tinere
tului“ înainte de plecare — mai 
trebuie acum să cîștigăm și 
miercuri în sferturi și vineri în 
semifinale. Dat noi vom încerca 
să jucăm și duminică — în fi
nală.

Este al doilea an de cînd, a- 
proapc săptămînă de săptămină, 
scriu la această rubrică despre 
cădeți, niinji, tineri, rezerve — 
cu alte cuvinte despre juven- 
tiștii care roiesc în jurul tea- 
murilor noastre de „A“, aștep- 
tînd clipa prielnică și marea 
șansă cînd să pășească pe poar
ta mare în arenă cu Dobrin, 
Pîrcălab, Oblemenco, Lereter 
sau Răducanu. Volens-nolens, 
uneori am fost nevoit să nu
mesc aici, alături de tinerii im
berbi pe care m-am angajat 
să-i slujesc cu inima și cu con
deiul, și pe un Neșu sau Un 
Tilvescu, pe un Haidu sau un 
Năsturescti — fotbaliști care 
au trecut de anii primei tine
reți dar, dintr-un motiv sau 
altul (de obicei, în convales
cență după îmbolnăviri și ac
cidentări) jucau cîteva etape 
„în rodaj“ la tineret-rezerve. 
Așadar, am scris despre tineri 
și am scris despre Neșu, Tîlves- 
cu, Haidu sau Năsfurescu, dar
— spre regretul și rușinea mea
— 11-ara scris nimic pînă acum

Ce să mai spun, cîrlanii roibi 
de la „Metalul“ București și ti
nerii dansatori în alb dc la 
C.F.IJ. Timișoara ne-au făcut 
— timp de optzeci de minute, 
plus pauza — să uităm de toa
te relele și să ne aducem amin
te de vremea cînd eram și noi 
elevi și jucam fotbal de dragul 
fotbalului.

Juniorii Timișoarei, eleganți 
și calculați, au venit în Bucu
rești la finala campionatului 
republican al juniorilor și șco
larilor, cu dorința de a demon
stra că acolo, la C.F.R., există 
o școală de fotbal care te înva
ță nu numai să daî cu piciorul 
în minge, dar să și gindești. 
Aduceau, în sprijinul acestei 
idei — drept argumente concre
te — promovarea recentă a se
niorilor ceferiști în prima di
vizie a țării și calificarea lor, 
a juniorilor, în finală — dato
rită unui egal cu copiii Stelei, 
in fața cărora obținuseră insă 
mai multe cornere. Așa au și 
început jocul băieții vechiului 
și inimosului antrenor Vasile

A venit și rîndul

juniorilor

După ședința Biroului Federa''
C. TEAȘCĂ ANTRENOR

LA FENERBAHCE
Cunoscutul — și nu mai 

puțin controversatul — an
trenor C. Teașcă, va fi noul 
conducător tehnic al echipei 
campioane a Turciei, Fener
bahce, în stagiunea fotba
listică viitoare care, în țara 
vecină, începe la 25 august 
a.c.

Așa cum se știe, zilele 
trecute, președintele clubului 
din Istanbul, dl. Ilgaz Fa- 
ruck, a dus tratativele de 
rigoare cu antrenorul ro
mân iar telegrama expediată

de acesta după intrarea în 
țară confirmă acceptarea de 
căfre club a condițiilor 
stipulate în acest sens.

în ședința sa de vineri 
seara, Biroul federației ro
mâne de fotbal a aprobat ca 
C. Teașcă să funcționeze în 
noul sezon ca antrenor la 
echipa Fenerbahce, urmînd 
să plece în zilele următoare 
— după încheierea formali
tăților de rigoare — pe ma
lurile Bosforului unde este 
așteptat.

I

despre juniori, despre cadeții 
cadeților, mînjii mînjilor, ju- 
ventiștii juventiștilor.

O fac azi, cu un real senti
ment de datorie dar și cu o 
deosebită plăcere, pentru că 
duminică — în groapa cochetă 
diri Șoseaua Ștefan cel 
22 de puștani plus o 
ne-au încîntat pe noi, 
tribunele pline „ochi“, 
balul lor vesel și lipsit 
plexe, cu joaca lor de-a na-ți-o 
ție, dă-nli-o mie, șut și gol. 
Ne-au încîntat și ne-âu făcut 
să uităm că Rădueanu și Do- 
brin n-au jucat la Guadalajara, 
că Țopescu a supărat pe unii 
cOnfrați iar unii confrați l-au 
supărat și mài rău pe Țopescu, 
ne-au făcut să uităm de chinu
rile lui Tantal prin care trec 
ieșenii și orădenii, de arbitrii 
care-ți spun una într-un birou 
și alta declară în presă, de co
legii ziariști care publică inter
viuri gîlgiind de fraze sforăi
toare numai pentru a-ți arunca, 
din spate, niște săgeți ș.a.m.d.

Mare — 
rezervă 
cei din 
cu fot- 

de com-

Gain : tacticos, lent, Cu mișcări 
calculate și fără riscuri. Noi 
(și-or fi zis copilandrii bănă
țeni) întîi să nu primim gol și 
apoi vom mai vedea. Timp de 
41 de minute așa s-a întîmplat. 
Portarul Asa și gardienii 
s-au apărat ca Ia carte, i-a 
ajutat și bara, iar cînd 
prins o ocazie, nu au dat

competiție : R.F.G. si 
’ îplu, au trimis

care să facă simple 
însăși țâra

Echipa campioană — Metalul București

săi 
mai 

au 
r__  _ ____ , _ cu
piciorul în ea, ci în minge : în 
minutul 22 timișoreanul Dom- 
șa a driblat tot ce-a întîlnit în 
cale, a tras din 6 m. și... 1—0 ! 

După pauză, însă, roșii — 
adică metalurgiștii — au rein
trat în teren bine scuturați de 
antrenorul Leon Lazăr pentru 
că o repriză întreagă se ținu
seră numai de artificii și de 
ratări. Primul minut, al 41-lea, 
le-a și adus egalarea (prin că
pitanul echipei, Savu — un 
flăcău blond, cu statura, mișcă
rile și tehnica lui Angelescu), 
iar apoi au început să sburde. 
Degeaba au încercat bănățenii 
să le potolească avîntul și —• 
cu gîndul la avantajul cornere- 
lor — să arunce mingea numai 
în haut, că roșii nu mai pu
teau fi stăviliți. în special nu
mărul 9 (Stan) juca de băga 
spaima în adversari s alerga, 
sprinta, dribla, șuta, pasa, cc 
mai — tot terenul era al lui. 
In minutul 55 a și marcat 
(2—1), în minutul 72 a. dat din 
nou o pasă de gol (urmată de 
o bombă a lui Trandafilov și 
3—1), în minutul 77 a mai șutat 
încă o dată, la fel de năpraz- 
nic, dar portarul timișorean a 
scos în corner. în sfîrșit în mi
nutul 81 blondul căpitan săru
ta cupa campionilor juniori 
și-o arăta fericit tribunelor.

Iar tribunele au aplaudat, an 
fluturat batiste și le-au mulțu
mit copiilor pentru momentele 
de fotbal oferite într-o după 
amiază cu soare și răcoare. Și 
a urmat „crîncena“ încleștare 
dintre dinamoviștii lui Lucescu 
și studenții lui Cuperman. Și 
în tribune a început să se audă 
ronțăitul semințelor, iar pe 
masa presei au apărut tranzis- 
toarele, ziarele de duminică și 
revistele de modă.

• ••••••• ••••••»••oe
G. MITRO!

de VIOREL BURLACU

UN FOC DE PISTOL, PUȚIN MISTER, PUȚINA DERUTA

Un foc de pistol strivit de cerul jos al acelei nopfi mizerabile 
și reci și umede și tăcute. Un foc de pistol, un plumb de foc 
pătruns într-un picior, o groază înnebunitoare și la cei șaptspre- 
zece ani ai săi, Alexandru, băiatul căzut pe asfaltul ud a s fă ri
mat mitul aventurii, a dat totul în vileag. Cărbunele aprins din 
pulpă s-a răsucit ca un burghiu cu reflexe în creier... Joaca de-a 
misterul se dusese pe gîrlă, realitatea se amplifica, se contura un 
coșmar cu cătușe, gratii, lipsă de soare și libertate. Din momen
tul arestării poznele copilărești așezate cuminți în articole de 
cod, vizau pedepse la care, desigur, nici unul dintre ei nu se gtn- 
dise...

Pentru că n-aveau decît cincisprezece ori optsprezece ani, pen
tru că T. e un oraș de frontieră cu miraj exotic, pe aici trec zilnic 
sute de automobile cu numere străine, cu caroserii care-ți opresc 
răsuflarea, străinii și viața lor ciudată și misterioasă par uneori 
de film. Un oraș în care se mai poate face contrabandă cu fel de 
fel de obiecte, unde plutește parfumul orașelor deschise...

Dar pînă la acest foc de pistol, pînă la surpriza de a presupune 
în infractor un copil care încă nu pusese briciul pe față, totul 
a plutit pentru ofițerii inspectoratului într-un haos. Reperele pri
mită nu se legau, era un soi de nebuloasă romantică și miste
rioasă. Se vizau fel de fel de scheme care n-aveau nici un dumne
zeu. De nicăieri nu apărea un fir substanțial...

■ir

— Do ce s-a întîmplat așa ?
,j- Creionarea cazului era anevoioasă, aveam de-a face cu tâlhă

rie, cu furturi de mașini și din mașini, era o muncă de Sisif, nimă
nui nu-i trecea prin cap că poate fi vorba de niște copii.

— Amprentele nu erau edificatoare ?
— Nădușeam în pivnițele cu dosare, printre fișele daclilosco- 

pice, nici o amprentă nu se potrivea cu cele ridicate de tehnicienii 
noștri. Eu unul, mă simțeam, pe undeva, ca un elev care lipsisem 
exact la lecția care-mi putea da cheia enigmei și salvarea de co- 
rijență. O ecuație cu n necunoscute.

— N-ați încercat în rîndul delincvenților mai vechi ?
— Poate era ușor să arestăm niște „vechi cunoștințe“ dar asta 

nu rezolva nimic pentrtl că n-aveam probe împotriva lor. Intui
țiile noastre trebuiau să se reazeme pe probe certe. Un fir de 
păr castaniu, o amprentă pe parbriz de mașină sau pe o ceașcă 
de cafea, scame dintr-o haină confecționată dintr-o anume stofă, 
grupa sanguină rezultată dintr-un filtru de țigară, toate acestea și 
multe altele, pluteau, așteptau ziua în care vom putea crea ar
monia probelor... Dar pînă atunci totul era un mic haos.

— Pînă la focul acela de pistol, nu ?
— Da. Pe urmă a fost mai simplu. Probele îi fixau acum pe 

veselii băieți din cartierul Elisabethin în parametrii unor articole 
care se puteau traduce prin tâlhărie, furt calificat, viol, proxene
tism. Ne-au dat destulă bătaie de cap. Eram foarte înverșunat...

(Dintr-un interviu luat căpitanului Roland Vasilievici)

O FANTOMĂ BLONDA GONEȘTE PE MOTOCICLETA

Un turn bătrîn, apoi altul, și altele din cele împodobite de se
cole cu cadrane mari, împietrite în ore, bat din clopote ceasurile 
de dinaintea miezului de noapte. Întunericul umed e luminat de 
sclipirea săracă a felinarelor vechi. O uniformă își face rondul. 
Un chibrit scapără ca o rachetă și apoi silueta se îndepărtează că- 
delnițînd rar, ostășește, farul roșu al țigării aprinse. Un rîs, un 
glisândo de posturi pe scala uiiui radio alunecă de pe fereastra 
tțițui bloc topindu-se în pași repezi, ciocăniți pe trotuar, ai trecă
torilor întîrziați.

O tânără trece pe strada L. în clipa cînd clopotele termină de 
bătut, unul cîte unul, cel de al douăzeci și treilea dangăt. Ecoul 
stăruie și se disimulează în pocnetele unui motor de motocicletă. 
Un ochi galben, lucitor, apare pe partea dreaptă a străzii L. Șer
puiește de parcă s-ar sprijini pipăind pietrele dreptunghiulare su
date între ele cu asfalt.

Eata se oprește amuzată, își leagănă în continuare geanta de 
lac și se joacă o clipă ghicind imaginile smulse din întuneric de 
pala galbenă a farului; un grilaj de fier forjat, un pom în care au 
explodat primăvăratic, florile, un ciob de rigolă, un zid, un fe
linar... Brusc, ochiul de far i se oprește curios pe față. Își acoperă 
ochii cu cotul. Poșeta de lac lucește ca o casetă fermecată cu bi
juterii de familie. E nostimă fata. Un fluierat admirativ se aude 
clar în păcănitul obosit al motorului aproape înecat.

— Signorina... La strada L... non sapette... dove e la strada 
LP...

Lumina și-a pierdut parcă ascuțimea cercetătoare. Fata își des
coperă fața îmbujorată. Pe trotuar, în fața ei, stă un bărbat înalt, 
nimbat din spate de focul gălbui...

— Signorina... la strada L... dove e P
A întrebăt-o ceva. Trebuie să-i răspundă. E drăguț tînărul... Și 

politicos...
— Strada L. e chiar asta... asta... questa e la strada L... certo.
— Grazzia.. Bueria sera, signorina I
—■ Buena sera, domnule... rostește fata privind silueta neagră 

din fața sa. Dar silueta nu se grăbește să plece. Cu un reflex fata 
își adună mîinile la spate oprind brusc în noapte reflexele poșe
tei de lac.

(Din piesele rezultate în anchetă)

★

Peste o oră, în fața ofițerului de serviciu:
— Spuneți, domnișoară...
— Veneam de la serviciu. Sînt asistentă medicală la clinica II... 

Era un bărbat blond, atletic... Stătea în fața mea ca un Adonis. 
Nici nu știu cînd m-a lovit.

— V-a lovit P De ce ?
— Cum de ce ? Ca să-mi fure poșeta I
— Poșeta ?
— Nu chiar. Ce-aveam în ea. In ziua aceea luasem leafa. A- 

proape o mie de lei... Poșeta mi-a lăsat-o... A dispărut în zgo
motul asurzitor al motocicletei.

— Era singur ? A sprijinit motocicleta de rigolă, nu ?
— De unde să știu P Și de ce s-o fi sprijinit ?
— Păi dacă a coborît și a stat în fața dumneavoastră ca un 

Adonis... Mașina ar fi căzut...
Atunci nu era singur... Nu era... Precis.., Mai era un om... 

pe șeaua din spate, un om brunet.
— Poate era întuneric, de aceea vi s-a părut brunet.
— Poate. Era într-adevăr întuneric...
— Și celălalt ?
— Atletic... frumos... tînăr... blond...
—• Poate din cauza luminii galbene vi s-a părut blond.
— Poate. Era într-adevăr o lumină galbenă.
— Și v-a lovit ?
— Nu P Am simțit în tot capul un uruit îngrozitor de motor...
— O fi fost chiar motorul și teama...
— Da, și teama... Era blond și atletic și frumos... Ca în filme

le italiene...
— Italiene P
— Nu?
— De ce italiene ?
— Mi-a vorbit italienește... Dove e la strada L... Nu-i italie

nește ?
— Ba da...
— Atunci ? Mi-a luat toți banii. Ați auzit de Mafia ? Cică așa 

fac mafioții. Atacă fetele sau oamenii singuri, noaptea, și le iau 
tot... Mai ales hanii sau bijuteriile.

— Aveați și bijuterii în poșetă ?
— Nu. Numai leafa. Aproape o mie de lei... Întîi am crezut 

că vrea să-mi spună ceva drăguț Era o noapte romantică și el 
o fantomă blondă. A dispărut, ca o fantomă... Ca un alergător la 
motocros dintr-un film. Filmul acela italian.

— Italian ?
— Nu?

(Din stenograma depoziției I. L., asistentă medicală)

★
»Mi se pare prea mare coincidența. Nimic nu se leagă. De cs 

să se întîmple tîlhăria tocmai în seara care coincide cu ziua lefii ? 
De ce pe o stradă aproape centrală ? Nimeni n-a auzit nimic. Ni
meni n-a văzut nimic. De ce n-a țipat dacă a și lovit-o ? O moto
cicletă în miez de noapte face totuși ceva gălăgie I

Am cercetat : sînt trei scutere și patru motociclete străine. O 
lawa, un BMW, un CZ și un Puch. Nici una din Italia. Nici 
unul dintre tipii cu căști policrome nu-s blonzi, înalți, atletici. Nici 
unul nu știe italienește deși cele cîteva cuvinte puteau fi rostite 
de orișice pakistanez sau belgian.

Presupun că fata a mințit. Și-a cumpărat cine știe ce fleacuri 
din leafă și vrea să justifice părinților lipsa banilor în felul ăsta.

Povestea cu fantoma blondă e o poveste“.

(Dintr-un raport al căpitanului R.)

★

— Căpitane I
— Ordonați I
— Mi-au parvenit de la municipiu două declarații care cred că 

te interesează.
— In cazul furtului de tablouri pe care-l anchetez ?
— Nu! Povestea aia mai veche puțin. Ascultă. Spicuiesc; 

... „Nu aveam decît 25 de lei în poșetă. Mi-a dat brînci, mi-a smuls 
geanta, a scotocit-o, a luat bancnota și a plecat repede...“ Asta e 
una dintre declarații, semnată de C. T. ospătară la bufetul din I. 
O alta semnată de F. A., funcționară la Bancă, e similar. Diferă 
suma, 49 de lei. In plus i-a luat o trusă de manechiură. Ghicești 
bineînțeles punctul comun ?

— Un tip înalt, blond, atletic, vorbind italiana.
— Da. Insă vorbind de data aceasta o română excelentă. A 

apărut și a dispărut fantomatic...
— Pe o motocicletă, nu ?
— Exact.
— Deci fantoma blondă există în carne și oase...
— Fata aceea romantică a spus adevărul...
— Din păcate.

(VA URMA)
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Criza de guvern „SCINTEIA TINERETULUI“

à V

din Italia SPERANȚELE TINEREȚII
Andreotti a comunicat conținutul 

platformei sale politice
Criza de guvern din Italia continuă, fără a se putea spune 

cu certitudine dacă va lua sfîrșit curînd sau, dimpotrivă, va 
deveni și mai dificilă. Ambele posibilități sînt avute în ve
dere de către observatorii politici informați.

Premierul desemnat Andreotti 
își desfășoară cu tenacitate con
sultările, încercînd să elimine 
rînd pe rînd obstacolele ce stau 
în calea formării viitorului cabi
net. Luni dimineața, el s-a întil- 
nit cu Forlani, secretarul național 
al Partidului democrat-creștin, 
împreună cu care a dat un ultim 
retuș platformei politice și pro
gramatice elaborată pe baza indi
cațiilor rezultate din convorbirile 
de pînă acum cu reprezentanții 
partidelor coaliției de centru-stîn
ga, precum și cu reprezentanții 
celorlalte forțe politice din parla
ment. După-amiază, în cadrul u- 
nor întilniri separate, Andreotti a 
predat copii ale acestui document

și secretarilor celorlalte trei parti
de de centru-stînga : socialist, so
cialist unitar și republican. Pînă 
în prezent, nu se cunoaște conți
nutul platformei politice și pro
gramatice întocmită de primul 
ministru desemnat.

Pentru marți și miercuri au fost 
convocate Direcțiunile partidelor 
de coaliție care vor examina do
cumentul primit luni. în baza 
concluziilor ce vor rezulta din 
aceste dezbateri vor avea loc, în- 
cepînd de miercuri, noi discuții 
și consultări ale premierului de
semnat cu delegațiile partidelor 
democrat-creștin, socialist, socia
list unitar și republican.

Solidaritate cu poporul

vietnamez
PARIS 20. — Corespondentul 

Agerpres, Alexandru Gheorghiu, 
transmite : în zilele de 18 și 19 
iulie, a avut loc la Versailles con
ferința sindicală mondială de so
lidaritate cu oamenii muncii și 
popoarele din Indochina în lupta 
împotriva agresiunii imperialis
mului american. La această con
ferință, organizată de C.G.T. din 
Franța, la inițiativa Federației 
Sindicale Mondiale, au participat 
300 de reprezentanți sindicali din 
60 de țări, printre care și o dele
gație a Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă 
de Constantin Herescu, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R.

Cu viu interes a fost urmărită 
cuvîntarea reprezentantului sin
dicatelor din România, care, după 
ce a adresat un cald salut re
prezentanților oamenilor muncii 
și organizațiilor sindicale din ță
rile Peninsulei Indochineze, tutu
ror delegaților prezenți la această 
largă întîlnire internațională, a 
condamnat acțiunile armate des
fășurate de Statele Unite îm-

preună cu marionetele lor de la 
Saigon și cu alte forțe reacționa
re, împotriva popoarelor vietna
mez, laoțian și cambodgian.

„Clasa muncitoare, sindicatele, 
toți oamenii muncii din România, 
a subliniat delegatul român în 
încheiere, au convingerea fermă 
că lupta poporului vietnamez, a 
tuturor popoarelor din Indochina, 
va fi încununată de succes".

Cînd luminile s-au stins în marea sală 
a Adunării Generale a Națiunilor Unite, 
foaierul de la etajul întîi era încă plin de 
tineri care, într-un efort măsurat în se
cunde, încercau să regăsească chipurile 
cunoscute aici, devenite familiare, pentru 
a-și lua rămas bun și a-și ura tinerește 
succes. Cu jumătate de oră mai înainte, 
președintele Comitetului director al Adu
nării Mondiale a Tineretului rostise pe 
îndelete, ca să cîștige parcă cit mai mult 
timp, cuvintele încheierii oficiale. Adevă
ratul sfîrșit al acestei zile de muncă pa
sionată și entuziastă pentru apropiere, 
cunoaștere și înțelegere se celebra aici 
în foaier, se prelungea pe scara rulantă 
în marele hol, mai încăpător, de la parter.

Speranțe, visuri pentru o revedere la o 
viitoare adunare, conferință, vizită zbu
rau de la un grup de tineri la altul. După 
o zi de lucru în sesiune plenară, care a 
început la 9,30 și, cu două întreruperi 
scurte, a continuat pînă la 22,30, nimeni 
nu părea obosit. Dimpotrivă, cred că ora
tori cu moțiuni de ordine ar mai fi putut 
asalta reuniunea pînă dimineața. Ultima 
fotografie în grup, chiar la ieșire și apoi 
aproape toată lumea, ca atrasă de un 
magnet, o pornește în direcția celor două 
hoteluri care au găzduit delegații — din 
Piața Națiunilor Unite pe 42 Street.

îți poți face oricum o părere generală 
despre viața de noapte a New York-ului 
din afară, cu pașaport de vizitator. For
fota mașinilor, taxiuri galbene care opresc 
brusc la bordură, chemate de necunoscuți 
— aici totul intră și iese din funcțiune 
brusc, chiar răspunsul la o întrebare in
formativă se termină brusc. La tot pasul 
dai de așa-numitele „baruri — cocktails“ 
unde, la două becuri roșii, un șirag de 
oameni la bar, stau, nu-și vorbesc, și nici 
nu ciocnesc. Mi se par de ceară și la fel 
de ciudați ca și urmele inexplicabile de 
tălpi de pe tavanul camerei mele de la 
hotel sau inscripția... „bed“ (pat) de pe 
peretele vecin, ceea ce precis știu că se 
folosește drept pat.

Impresiile fugitive se topesc însă în șu
voiul discuției generale, întreținută de 
cîteva întrebări foarte importante : ce a 
reprezentat această Adunare, ce concluzii 
se reliefează după atitea zile de dezba
teri ? Cei ce au ascultat intervențiile au 
remarcat pregnant dorințele tinerilor ca 
ei să joace un rol din ce în ce mai im
portant în lumea de astăzi, în viața so
cială, politică și economică, în lupta po
poarelor și a forțelor progresiste pentru 
pace, libertate, independență și construi
rea unui viitor mai bun. Reprezentanți 
ai tineretului din nenumărate țări și-au 
exprimat speranța că această Adunare 
va marca un moment semnificativ în 
creșterea rolului și eficacității Națiunilor 
Unite, în întărirea respectului față de

De la trimisul nostra

la New York, Doina Topor

principiile Cartei Națiunilor Unite și în 
realizarea obiectivului jubileului său i 
„pace, justiție și progres“.

Aceste aspirații se reflectă și în docu
mentele finale ale celor patru comisii pri
vind : pacea, dezvoltarea, educația și 
omul și mediul înconjurător, care au fost 
prezentate sesiunii plenare, după o dez
batere largă, la care delegați din peste 
100 de țări, reprezentanți ai unor mișcări 
de eliberare națională și ai unor organi
zații internaționale de tineret și studenți, 
au denunțat agresiunea imperialistă șl 
opresiunea popoarelor de colonialism, 
neocolonialism, rasism și apartheid. Por
nind de la ideea că adevărata educație 
trebuie să ducă la dezvoltarea multilate
rală a individului, Adunarea Mondială a 
Tineretului s-a pronunțat pentru o edu
cație liberă și completă pentru toți tinerii

din lume, fără discriminare de rasă, sex, 
religie, clasă socială sau limbă maternă. 
S-a apreciat, de asemenea, că apărarea 
mediului înconjurător și dezvoltarea ar
monioasă a omului nu sînt posibile decît 
în condițiile păcii și dezarmării și, în a- 
cest sens, recomandă Adunării Generale 
a Națiunilor Unite să creeze un organ 
consultativ, care să vegheze ca numai a- 
cele aspecte ale științei și tehnicii, care 
aduc beneficii în sens umanist, să fie stu
diate și realizate în practică.

Ideea unui mesaj care să fie transmis 
celei de a 25-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. s-a născut în Comitetul di
rector al Adunării, din care a făcut parte 
și reprezentantul român. în mesaj se ex
primă solidaritatea tineretului cu poporul 
și tineretul din Vietnam, Cambodgia și 
Laos, cerîndu-se retragerea trupelor ame
ricane și respectarea dreptului popoare
lor peninsulei indochineze să-și decidă 
propriul lor destin, fără amestec din a- 
fară, se condamnă cu indignare războiul 
colonial dus de Portugalia în Africa și se 
dă glas solidarității cu lupta popoare
lor din Angola, Mozambic și Guineea 
(Bissau). Mesajul exprimă dorința tinere
tului de a se realiza universalitatea Na
țiunilor Unite prin recunoașterea, mai 
ales, a drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze, cere admiterea celor 
două state germane — a Republicii De
mocrate Germane și a Republicii Federa
le a Germaniei, cere să se întreprindă 
măsuri urgente pentru realizarea dezar
mării generale, lichidarea blocurilor și a 
bazelor militare. Mesajul afirmă convin
gerea privind necesitatea intensificătii 
constante a cooperării dintre tineri și, de 
aceea, cere tuturor organizațiilor tinere
tului de diferite tendințe politice și filo
zofice să se unească, pe baza obiectivelor 
concrete ale luptei împotriva imperia
lismului, colonialismului, neocolonialis- 
mului și pentru libertate, independență, 
democrație, pace, justiție și progresul tu
turor popoarelor.

Lipa în poloneză înseamnă 
tei. în Polonia este acum lu
na teilor, care, aici, se nu
mește lipec. Pe străzile Var
șoviei parfumul lor dens dă 
o ciudată aromă acestui ma
re oraș dinamic și modern. 
Blocurile cu IV pînă la 23 de 
etaje și magistrala cu 6 
benzi își croiesc drum im
placabil peste ultimele tere
nuri virane rămase ca o a- 
mintire a fantasticului ma
sacru de acum un sfert de 
veac. Cu 26 de ani în urmă, 
după dezlănțuirea de furie 
hitleristă, rece, calculată și 
barbară, pe malul Vistulei 
se așternuse tăcerea încreme
nită a unui deșert de moloz. 
După infrîngerea răscoalei 
varșoviene, timp de trei luni, 
zi după zi, casă după casă, 
totul a fost ars și aruncat in 
aer. Mă întreb ce inlimplare 
cumplită a născut în anti
chitate povestea 
Phoenix ? Fiindcă 
Varșoviei, renăscută 
devăr din propria-i 
chiar dacă nu s-a transfor
mat incă in metaforă va de
veni cîndva și ea legendă...

Holul Grand-Hotelului 
xumzăie acum de forfota tu-

pasării 
epopeea 
într-a- 
cenușă,

ceastă întrebare ne-a răs
puns Jerzy Golis, secretarul 
Comitetului național de coo
perare al organizațiilor polo
neze de tineret.

— Peste 60 000 de studepțl 
din primii ani de studii se 
află acum în practica de pro
ducție, în fcsbrici, în ferme. 
Uniunea Tineretului Socia
list și Uniunea Tineretului 
Sătesc și-au asumat răspun
derea organizării timpului li
ber al studenților în aceasta 
perioadă. Este o răspundere 
asumată efectiv : membri ai 
acestor organizații, studenți 
ei înșiși în anii mai mari, 
sînt aleși de colegii lor mai 
mici ca șefi de echipe și răs
pund de organizarea activi
tăților culturale după orele 
de muncă. In același timp, 
500 de brigăzi științifice 
studențești au plecat in (ară. 
Este vorba de grupe de cîte 
30 de studenți, conduse de un 
cadru Ididactic, care fie că a- 
cordă asistență medicală in 
orașele sau comunele unde 
s-au deplasat — în cazul me
dicilor bineînțeles — fie că 
string date pentru lucrări 
de cercetare pe care le vor 
definitiva în cursul anului u-
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Varșoviei
PRIN TELEFON DE LA TRIMISUL NOSTRU ANDREI BANC

La 21 iulie se sărbătorește ziua națională a Belgiei. Fotografia 
noastră înfățișează o imagine din centrul orașului Bruxelles

Demisia lui Odd Bull

J.

• AMBASADORUL Româ- 
Sovietică, 

a fost pri- 
cererea sa, 
secretar al

Șeful grupului de observatori 
al O.N.U. din Orientul Apro
piat, generalul Odd Bull, a con
firmat corespondentului agenției 
France Presse intenția de a pă
răsi definitiv postul pe care l-a 
deținut începînd din luna mai 
1963.

La New York, secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, și-a 
exprimat surpriza la aflarea 
veștii privind intenția generalu
lui Odd Bull de a demisiona 
din funcția de șef al grupului de 
observatori ai O.N.U. din Orien
tul Apropiat, anunță agenția 
Reuter.

f'
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• LA KREMLIN a avut loc 
luni ceremonia semnării proto
colului privind prelungirea 
încă 20 de ani a Tratatului 
vieto-finlandez de prietenie, 
laborare și ajutor reciproc, 
cheiat la 6 aprilie 1948.

Protocolul a fost semnat
Andrei Gromiko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., și de 
Vaino Leskinen, ministrul aface
rilor externe al Finlandei, infor
mează agenția TASS.

pe 
so- 
co- 
în-
de

Mesajul lui Norodom Sianuk
Șeful statului cambodgian, No

rodom Sianuk, a adresat un nou 
mesaj către poporul khmer în 
legătură cu evoluția situației din 
Cambodgia. în mesaj este con
damnat regimul de Ia Pnom 
Penh, care duce o politică în
dreptată Împotriva intereselor 
reale ale populației cambodgie-

niei in Uniunea 
Teodor Marinescu, 
mit Ia 20 iulie, la 
de K. F. Katușev,
C.C. al P.C.U.S., cu care a avut 
o convorbire prietenească.
• DUMINICA a fost doborît 

în spațiul aerian al provinciei 
Thanh Hoa, din R.D. Vietnam, 
un nou avion de recunoaștere 
fără pilot al forțelor aeriene ale 
S.U.A. Acesta este cel de-al 
3 356-lea aparat militar ameri
can doborît deasupra R.D. Viet
nam, informează agenția V.N.A.

• GUVERNUL Uniunii -So
vietice a adresat un apel tu-

turor guvernelor In
face cunoscut că la 18 iulie în 
jurul orei 14,45 G.M.T. s-a pier
dut legătura cu avionul sovie
tic „An-22“, „Anteu“ cu nr. 
09 303, care decolase de pe ae
roportul Keflavik (Islanda) în- 
dreptîndu-se spre Peru. Avio
nul, care avea la bord instru
mente medicale destinate sinis- 
traților din Peru, a dispărut 
din zona de radiovizibilitate în 
timp ce se afla în nordul A- 
tlanticului, într-un punct avind 
coordonatele aproximative 62 
grade 25 minute latitudine nor
dică și 29 grade 25 minute lon
gitudine vestică.

INUNDAȚII 
ÎN POLONIA 

Șl CEHOSLOVACIA
• IN DIMINEAȚA zilei de 20 

iulie, Vistula a atins cota maxi
mă, nivelul apelor ridieîndu-se 
la peste 9 metri în zona Craco
viei. în tot cursul nopții de du
minică spre luni, lupta cu apele 
a continuat în întregul voievodat 
Cracovia.

Agenția P.A.P. relatează că în 
a doua jumătate a zilei, nivelul 
apelor a început în general să 
scadă, dar în regiunile sudice 
ale Poloniei și în special în voie
vodatul Cracovia situația este 
gravă. Au fost evacuate 500 de 
gospodării. Numeroase șosele și 
drumuri aU avut de suferit, iar 
21 de poduri au fost luate de 
ape.

• PLOILE torențiale din ul
timele zile au provocat inun
dații în Slovacia centrală și Mo- 
ravia de nord, anunță agenția 
C.T.K. în satele de pe malul 
rîului Bila Orava, numeroși lo
cuitori au fost evacuați.

TIRANA 20 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului Cen
tral al Uniunilor profesionale 
din Albania, Rita Marko, a ofe
rit duminică seara un dineu 
în cinstea delegației Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Florian Dănălache, președinte
le Consiliului Central al 
U.G.S.R.

La dineu au luat parte Ma- 
nush Myftiu, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P.M.A. 
și prim-secretar al Comitetului 
de partid al districtului Tira
na, Nesti Nașe, ministrul afa
cerilor externe, Tonin Jakova, 
secretar general al Consiliului 
Central al Uniunilor profesio
nale din R.P.Albania, Iljaz Re-

ka, prim-secretar al Comitetu
lui de partid al districtului 
Durres, și alte persoane o- 
ficiale, precum și secretarii 
de partid, președinții comi
tetelor sindicale și directorii 
întreprinderilor vizitate din 
districtele Tirana, Fieri, Perat 
și Durres, eroi ai muncii so
cialiste, muncitori fruntași.

în cursul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială și prietenească, Rita 
Marko și Florian Dănălache au 
toastat pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre cele 
două popoare, dintre oamenii 
muncii și sindicatele din cele 
două țări, pentru sticcesele ob
ținute în construcția socialistă.

STARE DE ASEDIU 
IN COLUMBIA

Printr-un decret guverna
mental, în Columbia a fost 
instituită starea de asediu. 
Comunioatul oficial difuzat 
cu acest prilej subliniază că 
măsura a fost dictată de „cli
matul de tensiune și agitație 
internă, care domnește în ța
ră“. Toate întrunirile politi
ce, religioase sau de altă na
tură au fost interzise, iar per
soanele bănuite de „activități 
subversive“ vor fi urmărite. 
O listă cuprinzînd numele a- 
cestor persoane a fost remisă 
ministrului de interne.

niversitar. Anul trecut, ac
tivitatea studenților în a- 
ceste șantiere științifice a 
adus statului nostru beneficii 
de un miliard de zloți. Mem
brii Uniunii Tineretului Să- 
tese participă la tradiționala 
acțiune intitulată : „Fiecare 
spic valorează aur“. Circa 
600 000 de tineri sînt angajați 
în această campanie legată 
de recoltare. Pionierii, pre- 
gătindu-se pentru sărbători
rea, în 1971, a 500 de ani de 
la nașterea lui Copernic, au 
lansat o acțiune care poartă 
numele orașului în care a 
văzut lumina zilei marele sa
vant umanist. Atit acolo, cîț 
și la Olsztyn și Torun, ei 
contribuie la refacerea mo
numentelor legate de amin
tirea lui Copernic, în timp 
ce membrii acestei organiza
ții din cadrul școlii profesio
nale de construcții vor ridi
ca la Frombork, sub condu
cerea profesorilor, o casă de 
cultură. Activitatea culturală 
nu este nici ea mai puțin a- 
nimată. După cum vedeți, 22 
iulie (22 lipec), sărbătoarea 
noastră națională, ne găsește 
in plină vacanță, dar în ace
lași timp în plină activitate...
20 iulie 1970 1

riștilor ; autocarele așteaptă 
în fața peronului să incarce 
încă un grup, pe care cu si
guranță îi vor descărca în 
„orașul vechi" sau la Zela- 
nowa Wola unde s-a născut 
Chopin. In fața Palatului 
Culturii s-a deschis un nou 
super-magazin universal. In 
apropierea lui, micile maga
zine particulare nu duc nici 
ele lipsă de clienți. Peste 
tot, pe străzi, gheretele cu 
fructe oferă mormane de a- 
fine, agrișe și coacăze. A- 
gente de circulație în mini
jupă. cu o grație de balerină 
în mișcări, încearcă să des
curce coloanele de mașini ca
re se înnoadă aparent inex
plicabil la intersecții...

Noul aeroport internațio
nal, intrat anul trecut în 
funcțiune, a tras între el și 
oraș o autostradă. Pe una 
din laturile ei au răsărit ci- 
teva zeci de clădiri, eontu- 
rind in plin cîmp viitoarea 
cetate universitară a Varșo
viei. Unele cămine studen
țești au fost date deja 
funcțiune și afișe invită, 
tot orașul, tinerii turiști 
polonezi sau străini — să 
adreseze acestor hoteluri
vacanță. Dar unde sint stu
denții, acum, în iulie ? La a-

ne. 6 500 000 de cetățeni cambod- 
gieni sînt afectați de gravele 
consecințe economice pe care le 
are războiul purtat de regimul lui 
Lon Noi, sprijinit de forțele 
americano-saigoneze, împotriva 
forțelor patriotice, se spune în 
mesaj. Pe de altă parte, mesa
jul menționează că, în afara di
ficultăților economice, populația 
khmeră este supusă unui regim 
de opresiune politică. In acest 
sens, este condamnată noua mă
sură represivă a autorităților de 
la Pnom Penh, instituirea legii 
marțiale — în virtutea căreia 
orice cetățean poate fi condam
nat pe termene de la 5 la 20 de 

fără un motiv întemeiat.

Din presa străină
• ZIARUL AMERICAN „NEW 

YORK TIMES" a p'ublicat luni un edito
rial asupra masacrului de la Song My.

• ZIARUL BRITANIC de tendință 
conservatoare „DAILY MAIL" publică 
un articol pe marginea insistențelor 
R.S.A. de a obține armament.

De aproape o săptă- 
mînâ cei 150 000 de locui
tori ai orașului Reggio 
Calabria din „sudul fier
binte" al Italiei se află 
într-o revoltă deschisă 
împotriva autorităților 
centrale.

Invocarea iresponsabilității mintale, relevă ziarul, ar 
putea constitui o apărare validă pentru acei militari ce 
urmează a fi traduși în fața unor curți marțiale. O astfel 
de scuză nu poate fi utilizată însă pentru acele oficialități, 
militare sau civile, aflate în eșaloane mai înalte, care au 
încercat să înlăture în mod deliberat orice probă privind 
cele întîmplate în cătunul sud-vietnamez. Pata pe care 
afacerea de la Song My a lăsat-o pe conștiința Statelor 
Unite nu poate fi ascunsă. Efectul ei ar putea fi diminuat 
doar prin urmărirea judiciară a celor vinovați la diferite 
niveluri, prin revizuirea politicii și metodelor care fac 
posibile astfel de aberații și, în cele din urmă, prin recu
noașterea „iresponsabilității“ mai largi a încercării de a 
rezolva problemele politice ale Vietnamului prin inter
venția masivă a puterii militare americane“.

în 
în

se 
de

UN ORAȘ SE REVOLTĂ
CONTRA UITĂRII

Potrivit cotidianului amintit, „R.S.A. ar dori să sem
neze un acord cu N.A.T.O. în virtutea căruia orice atac îm
potriva Republicii Sud-Africane ar echivala cu un atac 
împotriva N.A.T.O., exact în maniera în care pactul este 
conceput între membrii săi fondatori“’. în continuare, 
„Daily Mail“ relevă că „responsabilii apărării R.S.A. au 
transmis colegilor lor britanici un voluminos dosar, me
nit să convingă că guvernul de Ia Pretoria trebuie să joace 
un rol esențial în asigurarea principalului drum pentru 
aprovizionarea cu petrol a țărilor membre ale N.A.T.O. 
— în același timp principala rută comercială a Marii Brita
nii — dar că armele necesare îndeplinirii unui aserrșmea 
rol îi lipsesc“. „Pentru început, menționează „Daily Mail“, 
în concepția guvernului de la Pretoria, N.A.T.O. ar trebui 
să fie prezent în regiune printr-o forță navală de 12 fre
gate, iar în cazul încheierii acordului sugerat, R.S.A. ar fi 
gata să afecteze acestui scop toate forțele sale, putînd fi

Incepînd de lunea trecută in
tre miile de manifestanți și po
liție au loc zilnic adevărate 
lupte de stradă, soldate pînă a- 
cum cu un mort, peste 300 de 
răniți și 90 de arestați. Mai 
multe clădiri publice au fost 
incendiate, numeroase automo
bile au fost distruse, Ia princi
palele intersecții au fost ridica
te baricade din saci de ciment 
și vagoane de tramvai răstur
nate. Transporturile feroviare, 
maritime și aeriene au ajuns să 
fie paralizate, în timp ce dea
supra întregului oraș se ridică 
un fum gros provenind de la 
cauciucurile de automobile a- 
prinse.

Scinteia care a aprins „incen

Demonstranții înfruntă poliția la Reggio Calabria. Tulburările s-au soldat cu un mort, 300 ds 
răniți și 90 de arestări

diul" din Reggio Calabria a fost 
o hotărire a guvernului italian 
de a stabili capitala noii re
giuni Calabria Ia Catanzaro, un 
oraș mai mio situat la o distan
ță de 125 km. Dar combustibi
lul ce a alimentat revolta a 
fost sentimentul de frustrare și 
amărăciune resimțit de locui
torii acestui oraș pentru faptul 
că de decenii ei au fost dați 
uitării. Orașul a fost distrus a- 
proape complet in trei rînduri 
de puternice cutremure de pă- 
mint. El a fost bombardat de a- 
vialia anglo-americană in cursul 
ultimului război mondial. El a 
devenit un important „centru 
de activitate“ ai celebrei Mafia. 
Reggio-calabrezii nu vor să mai 
suporte acum aceste stări de lu
cruri.

Reggio Calabria este ultimul 
exemplu dintr-o scrie de pro
teste civice care au fost declan
șate din cauza unui motiv in 
aparență nesemnificativ, pentru 
a se transforma într-o revoltă 
de proporții. Anul trecut, mii 
de persoane s-au ciocnit cu po
liția in orașul Caserta pentru 
motivul că echipa locală de 
fotbal a fost exclusă din cam
pionat. Fermierii din Avola și 
Battipaglia au desfășurat ade
vărate lupte cu poliția în ceea ce 
la început a fost o mișcare de 
protest împotriva prețurilor la 
produsele agricole. Locuitorii 
din Pescara s-au revoltat, Ia 
rîndul lor, luna trecută, tot pen
tru că orașul Catanzaro a fost 
desemnat capitala regiunii Ca
labria. Dar fiecare din aceste 
mișcări protestatare a avut o 
cauză mult mai profundă. Ele 
reflectau nemulțumirea popu
lației din sudul Italiei pentru 
faptul că așezările lor sînt men
ținute într-o stare de înapoiere 
pe plan economic, social, sul
furai.

Lucrurile se petrec oarecum 
identic și la Reggio Calabria. 
Din cele 93 de orașe mari ale 
Italiei, Reggio Calabria ocupă 
locul 90 în ce privește venitul 
pe cap de locuitor. Una din fie
care trei persoane în virstă de 
peste șase ani este analfabetă. 
Aproximativ o pătrime din 
populație a părăsit orașul după 
încheierea celui de-al doilea 
război mondial. Dar mulți din 
cei care au rămas nu au posi
bilitatea să găsească de lucru. 
De aici, o stare de apatie a 
populației, de nemulțumire pen-

tru că orașul a fost dat uitării 
de autoritățile centrale, de re
voltă tăcută pentru faptul că 
cei care ar intenționa să facă 
investiții în scopul creării unei 
industrii se lovesc de conjura
ția Mafiei. Pe lingă toate a- 
cestea, natura s-a dovedit un 
alt inamic. Cutremurele din anii 
1783, 1811 și 1908 au devastat de 
fiecare dată aproape întregul 
oraș, îngropînd mii <le victime 
sub dărîmăturile caselor. De 
fiecare dată, ei a fost reclădit, 
iar pentru a se preveni noi ca
tastrofe nici una din 
are mai mult de trei 
etaje.

înființat sub forma 
Ionii grecești in anul 
Reggio Calabria dispunea de 
toate condițiile pentru a pros
pera. O linie de ferry-boat per
mite legătura în numai cinci 
minute între Italia continentală 
și Sicilia prin strimtoarea Mes
sina. Aici se află, de asemenea, 
principalul nod de cale ferată 
ai sudului Italiei. Dar orașul nu 
dispune de nici un fel de in
dustrie importantă și nici nu se 
întrevăd perspective de dezvol
tare a unor întreprinderi indus
triale. Locuitorii consideră că 
dacă. Reggio Calabria ar fi de
venit capitala regiunii Calabria 
ar fi beneficiat și ei prin crea
rea de noi slujbe ca și prin 
programe de construcții de clă
diri. Dar aceste speranțe au 
trebuit acum să fie abando
nate.

Primarul orașului. Pierri 
Battaglia, a refuzat să plece la 
Roma pentru a discuta cu au
toritățile centrale situația crea
tă, motivind că aceasta ar în
semna „o dezertare“. „Atunci 
cînd cerem Romei să ne trimită 
ajutor — a declarat el ziariști
lor — Roma nu știe ce să facă 
și atunci ne trimite poliția !“.

clădiri nu 
sau patru

unei co-
800 î.e.n.,

P. NICOARÄ

După cinci zile de tulburări, 
în orașul italian Reggio Ca
labria se pare că s-a restabilit 
calmul, anunță agențiile de 
presă. Ziua de duminică a tre
cut fără a fi semnalate inci
dente. In cursul dimineții au 
fost aduse provizii și alimente.
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