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NOI-ÎN MUNCĂ, ÎN VIATA
DE ORGANIZAȚIE
• Obiectivele siderurgiștilor gălățeni : O PRODUCȚIE ME

DIE ZILNICA DE 7 000 TONE OȚEL.
• Tînărul intelectual în organizația U.T.C. — ajutor și bene

ficiar al propriilor eforturi.
• Păstorii.

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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ADMITEREA in dialog
cu BACALAUREATUL

După consumarea bacalaureatului am făcut publice rezul
tatele unei anchete adresată școlii. în sinteză, sondajul certi
fica : liceul a trimis spre următoarele trepte de învățămînt 
o promoție bună, cu calități intelectuale cultivate cu mai 
aleasă grijă. Acum, după finalizarea concursului de admi
tere în facultăți, am inițiat un dialog invers : ce părere are 
facultatea despre „produsul“ liceului? Tot sintetic exprimat,

DUPĂ 12 ANI 
DE MATEMATICĂ, 

14 CANDIDATI PE UN LOC 
LA... GEOGRAFIE

Deținem din trei mari insti
tute bucureștene — Universi
tatea, Politehnica și Academia 
de studii economice — decla
rația „ne-am ales un an I pro
mițător“. î

Și atunci, pe universitari 
n-ar mai trebui să-i preocu
pe concursul decît în mă
sura în care nu și-au com
pletat cifra de școlarizare.

Totuși, concursul de admi
tere continuă să fie studiat din 
cele mai neașteptate unghiuri 
de vedere.

Iată de pildă subtitlul. Sur
prinzător poate, ne-a fost su
gerat de decanul Facultății de 
geografie, profesorul dr. do
cent Grațian Ciofrică. Pe pro
fesorul care conduce o facul
tate îl putea mulțumi faptul 
că și-a ales 53 de studenți din 
689 candidați. Ar fi fost de în
țeles chiar și vanitatea că pro
fesia sa e atît de rîvnită. Dar, 
tot ca profesor, și-a pus cu lu
ciditate problema : ce-i deter
mină pe 700 de tineri să abor
deze geografia ca profesie, cînd 
se cunosc exact limitele nume
rice în acest domeniu ? Co
eficientul de concurență la 
ultimele două concursuri care 
a adus 14—15 candidați pe 
un loc, a devenit, astfel, 
obiect de studiu. La urma 
urmelor, 14 candidați pe un 
loc la Facultatea de geo
grafie nu este o problemă nu
mai a Facultății de geografie, 
ci trebuie să devină o chestiu-

ne a liceelor și a celor care Ie 
îndrumă activitatea. Elevii în
vață 12 ani matematică, nu 
există concursuri naționale și 
internaționale de geografie, ci 
de matematică. Și, eu toate as
tea, știu că la politehnică și 
la alte facultăți care au la 
bază matematica, numărul de 
candidați pe un loc este între 
1 și maximum 5. Totuși, poate 
ei sint avantajați. Au candi
dați mai puțini, dar cu o pre
gătire mai omogenă, datorată 
preocupării timpurii pentru 
profesie“.

certificatul bacalaureatului s-a dovedit acoperit. Dar cum în 
aprecierile sintetice se află inclusă o promoție însumind 
peste 60 000 de tineri, să depășim — ca și în cazul bacalau
reatului — aprecierea cu iz de verdict — „o promoție bună“ 
— și să operăm o secțiune de mai mare adîncime în acest 
concurs care a măsurat, poate mai exact decît în alți ani, pu
terile absolvenților.

Foarte interesantă observa
ția. Și> sub diverse forme, a 
fost reluată de ceilalți interlo
cutori ai noștri. Matematica o- 
cupă, alături de română, cea 
mai mare pondere în pregăti
rea liceanului. Dar, paradoxal, 
este exact disciplina care a- 
lungă 
roase 
să se 
probă 
cursul de admitere pentru sec
ția de sociologie, de pildă, și, 
dintr-o dată, sociologia și-a 
micșorat puterea de atracție

candidații de Ia nume- 
facultăți. A fost de ajuns 
introducă anul acesta o 
de matematică la con-

OPRE
Elevi ai Liceului teoretic nr.

2 din Cîmpina pe șantierul

Vacanța 
mare 

in salopeta
TIOASĂ
PAGINĂ

EDUCATIVA
De sus, din Turnul Chindiei, 

ai avantajul de a avea în între
gime sub priviri ceea ce tîrgo- 
viștenii numesc de pe acum 
„parcul orașului". De pe acum, 
intrucît pilcurile de copaci pre
sărate pe întinderea de iarbă 
dispusă în pantă alcătuiesc cadrul 
cel mai propriu pentru odihnă și 
recreere, chiar dacă nu vei găsi 
deocamdată aproape nimic din 
ceea ce sîntem obișnuiți să întîl- 
nim în locurile ce le căutăm la 
ora agrementului.

Deocamdată... Pe harta agăța
tă sub coroana unui nuc umbros 
întrezărim noua înfățișare a 
parcului nu peste multă vreme. 
Lopețile, casmalele lovind pămîn- 
tul în această jilavă dimineață 
de iulie sînt fragmente-uvertură 
ale marelui concert ce va trans
mite parcului înfățișarea din pla
nul peisager. Aici va fi un motel. 
Acolo, un lac artificial, cu debar
cader, 
găzdui 
insulă 
stingă,

vechii cetăți de scaun, un teatru 
de vară în aer liber sprijinin- 
du-se de denivelarea terenului.

Două sute de elevi din școlile 
Tîrgoviștei și-au dat întîlnire în 
acest perimetru de verdeață, sub 
soarele verii. O frîntură din va
canța lor va fi însoțită de zgomo
tul uneltelor pregătind terenul 
preschimbărilor, al înnoirilor aș
teptate. Acum avem în față un 
grup de elevi din viitoarea clasă 
a XU-a B de la Liceul nr. 2. Ca 
și în cursul anului îi însoțește di
riginta lor, prof. Margareta U- 
drea. Dar spre deosebire de orele 
de dirigenție ei participă la 
pichetat terenul, la nivelări, la a- 
coperirea șanțurilor prin care au 
fost amplasate traseele de insta
lații. La ora amiezii este așteptat 
schimbul următor...

La Pucioasa, sfîrșitul acestui an 
anunță un eveniment sărbătoresc

-

muncii voluntar-patriotice de

la Valea Călugărească.

Foto : C. CIOBOATĂ

Vii mic promontoriu va 
braseria... In mijloc o 

liliputană. La intrare, pe 
chiar în umbra zidurilor

NINA REȘCA 
ZINUȚA IONIȚĂ

(Continuare în pag. a V-a)
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FOBIA

I Înțelegem In mod curent prin 
poezie patriotică o operă care 
mărturisește sau, amplificîndu-și 
tonul, proclamă în chip di
rect atașamentul ireductibil, dra
gostea eroului liric pentru comu
nitatea umană din care face par
te, pentru istoria acesteia, pentru 
geografia însăși care o adăpos
tește. Notele definiției de mai 
sus le-am extras, firește, din ana
liza unor modele tradiționale. 
Vom observa că poemele patrio
tice exemplare au fost scrise în 
anumite momente istorice, să 
luăm de pildă anul 1848, că, prin 
urmare, înflorirea speciei se lea
gă de conjuncturi precise. Obser
vația este valabilă în toate lite
raturile. Deducem de aici necesi
tatea poeziei patriotice resimțită 
'de autori a căror operă, departe 
de a fi univocă, se distinge toc
mai printr-o mare complexitate. 
'Așa au fost, ca să ne servim de 
cele mai cunoscute exemple, A- 
lecsandri și Petofi, Eminescu și 
Hugo. Poemele lor nu au o func
ție decorativă simplă, ele sint ex
presia patetică a spiritului națio
nal într-un moment unic. Valoa
rea acestora constă în caracterul 
lor reprezentativ, iar forța de re
prezentare necesară geniul nu o 
poate avea decît în epoci istori-

(Continuare în pag. a IV-a)

La

de la 10 candidați pe un loc 
(anul trecut) la 3. în schimb, 
sînt 20 de candidați pe un loc 
la filozofie, o facultate grea 
dar care prezintă „avantajul“ 
că nu cere matematică la ad
mitere. în relația : 1740 locuri 
la A.S.E., 5590 candidați și
253 locuri neacoperite — tot 
matematica poartă „vina“. A- 
cademia de studii economice 
pregătește cadre foarte solici
tate în profesii de mare actua
litate. Cu toate acestea, nu 
poate concura ca număr de 
candidați cu Universitatea toc
mai din cauza matematicii.

Remarcile interlocutorilor 
ne trimit la o etapă depășită 
de candidații la admitere, dar 
înscriindu-se în enigma „14 pe

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Porțile de Fier

L...
:<

«F
Fotografia de mai sus, deși înfățișează o pereche cu identitate exactă, ori poate tocmai 

de aceea, are în pagina noastră, astăzi, valoare de simbol : anual, zeci, poate sute de mii 
de familii tinere pornesc la drumul lung și bucuros al vieții în doi. Numele n-au aici impor
tanță, esențială e iubirea, premisa și suportul fericirii, care-i face pe ei doi, pe multe milioa
ne de alți doi, sa-și fie pentru totdeauna soț și soție.

Dar dacă publicăm această fotografie este pentru a lansa o invitație.
Primim, uneori, povestiri despre iubiri destrămate, și le publicăm. Nu însă fără oarecare 

regret că tocmai ceea ce e caracteristic, majoritar — fericirea adevărată a celor ce se iu
besc —, nu ajunge (din discreție, desigur) atît cît ar trebui la cititorul tînăr. Și e nedrept ! 
lată, deci, invitația : scrieți-ne despre viața dumneavoastră de familie, adică de tineri în
drăgostiți care și-au realizat aspirațiile, despre copiii pe care-i aveți sau îi așteptați, despre 
visele dumneavoastră.

Și dacă aveți fotografii care vorbesc despre dumneavoastră doi, împrumutați-ni-le pentru 
un timp, Vrem să deschidem, în pagina de ziar, un album al iubirii...

Foto : ION CUCU

PROBE LA PRIMUL
HIDROAGREGAT
în ziua de 21 iulie 1970 au 

început probele cu apă Ia pri
mul hidroagregat al Centralei 
hidroelectrice Porțile de Fier. 
Prima rotire cu apă a hidro- 
agregatului ,a avut loc Ia ora 
20,05. Programul de probe se 
desfășoară în continuare în 
condițiile prevăzute.

în aceeași zi au început pro
bele cu apă la hidroagrcgatul 
nr. 1 din Centrala Hidroelec
trică Iugoslavă de la Porțile 
de Fier.

„ELEV-CLUBUL" BRAȘOVEAN '

In ceea ce privește utilitatea 
cluburilor de vacanță ale elevi
lor, opiniile sint împărțite. Există 
păreri pro și contra. De obicei se 
susține că petrecerea vacanței în 
cadrul cluburilor facilitează par
ticiparea elevilor la un program 
pe care aceștia nu ar avea posi
bilitatea că și-l organizeze indi
vidual sau in grupuri restrînse. 
Și aceasta este realitatea. In mod 
normal, asemenea instituții sînt 
dotate cu autobuze pentru ex
cursii, dispun de terenuri de 
sport, de săli sau platouri de dans, 
de orchestre, au putința să invite 
în mijlocul elevilor personalități 
de seamă ale vieții politice, știin
țifice și culturale. Totuși, uneori 
(mai ales în ultima vreme), se ple
dează pentru desființarea clubu
rilor de vacanță ale elevilor. Ca
dre didactice și unii activiști ai 
organizațiilor U.T.C. argumentea
ză că ar fi formale, că elevii ma
nifestă tendința de a-și 
odihna așa cum doresc 
potrivit unui program.

Este drept că multe

CLUBURI
ALE

ELEVILOR

din

organiza 
ei și nu

cluburi

desfășoară o activitate formală 
sau rigidă. De asemenea, e drept, 
că elevilor nu prea le place să pe
treacă o vacanță „programată". 
Dar pot fi acestea motive care 
să determine desființarea clubu
rilor ? „Elev-club" din Brașov — 
prin conținutul activității, și forma 
sa de organizare — le respinge 
ca fiind nefondate.

Poate că nici un alt oraș
țară nu are posibilitățile Brașo
vului de â oferi elevilor cadrul 
în care să-și organizeze singuri, 
fără sprijinul vreunui 
foarte frumoasă vacanță. Poiana 
Brașov, Cristianul Mare, cabane
le din împrejurimi, orașul cti viața 
sa culturală și sportivă reprezin
tă surse inepuizabile de petrece
re plăcută și instructivă a timpu
lui liber. Cu toate acestea, „Elev- 
club“-ul brașovean se bucură zil- 

. nic de o mare afluență de tineri, 
I atrași de acțiuni prezentate cu 

pricepere și cu fantezie.'
întreaga viață de club, este or

ganizată și condusă de elevi. Un 
colectiv ales de către adunarea 
membrilor permqnenți (posesori 
ai carnetelor cu emblema „Elev- 
club"), deliberează zilnic pe mar
ginea sugestiilor și dorințelor ma
nifestate în legătură cu conținu
tul. programului de activitate. Se 
fac. eforturi pentru a se răspun
de favorabil tuturor preferințelor.

ADRIAN VASILESCU

club, o

(Continuare în pag. a IV-a)

Nervi, speranțe CLASAMENTUL

și mistere

de EUGEN BARBU
Ultima etapă a campionatului 

nostru de fotbal a fost marcată 
de prezența nevăzută a amenin
țării căderii în divizia B. Patru 
echipe au tremurat în această 
miercuri, ca la un film cu Boris 
Karloff de pe vremuri. Godzilta 
era, de fapt, un balon cu buline

care trebuia sau nu trebuia să 
intre în spațiul porții proprii sau 
a adversarului. Pe la sfîrșitul 
amiezii fotbalistice, trei dintre 
candidații la retrogradare se aflau 
în aer, pregătindu-se, în felul

(Continuare în pag. a V-a)

1. U.T.A. 30 18 3 9 54—42 39
2. RAPID 30 14 9 7 39—31 37
3. STEAUA 30 14 4 12 56—37 34
4. „U“ CRAIOVA 30 13 7 10 40—37 33
5. DINAMO BUCUREȘTI 30 14 4 12 51—41 32
6. FARUL 30 13 6 11 45—40 32
7. JIUL 30 14 4 12 37—37 32
8. STEAGUL ROȘU 30 12 6 12 38—41 30
9. DINAMO BACĂU 30 10 10 10 37—42 30

10. F.C. ARGEȘ 30 11 7 12 51—47 29
11. „U“ CLUJ 30 9 10 11 40—37 28
12. POLITEHNICA 30 12 3 15 37—39 27
13. PETROLUL 30 10 7 13 36—42 27
14. C.F.R. CLUJ 30 10 7 13 29—45 27
15. CRIȘUL 30 10 fi 14 38—44 26
16. A.S.A. 30 5 7 18 23—49 17

Campioana țării este formația U. T. ARAD. Au retrogradat 
din prima divizie echipele Crișul Oradea și A.S.A. Tg. Mureș.

IPE ȚĂRM
de ZAHARIA STANCU

Ferestrele odăii în care locuiesc de cîteva zile dau spre 
mare. Le deschid. Și îndată aud cum valurile se izbesc ritmic 
de țărm, cum se sparg, cum se risipesc. Marea respiră ca o 
uriașă făptură. Marea e vie, după cum e viu văzduhul, după 
cum e viu întregul cer, cu toate stelele lui.

Marea îșj schimbă fața din clipă în clipă. Mai adineauri 
era albastră. Acum e verzuie. Peste un ceas văzduhul se va 
întuneca. Atunci marea va deveni de cerneală. Dar peste 
încă un ceas totul se va schimba. Ca o uriașă minge roșie 
luna va răsări din apele mării și va începe să urce încet spre 
cumpăna cerului. Văzduhul va fi străveziu și străvezie va fi și 
marea. Dacă nu vom închide ferestrele și dacă nu vom trage 
și perdelele, lumina de aur stins a lunii ne va vrăji încă 
o dată. Și încă o dată vom pleca să rătăcim pe țărm pradă 
amăgirilor. încă o dată vom uita că luna nu este decît un 
bulgăre sterp și uscat de piatră, — un bulgăr pe scoarța 
căruia nu viețuiește nici măcar o furnică, un bulgăr pe 
deasupra căruia nu zboară nici măcar a libelulă sau unul 
din acei fluturi stranii care nu trăiesc decît o zi și ne vom 
lăsa copleșiți iarăși de farmecul ei fără pereche, îmbătați 
iarăși (ca de un vin tare) de amăgitoarea ei lumină.

Cu lumina de lună a părții de lingă mare a Dobrogei 
m-am întîlnit în primul an care a urmat celui dintîi răz
boi mondial. Lumina lunii scălda în acea vreme o Dobroge 
săracă, pîrjolită de război, cu vaste ținuturi lăsate aproape 
în părăsire, menite sălbăticirii. Puteai ajunge de la Con
stanța la Mangalia — și dacă voiai și mai departe spre 
granița bulgară — pe un prăfos drum de țară, cu picioarele, 
sau cu o biată căruță turcească trasă de măgari sau de 
cai costelivi. Nimeni, sau aproape nimeni nu-și dădea 
seama de bogățiile pe care le reprezentau nisipurile de la 
marginea dobrogeană a Mării Negre. Cine avea bani 
pleca la Biarritz, la Ostanda, la Lido, să găsească acolo 
soare, apă, nisip. Pentru Mangalia, căreia nu puteai să-i 
spui c-ar fi măcar un orășel, făcea propagandă scriitorul 
Gala Galaction publicînd o serie de articole în ziarul (de 
mult dispărut) Dimineața. Articolele lui Gala Galaction au 
fost adunate mai tîrziu într-un volumaș care nici azi nu este 
lipsit de interes. Era în perioada în care acest scriitor — 
a cărui vastă operă n-a fost încă pusă în adevărata ei 
valoare — lucra într-o odăiță închiriată pentru o vară de 
la vreun turc sau tătar, iar fetele sale — patru la număr — 
se jucau cu valurile înalte ca niște sirene, firește, spre desă
vârșita mirare a mangaliaților. Mai la nord de Mangalia 
se închegase un sat de nemți la Costinești. Dar cine să se 
mai rătăcească și pe acolo ? La Movilă (actuala localitate 
Eforie Sud) existau trei sau patru case la care se găseau 
odăi de închiriat. Peste stația de la Eforie-Nord trecuse 
focul războiului. Singura clădire de aci fusese dată pradă 
focului. Rămăseseră doar niște ziduri. între aceste ziduri, 
care miroseau încă a ars și a cenușă, mi-am trecut și eu 
timpul o vară întreagă. Dormeam și eu și alții pe niște 
saci pe care ii umplusem cu iarbă. Cînd ploua ne acopeream 
cu foi de cort, dacă ploaia era ușoară. Dacă însă se abătea 
peste noi vre-o furtună... Eram tineri, toți băieții din colonia 
aceea școlară și o noapte ori chiar două nedormite, nu 
conta.

La Mamaia era nisip, mai erau ciulini, mai erau mărăcini.
Pe această pustietate, bătută de soarele necruțător, i-am 

luat în vara lui 1934 sau 1935 un interviu lui Nicolae Titu- 
lescu. Semnase, după lungi convorbiri, la Montreux, cu Lit- 
vinov — care pe atunci era ministru de externe al Uniunii

(Continuare în pag. a IV-a)
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SALUTARI DIN 
BUȘTENI

Expeditori : cei 180 de pio
nieri, uteciști și elevi din jude
țul Prahova, care-și petrec va
canța in cea de-a treia serie a 
taberei de la poalele Caraima- 
nului.

Prezenți în mijlocul lor, am 
fost martorii “ 
bucurie, pe care le-am consem
nat sub forma unor spicuiri ale 
jurnalului lor de activitate.

Ziua sosirii : timp urit, ploaie, 
frig. Copiii însă, „luați“ de pro
blemele organizării, repartizării 
pe detașamente, trec peste ca
priciile atmosferice, înlocuind 
încă de la început valorile ba- 
ronftetrice „ploaie“, „vînt“, cu 
maximele „veselie“, „optimism“.

Ziua a doua : razele de soare 
străpung învelișul de nori oda
tă- cu „gongul“ spectacolului de 
inaugurare a taberei.

Are loc și o avanpremieră a 
drumețiilor — o plimbare in 
jurul localității, urmată de vi
zitarea orașului.

Start al activităților sportive: 
urmașii lui Lucescu și Gruia au 
înscris in această zi primele 
puncte !

Ziua a treia : vreme excelen
tă. drumeție și plajă la Zamora. 
pregătiri intense, în vederea 
primei excursii, care se va face 
a doua zi.

Ziua a patra — deșteptare 
matinală, pregătire febrilă : in 
fața taberei așteaptă trei auto-. 
buze. La ora 8. avîndu-i „la 
bord“ pe -copii, ele porrtesc spre 
Sihaia. S-a • ■ ■ — -

poalele Caraima-

cîtorva clipe de

inaugurat recent o tabără știin
țifică in apropierea localității 
Ripa din județul Bihor.

Pe locul în care studenții oră- 
deni și-au instalat tabăra, . în 
anii trecuți 'a fost descoperită o 
așezare de .epocă romană. In 
cursul celor 30 de zile cit va 
dura tabăra, viitorii profesori 
de istorie vor efectua noi să
pături arheologice pe o terasă 
a Crișului Negru, pentru a ex
tinde aria descoperirilor ante
rioare.

Lucrările de cercetare se des
fășoară sub conducerea lecto
rului universitar Sever Dumi- 
trașcu de la catedră Istorie a 
Institutului pedagogic Oradea.

Fără îndoială că această ac- 
țiune constituie pentru studenții 
orădeni un excelent mijloc de 
adincire a cunoștințelor teoretice 
însușite la orele de curs.

lui pianist Radu Lupu tn An
glia, unde di o serie de concer- 
te la Londra, Haroogate,. Edin
burg, 
ta in 
lului

etc., după care va Concer- " 
Elveția, în cadrul Festiva- 
4e la Lucarna.

VALENTIN BUZLEA

T. KARACAȘIAN

AGENDA ESTIVALA

vizitat Castelul Pe-

Agenda estivală este bogată 
și in acest an in manifestări 
ale reprezentanților artei inter
pretative românești peste hota
rele țării.

Să incepem să răsfoim aceas
tă agendă prin a aminti că în 
prezent ansamblul de balet al 
Operei Române se află intr-un 
turneu, pînă la sfîrșitul lunii, 
în Italia. Balerinii Magdalena 
Popa, Ileana Iliescu, Leni Da
cian. Cristina Hamei. Rodica Si- 
mion, Sergiu Ștefanski, Amatto 
Checiulescu, ■
alții, prezintă la Milano, Trieste. 
Pisa etc„ o serie de spectacole 
cu „Lacul lebedelor“, „Giselle“ 
și „Seară vieneză“.

Invitat să participe între 5—9 
august a.c. la Festivalul de la I lAinElilfllDIII 
Atena, colectivul Operei Romă- | AvAUt Arii VlAIxUL

ARTHUR KREINDLER

un rol deosebit în reglarea cir
culației cerebrale.

— Ce sfat ați putea da pe 
linia preintimpinării unor ast
fel de accidente ?
' — Mi-aș permite. într-adevăr, 
o părere personală în această 
privință. Accidentul cerebralo- 
vascular se întîmplă de obicei 
la o vîrstă mal înaintată și la 
bolnavi care au anumite lezi
uni ale vaselor cerebrale. Se 
impune, in consecință, o igienă 
anumită. Oamenii mai în vîrstă 
nu trebuie nici să se surmeneze,' 
dar nici să ruginească. Creierul 
cere un continuu „masaj spiri
tual". De altfel, noi ne ocu
păm foarte mult de problema 
profilaxiei, care este în primul 
rînd o problemă de medicină 
generală, deoarece se referă 
mai ales la profilaxia vaselor 
vasculare, în general, nu numai 
la cele ale creierului.

— Ce alte probleme abordați ?
— A doua mare problemă de 

care ne ocupăm este epilepsia. 
Colectivul nostru și-a îndreptat 
atenția în mod deosebit 
pra epilepsiei copilului și 
dlem mijloacele cele mai 
cace de tratament ale acestei 
boli. în plus, aș vrea să mai a- 
daug faptul că zilele trecute am 
depus la Editura Academiei 
manuscrisul unei cărți care 
are ca titlu „Infarctul și hemo
ragia cerebrală“. Este o lucrare 
de sinteză pe marginea lucră
rilor mele și cele ale colabora
torilor mei în acest domeniu.

Laboratoare!© ! 
»«m» Jransmit • 1

O NOUĂ IPOTEZĂ
COSMOGONICA ?

Petre Ciortea și

asu- 
stu- 
efi-

MIKIS TEODORAKIS, ce
lebrul muzician grec, autor al 
unor înaripate piese de mu
zică ușoară este oaspetele 
Bucureștiului în aceste zile.

Cercetătorul sovietic S. Zaha- 
rov este autorul unei noi ipo
teze asupra originii sistemului 
nostru planetar. Conform teo
riei sale, planetele sistemului 
solar s-au format in două eta
pe. Inițial, in urmă cu 4,5—5 
miliarde de ani Soarele s-a 
„rupt“, formind planetele Jupi- 
ter. Saturn, Uranus, Neptun și 
Pluton. Apoi, o planetă enormă, 
căreia savantul sovietic i-a dat 
numele convențional Olimp, s-a 
format in imediata vecinătate a 
soarelui. Masa ei era de 1 000 — 
1 500 de ori mai mare decit cea 
a Pămintului. Din cauza dimen
siunilor sale insă, ea nu a reu
șit să reziste imenselor presiuni 
interioare și a explodat. O par
te din resturile sale a căzut 
inapoi pe Soare, iar o altă parte 
a format celelalte planete ale 
sistemului solar : Pămintul, Ve- 
nus. Mercur și Luna. Această 
ipoteză ține seama de legile 
stabilite de cunoscutul academi
cian sovietic Otto Schmidt in 
teoria sa asupra evoluției siste
mului solar. Zaharov afirmă, de 
asemenea, că este posibil să 
existe în Univers sisteme sola
re care au cunoscut aceeași 
evoluție și că probabil, s-au for
mat deja, alte civilizații simila
re cu a noastră.

P. JUNIE

Șantier de 
creație j

L V ■ : ."X " -V

* Concursuri

ION VÄDUVA-POENARU

.DEBUTUL 
SPERANȚELOR

leș, s-au Oferit buchete de flori 
oaspeților stl-ăini partîcipanți 
la Conferința internațională pe 
temă „Copilul în fața evoluției 
tehnicii contemporane“.

In perspectivă ; drumeții la 
Gura Dihamului, Azuga, Pre
deal precum și la cascada Ur- 

lătoărea : de asemenea, nenumă
rate concursuri de cîntece și re
citări, o seară de basm pen
tru cei mai mici, vizitarea Ca
sei memoriale „Cezar Petrescu“.

De reținut că săptămînal ute- 
ciștii taberei vor face cite-o ia* 
formare politică și că tot ei,, 
răspunzind chemării Comitetu

lui orășenesc U.T.C. din Buș
teni, vor efectua un număr de 
ore de muncă patriotică.

Un program vâriat. pe mă
sura visurilor pe care copiii și 
le fac încă din timpul anului 
școlar, pentru mult așteptatele 
zile ale vacanței !

ne va prezenta două spectacole 
cu opera „Carmen“, un specta
col cu baletul „Romeo și Ju- 
lieta“ și o seară de balet «im
pusă din cele două „Rapsodii“ 
de George Enescu, „Valsurile“ 
de Strauss și „Chopiniana“.

Dintre formațiile de cameră 
care vor susține ooncerte în 
străinătate, amintim cunoscutul 
cor „Madrigal“, dirijat de artis
tul emerit Marin Constantin, 
invitat și la ediția din anul 
acesta a Festivalului de la 
Ohrid în Iugoslavia, precum și 
cvartetul „Muzica“, care, după 
ce va apare in fața auditoriului 
din Viena și Linz, va participa 
la Festivalul de la Bregenz.

Un ansamblu folcloric din 
România, format din 80 de per
soane, efectuează in prezent un 
turneu de șapte săptămini in 
orașele spaniole Madrid, Barce
lona. Cordoba, La Coruna, Va- 
lencia, Bilbao, Sevilla, Alicante, 
Cadix, ele.

în a doua jumătate a lunii 
august pleacă intr-un turneu in 
Uniunea Sovietică. Orchestra de 
estradă a Rădioteleviziunii Ro
mâne. sub conducerea artistului 
emerit Sile Dinlcu.

Numeroși artiști români de o- 
peră sint invitați la diferite 
festivaluri muzicale europene, 
ce au loc in timpul sezonului 
estival. Vom aminti aci că so
prana Emilia Petrescu va sus
ține un recital în cadrul Festi
valului de la Ohrid, soprana 
Ileana Cotrubaș va participa la 
eîteva spectacole cu opera „Bas- 
tien și'BăStienne'' ‘ • •
de la .Salzburg, 
mezzosoprana 
va susține un 
simfonic la Festivalul 
Wartburg, in

— Problemele neuro-fiziolo- 
gice capătă tot mai mult ac
ces în cimpul vizual al cercetă
rilor, in toate marile centre 
științifice de specialitate din 
lume, inclusiv în cadrul institu- 

care 
una

E. T. SAMUILÄ

MOMENT 
ARHEOLOGIC

Studenții Facultății dè istorie- 
geografie de la Institutul pe
dagogie de 3 ani Oradea au

la Festivalul 
în timp ce 

Martha Kessler 
concert vocal- 

de la 
Wartburg, în R. D. Germană. 
Baritonii Òctav Enigărescu și 
David Ohanesian au fost invi
tați să apară in spectacole de 
operă la Varna si respectiv la 
precis, noi am găsit la bolnavii 
Maddalena Popa și Amatto Che- 
ciulescu, în cadrul angajamen
tului lor la „Ballet Thèatre 
Contemporain“, din Franța, vor 
participa la Festivalul de la O- 
range.

Menționăm, de asemenea, re
citalul pianistului Gabriel Ami- 
rat, la Viena și turneul tînăru-

tului de neurologic pe 
îl conduceți. Care este 
din aceste probleme 7

— Cea mai importantă 
blemă pe care o cercetăm as
tăzi în institut și care în ace
lași timp preocupă pe foarte 
mulți oameni de știință, este 
cea a bolilor vasculare ale cre
ierului. Ele au 
răspîndire, iar 
bind, ocupă pe 
locul al treilea, 
infarctul cardiac, ca motiv de 
mortalitate. Rezultă., de aici și 
marea lor importanță pentru 
cercetare, fapt pentru care ne 
străduim de cițiva ani să îm
bunătățim mijloacele lor de 
diagnosticare și de tratament. 
In acest sens, am emis o ipo
teză asupi*a rolului probabil 
pe Care îl au unii centrii ner
voși din creier în mecanismul 
de producere al unor tulburări 
cerebralo-vasculare.

— Ipoteza a fost verificată 7
— Desigur. Și nu numai în 

țară, ci și in străinătate. De 
exemplu profesorul american 
J. Meyer a publicat de curînd o 
lucrare în paginile căreia s-a 
confirmat experimental punc
tele noastre de vedere.

— Concret, ce cercetări s-au 
întreprins în cadrul institutu
lui 1

— Cercetările care ne-au 
condus la această ipoteză cu
prind în principal trei sfere : 
neurofiziologia, anatomo-pato- 
logia și domeniul clinic. Mai 
precis, noi.am găsit la bolnavii 
care 
unor 
lare, 
nele 
cum 
rior, formația reticulată și o se
rie de formațiuni nervoase 
care, așa după cum au arătat 
atîțiă oameni de știință, joacă

pro-

o foarte mare 
statistic vor- 
plan, mondial 

după cancer și

au sucomnat din cauza 
accidente cerebralo-vascu- 
leziuni importante în u- 

formațiuni subcorticale 
sînt hipotalamusul poste-

De la Baia Mare ne sosește 
vestea unei alte manifestări de
dicate muzicii ușoare : zilele 
acestea s-a încheiat prima edi
ție a Festivalului-concurs „De
butul speranțelor" organizat 
de Comitetul municipal U.T.C. 
în colaborare cu Consiliul Mu
nicipal 
mitetul 
tură și 
premii 
Olimpia Vultur (elevă), Angela 
Mirișan (funcționară), Iacob 
Falticska (elev), Margareta 
Chioreanu (elevă). Florența Da- 
ringă (elevă). S-au mai acordat 
3 mențiuni : Vasile Iațica (mun
citoare), Maria Mariar (tehnici
ană) și Sanda Filip (elevă).

• DEVA
în localul galeriilor Fondului 

plastic, din orașul Deva — din 
inițiativa Comitetului județean 
pentru cultură și artă în "cola
borare cu Uniunea Artiștilor 
Plastici — s-a deschis o expozi-

al Sindicatelor și Co- I t*e de artă plastică cu vinzare, 
municipal pentru cui- I ,llcl'ar' . S? . aparJj’’ î* tinerilor 

. | profesori Mircea Bitca, Ion Seu, 
arta. Juriul a decernat I iosjf Enghel etc. 
următorilor concurenți : I

• TIRGOVIȘTE
Facultatea de arte 

București în colaborare 
mitetul județean pentru 
șî artă Dîmbovița a organizat în 
sălile Muzeului de istorie din 
localitate, o expoziție cu lucră
rile studenților, realizate în pe
rioada practicii documentare în 
Tirgovișțe.

Expoziția cuprinde peste 120 
de lucrări.

plastice 
cu Co- 
cultură

M. V.

TR. P.

VEDETELE
BRAȘOVULUI

Zilele acestea, Casa de discuri 
„Electrecord“ a difuzat un diso 
cuprinzînd melodii de compozi
tori români în interpretarea 
laureaților concursului „Cerbul 
de aur“ ediția 1970.

Interpretează : Thérèse Stein- 
metz. Lize Marke, Angela Simi- 
lea, Pașa Hristova, Bernadette, 
Galina Nenașeva, Doina Spăta- 
ru, Lilian Harriet, Julie Saget, 
Joe Dolan, Francine.

Acompaniază Orchestra Festi
valului de la Brașov — dirijor 
Sile Dinicu.

DETERMINAREA
VITEZEI CU MARE 
VITEZĂ

S. IOACHIM

O navă cosmică străbate 
căile astrale iar noi, indepli- 
nindu-ne cotidienele obli
gații profesionale, rămînem 
atenți la tot ceea ce ne co
munică specialiștii ce urmă
resc zborul de Ia centrul de 
coordonare. De fiecare dată, 
acestora nu le scapă unul 
din cei mai 
rametri de 
de deplasare 
se determină

importanți pa- 
zbor — viteza 
a navei. Cum 
viteza navelor

cosmice, cum este posibil ca 
de la sute de mii de kilome
tri să urmărim nava in 
gborul ei 7

Desigur, cu ajutorul unor 
complexe aparate la reali
zarea cărora concură cele 
mai noi cunoștințe in do
meniul automaticii și meca
nicii, electronicii și electro
tehnicii. Aplicațiile acestor 
aparate sint multiple puțind 
fi la fel de bine folo
site pentru identificarea 
oricărui proces ce are loc 
intr-un grup de instalații. 
Cum în țara noastră intro
ducerea calculului probabi
listic pentru studiul siste
melor automate constituie o 
problemă de mare actuali
tate și dată fiind lipsa apa

raturii necesare, mai mulți 
studenți de la Facultatea de 
automatică a Institutului 
politehnic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ din București sub 
conducerea tinărului asis
tent Ion Polcu, au hotărit 
să-și consacre o parte din 
timpul lor liber, acestui do
meniu de cercetare.

Lucia Niculescu, Dan 
Hurduc, Adrian Ștefănescu, 
Călin Popescu, Ștefan Hol- 
ban și Ion Macoviciuc au 
trecut în urmă cu doi ani la 
realizarea primului element : 
generatorul de semnale 
pseudoaleatoare. Adoptind 
sistemul numeric, perfor
manțele nu s-aU lăsat aștep
tate, eliminîndu-se erorile 
obținute la aparate similare 
din străinătate datorită folo
sirii sistemului analogic. Dar 
cum în unele studii este 
strict necesar a se lucra în 
acest din urmă sistem, apa
ratul este capabil să răs
pundă și acestei cerințe.

S-a continuat cu cea de a 
doua parte — corelato- 
rul r'ectronic polar — me
nit să ușureze la maximum 
prelucrarea automată a da
telor statistice prin efectua
rea operațiilor de înmulțire 
și integrare. Cei 200 de tran
zistor! aflați numai in 
blocul integrator conferă 
o mare rapiditate și pre
cizie de lucru. După ter
minarea construcției apa
ratelor au început cău
tările de perfecționare, de 
folosire a aceluiași apa
rat de duble funcțiuni. Prin 
efectuarea pe panou a unor 
simple conexiuni, Lucia Ni
culescu a găsit posibilitatea 
de a folosi corelatorul și ca 
generator de semnale.

Automatizarea în industria 
constructoare de mașini, sta
bilirea vitezei de deplasare 
a oricărui corp aflat în miș
care, determinarea vitezei 
optime de laminare — sînt 
numai citeva din multiplele 
aplicații pe care Ie poate 
avea registrul de deplasare 
tranzistorizat care memo
rează și intirzie semnalele.

Dar cîți din viitorii bene
ficiari ai acestor aparate ac- 
ționînd zecile de butoane și 
urmărind salba de beculețe 
colorate de pe panou, vor 
ști că cei ce le-au realizat 
au lucrat zile de-a rindui cile 
12 ore în laboratoare, că a 
fost nevoie de o adevărată 
artă de bijutier pentru a 
realiza sute de circuite unite 
prin mii de lipituri 7

Merită menționat faptul că 
această aparatură complexă 
a fost realizată pornindu-se 
de la un montaj simplu ți 
continuindu-se din aproape 
in aproape pentru a adăuga 
alte ți alte caracteristici su
perioare de funcționare. Prin 
insăți originalitatea construc
ției lor, tinerii studenți 
de la politehnica bucureș- 
teană nu' puteau avea Ia dis
poziție nici o schemă de re
ferință. întreaga aparatură 
este rodul gîndirii ți muncii 
lor.

IOAN VOICU

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).

PAN VOLODIOWSKY î 
la Republica 
18,30; 21).

ARGOMAN 
CUL: rulează 
le 9; 11: 13; 15; 17; 19; 21), Festi
val (orele 9; lf,15; 13,30; 16; 18.30; 
21), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Modern (orele 9.30; 
11,30; 16; 18; 20), Grădina Doina 
(ora 20,30), Arenele Romane (ora 
20,45).

JANDARMUL SE INSOARA î 
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 LUI MONTE 
CRISTO ’ rulează Ia Victoria (o- 
rele 8; 10; 12,15; 14,30; 16,30; 19; 
21), Miorița (orele 1F, 15; 17,30; 20). 
SPLENDOARE IN IARBA : rulea
ză la Central (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

rulează
(orele 10; 12,30; 16;

SUPER-DIABOLI-
la Luceafărul (ore-

rulează la Gluleștt (orele 
18; 20,30), Arta (orele 10,30;
18), Flamura (orele 11; 16; 18,15; 
20,30), Grădina Arta (ora 20,30).

FREDDY ȘI CtNTECUL PRE 
RIEI : rulează la Cotrocenl (ore
le 15,30; 17,45; 20), Grădina Vitan 
(ora 20,30), Vitan (ora 15,30).

OPERAȚIUNEA LEONTINE 7 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18;
20,15).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
Ia Crlngați (orele 16; 18; 20).

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

STRĂINII : rulează la Gloria 
(orele 9; 11.15; 13,30: 16; 18.15;
20.30) , Tomis (orele 9; 11,15: 13,30; 
15,45 ; 18,15), Grădina Tomis (ora
20.30) .

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

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

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

ACȚIUNEA „VULTURUL* I 
lează la Munca (orele 16; 18;

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

AFURISITUL DE BUNIC : 
lează la Rahova (orele 15,30;

FAMILIA TOT : rulează la 
tan (ora 18).

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

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

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

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Cinemateca Unlon (orele 9; 11; 
13), ROȘU ȘI NEGRU (ora 19).

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

ru-
20).
Să-

!

ru- :
18). 
VI-
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(la Teatrul 
: SUZANA 
Tânase“ (la

Teatrul de Operetă 
de vară („Herăstrău") 
— ora 20; Teatrul ,,C. ianase" (is 
Gradina Boema) : SONATUL LU 
Nil — ora 20.

JOI, 23 IULIE

JOI, 23 IULIE 197»
PROGRAMUL I

$8'

Louis de Funes își continuă 
comicele aventuri în „Jandar

mul se însoară".

așteaptă pina se întune
ca : rulează la Lumina (orele 9.15; 
—15,45 In continuare; 18,15; 20,30).

MARILE VACANTE : 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
MENTARE ; ____  __ __ _
Noi (orele 9—21 In continuare^.

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
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 
le 16; 18,15; 20.30).

operațiunea 
PLIN : rulează la 
15.30; 17,45; 20),
(ora 20,15). .

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

VlNATORUL DE CĂPRIOARE S 
15,30; 18),

DE FILME DOCU- 
rulează la Timpuri

la Grlvița (ore-

LADY CHA- 
înfrățirea (orele 

Progresul-Parc

rulează la Lira (orele 
Grădină (ora 20,15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE

• ' • • • • •

ADMITEREA
(Urmare din pag. I) 

un lot la geografie“ : alegerea 
secțiilor uman — real in clasa 
a X-a. Mult mai mult de ju
mătate din numărul elevilor de 
liceu optează — justificat ori 
nu — pentru real. Numărul lor 
și. în consecință, numărul cla
selor reale întrece într*atît nu
mărul umaniștilor, încî’t auzim 
frecvent formulată îngrijora
rea că tineretul se îndepărtea
ză de studiul științelor uma
niste în favoarea tehnicii. Din- 
tr-odată, lucrurile se răstoar
nă la admitere, numărul can- 
didaților la facultățile cu pro
fil umanist întrecînd cu mult 
pe cel al efectivelor claselor u- 
mâne. Realiștii „dezertează“ 
exact de la disciplinele pe care 
a fost structurată programa lor 
de învățămînt.

Cauza ? Aceeași : fuga de 
matematică. Dar de ce fug ab
solvenții liceului de matema
tică ?

Rectorul A.S.E., profesorul 
universitar doctor docent Ma
rin Lupu. dă o cheie care 
deschide calea spre expli
carea fenomenului. „De fapt, 
nu matematica sau fizica 
sau chimia în sine înspăimîn- 
tă. ci munca presupusă fi 
necesară de Ia admitere si 
pînă la examenul de diplomă. 
Am toată stima pentru profe
siile date de Universitate — 
nici o profesie de factură in
telectuală nu se însușește u- 
șor — dar n-am fi drepți dacă 
n-am recunoaște că e mult mai 
greu să fii student la o facul
tate care include în profilul său 
disciplinele amintite“.

Iată un semnal grav pentru 
școală. Așadar, dincolo de 
seriozitatea cunoștințelor pe 
«are le transmite într-o știință

sau alta, dincolo de amplitu
dinea orizontului intelectual pe 
care îl deschide tînărului, se 
cuvine să discutăm măsura în 
care școala îl pregătește pe e- 
lev pentru un efort susținut, de 
lungă durată. Pentru că. în 
mod cert, dilema matematică 
sau științe umaniste se reduce, 
de fapt, ia muncă — muncă o- 
bișnuită, zilnică, tenace, solici- 
tînd gîndire, putere de sinte
ză. exercițiu.

„CANDIDATUL MIJLOCIU“

Cu academicianul Nicolae 
Teodorescu, decanul Facultă
ții de matematică, am discutat 
mai ales despre calitatea can- 
didaților. Fiind vorba de can- 
didații la mult discutata ma
tematică, este interesant să-i 
reproducem punctul de vedere.

„Putem considera numărul 
de candidați prezenți la facul
tatea noastră drept un eșan
tion al promoției 1970. Și din 
acest motiv, școala ar putea fi 
receptivă la adnotațiile noastre 
pe marginea concursului. Eșan
tionul a fost fără vedete, a pre
dominat „candidatul mijlociu“. 
Nu este un reproș la adresa 
școlii. Dintr-un candidat mij
lociu facultatea își poate for
ma vedete. Mai greu ar fi fost 
să avem eîteva vedete și o 
masă informă. Se acuză o con
tradicție între rezultatele ba
calaureatului și cele ale admi
terii. Dar ea nu există în fapt. 
Dacă cele ale admiterii sînt 
mai mici, aceasta se întîmplă 
pentru că noi nu verificăm 
cantitatea de cunoștințe, ci ca 
în cazul muzicii, vrem să ne 
convingem dacă stăpînesc sol- 
fegiul, gama. Căci, stăpînind 
instrumentul de bază, ei pot 
ușor broda o melodie. In mate

matică aceasta însemnind a 
avea o tehnică de lucru pe care 
să o poți utiliza cu ușurință, 
cu raționament logie. Candida
ți! și părinții sînt înclinați să 
creadă că subiectele la examen 
conțin niște curse născocite de 
noi pentru a-i pune în cit mai 
mare dificultate. Or, lucrurile 
stau cu totul altfel. Subiectele 
de tratat în scris au fost alese 
pentru a verifica tehnica de 
lucru pe care o stăpînesc can
didați!, pe eîtă vreme biletele 
de oral au fost niște teste de 
judecată, care urmăreau eli
minarea memoriei din concurs. 
De aceea, nu le-a fost de nici 
un folos candidaților efortul de 
a nota, în prima zi, la ușa să
lii de examen, subiectele celor 
examinați pentru a le învăța 
noaptea.

Școala trebuie să accepte re
marca noastră că nu ne-a dat 
absolvenți de performanță. 
Le-a dat multe cunoștințe, și e 
un progres. Staționează însă 
acolo unde se cere un salt 
spectaculos : cultivarea origi
nalității, a metodelor de lucru 
elegante, a privirilor strategi- 

‘ ce în fața problemelor, a spon
taneității și a îndrăznelii de 
a-și afirma o părere. Un lucru 
mărunt: dintr-o eroare de dac- 
tilografie, unei probleme i-a 
lipsit un semn. Se putea sem
nala greșala și, totodată, se 
putea rezolva problema cu da
tele respective intr-un mod in
teresant, personal. Puțini au 
făcut-o, au preferat să aleagă 
celălalt subiect“.

Pentru ca școala să înțeleagă 
exact ce înseamnă „candidat 
mijlociu“, să ne mutăm la Po
litehnică. S-a confirmat din 
nou că la Politehnică, la ingi
nerie în general, candidatul nu 
ajunge întîmplător și in ulti

mul moment, ci după o hotă- 
rîre luată cu 2—3 ani înainte. 
Parcurgînd lista finală a ad
mișilor, încerci însă o nedume
rire: de ce în condițiile opțiu
nii timpurii pentru profesie, 
susținută cu o pregătire cores
punzătoare, ponderea mediilor 
este între 6 și 7 ? Sîntem ten
tați să credem că avem de-a 
face cu un candidat medio
cru. Aflăm însă altceva. Poli
tehnica bucureșteană a adop
tat o formulă de concurs cu 
linie directoare exigența — ex
plicată în detaliu în ziarul 
nostru de către profesoarul u- 
niversitar doctor docent Geor
ge Bărănescu, rectorul institu
tului — și, în mod deliberat, a 
schimbat scara concursului 
față de bacalaureat.

„In tehnica măsurării — ne 
explică conferențiarul dr. ing. 
Nicolae Sprinceană, prodeca
nul Facultății de automatică — 
se pot folosi diferite scări. Dacă 
vrem să cercetăm mai general 
un fenomen, aplicăm scara 1 
la 100. Dacă vrem să intrăm în 
intimitatea lui, îi retezăm vîr- 
ful. In cazul concursului, dacă 
alegeam subiecte mai ușoare 
intrau aceiași candidați, dar 
cu medii foarte mari. Mărind 
dificultatea concursului, s-au 
departajat candidați! eminenti 
de candidați! mijlocii. Mijlocii 
și nu mediocri. Au toate da
tele să fie studenți foarte 
buni, chiar dacă la bacalau
reat au avut la matematică și 
fizică medii de 9 și 10 iar la 
concurs s-au oprit la limita 
lui 7“.

Se poate lesne înțelege că 
admiterea, numind materia 
primă oferită „candidat mij
lociu“, nu acuză liceul pentru 
oît i-a pregătit pe absolvenți $

Desen de CAZ ACU

observațiile țin de cum i-a 
pregătit.

CANDIDEAZĂ CINE VREA, 
RĂMÎN CEI ALEȘI...

în cele din urmă, nu putem 
ocoli problema nr. 1 a con
cursului — orientarea profesio
nală. Da, universitarii au drep
tate. Anul acesta, mai mult ca 
în alți ani, admiterea a fost 
concurs și nu examen. Au fost 
mulți candidați, bine pregătiți, 
exigența a fost cuvîntul de or
dine ; au devenit studenți, în 
felul acesta, cei mai buni. Dar 
nu putem să nu revenim la re
marca decanului de la geogra
fie, profesorul Ciofrică. Legile 
concursului cer mulți candi
dați. Dar e deprimant să vezi 
700 de tineri luptîndu-se pen
tru 50 de locuri. Prejudecățile 
părinților, necunoașterea de 
sine, lipsa busolei pe care ți-o 
dă pregătirea solidă intr-un

domeniu delimitat, aduc la 
concurs tineri dezorientați, ne
chemați. Nimeni nu le poate 
interzice înscrierea la admi
tere, dar e un act necugetat să 
te expui singur, sau împins de 
alții, la eșecuri repetate, care se 
soldează cu traume sufletești, 
în loc să-ți distingi lucid ca
lea ta proprie, chiar dacă a- 
ceasta nu trece prin facultate.

Profesorul Marin Lupu, rec
torul A.S.E., avea pretenția 
justificată, ca școala să facă 
preselecția profesională cu o 
competență capabilă să repre
zinte o recomandare pen
tru învățămîntul superior. „Nu 
cred că este o imposibi
litate pentru școală să în
soțească, ca și in alte țări 
(Franța, bunăoară) elevul de 
o fișă conținînd observații 
laborioase, adunate din cla
sa I, privind calitățile și 
aptitudinile care-1 trimit pe 
tînăr spre o profesie ori alta. 
Altfel, alegerea profesiei sea

• 17,30 Emisiune 
ghlara • 18,00 Mult 
frumoasă a 18,30 
U,R.S_.S. — S.UtA, 
de la Leningrad. Comentatori : 
Cristian Topescu și Nlcolae I, 
răȘescu • 19,20 10O1 de seri — 
misiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,00 Film 
serial : „Trei prieteni“ (V) „Hoții 
de cupru" a 20,30 Al Vl-lea Festi
val național de folclor. Aveți le
gătura cu litoralul. In program : 
soli ai artei populare din județul 
Satu-Mare a 20,50 Teatru scurt : 
„Ripa albastră“ de Leonida Teo- 
dorescu. în distribuție : Sandu 
Sticlaru, Ștefan Iordache, Se- 
bastian Papaiani a 21,45 Ancheta 
TV. „Nu trebuia să se întîmple" a 
22,25 Poșta TV. a 22.40 Din car
netul cu amintiri al „Cerbului 
de aur“. Repetiție cu Jullette 
Greco a 22,55 Telejurnalul de 
noapte.
PROGRAMUL II

în limba ma* 
e dulce $i 

Atletism : 
Transmisiune

Mă- 
• e-

• 20,00 „Inedit“. Spectacol de mu
zică și coregrafie in premieră pe 
micul ecran. Iți dau concursul : 
Emilia Petrescu, Viorica Cortez 
Guguianu, Alexandru Hrisanlde, 
Elena Slmionescu, Ruxandra Vlad, 
Stana Olteanu. Daniela Voicu, un 
grup de balerini de la Opera Ro
mână, orchestra șl corul de stu
dio ale Conservatorului „Clprian 
Porumbescu". Prezintă Vasile Do- 
nose • 30.50 Actualități literare • 
21,20 Film serial : „Rocambole“ 
Reluarea episodului IX.

mănă întrucîtva cu o loterie. 
Poate de aceea lucrurile se în
fățișează ca în satistica pe care 
o am în față. Facultatea de 
comerț exterior prezintă mari 
atracții. Aici, avem cei mai 
mulți candidați — 4,1 pe un 
loc. Aparent, am făcut o se
lecție bună — media minimă 
fiind 8,33. Totuși, ce aptitudini 
am sondat noi aici ? Cei mai 
mulți candidați au fost avan
tajați de cunoașterea unei 
limbi străine, importantă, dar 
nu hotărîtoare. Nota obținută 
la această probă a rotunjit-o, 
a săltat-o, pe cea obținută la 
disciplina de bază — economia 
politică. Sperăm că în viitorul 
an se va lua în seamă propu
nerea noastră ca examenul la 
disciplina hotărîtoare pentru 
profesiile pe care le dăm — e- 
conomia politică — să fie eli
minatorie în concurs. Prese
lecția școlii ne-ar ajuta și în 
sensul orientării profesionale 
fete—băieți. Să vă exemplific: 
locurile Ia economia industri
ei șj comerțul exterior au fost 
ocupate în proporție de peste 
50 la sută de fete. Nu ie puteam 
elimina pe temeiul criteriului 
că sînt fete, din moment ce 
erau bine pegătite, dar nici nu 
putem ocoli adevărul că au a- 
bordat profesii specifice băie
ților. Consecința o suportăm 
— și o suportă și ele — abia 
la repartiția absolvenților, cînd 
sîntem nevoiți să le trimitem 
în profesii adiacente.

Absența ori greșita orientare 
profesională face destule rava
gii. Profesorul universitar dr. 
ing. Iosif Tripșa, decanul Fa
cultății de metalurgie, cerceta 
candidatul la facultate din- 
tr-un alt punct de vedere : de 
unde vine, pentru a se putea 
prevedea cît va fi de legat de 
profesie și un<țp va merge să 
lucreze. Cu alte cuvinte, a in
terpretat statistica prezentării 
la concurs din punct de vedere 
geografic. Metalurgiștii sînt în- 
tîlniți, cu precădere, la Hune
doara, Reșița, Călan, Galați. De 
la Hunedoara s-au prezentat 5

candidați, care n-au depășit în 
liceu, la matematică și fizică, 
limita lui 5. Cum a fost și fi
resc, n-au rezistat la concurs. 
Candidații de la Galați nici 
măcar nu și-au ales la baca
laureat fizica, ci biologia. Bine 
înțeles că n-au reușit la proba 
de fizică a concursului. In fi
nal, trebuie arătat că din ma
rile centre metalurgice și side
rurgice ale țării, facultatea nu 
s-a ales cu nici un student. De 
altfel, din cele 175 de locuri 
scoase la concurs au fost ocu
pate abia 24, deși candidați au 
fost în proporție de 1,5 pe un 
loc. De ce se petrec așa lu
crurile ? „Pentru că — explică 
profesorul Tripșa — se prezin
tă candidați întimplători, ca 
să nu le spun aventurieri. Pen
tru că unui absolvent de liceu 
îi este foarte greu să distingă 
deosebirile dintre diversele 
specialități care se însușesc in 
Politehnică și el se îndreaptă 
spre mașini de calcul sau cen
trale atomice furat de nouta
tea profesiilor. Există un re
mediu, propus de întregul nos
tru senat: Ia Politehnică, con
cursul să fie comun pentru toa
te facultățile, iar candidatul 
să-și aleagă specialitatea abia 
după reușită și neapărat în 
funcție de ea“.

Și pentru că toți Interlocu
torii noștri ne-au vorbit, despre 
candidatul cu dosarul la sub
țioară, alergînd în ultimele 
ceasuri ale înscrierii de la o 
facultate la alta, nu-1 putem 
ignora nici noi. De la Auto
matică, le servim o lecție cu 
tîlc : din cei 9 candidați în
scriși în ultimul moment, doar 
2 au făcut față exigențelor con
cursului. cu media limită.

Admiterea în facultate nu 
este un act întîmplător sau o 
aventură, cum a numit-o to
varășul Tripșa. Dar asupra 
multiplelor ei fațete vom mai 
avea ocazia să revenim, după 
cum îl informăm pe cititor că 
vom publica lista locurilor ră
mase neocupate în diferite fa
cultăți.
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0 producție medie zilnică

de 7000 tone oțel
De la intrarea sa în func

țiune — remarcabil moment în 
dezvoltarea industriei noastre 
socialiste —• oțelăria Combina
tului siderurgic din Galați se 
menține an de an în curba 
ascendentă a producției de 
metal. Pentru 1971 cifrele de 
plan —■ dezbătute recent în 
adunarea generală a salariați- 
lor, prevăd escaladarea unor 
cote deosebit de îndrăznețe — 
respectiv, o producție de 
2 235 000 de tone, cu 350 000 
mai mult decît în anul curent- 
Această cantitate este echiva
lentă cu întreaga noastră pro
ducție de oțel de acum 10 ani. 
Oțelarii le-au primit cu încre
dere deplină, cu sobrietate și 
satisfacție — sentimente preg
nant evidențiate în cursul dez
baterilor.

Cum era și firesc, în cumpă
nirea potențialului lor, a posi
bilităților pe care le au în rea
lizarea' noilor sarcini, a greu
tăților inerente ce apar în pro
cesul de producție, oțelarii au 
pornit de la realitatea faptică 
a prezentului, de la succintul 
bilanț al realizărilor pe semes
trul I. Și trebuie spus că în 

•ciuda gravelor perturbații sur
venite în activitatea combina
tului ca urmare a inundațiilor 
din țară, îndeosebi pe linia a- 
provizionării ritmice cu mate
riale, printr-o chibzuită fruc
tificare a rezervelor interne, 
printr-o admirabilă mobilizare 
a eforturilor oamenilor, greu
tățile neprevăzute au fost 
depășite și într-un timp record 
combinatul șl-a recăpătat 
pulsul normal, sănătos dintot- 
deauna. Oțelarii au reușit ast
fel să producă peste plan 10 045 
tone de oțel, mai mult decît 
prevedea angajamentul lor 
inițial, să înregistreze la ca
pitolul economii de metal can
titatea de 1427 tone oțel iar la 
prețul de cost o economie de 
peste 24 milioane Iei.

— In semestrul acesta, pe 
care l-am început cu rezultate 
bune — spunea în cuvîntul său 
tovarășul maistru Constantin 
Zăbavă. secretarul 
zațiej P.C.R. — 
bui i 
celor 983 000 tone

organi- 
va tre

să producem în afara 
de oțel 

prevăzute în plan alte 13 600 
tone cît reprezintă angaja
mentul nostru suplimentar în 
vederea diminuării pagubelor 
pricinuite de inundații. Pentru 
aceasta va fi necesară o core
lare armonioasă și constantă 
a eforturilor oțelarilor din 
toate compartimentele : încăr
care, elaborare, turnare, între- a 
ținere, pentru a evita orice™ 

stagnare a producției. în acest 
fel vom pregăti platforma ac
tivității anului viitor, a succe
selor pe care ni le dorim.

Realizarea celor 2 235 000 
tone de oțel, adică a unei pro
ducții medii zilnice între 6 200 
și 7 000 tone va fi fără îndoială 
condiționată și de terminarea 
unor importante lucrări de in
vestiții cum ar fi hala de pre
gătire a 
standurile de turnare nr. 7 și 
8, hala de pregătire a oalelor 
de turnare etc. dar mai ales de 
exploatarea corectă a agrega
telor, de obținerea unor înalți 
indici de utilizare a converti
zoarelor.

— O inestimabilă sursă de 
sporire a producției după cum 
știm cu toții, spunea prim-to- 
pitorul Alexandru Stoica, este 
creșterea duratei de funcțio
nare într-o campanie a agre
gatelor. Pentru aceasta consi
der că o maximă atenție tre
buie să acordăm măririi rezis
tenței căptușelii convertizoa
relor prin: funcționarea lor 
continuă în timpul campaniei, 
întreținerea sistematică și co
rectă la cald, menținerea în 
bună sta'e de funcțiune a ma
șinilor de torcretare, asigura
rea materialelor de torcretare, 
din import și a necesarului de 
cărămizi format special pen
tru convertizoare. Dacă înde
plinim aceste condiții cu rigu
rozitate, n-avem de ce ne 
teme, convertizorul va putea 
produce peste 250 de șarje pe 
campanie.

S-au propus în același timp 
importante teme de cercetare. 
Una dintre ele se va referi la 
găsirea soluției de construire 
a unor lănci pentru insufla- 
rea oxigenului din punctul 0,8 
metri deasupra nivelului băii 
de oțel, în scopul îmbunătă
țirii condițiilor de elaborare, 
alta Ia construirea unui sistem 
de uși în frontoarele halelor 
care să prezinte o mai mare 
siguranță în exploatare, a 
treia are în vedere pregătirea 
trecerii treptate de Ia turna
rea în lingotiere de 17 tone în

lingotierelor nr. 2,

25 tone. O cu-lingotiere de 
venită pondere ■ în dezbateri a 
avut-o problema pregătirii 
profesionale a oțelarilor.

— Deși „scheletul“ colecti
vului oțelăriei noastre îl con
stituie cadrele crescute la 
înalta școală a Hunedoarei și 
Reșiței — spunea șeful de e- 
chipă Nicolae Dascălu, secre
tarul organizației U.T.C. pe 
secție, majoritatea covîrșitoa- 
re o formează tinerii Începă
tori în meserie. Pregătirea lor 
se cere sprijinită mai îndea
proape. Inginerii șl tehnicienii 
care predau ,1a cursurile de 
ridicare a calificării să-și axe-

,..și simți dincolo de mișcarea mâinilor, OMUL, aureolat de forță și dăruire și mai simți ardența 
răspunsului pe care-l dă — chemării spre constru cție adresat lui.

Foto s ION CUCU

Dianu, Măgura, Cîrstănești, 
Neagota, Fometești, Milota. 
Toate, stîne noi, prin părțile 
Horezului și Polovracilor, ți- 
nînd de IAS Măldărești. De pe 
drumul lor, dintre păduri de 
fag și livezi întinse pe dea
luri cu spinările moi, am ur
cat în Parîng. Muntele Robu, 
Smeură, Voineșițele, Dealul 
Negru, Groapa Malăii.

11 însoțesc pe baciul Con
stantin Baboiu din Văideeni, 
șef de cîrd la una din stînele 
IAS Măldărești, care urca să 
vadă ce mai e pe munte și 
cum sînt cărările. O făcea 
fiindcă, de jos, semnele erau 
tulburi și mai ales fiindcă 
anul acesta „umblam“ cu oile 
și cîțiva ciobani tineri, neîn- 
vățați. Potecile, îngustate de 
mîncături și, în unele locuri, 
mucegăite de umezeală. „Pe 
aici, îmi spunea baciul, în 
preajma izvoarelor, zăpada e 
deobicei — se simte după cu
loare — vîrtoasă doar la su
prafață. Oile pot trece, însă 
caii se pot împotmoli...“.

M-am gîndit deseori la cio
bani ca la niște zootehnicieni 
empirici. Oameni care și-au 
făurit, prin monolog milenar, 
pe bază de spontane, tăcute 
acumulări, o adevărată știin
ță de breaslă, niciodată scrisă, 
străină celorlalți. Au fost, 
poate, mai mult decît agricul
torii, primii care au intuit di
rect posibilitățile de a păstra 
viața în condiții naturale deo
sebite, excepționale.

Civilizația, departe de a-l 
infirma, a dat păstoritului di
mensiuni noi și îndeosebi o 
nouă eficiență economică. De 
pildă, prin modernizarea unor 
munci zootehnice, aclimatiza
rea de specii* noi, de calitate, 
ridicarea calificării profesio
nale a celor peste 60 de păs
tori, veniturile realizate din 
ovine de către IAS „Măgura“ 
au crescut considerabil, depă
șind anual 3 milioane lei. 
Sumă, după mărturia directo
rului unității Gh. Popa, im
posibil de atins prin procedee 
tradiționale, individuale. Con- 

ze expunerile și demonstra
țiile practice pe cunoașterea 
mai aprofundată de către ti
neri a utilajelor și agregatelor, 
a exploatării și întreținerii lor 
corecte, acesta fiind punctul 
slab în pregătirea lor. Pentru 
prim-topitori și șefii de echipe 
cred că ar fi util să se inițieze 
un ciclu de conferințe pe 
tema tehnologiei moderne a 
producției de oțel în converti- 
zoare. In acest fel contribuția 
celor peste 500 de tineri oțe- 
lari din secția noastră va fi 
mai substanțială.

ROMULUS LAL

trar unor opinii neavizate, 
desprind din spusele baciului 
Baboiu, majoritatea păstorilor 
s-au dovedit receptivi, capa
bili să-și însușească cunoștințe 
științifice, participînd ca fac
tor activ la înnoirea propriei 
meserii. Aceasta rămîne însă 
destul de aspră. A sporit însă, 
după cum am mai arătat, efi
ciența, productivitatea ei, iar 
profilul spiritual al păstorului 
este în continuă transformare. 
Aceste aspecte au la bază îm
bunătățirea neîntreruptă a 
condițiilor de muncă, tendin
ța de ridicare a păstoritului la 
nivel de meserie contempora
nă. învățămîntul agrozooteh
nic a făcut din păstorii 
„cursanți“, apoi muncitori ca
lificați, care vorbesc despre 
„regim de alimentație“, aplică 

PASTORII
cu precizie — în singurătatea 
munților — dozele de concen
trații prescrise de medicul ve
terinar, și care au încetat să-și 
mai oblojească mioarele „după 
ureche“. Apoi nu e vorba nu
mai de prezența, deja inclusă 
în portul ciobănesc modern, 
a aparatului de radio cu 
tranzistori, ci și, în locuințele 
acestora, a cărților, presei zil
nice, instrumentelor moderne 
de gospodărit. E drept că pen
tru a veghea oile se doarme 
incă la „hareab“ (în aer li
ber), dar chiar alături, în stî
nă, s-a ridicat, prin grija con
ducerii unității, a sindicatu
lui, cîte o căsuță, cu încăperi 
mobilate, broșuri zootehnice 
pe masă, unde se poate pe
trece restul timpului, discuta, 
în comună, acasă la Constan
tin Baboiu, la Ion Bocoi, la 
Valeriu Vasile am găsit cărți, 
reviste și ziare, cîte un pick-up

•
 Contactul cu organizația 
U.T.C. din Centrul de cercetări 
medicale, filiala Timișoara, a

•
 fost de natură să dezvăluie cî
teva unghiuri inedite ale rela
țiilor dintre tînărul intelectual, 

— în calitatea sa de utecist, și or- 
0 ganizația din care face parte.
Cei 37 de membri ai acestei or
ganizații. ne-au oferit o probă 

A concludentă, nu doar a posibili- 
tăților pe care organizația le 
posedă în privința satisfacerii 

• și realizării membrilor _ săi la
cota firească a pregătirii lor 
profesionale șl culturale ci, cu 

• deosebire, a modalităților mul
tiple și variate prin care a- 
ceste potențe pot fi fructificate. 

A Impresia a fost cu atît mai plă- 
cută, cu cît am putut constata 
că rezultatele faptice de care 
luasem cunoștință se dovedeau 
rodul unei limpezi înțelegeri a 
rostului lor, arătîndu-se produ
sul unor întreprinderi în care 
ansamblul colectivului se inter
fera armonios cu amprenta in
dividuală a membrilor săi. De 
altfel, punctul de vedere avan
sat de unul dintre ei, asisten
ta Slobodanca Crișan, este edi
ficator :

„Găsesc că marea reușită a 
colectivului nostru este aceea 
că am știut să creăm între noi 
o atmosferă în care fiecare să 
so poată exprima cu încredere, 
fără nici un fel de reținere ; de 

cu numeroase discuri. Pe pe
reții saivanului de la Dianu și 
al celui de la Măgura am des
coperit afișe anunțînd spec
tacole folclorice, filme, toate 
la zi. Baciului Dumitru Nechi- 
țescu, scrisorile trimise de fiul 
său, tehnician la „Balanța“ 
Sibiu, îi sosesc chiar la stînă...

Un alt aspect modern în 
universul pastoral, care arată 
că, păstrînd tradiția, acesta se 
înnoiește, se referă la faptul 
că astăzi ciobănia se alege, ca 
orice profesie. Pe vremuri, 
ciobănia devenea uneori o pa
coste. Fie că o doreau, fie că 
nu, fie că, mai ales, nu aveau 
posibilitatea să intre în con
tact cu altă realitate, fiii de 
ciobani erau predestinați în
deletnicirii părinților. Tocmai 
posibilitatea de alegere face 

din păstorit o profesie adevă
rată, pe care, paradoxal poște, 
au toate șansele să o îmbră
țișeze astăzi, mai mult ca pri
cind, numai cei care îi simt 
vocația. De pildă, o serie de 
tineri, fii de ciobani, spunînd 
adio toiagului și saricei au 
luat calea școlilor, profesiuni
lor urbane (acesta constituind 
un alt simptom al înnoirii 
populației tradițional pastora
le). Ciobanul Sandu Florea 
are un băiat student Ia chi
mie, la Timișoara și un altul 
la liceul agricol; fiii lui 
Constantin Baboiu sînt elevi 
la Liceul economic din Dră- 
gășani. In schimb, cel puțin 
generația aceasta, cei trei ur
mași ai lui Constantin Grătar, 
din Văideeni (plăieși cu părul 
cîrlionțat, de culoarea nisipu
lui), sau ai lui Gheorghe 
Baciu din Horezu vor rămîne 
tot în preajma mioarelor. 

asemenea, disponibilitatea celor
lalți de a-1 asculta, de a adera 
Ia înfăptuirea solicitărilor, a do
rințelor lui, Ia aceeași tempera
tură cu care ar acționa 
realizarea propriilor lui 
ții".

Printre preocupările 
profesionale ale unuia 

pentru 
inten-

extra- 
dintre 

membrii organizației se afla de 
pildă și grafica. Nevoia re
simțită de a se împărtăși în a- 
cest domeniu colegilor și tova
rășilor săi a determinat, din

TÎNÀRUL INTELECTUAL

ÎN ORGANIZAȚIA U T. C.

AUTOR Șl BENEFICIAR

AL PROPRIILOR EFORTURI
inițiativă proprie și, apoi, cu 
sprijinul organizației, prezenta
rea Intr-o expoziție a lucrărilor 
personale, care, mai mult decît 
o simplă intenție de divertis
ment materializată, s-a dovedit 
a fi o nouă punte stabilită între 
el și colectiv. In aceleași con
diții s-a constituit și cercul 
foto-amatorilor. Simpozionul li
terar avînd ca subiect creația 
poetică a lui Nicolae Labiș, au
diția muzicală prilejuită de a-

Pe șantierul
tineretului

de la Rogojelu
In perioada care a trecut de Ia 

constituirea șantierului național 
al tineretului de la Rogojelu, ju
dețul Gorj. localitate unde se 
află in construcție una din cele 
mai mari centrale termoelectrice 
din țară, au fost obținute impor
tante succese in producție.

Alături de vîrstnici, tinerii au 
contribuit la recuperarea unor 
rămîneri în urmă față de grafi
ce, astfel că în cel de-al doilea 
trimestru, precum și în primele 
două decade ale lunii iulie, pre
vederile de plan au fost înde
plinite la toți indicatorii, obți- 
nindu-se și însemnate depășiri 
ale sarcinilor.

La prima intilnire a brigadie
rilor, comandantul șantierului a 
acordat drapelul de fruntaș în 
Întrecere detașamentului nr. 4 
„Energomontaj“, condus de mai
strul electrician Gheorghe Ron- 
cu, care a obținut cele mai bune 
realizări în producție, precum si 
în activitățile politico-educativă 
cultural-sportivă și patriotică.

(Agerpres)

sîmbătă de tîrg, la 
l-am cunoscut și pe 
tînăr cioban (16 ani) 
părțile acelea, Ilie

Intr-o 
Horezu, 
cel mai 
de prin 
Necșuliu. Urmase școala, pu
tea să-și aleagă o altă profe
sie ; avea chiar îndemînare la 
dulgherit. Și totuși, flăcăul 
mărunțel, prietenos, cu ges
turi agere, care nu era decis 
dacă să aleagă sau nu mese
ria părinților — deși o îndră
gea — mi-a mărturisit că, abia 
primăvara trecută, văzînd 
turmele ce luau drumul mun
telui, și-a luat inima în dinți 
și a pornit în urma lor.

Mi s-a părut, de asemenea, 
semnificativ pentru procesul 
de modernizare al acestui 
meșteșug străvechi și un alt 
aspect. In jurul cinei de sea
ră, la stînă, ciobanii purtau 
adevărate discuții, schimbau 
replici ce dovedeau, pe lîngă 
proverbială cumințenie și u- 
mor românesc, o veritabilă 
doză de informație, de erudi
ție orală contemporană. Am 
întîlnit păstori, ca Dumitru 
Crînguș, Mihai Fintină din 
Horezu, care se refereau poe
tic la meseria lor ; vorbeau 
despre fenomenele naturii, 
plaiuri, stele, amintiri, despre 
munca lor de fiecare zi, cu 
dezinvoltură artistică. Am 
întîlnit păstori care s-au lup
tat cu urșii și lupii, ca Ilie 
Văduva sau Vasile Toma, din 
Văideeni, dar și din cei care 
realizau, pe deplin, că pe cer 
au apărut așțri noi, așezați 
acolo de om, care făceau re
feriri destul de competente 
asupra industrializării orașe
lor, în mijlocul cărora nu se 
mai simt străini, asupra pro
priilor obiceiuri.

...Cred, îmi spunea baciul 
Baboiu pe cînd coboram ală
turi, după asfințit, niște cărări 
de munte, că și ciobănia noas
tră se înnoiește. Rămîn și 
lucruri vechi, care se schimbă 
mai greu. Oricum, nu ne-a 
trecut vremea, poate dimpo
trivă...

ANDREI B Ars AN

acuitate contemporană,

niversarea lui Beethoven, în 
preambulul căreia unul dintre 
tineri a susținut o prezentare a 
vieții și operei acestuia, frecven
tele întîlniri cu diverse perso
nalități din municipiu, confe
rințele tratînd probleme de 
mare . .
din politică, ideologie, cultură, 
diapozitivele turistice și artisti
ce, au fost tot atîtea ocazii și 
argume.nte ale - manifestării se
riozității și calității acestui co
lectiv. Reținem în acest context 

mărturisirea Elisabetei Don, șe
fa comisiei profesionale :

„Am socotit că singurul mod 
de a asigura o largă audiență 
activității noastre nu poate fi 
altul decît orientarea ei spre 
exprimarea și întîmpinarea des
chisă a solicitărilor tinerilor. De 
aceea, am evitat să facem ac
țiuni de dragul de a le face. 
Ceea ce am făcut este ecoul nu 
al unor eforturi singulare, ale 
comitetului sau ale unui număr 

TRAIAN GÎNJU

IOAN JORZA
NICOLAE TOTH

SORIN SAV

ION TRONAC

GHEORGHE ȘIMONCA ȘTEFAN COCIUBÄ TUDOR POPESCU

un eșalon de aprovi- 
cu pîine și alimente 

locuitori.

nevoie de
Ei, tinerii,

cronica 
tineretului

cica. Noaptea, alergînd din 
casă în casă; a adunat zeci 
de tineri pentru consolida
rea digului de apărare a co
munei. Apoi au cărat îm-

Aceie zile de mai i-au 
impus memoriei noastre, 
a tuturor. Au înfruntat 
momentele dramatice ale 
bătăliei cu apele, învin- 
sînd, alături de țara în
treagă, stihiile dezlăn
țuite. S-au afirmat, la 
datorie, prin fapte de 
muncă, prin fapte de cu
raj, ca întotdeauna 
unde a fost 
prezența lor. 
în mai ’70.

Continuînd 
participării 
la evenimentele lunii 
mai, vă prezentăm astăzi 
chipurile unor tineri 
din județul Arad care, 
pentru comportarea avu
tă în timpul acelor îm
prejurări excepționale, 
au fost distinși cu Di
ploma de Onoare a Co
mitetului Central al 
U.T.C.

preună zeci și zeci de seci 
cu pămînt, nisip, piatră. Și 
au păzit ore în șir digul 
înălțat.

NICOLAE TOTH, elev, co
muna Șiria. A anunțat la 
timp pericolul de inundare 
a unor străzi din comună și 
a . sectorului zootehnic al 
C.A.P. A înotat, punîndu-și 
viața în pericol, pentru a 
lega cablul cu care a fost 
tras afară din Canalul Mat
ca podul rupt care bloca tre
cerea apei lîngă calea fera
tă, evitînd astfel Inundarea 
unor zone întinse.

TUDOR POPESCU, mer
ceolog la cooperația de con
sum, comuna Zăbrani. Ca 
membru al comandamentului 
local de apărare împotriva 
inundațiilor, a fost dintre cei 
mai activi participanți și 
pricepuți organizatori la ac
țiunile de preîntîmpinare și 
înlăturare a pericolelor. Cu 
o echipă de nouă tineri, în 
remorci, cu tractoare, a eva
cuat la timp 13 locuințe din 
zona cea mai periclitată. De 
asemenea, a mobilizat impor
tante forțe de intervenție 
pentru ajutorarea locuito
rilor orașului Lipova, con- 
ducînd 
zionare 
pentru

IOAN JORZA, forjor Ia 
Uzina de vagoane din Arad. 
S-a remarcat în acțiunea de 
apărare a orașului Arad, ne
precupețind grele eforturi fi
zice și morale, patru zile 
și nopți la rînd. Cu tinerii 
din organizația sa, a lucrat 
pe ploaie la ridicarea digu
rilor din sectorul cartierului 
Alfa. A stat de pază în noap
tea cea mai grea, lîngă tele
fonul de companie, semna- 
lînd la timp infiltrațiile pe
riculoase, asigurînd luarea 
măsurilor urgente de suura- 
înălțare a digului.

GHEORGHE ȘIMONCA, 
lăcătuș la Uzina de vagoane 
Arad. Bun înotător, a lu
crat cîteva ore pentru înlă
turarea unor traverse care, 
lovind sub presiunea apelor, 
puneau in pericol întărituri- 
le de apărare din Parcul 
Copilului. A muncit, îm
preună cu fratele său gea
măn, IOAN ȘIMONCA, cu 
prietenii, cărînd zeci de saci 
cu pămînt și ciment, cot la 
cot cu ostașii care au întă
rit digul de apărare și au 
oprit infiltrațiile la Parcul 
Copilului și Uzina de apă.

SORIN SAV, profesor de 
educație fizică, Lipova. înot 
și cu barca, două zile și două 
nopți, în condiții deosebit de 
grele, a salvat zeci de cetă
țeni ai orașului inundat — 
bătrîni, femei, copii — trans- 
portîndu-i în locuri ferite de 
pericol.

ȘTEFAN COCIUBA, tîm- 
plar mecanic, comuna Pe-

Al treilea 
; capitol:
I ARĂDENII

restrîns de uteciști, ci ale tutu
ror, ale întregii organizații".

Am reeditat apoi, nu de mult, 
cunoștința unor stări de fapt a- 
semănătoare, implicit și ca sem
nificație, în organizația de la 
D.S.A.P.C. Bacău. Și aici am 
avut posibilitatea cunoașterii 
unor tineri intelectuali a căror 
activitate în organizație se re
comanda singură unor aprecieri 
pozitive. Printre acțiunile cele 

mai bine primite de tineri a fost 
cursul organizat în vederea stu
diului programării la calcula
toarele electronice, curs care, 
potrivit opiniei lor, servește în 
condiții optime pregătirea lor 
profesională. Ca și la Centrul 
de cercetări medicale, am întil- 
nit și aici procesele literare, 
simpozioanele de filozofie și 
etică, dezbaterile de politică ex
ternă și o serie de alte activi
tăți, asamblînd toate, registrul 

preocupărilor profesionale și In
telectuale ale membrilor orga
nizației.

Am raliat noul exemplu la 
prezentele secvențe ale anche
tei noastre, nu numai pentru a 
arăta că ipoteza organizației de 
la Centrul de cercetări din Ti
mișoara nu este un unicat, ci 
și pentrft a notifica interesanta 
opinie exprimată de unul din 
membrii organizației de Ia 
D.S.A.P.C., inginerul Nicolae 
Simionescu :

„Pînă la un punct, cheia și 
dificultatea felului în care tină- 
rul intelectual își poate afla, în 
această calitate, locul în orga
nizație mi se pare a fi diversi
tatea preferințelor tinerilor. 
Fiecare are, mai mult sau mai 
puțin, un repertoriu bogat de 
lucruri care-1 interesează. însă 
aceste interese trebuie nu nu
mai cunoscute și respectate, ci 
ajutate să se realizeze în activi
tatea organizației. Or, s-ar pă
rea. tocmai diversitatea, multi
tudinea problemelor, ca și nu
mărul relativ mare al tinerilor 
care, fiecare, încearcă să le im
pună spre realizare pe ale sale, 
ar putea crea un obstacol. Difi
cultatea nu există insă decit ia 
prima vedere. Față de această 
realitate, desigur incontestabilă, 
comitetului organizației îi in
cumbă sarcina ca, din preocu
pările și sugestiile ce îi parvin, 
să selecteze pe acelea care, fără 
a-și pierde caracterul personal, 
pot reuni atenția unui număr 
cît mai mare de tineri“.

Exemplele mai sus notate ne 
permit să tragem concluzia că 
sursa datelor favorabile oferite 
de cele două organizații se află 
în aceea că membrii lor au în
țeles să-și conceapă și susțină 
întreaga activitate în raport de 
propriile opțiuni. Identitatea în
tre calitatea de autori și bene
ficiari ai propriei lor activități 
este o pledoarie pentru perso
nalitatea acesteia. în condițiile 
în care fiecare regăsește în spa
țiul ei o parte din intențiile 
personale.
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O „INDUSTRIE“
A SPECTACOLULUI

FOLCLORIC
Nu neapărat împrejurarea 

estivalii ne-a chemat spre pre
zentele incursiuni în spațiile 
artei populare. E drept că, în 
această perioadă, „cota" pro
ducțiilor lolclorice dedicate 
scenei cunoaște o creștere am
plă — tradițională i-am putea 
spune —, evidențiată atit în efor
turile ansamblurilor profesio
niste cît și in strădaniile forma
țiilor amatoare, atit în reprezen
tațiile de la „sediu" cit și in tur
neele vacanțiere spre locurile 
odihnei (pe litoral, de pildă) 
sau către festivaluri și con
cursuri de pe alte meridiane. 
Dar nu mai puțin adevărat este 
că problema cintecului și jocu
lui popular, in ipostaza lor 
spectaculară, reprezintă o per
manență, genul fiind căutat de 
public in toate anotimpurile. 
Treptat, treptat, de-a lungul 
ultimelor două decenii, ceea ce 
fusese la început o componen
tă timidă (și pitoresc-roman- 
tică) a „culturalizării“ s-a 
transformat fntr-o mișcare vas
tă cit țara, incit denumirea de 
„industrie a spectacolului fol
cloric", pe care am auzit-o re
cent din gura unui director de 
casă județeană a creației popu
lare, nu sună deloc a enormi
tate. Dar, dacă putem vorbi — 
la modul metaforic desigur — 
despre o „industrie a specta
colului folcloric", de ce n-am 
putea vorbi și despre căile de 
„sporire a productivității" (ar
tistice, bineînțeles) a genului, 
despre „competitivitatea" pro
duselor lui în raport cu ale 
aitor manifestări spectaculare 
(de exemplu : ale muzicii ușoa
re), despre „modernizarea" mij
loacelor de expresie și chiar 
despre „rentabilitate" (de daia 
aceasta nu numai în sensul ar
tistic al cuvîntului) ?

In legătură cu aceasta : păs
trăm în carnetul profesional 
aserțiunea emeritului folclorist 
care i^ste profesorul Mihai Pop, 
aserțiune notată cu prilejul vi
zionării unui amplu spectacol 
folcloric prezentat, la Rimnicu- 
Vîlcea, de formațiile sătești din 
zona respectivă : „Caracterul 
de masă a! manifestărilor fol
clorice pentru scenă, ne-a spus 
d-sa, este, fără îndoială, . un 
fapt cit se poate de pozitiv. 
Lipsește, însă, din păcate, stră
dania pentru o abordare știin
țifică a genului, pentru respec
tarea rigorilor lui. Asta din 
punct de vedere repertorial. 
Cît privește spectacolul pro- 
priu-zis, modalitățile interpre
tative, întregul complex de re
prezentare, încluzînd regia, cos
tumația, elementele de decor, 
nu au cunoscut, din păcate, o 
dezvoltare pe măsura importan
ței domeniului, a largii lui. 
popularități și, mai cu seamă, 
pe măsura condițiilor materiale 
excepționale, fără precedent 
create, la noi, mișcării folclo
rice de spectacol".

Pornind de la această com
petentă concluzie, vom încerca, 
în rîndurile de mai jos — și în 
altele, care vor urma — să pro
punem, cu mijloacele reporte
rului — deci ale exemplificări
lor vii, concrete — cîteva po- 
sible teme de dezbatere teo
retică.
ANSAMBLUL FOLCLORIC — O 
INSTITUȚIE „CU MESAJ" SAU 
UN SIMPLU FURNIZOR DE 
~ „SERBĂRI"?

Nu de mult, forurile compe
tente au luat măsura desfiin
țării Ansamblului artistic de 
cîtece și dansuri „Nicolae Băl- 
cescu" din Craiova si îndrumă
rii artiștilor de aici — profe
sioniști ' talentați, posesori al 
unei bogate experiențe — către 
formații similare, înființate re
lativ recent (cum ar fi, de 
pildă. Ansamblul din Tg. Jiu).

Deconcertantă, poate, sub as
pect sentimental (este vorba 
totuși de o instituție veche de 
aproape două decenii) această 
măsură se vădește, la o analiză 
mai atentă, cît se poate de rea
listă. (în primul rînd ar fi.de 
subliniat faptul că, în condițiile 
înmulțirii fără precedent a for
mațiilor folclorice de toate ge
nurile și dimensiunile, se im
punea. în sfîrșit. din partea or
ganelor de specialitate, o mai 
stăruitoare si aprofundată ana
liză a stării de fapt din acest 
domeniu. Și, de asemenea, se 
impunea o mai atentă și rigu
roasă considerare a activității 
acestor instituții, nu ca pînă 
acum. în mod rutinier, adică nu
mai sub raportul „îndeplinirii 
sarcinilor de plan", ci sub ace
la. esențial, al contribuției lor 
calitative, specifice, la îmbo
gățirea mișcării artistice de 
spectacol a țării).

Către ce concluzii poate con
duce o asemenea analiză ? O 
retrospectivă a evoluției an
samblului din Craiova — cu 
specificarea că situația de aici 
nu se deosebește decît în deta
lii de aceea a altor asemenea 
instituții, unele încă în ființă 
— oferă, credem, suficiente 
puncte de sugestie... înființat cu 
aproape 20 de ani în urmă, ca 
un element al vastei acțiuni de 
culturalizare, acțiune cu carac
ter revoluționar, inițiată de o- 
rinduirea noastră în primii ani 
de după Eliberare, ansamblul 
craiovean a avut menirea — eu 
caracter imperios în acea pe
rioadă — de a spori numărul 
instituțiilor artistice din zona 
respectivă, de a atrage către 
sala de spectacol, prin inter
mediul unor reprezentații ușor 
accesibile, un număr cît mai 
mare de cetățeni, de a constitui 
un punct de plecare pentru am
pla valorificare scenică a cîn- 
tecului și jocului nostru popu
lar. în șftișit de a oferi un- 
exemplu calificat mișcării artis
tice de amatori, aflată în acea 
vreme la primii pași. în scopul 
realizării acestor obiective, sta

tul a asigurat generoase con
diții materiale, forurile de re
sort au conceput un sistem or
ganizatoric eficient, au oferit o 
permanentă îndrumare de spe
cialitate — și nu poate fi con
testat faptul că instituțiile de 
acest gen s-au dovedit a fi, mai 
cu seamă în primii ani ai exis
tenței lor, deosebit de utile.
Astfel, in scurt timp Scena fol
clorică a devenit familiară
unor mase largi de spectatori, 
numeroase talente provenite
din rîndul amatorilor și-au va
lorificat harurile, câpătînd o 
pregătire și dobîndind o expe
riență specifică profesioniștilor, 
iar formațiile așezămintelor 
culturale, cluburilor sindicale, 
școlilor, au putut să ia ființă și 
să se dezvolte inspirîndu-se din 
reprezentațiile ansamblurilor 
de stat. De pildă, instituția des
pre care vorbim a format, de-a 
lungul anilor, aproape o sută 
de dansatori (unii dintre ei de- 
veniți, odată cu înaintarea in 
vîrstă, maeștri coregrafi sau 
instructori de dansuri), a lansat 
cîțiva soliști de notorietate 
(lână Crăciun, Gh. Zamfira, 
G. Bouleanu), a constituit o 
formație instrumentală putînd 
să funcționeze și ca orchestră 
și ca taraf și, mai cu seamă, a 
cultivat, sub bagheta venerabi

lului compozitor Mihail Bîrcă 
și sub aceea a entuziastului di
rijor tînăr Al. Racu, o echipă 
corală a cărei recunoscută va
loare a justificat includerea a- 
cestei formații în schema or
ganizatorică a Filarmonicii de 
stat „Oltenia“. De-a lungul ani
lor, acest ansamblu a întreprins 
o seiie de turnee, bine cotate, 
în țară și străinătate (Bulgaria, 
R.F. a Germaniei etc), a îmbo
gățit fonoteca de gen a Radio
difuziunii, a facilitat unor so
liști talentați imprimarea de 
discuri, a valorificat cîteva pie
se folclorice mai puțin cunos
cute etc. ...Incit, la o apreciere 
sumară, se poate spune că in
stituția respectivă — ca și al
tele similare — și-a îndeplinit 
misiunea, ființînd cu permanen
ța unui ansamblu profesionist, 
cunoscînd o oarecare ascenden
ță valorică a premierelor, in- 
deplinindu-și cu regularitate 
planul „la toți indicii" (pre
miere, spectacole, spectatori, 
încasări), intr-un cuvînt. justi- 
ficînd investițiile materiale fă
cute de stat pentru întreținerea 
unei (unor) asemenea institu
ții. Dar...

...Să consemnăm, fără prea 
multe comentarii, declarațiile 
ce ne-au fost făcute, recent, de 
cîteva persoane care cunosc

foarte bine activitatea acestei 
formații. „Urmăresc spectaco
lele ansamblului craiovean încă 
de la înființarea lui. La-nceput 
a avut o activitate excepțio
nală, mai ales în raport cu 
ceea ce exista la noi pe plan 
artistic în acea perioadă. Cu 
timpul, însă, cu toate că mă
iestria artiștilor a sporit, spec
tacolele au devenit din ce în ce 
mai plictisitoare, mai banale. 
Semănau leit cu ale ansamblu
rilor din alte județe, din Ca
pitală și chiar cu cele ale ma
rilor formații de amatoii. Nu 
mai vorbesc de faptul că pre
mierele nu aduceau nimic nou: 
cam aceleași dansuri și cîntece, 
știute de ani de zile, dar altfel 
incluse în program, de la o 
premieră la alta. în ultima vre
me ansamblul prezenta specta
cole la sediu mai mult cu pri
lejuri festive : sărbători, con
sfătuiri etc. Dar să întreții o 
instituție cu aproape 200 de sa- 
lariați numai pentru asta !...“ 
(C-tin Mursa, activist al Secției 
de propagandă a Comitetului 
județean P.C.R. Dolj). „Am 
lucrat cițiva ani în cadrul fos
tului Comitet regional de cul
tură și artă. Mereu — și încă 
de-acum vreo zece ani — s-a 
pus problema profilului artistic 
al acestei instituții cu elemente 
valoroase, dar impersonală. 
Ședințe, consfătuiri, analize : 
toată lumea știa ce ar fi de 
făcut (valorificare de folclor 
inedit, diversificarea modalită
ților de spectacol etc), dar nu 
se întreprindea nimic concret. 
Acum, în calitate de cadru di
dactic. privesc ansamblul, în 
mod liresc, și prin prisma func
ției lui eduoativ-artistice. Și 
privindu-1 astfel, nu văd ce-ar 
fi avut, elevii mei de învățat 
de la acest ansamblu mai mult 
decît, de pildă, de la spectaco
lele marii formații folclorice a 
uzinei Electroputere, cunoscută 
azi ți peste hotare“. (Gh. Bro- 
loștițeanu, directorul Școlii nr. 
7 din Craiova). „Nu pretind 
spectacolelor unui ansamblu fol
cloric să arate ca vitrinele unui 
muzeu în mișcare. Cu toate a- 
cestea socotesc firească, în re
prezentațiile de acest gen, o 
anumită organizare, cît de sim
plistă, în jurul unei idei de 
bază. Chiar atunci cînd e vorba 
de modalitatea cea mai rudi
mentară — concertul — tot se 
poate (este necesar !) afirma un 
gind artistic, desfășurat pe un 
scenariu, pe o idee etc. Așa ceva 
n-am întîlnit în spectacolele 
ansamblului Nicolae Bălcescu 
și tocmai de aceea, cred, repre
zentațiile respective semănau 
mai de grabă a serbări (e drept, 
bine interpretate) decît a acte 
artistice majore, dominate de 
năzuința transmiterii unui me
saj estetic, și etic“. (Ion Firu, 
directorul Muzeului Olteniei).

Așadar, iată, în legătură cu 
ansamblurila folclorice profe
sioniste, cîteva deziderate spe
cifice actualului moment de 
dezvoltare a mișcării spectacu
lare din țara noastră : atracti- 
vitate, funcționalitate. profil 
specific, mesaj etico-estetic... 
Sînt tot atitea teme pe care ne 
propunem să le luăm în discu
ție într-un viitor articol.

PETRE DRAGU .• ••••••••••
(Urmare din pag. 1) 

ce decisive. Edificarea regimului 
socialist în România a fost și este, 
știm cu toții, una din aceste 
epoci. Lirica patriotică ce-i cores
punde are a păstra și desăvârși în 
cele mai izbutite realizări ale ei 
caracteristicile speciei așa cuni 
au fost statornicite de experiența 
întregii noastre literaturi.

Există însă cazuri speciale, 
poeți a căror vocație este predo
minant socială. Opera lor, în în
tregime sau în ceea ce are mai 
bun, este produsul conștiinței de 
„civis“ care o comandă. Ei sînt 
profeții neliniștiți ai unui popor, 
lirica lor respiră larg prin lucru
rile și stările țării, care-i sînt plă- 
mînii. Vom rosti aici acele pume 
care în toate momentele istoriei 
naționale și indiferent de vîrsfa 
celor ce alcătuim auditoriul, fac 
să se aprindă în inimile ți con
științele noastre mîndria că apar
ținem unui popor și unui pă
mînt.

Legiuită, după cum se vede, 
obiectiv- și subiectiv, de istorie j» 
de persistența unei dispoziții 
care devine vocație, lirica patrio
tică nu este o specie ale cărei 
capodopere să fie lesne născute. 
Dimpotrivă, am zice, gîndin- 
du-ne că stridențele sînt aici mai 
vizibile și mai condamnabile ca 
oriunde, iar vocațiile — rare ca 
pretutindeni.

Psihologic vorbind, este nein-

doielnic că dimensiunea dragostei 
de patrie poate fi aflată la orice 
scriitor adevărat. Chipul de ma
nifestare nu este, firește, același 
la toți. Specie atit de respec
tată, lirica patriotică trebuie 
cultivată cu îngrijire. Dar scrii
torii care nu izlnndesc în aceas-

IHR mi PRESUS UEtìl HOMER
Ca o amforâ-auzul cu plin 
Numele tău, 
încuviințîndu-mâ.
Dar mai presus decît orice, 
Culesul.

Culesul, zic, ți iatâ-i,
Ochii — acețtia-mi sînt : ca două 
Seceri aprinse în care 
Mi se reazimă capul ;

Bînfuiți pînă în tălpi de o fragedă 
Rouă, legendă a însuți
Sărbătoritului timp.

Și îmi culeg
Eu însumi miiniie — atunci, în formă 
De spice — degetele-atunci, în formă 
De amforă auzul, libere cuvintele 
Străluminînd de sufletul și frupu-aievea 
Al marelui cutezător.

— Uite unde poate duce cuvîntul, 
Ce se poate face din el, o Troie. 
V-om prevenit, așadar 
Veți desveli veșnic ruinele 
Troiei.

Ocoliți jertfa zadarnică 
Și apărați cît se poate de drept 
Adevărul. Insă încet, mai încet, 
Fără larmă prea multă.

Pînă cînd eu îi voi spune
Cuiva drag, cunoscut mie 
Și altceva.

...După toate acestea, poetul 
Și-a luat calul său alb, de domn, 
l-a sărutat ochii ți a încălecat. 
Se mai vedea ca o cometă doar 
Și pleca.

Mirare-a unui zeu simțind că lucrurile 
Iau forma mîinii sale, de argint ; 
Brazdă cu brazdă, coapsele vuind, 
Mari turme-n valea tălpii, plugurile. 
Semințe care-i ard trupul pe grind 
Și îi astupă-auzul, ochii, rugurile 
Pînă nu se mai aude ți rămîne 

strugurele, 
Spicul rămîne, urma-ncremenind.

Și nașterea, apoi petrecerile, rodul, 
Oh, anotimpul mirare a zeului Pan ! — 
Trecem capăt de stea printr-un ochean

Și ne vedem sufletul, pacea-ntrutotul 
Din tîmple iarăși și iar cind îmi plimb 
Firul de plumb cu dreaptă curgere

în timp.

De tot ce nu ne-am putut pierdem timp, 
măsura, 

Pătrunsă-i viața mea ca mărîle-n ocol. 
In lungă dimineața apei cu creștetul gol 
Răsare marele-adevăr și ochii-mi 

cucerește, gura.

Pămîntule aici tată ți mamă, soră, 
frate, sol :

Cum ne-am lipsi, rotund, de-o cumpănă 
făptura, 

Cum ne-am putea rosti iubirea și ne-am 
arde zgura

Fără-o iubire-asemeni, centrul unui . 
concentric pol ?

Veșnic slăvit, iubitul pururea, de-aceea, 
Masură-a tuturor din dreaptă dragoste 

născut
Văzută însfîrșit, trăită ți-n străbuni ideea

Și în întemeieri, în vise-n lucruri,
în urmări ; 

Nume de om ți patrie ce-ntr-un cuvînt 
se-aud 

Pe un pămînt de raze-aici, 
lumină-ntr-adevăr.

CLUBURI
ALE 
ELEVILOR

(Urmare din pag. I)

Și nu sînt puține. Numărul mare 
de propuneri determină caracte
rul diversificat al acțiunilor or
ganizate. Foarte mulfi elevi do
resc să participe la seri de dans. 
Pentru, ei orchestra, soliștii vo
cali și cupletiștii creează pe tera
sa clubului o ambianță în care 
să se simtă bine, să petreacă mo
mente plăcute. Alții sînt pasio
nați excursioniști. Cu sprijinul 
Biroului de turism pentru tine
ret, „Elev-club“-ul organizează 
excursii pe diferite itinerarii pre
ferate de membrii săi. La serile 
cultural-distractive sînt invitați 
poeți, actori, interpreți de muzică 
ușoară.

Dar personalitatea clubului — 
și, implicit, forța de atracție — 
se definește nu numai și poate 
nu î i primul rînd prin formulele 
sale de activitate, oi mai ales în 
funcție de calitatea acțiunilor pre
gătite și desfășurate în cadrul 
său. Un elev, Mihai Simionescu, 
afirma că de felul său el este 
foarte pretențios, dar la „Elev- 
cluh“ vine cu plăcere, pentru că 
cele mai multe dintre manifestă
rile la care a participat i-au tre
zit un interes deosebit. De altfel, 
toți elevii susțin că exigențele lor 
sînt în mare măsură satisfăcute, 
îndeosebi la acele întîlniri cu sa- 
vanți, cu scriitori prestigioși, cu 
reprezentanți ai vieții publice, 
care nu numai că îmbogățesc fon
dul de cunoștințe, dar creează și 
subiecte pentru meditații, pentru 
confruntări interioare.

Așadar, nu modalitățile de pe
trecere a vacanței în colectiv îi 
sperie pe elevi, ei formulele ste- 
reotipe, programul rigid, neinte
resant, alcătuit de multe ori la 
întîmplare. „Elev-club“-uî din 
Brașov pledează însă pentru o 
vacanță organizată cu inteligen
ță, cu inventivitate. Și elevii gă
sesc asemenea resurse atunci cînd 
se manifestă încredere în ei.

Dacă răsfoim enciclopediile 
străine, generale sau specializa
te, vom ti deconcertați atit de 
lipsa unor informații corecte și 
cuprinzătoare, cit și de interpre
tarea unora dintre ele, privind 
fenomenul plastic, românesc. 
„Grande Larousse“ de pildă, re
ține din istoria picturii româ
nești trei artiști ; Nicolae Gri- 
gorescu, Ștefan Luchian și Octav 
Bămilă, iar din artiștii a- 
firmați după 1945 pe : C. 
Baba. Ciucurencu (ca portre
tist !), M. Bunescu, Miklossv, 
Ștefan Popa (!), A. Jiquidi, 
Ligia Macovei. Andreescu, Th. 
Pallady, Gh. Petrașcu, N. N. 
Tonitza, Șt. Dimitrescu, N. 
Dărăseu, 1. Țuculescu, L. Gri- 
gorescu, D. Ghiață lipsesc din 
această, în intenția autorilor, ie
rarhie valorică. Pentru sculptu
ră alături le Jalea, Medrea. Ba- 
raschi, Caragea, Irimescu Și Vi
da ar fi putut fi incluși : Gheor- 
ghe Anghel, Romul Ladea. Ion 
Vlasiu și alții. „Enciclopedia a- 
mericană“, pe lingă amintirea 
unor personalități reprezentati
ve introduce artiști minori că
rora istoriografia noastră de 
artă nu le acordă o atenție deo
sebită. (C. Bacalu. T. Papatria- 
danfil. Cornelia Badic, Maria 
Rimniceanu etc.). Confuziile din
tre generații sint impinse la 
extrem prin citarea la capitolul 
sculpturii in cadrul „generației 
prezente“ a următorilor artiști : 
Paciurea, Storck (care dintre ei 
Karl. Carol sau Friederick), Os- 
car Han, C. Medrea, Ileala (Ja
lea ?) sau pe : Irina Codreanu, 
Celine Emilian, Onofrei, Serova- 
Medrea. Milita Pătrașcu. M. Co- 
săceanu, Baraoaschi (Baraschi, 
evident) Călinescu. „Mac and 
Constantinescu“ (Mac Conslan- 
tinescu). Adică, pe sărite toată 
istoria sculpturii românești de 
la Storck la Medrea și Jalea 
poate fi inclusă „generației pre
zente“. „Encyclopedia Britanni- 
ca“ și „Dizicnario enciclopedic 
Sansoni“, în spațiul afectat cul
turii din cadrul articolelor des
pre România nu cuprind nici o 
informație privind arta plastică. 
Vrem să remarcăm totodată că, 
în afară de Brâncuși tratat ca 
sculptor francez (de origine ro
mână) și ca exponent al Școlii 
din Paris, alți artiști români cu 
excepția, rareori, a lui Grigo- 
rescu și Aman nu se bucură de 
articole independente in dicțio
narele și enciclopediile străine. 
O amplă lucrare în specialita’e 
ca „L’art et l’homme“ ca să 
luăm alt gen de exemple situ
ează prea decis pe Paciurea în 
filiația Rodin — Bourdelle. sau 
in mod nejustificat îl raportează 
pe Medrea expresionistului ger
man Barlach, cu care are tot a- 
tîtea puncte comune, ca și cu 
sculptura aztecă. Tot în această

lucrare pictorii, probabil (și in 
cazul cel mai bun) pentru ofe
rirea unor puncte de reper ci
titorului străin slnt simplificați 
astfel : Grigorescu este un mic 
„barbizonisl", Vorel, un mic ex
presionist german. Tonitza, 
„realist“, Mutzner, impresionist, 
lser, „fov“ după care „lista“ se 
încheie. Pictura contemporană 
cuprinde, in ordinea citării, ur
mătoarele nume : Cartași (Ca- 
targi, firește), Moscu, Ciucuren- 
cu, Miklossy, Szony, Vida, Ka- 
zar, Agricola. Șaru, Glauber, 
Hatmanu și Anastasiu. Exem. 
piele se pot înmulți la nesfir- 
șit. Ne oprim aci, relevind nu
mai faptul că reprezentarea 
noastră incompletă și eronată, 
generată de o slabă informare

prețiosul său „Jurnal“ (publicat 
și la noi) pentru ca lumea cri
ticii să-și schimbe unghiul de 
vedere, să observe că ideile lor 
despre artă erau mai degrabă 
divergente (fapt evident la ur
ma urmelor și din operă), și de 
aci, că și mijloacele lor sînt to ■ 
tal opuse, marcind distinct două 
personalități din cele, mai ori
ginale ale artei moderne. Acest 
exemplu, ca și altele, care se 
pot da ne justifică, cu prisosin
ță, credința că fără ample stu
dii și monografii despre creația 
artiștilor noștri, a grupărilor 
noastre de artă, precum și a re
vistelor de artă, nu se poate 
realiza o cunoaștere profundă 
și implicit o confruntare reală 
și fertilă cu întreaga artă uni

MIA PLASTICĂ

zv oicrmARE
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implică neapărat și nemijlocit 
merite literare. Patriotismul poe
ziei se măsoară după organicita- 
tea acesteia, după modul în care 
corespunde tradiției unei litera
turi, după felul cum spirituali
tatea unei națiuni se recunoaște 
într-un anumit moment al istoriei

POEZIA 
PATRIOTICĂ

ta ? Să fie, oare, lipsite de pa
triotism operele lor ? Se deschi
de cu această întrebare o cale în 
a cerceta mai în profunzime di
verse scrieri. Patriotismul poeziei 
este, recunoaștem, altceva decît 
poezia patriotică, specia ca ata
re. Aceasta din urmă poate fi 
uneori simplu gest circumstan
țial și fără importanță estetică. A 
te declara „inimă-n inima" po
porului căruia aparții este un fapt 
esențial pentru om, dar care nu

sale în ea. El poate fi infuz, 
realitatea lui e mai mult decît te
matică. Duhul ciobanului din 
„Miorița" care cutreieră poemele 
lui Blaga, ritmul filtrat de origină 
populară, al versurilor aceluiași, 
sînt înfățișările unui patriotism 
fundamental. Ducînd lucrurile 
mai departe, simțirea care îndră
gește un anumit peisaj, chiar iu
birea în expresia ei lirică, nu pot 
fi gîndite fără un mereu prezent 
sentiment al patriei. Despre Șt. O

Iosif s-a spus că este un poet 
minor. Vibrația fără mare am
plitudine a versului său ne în
credințează, totuși, pretutindeni 
de patriotismul poetului. Dacă a- 
cesta nu se manifestă expres și 
tumultuos cine poate să-i conteste 
prezența ?

Intr-o accepțiune specială a 
termenului vom spune că patrio
tismul se măsoară și după atitu
dinea pe care creatorul însuși o 
are față de opera sa, după locul 
pe care dorește ca aceasta să-l o- 
cupe, în sfîrșit, după cum se ma
nifestă asupra menirii scrierilor 
sale. Acest act probează poetu
lui ceea ce Ion Barbu definea 
astfel : „Patriotismul, pentru 
poeți, constă în a scrie o poe
zie cît mai puțin coruptibilă, în a 
lega destinele de viața superioară 
și puternică a versurilor lor“.

Credem că în actualitate, pa
triotismul — această calitate ine
rentă creației de orice fel — tre
buie să se măsoare prin valoarea 
efectivă a operelor, prin accen
tuarea acelor specificități care 
fac din întreaga noastră cultură 
un corp original. Prin înțelege
rea și afirmarea ideilor sociale și 
morale care duc la prosperitatea 
țării, prin tot ce contribuie la în
florirea acesteia,' în primul rînd 
prin adeziunea sigură la politica 
partidului său comunist.

nu poate oferi un mijloc de cu
noaștere eficient a evoluției ar
tei noastre plastice. Și acest 
fapt se repercutează și asupra 
creației contemporane, care, din 
lipsa unor repere exacte este 
tratată și privită adesea în fal
se succesiuni, în false filiații. 
De această sarcină a informării 
enciclopediilor străine se ocupă 
în colaborare cu alte instituții 
(U.A.P.. Institutul de istorie a 
artei, CSCA). Redacția pentru 
enciclopedii străine, din Editu
ra Enciclopedică. Aici am fost 
informați că s-au stabilit și se 
stabilesc legături mai nume
roase decit în trecut cu edituri
le străine și că articolele inde
pendente sau cele de sinteză 
s-au îmbunătățit calitativ fiind 
elaborate de specialiști. Dar am 
mai fost informați că nu se 
răspunde decit strict solicitări
lor și că, o dată materialul tri
mis, nu se poate controla dacă 
a fost publicat integral sau mo
dificat. Ceea ce înseamnă că na
tura legăturilor de acest fel 
trebuie să inlesnească o infor
mare exactă și în timp util a- 
supra evoluției artei noastre. 
Fără îndoială, informarea enci
clopedică, prin natura sa, destul 
de eliptică, nu poate elucida un 
fenomen atit de complex și de 
bogat ca cel in discuție. Pune
rea la punct a unei informații 
enciclopedice corecte și nuan
țate în măsura posibilităților 
este o datorie urgentă, dar îm
plinirea ei nu asigură automat 
și o mai bună cunoaștere a va
lorilor noastre. Jacques Lasaig- 
ne, priticul străin care cunoaște, 
poate cel mai bine, evoluția ar
tei noastre plastice, se întreabă 
într-un capitol consacrat lui 
Theodor Pallady din cartea sa 
„Pictori pe care i-am cunoscut“, 
de ce acesta, deși a expus, în
tre altele, la o galerie excelen
tă ca cea a lui Eugène Blot, 
deși a fost apreciat de critici 
ca André Warnod. deși a fost 
iubit și stimat de un artist ca 
Matisse, „nu este pe deplin re
cunoscut la Paris“. Indemnind 
să se cerceteze aceste cauze, 
deloc foarte limpezi, Lassaigne 
încearcă cîteva explicații suma
re. Ele s-ar rezuma, pe de o par
te, la „rezerva naturală“ a artis
tului, la „pudoarea lui bănui
toare“, la „ceea ce s-a numit 
caracterul lui dificil“, și, pe de 
altă parte, la „aprecierile su
perficiale care-1 înscriau cu 
ușurință în orbita prietenului 
său Matisse, fără temeiuri in
tr-adevăr serioase“. A trebuit să 
se găsească și să se descifreze

versală. Nu vrem să discutăm 
într-un chip nerealist. Informa
rea enciclopedică, chiar pe plan 
intern, are serioase carențe, și 
de interpretare și in privința 
omisiunilor (ne referim la „Dic
ționarul Enciclopedic Român“), 
ne lipsesc o serie de lucrări so
lide de sinteză sau acele mono
grafii de un nivel elevat. Dar 
acestea sint fapte semnalate 
deja in presă, în discuții ante
rioare și nu insistăm prea mult 
asupra lor. Vrem să atragem 
atenția însă că există între ati

tea lucrări călduțe și nesemnifi
cative și lucrări remarcabile 
semnate de George Oprescu (de 
pildă „Istoria sculpturii româ
nești“). de Petru Comarnespu. 
de' Radu Bogdan (ne gindim la 
mult promisa și exhaustiva mo
nografie „Andreescu“. care este 
in curs de apariție și care ar 
trebui tradusă și in alte limbi), 
la Remus Niculescu, Barbu 
Brezeanu, Teodor Enescu, Râul 
Șorban, Virgil Vătășanu, Vasi- 
le Drăguț, (pentru artă medie
vală) și alții ale căror lucrări 
pot și chiar trebuie incluse in
tr-un circuit de largă infor
mare. „Revista, muzeelor", cea 
mai eterogenă revistă pe car® 
am văzut-o vreodată, (se ocupă 
do zoologie, botanică, istorie, 
arheologie, geologie, artă popu
lară, etnografie, artă plastică 
etc., etc.) revistă cu un circuit 
intern cum am fost informați, 
dopi care se adresează exclu
siv specialiștilor din dome
niul muzeografiei ar trebui să 
constituie un instrument de in
formare și a cercetătorilor 
dar și a publicului de la noi 
și de aiurea despre cerce
tările, despre stadiul actual 
și problemele majore ale exe
gezei noastre artistice. Nu 
ne propunem aici să enumerăm 
căile mult mai numeroase decit 
cele pe care ni le putem imagi
na acum, de a informa și de a 
impune fenomenul plastic româ
nesc fn adevărata lui lumină. 
Vrem să spunem că ele există 
și trebuie să fie exploatate in
teligent. La valoarea universală, 
in artă, se ajunge, evident, pe 
căi naționale, situarea artistului 
în miezul realității naționale a 
timpului său acordindu-i șansa 
majoră ca, grație talentului, să 
se adreseze publicului autohton 
dar și străin. Aceasta constituie 
premisa unor eforturi speciale 
îndreptate spre valorificarea și 
impunerea pe căi concrete, a ar
tei noastre unui public larg. Fe
nomenul expozițional, informa
rea și rigoarea acestei informări 
sint reale și binevenite in mă
sura în care ne prezintă cu fi
delitate. Pentru că nimeni nu 
poate analiza și aprecia ceea ce 
nu cunoaște sau cunoaște frag
mentar.

C. R. CONSTANTINESCU

PE ȚĂRM

(Urmare din pag. I)

Sovietice — un document de reluare a relațiilor diplomatice 
între România și uriașul ei vecin de la răsărit. Unele ziare 
erau de acord cu documentul, altele se ridicau cu violentă 
împotriva acestei acțiuni a marelui nostru diplomat.

La Constanța am ajuns noaptea tirziu, l-am căutat pe Io 
toate hotelurile și nu l-am găsit. Venise să se odihnească și 
nu dorea să vorbească cu nimeni.

A doua zi, înainte de prînz, l-am descoperit pe plaja 
pustie de la Mamaia. Stătea ghemuit pe nisipul fierbinte și 
își ferea de flăcările soarelui, cu un cearceaf, capul și spi
narea. Părea foarte obosit și mi s-a plins că peste noapte 
nu izbutise să doarmă, l-am pus cîteva întrebări și mi-a 
răspuns la toate, pe scurt. Pe urmă m-a întrebat : „De ce 
crezi dumneata că o parte din presă mă atacă ?"/ între
barea era de politeță. El știa foarte bine de ce îl atacau unii 
sau alții. Cam la o sută de pași, lungiți pe nisip, pe lîngo 
niște mărăcini, se aflau trei sau patru oameni de pază.

Acum luna nu mai e roșie, e galbenă ca alama. Lumina 
ei amăgitoare m-a atras pe țărm, iar țărmul, de care se 
lovesc ritmic valurile, mi-a trezit amintirile. De atunci, de 
cînd omul generos și bun care a fost Gala Galaction scria 
articole despre Mangalia, de atunci de cînd am avut pentru 
intîia oară prilejul să stau de vorbă cu Nicolae Titulescu 
au trecut zeci și zeci de ani. între timp lumea s-a schimbat. 
De fapt a pierit o lume și s-a născut o lume. S-a schimbat 
țara și s-a schimbat 
țărmul de care 
mas același. Și ___ _
de departe, din larg, se ș-

și acest colț de țară, 
se izbesc ritmic valurile a 
aceleași au rămas valurile, 

ifărîmă

Dar 
râ- 

___ Vin 
. ., — T._....... și se risipesc pe nisipul

țărmului. Si se pare că sînt altele. Nu. Nu sînt altele Sini 
aceleași. De mii și mii de ani vin de departe, din lara se 
sparg și se risipesc pe țărm, pe urmă se refac. Mereu și 
mereu se refac și apar altele. închid ferestrele dinspre mare 
ale odăii în care locuiesc de cîteva zile. Trag perdelele. 
Dar luna tot găsește locuri prin care îmi trimite în odaie 
fire galbene din galbena și strania ei lumină.

fi.de
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis împăratului 
Etiopiei, HAILE SELASSIE I, următoarea telegramă :

Cu prilejul zilei de naștere a Maiestății Voastre — sărbă
toare națională a Etiopiei — îmi este plăcut să adresez calde 
felicitări împreună cu cele mai bune urări pentru sănătatea 
și fericirea dumneavoastră personală, pentru 
porului etiopian.

progresul po-

Președintele Consiliului de Stat, NICOLAE 
a trimis președintelui Republicii Arabe Unite, 
DEL NASSER, următoarea telegramă :

CEAUȘESCU, 
GAMAL AB-

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al meu personal, adresez Exce
lenței Voastre, cu ocazia zilei naționale, călduroase felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări pentru sănătatea și ferici
rea dumneavoastră personală, pentru progresul poporului 
prieten al Republicii Arabe Unite.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Republica Arabă Unită se 
vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor noastre, al 
păcii și cooperării internaționale.

Primire la C.C. al P.C.R
Miercuri, tovarășul Paul 

Nicuilescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit 
cu tovarășul Carlo Galluzzi, 
membru al Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian, care 
iși petrece concediul în țara 
noastră.

întâlnirea s-a desfășurat 
în-tr-o atmosferă cordială, pri
etenească, în spiritul relații
lor de colaborare și solidari
tate tovărășească existente 
între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Ita
lian.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII
NAȚIONALE A

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Populare Polone, 
ambasadorul acestei țări la 
București, Jaromir Ocheduszko, a 
oferit, miercuri după-amiază, un 
cocteil.

Au participat tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.,

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
și a Guvernului Revoluționar 
din Cuba, o delegație română, 
formată din tovarășii Bujor 
Almășan, membru al C.C. al 
P.C.R., ministru al industriei 
miniere și geologiei, Constan
tin Mitea, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. și Petru Burlacu. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, a plecat miercuri la 
amiază la Havana pentru a 
participa la festivitățile care 
vor avea loc cu ocazia celei 
de-a XVII-a aniversări a insu
recției naționale cubaneze.

Pe aeroportul București-O- 
topeni, delegația a fost condu
să de tovarășii Dan Enăches
cu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., ministrul sănătății, 
Nicolae Ionescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
și Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Era de față Jesus Guerrero, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Cuba la 
București.

Miercuri după-amiază a sosit 
în Capitală o delegație de acti
viști ai Partidului Popular Re
voluționar Mongol- condusă de 
D. Terenpil, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.P.R. Mongol, 
care la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român va face o vizită de 
schimb de experiență in țara 
noastră.

(Agerpres)

R. P. POLONE
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, VaSile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Nicolae Agachi și 
Dan Enăchescu, miniștri, Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat, conducători ai unor institu
ții centrale și organizații obștești, 
academicieni, oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice 
rești și alți 
diplomatic.

acreditați la Bucu- 
membri ai corpului

★
în seara aceleiași zile, ambasa

dorul R. P. Polone la București, 
a rostit o cuvîntare la posturile 
noastre de televiziune.

(Urmare din pag. I)

Și-acum, de doi bani... vacanță!
■  ............................. — ------------------- --------------------—....................... — —  ........... ............ ............................—•................... ......... >' "   

U.T.A. — campioană a modestiei și seriozității. • RAPID — din nou pe linia ...a doua ! 
• Fotbalul provincial — redivivus I • FARUL ba te departe... • Crișul, după A.S.A., a doua 

„jertfă"...

Nervi, speranțe și
lor, să destindă acolo unde nu e 
întristare, nici suspine, ci numai 
o luptă oarbă, pentru a reveni 
de unde ai picat. Noroc că pe 
ecranul mic a venit, ca adus de 
glasul binecuvîntat al lui Țopes- 
ou, Jupiterul (era să zic Mercu
rul) acestei miercuri cu dichis, 
golul lui Marica ce avea să mute 
toată fericirea lumii în dulce tîr- 
gul Ieșilor: 2—1 după ce, flori 
și fetițe, aplauze, la scenă ' des
chisă pentru campionii de anul

■ La Ștrandul tineretului din 
Capitală, copiii învață ABC-ul 
săriturilor de la trambulină

««O
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acesta, căutau să capteze bună
voința arădană ce nu se poate 
spune că nu a existat ici și colo. 
Tot pe ecran, alternativ, aveam 
să asistăm la meciul de la Bucu
rești, o partidă leșinată, arătînd 
de la început că Crișul, dacă nu 
va părăsi prima categorie a 
țării, este un adevărat noroc. Nu 
ă fost un adevărat noroc pentru 
că, deși Steaua juca înjumătățită, 
ca să zic așa, și cu frinele puse, 
orădenii nu au reușit să facă acel 
salt calitativ ce le-ar fi adus sal
varea. Există un zeu al dreptății 
și în lumea, sportului și așa s-a 
făcut că, deși la Brașov erau grav 
amenințați la un moment dat de 
pofta de joc a lui Ghergheli II 
care ia în memoria noastră locul 
celuilalt Ghergheli, ploieștenii, 
gata-gata să facă buf, au trecut 
ștacheta morții. Filmul meciurilor 
a fost destul de dramatic. Explo
zie la Iași a localnicilor care, vă- 
zuți pe micul ecran în primele 15 
minute, arătau ca o adevărată e- 
chipă de fotbal (deși în cele din 
urmă s-au stins in mod inexpli
cabil, fapt ce îmi dădea de gîn- 
dit).

Bine ar fi, îmi ziceam eu, ca 
la fiecare etapă să existe cîte un 
Bau-Rau din ăsta cu retrogra
darea pentru ca toate echipele să 
se trezească la vreme și să nu ne 
lipsească pe noi de spectacol, dar 
bucuria a fost de scurtă durată. 
U.T.A. și-a adus aminte că lumea 
poate să intre la bănuială și a 
egalat fără ca noi să putem ve
dea treaba asta. La București, 
după discursul lui Țopescu din 
pauză (mea culpa și haideți fra-

MŒflOBAH
• La Tetovo, în „sferturile“ 

de finală ale campionatului 
european universitar de fotbal, 
ECHIPA ROMÂNIEI A ÎN
VINS CU SCORUL DE 4—0 
(2—0) SELECȚIONATA BEL
GIEI.

Intr-un alt meci Spania a în
trecut Anglia cu 3—2 (1—1).

Concursuri cultural-artistice
închinate aniversării

Partidului Comunist Român
întâmpinarea celei de-aîn

50-a aniversări a Partidului Co
munist Român. Comitetul de 
Stat pentru Cultură ți4 Artă, in 
colaborare cu Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor, Comitetul Central al Uni
unii Tineretului Comunist și 
alte organizații de masă și ob
ștești organizează, in scopul dez
voltării și imbogățirii continue 
a activității cultural-artistice de 
amatori, următoarele manifes
tări cu caracter național : Con
cursul de creație „Vasile Alee- 
sandri“ pentru piese intr-un act. 
Concursul de creație „Ion Vidu“ 
pentru cîntece de masă — edi
ția 1970. întrecerea pe plan re
publican a brigăzilor artistice de 
agitație de la orașe și sate și 
Festivalul național al cineaștilor 
amatori — ediția a II-a.

Concursurile. deschise atit 
scriitorilor și compozitorilor, cit 
și oricăror persoane eu aptitu
dini in domeniul creației dra
matice și muzicale, au menirea 
să stimuleze realizarea unor lu
crări valoroase din punct de 
vedere artistic și educativ, in-

spirate din lupta partidului pen
tru eliberare socială și naționa
lă. pentru edificarea noii orin- 
duiri, din realitățile contempo
rane ale patriei, din viața și 
munca făuritorilor socialismului. 
Lucrările pentru ambele con
cursuri se primesc pe adresa 
Casei centrale a creației popu
lare din București pină la 1 de
cembrie 1970.

O altă amplă manifestare o 
va constitui întrecerea brigă
zilor artistice de agitație de 
la orașe și sate care se va 
desfășura în două faze : etapa 

---- x (august-decembrie 
competiționa- 

---- A- 
lor 
de

de masă 
1370) și etapa 
lă (ianuarie—aprilie 1971). 
bordînd în programele 
o tematică strîns legată 
specificul locului de produc
ție, de problemele • pe care le 
ridică activitatea colective
lor de muncă respective, bri
găzile artistice de agitație 
participante la întrecere vor 
contribui la promovarea atitu
dinii înaintate față de muncă și 
colectivitate, la formarea unei 
puternice opinii de masă împo-

manifestărilor retrograde, 
asemenea, intre 30 septem- 

31 martie 1971, în

triva 
De 

brie 1970 __ ____
cadrul celui de-al II-lea Festi
val național al cineaștilor ama
tori, membrii cinecluburilor și 
creatorii individuali vor avea 
posibilitatea să prezinte repor-' 
taje și anchete cinematografice,, 
filme tehnico-șțiințifice. filme 
documentare și documentar- 
artistice, 
didactic, 
turistice, 
ce și de 
perioada 
au mai participat la alte ma
nifestări similare. Festivalul 
urmărește să orienteze preocu
pările cineaștilor amatori spre 
abordarea unei tematici majore, 
evocind momente importante 
din istoria poporului român, a 
Partidului Comunist Român, 
momente oglindind succesele 
construcției socialiste din țara 
noastră, profilul omului contem
poran. aspecte inedite ale acti
vităților din industrie, agricultu
ră, știință și artă.

(Agerpres)

• Partida derbi a turneului 
internațional feminin de șah 
de la Szarvas (Ungaria) a opus 
pe fruntașele clasamentului 
Kozlovskaia (U.R.S.S.) și Poii- 
hroniade (România). Arbitrii au 
consemnat remiză oa și în par
tida dintre Elena Juncu și 
Veroczi.

în clasament după 10 runde 
continuă să conducă maestra 
Kozlovskaia cu 9 puncte urmată 
de Polihroniade — 7 puncte. 
Eretova (Cehoslovacia) — 6.5 
puncte. Elena Juncu ocupă locul. 
7 cu 4,5 puncte.

O PRE
TIOASĂ’
PAGINĂ’

mistere
ților să ne împăcăm pentru că 
fotbalul trebuie privit cu zîmhe- 
tul pe buze!) echipa lui Ionescu 
s-a mai mișcat ce s-a mai mișcat 
și a egalat. Era momentul de vîrf 
al acestei zile încărcate de nervi, 
de speranțe și de alte lucruri pe 
care noi nu le vom afla nici 
cînd. La Cluj, C.F.R. conducea 
cu 1—0 și iată că Farul s-a scu
turat o dată și a egalat : 1—1. 
Atmosfera devine insuportabilă, 
era o situație ca pe Titanic : întîi 
femeile și copiii ! Asta, în timp 
ce la Brașov, după 1—0 și 2—1 
Steagul Roșu fusese egalat și 
Rapidulețul nu iertase nici el șan
sa de a ocupa locul II și Dinamo 
Bacău pierdea stoic cu 1—0. La 
Tg. Mureș un enigmatic 2—0 
pentru localnici, enigmatic dacă 
ne gîndim ce echipă mare este 
Dinamo București și cum de-a 
feștelit ea, această echipă mare, 
iacaua tocmai acum la final de 
campionat, ajungînd să aibă tot 
atîtea puncte ca Jiul, încununa o 
cădere spectaculoasă a foștilor 
campioni. Misterele fotbalului...

La Brașov, Steagul Roșu nu a 
vrut să piardă, iar la Pitești totul 
se termina la pace, cum se spu
ne. 1—1 după ce Oblemenco își 
adjudecase duelul cu Dohrin în 
cursa pentru titlul de golgeter. 
Așadar, Crișul și Armata Tg. Mu
reș în divizia B! U.T.A. cam
pioană. S-a încheiat, deci, un 
campionat lung și mediocru la 
urma urmelor. Oricum, această 
miercuri a avut dramatism și asta 
este important pentru noi, pentru 
că ne-a lăsat cu un gust încă 
aprins pentru fotbal.

Diagrama

ultimei etape
STEAUA — CRIȘUL: 1—1 

(1—0). Au înscris i Vigu, res
pectiv Kun II.

POLITEHNICA — U.T.A. : 
2—1 (1—0). Au înscris : Mol- 
doveanu și Marica, respectiv 
Sima.

STEAGUL ROȘU — PE
TROLUL : 4—3 (2—1). Au în
scris : Ghergheli (3) și Necula 
pentru brașoveni. Crîngașu (2) 
și Iuhasz pentru petroliști.

C.F.R. CLUJ — FARUL : 
1—1 (1—0). Au înscris : Octa- 
vian Ionescu, respectiv Tufan. 
în minutul 83, Soos a ratat o 
lovitură de la 11 m acordată 
in favoarea clujenilor.

RAPID — *...........“
CAU: 1—0
Neagu din lovitură

F. C. ARGEȘ —
VA: 1—1 (1—1).
Dobrin, respectiv

A.S.A.

DINAMO BA- 
(1—0). A înscris 

de la 11 m. 
U. CRAIO-
Au înscris 

Oblemenco. 
DINAMO BUCU

REȘTI î 2—0 (0—0). A înscris 
Fazekaș (2).

Oblemenco
golgeter

în clasamentul golgeteri- 
lor pe primul loc a termi
nat craioveanul OBLE
MENCO cu 19 goluri înscri
se urmat de DOBRIN (F.C. 
Argeș) cu 18 goluri. NEA- 
GU (Rapid) și TATARU 
(Steaua) cu cite 16 goluri.

• MERIDIAN •
12-a, maestrul român Troianes- 
cu a pierdut la Gerenski (Bul
garia) .

• La Tunis au început „Jocu
rile universitare maghrcbiene". 
în prima zi a turneului de 
bal. echipa studențească a 
nisiei a învins cu scorul de 
pe cea a Marocului.

fot- 
Tu- 
1—0

pri-

MER8DIIAN
probe se' vor alinia (in afară de 
concurs) atleți și atlete de va
loare din Polonia, Cehoslovacia, 
Bulgaria, Italia și Finlanda.

EDUCA-
TIVĂ

?i
cu caracter instructiv- 
de protecție a muncii, 
sportive, filme artisti- 
animație, realizate in 

1969—1970 și care nu

• La Barcelona, intr-un meci 
contind pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni“ 
la hochei pe rotile, echipa spa
niolă „Patin Voltrega“ a învins 
cu scorul de 11—4 (7—1) for
mația franceză „Gujan Mesters“ 
din Bordeaux.

• La Bitolia s-a disputat 
mul meci din sferturile de fi
nală ale campionatului euro
pean universitar de fotbal. S-au 
intilnit echipele U.R.S.S. și Ce
hoslovaciei, victoria revenind 
cu scorul de 3—1 (1—1) fotba
liștilor sovietici.

• Peste 60 000 de 
se așteaptă să asiste 
23 și 24 itllie la cel 
meci dintre echipele 
ale S.U.A. și U.R.S.S., meci care 
va avea loc pentru prima oară 
la Leningrad. întilnirile prece
dente s-au desfășurat la.: Mos
cova (1958), Philadelphia (1959), 
Moscova (1961), Palo-Alto (1962), 
Moscova (1963). Los Angeles 
(1964). Kiev (1965), Los Ange
les (1969).

După cum transmite agenția 
TASS. interesul in jurul acestei 
intilniri atletice este sporit și 
de faptul că la startul fiecărei

speetatori 
în zilele de 
de-al 9-lea 
de atletism

• Alternind natația cu atle
tismul. Ia Edinburg continuă 
jocurile sportive ale Common- 
wealth-ului. Vedeta acestor zile 
răftline incontestabil înotătoarea 
australiană Karen Moras,, care 
și-a adjudecat a treia medalie 
de aur. ciștigind și proba de 
200 m liber in 2’09"78/100, după 
ce trecuse la 100 m in 1’03'’ 
81/100. Intr-o altă finală a serii, 
australiana Beverley Whitfield 
s-a situat prima în proba de 
200 m bras cu timpul de 2’44” 
12/100.

în seriile probei de 1 500 m 
liber bărbați Graham Windeâtt 
(Australia) a realizat timpul de 
16’47”44T00. Singura finală atle
tică a fost cea de 400 m gar
duri ciștigată de englezul John 
Sherwood — 50”, urmat de 
Koskei (Uganda) — 50”l/10,
Ueago (Kenya) — S0’T/10.

în proba de pentatlon con
duce Mary Peters (Irlanda de 
nord) cu 3 224 puncte după trei 
probe, iar la decatlon după 
cinci probe in frunte se află 
Peter Gabbett (Anglia) cu 4 081 
puncte.

(Urmare din pag. t) 

în lumea școlară: inaugurarea 
noii clădiri a liceului din locali
tate. e

Pe marginea șoselei, viitoarea 
clădire își conturează profil::!. 
Alături, o mică gheretă unda 
deasupra ușii cineva a notat cu 
cretă : „Bine ați venit 1“ Urarea 
se adresează elevilor liceului 
participanți in această vacanță la 
lucrările de construcții. Înăuntru 
sînt unelte pentru ei. Le ridică 
la deschiderea schimbului, le pre
dau la sfîrșit. Și dimineața și 
după-amiază elevii sînt aici. E- 
fectuează săpături de pămînt, ni
velări, stivuiri de materiale. Ori
ce operație rămtne mai ales im
portantă prin semnificația ei. 
Este puțin lucru să iei parte la 
înălțarea școlii unde vei învăța 
tu, prietenii tăi ?

Cerem părerea tovarășului Pe
tre Anghel, maistru principal, 
șeful lucrării, despre aportul a- 
cestor tineri. Ne răspunde fără 
ezitare, subliniind în cîteva rin- 
duri:

— Elevii ne sînt de mare aju
tor. Pe perioada verii ducem în 
general lipsă de forță de muncă.

Părerea este pe ansamblu îm
părtășită. Tovarășul I. Erhan, di
rector adjunct, este chiar puțin 
contrariat:

— Ne așteptam ca munca să 
fie mult mai bine organizată. 
Gîndiți-vă că uneori din lipsă de 
unelte sau datorită unei coordo
nări insuficiente lucrul trenează. 
Ceea ce nu poate influența de- 
cît negativ moralul elevilor.

Gîndim la fel cu interlocutorul 
nostru. Transcriind această obiec
ție o facem cu intenția de a 
semnala pericolul degradării en
tuziasmului elevilor, a dorinței 
lor sincere de a munci, nu de a-și 
irosi timpul așteptînd ca benefi
ciarul să-și aducă aminte de ei.

București, Uzina de mașini 
electrice. In hale și-au făcut apa
riția. o dată cu venirea vacanței, 
„salariați" noi. Elevii liceului ve
cin — „Tudor Vladimirescu“ — 
efectuează în această vară ore de 
muncă voluntar-patriotică în in
cinta uzinei. Lucrări la care 
participă: construcția halei de 
strungărie, amenajarea terenului 
în interiorul depozitului descope
rit pentru produse finite.

In același cartier ceva mai de
parte, la Uzina de radiatoare, e- 
chipament metalic, obiecte și ar
mături sanitare. „Lucrătorii“ se 
numesc de această dată elevi la 
liceul nr. 33 și sînt în clasa a 
Xl-a. Fetele participă la lucrările 

Ide ambalaj și etichetare, băieții 
la polizat și ajustat elemenți.

O mină de lucru deosebit de 
utilă — cum ne spunea maistrul 
coordonator. Totodată, o prețioa
să pagină educativă pe care ele
vii o scriu în decursul vacan

ței școlare.

• Boxerul negru George Fo
reman (campion olimpic la cate
goria grea la Ciudad de Mexi
co) și-a înscris în palmares a 
18-a victorie înainte de limită 
Ca profesionist. în meciul dis
putat la Philadelphia, Foreman 
l-a învins prin KO in prima re
priză pe pugilistul Roger Rusell. 
Peste două săptămini, Foreman 
va lupta cu canadianul George 
Chuvallo, la 
Garden“ din

„Madison Square 
New York.

runde, în turneul 
de șah de la Lu-

• După 12 
internațional , ___ __
bin conduc Szmidt (Polonia) și 
Espig (R.D. Germană) cu cite 
9,5 puncte fiecare. In runda a

joi ultima zi la
L.C^

••••••••••••••••••••••••«•••••••a

REPORTAJ POUTIST_ _ •   >

de VIOREL BURLACU

UN ALFA ROMEO IN MIEZ DE NOAPTE

Stă liniștit la volan. Coloana de mașini se mișcă ușor. Unul cîte 
unul automobilele trec printre furcile caudine ale vameșilor și 
grănicerilor. Pașapoartele apar și dispar, ștampilele se aplică în 
același vechi ritual, în dimineața senină un salut scurt, o urare 
de bun venit, un control sumar și Alfa Romeo se angajează cu 
viteză pe șoseaua spre T.

Omul de la volan răsuflă ușurat, teama se topește în fumul 
parfumat al țigaretei lungi cu filtru. Fredonează tot drumul pină 
la intrarea în vechiul oraș de pe Bega.

O masă copioasă udată din belșug cu vin de Murfatlar, o siestă 
la volanul mașinii prin orașul florilor, un surîs, o ochiadă vreunei 
blonde visătoare de pe stradă și odată cu seara, o cameră elegantă 
la cel mai luxos hotel. In timpul unei băi parfumate cu esență de 
brad înspumată, își face cîteva calcule sumare : deci, o sută de

fîștiri a trei sute, două sute de baticuri a cincizeci, cincizeci de 
cămăși a două sute, treizeci de pulovere helanca a două sute, cio
rapii de damă, cosmeticele, trei magnetofoane, tranzistoarele... Cu 
norocul avut încă de la începutul zilei la frontieră se putea în
toarce acasă cu aproape o sută de mii de lei... Și asta dintr-un 
singur drum... Cinci ore de vise trandafirii. Apoi un mic dejun 
suculent și reconfortant, o dimineață superbă care poleiește în aur 
acoperișurile bătrînului oraș T.

Ruloul transperantului se ridică înșiruind simetrice liniile ori
zontale de umbră și lumină. Iși face gimnastica de înviorare și 
apare pe mica terasă în acea superbă pijama cumpărată aproape 
pe nimic la Torino. Jos, acolo, cuminte, la parcare, îl așteaptă de
sigur Alfa Romeo, cutia strălucitoare cu fel de fel de surprize 
vestimentare...

O transpirație rece, abundentă îi prinde șira spinării. Un tremur 
nervos îi zbate brațele într-un șir de chinograme filmate cu repe
ziciune. Locul e gol. Sau mai bine zis pe jumătate ocupat de un 
Mercedes alb.

Suspectează cu speranță o glumă a cuiva. A cui ? Fata 1 li 
luase cheile. Mai auzise el de asemenea isprăvi. Dar nu ! Brelocul 
zace în același loc de pe cristalul lucios al noptierei, cu cheile 
resfirate ca niște degete înghețate. Atunci, blondul! Blondul acela 
care aseară i s-a așezat la masă ca un vechi prieten întrebîndu-l 
direct dacă are ceva aur de vînzare. Era înalt, frumos, simpatic. Au 
băut pînă s-au tutuit. Cum îl chema? A și uitat I... Nu se poate, 
părea un băiat bun. Doar el i-a făcut rost de fata aia pe lingă 
care s-a învîrtit degeaba un ceas. Cum a apărut blondul, fata l-a 
urmat ca o mielușea. Carmen o chema. Oare blondul să-i fi luat 
mașina ? Nu e logic. Doar făcuseră fel de fel de socoteli împreună. 
Cum și cînd vor vinde marfa. Se oferise să-i facă rost și de adre
sele unor cumpărători discreți...

Poate se orientează greșit. Cu atîta simetrie locul de parcare ar 
putea fi altul. Cu speranța oricărei erori își îmbracă în grabă hai
nele și coboară treptele trei cîte trei. Jos pe asfaltul umed mașinile 
stau înșirate într-un evantai lucios și policolor. Zeci de mașini, zeci 
de mărci. Un singur Alfa Romeo. Dar negru. Al lui dispăruse. Ca 
o fantomă. Dă ocol hotelului. Deci tot blondul. Dar nu! Iată-l pe 
blond la har. 11 vede prin ușa transparentă cum stă pe un scaun 
înalt alături de o fată nostimă. Mai nostimă chiar decît Carmen. 
Dar acum nu mai are chef de fete. De undeva dintr-o văgăună 
crește o neliniște nedefinită. Urcă în cameră cu liftul. Nu se mai

grăbește. La ce bun ? Computerul gîndurtlor începe să lucreze 
frenetic, li înșiră sub frunte zeci de ipoteze. Dintre ele însă nu-și 
poate creiona nici o certitudine. Ba da. Una parcă da. Neliniștea 
aceea vagă capătă formă. E certitudinea cea mai verosimilă, cea 
mai neagră. Poliția. Ia cîteva pastile și se așează pe patul moale. 
Transperantul defect se lasă ușor în jos. Dungile acelea orizontale 
i se par acum verticale ca niște gratii. Iși bănuise, își vede mașina 
în curtea poliției iar suta de mii scontată resfirată pe masa vreunui 
ofițer obosit care se ocupă cu specula de fîșuri, basmale, cămăși, 
pulovere... Totul acolo. Acolo trebuie să fie.

Curînd vor veni la hotel. Iși lăsase doar actele în cutia mașinii. 
11 vor saluta cu amabilitatea aceea ostentativă și-l vor invita să-și 
recunoască mașina și să semneze procesul verbal pe care scrie 
„contrabandă“.

— E al dv. acest superb Alfa Romeo ? Dar magazinul de veș
minte dinăuntru, tot al dv., nu ? Cunoașteți legea. Ne pare rău, 
sincer regretăm,..

Dar nu I Va fi el mai isteț cu o clipă. Se va duce singur la 
poliție. Va face tapaj. Va reclama furtul mașinii... Cel puțin să se 
răzbune într-un fel pe ei... Să vadă că nu e prost... Va fi în cel mai 
bun caz o afacere ratată, și-dtît! Onoarea va fi salvată. Specula 
presupune doar alți parametri.

(Din elemente schițate cu ocazia 
anchetei)

TELEX : Urmăriți Alfa Romeo cu nr.... de culoare bej... 
dispărută în seara zilei de... din fața hotelului Central din T... 
mașina are o zgîrietură pe portiera din dreapta... Pe parbriz, 
probabil, o păpușă italienească blondă... Către inspectoratele 
Arad, Severin, Bihor... urmăriți Alfa Romeo cu nr... culoare 
bej... dispărută in seara...

★

„Iar nu se potrivește nimic. Alfa Romeo a fost găsită la Araci. 
Posesorul ne-a fost foarte recunoscător. Mașina era încuiată cînd 
a sosit s-o identifice. Noi însă o găsisem cu portierele deschise. 
Cercetînd-o am descoperit o abundență suspectă de articole vesti
mentare. Un fertil teren pentru specularea unor produse introduse 
prin contrabandă. I s-a spus că interiorul mașinii e la dispoziția 
sa. A fost rugat să vadă dacă lipsește ceva. A descuiat mașina, s-a

uitat repede și a declarat că totul e în ordine. Chiar și păpușa ita
lienească era la locul ei și ne privea candid.

A plecat spre Cluj. Am semnalat mașina celor de acolo în even
tualitatea că va începe să vîndă ceva din obiecte...

★

„în noptea aceasta s-au semnalat alte opt furturi din mașinile 
străine parcate în fața hotelului Central și a restaurantului Intim... 
Din urmele ridicate, o abundență de amprente digitale, reiese că 
avem de-a face eu cel puțin patru persoane necunoscute organelor 
de cercetare. „Modus operandi“ pare sau naiv sau dibaci. Portie
rele au fost deschise cu destulă ușurință dovadă că infractorii cu
noșteau foarte bine mărcile respective. S-a acționat în părțile cele 
mai sensibile ale încuietorilor.

Un lucrător de sector semnalează apariția în cursul nopții în 
repetate rînduri a zgomotului făcut de motorul unei motociclete. 
Poate fi o coincidență dar figura nebuloasă a alergătorului de 
motocros îmi dă tîrcoale.

Deși absurdă, ipoteza că furturile pot fi săvîrșite de turiști străini 
din mașini străine mă ispitește. La fel cu aceea că ar trebui să 
luăm în atenție unele persoane care-și închiriază camere prin 
O.N.T., străinilor...“

★

De ce nu apar pe piață nici unele dintre obiectele furate ? Ce 
rost au atunci furturile semnalate care s-au înmulțit ? Avem acum 
cincisprezece reclamații... A devenit penibil. Și cazurile de tîlhărie 
s-au înmulțit cu trei.

Supravegherea majorității persoanelor cu locuința închiriată n-a 
dus la nici un rezultat pozitiv...

Intuiesc totuși o pistă. Deși e vorba tot de o ipoteză încă n-o 
pot raporta. Undeva pe strada Corbului, în cartierul Elisabethin, 
există o casă... în fiecare seară sînt găzduiți numeroși străini... Lo
cuiește acolo și un tînăr. îl cheamă Peter D. E înalt, atletic, fru
mos, nu lucrează nicăieri, are bani destui ca să stea în. fiecare zi 
ore întregi cu fel de fel de fete prin restaurante. Și culmea, are 
o motocicletă. Trebuie să mă ocup personal de tînărul blond.

(Din însemnările căpitanului R)

— VA URMA



SITUAJIA DIN ASIA 
DE SUD-EST

0 Vietnam: atacuri ale patrioților in apro
piere de Hue 0 Cambodgia: Lupte in zona

PenhPnom DELEGAȚIA U.T.C.
încheierea vizitei delegației

Operațiunile ofensive 
lansate de forțele de re
zistență populară din 
Cambodgia continuă să 
fie concentrate în jurul 
Pnom Penh-ului șj în 
zona septentrională a ță
rii — transmit corespon
denții agențiilor de 
presă.

localitatea Srang, unde patrioții 
au încercuit un post militar al 
forțelor inamice. ÎN JAPONIA militare române de urgență Sărbătoarea

în zorii zilei de miercuri, pa- 
trioții au atacat fortificațiile de
ținute de trupele generalului Lon 
Noi în orașul Sre Khlong, situat 
la 77 kilometri sud-vest de Pnom 
Penh, pe șoseaua națională nr. 4, 
care face legătura între capitala 
khmeră și principalul port cam
bodgian, Kompong Som. Luptele 
continuă să se desfășoare intens 
de mai multe ore, și din această 
cauză circulația pe șoseaua amin
tită a fost blocată.

Tot în ultimele 24 de ore, for
țele patriotice au supus unui pu
ternic atac tabăra de antrena
ment militar a trupelor inamice, 
amplasată la Romeas, la circa 70 
kilometri nord-vest de Pnom 
Penh.

Lupte între detașamentele de 
rezistență populară și unități ale 
armatei administrației Lon Noi 
sînt semnalate, de asemenea, în

SAIGON 22 (Agerpres). — Din 
Vietnamul de sud, agențiile de 
presă anunță că detașamentele 
militare ale Guvernului revoluțio
nar provizoriu al Republicii Viet
namului de sud au declanșat pu
ternice acțiuni împotriva trupe
lor americane și saigoneze în cî- 
teva regiuni ale țării. Au fost 
semnalate lupte în apropiere de 
localitatea Hue, unde o divizie 
aeropurtată americană a înregis
trat pierderi în oameni și mate
riale de luptă. De asemenea, for
țele patriotice au atacat pozițiile 
fortificate americano-saigoneze 
din provincia Bien Hoa, la 70 de 
kilometri sud de Saigon, și în 
delta fluviului Mekong.

• PARTICIPANT« la 
Congresul Partidului demo
crat din statul Utah, care are 
loc la Salt Lake City, au a- 
doptat noul program al par
tidului. Una din principalele 
prevederi ale acestuia este 
retragerea imediată a trupe
lor americane din Indochina. 
La inițiativa organizațiilor 
de tineret și studențești, ai 
căror reprezentanți participă 
la lucrări, a fost adoptată, 
de asemenea, o rezoluție de 
protest împotriva obligativi
tății chemării sub arme și 
trimiterii tinerilor în Viet
nam. precum și împotriva 
mobilizării poliției sau uni
tăților gărzii naționale pen
tru reprimarea demonstra
țiilor studențești din univer
sități.

SAIGON 22 (Agerpres). — La 
numai cîteva zile după vizita 
șefului regimului saigonez, gene
ralul Thieu, în capitala Cambod* 
giei colaborarea dintre regimurile 
impopulare de la Saigon și Pnom 
Penh capătă contururi tot mai 
precise. Un purtător de cuvînt mi
litar saigonez a anunțat miercuri 
că „6 000 de soldați au fost trimiși 
în Cambodgia pentru a participa 
la operațiunile din estul Mekon- 
gului“, adică la acțiunile de luptă 
împotriva forțelor patriotice 
khmere. Același purtător de cu
vînt a făcut precizarea că „noul 
lot de militari ridică numărul 
soldaților sud-vietnamezi diri 
Cambodgia la aproximativ 
17 500“. Dacă la aceasta se adau
gă și misiunile de luptă îndepli
nite permanent de avioane sai
goneze se poate afirma, după 
cum dezvăluie, de altfel, agenții
le de presă, că participarea for
țelor militare ale regimului lui 
Thieu la luptele din Cambodgia 
este masivă.

Totodată, din Bangkolc sa 
anunță că șeful actualului regim 
cambodgian, generalul Lon Noi, 
este oaspetele oficialităților tai- 
landeze.

TOKIO. — Corespondentul 
Agerpres, FI. Țuiu, transmite: 
în Japonia se află de mai 
multe zile, la invitația Asocia
ției internaționale pentru 
schimburile de vizite de tine
ret, o delegație română, con
dusă de Iuliu Fejes, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C. 
Membrii delegației române au 
vizitat mai multe orașe japo
neze, unde au fost oaspeți ai 
oficialităților municipale, pre
cum și pavilioanele „Expo- 
70“. Delegația a avut, totoda
tă, întâlniri cu conducerile Li
gii tineretului democratic din 
Japonia și Ligii tineretului so
cialist.

Cu prilejul vizitei în Japo
nia a delegației române, am
basadorul țării noastre la To
kio, Iosif Gheorghiu, a oferit 
un cocteil la care au partici
pat oficialități și personalități 
politice japoneze.

in R. P. D. Coreeană
PHENIAN 22 

Delegația militară 
dusă de general-colonel Ion Io- 
niță, ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, a 
vizitat muzeul memorial al victo
riei în războiul de apărare a pa
triei. Delegația a oferit cu acest 
prilej muzeului unele exponate 
care reflectă activitatea forțelor 
armate române în domeniul pre
gătirii de luptă și politică.

Marți, delegația militară româ
nă, însoțită de generalul de arma
tă O Jin U, șeful Statului Major 
General, a vizitat apoi casa-mu- 
zeu din localitatea Manghiongde, 
unde s-a născut tovarășul Kim Ir 
Sen. în continuare, membrii de
legației române au fost oaspeții 
Academiei militare „Kim Ir Sen“ 
din aceeași localitate. Aici, a avut 
loc un miting la care au luat cu- 
Vîntul comandantul Academiei 

: militare și general Colonel Ioni 
loniță, ministrul forțelor armate 
ale Republicii Socialiste Româ
nia ; cu acest prilej s-a făcut un 
Schimb de drapele de luptă.

în cursul dimineții de miercuri, 
la Prezidiul Adunării Populare

■■■■■■■■■■■■a

(Agerpres). —* 
română, con-

Criza de guvern italiană
Spre un eșec al lui Andreotti?

Misiunea Iui Giulio Andreotti de a reconstitui un nou guvern 
cvadripartit de centru-stînga pare a fi eșuat. Direcjiunea Parti
dului Socialist Unitar a adoptat un document în care apreciază 
drept necorespunzătoare platforma polilico-programatică propusă 
de primul ministru desemnat și consideră că în aceste condiții 
nu se pot începe tratative pentru formarea guvernului.

Direcțiunea Partidului Socia
list Italian, care timp de aproa
pe două zile a examinat platfor
ma politico-programatică prezen-

■ ■ s■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

FPUPTIII u IÌP 1 A CAB IQRIEuKEIUL UE LA dALioUlIni
0 Misterele balanței comerciale 0 „Razii marine“ și hirtii 

salvatoare 0 Ce dezvăluie vitrinele...

I La Plumtree, nod de cale ferată rhodesian la gra
nița cu Republica Sud-Africana, se formează zil- 

zeci de garnituri. Sute de vagoane încărcate 
produse rhodesiene încep un drum de trei zile

nic zeci de garnituri 
cu |___ ___ ____ ,
spre Johannesburg. La Umtali și Vila Salazar, pe 
granifa cu Mozambicul, alte zeci de garnituri, cu 
alte sute de vagoane sosesc zilnic încârcate cu 
mărfurile cele mai variate aduse din porturile mo
zambicane Beira și Lourenco Marques. Destinatici 
lor : Salisbury, Bulawayo, Gwelo, Triangle, Chi- 
redzi.

Schimburile comerciale ale 
Rhodesiei prosperă, în pofida 
„sancțiunilor economice" hotărî- 
te la O.N.U. Pentru prima oară 
de la proclamarea „independen
ței" regimului rasist — în no
iembrie 1965 — fosta colonie bri
tanică (cinci milioane de locui
tori, dintre care numai 230 900 
albi) a înregistrat anul trecut o 
balanță comercială activă. Ex
porturile au crescut în compa
rație cu 1968 cu 33 Ia sută iar 
importurile au scăzut cu 4 la 
sută. Balanța de plăți a înre
gistrat un sold activ de peste 
30 milioane dolari. „Arma blo
cadei economice — remarcă în 
DIE WELT Horst Siebert care 
a cercetat timp de două luni rea
litățile actuale rhodesiene — a- 
duce din ce în ce mai mult cu 
un pistol-jucărie pentru copii... 
Ceea ce la început apărea ca o 
afacere de hărțuire și intimida
re. s-a transformat într-o co
medie". Canalele prin care sînt 
eludate „sancțiunile" funcțio
nează ca un mecanism perfect. 
85 Ia sută din volumul comer
țului exterior rhodesian se des
fășoară actualmente prin Africa 
de sud sau prin așa numitele 
„provincii portugheze de peste 
mări" (pînă în 1965, numai 26 Ia 
sută din comerțul exterior rho
desian se efectua cu sau prin a- 
ceste regiuni). Agenți secreți 
britanici activează în porturile 
Beira și Lourenco Marquez. Ei 
nu pot împiedica, însă, ca tutu
nul sau cuprul rhodesian să fie 
încărcat pe vase cu cele mai 
diferite pavilioane, cu cele mai 
variate destinații. Vasele-patrulă 
britanice interceptează uneori 
în „razii marine inopinate“ nave 
care părăsesc porturile mozani- 
bicane. Dar, deși există indicii 
precise că transportul de crom 
sau cupru provine din Rhode
sia, încărcătura nu poate fi con
fiscată : actele de bord descriu 
ca expeditor... Mozambicul sau 

, Angola. Exportatorii rhodesieni, 
cu sprijinul activ al unor im
portatori străini, au creat o

întreagă rețea de camuflare a 
provenienței reale a mărfurilor 
din Rhodesia. In Mozambic și 
Africa de sud au apărut zeci 
de „firme fantomă" care de
țin, în fapt, un singur birou cu 
doi-trei funcționari sau chiar 
numai o căsuță poștală, „firme" 
care n-au alt rol decît să apli
ce etichete mozambicane, ango
leze sau sud-africane produselor 
rhodesiene destinate exportului. 
Cromul, cuprul, nichelul, as- 
bcstul, titaniul rhodesian sînt 
vîndute la cele mai bune pre
țuri internaționale în diferite 
țări, sub etichete care camu
flează proveniența reală. Cere
rea este mare și vînzarea se 
face atît de lesnicios pe căi oco
lite, îneît economia rhodesiană 
— mai ales industria extractivă 
și agricultura — cunosc în ulti
mii cîțiva ani o dezvoltare con
tinuă. în ultimii patru ani au 
fost înființate circa 450 noi în
treprinderi industriale. Extrac
ția de crom și asbest s-a dublat 
în ultimii patru ani, numărul 
rafinăriilor de nichel a crescut 
în aceeași perioadă de la una 
la patru, producția de lînă, po
rumb și citrice s-a dublat. Tu
tunul rhodesian, de altfel foar
te ușor de recunoscut prin cali
tatea lui excepțională, poate fi 
găsit în multe țări ale Europei 
occidentale, Americii de nord și 
de sud, importat cu etichete de 
conveniență via Beira și Dur- 
ban.

Mecanismul bine pus la punct 
de ocolire a „sancțiunilor econo
mice" funcționează, pare-se, 
la fel de eficient și în domeniul 
importului. „Vitrinele din Salis
bury și Bulawayo — notează 
Horst Siebert în DIE VVELT — 
iți prezintă cea mai variată 
gamă de produse din import din 
cele mai diferite 
mii... Parfumuri 
zistori japonezi, 
Chianti șl 2 "
stau alături de ultimul tip de 
magnetofon Grundig". Raționali
zarea benzinei a fost anulată

încă din vara anului trecut. Au
toturisme de import sosesc în 
număr mare. Din Italia, S.U.A., 
Jajonia, R.F.G., Franța, piese 
detașate ale celor mai noi ti
puri de automobile sosesc prin 
Africa de sud și sînt asamblate 
in două mari întreprinderi rho- 
desiene specializate ad-hoc în a- 
ceastă operațiune.

In marile centre economice 
rhodesiene sînt formal interzise 
orice „convorbiri care ar putea 
trăda secretele comerțului exte
rior", O dispoziție guvernamen
tală pedepsește cu 25 de ani în
chisoare „spionajul economic 
care ar Iovi în canalele de ex
port ale țării". In cel mai mare 
hotel din Salisbury, Meikle's, pot 
fi văzute inscripții : 
Doamne, 
spartă
țiuni" au o notă de comic : 
crețul" nu mai este demult un 
secret.

tată de premierul desemnat, ai 
interpretat respingerea de către 
P.S.U. a documentului program 
ca avînd semnificația unei „auto- 
excluderi" a P.S.U. de la viito
rul guvern. Direcțiunea P.S.I. a 
afirmat că este dispusă să 
participe la formarea unui gu
vern cu celelalte două partide 
de centru-stînga (democrat creș
tin și republican), fără socialiș-* 
tii unitari.

în ceea ce-i privește pe repu
blicani, ei par sa se mențină în
tr-o poziție de așteptare.

în general, tendința predo
minantă nu pare a fi depunerea 
mandatului de către Andreotti 
sau formarea unui guvern tri
partit, ci determinarea socialiș
tilor unitari să-și ocupe locul lâ 
masa tratativelor.

«

in Bolivia Etiopiei

zone ale lu- 
Dior, tran- 

____ vinuri de 
și frigidere americane

VAL DE CĂLDURĂ... Șl DE FRIG
ANKARA 22 (Agerpres). Un 

val de căldură cum nu a mai 
fost cunoscut în istoria Tur
ciei s-a abătut asupra regiuni
lor de s'id-est ale acestei țări. 
Lipsa apei în condițiile unei 
temperaturi de plus 45 grade la 
umbră a făcut imposibilă viața 
locuitorilor din zona afectată 
de secetă. în regiunea Cinar, 
cinci sate au fost părăsite de 
locuitorii lor care s-au refugiat 
în alte locuri unde pot găsi apă 
de băut.

LONDRA 22 (Agerpres). Cu 
două zile înaintea începerii 
oficiale a vacanței de vară în 
Marea Brițanie, mercurul ter
mometrelor a coborît la valori 
ce nu au mai fost atinse nicio
dată in trecut în luna iulie. La 
Londra, în noaptea de marți 
spre miercuri s-a înregistrat o 
temperatură de... minus 2 gra
de ! Temperaturi ce au atins 
punctul de îngheț s-au semna
lat și in alte regiuni ale țării.

„Ajută-mă, 
să-mi țin gura mea 
Asemenea „precau

te-

EM. RUCÄR

• MUNCITORII CON
STRUCTORI din orașul spa
niol Granada au declarat 
miercuri grevă Cupă ce trei 
tovarăși de-ai lor au fost 
uciși și alți 88 au fost răniți 
în cursul ciocnirilor ce au 
avut loc marți cu poliția. 
Atmosfera în oraș continuă 
să rămînă încordată. Alți 
șase muncitori au fost răniți 
miercuri de polițiști care au 
încercat să oprească mani
festațiile de protest.

După cum se știe, demon
strațiile au început marți 
dimineața pe principalele 
străzi ale orașului, la puțin 
timp după anunțarea eșuării 
convorbirilor dintre repre
zentanții muncitorilor din 
acest sector și patronat 
pentru reînnoirea contractu
lui colectiv de muncă.

-

Supreme a avut loc ceremonia 
conferirii de ordine și medalii co
reene membrilor delegației mili
tare române. Din însărcinarea 
tovarășului Kim Ir Sen, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Cabi
netului de Miniștri, Kan Rian 
Uk, vicepreședinte al Prezidiului’ 
Adunării Populare Supreme, a în- 
mînat general-colonelului Ion Io- 
niță Ordinul „Drapelul de stat“ 
clasa întîi, iar celorlalți membri' 
ai delegației Ordinul „Drapelul de 
stat“ clasa a doua și a treia, 
precum și Medalia „Meritul nu* 
li tar“.

La ceremonie au participat 
general de armată Toi Hiăn, mi
nistrul apărării naționale, 
O Jin U, șeful Statului Major Ge
neral al armatei, Pak Mun Ghiu, 
secretarul Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Cor 
reene, generali și ofițeri fti armar 
tei populare coreene.

în numele celor decorați, gene* 
fal-colonel Ion loniță a adresat 
calde mulțumiri pentru înaltele 
distincții primite.

Cu prilejul încheierii vizitei îrt 
R.P.D. Coreeană a delegației mi« 
litare române, ambasadorul Nico- 
lae Popa a oferit o recepție.

In timpul recepției, care s-ai 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, Ion loniță și Toi 
Hiăn au rostit toasturi.

GUVERNUL 
ELIBERAREA

DEȚINUȚI

A HOTĂRÎT 
CELOR 10 
POLITICI

po-

L'A PAZ 22. — Corespondentul 
Agerpres, Vasile Oros, transmite : 
Președintele Boliviei, Ovando 
Candia, a anunțat hotărîrea gu
vernului de a elibera pe cei 10 
deținuți politici, în schimbul pu
nerii în libertate a tehnicienilor 
vest-germani răpiți în localitatea 
Teoponte de organizația clan
destină „Armata de eliberare na
țională".

Situația creată de această ulti
mă răpire a determinat guvernul 
bolivian să instituie starea de 
urgență, în scopul împiedicării 
oricăror altor încercări de forță. 
Trei dintre provinciile țării au 
fost, de asemenea, puse sub con
trolul armatei. Măsurile au fost 
adoptate marți în cadrul unei re
uniuni a cabinetului de miniștri 
bolivian.

Aceste evoluții grave au loc pe 
fundalul unei ample mișcări re
vendicative. Incepînd de marți, 
aproape toate institutele de în- 
vățămînt mediu și superior din 
Bolivia sînt paralizate ca urmare 
a grevei cadrelor didactice. Aces
teia i se adaugă acțiunea reven
dicativă a lucrătorilor de la căile 
ferate din departamentul Potosi.

Ziua de 23 iulie, care mar
chează data nașterii împăra
tului Haile Selassie I, este 
sărbătoare națională a 
porului etiopian.

Situată in estul continen
tului african, mărginită la 
răsărit de Marea Roșie și 
Somalia, la sud de Kenya și 
Ia vest de Sudan, Etiopia 
este una din marile țări ale 
Africii, avînd o suprafață de 
1 222 900 km p și o populație 
de 23 milioane de locuitori.

Pămint al unei străvechi 
istorii și civilizații, Etiopia 
depune în prezent, ca și ce
lelalte state africane, efor-

ză o politică de pace și co-* 
laborare internațională. Etio
pia, ca unul din cele mai 
vechi state independente ale 
Africii, a avut un rol impor
tant în inițierea și realizarea 
Organizației Unității Africa
ne, al cărei sediu se află, 
după cum se știe, la Addis- 
Abeba — un semn de apre
ciere a activității susținute a 
Etiopiei 
completă 
și pentru 
flictelor prin mijloace paș
nice.

Intre România 
s-au statornicit

pentru lichidarea 
a colonialismului 
soluționarea con-

a
ă

și Etiopia 
în ultimul

! 'miîISlîlîl

Cladirea municipalității din Addis-Abeba

Reuniunea reprezentanților Piefei comune 
și Angliei

Acord minim la Bruxelles
BRUXELLES 22 (Agerpres). 

■— După lungi și dure dezbateri, 
reprezentanții Pieței comune și 
cei ai Angliei au ajuns în prima 
lor reuniune de lucru ținută la 
Bruxelles, la un acord minim pri
vind modul de angajare a nego
cierilor propriu-zise în vederea a* 
derării Marii Britanii la C.E.E. 
Fruct al unui laborios compromis, 
acordul, după cum apreciază a- 
genția France Presse, „nu entu* 
ziasmează pe nimeni“.

Expunerea pozițiilor celor două 
părți au evidențiat numeroase 
deosebiri în metodele de lucru 
propuse. In timp ce englezii au 
dorit crearea unor grupuri de 
lucru, „cei șase“ s-au pronunțat 
pentru stabilirea, mai întîi, a 
problemelor destinate a fi rezol
vate. De asemenea, pentru re
prezentanții Pieței comune pe
rioada de tranziție ar trebui să 
ofere timpul și căile necesare 
pentru soluționarea tuturor pro
blemelor ridicate de adaptarea e- 
conomiei și legislației britanice la 
politica și regulamentele C.E.E. 
în ce o privește, Marea Brițanie 
vrea să se lase deschise porțile și

CAIRO 22 (Agerpres). — Pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, a primit miercuri pe mi
nistrul de interne al Siriei, Mo
hammad Abah el Tawil, aflat 
într-o scurtă vizită la Cairo. A- 
genția M.E.N., care transmite a- 
ceastă știre, nu furnizează nici o 
precizare în legătură cu conținu
tul convorbirilor dintre șeful sta
tului egiptean și oaspetele sirian.

r.-cSa

pentru alte soluții decît formula 
tranzitorie.

Compromisul realizat la 
Bruxelles constă în a încredința 
Comisiei Pieței comune definirea, 
în contact direct cu delegația 
britanică, a obstacolelor ce se vor 
ivi, problemele cele mai genera
le urmînd să fie remise spre 
examinare reprezentanților per- 
manenți.

stăruitoare pentru dez- 
, voltarea economiei și cultu

rii, inscriindu-se pe coordo- 
; natele progresului social. In 

cadrul unui amplu plan de 
dezvoltare cu o durată de 

; două decenii, se urmărește o 
creștere sensibilă a produc
ției, diversificarea și extin- 

. ricrea agriculturii prin spo
rirea suprafețelor irigate. 
An de an apar pe harta țării 

I noi obiective economice — 
întreprinderi industriale, e- 
nergetice, sisteme de iriga
ții, construcții social-cultu
rale, menite să sporească po
sibilitățile de export ale 
țării — bazat în prezent în 
principal pe cafea și piei — 
și nivelul de trai ai popu
lației.

Pe plan extern, „Țara Ni
lului albastru“, cum este 
denumită Etiopia, promovea-

a-

deceniu relații de prietenie 
și colaborare activă pe plan 
economic, politic și cultural, 
care au primit impulsuri pu
ternice prin schimburile de 
delegații la diverse niveluri 
care au avut loc între cele 
două țări. Aceste relații cu
nosc o dezvoltare continuă 
in spiritul Înțelegerii și
vantajului reciproc, al res
pectării independenței și su
veranității naționale și al 
neamestecului în treburile 
interne, fiind în interesul 
celor două popoare, al des
tinderii și colaborării inter
naționale.

Cu prilejul sărbătorii sale 
naționale, poporul român 
urează poporului etiopian 
noi succese pe calea progre
sului său economic și social.

B. ȘT.

j
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GREVA DOCHERILOR 
ENGLEZI

• MIERCURI, în a opta zi a 
grevei generale a docherilor 
britanici, Uniunea muncitori
lor din transporturi a hotărit 
să răspundă afirmativ unui 
apel al ministrului de interne, 
Reginald Maudling, de a se 
proceda Ia descărcarea mărfu
rilor perisabile aflate Ia bordul 
navelor imobilizate în porturi. 
Apelul ministrului de interne, 
despre care agenția Reuter 
precizează că avea forma unui 
„ultimatum" și conținea ame
nințarea intervenției armatei 
pînă la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, nu a avut însă efectul 
scontat în rînduriie greviștilor. 
Intr-adevăr, în ciuda recoman
dării liderilor Uniunii munci
torilor din transporturi, doche
rii din porturile Southampton
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CAIRO - semnele
noului

Cairo, orașul cu rezo
nanță in istoria universa
lă, păstrător al unor co
mori de o inestimabilă va
loare, racordat la circuitul 
artei universale prin imen
sa bogăție a vestigiilor ce 
amintesc de o epocă în
floritoare, își dezvăluie în 
zilele noastre cu pregnan
ță atributele de oraș mo
dern.

Mai bine de un mileniu 
de existență i-a conferit 
orașului însemnele unei 
culturi care s-a prelungit 
din vestitul Heliopolis in
tr-un ciclu complet din 
care nu au lipsit perioa
dele sumbre ale domina
ției coloniale. Energiile la
tente ale Egiptului, ener
giile care altă dată, conec
tate la circuitul universal, 
înfrumusețase lumea cu 
comori inestimabile, s-au 
descătușat abia spre ju
mătatea secolului nostru, 
în anul 1952 cind țara și-a 
cucerit o independență au
tentică. Forțele națiunii 
s-au unit pentru a asigu
ra dezvoltarea economică 
și socială a țării, pentru a 
împlini năzuințele nutrite 
de milioanele de arabi a- 
duși în pragul disperării 
de exploatarea colonială.

I-am văzut pe acești oa
meni liniștiți Ia poalele 
piramidelor invitîndu-te 
la o călătorie originală pe 
cămilă, lucrînd, cu minu
ția unui artizan, pămîntul

de-a lungul Nilului, califi- 
cîndu-se in marea oțelărie 
de la Heluan sau invățind 
în marile universități cu 
tradiții seculare.

Le-am înregistrat dorin
ța de a-și afirma capaci
tatea de muncă, talentul, 
intr-o operă intensă, plină 
de vitalitate, pentru înăl
țarea țării pe un funda
ment solid.

Intilnirea cu peisajul o- 
riginal al Egiptului, cu 
policromia orașului înfră
țit cu Nilul cel dătător de 
viață, oferă vizitatorului 
o notă distinctă de inedit. 
Din inima cartierului He
liopolis alcătuit din vile 
elegante cu o arhitectoni
că ce impresionează prin 
stil și eleganță, înconju
rate de o vegetație luxu
riantă. cu terase suspen
date ce amintesc de mi
nunile Semiramidei, tre- 
cind prin insula Zamalek 
plantată între brațele pro
tectoare ale Nilului și pî
nă dincolo de Piramide 
spre Memphis, orașul în
treg oferă un evantai de 
clemente din care, nu lip
sesc. acum după revoluție, 
coșurile fabricilor, șantie
rele de construcții. Cairo 
se racordează rapid Ia 
imaginea de creuzet a ță
rii. Heluanul, marea oțe
lărie, desăvirșește tabloul 
industrializării Egiptului 
într-un ritm necunoscut

pină acum. Acțiunea 
industrializare începută i- 
mediat după 1952 și-a pus 
amprenta pe întreaga via
ță socială dezvăluind im
portantele resurse ale oa
menilor ce trăiesc aici pe 
vechea

Am 
centru 
burbie 
pînă nu dc mult o stațiu
ne balneară cunoscută ca 
atare. Astăzi în orașul i- 
nundat de zgomotul spe
cific unui mare centru in
dustrial, foști felahi mînu- 
iesc mașini moderne, căci 
industrializarea a dus 
printre altele și la modifi
carea sensibilă a structu
rii populației. Procentajul 
populației rurale, care de
pășea 70 la sută înainte de 
revoluție, a scăzut extrem 
de mult in ultimii ani.

Efortul de dezvoltare ce 
se descifrează elocvent, cu 
putere de exemplificare Ia 
tot pasul, se corelează cu 
extinderea învățămîntului, 
fenomen firesc pentru in
tegrarea treptată a imen
selor energii ale unui po
por de peste 30 de milioa
ne de oameni. Mutațiile 
profunde în viața poporu
lui, în cursul căruia valo
rile s-au decantat eviden
țiind marile disponibili
tăți ale oamenilor, sînt e- 
vidente in invâțămîntul și 
cultura Republicii Arabe 
Unite. Pe verticala crește-

vatră a Egiptului, 
vizitat Heluanul, 

muncitoresc — su- 
a orașului Cairo,
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Imagine din Cairo
rii interesului pentru dez
voltarea învățămîntului — 
s-au înscris noi institute 
universitare, noi școli, noi 
instituții pentru culturali
zarea maselor largi popu
lare. Din 1952 și pînă în 
prezent bugetul alocat în
vățămîntului a crescut de 
patru ori, iar numărul ele
vilor în învățămintul pri
mar a crescut de Ia 1,3 
milioane în 1953, la 3,5 mi
lioane în prezent. Univer
sitatea cu tradiția ei se
culară, așezată în preajma 
marii moschei ce domină 
vestitul bazar, ne-a oferit 
imaginea maiestuoasă a 
clădirilor acoperite de 
crusta anilor care păstrea
ză amintirea marilor pre
faceri, prin care a trecut 
istoria Egiptului. Univer-

ce

sitatea prefigurează efor
turile tineretului de a-și 
contopi destinul cu cel al 
țării, pentru afirmarea 
marilor energii, a talentu
lui și ingeniozității po
porului care a făurit din 
piatra de Mocatam pira
midele și comorile 
populează Egiptul.

Pretutindeni în sălile de 
curs, în laboratoare, în u- 
zine, în fabrici, pe ogoa
rele din preajma Nilului 
sau pe cele smulse deșer
tului de la EI Tahrir, aici 
în Egipt între destinul 
personal al fiecăruia și 
destinul națiunii s-a ci
mentat într-un aliaj pu
ternic voința de a valori
fica bogățiile țării în fo
losul și spre binele tutu
ror.

I. PETRU
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și Huli au hotărit să nu des
carce nici un fel de mărfuri, 
inclusiv produsele perisabile.

• PROCEDURA DIFICILĂ 
de constituire a juriului în pro
cesul intentat lui Charles Man
șon s-a încheiat la Los Ange- 
les, o dată cu selecționarea ce
lor șase jurați supleanți. Aceștia 
urmează să fie utilizați în cazul 
indisponibilității unuia din cei 
12 membri principali ai juriu
lui. Următoarea etapă a proce
sului — audierea martorilor — 
urmează să dureze, potrivit de
clarației judecătorului Charles 
Older, aproximativ patru luni.
• CONSILIUL DE SECU

RITATE și-a continuat miercuri 
dezbaterile, inițiate la cererea 
grupului statelor africane, asu
pra violării embargoului impus 
livrărilor de armament către 
Republica Sud-Africană.

Un grup de cinci țări din 
Africa și Asia — Burundi, Ne
pal, Sierra Leone, Siria și Zam- 
bia — a supus Consiliului un 
proiect de rezoluție în care se 
cere întărirea embargoului și 
se adresează tuturor țărilor 
membre ale O.N.U. apelul de a 
respecta „deplin și necondițio
nat“ embargoul asupra livrări
lor de arme și armament către 
R.S.A. Proiectul apreciază că 
încălcarea embargoului consti
tuie „o amenințare serioasă la 
adresa păcii și securității inter
naționale“.

gere a vegetației asupra regiu
nilor eliberate din Angola O- 
rientală. Denunțind „folosirea 
substanțelor chimice defoliante 
ca un act criminal“, declarația 
menționează că operațiunile ae
riene de acest gen ale avioane
lor portugheze au inceput la 1 
mai a.c. Avioanele au lansat 
totodată și bombe incendiare.

• UN GRUP DE 90 DE PAR
LAMENTARI LABURIȘTI a 
inițiat un demers în vederea ob
ținerii eliberării tinerei depu
tate catolice pentru circumscrip
ția nord-irlandeză Mid-UIster, 
Bernadette Devlin. Ea execută 

în prezent o pedeapsă de șase 
luni închisoare, sub acuzația de 
a fi participat și instigat Ia de
monstrațiile din vara trecută.

ENSIO SliLASVUO — 
SUCCESORUL 

LUI ODD BULL
• LA NAȚIUNILE UNITE s-a 

anunțat că generalul Ensio 
Siilasvuo (Finlanda) a fost nu
mit succesorul generalului Odd 
Bull in funcția de șef al mi
siunii de observatori ai O.N.U. 
in Orientul Apropiat. în același 
timp, s-a confirmat oficial de
misia lui Odd Bull din acest 
post.

Ensio Siilasvuo a fost ad
junctul Iui Odd Bull și a con
dus misiunea de observatori ai 
O.N.U. in timp ce șeful ei se 
afla în Norvegia, la începutul 
acestui an.

• PREȘEDINTELE NIXON a 
conferit marți la Washington cu 
noul șef al delegației america
ne la convorbirile cvadripartite 
de la Paris în problema vietna
meză, David Bruce. La întreve
dere, care s-a desfășurat cu 
ușile închise, au asistat fostul 
șef interimar al delegației a- 
mericane, Philip Habib, și am
basadorul S.U.A. la Saigon, 
Ellsworth Bunker. Casa Albă nu 
a furnizat nici o indicație în 
legătură cu cele discutate în 
cursul întrevederii. David Bruce 
urmează să-și preia funcția în 
jurul datei de 1 august.

• INTR-O DECLARAȚIE a 
„Mișcării populare pentru eli
berarea Angolei“ (M.P.L.A.), 
dată publicității în capitala 
Tanzaniei, s-a anunțat că avioa
ne portugheze răspîndesc sub
stanțe defoliante și de distru-

U.R.S.S.: Date 
despre realizarea 
planului în primul 

semestru
• LA MOSCOVA a fost 

dat publicității comunicatul 
Direcției centrale de statis
tică a U.R.S.S. cu privire Ia 
realizarea planului economiei 
naționale în primul semestru 
al anului în curs. In compa
rație cu perioada corespun
zătoare a anului precedent, 
producția industrială a înre
gistrat un spor de 8,5 Ia 
sută. Cea mai intensă dez
voltare au cunoscut-o con
strucțiile de mașini și indus
tria de prelucrare a metale
lor — 11 la sută, industriile 
chimică și petrochimică — 
12 la sută. Toate republicile 
unionale sovietice au depă
șit planul producției indus
triale. In primul semestru al 
anului, s-au produs 363 mi

liarde kWh energie electrică, 
172 milioane tone petrol, 
42,3 milioane tone fontă și 

57,1 milioane tone oțel, 
445 000 automobile.

Volumul comerțului exte
rior al U.R.S.S. în primele 
șase luni s-a ridicat Ia 10,5 
miliarde ruble, inregistrînd 
o creștere de 12 Ia sută față 
de prima jumătate a anului 
1969.

Se relevă că 88 Ia sută din 
sporul producției a fost rea
lizat prin ridicarea producti
vității muncii care a crescut 
cu 7,5 Ia sută.

Direcția centrală de sta
tistică informează, de aseme
nea, că la 1 iulie populația 
U.R.S.S. era de 242,8 milioa
ne persoane.

--------------------------- ---------- .
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