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Soarele strălucește într-ade- 
văr ca la seceriș. Adică puter
nic, continuu, netulburat. Dar, 
rotindu-ne ochii peste cîmpii 
și dealuri, doar în puține jocuri 
se mai aude zvon de la re
coltarea griului. întinsele la
nuri aurii au fost parcurse de 
combine, boabele din spice 
au umplut mulți saci. Pe pă- 
mînturile cooperatorilor din 
Slobozia Conachi, județul Ga
lați, bătălia se mai ducea ieri 
într-un singur punct — pe 
un mic platou nu departe de 
sat.

— Peste două ore sîntem ga
ta cu recoltarea griului, ne 
anunța, evident mulțumit,,Pe- 
trache Oprea, președintele co
operativei agricole de produc
ție. De pe cele 600 hectare 
ale noastre am obținut o pro
ducție medie de 2 200 kg la 
hectar, deci mult mai mult 
decît anul trecut, mai mult 
decît ne așteptam.

Aici, la Slobozia Conachi, 
campania are o durată, după 
cum constatam, de 7 zile. Re- 
mus Moineagu, locțiitorul se
cretarului comitetului de par
tid, ne mărturisește că totul 
se datorește țăranilor coope
ratori care au lucrat neobo
sit, mecanizatorilor de pe 
combine, tinerilor care au 
luat parte cu trup și suflet 
la bătălia recoltei. Cei mai 
buni uteciști : Ion Anghel, 
Ștefănache VaSile și Nicu Co- 
man. Cu avînt deosebit au 
muncit și tinerele Ioana Bă- 
luță, Catinca Năst’ase și Mă
ria Grosu, fapt care a deter
minat recomandarea lor pen
tru a deveni în curînd mem
bre de partid.

Pe lingă noi trec camioane 
încărcate cu saci, la cîteva su
te de pași combinele atacă 
ultimele hectare de grîu. Ci
tești pe fețele oamenilor 
bucurie și oboseală. Nimeni nu 
stă însă : cei care nu mai 
iau parte la recoltarea griu
lui ău pornit o altă ofensivă, 
aceea a eliberării terenului 
deoarece mîine vor intra aici 
tractirele, cu brăzdarele lor 
adînci.

Pornim mai departe, sub 
soarele puternic, spre alte 
lanuri aurii aflate în clipele 
din urmă. La C.A.P. „7 No
iembrie“, din comuna Pechea, 
bătălia este în toi, dar ingine
rul Toader Butnaru ne in
formează că mîine le vor sosi 
noi combine, noi ajutoare, deci 
ritmul recoltării este în plină 
creștere. Vor sosi aici combi
nele de Ia Slobozia Conachi 
și atunci se va desfășura și aici 
bătălia definitivă.

— Sînt foarte mulțumit de 
cum muncesc tinerii mecani
zatori. Nicolae Călin §?re doar 
21 de ani, însă în fiecare zi a 
obținut cu combina sa o pro-
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mA-BUMLA-TOATE?
Punct de întîlnire al unor multiple semnificații în viața și activitatea unei organizații U.T.C., adunarea 

generală reprezintă tocmai de aceea o modalitate esențială de abordare și de rezolvare a unor probleme 
care izvorăsc din preocupările cele mai intime ale membrilor ei. De aici se ajunge în mod logic la o 
condiție mai mult decît firească a adunării generale : originalitatea ei, cerința de a nu semăna aidoma nu 
numai de la o grupă la alta, ci chiar de la o lună la alta în cadrul aceleiași grupe U.T.C. Fără îndoială, 
orice adunare trebuie să respecte cîteva norme statutare, care semnifică de fapt niște principii general 
valabile. Ea este forul cel mai înalt de apreciere a muncii unei organizații sau grupe, oferă cadrul cel 
mai democratic de dezbatere, în care fiecare tînăr să-și poată spune deschis și exigent părerea, se con
stituie în factorul cel mai autorizat care, hotărăște direcțiile fertile pentru activitatea viitoare. Insă în 
limitele acestor principii generoase, și de fapt tocmai respectînau-le întru totul, adunarea unei organizații 
are posibilități nelimitate de a-și afirma convingător timbrul propriu, personalitatea sa distinctă. „Contra- 
dicția“, dacă există vreuna, apare numai acolo unde se manifestă o înțelegere îngustă, unilaterală, a unor 
cerințe care aparțin prin definiție adunării generale și care sînt aplicate nu unor realități specifice, ci 
unor împrejurări la fel de abstracte ca și principiile desprinse de condițiile atît de concrete ale fiecărei 
grupe U.T.C.

Acestea sînt cîteva din argumentele cu care vrem să pornim într-o acțiune de mai mare întindere, 
confruntînd permanent adunarea generală cu propria sa condiție de existență, căutînd să demonstrăm, prin 
exemplele oferite de. organizațiile U.T.C., în ce fel reușește să se păstreze la treapta de eficiență și uti
litate pe care ea însăși și-o impune.

În ultima vreme, mai ales, 
am întîlnit din ce în ce 
mai frecvent un obicei care 

începe să ia proporții de feno-, 
men, acela că adunările generale 
seamănă uneori ca niște surori 
gemene, indiferent unde și în ce 
condiții se desfășoară, renunțînd 
astfel treptat tocmai la caracte
rul lor original și irepetabil. Do-

• Un proces știin
țific care presupune 
competență, continu
itate, cunoașterea 
aptitudinilor tînăru- 
lui • Deficiențele de 
orientare sînt uneori 
deficiențe de infor
mare • Alegerea la 
întîmplare a profe
siei influențează di
rect asupra integrării
• Criteriul major al

Deși tineretul din țara 
noastră are o bogată și în
delungată tradiție de fapte 
revoluționare, eroice, de un 
profund și elocvent drama
tism totuși literatura care 
să exprime adecvat această 
viață e destul de săracă. 
Explicațiile țin evident, de 
multiple rațiuni, dintre care 
prima, probabil, este aceea 
că o asemenea literatură 
pretinde — în pofida unor 
prejudecăți curente — o ar
tă exemplară, o măiestrie 
matură. Dovada peremtorie 
o face faptul că cei mai 
mari scriitori ai lumii și-au 
închinat condeiele unor pa
gini destinate celor mici sau 
tineri, spre sfirșitul vieții, 
atunci cind virtuozitatea lor 
atinse desăvîrșirea. Ca să 
înțelegi deplin psihologia, 
nu complicată ci complexă 
a copiilor și a celor ce 
află pe pragul 
lărie și adolescehță, 
vorbești o limbă — 
uită și simulată — 
mente a lor, ți 
o experiență vastă 
ță. E necesară

se 
dintre copi

ta să 
nu izme- 

ci real- 
se cere 
de via- 
memoria 

propriei tale copilării și a 
(Continuare în pag. a IV-a)

DE LA ORIENTAREA
PROFESIONALA LA

INTEGRAREA SOCIALĂ
sociale a tînârului 

exigența.selecției Convorbire cu prof. ing. MARIN RĂDOI,
secretar al Comitetului municipal de partid București

Zile de vacanța, zile de odih
nă, binemeritate. Dar și zile 
pentru un util schimb de ex
periență. La Brașov, în tabă
ra organizată de C.C. al 
U.T.C., s-au întîlnit în acest 
scop peste 800 de secretari 
ai organizațiilor U.T.C din li
ceele de specialitate, școlile 

tehnice și profesionale.

Foto : O. PLECAN

I. CHIKIC

(Continuare în pas. a Vll-a)(Continuare în pag. a Vll-a)

D. MATALÄ

//
RĂSPUNDERI

Rctl. Alegerea profesiei 
este una dintre marile 
opțiuni ale tinărului, care 
angajează răspunderea Iui 
socială. Ca proces științi
fic dirijat — orientarea 
profesională s-ar cuveni 
să se păstreze în ac
tualitatea preocupări
lor diverșilor factori ai 
sistemului instructiv-edu- 
cativ. In ce măsură con
siderați satisfăcătoare 
contribuția acestora ?

— Mă bucur în mod deosebit 
că putem aborda in discuția 
noastră această importantă pro
blemă a orientării profesionale, 
tn primul rind. pentru că mă 
preocupă de multă vreme și în 
ăl doilea rind. pentru că, mai 
ales in perioada aceasta, actua
litatea ei sporește mult. După 
cum se știe, una din marile 
probleme ale societății contem
porane este pregătirea cit mai 
rapidă și eficientă a unui mare 
număr de specialiști capabili să 
mînuiască agregatele complexe 
impuse de tehnica modernă. 
Pregătirea forței de muncă su
perior calificată se face pe căi 
extrem de diversificate/ între
barea dumneavoastră se referă 
însă la . modalitățile de alegere 
a unei profesii.

Am mai amintit și cu alte 
prilejuri că orientarea profesio
nală este un proces complex și 
continuu care se desfășoară pe 
etape bine distincte. Școala — 
ocupind primul loc — familia, 
cabinetele de orientare profesio
nală, organizațiile de tineret, 
presa, radioul, cinematograful 
etc. contribuie, desigur, diferit 
la realizarea și desăvîrșirea a- 
cestui proces. Aș mai adăuga că 
orientarea judicioasă presupune 
exigențe cărora nu oricine le 
poate răspunde. în acest , sens, 
nu trebuie confundate sfaturile 
banale și de cele mai multe ori 
fără nici un fundament științific 
cu îndrumările atente, chibzui
te, izvorîțe din cunoașterea atît 
a aptitudinilor și posibilităților 
tînârului cit și a conținutului 
diverselor profesii cu bucuriile 
și necazurile lor.

Confuziile acestea, adesea de

natură- metodologică, dau . naș
tere la destul de numeroase de
ficiențe in îndrumarea către 
profesie a tineretului. Școala 
acordă de cele mai multe ori 
îndrumări destul de generale,

de vorbă cu tovarășul GH. RAVAȘ,
directorul D.R.C.D.F.-ului

TINEREȚE, 
EDUCAȚIE

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!■■■■■■■■■■■■■

EXISTĂ IDEALURI FALSE ÎN CĂSĂTORIE?

NU VREAU SĂ COBOR
Am așteptat cu teamă sta

giunea cinematografică estiva
lă. Și teama nu a fost zadar
nică. Nu s-a schimbat nimic. 
Tradiția „stagiunii frivole“ a 
fost continuată cu o prompti
tudine demnă de o cauză mai 
bună... în majoritate, sălile 
bucureștene sînt „cedate“ u- 
nor filme rudimentare („A- 
ceastă femeie“, >,Dreptul de a 
te naște“) sau chiar filme ce 
țin de cinematograful de 
gang : „Argoman superdiabo- 
licul“.

Ici-colo cîte o comedioară 
fără pretenții (’.Petrecerea“, 
„Afurisitul de bunic“) multe, 
foarte multe și insipide pelicu-

le de serie : „Misteriosul X din 
„Cosmos“, „Străinii“, „Sub 
semnul lui Monte Cristo“, 
„Freddy și cîntecul preriei“...

Acesta fiind .»profilul“ cine
matografic al săptămînii în 
curs ne-am adresat tovarășu
lui Gheorghe Ravaș — direc
torul D.R.C.D.F. Din primul 
răspuns pe care l-am primit se 
poate deduce și întrebarea 
care viza aspectele susaminti- 
te ale repertoriului actual.

— „Așa e vara ! Și la noi, și 
la Roma, și la Paris. Vara pu-

SUBMARIN! //

TUDOR STÄNESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

Doi copii — un băiat și o fată 
— se jucau „de-a submarinul“. 
Cocoțați pe un submersibil ima
ginar, „construit“ de ei din scău- 
nașe și perne colorate, simulau, 
în joc, gesturile unui echipaj de 
submarin. La un moment dat fe
tița, supărată de stîngăciile băia
tului (cam bleg, de altfel, și de
loc pregătit pentru felul în care 
puștoaica își imagina că trebuie 
să fie un comandant)., a început 
să țipe : „Dă-te jos de pe sub-

!“. Enervat și el — con- 
probabil, altfel activitatea 
un submersibil — băiețe-

marin
cepea, 
de pe 
iul a replicat la fel de violent : 
„Nu vreau să cobor de pe sub
marin ! Tu să te dai jos : Nu 
vreau să cobor de pe submarin !“.

Această scenă la care 
tat mai de mult mi-a 
minte recent, într~un 
penibil al cărui martor 
fără voie. Un amic la care eram 
invitat s-a luat la ceartă cu so-

am asis- 
venit in 
moment 
am fost

ția și, fără să țină seama că mai 
erau două persoane de față, a în
ceput să profereze tot felul de 
reproșuri și amenințări cărora 
ea nu le-a rămas nici o clipă 
datoare. Știam de mult că Adrian 
I). și Mihaela nu se înțeleg bine, 
că e o 
sem să 
Nu mă
oameni 
pregătirea lor să ajungă la ase
menea scene violente. „Să pleci

căsnicie ratată. încerca- 
intervin, dar fără succes, 
așteptasem însă ca doi 
culți, cu pretențiile și

din casa mea, să nu te mai 
văd !“ șuiera el. „Nu vreau sa 
plec ! Să pleci tu ! Nu vreau să 
plec !“ se rățoia la rîndul ei, 
Mihaela.

Involuntar, am făcut asociația 
cu jocul „submarinului“. Invo
luntar, am comparat „casa“ din 
care se izgoneau reciproc cei doi 
cu „submarinul“ copilăriei și

OVIDIU PĂUN
t

(Continuare în pag. a Vl-a)

ineît, uneori, aetul opțiunii pro
duce ilaritate elevului. Nu pu-

GEORGETA RUȚA
(Continuare în pag, a IV-a)
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Ș lucrări.
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Antinomiile exemplului
de NICULAE BELLU

Exemplul poate fi bun sau râu, eficient sau ineficient, iată 
dificultatea inerentă acestei teme, care nu poate fi ușor oco
lită. Căci bunul și răul, eficientul și ineficientul, nu sînt întot
deauna termeni atît de radical și evident opuși, pe cit s-ar 
părea, încîl distincția să fie ușoară iar actul de opțiune să 
decurgă firesc și fără de îndoială. Există o polisemie a exem
plului, similară oricărui act de comunicare, dacă se ține sea
ma că, în pianul eticului, exemplul funcționează ca un limbaj. 
Iar ca limbai, faptul a fi exemplar al unei acțiuni (comporta- 
menl) implică: a) o cantitale de informație emisă; b) un 
receptor relativ sensibil la informația dată sau apt de a fi 
sensibilizat ; c) aptitudinea acestuia de a descifra șj inter
preta în linii generale coreei sensul informației primite, deri 
de a primi informația în integralitatea elementelor sale"si nu 
disparat, nu unilateral ; d) caracterul atrăgător, viu, stimula
tiv al modelului (exemplului) astfel reconstituit de cel care 
receptează, funcție de sensibilitatea și înclinațiile sale. Se 
conturează, prin urmare, nu numai o schemă explicativă, dar 
totodată o imagine indicînd modul de a ființa al exemplului 
ca o mișcare complexă, finind de comunicabilifafea posibilă 
dintre emițător și receptor, receptorul fiind la rîndul său activ 
nu numai pasiv, dar activ în așa fel incit tocmai sensibili 
tafea sa receptivă transformă un fapt, altfel oarecare, intr-un 
fapt exemplar peniru el. Sensibilitatea sa receplivă a poste
riori participă, astfel, la ceea ce s-ar putea numi ridicarea 
la exemplaritate a unui fapl, altfel pierdut și lipsit de sem
nificație exemplară. Fără această sensibilitate receptivă nici 
un fapt, fie el ieșit din comun și ap‘ de exemplaritate, nu 
posedă încă virtuțile exemplului, puterea lui de comunicare 
și înrîurire, tot așa cum o seînteie care scapără nu este încă 
o flacără, ci numai posibilitatea ei.

Exemplul devine ceea ce este funcție de sensibilitatea 
receptivă pe care o trezește și stimulează. Tncît se poate ast
fel observa că un exemplu, în înțelesul său etic, nu poate fi
— prin însăși natura ființării sale — un produs individual și 
întîmplător, ci numai un produs social, rezultînd din con
fluenta unor tendințe — parte convergente, parte divergente
— care se impun fie și numai temporar, ca necesare. Nu ac
cidentul capătă validitatea exemplarului, ci, dimpotrivă, ceea 
ce pătrunde stăruitor prin porii epocii și se identifică cu ea 
în limbajul binelui și al răului. Ceea ce tinde să dureze. 
Ceea ce se impune prin insistența unei prezențe care stator
nicește un climat sociaI-spirituaI, exernplaritățile bune și 
rele distingîndu-se tocmci funcție de el

_ Privit prin această prismă a funcționării sale, ceea ce de
vine sau nu la un moment dat exemplu nu poate fi stabilit 
printr-o oarecare preferință subiectivă, de pildă, a educato
rului sau a moralistului, fără o încărcătură necesară a aces
tei opțiuni, și fără un minimum de adeziune din partea celui 
căruia i se adresează.

Or, tocmai o asemenea adeziune, care-i conferă exemplu
lui energia sa interioară este prin chiar natura sa cir
cumspectă și critică. Circumspectă ca față de ceva întrucîtva 
nou, care nu poate fi receplat și asimilat fără un moment de 
cumpănire. Adeziunea la un nou model implică de fiecare 
dată, și inevitabil, o renunțare la deprinderi mai vechi. Iar 
de aci, ca un corolar, implică nu numai circumspecția cum
pănirii, dar și ascuțimea critică. Geneza exemplarului trece 
prin acest purgatoriu. Nu tot ce se oferă, se primește. Mai 
trebuie ca ceea ce se oferă să fie resimțit ca o nevoie, fie ea 
numai afectivă, fie semnalînd totodată o dispoziție de do’- 
meniul culturii, al convingerilor si al rațiunii. Tncît o condiție 
primă a valorii de exemplaritate, fără de căre exemplul în
suși este neputincios, o simplă intenție lipsită de validitate, 
devine tocmai această participare deschisă, în același timp 
creatoare și receptivă, a unor comunități determinate la pro- 
ducerea, într-un sens simultană a modelelor exemplare, ca si 
a sensibilității receptive față de ele.

Adînca eficiență a exemplului, singura care îi validează 
autenticitatea, se constituie abia din procesul acestei con- 5



„SClNTEIA TINERETULUI1' pag. 2 ACTUALITATEA PENTRU TINERET SIMBĂTĂ 25 IULIE 1970

L. T. SAMUILÄ

SPITAL LA MOTRU

ÎNTIRZIATILOR!

Hotelul „Unirea" din Iași, unaTITUS STOICHIȚOIU
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GEORGE BACOVIA

LIVIU TUDOR

Plasticianul Dan Cioca

ATENTIE LA CAFEA!

O invitație la drumeție

Poiana Țapului
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CĂTĂLIN ALEXIU MEMORIÂLA DUMINICA, 25 IULIE 1970

O București la Grivița (ore-

SIMBĂTĂ, 25 IULIE 1570

PROGRAMUL I

NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

Recită 
folclo- 
Teatru

DUMINICA, 2« IULIE 1970

MIHAIL I. VLAD

Producile o studiourilor italiene

fol- 
,O po- 

. Recital 
Sinatra, 
• 23.35

Unul dintre protagoniștii fil
mului „Petrecerea“

dintre modernele clădiri ale

peliculei a înregistrat momente 
din cele patru ediții ale Festiva. 
Iutilor precedente.

SUPER-DIABOLI- 
la Festival (o- 
13,30; 16; 18,30

RADIO... SURPRIZA

LADY CHA- 
înfrățirea (orele 

Progresul-Parc

de vară ,
— ora 20; ______  ____ r _
renele Romane): COMEDIE 
OLTENI — orj 20; Teatrul 
Tănase“ (Sala Savoy) : AȘA 
FOST LA MEXICO — ora 20 
Grădina Boema) 
NU — ora 20 ;
CONCERT EXTRAORDINAR 
DAMO — ora 20.

OLIMPIADA 
STRUNGARULUI

Vizitatorul poate admira 
aici, cele 33 tablouri originale 
expuse.

, (la 
: SONATUL LU- 
Sala Palatului :

Premiul special al Juriului Pnom-Penh 1969 
Cu : LIUBOV CERNOVAL-RUMIANTEVA, GRI
GORI GRIGORIU. K. STEPANCOV, IVAN 

MIKOLAICIUK, OLGA NOJKINA

if

Paralel cu popularizarea unor 
remarcabile valori ale literaturii 
muzicale universale și naționale, 
Casa de discuri „Electrecord" 
continuă să difuzeze semnifica
tive opere literare.

Discul EXC 10 144 ne permite 
astfel să-l ascultăm pe George 
Bacovia recitind versurile sale 
..Lacustră“, „Amurg“, ,,Plumb 
de iarnă", ,,Amurg de toamnă 
violet“.

12.45; 14,45
i Festival ( 
1 (orele 16

SEMNUL
• rulează

10; 12.15; :

In ziua de 21 iulie, Organiza
țiile U.T.C. ale mai multor în
treprinderi din Sectorul 2 al 
Capitalei, au „conjugat“ verbul 
„a întîrzia“, la diferite tim
puri“ și diferite „persoane“. 
Acțiunea în ansamblu! ei a 
fost intitulată „Cu microfonul 
printre intirziați", radio... sur
priza fiindu-le oferită celor 
certați eu punctualitatea, după 
cum urmează : celor de la Fa
brica „Suveica“ lă orele 6 ; cu 
treizeci de minute mai tîrziu 
colegilor lor de la Fabrica de 
elemente automatizate și de Ia 
Electronica ; în fine, la ora 7 
grâbitilor... 'întirziați de la 
I.P.R.S. Bănoasa !

„Conjugarea“ a fost apoi „a- 
nalizată“ la... stațiile de ampli
ficare ale întreprinderilor a- 
mintite, precum și în adună
rile generale ale organizațiilor 
U.T.C. — autoarele de fapt — 
ale acestei binevenite acțiuni.

A apărut nr. 7 al re
vistei „Autoturism“, 
în acest număr se află 
alături de o serie de sfa
turi practice pentru meca
nicul amator, alături de 
interesante 
mijloace < 
(prezentate 
reportaj) 
articole 
în viitor

• 20.00 Antologie lirică. 
Clody Bertola • 20,16 Din 
rul popoarelor • 20.40 
scurt : „Sanda“ de D. R. Popescu 
• 2'1.30 Concertul laureaților celui 
de-al 5-lea Concurs internațional 
de balet — Varna 1970.

fost confirmat de experiențele 
efectuate de
Universitatea

au utilizat

Teatrul de Operetă (la Teatrul 
z . ....1 „Herăstrău“) : SUZANA 

Teatrul Giulești (la A- . --------------- cu

Floreasaa (orele 14.30; 17,30; 20.30), 
Grădii.ai’-BUCegi (ora 20.30),

ASTEHIX Șl CLEOPATRA : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 13). ,

VINĂTORUL DE CĂPRIOARE S

Este genericul noului con
curs lansat zilele acestea de că
tre Comitetul județean U.T.C. 
Timiș în cinstea zilei de 23 Au
gust. Dincolo de scopul final 
al acestuia, dezvoltarea dra
gostei, a sentimentului de 
mindrie și responsabilitate față 
de realizările înfăptuite de ța
ra noastră in anii de după 
eliberare, desprindem ten
dința organizatorilor de a 
infuza in tematica sa un 
plus de substanță. Deschis tu
turor categoriilor de tineri 
din județ, desfășurarea se va 
face în etape succesive, în- 
cheindu-se cu faza județeană, 
la capătul căreia cîștigătorii 
vor fi răsplătiți cu premii. 
Bibliografia indicată, deși nu 
pare întinsă, cuprinde un am
plu îndreptar in cunoașterea 
amănunțită a complexelor re
alități economice și social-cul
turale din țara noastră.

• 20.00 Stagiune lirică TV. __
Opera Chera Duduca (premieră pe 
țară) • 21,10 Arte frumoase — 
Expoziții estivale o 21.25 Roman 
foileton — Casa Buddenbrook (re
luarea episodului VII).

I.a Motrti, a fost inaugurat și 
dat în folosință un modern spi
tal cu o capacitate de 300 locuri. 
In noua clădire, care se impune 
prin nota sa arhitecturală, prin 
confortul ireproșabil, funcționea
ză 4 secții: chirurgie, obstetrică, 
ginecologie, pediatrie, interne.

Saloanele. în care sînt ampla
sate cel. mult trei paturi, bene
ficiază de mobilier ultramodern, 
de un sistem de semnalizare so- 
nor-cizual, de lămpi de veghe cu 
lumina ascunsă, de sisteme auto
mate pentru aer condiționat, de? 
un grup sanitar propriu.

• 9.00 Deschiderea emisiunii — 
Vara Copiilor • 10,60 Viața satului 
• 11,15 In reluare la cererea tele
spectatorilor : Recital Mina a 
12,00 De strajă patriei • 12,30 Con
cert simfonic o 13.15 Emisiune în 
limbă maghiară • 14,45 Tele-va- 
canța — Transmisiune de la Băir 
le Felix și de pe litoral « 17.00 
Fotbal : DInamo București — 
Steaua • 18,45 Campionatul bal
canic de gimnastică modernă « 
19,45 Telejurnalul de seară 0 20.00 
O femele coase balade. Reportaj 
TV. • 20,15 Desene animate • 
20,30 ...In zig-zag — Spectacol de 
muzică, teatru, dans și umor cu 
Ion Finleșteanu — artist al po
porului • 22,30 Telesport « 22.40 
Program susținut de Ansamblul 
cubanez de dansuri e 22,55 Tele
jurnalul de noapte.

• 17,00 Microavanpremlera • 
17,05 Emisiune în limba germană. 
„Șeful sectorului suflete“ de Al. 
Mirodan. Interpretează un grup 
de actori ai Teatrului German de 
Stat din Timișoara (partea I) « 
18,15 Campionatul balcanic de 
gimnastică sportivă • 19.20 1001 
de seri. Emisiune pentru cei mici 
• 19,30 Telejurnalul de seară • 
20,00 Tele-enciclopedia • 20,50 Al 
Vl-lea Festival național de 
clor • 21,10 Film artistic : 
veste mexicană“ • 22,45 
cu Rita Pavone, Nancy 
Michele, Rockey Roberts 
Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

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 DInamo (ora 
20,15).

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

argoman 
CUL : rulează 
rele 9; 11,15;
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 ÎNSOARĂ : 
rulează la București (orele 8,45 
10,45; 1
Grădina 
eeafărul

SUB 
CRISTO 
rele 8;
21). Miorița (orele

• Pentru a doua oară în acest 
an Dan Cioca se prezintă publi
cului cu o expoziție personală. 
La Galeriile de artă „Amfora“, 
(str. Mihai Vodă 2) va avea loc. 
luni 27 iulie, ora 18, vernisajul

Aproape fiecare dintre noi 
ne-am obișnuit cu nelipsita ceaș
că de cafea a fiecărei dimineți 
sau după-amieze. Se apreciază 
că ritmul de muncă ar scădea 
considerabil în întreaga lume 
iară acest prețios stimulator al 
activității nervoase.

Cercetări recente au arătat însă 
că consumul exagerat de cafea — 
la, fel ca și.cel de ceai care con
ține o cantitate apreciabilă de 
cofeină — este extrem de dău
nător. Experimente pe microor
ganisme Vau arătat că cofeina 
produce mutații genetice. Admi
nistrată plantelor, cofeina s-a 
dovedit o otravă mortală la con
centrații mari, iar la concentrații 
mai mici s-a constatat că ea o- 
prește diviziunea celulară. Aceste 
rezultate justifică îngrijorarea 
cercetătorilor față de posibilita
tea acțiunii nocive a cofeinei a- 
supra organismului; uman. Un 
qonsum nortnal de cafea — apre
ciat la una piuă la două cești pe 
zi —1 ar fi, afirmă specialiștii, 
lipsit -de pericole. „Durata de 
viață“ a cofeinei în organism 
este de aproximativ 3,5 ore, după 
care ea este aproape complet 
metabolizată. în cazurile de con
sum mai mare, se apreciază că 
are loc o acumulare continuă a 
cofeinei în organism, ceea ce 
poate duce la perturbații în di
viziunea celulelor. Acest fapt a

gata să se alinieze la startul ur
mător : faza pe municipiu, care 
se ca desfășura duminică 26 iu
lie.

Iată și numele actualilor și po
sibililor (în continuare) „ași": 
Stancu Petre, de la Uzina de re
parații auto-Obor, Cernoiu Ma
rin, Fabrica de elemente automa
tizate, Stoiculescu Mircea, Uzine
le „Timpuri Noi“, Ilie Ion, 
Uzina „23 August" și Măriri Ni
colae, de la Uzina de pompe.

Alăturîndu-ne ambiției și pri
ceperii cu care se vor întrece du
minică, le dorini tuturor mult 
succes!

șl originale 
de semnalizare 

1 într-un foto- 
și interesante 

de prospecțiune 
fie în legătură 

cu perfecționarea auto
vehiculului, fie probleme 
ale viitorului circulației 
în marile metropole.

Bogat ilustrată, conți- 
nînd utile știri și sfaturi 
practice, revista se pre
zintă plină de conținut, 
intr-o formă publicistică 
atractivă.

• Cinefililor, Ateneul tine
retului le propune două vi
zionări : simbătă, 25 iulie. 0- 
ra 20, documentarul „Siria — 
oraș pustiu“, și duminică 26 
iulie, la aceeași oră, filmul 
muzical „Los Bucaneros“, o 
producție a studiourilor cuba
neze

• Matineu dansant de du
minică, la Clubul T. 4 Tn 
program, soliștii de muzică u- 
șoară Dan Gherasim si Geor- 
geta loniță, formația de ba
let modern cu un moment co
regrafic intitulat, „Un băiat, 
un gînd, o muzicuță“. Tot aici, 
în cadrul Clubului „prietenilor 
muzicii“, joi, 29 iulie, la orele 
18, Iosif Hastraiter, redactor 
la Casa de discuri „Electre
cord“, va prezenta, cu exem
plificări pe discuri și bandă 
de magnetofon, cîteva forma
ții de chitare celebre.

•SPLENDOARE IN lARBĂ.J rulea
ză ‘Tă Ce zi trai (orele 8.45; ii; 13.30; 
16: 18.30: 21).

așteaptă pina se întune
ca : rulează la Lumina (orele 9,15; 
—15.45 în continuare: 18.15; 20.30).

MARILE vacante : rulează la 
Doina (orele 11.36; 13.45: 16; 18.15; 
20,30), Grădina Buzești (ora 20.30). 
Volga (orele 16; 18.15; 20.30).

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

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Feroviar (orele 9: 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,30), Excelslor (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 Ia Buzești (orele 15.30 : 18).

WARI.OCK . rulează la Dacia 
(orele 8.45—20,30 în continuare).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Bucegi (orele 10: 15,45; 18,30;).

Producție a studiourilor poloneze 
Regia : WLADISLAW SLESICKI 

Cu : MALGORZATA BRAUNEK, MAREK WAL- 
CZEWSKI, G. BOROWSKI, ȘTEFAN FglEDMAN

Din Satu Mare, Teatrul de 
Nord ne trimite o veste... esti
vală : „Vicleniile lui Seaprin“ 
în premieră, simbătă 25 iulie.

— în turneu bucureștean : 
Teatrul de estradă din Deva, 
în sala Savoy a Teatrului „C. 
Tănase“, în zilele de 27, 28 și 
29 iulie va fi prezent „Apollo 
la Deva“. Regizorul televiziu
nii Alex. Bocăneț a condus 
trupa din Deva în acordurile 
muzicale semnate de Paul Ur- 
muzescu și Vasile Vasilache jr. 
Printre interpreți (cîntăreți și 
dansatori) : Lucian Kadulian, 
Margareta Grădinarul Gigi Pe- 
trescu, Puiu Faur, Mariana 
Hava.și și alții.

— Repetiții la teatrele din 
țară : la Teatrul Național din 
Cluj intră în pregătire „Tango 
Ia Nisa“ de Mircea Radu Iaco- 
ban, în regia Iui Victor Tudor 
Popa, scenografia purtînd sem
nătura lui T. Th. Ciupe. La 
masa de lucru — un grup for
mat din cei mai tineri actori 
ai teatrului : Carmen Gallin, 
Metania Ursu, Liliana Wel- 
ther, Vioreî Comănîci, Durei 
Vișan, Liviu Rozorea, Nicolae 
Iliescu și Anton Tauf. Specta
colul va deschide stagiunea 
clujeană.

— Pentru începutul stagiu
nii, tînărul regizor Andrei Za- 
haria montează la Teatrul de 
Stat din Sibiu un spectacol 
Maiakovski: „Ploșnița“.

cercetătorii de la 
din Manchester, 

care au utilizat o cultură de ce
lule sanguine umane. O cantitate 
de cofeină apropiată de aceea 
care se atinge în sînge după con
sumarea a 8 cești de cafea sau a 
11 cești de ceai, s-'ă soldat cu 
perturbații extrem de grave în 
înmulțirea celulelor. '

P. JUNIE

STRĂMOȘESC"

După cum se știe, în ultimul 
timp s-a desfășurat în București 
faza pe. sectoare, a „Olimpiadei 
strungarului“. Întrecerea a fost 
pasionantă, măiestria concurenți- 
lor „conjugtndu-se" perfect cu 
dorința lor de a ieși învingători.

Abia încheiată această etapă, 
cei mai huni dintre cei buni, sînt

La Tîrgoviște, vechea cetate 
de scaun a Țării Românești, 
s-a inaugurat în acest an incă 
un punct de atracție pentru 
turiștii români si străini, care 
vin să admire trecutul glorios 
a! orașului. Casa memorială- 
atelier „Gheorghe Petrașcu“.

Casa memorială este găzdu
ită într-o clădire, unde picto
rul a locuit în acest oraș.

Joi, 23 iulie, a avut loc la 
Secția senterre nouă a Uzinei de 
Autoturisme Pitești faza județea
nă a Olimpiadei strungarului 
ediția 1970. Au participat pri
mii cîștigători ai fazei pe între
prindere de la Fabrica de mo
toare electrice, întreprinderea 
de poduri metalice și prefabri
cate din beton, U.A.P., U.M.M. 
Cîmpulung, reprezentanți a 
peste 1 000 de strungari antre
nați la faza de masă.

Proba practică desfășurată 
contra cronometru a evidențiat 
îndemînarea tuturor, concmenți- 
lor, buna lor pregătire profesio
nală. Cel mai îndemînatic s-a 
dovedit a fi strungarul Calciu 
Ilie de la FALE. Pitești; care a 
întrunit 41 de puncte din 50 po- 
sibile.

După desfășurarea probei teo
retice, clasamentul celor mai 
buni .strungari ai județului,. ArT. 
geș arată astfel : ,

1. Manea Cristindl — U.A.P.
— 81 de puncte din 100 posi
bile.

2. Mihai Gheorghe — U.A.P.
— 78 de puncte.

8. Calciu Ilie --ț;F.M.E. — 
76 de puncte.

Adăugind și făptui Că la Jocu
rile lor de muncă toți.sînt frtm- 
tași, le transmitem ajît lor cit și 
tovarășilor lor în mijlocul -cărora 
trăiesc și își desfășoară activita
tea felicitările noastre și urări de 
noi succese. De asemenea succes 
în final pe țară.

A TRAI : rulea- 
18).
X DIN COS- 

la Moșilor (ora

expoziției de colaje și litografie 
color aparținînd plasticianului 
Dan Cioca.

• La Galeriile de artă „Ori
zont“ (B-dul Bălcescu 23) o ex
poziție de tapiserie. Incepînd de 
azi 25 iulie, orele 18, Ileana Teo- 
dorini Dan expune o suită de 
lucrări artizanale de tapiserie.

• Tot azi. la orele 19, la Casa 
Uniunii Ziariștilor (Calea Victo
riei 163) sîntem invitați la o ex
poziție de pictură. Semnează Uca 
Boldea și Dimitrie Hatman.

« La Ateneul tineretului, din 
30 iulie, putem vedea tablourile 
Iui Tiberiu Nicolae Marianop, 
aflat la debut în fața bucurește- 
nilor.

• Cunoscut prin lucrări de 
metaloplastie, Dragoș Morărescu, 
se prezintă în ipostaza de grafi
cian. Galeriile „Galateea“ îi găz
duiesc expoziția, al cărei vernisaj 
are loc pe 30 iulie.

Din agenda săptămînală • 
cluburilor bucureștene, des- 
pr * ,em pentru tinerii cititori 
cîteva file care, sperăm, vor 
răspunde tuturor preferințe
lor.

• Simbătă ți duminică. Mo. 
dern-clubul, Ateneul tinere
tului, Clubul T 4 sau Student- 
clubul, organizează seri dis
tractive cu participarea forma
țiilor vocal-instrumentale, 
„Discipolii“, „Anteus“, „An
tren“, și „Dinacord“. Progra
mul muzical și de dans este 
completat de jocuri distracti
ve, concursuri cu premii, 
scurt-metraje muricale

„PATRIA MEA 
PÀMÎNT

„AUTOTURISM"

rulează la Lira (orele 15,30: 18), 
Grădină (ora 20.15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18: 20,30). Arta (orele 10,30; 15.30; 
18), Flamura (orele 11; 16: 18,15;
20.30) , Grădina Arta (ora 20,30).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE
RIEI rulează la Cotrocenf (ore
le 15.30; 17.45. 20). Grădina Vitan 
(ora 20,30), Vitan (ora 15.30).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18;
20.15).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Crîngași (orele 16; 18; 20).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET: rulează la Viitorul (0- 
rele 16; 18; 20).

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

TIMP PENTRU 
ză la Moșilor (ora

MISTERIOSUL
MOS : rulează . . _
15.30) , Grădina Moșilor (ora 20,30).

DANSIND SIRTAKI . rulează la 
Popular (orele 15,90; 18; 20,15).

ACȚIUNEA „VULTURUL“ : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

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

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Rahovă (Orele 15,30; 18).

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

MARELE SEMN ALBASTRU : 
rulează Ia Progresul (orele 
15.30: 18)

NOAPTEA AMINTIRILOR : ru
lează la Grădina Capitol (orele 
20,15; 22).

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

FANFAN LA TULTPE : rulează 
la Cinemateca Union (orele 9; 11; 
13), ROȘU Șl NEGRU (ora 19).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MW SE : rulează la Cos
mos (orele 15.30: 18: 20.15).

FERESTRELE TIMPULUI : ru
lează la Ferentari (orele 15.30; 18; 
20.15).

DEPARTE ÎN API’S ; rulează la 
Flacăra (ora 15.30). PĂCATUL 
DRAGOSTEI (orele 18; 20,30).

In condițiile în care Opera 
Română nu intenționează să îm
bunătățească... ritmul premiere
lor, Televiziunea și-a propus să 
ne ofere, într-o originală stagiu
ne lirică, cîteva dintre cele mai 
semnificative pagini din literatu
ra lirică concepută în ultimii ani. 
După opera lui Tiberiu Olah 
„Geamgiii din Toledo“, redacția 
muzicală a televiziunii ne oferă 
mîine seară o nouă premieră ro
mânească : „Kera Duduca" de 
Mansi Barheris, pe un libret de 
Anghel Ionescu-Arbore după ro
manul „Ciocoii vechi și noi“ de 
Nicolae Filimon.

Păstnnd structurile clasice ale 
genului : arii, recitative, ansam
bluri, coruri, Mansi Barheris fău
rește o operă tn care regăsim în
treg farmecul libretului.

Își dau concursul la spectaco
lul de mîine seară cîntăreții Va
lentin Teodorian, Mireille Con- 
stantinescu, Mihaela Mărăcinea- 
nu, Jean Hvorot, Eduard Tuma- 
geanian, Vasile Molclovan, Petre 
Petrov și alții.

Din agenda muzicală a stagiu
nii mai setnnalâin două dintre e- 
misiunile pe care Radioul și Te
leviziunea le dedică în această 
săptămînă apropiatei ediții a 
Concursului și Festivalului inter
național ..George Enescu“.

Marți după amiază, sub titlul 
„Preludii enesciene" Radioul 
transmite o emisiune avînd rubri
cile : creația românească în agen
da Festivalului; prezențe româ
nești : orchestra simfonică a Fi
larmonicii din Timișoara dirijată 
de Nicolae Boboc; oaspeți ai Fes
tivalului : Nicanov Zabaleta și 
cvartetul „Juillard“.

Joi seara, într-o emisiune rea
lizată de Ada Brumaru. Televi
ziunea ne oferă, sub titlul „In
terludiu enescian“, cîteva secven
țe din filmele în care memoria

CLUBUL

PLASTICĂ

im u

‘ii

t

Teatrul de Operetă (la Teatrul 
de vară „Herăstrău“) : MY FAIR 
LADY — ora 20: Teatrul „C. Tă
nase“ (Sala Savoy): AȘA A FOST 
LA MEXICO — ora 20; (la Grădi
na Boema): SONATUL LUNII — 
ora 20 ; Sala Palatului : CONCERT 
EXTRAORDINAR ADAMO — ora
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ntre culmile Căpățînii și Munții Lotrului, în spațiul pe care se 
suprapune „INCINTA" marelui șantier al hidrocentralei de pe 
Lotru, constructorii au încheiat procesul de dizlocare în stîncă a 
vastelor camere în care se vor roti turbine capabile să debiteze 
o putere totală de 500 000 kW. Reamintim că aceasta înseamnă 
de două ori și jumătate mai mult decît debitează Bicazul, 

aproape de două ori și jumătate mai mult decît puterea instalată a hidrocentralei 
de pe Argeș și, în sfîrșit, aproape juma tate din puterea pe care o vor furniza 
turbinele din sectorul românesc al hidrocentralei „Porțile de Fier". Reamintim, de 
asemenea, că întregul complex de lucrări care se execută în incinta imensă a 
acestui șantier prezintă dificultăți deose bite, atît din punctul de vedere al orga
nizării ca atare a șantierului, cît și în ceea ce privește realizarea propriu-zisă a 
obiectivelor după a căror solidarizare — prin tunele săpate în stîncă — se va îm
plini una dintre cele mai îndrăznețe construcții hidrotehnice de pe continent. 
Cu alte cuvinte, despre Lotru s-a mai scris și, reamintind aceste două repere ma
jore, o facem pentru a schița, sumar, dar exact, un cadru în care reportajul de 
astăzi, în prelungirea reportajelor de ieri, se străduiește să surprindă evenimente 
de ultimă oră, fapte încă imaculate de trecerea prin rotativele tipografiilor și 
totodată, oameni mai vechi în noile lor ipostaze. Prin forța împrejurărilor, cei 
mai mulți dintre acești oameni vor fi tineri.

„Șoseaua

urcă spre
Voineasa...
...și Lotrul curge spre Brezoi“... Dar 

dincolo de confluența cu Oltul a rîului 
care-și află obîrșia în oglinzile limpezi ale 
îndepărtatului lac Gîlcescu versurile lui 
Minulescu, fluturîndu-ne cîteva clipe pe 
buze, recad în apele idilice care le-au ză
mislit, abandonate subit de memorie. Bre
zoi, Valea lui Stan, Mălaia, Valea Măce
șului, Voineasa — iată un itinerar de-a 
lungul căruia un riu abia readunat în mat
că, prin semnele cu care ne reamintește 
momentele lui de supremă dezlănțuire, 
aruncă în desuetudine orice viziune edul
corată asupra naturii. Pentru că valea rîu
lui pe firul căruia se suprapune acest iti
nerar, pînă dincolo ăe Vdîneasa, spre ba
rajul care se înalță tenace între îndepăr
tate culmi împădurite, ne întîmpină pro
fund răvășită, zăgăzuită din loc în loc de 
cantități masive de material lemnos cărat 
de ape, cu firul de asfalt al șoselei între
rupt în mai multe puncte, dar într-o tonică 
efervescență a reconstrucției. Acolo unde 
rîul dezlănțuit a lovit mai puternic, acolo 
întîlnim și cele mai impresionante concen
trări de forțe mecanice și umane care, după 
ce au redat circulației șoseaua, îi consoli
dează noile trasee și recuperează din matcă 
materialele cărate de viitură. La fiecare 
escală se impun, asemeni unui refren, trei 
cuvinte: „Se poate circula!... Se poate 
circula !“...

Și, astfel, „șoseaua urcă spre Voineasa", 
unul dintre cele două versuri pe care me
moria noastră s-ar fi decis să le abando
neze, se pătrunde, treptat, de sensuri noi. 
Temeiul lor îl regăsim tot în cifre : numai 
pînă la 1 iulie a. c. lucrările de refacere a 
drumurilor calamitate au însumat, din 
punct de vedere valoric, 2 850 000 lei. Și 
această muncă de Sisif, sau. mai bine spus, 
amintind calvarul de demult al legendaru
lui meșter Manole, continuă. Pentru a re
pune în funcțiune tronsoanele încă avaria
te ale șoselelor șantierului au ieșit recent 
din subteran încă 18 mineri, în frunte cu 
maistrul Gavrilă Nuțaș, împreună cu toate 
utilajele pe care le au în dotare. Pe șo
seaua Ciunget-Petrimanu, înșirați pe o dis
tanță de 13—14 km, lucrează aproape 100 
militari și 200 de constructori. O parte din 
cei 1 300 de tineri brigadieri ai Șantierului 
Național „Hidrocentrala de pe Lotru“ con
tribuie la refacerea celui de-al doilea drum 
vital, Voineasa-Baraj, prin cataractele Lo
trului, care a fost spălat de inundații în 
proporție de 60—70 la sută. Eforturile tu
turor, înainte de a fi apreciate valoric, le 
măsoară lumina care persistă între culmi; 
se lucrează, cu alte cuvinte, mai mult de 
12 ore pe zi, de cînd răsare și pînă cînd 
apune soarele.

Sub o ploaie măruntă,
stropii în soare asemeni unor paiete stră
lucitoare, ajungem, în sfîrșit, la Voineasa.

în biroul inginerului șef, Emil Podhoro- 
dețchi, harta care ni se dezvăluie priviri
lor pare un simplu reazem al _ memoriei 
unui om obișnuit să gîndeasca în cuvinte 
al căror unic preț se vor faptele. Albastrul 
rîurilor și al pîraielor de munte, roșul in
tens și rectiliniu al tunelelor și însemnele 
fenne ale cotelor își pierd semnificația lor 
topografică, devenind pur și simplu un 
acompaniament vizual, deocamdată destul 
de abstract, ale unor informații care ne srnț 
debitate cu o siguranță de strateg : „Mani 
s-au reluat lucrările la baraj... Lotru-Goața 
și Lotru-Vidruța și-au realizat planul pe 
trimestrul doi, atît din punct de vedere fi
zic, cît și din punct de vedere valone... 
La centrală mai avem foarte puțin de ex
cavat și după 15 vom începe montarea 
primelor cofraje...“. Și, treptat, imaginile se 
asociază cifrelor, la început de-a _ lungul 
unor drumuri săpate în stîncă, apoi in în
săși stîncă răvășită de galerii, acolo unde, 
într-o lumină poate mai puțin pura decît 
aceea a soarelui, oamenii își regăsesc sta
tura scontată a măreției lor generice.

Al doilea interlocutor, tov. Petre Gras, 
comandantul Șantierului Național al Tine
retului „Hidrocentrala de pe Lotru supra
pune peste harta amintită mai sus însem
nele celei mai revelatorii topografii a locu
rilor : cotele amplitudinii efortului tinar la 
desfășurarea lucrărilor. Afirmațiile lauda
tive cu privire la acest efort nu ne apar
țin nu facem decît să transcriem cuvintele 
unor factori de răspundere din conducerea 
șantierului, dar, fără îndoială, smtem >n 
măsură să spunem că nu este vorba de o 
afirmație hazardată. Chezășia adevărului ei 
o constituie însăși existența în șantier a

răsfirîndu-și
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de organizații U.T.C., desfășurate în 40 de 
grupe, a unui Șantier Național al Tinere
tului care la această dată cuprinde în 
structura sa mai mult de 1 300 de oameni. 
Și ultimul nostru interlocutor de la Voi
neasa, dispecerul Alexandru Mușetoiu, co
mandantul detașamentului Centrală, ne 
invită în zona în care, împreună cu tova
rășii săi de . muncă, realizează diurn sub
stanța concretă a unor statistici abstracte.

Cei de la 

Petrimanu
Șantierul Petrimanu, în ceea ce ne pri

vește, reprezintă un simplu punct pe o 
hartă. Dar cu cîte puncte de pe harta mai 
mare a țării nu am avut prilejul să ne 
simțim solidari, și ca oameni, și ca repor
teri, în primăvara care a trecut ? Și, acum, 
Petrimanu — cîndva o localitate minusculă, 
strivită între munți, apoi un șantier sfidînd 
— prin scopurile sale declarate — duri
tatea rocilor înconjurătoare și, în sfîrșit, un 
loc dintotdeauna izolat, iar acum de două 
ori izolat. Intr-adevăr, puține dintre punc
tele de lucru ale șantierului Hidrocentralei 
de pe Lotru, considerat în ansamblul său, 
puteau fi socotite mai izolate decît cel de 
la Petrimanu. Și totuși, ca urmare a cala
mităților naturale care nu au ocolit nici 
aceste meleaguri, Petrimanu s-a aflat, pînă 
în urmă cu cîteva zile, într-o dublă izo
lare. Toate drumurile de acces spre această 
zonă a șantierului, numită în diagrame ra
mura de sud aducțiune baraj', au fost în
trerupte peste noapte și 860 de oameni au 
muncit și, dacă se poate spune astfel, s-au 

odihnit în afara oricărui contact direct cu 
tovarășii lor de pe celelalte șantiere.

Dar acei oameni izolați, care nici o clipă 
nu s-au simțit singuri, și-au reluat contac
tele diurne cu marea familie a constructo
rilor, pentru că, acolo unde puhoaiele ar fi 
putut să semene panică, s-au afirmat re
sursele inepuizabile ale curajului, bărbăției 
și dăruirii de sine. Și lucrările de degajare

totală a îndepărtatei colonii de constructori 
continuă. Celor care repun în funcțiune 
drumurile de acces li se alătură o nouă bri
gadă de uteciști, a 12-a, în care s-au înca
drat recent 20 de tineri sosiți din Piatra 
Neamț. Apoi, o parte din cei 100 de stu- 
denți de la Institutul de Construcții din 
București, care lucrează la Castel și Cen
trală. Se pregătesc să descindă în șantier, 
pentru a presta o entuziastă muncă patrio
tică, 200 de elevi din județul Vîlcea, 200 
din București și 50 din Pitești. Din partea 
opusă, din însăși Petrimanu asediat, minerii 
brigadierilor Dumitru Coiciuc și Badea 
Joița se pregătesc în vederea joncțiunii cu 
cei care le-au sărit în ajutor.

Spre după-amiază, între două ploi, ne 
survolează un helicopter. Pasărea cenușie, 
vibrînd din toate încheieturile, transportă 
oameni și materiale spre zonele care, în 
urma întreruperii drumurilor de acces, s-au 
transformat în adevărate insule. Stațiile de 
radio portative, în atare împrejurări, se do
vedesc de un ajutor neprețuit. Dispecerul 
Mibai Ciobotaru, unul dintre tinerii care a 
avut prilejul să vegheze zile și nopți în 
preajma unei asemenea stații de radio ne 
mărturisește că sentimentul cel mai cople
șitor care l-a încercat în acele ore drama
tice a fost unul de contopire totală cu vo
cile și semnalele care îi parveneau de din
colo de culmile împădurite ale munților. 
Prin radio aflăm că undeva, la poalele 
altor creste, alți oameni au izbutit să re
pare drumul spre Mănăileasa. In sfîrșit, 
secretarul de partid al șantierului, tov. Ion 
Bolnavu, ne desfășoară în față o nouă 
hartă, în culorile căreia ne străduim să ci
tim adevăratele dimensiuni ale dificultăți
lor pe care le întîmpină întregul colectiv 
al hidrocentralei de pe Lotru de mai bine 
de 30 de zile.

Dar, cum spuneam, prețul nedezmințit 
al cuvintelor îl dau, totuși, faptele,'aceste 

fapte care se pătrund uneori de dimensiu
nile tulburătoare ale eroismului. Undeva, 
dincolo de Mănăileasa. un om se încăpă- 
țînează să treacă munții cu un tractor, re- 
deschizînd un drum ancestral, pe care lo
calnicii l-au abandonat cu mai mult de 40 
de ani în urmă și, într-un tîrziu, ajunge în 
dificultate. Este momentul în care ingine
rul șef Emil Podhorodețchi primește un 

telefon ciudat, asemeni unui mesaj dintr-o 
lume necunoscută. In fapt, omul nostru se 
cățărase pe un stîlp, cuplase un telefon 
portativ ia liniile întinse peste prăpăstii și 
intrase în legătură directă cu conducerea 
șantierului. Nu cerea ajutor, nu cerea re
lații asupra direcției în care să se îndrepte, 
cerea pur și simplu un butoi cu motorină 
ca să-și poată continua drumul. Deci un 
om, la ora aceasta încă anonim, s-a smuls 
izolării și a înscris o nouă pagină de eroism 
în istoria zbuciumată a șantierului.

Ne survolează din nou helicopterul sosit 
în ajutorul constructorilor, și o nouă po
veste ni se dezvăluie. După mai . multe 
drumuri de rutină, pasărea de oțel care 
transportă oameni și materiale spre Petri
manu este nevoită să aterizeze forțat în- 
tr-o zonă aproape inaccesibilă de sub Pil
cul Negovanului și echipajul, format din 
maiorul Tudor Condruz, căpitanul Turea 
Savu și maistrul militar Constantin Cără- 
van, fără să-și piardă o singură clipă cal
mul, lansează metodic semnale de ajutor. 
O primă înfringere care, foarte curînd, se 
va transforma într-o victorie : prin propriile 
forțe, echipajul izbutește să repună în 
funcțiune motoarele helicopterului și deco
lează spre Voineasa.

Ciungei sau 
stările rocilor

în cantina șantierului . Ciunget, într-o 
pauză de masă, doi oameni discută despre 
roci. Din frînturile frazelor, distingem nu 
o obsesie, ci un gînd întors îndărătnic spre 

galeriile care cutreieră temeliile muntelui. 
„Rocă bună... Rocă slabă... Rocă proastă..." 
în urmă cu cîteva ore, în compania mais
trului Pavel Oțet, veteran al șantiereloi 
Saha-Vișeu, Bicaz și Argeș, aceleași cuvin
te ne ritmau dialogul, de asemenea, nu ca 
o obsesie, ci ca o ancorare tenace a gînduri- 
lor tuturor în realitățile dure ale beznei din 
adîncul pămîntului stîncos. Apoi ne-a fost 

dat să ascultăm una dintre cele mai scurte 
și mai revelatoare destăinuiri din ziua 
aceea ploioasă : „Cîndva — ne mărturisea 
un tînăr geolog, al cărui nume, la rugă
mintea lui expresă, nu îl transcriem — 
roca devenise atît de slabă, încît lucrările 
de înaintare, practic, stagnau. Operativă, 
conducerea șantierului a deplasat în zonă 
mai mulți specialiști în minerit din străi
nătate pe care i-a invitat să ofere o soluție 
pentru continuarea cît mai susținută a lu
crărilor. Specialiștii, cu adevărat reputați, 
au coborît în galerie, au pipăit, au măsu
rat, au luat probe de rocă și le-au studiai 
îndelung, dar nu au izbutit să ofere nici 
o soluție plauzibilă. In schimb, au emis o 

predicție, nu pentru că ar fi avut darul 
devinației, ci pentru că, pur și simplu, în 
scurtul răgaz de timp pe care l-au petre
cut între noi, au înțeles cu ce fel de oa
meni stau de vorbă. Oamenii aceștia se 
vor descurca singuri, au prezis ei“. Și oa
menii, atît cei de sub comanda lui Pavel 
Oțet, cît și alții, într-adevăr, s-au descurcat 
singuri. Bătrîna metodă austriacă de săpat 
tunele în stîncă, perfecționată din mers și 
adaptată unor condiții de mediu de-a drep
tul ticăloase, și-a dovedit încă o dată in
failibilitatea.

Deci, la Ciunget, într-o cantină, doi oa
meni discută despre stările rocilor. Cel 
tînăr e maistru, se numește Ion Ștefănescu 
și conduce lotul de mineri care a străpuns 
galeria forțată, una dintre cele mai dificile 
lucrări care se execută între Culmile Căpă
țînii și Munții Lotrului. Constantin Con- 
standache, mai vîrstnicul, este secretarul de 
partid al aceluiași lot. Și, totuși, ne aflăm 
într-o pauză de prinz și cuvintele celor doi 
se despart treptat de multiplele stări de 
a fi ale rocilor și se fixează în planurile 
mai familiare ale vieții. întîiul, în urmă cu 
mai multe săptămîni, a primit un aparta
ment în cartierul Titan din București, dai 
încă nu a izbutit să-l vadă. Al doilea are ■ 
un băiat care în vara acestui an urmează 
să dea examen de admitere la o facultate, 
dar, plecat fiind de mai mult timp de 
acasă, încă nu a reușit să sondeze inten
țiile fiului. Și, fie ca se referă la roci, fie 
că recad într-un plan mai accesibil inter
locutorilor de circumstanță, cuvintele celor 
doi emană dintr-un sentiment stenic.

„Rocă bună... Rocă slabă... Rocă proas
tă...“ Tînărul comandant de brigadă, Ale
xandru Mușetoiu ne împarte căștile de pro
tecție și nu știu de ce sînt convins că oa
menii își îndreaptă gîndurile spre fapte ex
terioare șantierului propriu-zis nurnai și 
numai atunci cînd rostesc „rocă bună...“

Cerul 

din piatră
S-a făcut seară, umbrele munților priviți 

în cotftre-j.our încep să-și destrame contu
rul în văzduhul a cărui lumină pălește și, 
sub ultima ploaie, a șaptea din ziua aceea, 
ne pregătim să descindem într-o noapte de
plină. La întoarcere, desigur, noaptea din 
inima 'muntelui se va prelungi firesc în 
noaptea de afară și, la început, minute în 
șir, coborîm pe o autostradă ciudată. In- 
scriindu-se într-o curbă domoală, șoseaua 
se rupe subit de crepusculul umed și fa
rurile autocamioanelor grele care o calcă 
cu prudență, dezvelind pereții betonați ai 
galeriei, de acces sub lumina unor difuze 
halouri circulare, par să caute însăși rădă
cinile ascunse ale muntelui. Ceea ce pînă 
acum a fost un aer cristalin, spălat cu asi
duitate de ploaie, se transformă într-o pîclă 
sură, insidioasă, irizată din loc în loc de 
mișcarea legănată a lanternelor și de șiruri 
prelungi de corpuri de iluminat în preaj
ma cărora sucombă asaltul neînduplecat 
al întunericului. Apoi, pe neașteptate, a- 
ceastă mare galerie de acces, cu două benzi 
de circulație, se ramifică și tunetele înde
părtate ale exploziilor dinamitei, făcînd să 
vibreze masivul din stîncă, încep să co
pleșească zgomotele ritmice ale motoarelor. 
Ne aflăm la 130 de metri sub nivelul de 

ta care am început să coborîm, în marea 
sală a turbinelor centralei, în inima șai> 
Cierului Lotru-Ciunget.

Acolo, sub stînci, am înțeles că sfîrșitul 
fiecărui drum semnifică, de fapt, începutul 
unui drum nou, și etapa pe care începem 
s-o parcurgem, faimoasa „galerie forțată“ 
se deschide în fața noastră asemenea unei 
scări spre un cer îndepărtat din piatră. 
Punctul ei cel mai de jos, peste al cărei 
prag pășim, se află la 1 200 m sub creștetul 
muntelui pe care fiecare dintre construc
tori pare să-l poarte pe umeri. începem, în 
acest fel, un drum care, în fapt, reprezintă 
drumul spinos al cunoașterii faptelor unoi 
oameni pentru care lupta asiduă și tenace 
cu valurile încremenite de piatră se con
stituie în însăși rațiunea lor de a fi. Ei au 
săpat această galerie forțată, înclinată la 
32 de grade, gata să primească torentul de 
apă care va pune în mișcare turbinele, în 
condiții de muncă inimaginabil de grele. 
Ei au introdus în această galerie virole 
din oțel lungi de 12 m, cu un diametru de 
4 m și o greutate totală de 80 tone. Ei au 
solidarizat și continuă să solidarizeze aces
te virole prin sudură automată sub strat de 
flux. In geologia haotică a muntelui, nede
ranjată de milenii, ei au introdus o rigoare 
necunoscută încă naturii acestor meleaguri.

In urmă cu cîteva ore, în cantina șantie
rului, îl cunoscusem pe maistrul Ion Ște
fănescu, șeful lotului de mineri care au 
străpuns galeria forțată și pe Constantin 
Constandache, secretarul de partid al ace
luiași colectiv de muncă. Drumurile noas
tre s-au despărțit încă de la suprafață, ei 
îndreptîndu-se spre orizonturile în care 
atacul pieptiș al stîncii continuă. Aici, în 
„forțată“, într-un spațiu în care metrul cub 
de rocă excavată atinge 3 000 kg greutate, 
întîlnim altfel de oameni, cu alte meserii, 
care lucrează intens la finisarea cavităților 
brute prin care le-au deschis drum minerii. 
Magdaș Isaia, comandant de echipă de bri
gadieri, Gatană Ion, comandant al unei 
alte echipe, Antoș Dumitru, comandant de 
brigadă — iată numai cîțiva dintre tinerii 
care, pe urmele lui Paloșeanu Ion, unul 
dintre cei mai destoinici mineri care le-au 
premers, lucrează la desfid rșirea unui tu
nel din alcătuirea cărui»,, curînd, vor țîșni 
torente năvalnice de lumină și forță. Deci, 
de pe pragul de jos al galeriei forțate, ur
căm o pantă abruptă, prin virole sudate, 
o pantă de 32 de grade pe parcursul căreia 
întreaga noastră ființă, la un pas de pa
nică, se împotrivește cu toate forțele sale 
derivei spre abis, căderii în golul care se 
cască amețitor în spatele tuturor. Ne înso
țesc inginerul Nicolae Bărbulescu, mem
bru al comandamentului Șantierului Națio
nal al Tineretului de pe Lotru, Constantin 
Trifescu și Dumitru Bîzu, șefi de echipă ai 
aceleiași formațiuni de muncă, alți tineri în 
preajma cărora respirația șuierătoare a 
muntelui și curgerea îndepărtată a rocilor 
dizlocate de explozii încetează să ne mai 
impresioneze ca în primele clipe.

Ultima etapă a drumului nostru pe sub 
cerul acela din piatră vînătă se încheie pe 
prima platformă întîlnită. Dincolo de 
membrana din oțel care o apără de stînci 
nu mai avem acces, pentru că dincolo de 
această limită se dezlănțuie, în salve co-

Inginerul Constantin Văcăroaie, cu a- 
dresa sa de acum: Ciunget, centrala 
electrică subterană, beneficiar — Lotru.

Fotografiile paginii: ION CUCU

pleșitoare, forța eliberată a dinamitei. Și, 
totuși, în sensul în care mușcă explozibilul, 
viralele continuă să se adauge una alteia 
în lumina fierbinte emanată de aparatele 
de sudură și betonul se scurge neîntrerupt 
în spațiile dintre oțel și stîncă. Ultimul om 
pe care îl întîlnim sus, semnalistul Mozeș 
Aron, ne întinde o mînă fermă, și ne ajută 
să ne stabilizăm pendulațiile corpului me
reu abătut de gravitație.. Privit de- acolo, 
drumul pe care l-am străbătut pare să des- 
ciridă într-un imperiu al întunericului de
plin. Un întuneric pe care, curînd, cande
labrele montate de constructori în inima 
muntelui îl destramă precum o lamă de 
cuțit sfîșie o pînză de mătase.

★

într-una din zilele pe care le-am petre
cut pe marele șantier al Hidrocentralei de 
pe Lotru a plouat de șapte ori. De șapte 
ori stropi grei de apă s-au prelins pe frun
țile și pe căștile constructorilor, pe parbri
zele autocamioanelor-gigant și pe ferestrele 
vilelor de la Voineasa, dincolo de care, 
prin radio, telefon sau aplecat pe planșete 
și planuri, un veritabil stat major de ingi
neri, maiștri și tehnicieni dirijează activita
tea celui mai vast Șantier hidroenergetic al 
țării. Sub ploile acelea nemiloase și stînje- 
nitoare ne-am răsucit mereu privirile spre 
zecile de mii de metri cubi de rocă exca
vată, o rocă dură și întunecată, care la 
contactul cu lumina tonică a soarelui ca
pătă reflexe argintii. Apoi, în subteran, am 
înțeles că tăria acestei roci semnifică însăși 
îndărătnicia muntelui de a nu se lăsa frus
trat de stearpa lui virginitate. In sfîrșit, re- 
întorși la suprafață, însoțindu-i pe con
structori, am înțeles că fețele destinse și 
gîndurile înalte ale acestor oameni suge
rează o dublă victorie : a omului asupra 
muntelui și a omului asupra sa însuși, pu
terea nebănuită a destinului omenesc de a 
se croi după tiparele care de drept și de 
fapt îi convin.

M. CONOK

«MUMII 1IMUL.lM.AJl
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Este firesc ca orice succes al 
artiștilor noștri peste hotare să 
ne bucure. Dar dincolo de eu
foria momentului avem din cind 
in cind, dacă nu permanent, și 
obligația de a analiza lucid sub
stanța și adevăratele dimensiuni 
ale aceștor succese.

Apar uneori în presă citate 
din publicații străine in care sint 
relevate calitățile cutărei ex
poziții sau cutărui artist. După 
care se așterne o liniște atotmă- 
gulitoare și... un cîmp larg ce
lor mai diverse supoziții. Acest 
fapt, ca și scara de valori une
ori deconcertantă în care se în
scriu manifestările noastre de 
artă peste hotare, ne îndeamnă 
la un studiu mai atent. La o 
bienală de la Veneția ceea ce a 
interesat realmente publicul și 
pe specialiști par a fi fost lu
crări ce reprezintă cu fidelitate 
realitățile noastre social-cultu- 
rale și nu opere pe care un străin 
le vede curent la el acasă.

Primul lucru care ne reține a- 
tenția este, deci, selecția. sau 
mai bine zis criteriile in numele 
cărora se operează o anume se
lecție. Din informațiile deținute 
de la U.A.P. tragem concluzia 
că cele mai multe expoziții ro
mânești peste hotare (personala 
sau de grim) sînt. rodul unor re
lații strict personale,' mai precis 
ăl unor invitații nominale din 
parteg unor galerii de artă stră
ine. Alt» particinări internațio
nale au Ioc in urma unor invita
ții generale, si uneori chiar per
sonale din partea unor foruri 
artistice o-eanizatnare de expo
ziții specializate (de gravură, de 
afiș, bienale precum cele de la 
Veneția, Sap Pa’olb sau Paris). 
U.A.P.-ui (nrin organismul său 
specializat în organizarea expo
zițiilor! ne-a mai precizat că 
această activitate se limitează 
la onoarea strictă a solicitărilor 
si că singurul criteriu în selec
ția artiștilor est» (jn cazul invi
tațiilor p-mscmle) calitatea de 
membru U.A.P. «au (în cazul ex
pozițiilor soeciăîizate) avizul ți
nui înrfn infern. 'rot din infor
mațiile deținute de la U.A.P. 
si-n reală măsură de la Oficiul 
natinnnj pentru organizarea »x- 
npritiiior rezultă că „exnoz’tiile- 
invifat’i personale“ si. în gene
ral. cele cu ..un caracter comer
cial" cad în «arema primei in- 
st’tut’f ’"ar celelalte, de „repre
zentantă culturală“. în sarcina 
celei de-a doua, n-are. actionca-. 
za conform unui nlan anual sta
bilit de către C.S.C.A., for tu
telar).

în principiu, credem că este 
bine să se răspundă tuturor in
vitațiilor personale. Este bine 
să expună peste hotare cit mai 
mulți artiști plastici români. Dar

acest principiu folosit cu o prea 
mare larghețe și fără discernă- 
mint poate ajunge să contrazică 
intențiile sale pozitiye. De 
exemplu : dacă se organizează 
două-trei expoziții personale în- 
tr-o țară care nu ne cunoaște 
mișcarea artistică contemporană, 
semnificația și funcțiunea aces
tor expoziții nu se reduc la ca
racterul comercial sau foarte 
„personal“.

Pe baza unei expoziții de grup 
deschisă la Hamburg in 1969 (Ion 
BitZan, Riti și Peter Iacobi. Paul 
Neagu). Wilhelm Jacobs nota in 
„Basler Nachrichten“ și „Frank
furter Rundschau“ că cei patru

dernismul european (în special 
cu pictura abstractă franceză) ; 
al treilea, interpretarea în diver
se stiluri a realităților noastre 
sociale.

Firește, intră in joc și doza 
normală de arbitrar în astfel de 
împrejurări, dar anulează în
trebarea firească : cu cit și de 
ce contribuim la nașterea unor 
aprecieri și etichete care — 
chiar elaborate cu bună credin
ță și, desigur, cu o bunăvoință ce 
ne onorează —■ nu reflectă, to
tuși, ceea ce știm că reprezintă 
ori poate reprezenta factura o- 
riginală a 
tice ? Oare

artei noastre plâs- 
nu înlesnim uneori

mentalitatea „succesului" formal 
trebuie să dirijeze relațiile 
noastre, ci o meditație mai pro
fundă asupra necesității de a o- 
feri ipostaze plauzibile și re
prezentative, idei, modalități și 
viziuni care să facă orice con
fruntare autentică, profitabilă in 
adevăratul înțeles și scop al cu- 
vîntului. Sincronizare da, însă 
nu pe bază de mimetism.

Merită să insistăm asupra in
formării. Iată un simplu (?) a- 
mănurit : nu am găsit nicăieri 
o evidență exactă a articolelor 
din presa străină privitoare la 
manifestările noastre de 
Exemplele citate au fost

artă, 
extra-

EXPOZIȚIA
DE CULTURĂ REVELATOR

artiști i-au permis „să facă o 
totalizare în ceea ce privește 
mișcarea de avangardă“ din țara 
noastră și să conchidă că „de o 

•jumătate de deceniu s-a început 
o aliniere conștientă la arta eu
ropeană modernă“. Iată dar că 
nu ne poate fi indiferentă posi
bilitatea ca expoziția unui singur 
artist sau a mai multora să fie. 
Cum e de altfel firesc, luate drept 
manifestări expresive și semni
ficative. „etaloane“ pentru arta 
țării. Din acest punct de vedere, 
selecția devine o chestiune care 
depășește valoarea ori caracte
rul personal al expozițiilor. Răs
foind presa străină și citind o 
serie de articole dedicate unor 
expoziții românești observăm lu
cruri uneori de mirare: aflăm 
că dispunem de garnituri de ,.ab
stract?' sau „figurativi" ce nouă, 
aici, nu ni's-au impus cu evi
dența pe care par a o avea acolo 
sau că „preocupările stilistice ale 
artiștilor expozanți (e vorba de 
un grup de gravori români care 
au participat la o expoziție peste 
notare) nu sînt deloc departe de 
plăsmuirea formelor aparținînd 
artiștilor cunoscuți aici". O expo
ziție de grafică românească con
temporană deschisă în 1969 1a. Te
heran oferea unui comentariu su
ficiente (?) temeiuri pentru diso
cierea a trei curente ce ar .îm
părți arta noastră : primul, ree
valuarea folclorului tradițional ; 
al doilea, îmbinarea lui cu mo-

F OPINII DESPRE JlDfLITATFĂ
REPREZENTARÌÌ' ARTEI

- PUSflCE ROMÂNEȘTI
< 4 . . . , , jgg ':•■<.

PESTE HOTARE

r«i

ÿ.M-

în mod ușuratec noi înșine, prin 
ceea ce expunem, aprecieri care, 
oricît de onorante, nu sint și 
exacte ?

Nu este scopul acestui articol 
de a aprofunda acum dintr-un 
unghi strict de specialitate atari 
probleme care, s-o spunem în 
treacăt, lipsesc din dezbaterile 
noastre cotidiene. Ni se pare, 
în lumina acestor exemple și a 
altora care se pot aduce, că 
multe din carențele reprezen
tării peste hotare nu stau în va
loarea propriu-zisă a lucrărilor 
noastre de artă — desigur, ex
cepții pot exista și aici ! — ci în 
modul în care le prezentăm ca 
și intr-o lipsă acută de infor
mare (evident reciprocă), de 
cunoaștere a realităților cultu
rale cu care trebuie să stabilim 
un contact intim. Din același 
unghi vrem să subliniem că nu

secțiase dintr-un dosar de la 
de documentare a U.A.P.-ului, 
dosar care se îmbogățește nu
mai cu decupajele aduse prin 
bunăvoință de unii artiști la în
toarcerea în țară. Nu există un 
centru de documentare care să 
fie informat și să informeze la 
rîndul său despre expoziții, co
locvii de artă, care să facă 
schimb de cataloage și de pre
zentări. Tovarășul Mircea Deac. 
directorul Oficiului național 
pentru organizarea expoziții
lor, ne relata un caz semnifica
tiv. A organizat o expoziție de 
tapiserie contemporană la Ma
drid. Adică, a fo«t selectată, 
ambalată și expediată după 
care, practic, orice posibilitate 
de a o urmări a dispărut. A 
aflat de deschiderea ei la o a- 
numită dată dintr-o notiță in
serată în revista „Contempora
nul". (Evident, ne putem între
ba cum a obținut informația 
„Contemporanul"). Situația nu 
e singulară. Tot tovarășul Mir
cea Deac afirmă că „este ab
solut necesară crearea unui 
centru de documentare, pe 
baza informațiilor căruia să se 
poată acționa mai propriu în 
diverse situații. în selectarea 
atentă a „expozițiilor — invita
ții personale" deschise uneori 
în galerii de artă obscure, cu 
o reputație pur comercială. 
Trebuie acționat în numele 
unei realități perfect cunoscute,

a unui climat artistic care sa 
deosebește de cel de la noi tn 
anumite aspecte ale sale".

Un alt capitol, nu de mai 
mică importanță este cel al im
punerii patrimoniului, nostru 
„clasic". In această privință 
este foarte puțin de spus și 
imens de acționat. Grigorescu, 
Andreescu, I.uchian, Palladv, 
Paciurea, Anghel și nu numai 
ei, trebuie prezentați amplu, 
ca — intr-adevăr — niște va
lori universale. Aici trebuie 
acționat mai întii în numele 
unor deziderate intr-adevăr 
culturale. Nu sîntem interesați 
să promovăm arta româneasca 
în general, ci anumite valori 
ale artei românești. In lipsa 
unor asemenea expoziții ca și 
a unora foarte cuprinzătoare 
de artă contemporana, nu este 
de mirare că multe dintre con
siderațiile făcute asupra feno
menului nostru plastic sînt 
inexacte.

Este de mirare cum partici
pările noastre la manifestări de 
anvergură ca Bienalele de la 
Veneția, Sao Paolo sau Paris 
trec, pentru publicul nostru, a- 
proape anonime. Comisarii care 
însoțesc asemenea expoziții 
n-au, cred, numai datoria de a 
le însoți și prezenta acolo, ci și 
de a dezbate în presa noastră 
cântările și profilul caracteristic 
al fiecărei expoziții, locul și 
raporturile noastre cu acestea. 
Am dpbîndit un premiu la 
Bienala tineretului de la Paris 
printr-o lucrare realizată de 
colectivul Stendel, Radu Dra- 
gomirescu și Radu Stoica. L-am 
anunțat, dar nu l-am analizat 
în lumina unor disocieri criti
ce de substanță. „Au făcut suc
ces la Paris" — asta pare să ne 
mulțumească.

Am urmărit la 
noast ră 
discuție 
versală 
Eneseu 
disociau 
pecte perimate, sau în tot ca
zul de mai mică valoare. în 
opera marelui muzician. Sub
scriem unui astfel de mod de a 
ne discuta realist valorile cul
turale. Este cea mai convingă
toare modalitate de a le dovedi 
viabilitatea și amplitudinea. In 
condițiile de azi există certitu
dinea unor șanse sigure de a 
interesa pe alții cu aceea ce 
noi înșine evaluăm la justa va
loare. Arta plastică româneas
că ne poate reprezenta, după 
opinia noastră, cu valori clasice 
și actuale în adevărata lumină 
a originalității de care dispu
nem.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

HIATUS
sau NU?

de ALEXANDRU IVASIUC

versul a Început
„OJ CĂLCÎIE ROZE"

televiziunea 
o foarte interesantă 
despre valoarea uni- 

a creației lui George 
în care participanții 
pertinent anumite as-

STAGIUNEA
(Urmare din pag. I)

blicul vrea filme ușoare, vese
le, filme de destindere...“

— Cum se explică atunci 
nesperatuT succes al unei re
luări de prestigiu : ,’Salariul
groazei"?

— „în primul rînd succesul 
nu este nesperat. Am contat 
pe el. Vom mai continua și cu 
alte filme“.

— Cînd și cu care ?
— „Nu știm încă precis. Ce 

știm precis sînt filmele lunii 
august în care pot cita j „De
parte de lumea dezlănțuită“, 
•.Mayerling". „Noul angajat“, 
„Asul de pică“, filme foarte 
bune...“

— „Asul de pică" e anunțat 
de cîteva tuni și mereu amî- 
nat, ce ne poate asigura că nu 
vom rămîne la stadiul „plăcu
tei amenințări" ?

— ..în august jntră sigur“.
— Dar tot în august, pe e- 

•rane și filmele : „întoarcerea 
doctorului Mabuse", „Tifany 
Memorandum", „Profesorul in
fernului". „Dragoste și viteză“’ 
filme fără nici o valoare, fil
me care putem anticipa că vor 
fi generos găzduite la cele mai 
mari săli de spectacole din Ca
pitală :

— „Noî trebuie’să „scoatem 
banii“ investiți în cumpărarea 
acestor filme- care, de altfel, I 
cunosc o mare afluență de pu
blic. Nu știu de ce considerați 
aceste filme ca'sub orice va
loare. în felul Iui fiecare are 
ceva bun, care atrage specta
torii așa cum totdeauna atra
ge publicul un spectacol de 
estradă mai mult decît unul 
de operă...“

— Cum explicați atunci op
țiunea publicului pentru „Sa
lariul groazei" — ca să reve
nim Ia un ultim exemplu edi
ficator — sau 
Jean Gabin de 
pitol ? Cum să 
aceste filme si 
loare. dacă ele 
la puține 
Cum, in 
idei, o ecranizare la care a co
laborat Studioul București, 
după „Ultimul mohican" de 
P. Cooper, a fost programat 
sSptămînal la un singur cine
matograf, fără nici o reclamă, 
fără ’.protecție", adică obligat 
la o 
„Sub semnul lui Monte Cris- 
to" si „Freddy și cîntecul pre
riei" ?

— .-A trebuit să programăm 
filmele ne care le-am avut la 
dispoziție, asta avem’ asta pro
gramăm

Cum răspunsul nu ISmures- 
tp nimic, ba chiar snoreste o 
„taină", a programării, am în
cercat rff de cît exnîicatii în 
ptus Dnpi :

— rsPiTOT,. cinpma’nm’af
fn rxrli>«5«'itatn dedicat ft’rnil- 
tu> rtp artă adesne”« sală de 
«nertaenl-nilnt unde a fost 
fnrornpi strccpcnt d„ pțibilp al 
rm-'Z tUnic nrecum i „Ttînw- 
r-“ . tiTmatnl unei pampris-

.»„oppskI" pțfp Jn i|1t!ma 
•ănrtl*nț„ă întno'ppf r-’tp-
j ’’ pHîsnnHp r-Xv^Mind ppmg- 
dinara Ppfi-ppprpa“ pp ce?

v.pm mai spus •_ nil 
vem alte filme“.

«*• S9 mi «Nd «riște pe piața

mondială filme de artă ? în
trebarea e pur retorică pentru 
că nu e vorba decît de inexis
tența în continuare a unui 
program ferm de achiziții și 
difuzare. Admițind totuși că 
nu mai există filme noi de va
loare- de ce nu reluăm filme 
de acum 10—15 ani, necunos
cute majorității publicului tî- 
năr sau, de ce nu 
măcar acum, după 
măr de ani, filme 
fost prezentate la 
dar cumpărate ? Dar filme, o- 
pere de artă, și nu pelicule de 
discutabil succes precum „Va
gabondul". sau „Matricola 420“, 
reintrate și ele nu de mult pe 
ecranele noastre.

— „Dar ce aveți cu aceste 
filme ? Ele nu te învață nici 
să-ți lași barbă, nici să furi, 
nici...“

— Mi se pare, sau acest ul
tim răspuns numește criteriul 
sui-generis care stă la baza a- 
cestei stagiuni fără busolă. Ba, 
că trebuie să „scoatem bani", 
ba. aducem maculatură cine
matografică care >,nu te învață 
să-ți lași barbă“... Cit timp 
vom mai egala oare reperto
riul estival cu mișmașul artis
tic și educativ ?

prezentăm, 
același nu- 
care n-au 
vremea lor

ADINA POPA

• •••••••••
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IONEL TEODOREANU : 
„Viața și opera" 
de Nicolae Ciobanu
(Ed. „Minerva") PROFIRA SADOVEANU : 

„Planeta părăsită"
(Ed. Cartea Românească)

GHEORGHE SUCIU : 
„Soarele neterminat" 
(Editura Albatros)

A treia carte de proză a lui 
Gheorghe Suciu (după „Oul" 
și „Antrenorul și zeul") — în 
intenție o parodie a povestiri
lor... enigmatice — depășește 
condiția artistică a acestora, 
printr-un efort stilistic supli
mentar de a ratifica identita
tea tipologică personajelor, 
altfel sortite să umple o sche
mă. „Soarele neterminat“ — 
cum își intitulează hoțul-co- 
lecționar tabloul, pe care îl 
„donează“ muzeului Apollo — 
sugerează, prin ritmul ac
țiunii și tehnica suspence- 
ului. subiectul oaptivant al 
unui film...

Studiul monografic afectat 
unuia din scriitorii „de mare 
succes in epoca" interbelică 
— apare cu oportunitate, va
lorificarea operei lui Ionel 
Teodoreanu cunoscind în ul
tima . vreme o intensitate 
surprinzătoare. Departe, insă, 
de a fi o sinteză de primă 
mărime — cum ar indritui 
ampla documentație inclusă 
textului — „Ionel Teodorea
nu“ constituie o introducere 
utilă pentru înțelegerea pro- 
zatorului-poet. prin relevarea 
atmosferei spirituale ardente 
din „dulcele Tîrg al Ieșilor“,. 
a debutului matur și a ace
lui climat de captatio bene- 
volentiae instituit de autorul 
..Uliței copilăriei“ publicu
lui larg, și îndeosebi tinere
tului.

Scrisă fără virtuți memo
rialistice (și stilistice) deo 
seblte, ..Planeta părăsită 
r criță, totuși, atenție pen 
t. 1 datele privitoare la via
ța și creația lui Mihail Sa- 
doveanu, tatăl autoarei, a- 
mintirile sale vizînd îndea
proape. in general, pe „mem
brii“ și colaboratorii „Vieții 
românești" : G. Ibrăileanu. 
Ionel Teodoreanu. Mihail 
Codreanu, G. Topîrceanu. G. 
Călinescu. Ion Marin Sado- 
veanu. dar și o galerie mai 
largă de personaje din lu
mea artistică (Jules Cazaban, 
Ion Sava, Șt. Ciubotărașu 
etc.) de la 1910 încoace.

Dacă nu l-am cunoaște 
pe Eugen Barbu. ar trebui 
să fim îngrijorați, pentru 
el. într-un cursiv bătăios 
și cu implicații administra
tive, pornit — după cîte a- 
firmă dînsul — de la o emi
siune de televiziune — (le
gătură foarte vagă și pre
cară) ne anunță că am des
ființat epoci și scriitori, că 
vrem să-i ștergem cu guma 
din manuale și locuri de 
cinste, că prescurtăm sau 
încercăm să prescurtăm li
teratura română. Recurgînd 
la dreptul la replică, avem 
a-i spune următoarele lu
cruri (simple).

întii: Nu e adevărat că 
ar fi negat cineva existen
ța unor opere în deceniul 
1950—60 (care a fost în dis
cuție). S-au pomenit cărți 
acolo, de către toți partici- 
panții, inclusiv Groapa — 
și aceste cărți au fost men
ționate ca bune. Adică, 
foarte simplu, articolul în
focat al lui Eugen Barbu 
are ca premisă falsificarea 
unui adevăr faptic — (nu a 
unei interpretări), și nu 
poate fi decît fals, cu o ase
menea premisă, de la în
ceput pînă la sfîrșit. Și cred 
că e atît de aprig tocmai 
pentru că e fals. Cuvintele 
au obiceiul să devină dure 
cind nu se sprijjnă pe sigu
ranța calmă a adevărului.

Apoi, ceea ce am încercat 
In acea emisiune n-a fost 
o negație, ci o punere în 
perspectivă istorică a pro- 
blemei, o jalonare a epocii 
in adevărul și condiționă
rile ei. N-a fost hiatus dar 
nici continuitate simplistă 
și nu înțelegem nimic din- 
tr-un fenomen social, cum 
este dezvoltarea literaturii, 
dacă o sterilizăm prin scoa
terea din contextul istoric. 
N-a fost hiatus cultural, nu 
în primul rînd pentru că au 
apărut cîteva cărți, ci pen
tru că milioane de oameni 
au învățat carte, sute de 
mii au intrat în circuitul 
valorilor culturii, mergînd 
la școală, cum n-ar fi avut 
posibilitatea fără revoluție. 
Impresia de hiatus apare 
numai cind reducem litera
tura la o sumă aritmetică 
de opere, considerate in
tr-un absolut inventat, în 
afara condițiilor sociale. 
Atunci, le numărăm pe de
gete și putem cădea în e- 
roafea de a le vedea mai 
puține decît opera antebe
lică a lui Saâoveanu, Hor
tensia Papadat Bengescu, 
Rebreanu, Camil Petrescu, 
Arghezi, Blaga, Barbu sau 
Bacovia, Lovinescu și Că
linescu. Uneori însă dra
gostea de adevăr nu ne 
transcede — așa cum ar

trebui și ne apucă snobis- 
me de proastă calitate. A- 
tunci, din frici nejustificate 
de contestare, se sare peste 
cal și se uită că unii scrii
tori s-eu afirmat și au fost 
susțini.'*! ca reprezentanți 
ai unei literaturi noi, au 
fost opuși Iui Rebreanu și 
altora și nu i-au continuat 
calm, depășindu-i. După 
cum tot fals este de a con
sidera că Blaga, Ion Barbu 
și Bacovia sînt caracteris
tici pentru deceniul 1950— 
1960 și nu Labiș și Beniuc 
(poeți excelenți) sau Deșliu, 
Maria Banuș, Veronica Po- 
rumbacu toți laolaltă, unii 
mai strălucit, alții mai pu
țin strălucit, ilustrînd o 
tendință și o prioritate a 
epocii, complexă așa cum a 
fost. Oare lui Eugen Barbu 
îi e rușine să le simtă umă
rul și are nevoie de auto
ritatea altora, mari poeți 
dar bare și-au dat opera în 
altă perioadă ? Nu-i un 
complex de inferioritate 
care mai mult ajută decît 
poate susține ideea de hia
tus ? în sfîrșit : Dacă nu se 
poate susține ideea de hia
tus, mai ales dacă-1 vedem 
într-un larg context istoric, 
nici nu se poate afirma că 
în ultimii ani situația lite
rară nu este mai bună, fie 
dacă ar fi și numai pentru 
că marile nume ale litera
turii române au fost elibe
rate de interpretările gre
șite, vulgarizatoare și noi 
trebuie să-i privim pe toți 
față către față. N-a fost 
hiatus în deceniul 1950—60, 
dar nici după ce Eugen 
Barbu și-a dat cartea fun
damentală nu s-a pus punct 
istoriei literaturii române. 
Este foarte bine că sîntem 
beneficiarii marii descrieri 
spre cultură pe care o 
trăim acum, cu toții, în
treaga națiune. Să lăsăm 
vîrfurile, cultura e un tot, 
și cărțile medii ale con
temporanilor noștri nu tre
buie să-și plece capul în 
țărînă. Numai o discuție 
sinceră, fără patimă și fără 
falsă alarmă, poate să sta
bilească adevărul. Să ve
dem o perioadă așa cum a 
fost ea, cu lumini și umbre, 
pentru 
erorilor 
te nu 
culturii, 
mat eu
televiziune 
fost vorba 
simplu că 
gă opere valoroase create,
s-au săvîrșit și erori în do
meniul culturii, și mai a- 
les în critică. Ar semna a- 
cum Eugen Barbu artico
lele împotriva lui Arghezi 
din

Revista „Ramuri“ publică 
un dialog cu Dumitru Trancă 
purtat și consemnat de Matei 
Alexandrescu. Acesta din ur
mă, după ce ne informează că 
directorul Editurii enciclopedi
ce, prin volumul de debut, 
„Arcade" — 1968 a intrat „în 
rîndurile poeților autentici“ 
(...) „cu toate umbrele marilor 
îndoieli si cu toată pulberea 
autocritică, de plumb, a dru
mului parcurs, solitar, și poa
te — mai ales cu aceste semne 
distinctive", deci, după toate 
acestea, M. A. îi pune lui D.T. 
niște întrebări cam așa : „Dar 
versul, versul de început, care 
merge inefabil, pe călcîie aoze, 
pure, ca și copilul de doi ani, 
cînd ți-a ieșit in cale ?“. Cind 
D. T. mărturisește că prin 1946 
a citit pe Blaga. Arghezi. I. 
Barbu — M. A. exp'amă admi
rativ : „O temerară luare în 
piept a poeziei grele". Apoi 
M.A. il informează pe D.T. că : 
„Interesează și as vrea să ur
mărim „evoluția formării" du- 
mitale. după terminarea liceu
lui". D.T. mărturisește ce are 
de mărturisit și M. A. avan
sează o altă întrebare :

„Dar poezia, ce face poe
zia ?“ (nrohabil ce făcea noe- 
zia lui D. T. în acel tirno). D.T. 
mărturisește, printre altele, că { 
M. R. Paraschivescu răspun- 
zîndu-i la „Posta redacției" 
(„Revista literară") îi semnala 
lui D. T.. in legătură cu poe
ziile trimise, „unele calități, 
unele greșeli de ortografic si 
unele influențe minulesciene".

Să mai notăm marea curio
zitate a lui M.A. de a afla prin 
întrebări precum : „in afară de 
poezie, mai sînteți solicitat și 
de altă formă literară ?“ sau 
„Ați încercat o autodefinire a 
propriei poezii ?“. în fine, pen
tru cititori era, credem, cel 
puțin tot atît de interesant de 
a afla de la directorul Editu
rii enciclopedice și cite ceva 
despre proiectele editoriale 
ale acestei instituții.

CRITICA „LITERALĂ '
volumului 4 din 
lui Pompiliu Con

fi 901—1946) îi faci- 
Nicolae Manolescu —- 
cel mai talentat din-

DE LA ORIENTAREA PROFESIONALA
(Urmare din pag. I)

că nici acceptarea 
unanim recunoscu- 
ajută progresului 

ceea ce am afir- 
în emisiunea de 

despre care a 
e doar faptul 

atunci,, pe lîn-

perioada discutată ?

prin forțele proprii, sin- 
educație solidă fiind

pentru ciclul 
Ia Grădina Ca- 
facă „încasări" 
altele de va- 
nti joacă decît 

cinematografe ? 
aceeași ordine de

injustă concurentă cu

ține sînt cazurile cînd elevii 
rămin înmărmuriți în fața unei 
astfel de întrebări — „ce dorești 
să devii în viață ?“ sau j-ăspund 
cu o ușurință de nebănuit — 
„nu m-am gîndit încă".

Deficitar Ia noi este și secto
rul informării și documentării 
în sprijinul alegerii profesiei : 
există foarte puțin material, e- 
dificator pentru elevi, părinți 
și profesori. Tineretul cunoaște 
prea puțin conținutul unor pro
fesii, evoluția in timp a aces
tora. Școala nu creează întot
deauna convingeri bazate ne 
dezvoltarea laturii experimen
tale, deși spiritul inventiv al ti
nerilor este nemărginit, iar a- 
tracția lor spre cele mai di
verse profesii tehnice este do
vedită încă din primii
școală și uneori chiar
de a deveni elevi.

ani de 
înainte

Reușesc 
de admitere

concur
să 

con-
Red. 

șurile 
realizeze o selecție 
venabilă a valorilor certe, 
in concordanță cu exi
gențele sociale pentru o 
muncă de înaltă califi
care ?

el să nu se modifice în func
ție de numărul de candidați 
prezentați.

Pentru școală mai important 
este să facă o selecție riguroasă, 
poate mai mult decît numai 
completarea de locuri planifi
cate. Pentru economie este mult 
mai avantajos să-i fie furnizate 
cadre cit mai temeinic pregă
tite, chiar dacă uneori planu
rile de școlarizare nu sînt. ri
guros respectate. S-ar elimina 
astfel o situație total necoreș- 
punzătoare la unele secții 
specialitate sau chiar ani 
studiu, cînd mai puțin de 
mătate dintr-o promoție nu 
junge în faza de absolvire 
facultății.

Aș mai adăuga doar că eco
nomia modernă n-are nevoie 
de posesori de diplome, de 
solvenți cu medii mediocre 
chiar slabe, ci de posesori 
cunoștințe, cadre capabile 
efectueze oricînd o muncă 
concepție.

vorbit de pregătirea filozofică a 
unui absolvent de liceu, 
putea vorbi poate mai 
despre nivelul ideologic 
cultural al tlnărului.

Dar în legătură cu
Ideologic al tineretului 
s-ar putea discuta 
funcție de profilul 
ta te.

S-ar 
mult 

sau

nivelul 
studios 

separat, în 
de speciali-

sînt conse-

a-

— Cu privire la admitere se 
poate discuta foarte mult. Cu 
toate lacunele ei. admiterea re
prezintă un criteriu de selecție 
destul de judicios. Trebuie însă 
să facem distincție între admi
terea la diferitele forme de în- 
vățămînt. La concursuri trebuie 
să ținem seama în mai mare 
măsură de îndemînarea elevu
lui. de capacitatea de gîndire și 
orientare a acestuia, de încli
națiile sale sore partea teoreti
că sau experimentală. Criteriul 
de exigență la concursuri tre
buie să fie criteriul major, iar

de 
de

Ju-
a- 
a

ab- 
sau 
de 
să 
de

«-Red. Considerați că 
nerii candidați Ia facul
tăți cu profil ideologic 
(filozofie, istorie, drept, 
economie) beneficiază de 
o îndrumare mai atentă ?

— Aceștia nu fac excepție in 
raport cu ceilalți candidați din 
punct de vedere al 
profesionale. Poate că 
mai puțin deciși, 
chiar și prin concurs
mai dificilă la facultățile 
profil ideologic, decît la celelal
te. Cred că este foarte greu de

orientării 
sînt chiar

Selecția 
este ceva 

cu

Red. Care 
cințele sociale ale nerea- 
lizării științifice, Pe baze 
psiho-pedagogice, a orien
tării școlare și profesio
nale ? Reorientarea poate 
deveni o soluție ?

— Alegerea la întâmplare a 
profesiei are o repercusiune di
rectă asupra integrării sociale 
a tineretului. Bătînd la porți 
mereu închise sau, mai corect, 
nefiind în stare să le deschidă 
prin nivelul de pregătire sînt și 
cazuri cind unii tineri încearcă 
ani în șir fie la aceeași facul
tate. fie cînd la una. cind la 
alta. Se trezesc astfel fără nici 
o profesie la o vîrstă cînd alții 
deja s-au oonsacrat unui dome
niu. Despre o reorientare a ti
nerilor post-admitere aproape 
că nu poate fi vorba. Insuccesul 
la admitere aduce de cele mai 
multe ori deruta. Candidatul 
rătăcește și mai. dezorientat spre 
locul unde consideră că filtrul 
de pătrundere în facultate este 
mai accesibil. Este o tactică 
fundamental greșită care nu 
poate duce la selecția și promo
varea de valori certe. Sînt ?i 
cazuri cînd absolvenți ai diferi
telor școli refuză să-și practice 
meseria, simțind, după opinia 
lor. chemarea spre noi profesii. 
Aici sînt cazuri tipice de dez-

orientare profesională. Merită 
subliniată inițiativa Comitetului 
municipal U.T.C. de a depista 
aceste categorii de tineri, nu 
puțini în Capitală, și de a-i a- 
juta să-și formeze un drum ba
zat pe muncă, după noua con
cepție despre viață care stă la 
baza orînduirii noastre socia
liste.

împreună cu celelalte acțiuni, 
inițiativele organizației U.T.C. 
pot adăuga un substanțial plus

de cunoștințe, organizînd prac
tic cercuri tehnice care să so
licite imaginația tînărului, ofe- 
rindu-i în același timp posibili
tatea contactului direct cu vii
toarea profesie ce și-o va alege.

Doresc să menționez și (aptul 
că unele familii înțeleg în mod 
eronat spiritul în care trebuie 
să-și îndrume proprii copii, 
transformînd această grijă exa
gerată în forme de parazitism 
social. Tinerii trebuie să tră-

iască 
gura . ... ___
educația pentru muncă.

în problemele discutate nu se 
pot enunța noi legi, nici prin
cipii universal valabile. Excep
țiile pot apare oricînd, dar ma
rea masă a cadrelor atît de ne
cesare economiei noastre 
pot forma excepțiile.

Atmosfera de efort general a 
unui popor întreg care-și fău
rește o economic modernă, 
prosperă, o agricultură supe
rioară. o cultură deosebită, găz
duiește azi spiritul angajat al 
marei majorități a tineretuhii 
pentru pregătirea, cultivarea și 
practicarea unei profesii conce
pute ca o datorie civică și pa
triotică.

n-o

PENT
(Urmare din pag. I)

propriei tale tinereți, retrăi
tă afectiv, confruntată cu o 
altă copilărie și cu o altă 
tinerețe, a prezentului, cu
noscut nu din elemente de 
informație, fie și exacte, ci 
trăit intens și pătimaș, la 
cotul eroilor. Și n-am epui
zat ingredientele rețetei me
nite să asigure perenitatea 
unei cărți destinată tinere
tului. Poate că peste și în 
afara componentelor enu
merate se impune un alt 
factor. Nu încetez să mă 
uimesc, de peste o jumătate 
de veac, de tinerețea, far
mecul, de desăvîrșita armo
nie spirituală pe care o co
munică acea capodoperă ne
muritoare care se numește 
Cei trei mușchetari. Citită.

ERATURÀ
RU TINERET

recitită și reluată Ia toate 
vîrstele, cartea emoționează 
și incintă cu aceeași forță. 
Care este — . .
de atîtea ori depășit în ui
mirile mele — misterul ce-i 
păstrează vie și nealterată 
candoarea? Trei rinduri din 
jurnalul bătrinului Dumas 
mî-au mijlocit, dacă nu che
ia secretului, un început sa
tisfăcător de explicație. La 
moartea unuia din persona
jele sale, mărturisește auto
rul lor, a plins, neconsolat, 
trei zile Amănuntul pare 
anecdotic. E semnificativ. 
Fără o dragoste fierbinte 
nu pentru „personaiiile“, 
tale, ci pentru oamenii tăi 
nu se poate realiza o pagi
nă vie. convingătoare, răs
colitoare, memorabilă Și 
dacă pretenția formulată

m-ain întrebat

mai sus 
izbutirea 
literatură, cind e vorba de 
literatura închinată tinere
tului, regula se transformă 
in lege.

Ne aflăm toți oamenii a- 
cestei țări înaintea unei 
mari sărbători, ai unei glo
rioase aniversări : cincizeci 
de ani de Ia înființarea Par
tidului. cinci decenii în care, 
alături de cei mai greu în
cercați în lupte, cei 
— tinerețea 1 
darul lor 
jertfă, de elan 
au dăruit unei lumi 
cialismul — 
pură. Ce dar 

putea

e necesară pentru 
oricărui rînd de

tineri 
și-au adus 

de solidaritate și 
și izbindă, 

so- 
vîrsta cea mai 

mai frumos 
i-am putea aduce acestei 
g“nerații permanent angaja
tă decît o carte de o scum
pă emoție ?

Apariția 
„Scrierile“ 
stantinescu 
litează lui 
pentru noi
fie comentatorii fenomenului be-^ 
letristic contemporan — o cro
nică literară, lipsită de ceea ce 
r,e-a obișnuit a constitui axa 
foiletoanelor sale (din „Contem
poranul“) și anume : comprehen
siunea.

Evident, nu trebuie să drama
tizăm : critica mai ține și de 
gust și de afinitățile elective ale 
opinentului, astfel incit exage
rările ating, inerent, autori și 
opere oare nu corespund, într-un 
fel sau altul, structurii intime 
a criticului. Nedumerirea noas
tră se întemeiază nu atît pe fap
tul că lui N. Manolescu nu-i 
place Pompiliu Constantinescu 
— și, în acest sens, afirmațiile 
sale amintesc transparent de 
necrologul semnat de G. Căli
nescu — , ci pe reaua idee di
fuzată în public, potrivit căreia 
„acest Infante al criticii literare 
românești" (cum scrie undeva 
VI. Streinu) s-ar fi priceput să 
pună diagnostice (și să ofere 
pronosticuri, am completa) ex
clusiv „autorilor de a doua im- 

£ portanță", aflîndu-i un defect 
capital în „privirea prea de a- 
proape a operelor“. Cu alte cu
vinte, N. Manolescu — progra
matic un lector infidel — amen
dează — la o superficială lectu
ră sau o cunoaștere fragmentară 
a preocupărilor lui P. C. 
citirea critică fidelă.

, Exemplele decupate din text 
nu acoperă însă o realitate, cel 

i mult o demonstrație, la rîndul ei 
afectată de aceeași viziune limi
tată, numită eufemistic... fideli
tate. Imputîndu-i absența punc-

; tului de vedere istoric (accentuat 
și în Istoria literaturii române de 
la origini pînă în prezent, deși 
lui P.C. — după opinia din 
1928 a ilustrului profesor G. Că
linescu — nu-i lipsea acest ele
ment... metodologic), N. Mano
lescu refuză să-i releve vocația. 
Să fie oare gestul de negație 
ecoul întîrziat al tăcerii de care 
mult timp s-au „bucurat" „scrie 
rile" lui Pompiliu Constantines^ 
cu, „scrieri" din care s-au inspi
rat copios cîțiva critici și istorici 
literari de notorietate ?...

VtCTOR BIBICTOIU

POLEMICA
LINGVIȘTILOR

In „Cronica“ — de sîmbătă 
18.VII.1970 lingvistul G. Ivănescu 
reia polemica domniei sale cu 
Sorin Stati. Departe de noi in
tenția de a interveni cu un ar
gument sau altul în acest dialog. 
Vrem, numai, să-i spunem tova
rășului 
îndoim 
partea“ 
ținător, 
te va 
unor numeroase cacofonii. („Arti
cole ca cele...“ „că atitudini ca 
cea..“). Intr-o polemică între doi 
lingviști, asemenea „scăpări“.., nu 
scapă cititorului.

G. Ivănescu faptul că ne 
că va putea cîștiga „de 
domniei sale vreun sus- 
atîta timp, cit domnia sa 
complace în săvârșirea



j

„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 5
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9 LABORATORUL ÎN CARE NU SE SUFLĂ Șl NU SE MIȘCĂ • GEOME

TRIA FIBRELOR Șl STRĂLUCIREA LOR • FIRUL DE LINĂ ARE SOLZI

• CRISTALELE INVIZIBILE ALE ȚESĂTURILOR • VIBRAȚIA
MOLECULELOR TEXTILE

Este un fapt îndeobște cunoscut că structura reală a lumii vegetale și animale nu este aceea sugerată global de formele 
ei vizibile, ci alta mult mai subtilă, mai complicată. O vizită 
privință, edificatoare Aici, materia textilă în care pătrunde 
vizibile și doar aparent-ferme, pentru a te lăsa să strecori 
Bineînțeles că nu se pot face observații de asemenea finețe 
—- ca în toate cazurile asemănătoare — să înlăture limita la 
ne prelungească nesfîrșit posibilitățile de cunoaștere a micului

în laboratorul de analize de structură al I.C.T. este, în această 
atent bisturiul investigației științifice își desface coaja realităților 
o privire în universul ascuns al celulelor, cristalelor, moleculelor, 
decît prin intermediul unor aparate moderne. Menirea lor este 

care ne condamnă natura biologică a simțurilor noastre și să 
și marelui univers.

SÎMBĂTĂ 25 IULIE 1970

FIRUL SE TAIE UNEORI
NU IN 4, CI ÎN 120 000

Secretele de structură intimă a 
fibrelor textile pe care le dezvă
luie microscopul electronic țin 
de domeniul organizării celulare. 
Secțiunile care livrează informații 
de acest nivel au dimensiuni fas
cinant de reduse. Grosimea lor 
trebuie să atingă cel mult 600 A° 
(unitatea microfizică de lungime 
numită angstrom este atît de. 
mică incit trebuie pusă de 10 
milioane de ori cap la cap pen
tru a forma un milimetru). In a- 
ceste condiții, expresia „ a tăia 
firul in patru“, care sugerează în 
mod plastic pătrunderea in deta
liile cele mai mărunte ale unei 
realități, își pierde orice valoare 
sugestivă. Aici, firul se taie nu in 
patru, ci in 120 000 sau chiar mai 
mult. Pentru obținerea unor ase
menea performanțe, operația de 
secționare — care urmează in 
ordine „colorării" fibrei cu meta
le grele, deshidratării și înglobă
rii ei intr-un bloc de monomeri 
— se execută in condiții de li
niște absolută. Tehnicianul 
Gheorghe Adrian iți recomandă 
mai mult decît atfi': să nu vor
bești, să nu sufli, ba nici măcar 
să nu respiri pentru cîteva se
cunde. Motivul ? La cea mai 
ușoară adiere a aerului se agită 
apa din micul hac în care au fost 
lăsate să cadă minusculele părți 
de materie textilă, secționate cu 
ajutorul cristalului de sticlă al 
ultramicrotronului. Segmentele se 
pot uni foarte ușor în aceste con
diții, iar pentru reușita analizei 
este nevoie de exemplare, nu de 
grupe. Ținînd seama că micro
scopul electronic de care dispune 
I.C.T. dă posibilitatea unei mă
riri de 3 000 x — 30 000 x, e 
lesne de bănuit ce va dezvălui el 
într-o secțiune : structura celu
lară a fibrei.

LÎNA CU... SOLZI

Să urmărim operațiile de pre
gătire a amprentei unui fir de 
lină : mulajul în masă plastică 
este înlocuit cu altul în carbon, 
umbrit la rîndul său cu un metal 
greu pentru obținerea contrastu
lui de culoare. Și la sfîrșit — stu
poare — amprenta aceasta așe
zată pe grila microscopului ne 
comunică un adevăr neașteptat: 
lina, atît de dulce la pipăit, este 
de fapt acoperită cu solzi. Pare 
puțin verosimil și totuși așa este : 
seamănă cu învelișul unui pește, 
sau cu un acoperiș de olane. Mai 
mult: atunci cînd calitatea ei nu 
este prea hună, cuticula se des
prinde aidoma unui șarpe care-și 
leapădă pielea. Vșor amuzat, ob
servi apoi că aspectul microsco
pic al bumbacului seamănă cu o 
scoarță de copac, că unele fibre 
sintetice au niște scobituri ca de 
siceitzer, și abia pornit pe panta 
comparațiilor ești tentat să con
tinui șirul imaginilor inedite. Te 
oprești însă, pentru că tehnica de 
pregătire a unei amprente este 
complicată iar timpul cercetători
lor — prețios. De altfel, ți se 
explică, „scopul principal al ob
servării amprentelor este depista
rea urmelor de impurități sau a 
unor atacuri suferite de suprafața 
fibrelor ca „urmare a aplicării u- 
nor tratamente chimice, termice, 
mecanice etc.“ Iată deci că micro
scopul electronic este un exami
nator sever, care liberează certifi
cate de hună purtare pe baza 
unor metode de control profunde 
și minuțioase.

APROPO DE CAVALERII 
EVULUI MEDIU

Dacă vrem să ne înveșmîntăm 
trupul în cristale, nu e nevoie să 
înlocuim îmbrăcămintea noastră 
ușoară cu greoaiele armuri me
dievale. Căci nu numai metalele, 
ci și fibrele textile au o structură 
cristalină. Mai precis, în ultimul 
timp s-a dovedit tot mai înteme
iată ipoteza că polimerii naturali 
sînt produse mezomorfe, întrucît

prezintă o întrepătrundere conti
nuă a celor două stări ideale: 
cristalin șt amorf. Dubla refrac
ție, orientarea microcristalitelor 
într-o direcție preferențială etc. 
tiu permis adaptarea unor metode 
din mineralogie, geologie, meta
lurgie etc. în domeniul despre 
care discutăm. Figurile de difrac
ție în raze X date de fibrele tex
tile sînt mai complicate decît cele 
dintr-un mineral, deoarece peste 
interferențele cristalitelor se su
prapune banda difuză a părții a- 
morfe. Dintr-o simplă fotografie 
obținută prin intermediul apara
tului Micrometa 2 se pot obține 
concluzii asupra raportului canti
tativ dintre componența cristalini 
și amorfi ai fibrei, precum și 
asupra factorului de orientare al 
lanțurilor sale moleculare. Mate
rialele textile care prezintă para
metrii cristalografiei ridicați sînt 
în general mai rezistente la pur
tare.

VEȘTI DESPRE MOLECULE

Investigațiile Institutului de 
cercetări textile nu se opresc 
la nivelul celulelor sau al 
cristalelor, ci pătrund mai adine, 
în organizarea chimică, prin in
termediul spectroscopiei în infra- 
roșu. în rigiditatea grafică a 
spectrogramei cercetătorii desci
frează informații despre vibrația 
specifică a moleculelor materiei 
textile sau despre modificările 
compoziționale ale acestora, ca 
urmare a folosirii diferitelor sub
stanțe chimice de finisare.

Toate aceste determinări de 
structură : analiza în raze X, 
spectroscopia în infraroșu, micro
scopia optică sau electronică etc. 
sînt menite să dea o imagine de 
ansamblu a proprietății materiilor 
prime textile, a materialelor în 
curs de prelucrare sau a produse
lor finite. Este un lucru la care 
ne-am gîndit de puține ori sau 
poate niciodată : rezistența, stră
lucirea, duritatea sau moliciunea 
unei țesături depind în hună 
parte de organizarea moleculară, 
celulară sau cristalină a fibrelor 
din care ea este compusă.

MARIA SUCIU

P

'îi ’-ANTENE «ANTENE
MOTORUL CU... ANTIMATERIE

Cu ajutorul unul accelerator de 78 giga- 
electronivolți cercetătorii sovietici au reușit 
să obțină recent primele cinci nuclee de 
antiheliu 3. Anul trecut o echipă de la In
stitutul de cercetări pentru energii înalte 
din Serpuhovo au reușit să pună în eviden
ță primele nuclee de antihidrogen greu, 
bombardînd atomii de aluminiu cu protoni 
accelerați de un accelerator gigant. In afa
ră de interesul științific deosebit al acestor 
experiențe, recentele performanțe ale cer
cetătorilor sovietici constituie încă o dova
dă în favoarea posibilității obținerii, într-un 
viitor încă greu de aproximat, a celei mal 
puternice surse de energie imaginabilă — 
reacția dintre materie și antimaterie.

OAMENI LA 250 M SUB APA

spectiva cuceririi de către om a „continen
tului albastru". Se știe că cu ajutorul unei 
tehnici extrem de complexe, care presupu
ne alimentarea cu un amestec de oxigen și 
heliu, cu ajutorul costumelor climatizate și 
al cunoscutelor căsuțe subacvatice, cercetă
torii au reușit să realizeze incursiuni la 250 
de metri, dar de o durată extrem de scurtă.

VESTIGIILE FARAONILOR
Recent, în delta Nilului, la 70 km nord- 

est de Cairo a fost descoperită cea mai mare ‘ 
necropolă din epoca faraonilor cunoscută 
pînă în prezent. Cercetătorii afirmă că a- 
ceastă necropolă care conține numeroase 
mumii extrem de bine conservate, vase ri
tuale bijuterii și oglinzi, a servit ca cimi
tir între anii 3000 î e.n. și 400 e.n.

ACEASTĂ
ENIGMĂ

Recent s-a încheiat programul de cercetări 
privind scufundarea subacvatică simulată, 
denumit convențional „Janus-II". în cadrul 
experiențelor trei „scufundători" au petre
cut. opt zile la o adincnne simulată de 200 
de metri în chesbănele Centrului .șxpei-imeij- 
tal de presiuni înalte. Oamenii* fle ștlUiță- au 
făcut cunoscut că rezultatele obținute- in 
cursul acestor încercări evidențiază fapffli 
că un om poate l-icra normal, cu un maxi
mum de securitate, timp de patru ore pe 
zi la adînciml de 250 de metri. Aceste rezul
tate sînt extrem de însemnate pentru per-

COSMOSUL REPRODUS ÎN LABORATOR

Astfel arată în concepția cercetătorilor englezi, macheta unei garnituri de cale ferată prevăzută 
cu motor linear.

Pentru a studia solicitările la care- sînt su
puse suprafețele metalice ale sateliților sau 
ale viitoarelor stații spațiale, cercetătorii de 
la firma „l.ockheed“ au realizat un montaj 

' ■■ impresionant cu o lungime ele 20 de metri 
<»i un diametru de 9 m. în această încăpere 
Sînt simulate toate condițiile, existente, ia 
spațiul cosmic. Cel mai interesant capito 
al studiilor ce se vor efectua cu ajutorul 
acestei mari instalații este efectul radiații
lor solare și cosmice.

Fizicienii consideră antimate- 
'ria ca o stare ipotetică a sub
stanțelor in care nucleele ato
milor respectivi conțin în loc de 
protoni, antiprotoni, iar în ju
rul nucleelor se găsesc în loc de 
electroni, pozitroni. în prezența 
substanțelor obișnuite se produc 
fuziuni ale antiprotonilor cu 
protoni și ale pozitronilor cu e- 
lectroni, urmate de transforma
rea substanței în radiații gama.

în prezent. fizica particule
lor elementare pune teoriilor 
cosmologice actuale o problemă 
serioasă. Lumea particulelor e- 
lementare pare a fi simetrică, 
reprezentînd un echilibru între 
materie și antimaterie. iar fie- ■ 
care particulă are antiparticula 
corespunzătoare. Dar teoria cos
mologică actuală care se bucură 
de cel mai mare succes ignoră, 
pur și simplu, existența anti
materiei. Care este adevărul ?

Dilema cosmologilor constă în 
aceea că datele obținute prin 
observații, infirmă in mod evi
dent teoriile potrivit cărora ar 
exista echilibru între materie și 
antimaterie și confirmă, dimpo
trivă. așa-numita teorie a marii 
explozii, care nu presupune si
metria între materie și antima
terie, cum o cere fizica particu
lelor elementare, deoarece în a- 
cest. caz, teoretic Universul ar fi 
fost distrus fulgerător chiar de 
la începutul existenței sale.

Teoria formulată de P. A. M. 
Dirac. de la Universitatea d'n 
Cambridge. susține (și experien
țele cu particule elementare de
monstrează acest lucru) că In 
timpul nașterii unei particule e- 
lementare apare și antiparticula 
sa, iar dacă vreo particulă dis
pare, atunci trebuie să dispară 
și antiparticula. De aceea, fizi
cienii presupun că un asemenea 
echilibru ar fi trebuit să exis
te și in procesul gigantic care a 
dat naștere Universului.

După părerea oamenilor de 
știință suedezi, dr. Hannes Alf- 
ven și Aina Elvius, foarte puțini 
fizicieni consideră că Universul 
este asimetric in sensul că con
ține numai materie obișnuită,

iar majoritatea sînt de acord că 
materia și antimateria ar fi tre
buit să existe in cantități egale, 
în aceste condiții se® pune o 
dublă întrebare :

— Unde trebuie să existe an
timateria in Univers ?. Dacă ea 
ar fi amestecată cu materie in 
proporții egale, atunci întregul 
Univers s-ar fi transformat 
treptat in radiații gama ;

nele de materie și antimaterie 
rarefiată.

în cursul observațiilor nu se 
poate face o distincție între ste
le și antistele. Atit materia cit 
și antimateria iradiază lumină șî 
nu se poate stabili proveniența 
ei.1 Totuși, dr. Gary Steignwn, 
de la Universitatea Cambridge, 
consideră că teoria lui Alf'-en 
poate fi verificată prin observa
ții. adică prin detectarea radia
țiilor gama. Dar dr. Steigmtn 
subliniază că fluxul de radiații 

UNDE SE AFLĂ ANTIMATE- gama.-detecțabile prin observa- 
RIA IN UNIVERS?
CUM A LUAT NAȘTERE SIS
TEMUL NOSTRU SOLAR?
POT EXISTA Șl ALTE CIVILI
ZAȚII COSMICE?

— Cum rămîne cu datele ob
servațiilor care confirmă teoria 
cosmologică a marii explozii in- 
trucit ea ignoră existența an
timateriei ?

Dr. Alfven și dr. Elvius con
sideră că dacă „nu vrem să for
mulăm anumite noi legi ale na
turii, atunci trebuie să admitem 
că toate particulele obișnuite se 
formează în perechi cu antipar
ticule în cursul unor procese .si
milare cu 
periențele

cele cunoscute clin ex- 
cu acceleratoare“.

.Iii. esté, prea slab pentru a pu
tea fi considerat că provine din 
nori de materie și antimaterie 
de mărimea celor presupuși de 
dr. Alfven. De asemenea, fluxul 
de raze gama detectate contra
zice. cel puțin sub un anumit 
aspect, așa-numita teorie a Uni
versului staționar, care a fost 
formulată de Fred Hoyle și al
ții. De pildă. Hoyle consideră >A 
prin expansiunea Universului 
materia trebuie treptat să de.vi
nă mai rarefiată și a formulat o 
teorie conform căreia pentru 
compensarea acestei exnansiuni 
se formează în permanență ma
teria nouă. Dacă acest proces na
tural de creație are loc la a- 
ceeași scară în toate regiunile 
Cosmosului, cum presupune a- 
priori teoria Universului stațio
nar. atunci, după părerea dr. 
Steivman. ar fi trebuit să ob
servăm in galaxia noastră radia
ții gama de 10 000 ori mai pu-

ovești cu . bacante, 
satiri și sileni, stro
fe amețitor însăi
late, clinchet de 
cupe, licori rubinii, 
aurii; fiecare defi- 
fel... grupa OH — 

dincolo de metafore 
„chimiei orga- 

iitun , uuhu —r
de energii fizice și intelectuale 
a căpătat valențele unei realități 
ce — prea — deseori stimulează 
degenerarea organismului și, de 
ce n-am spune-o, etica umană.

nesc, într-un 
alcoolii. Dar 
sau de rigiditatea 
nice", mitul alcoolului „generator

ce n-am spune-o, etica

FALSELE „TRATATE" 
ALCOOL

DESPRE

justificăriAlcoolul și-a găsit 
pentru „utilitatea“ sa în aproape 
toate domeniile de activitate, pen
tru orice împrejurare, condiții 
climaterice etc. Circulă, ca perti
nente, indicațiile potrivit cărora 
dușmanul frigului este alcoolul ; 
antidotul oboselii — coniacul, ro
mul etc. ; elixirul inspirației — 
licoarea lui Bachus ș.a.m.d. S-ar 
putea spune că există o veritabi
lă „literatură de specialitate", 
mai mult nescrisă, privind efec
tele „binefăcătoare" ale alcoolu
lui. „Și astăzi multă lume este 
convinsă — ne relata prof. dr. 
ION BRUCKNER, directorul In
stitutului de medicină internă — 
că alcoolul poate provoca 
tulburări funcționale doar dacă 
consumarea sa nu este însoțită de 
alte alimente. Deci, reciproca 
„teorie“ : alcoolul în asociere cu 
o alimentație consistentă își pier
de potențialul nociv și constituie 
chiar un stimulent complex. Dar 
toate pledoariile pentru alcool 
conțin, de fapt, argumente vul
nerabile la cea dintîi analiză

ALCOOLUL STIMULEAZĂ
DEGENERAREA ORGANISMULUI

științifică, ce poate demonstra —- 
Cu prisosință — care sînt...

...ADEVĂRATELE SALE EFECTE

„O primă dezmințire : alimen
tația, oneît de bogată ar fi, nu 
poate escamota in nici un fel ro
lul toxic al alcoolului — remarca 
prof. dr. 1. Bruckner. Cercetări 
recente, purtate asupra metaboli- 
zării și efectelor sale secundare, 
au demonstrat că intoxicația cu 
'alcool se produce total indepen
dent de restul alimentației. Mai 
mult decît atît, s-a constatat că 
organismul uman are o capacitate 
limitată de ardere a alcoolului în 
unitatea de timp. Nici ccl mai 
robust om nu poate metaboliza 
mai mult de zece grame de alcool 
într-o oră. Rezultă că o „supra
încărcare", adică consumul de 
numai o sută de grame de bău
tură al cărei conținut în alcool 
este de aproximativ șaizeci la sută 
(de pildă : coniacul, rachiul, vod
ca, romul, ginul etc.) este sufi
cient pentru a intoxica organis
mul timp de cel puțin șase ore. 
A fost stabilită, de asemenea, o 
gradație a periculozității ingerării 
alcoolului peste capacitatea de 
asimilare. Astfel, s-a observat, la 
majoritatea cazurilor, că o dată

cu prezenta a două grame de al
cool la o mie de grame de sînge 
apare o ușoară incoordonare mo
torie, însoțită de tulburări psihice 
și afective; cînd alcoolemia a- * 
tinge trei grame de alcool față de 
o mie de grame de sînge, se pro
duc serioase tulburări ale vorbirii, 
instabilitate afectivă extremă, ma
nifestări asociate etc. ; un gram 
în plus de alcool în același con
text corespunde unui grad mai 
mic sau mai mare de somn narco
tic, cu implicații dintre cele mai 
grave — afectarea autoreglării 
termice, respirației etc. în cazu
rile atingerii și depășirii raportu
lui de cinci la mie alcool în sînge 
survine moartea". Iar aceste stări 
patologice, forme ale alcoolismu
lui acut 
de atins 
bea...

— Ați 
vidente, 
alcoolului; care este însă meca
nismul intim, funcțional, al aces
tor stări ?

— Se știe că alcoolul este hidro 
și, mai cu seamă, liposolubil și 
că. o dată ingurgitat, este distri
buit în întreg organismul. Dar 
concentrația cea mai mare și, se 
înțelege, cea mai vătămătoare, se

și cronic, nu sînt greu 
— este suficient să se

amintit de aspectele e- 
exterioare, ale efectelor

realizează la nivelul sistemului 
nervos centraf. Acesta este deo
sebit de bogat în substanțe lipidi- 
ce — mieline, cerebrozide etc. — 
care se soluhilizează în aLcool. 
Reacția pare banală, dar se poate 
afirma, fără nici o rezervă, că al
coolul se comportă în felul aces
ta ca un autentic narcotic, ase
mănător eterului etilic sau cloro
formului. Evident, deci, că și 
efectele sale la nivelul sistemului 
nervos sînt dintre cele mai puter
nice. . ,

Dar acestea nu sînt singurele 
urmări ale consumului excesiv de 
băuturi alcoolice. Au devenit, de 
altfel, larg cunoscute cauzele ci
rozei alcoolice, efect al amin
titei proprietăți a alcoolului de a 
fi liposolubil. boală asupra căreia 
medicina actuală nu poate inter
veni îndeajuns de eficient, Acțiu
nea sa puternic iritantă provoacă 
inflamații cronice ale mucoasei 
gastrice, iar unul dintre cele mai 
generale efecte este carența vita- 
minică cronică — mai ales a tia- 
minei, vitamina Bi. în consecin
ță, organismul „alimentat“ cu al
cool — putem spune chiar și 
obișnuit — ajunge la o serioasă 
antointoxicare și carențare, la 
boli dintre cele mai grave. Căci

alcoolul nu constituie cîtuși de 
puțin un stimulent sau un „com
bustibil“ miraculos, ci, dimpotri
vă. consumul Iui este...
...INVERS PROPORȚIONAL CU 

CAPACITATEA DE MUNCA
Concluzia se desprinde în mod 

logic. „Numeroase experiențe ce 
urmăresc eficiența muncii în re
lație cu consumul de alcool — 
ne declara prof. dr. IACOB MI- 
HAILÂ, dm cadrul secției de 
fiziologia muncii a Institutului de 
higiena — mai cu seamă asupra 
activităților ce reclamă atenția 
mărită și precizie, demonstrează 
că, în cazul consumului de 
cincisprezece centimetri cubi de 
alcool, capacitatea de muncă sca
de cu patruzeci și doi la sută, 
iar la douăzeci și cinci 
centimetri cubi cu o sută 
sprezece la sută ! La două 
după consumul a treizeci de 
me de alcool, rapiditatea cu 
scrie o dactilografă scade cu 
douăzeci la' sută, iar greșelile 
cresc în proporție de patruzeci la 
sută. Toate muncile care necesi
tă mișcări fine și atent coordona
te sînt serios împiedicate de doze 
destul de modeste de băuturi al
coolice — 30—50 de grame. în
deajuns de sugestiv este un ra
port prezentat, în urmă cu cîți
va ani Academiei de me
dicină din Paris, din care re
zulta că din nouă sute de acci
dente grave de producție, patru 
sute treizeci și opt, adică patru- • 
zeci și opt la sută, au fost pro
duse de alcoolicii cronici".

Prezentarea exemplelor de a- 
cest gen, prin ele însele convin
gătoare, ar putea fi interminabilă, 
dar oare mai sînt necesare și alte 
exemple sau comentarii... ? !

le" cercetătorului care scrutează 
spațiului cosmic.

Radiotelescopul, „ochii și urecht 
imensitatea

de 
trei- 
ore 

gra- 
care

PAUL SPIRA

Dacă aceasta este adevărat, 
antimateria trebuie totuși să 
existe undeva. Pină de curînd, 
oamenii de știință aveau la dis
poziție doar unele antinuclee 
izolate. Recent, la sincrotronul 
sovietic de la Serpuhovo (cel 
mai mare accelerator de protoni 
din lume) a fost obținută anti
materie in cantități fără pre
cedent.

în urmă cu cîțiva ani, dr. Alf
ven a emis ipoteza că Universul 
se compune din galaxii și anti- 
galaxii sau chiar grupe' de ga
laxii. metagalaxii și antimeta- 
galaxii. In prezent, dr. Alfven 
și dr. Elvius consideră că cen
trul unei galaxii ar putea să 
constituie un amestec de parti
cule și antiparticule. La începu
tul evoluției, fiecare galaxie are 
doar un singur centru. Acesta 
reprezintă un nor dens de ma
terie și antimaterie, care se a- 
nihllează reciproc și do.D.'ă c.tn- 
tități uriașe de energie. Dincolo 
de centrul galactic se iuțind zo-

ternice decît cele observate.
T.a această obiecție. Hoyle răs

punde că ..procesul de creație“ 
are loc nrobabil în toate regiu
nile Universului. Dar s-ar pu
tea ca el să fie concentrat In 
centrele galactice care sînt în
conjurate de o materie capabilă 
să absoarbă raze gama în așa fel 
îneiț să nu le putem observa.

Dr. Robert Dicke, de la Uni
versitatea Princeton. care a stu
diat mult timp teoria marii ex
plozii, afirmă că neconcordanta 
acesteia cu teoria particulelor ți 
antiparticulelor poate fi evitată 
dacă se admite existența unui 
mecanism capabil să separe ma
teria de antimaterie in momen
tul marii' explozii înainte de a 
putea avea loc anihilarea reci
procă. Dr. Steigman susține a- 
ceeași ipoteză dar, deocamdată, 
nici unul, nici altul nu are o 
imagine clară asupra acestui 
mecanism.

RADOVAN DESPOTOVICÏ
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Vulpe Anghel, comuna 
Mușetești, județul Gorj : 
„Pentru a doua oară vă 
scriu, deși nu am primit 
nici un răspuns la primul 
meu plic. Drept să vă 
spun, scriu aceste rînduri 
cu o emoție deosebită, că 
nu știu dacă veți lua în 
considerație supărarea 
mea. Este vorba despre 
moșul Alexandru Lărgea- 
nu, din comuna noastră, 
care are virsta de .90 de 
ani și care în viața lui s-a 
luptat cu greutățile sociale 
și familiale. In mica lui 
căsuță au rezultat 7 copii, 
care în viață sînt cinci, și 
din cei cinci copii care 
sînt astăzi în viață nu are 
cine să-i dea un colț de 
pîine și o cană cu apă. Eu 
care scriu aceste rînduri. 
într-una din zile, mergînd 
prin sat împreună cu pri
marul, l-am găsit pe mo
șul Alexandru cu o căldare 
în mînă și cu ciomagul în 
cealaltă, mergînd gîfîind ca 
să-ți aducă apă. Eu și cu 
primarul satului i-am luat 
căldarea din mină și am 
stat de vorbă cu el. Moșul

ne-a spus că are mare du
rere în suflet, că fiul său 
Sandu șade peste drum și 
nu vrea să audă de el, nu 
vrea să-l vadă, la fel și fiul 
cel mare Constantin, care 
nu-l ajută cu nimic. Barem 
Sandu, spune moșul, cînd 
pune masa de prînz, în
cuie poarta de frică să nu 
se ducă bătrînul peste el. 
L-am văzut pe moșul spă- 
lînd singur la riu îmbră
cămintea sau mergînd cu 
o traistă după surcele, ca 
să fiarbă și el un ou de la 
cele trei găini pe care le 
are, pentru că nora lui, 
Sanda, nu vrea să-i facă 
mîncare. Eu am să vă pun 
o întrebare : știu că sînt 
legi care apelează la con
știința acelor oameni care 
nu au grijă de părinții lor. 
Nu poate face legea ceva 
pentru moșul Alexandru 
Lărgeanu, adică să-i con
vingă pe copiii lui să aibă 
grijă de bătrînețea unui 
om neputincios ? Poate că 
acolo unde omenia a dis
părut legea este în stare 
să facă dreptate“.

S.N.A. Prahova: Scrisoarea dv. m-a răscolit șî m-a 
pus pe gînduri. Poate vă faceți într-o zi drum pe la 
București, ca să stăm de vorbă. Voi încerca să vă ajut 
să ieșiți din acest impas.

Carmen Focșa, București: Toate cele patru poezii pe 
care mi le-ați trimis anunță o vocație literară certă. Am 
ales pentru publicare pe cea intitulată „Pentru un vis“.

„Îngăduiți-mi rubinele 
grele de patimi 

In țărîna voastră de prisos. 
Îngăduiți-mi
Să visez calul vostru

de bronz 
Sorbind păcatul sevei 

arămii 
Din porii fructului oprit. 
Oameni,
Culegeți în noaptea 

aceasta
Pana de șoim 
Vitată-n ferestrele

voastre!“
M. B., Burdujeni : „Vă 

trimit primele eșantioane 
de glume, așa cum mi-ați 
cerut. Cel ce vă scrie aces

te rînduri n-are nici un 
merit în această privință. 
Le-am adunat în decursul 
anilor și le-am grupat pe 
teme și autori. Colecția 
numără cîteva mii de a- 
necdote și cred că e bine 
să pun cîteva dintre ele 
la îndemîna cititorilor. 
Dacă se vor publica, n-am 
pretenția să fiu semnat în 
calitate de culegător. Apa
riția numelui meu intr-un 
ziar îmi dă o senzație 
foarte puțin plăcută. Pu
blicitatea înă înspăimîntă, 
deși cunosc oameni care 
fac tot ce le stă în putință 
numai să-și vadă numele 
tipărit“.

piardă memoria, din cauza 
acestor bătăi, toată lumea 
se uită la ea ca la un șar
pe veninos. Adeseori doar
me prin vecini sau ascunsă 
pe unde poate. Vă rog să

faceți ceva pentru acest 
copil năpăstuit, care nu 
este vinovat cu nimic pen
tru nenorocirile care s-au 
abătut peste capul său".

LA BRUYÈRE:

Da, fără îndoială că legea ar putea să-i facă dreptate 
bătrînului Alexandru Lărgeanu. Dar poate că pînă a- 
tunci cei cinci fii nerecunoscători vor simți rușinea ur- 
cîndu-le în obraji și îl vor primi în casa lor pe cel care 
le este tată și i-a crescut cu trudă.

Pelivan Marioara — 
Hîrșova : „Fiind o colec
ționară de artiști, vă rog 
foarte mult ca să-mi înde

pliniți o dorință, aceea de 
a-mi trimite un artist și 
anume pe Pietre Brice. Vă 
mulțumesc foarte, foarte 
mult“.

N-am nimic împotrivă să înveselesc din cînd în cînd 
rubrica, publicînd cîteva din miile de anecdote pe care 
le-ați colecționat. Am ales pentru astăzi următoarele :

1. Un ziarist, luîndu-i un interviu lui Bemard Shaw, îl 
întreabă dacă crede că există iadul

— E foarte greu să vorbesc despre aceasta — răs
punse scriitorul — căci am atît de mulți cunoscuți a- 
colo...

2. Bemard Shaw a participat odată la un bal de bine
facere și a dansat de cîteva ori la rind cu aceeași per
soană.

— Cum se face că dansați numai cu mine ? îl întrea
bă partenera.

— Dar este bal de binefacere, răspunse scriitorul.
3. In fața lui Sacha Guitry se vorbea despre un scrii

tor mediocru.
— Săracul de el, este cu un picior în groapă, spunea 

cineva.

de ION BÂIEȘU

N-am înțeles din scrisoarea dv. dacă faceți colecție 
de fotografii ale artiștilor sau colecție de artiști în came 
și oase. Dacă e vorba de ultima variantă nu cred că am 
să pot să vi-1 procur pe Pierre Brice, deoarece am auzit 
că e un artist foarte scump, iar eu stau destul de prost 
cu dolarii.

Maria T„ Cîmpeni : 
„Vă rog să publicați aceste 
rînduri care se intitulează 
o Scrisoare către cel care 
va veni odată. Scrisoarea 
este următoarea : „Tu, cel 
care vei veni odată, mai 
devreme sau mai tîrziu, 
nu știu cum vei fi, dar 
dacă soarta te va da să 
fii al meu, am să încerc 
si te iubesc, am să 
fac totul pentru ca să 
te simți bine alături de 
mine. Tu trebuie să fii bun 
cu mine și să mă iubești 
infinit de mult, ca să mă 
faci fericită. Eu nu sînt o 
ființă atrăgătoare din nici 
un punct de vedere. Tre
buie să ai multă răbdare 
cu mine, am multe defec

te, multe capricii pe care 
va trebui să mi le treci cu 
vederea. Am să fiu mai 
mult decît supusă, sînt în 
sta>e să fac orice, pentru 
că în viață am avut parte 
numai de durere, nepăsare 
sau indiferență. Eu iubesc 
în viață doi oameni: pe 
mama și pe tine, cel care 
vei veni, odată și-odată. Ai 
să înțelegi tu oare sufletul 
meu obosit ? Ai să mă 
ierți în clipele de rătăcire, 
cînd gindul meu va zbura 
înapoi, ai să mă poți ierta 
dacă, intrebîndu-mă de ce 
plîng n-am să-ți pot răs
punde ? Tu, cel care vei 
veni odată și-odată, vei 
putea oare iubi un om 
atît de complex ca mine ? 
Cu dor, Maria T".

— Sper să fie cu piciorul cu care scrie, a răspuns 
Guitry.

4. Un autor îi trimise lui Sacha Guitry manuscrisul 
unei piese, însoțit de o scrisorică : „Dragul meu, pariezi 
cu mine pe douăzeci de franci că n-ai să-mi citești 
piesa pînă la capăt?“. A doua zi, Sacha Guitry îi înapoie 
manuscrisul cu un mandat de 20 de franci și acest răs
puns „Ai cîștigat“.

5. Femeia — a spus Voltaire — devine adultă cu doi 
ani mai tîrziu decît crede ea și cu doi ani mai devreme 
decît cred părinții ei.

6. Intr-o zi, valetul îi aduse lui Piron următoarea 
veste :

— Știți, a murit domnul Bonnot.
— Cum adică — ripostă stăpînul — trăia ?
Luca Iacob, Alba Iulia: Tot ceea ce mi-ați povestit în 

scrisoare m-a zguduit profund, dar nu mă simt în sta
re să vă dau nici un sfat. Singura mea rugăminte este 
să aveți grijă în continuare de copii.

Saiță Vasile, Ploiești: Mi-a plăcut prima scrisoare. O 
aștept pe cealaltă. Voi alege, probabil, cîteva fragmente 
din ele și le voi publica.

Mastețea Sofia - Steliana, județul Timiș: Cred că 
puteți trimite cele 30 de doine și dntece bătrînești din 
Banat, pe care le-ați cules, Casei creației populare din 
județul dv., propunîndu-le să le publice într-un mic vo
lum. Dacă aveți o copie în plus, aș fi curios să le ci
tesc și eu.

Dacă cel căruia vă adresați va veni, totuși, la dum
neavoastră o dată și-odată, vă rog să mă anunțați și pe 
mine, vrqgu să vin să-l cunosc. Mor de curiozitate să 
văd și eu cum arată omul în staie să iubească o femeie 
complexă.

Lucian Oratore, Sibiu: 
Poezia dv. mi se pare a 
avea un anumit fior și 
cred că nu greșesc dacă o 
transcriu aici pentru lec
tura cititorilor.

NELINIȘTI

„Unduiri de descîntec 
cu mișcări inverse 
adie prin crengile

sîngelui...
Simt cum îmi cresc două 

urechi — 
altele,
două buze —
altele,
un nas — 
altul.
Numai ochii
își fac din azur căpătîi, 
privind același timp 

rotund..."

Anonim, județul Vaslui î 
„Vreau să vă anunț că în 
comuna Feicani din jude
țul nostru există un caz 
probabil unic în întreaga 
țară. Este vorba de o fată 
cu numele Guzgan Mitri- 
ța, în vîrstă de 15 ani, care 
există și nu există. Fata 
trăiește (am să vă povestesc 
cum), a terminat clasa a 
VIII, dar existența ei este 
cu desăvîrșire ilegală. A- 
ceastă fată nu are certifi
cat de naștere și nici bu
letin de identitate. Părinții 
ei nu au declarat-o la naș
tere și au uitat să facă a- 
cest lucru pînă în ziua de 
astăzi. Acum fata nu poate 
să urmeze o școală, să în

vețe o meserie, pentru că 
nu are nici un fel de act. 
Singurul ei act este un pe
tic de hîrtie pe care i l-a 
dat mamei sale în ziua naș
terii moașa comunală. Vă 
veți întreba de ce nu au 
vrut părinții ei să o trea
că în registrele stării civi
le, ca să fie și ea un ce
tățean normal al țării. Ta
tăl ei, care de altfel a fost 
primând comunei, dă un 
răspuns care ar putea să 
mire pe orice om normal: 
„Am neglijat“. Mai trebuie 
să vă spun că această fe
tiță duce o viață de cîine. 
Este bătută îngrozitor de 
către fratele ei numai în 
cap, fata a început să-și

O simplă și firească întrebare 
poate avea uneori consecințele 
cele mai neașteptate. Procesul 
de la Nürnberg, urmîndu-și 
cursul, înregistra depoziția 
fostului ministru hitlerist al e- 
conomici, Funk. Apărarea era 
construită pe eterna teză a ne
vinovăției acuzaților, totul a- 
runeîndu-se pe seama celor care 
nu se mai aflau în boxă. Sfera 
problemelor era foarte vastă : 
era vorba de felul în care apa
ratul economic a fost pus în 
slujba agresiunii. Iată, însă, că 
atenția celor prezenți a fost 
atrasă la 6 mai 1946 de un dia
log care părea destul de sim
plu la început. Acuzatorul ame
rican Dodd și acuzatul Funk :

Dodd : Cînd ați început să 
faceți afaceri cu SS-ul ?

Funk : Afaceri cu SS-ul? 
N-am făcut niciodată asemenea 
lucruri.

Dodd : Un moment. Ați auzit 
vreodată ca în seifurile unei 
bănci să se depună dinți de 
aur ?

Funk : Firește că nu.
Dodd : Dar totuși banca pe 

care a-ți condus-o a primit ase
menea depuneri din partea 
SS-ului ?

Funk • Nu cunosc acest lucru.
Acuzatorul Dodd a întrerupt 

dialogul și a cerut tribunalului 
permisiunea să proiecteze un 
film turnat de operatorii aliați 
în momentul ocupării Băncii 
Reichului. întregul film nu 
dura mai mult de 13 minute. 
Pe ecran încep să se perinde 
seifuri sigilate cu grijă care, 
deschise, permiteau să se ob
serve obiectele depuse. Apara
tul de filmat se apropie, o- 
biectivul ocupă tot ecranul și 
spre stupoarea spectatorilor a- 
par dinți de aur. ochelari, coli
ere și alte obiecte de aur.

Luminile se aprind în sală.

Funk, contrariat, răspunde la 
privirea întrebătoare a lui 
Dodd :

— N-am știut nimic de toate 
acestea.

Răspunsul lui Funk părea pu
țin plauzibil. Se putea oare 
admite că fără știrea directo
rului său banca să fi primit 
spre depozitare asemenea obiec
te ? Și încă ceva : oare în 
cursul obișnuitelor sale inspec
ții directorul băncii nu putea 
constata natura exactă a obi
ectelor aflate in încăperile 
blindate din subsolurile băncii? 
Funk nega totul. La toate în-

Și iată că spre totala surpriză 
a lui Funk și a avocatului său, 
acuzatorul Dodd le-a prezentat 
extrase din depozițiile făcute de 
Puhl in aceleași zile la închi
soarea din Baden-Baden.

— In timpul verii lui 1942, 
lValter Funk, președintele 
Băncii Reichului și ministru al 
economiei, mi-a spus că a în
cheiat un acord cu Himmler în 
baza căruia banca va primi spre 
păstrare din partea SS-ului 
aur și bijuterii. Funk mi-a cerut 
să iau in acest scop toate mă
surile necesare de acord cu îm
puternicitul SS-ului, un oare

Cazul pe care ni-1 relatați ni s-a părut neverosimil, 
incredibil și imposibil. Un redactor al ziarului nostru s-a 
deplasat la fața locului imediat și a descoperit cu imen
să stupefacție că acesta era adevărul. Peste cîteva zile 
vom publica în ziar relatarea discuțiilor pe care respec
tivul redactor le-a avut cu Mitrița, cu părinții săi Ș> 
autoritățile din comună.

Marin Iancu Nicolae, 
scriitor, Bd. 1 Mai nr. 170, 
bloc E 2, apartament 32, 
et. VII, sectorul 8, Bucu
rești : In fiecare sîmbătă, 
cînd mi se citește rubrica 
„De la om la om“ sînt 
cuprins de emoțiile profun
de generate de o amintire 
care este una din cele mai 
prețioase ale trecutului 
meu. Cu 14 ani în urmă, 
mai precis la începutul a- 
nului 1956, un om, victima 
unor întîmplări nenorocite, 
redus aproape la zero de 
două infirmități care îl 
transformaseră într-un buș
tean însuflețit (pierderea 
vederii și paralizia), se 
zbătea între dorința de a 
găsi prin imposibil o nouă 
justificare a existenței sale 
și țȘndul negru de a eva
da din viață și de a nu mai 
stingheri pe nimeni. Pînă 
la o eventuală hotărîre, în
tr-un sens sau altul, hotă
rîre greu de luat, dacă se 
ține seama că omul deve
nise din punct de vedere 
fizic inapt pentru orice 
fel de muncă și totuși încă 
îndrăgostit de viață, avea 
o repulsie foarte explicabi
lă pentru cea de a doua 
soluție. Ca să se înșele pe 
el însuși, s-a apucat să își 
aștearnă pe dibuite gîn- 
durile pe hîrtie. Așa s-a 
făcut că, într-o bună zi, 
s-a pomenit autorul unor 
povestiri și poezii modeste 
pe care a izbutit să le facă 
citihile cu ajutorul unor ti
neri și a unor pionieri.

Ziarul „Scînteia tinere
tului", care, ca și celelalte 
ziare, are asemenea legen
darului Argus, mii de ochi 
și mii de urechi, a aflat 
despre povestea acestui 
om și s-a grăbit să audă și 
să vadă cu propriile sale 
urechi și cu propriii săi 
ochi, adică printr-un re
dactor al său, dacă ceea ce 
aflase era adevărat sau de 
domeniul fanteziei.

Pe scurt: în urma vizi
tei redactorului respectiv 
la locuința omului despre 
care vorbesc, a apărut în 
„Scînteia. tineretului" un 
articol intitulat „O poveriă 
adevărată“. Acest articol 
care reda cele relatate de

mine mai sus, despre omul 
ajuns în grea cumpănă, a 
avut darul să pună în sta
re de alertă întregul tine
ret al țării, tineret care, cu 
generozitatea lui cunoscu
tă, nu a înțeles să rămînă 
impasibil față de soarta ce
lui vizat, ci s-a grăbit să-și 
îndrepte focul generozității 
sale către el, spre a-l face 
să ridice fruntea și să por
nească încrezător pe un 
drum destul de greu și de 
lung,, dar care trebuia să-l 
ducă și l-a dus pînă la 
sfîrșit la un țel luminos.

Tovarășe Băieșu,
Omul despre care am 

pomenit mai sus nu este 
altcineva decît cel care vă 
scrie acum. După 14 ani, 
în care am străbătut dru
mul pomenit, am ajuns la 
țelul luminos despre care 
mi-au vorbit în scrisorile 
lor înflăcărate tinerii și 
pionierii de atunci. Simt 
nevoia să reiau corespon
dența cu ei, pentru că 
sînt sigur că nu m-au ui
tat nici unul și doresc să 
cunosc situația lor de as
tăzi, adresele lor, pentru 
a le putea mulțumi încă o 
dată și a le dovedi că im
pulsurile pornite din ini
mile lor generoase au avut 
asupra mea efectul scon
tat de ei.

Sper că mă înțelegeți și 
veți da publicității scrisoa
rea de față, împreună cu 
adresa și portretul meu, în 
cadrul rubricii „De la om 
la om“, ca să îmi pot îm
plini arzătoarea dorință, de 
a dovedi celor care m-au 
ajutat cu sfatul și sprijinul 
lor moral să cuceresc în 
rîndul oamenilor folositori 
lor și societății noastre un 
loc onorabil.

Vă rog să transmiteți 
conducerii ziarului „Scîn
teia tineretului", care, de 
fapt, a fost cel care cu 
un deceniu și jumătate în 
urmă a lansat S.O.S.-ul 
care a atras asupra mea 
atenția tineretului scumpei 
noastre patrii, întreaga mea 
recunoștință și tot respec
tul, sentimente sincere pe 
care vi le păstrez și Dom
niei Voastre și tuturor co
laboratorilor ziarului“.

„CARACTERELE“
ilustrate de BENEDICT GÄNESCU

XI. DESPRE OM — 139. Oamenii n-au nici tragere de inimă pentru lucrurile care țin de dato
ria lor, în vreme ce își fac un merit, sau mai degrabă o fală arătîndu-se zeloși pentru cele care le 
sînt străine și care nu convin nici situației, nici caracterului lor.

„NU VREA U SA COBOR 
DE PE SUBMARIN!"

tru depozitarea vărsămintelor 
sosite din partea SS-ului. Și, 
astfel, începînd din august 1942 
la bancă erau introduse în cel 
mai mare secret lăzi și saci cu 
însemnele SS depozitate in sei
furile speciale din încăperile 
blindate.

Știau oare cu exactitate func
ționarii băncii ce reprezentau 
obiectele depuse și proveniența 
lor reală ?

Puhl avea să declare :
— Printre obiectele depuse 

de SS se aflau in mari canti
tăți bijuterii, ceasuri, ochelari 
de aur, aur dentar și altele, 
acaparate de SS de la victimele 
lagărelor de concentrare sau de 
la diverse persoane». In exer
cițiul funcțiunii mele am vizi
tat din cînd în cind — ca și 
Funk — locul depunerilor.

Banca a pus la dispoziția 
SS-ului în contul acestor „de
puneri" 12 milioane de mărci.

Firește, declarația lui Puhl a

La 15 mai 1946, deci aproxi
mativ o săptămînă după cele 
petrecute, s-a fixat audierea 
lui Puhl. Evenimentul promi
tea să fie interesant și de aceea 
găsim in cronicile presei de a- 
tunci numeroase note consa
crate confruntării între Funk 
și Puhl.

Adus din închisoarea de la 
Baden-Baden, Emil Johann Puhl, 
fost vicepreședinte al Băncii 
Reichului. și-a început depozi
ția răspunzînd la toate întrebă
rile care căutau să-l dezorien
teze ale avocatului lui Funk. 
Dar. fără îndoială, esențială 
este concluzia care a demon
strat că întregul aparat al băn
cii era inclus în complotul hi
tlerist. înaltul funcționar ban
car, dl. Puhl, nu era de loc un 
protestatar împotriva fărădele
gilor superiorului său Walter 
Funk, ci era un executant și, 
în același timp, un participant

SEIFURI SIGILATE
trebările ulterioare, el contesta 
existența unui acord secret cu 
S.S.-11I, ca și faptul că Banca 
Reichului servea pentru mași- 
națiunile hitleriste.

Mai mult decît atît, Funk a 
citat — ca martor al afirmații
lor sale — pe fostul director al 
băncii. Emil Puhl, pe care l-a 
descris ca „un om onest și 
plin de caracter“.

In momentul în care avoca
tul lui Funk a cerut citarea lui 
Puhl, el era convins că fostul 
funcționar superior al băncii nu 
se mai află în Germania, reu
șind să fugă în Portugalia sau 
America de sud. Dar chiar dacă 
Puhl a intenționat cumva a-, 
cest lucru, planul său a fost 
sortit eșecului. EJ a fost reți
nut de trupele americane.

care Pohl, șeful secției econo
mice SS, însărcinat cu adminis
trarea lagărelor de concentrare.

Din declarațiile lui Puhl re
zulta că între el și superiorul 
său Funk avusese Ioc următo
rul dialog :

Puhl : Care este originea au
rului, bijuteriilor și a celorlalte 
obiecte livrate de SS ?

Funk : Era vorba de bunuri 
din teritoriile ocupate din Ră
sărit, și de altfel nu cred că a- 
ceasta vă poate interesa. Luați 
măsurile de rigoare pentru 
păstrarea secretului celui mai 
absolut.

între cti doi înalți funcțio
nari cu nume de istorioară 
satirică — Puhl Si Pohl — au 
început imediat discuțiile pen

răsturnat întreaga pledoarie a 
lui Funk, toate afirmațiile sale 
despre ignoranța care-1 stăpî- 
nea în această chestiune. Nu 
i-a rămas decît să nege. Aceasta 
a fost tactica pe care a adopta
t-o.

— Depoziția lui Puhl este 
contrară adevărului și cer ca el 
să compară aci, in fața tribu
nalului.

Dar pînă atunci au conti
nuat să se acumuleze piesele do
sarului. Intr-adevăr, SS-ul folo
sise banca pentru a comerciali
za obiectele prețioase smulse 
de la victimele terorii hitleriste. 
Un întreg sistem funcționa cu 
o precizie matematică. Dună a- 
cordul încheiat intre Funk și 
Himmler. 76 de colete au fost 
sigilate în subteranele băncii.

foarte activ al strînsei colabo
rări dintre Banca Reichului si 
SS. Intîlniiile sale cu vîrfurile. 
SS-ului deveniseră un fenomen 
regulat, iar dispoziția dată de 
Puhl, celorlalți funcționari a- 
mestccați in afacerea obiectelor 
de aur era identică : „afacere 
strict secretă".

Unul dintre funcționarii ban
cari, pe nume Thoms, a fost 
convocat in septembrie 1942 de 
Puhl. Acesta i s-a adresat :

— Cele ce se petrec în came
rele speciale este o afacere 
strict secretă. Nu aveți voie să 
răspundeți la nici o întrebare 
în legătură cu aceasta și nici 
să vorbiți despre ele.

Avertismentul pe care l-a dat 
lui Thoms oglindea de fapt 
propria atitudine a lui Puhl.

(Urmare din pag. I)

căsnicia nefericită a amicului cu 
„echipajul“ tnozaicat de neînțe
legeri al imersibilului jucărie. 
Și, involuntar, mi-am dat seama 
că in căsnicia amicului ca și în 
jocul „submarinului“ neînțelege
rile aveau aceeași sursă, și a- 
nurne deziluzia unuia dintre par
teneri, neîmplinirea unor idea
luri de care, în primul caz, erau 
legate dragostea, căsătoria.

îmi amintesc ce îmi spunea 
cindva o fată : „Îmi doresc un 
soț bun și atent, care să mă facă 
să uit de mărunțișurile cotidie
ne, de enervările și frecușurile 
inerente vieții agitate a ora
șului".

Iată un asemenea ideal, pe de
plin normal, de-o parte și de 
alta. Să desprindem acum, din 
dosar, cererea de divorț a Ilenei 
M. din Focșani : „In primele trei 
luni de căsătorie soțul meu s-a 
purtat frumos, atent, ca și în 
perioada dinaintea căsătoriei. De 
la un timp a început insă să îmi 
vorbească urit, să întîrzie scara 
singur in oraș, de unde venea 
mirosind a băutură. Cind i-am 
reproșat, m-a tratat cu indife
rență, iar cind am insistat m-a 
bătut, chiar in prezența unor 
străini".

Dar, „audiatur ct altera 
pars !". Să vedem ce spune Du
mitru M. în memoriul aflat in

Secretul era asigurat prin în
suși sistemul operației bancare. 
Nu a fost deschis un cont spe
cial pentru SS, ci s-a procedat 
de o manieră cu totul stranie. 
Toate obiectele erau depuse pe 
numele unui oarecare Melmer, 
care era un funcționar din 
SS și care preluase titulatura 
contului, astfel incit toată afa
cerea să pară o problemă strict 
personală.

Primele depuneri ale SS-ului 
erau împachetate in lăzi. Ulte
rior se putea afla cu foarte 
multă ușurință originea exactă 
a acestor obiecte.

Thoms declara :
— Unul din faptele care ne-a 

îngăduit să bănuim originea 
depunerilor a fost un pachet 
care purta inscripția Lublin. A- 
ceasta se petrecea Ia începutul 
lui 1943. Au urmat alte colete 
ștampilate „Auschwitz". Știam 
că aci este amplasat un lagăr de 
concentrare. In fine, coletele de
puse ulterior cuprindeau numai 
dinți de aur, ceea ce demonstra 
că era vorba de o operațiune 
pe scară largă.

Funk s-a ridicat de cîteva 
ori în boxă, căutînd să-l între
rupă pe Puhl, dar nu i s-a dat 
cuvîntul. Seara, în celula 4a, 
Funk ii spunea medicului psihi
atru american, Gilbert :

— Cit de nerecunoscători sînt 
oamenii. Pe acest Puhl eu l-am 
numit in funcțiile cele mai im
portante, iar acum aruncă vina 
pe mine...

Prezentind în continuare do
cumente capturate din arhive
le hitleriste, întregul tablou a 
căpătat contururi definitive. 
Crimele SS-ului erau însoțite 
de jaful deschis asupra persoa
nelor închise in lagărele de 
concentrare, asupra tuturor ce
lor care cădeau victimă hitle- 
rismului. Iar toate aceste obiec
te prețioase se transformau în 
obișnuita industrie. Milioanele 
de mărci depuse în seifurile 
băncii erau de fapt contul cri
melor SS-ului.

SERGIU VERONA
(VA URMA)

același dosar : „Soția mea mi-a 
înșelat așteptările. înainte de 
căsătorie s-a prefăcut că e gos
podină, că o interesează proble
mele casnice. Ulterior mi-am dat 
seama că nici nu se pricepe și 
nici nu ii place să aibă grijă de 
casă. Eu muncesc greu, stau 
prost cu nervii, nu pot să mâ 
ocup de toate. Și cind am văzut 
că nu găsesc nimica bine făcut 
acasă și că, in loc să se l'răminte 
pentru asta, soția e tot mai co
modă, m-am convins că cu greu 
vom mai putea sta împreună. 
De bătut nu am bătut-o nicioda
tă. Nu vreau să divorțez".

Asemenea mărturisiri se vor 
fundamenta și în numeroase alte 
procese de divorț, în care soțul 
reclamant, mai mult sau mai pu
țin justificat, acuză disonanțele 
apărute in „echipajul" căsniciei, 
ajungind, finalmente, la aceeași 
explicație : așteptările i-au fost 
înșelate.

Este oare, suficient pentru un 
proces de divorț ? Și, mai ales, 
este suficient pentru a rupe o 
celulă educativă ca familia — cel 
mai adesea — chiar in momen- 

“tele imediat următoare înche
gării ei ? Fără îndoială că nu, și 
legile statului, menite să apere 
și să întărească familia, să sti
muleze spiritul de responsabili
tate al soților în căsnicie nu lasă 
cale liberă, nu oferă posibilități 
celor care, cu atita ușurință, vor 
să-și izgonească partenerul „de 
pe submarin“.

Mult mai importantă este însă 
evitarea acestor conflicte înainte 
de faza lor conjugală și singura 
cale corectă pentru aceasta mi 
se pare educarea din timp a 
idealurilor privind partenerul de 
căsătorie. Pentru că, nu. de pu
ține ori, la baza disensiunilor 
dintre soți stau falsele idealuri 
pe care unul sau altul din ei și 
le-a întreținut in anii adoles
cenței asupra viitorului parte
ner de cămin.

De ce divorțează Melania T. 
din Tirgoviște ? Am stat de vor
bă cu ea chiar in „sala pașilor 
pierduți“ unde își aștepta rîndul 
la proces. Soțul ei, medicul 
Tudor T. aflat în apropiere, a 
refuzat să ia parte la discuție. 
Dar iată ce spune tinăra soție 
— are numai 22 de ani — a cărei 
viață conjugală a durat exact... 
șase săptămîni : „La virsta de 
nouă ani am avut un accident 
destul de grav. Medicul din co
muna mea natală, Șotînga, era 
un băiat tinăr, tăcut, serios și 
grozav de frumos. M-a îngrijit 
dumnezeiește. M-am îndrăgostit 
de el. Cînd tratamentul s-a ter
minat am fost tare nefericită și 
nu știam cum să mai fac să mă 
aflu, totuși, in preajma Iui. Din 
păcate, după încă doi ani a ple
cat din sat pentru totdeauna. De 
atunci, din anii aceia datează 
simpatia mea involuntară penvu 
toți medicii. Tot pe atunci a luat 
naștere, cred, și visul meu de a 
mă căsători cu un medic, nea
părat cu un medic. Pe Tudor T. 
I-am intîlnit la Doiccști, unde 
făceam practică pedagogică. Nu 
e prea frumos, nici prea deștept, 
in nici un caz ca alți tineri 
care mi-au făcut curte și cu care 
mă înțelegeam de minune. Dar, 
pentru că a fost singurul medic 
care s-a îndrăgostit de mine am 
acceptat, bucuroasă, să mă căsă
toresc cu el. Am crezut că, im- 
plinindu-mi visul, voi fi feri
cită. Am greșit, insă. După nu
mai o săptămină de conviețuire

mi-am dat seama că nu ne în
țelegem absolut deloc, aproape 
in nici o problemă. Fu sint o fire 
mai retrasă, visătoare. EI e un 
tip dur, exact, realist. Și o mul
țime de alte deosebiri. Nu-l pot 
iubi, deși el susține că mă iu
bește și nu e de acord să ne 
despărțim. Dar ce să fac ? De 
schimbat felul de a fi n-o să și-I 
poată schimba niciodată și nici 
eu pe al meu. Și așa cum sintem 
acum ne e imposibil, mie cel 
puțin, să mai stăm împreună".

Mărturisirea mi se pare eloc
ventă prin ea însăși. Și drama 
Melaniei și a lui Tudor T. nu e 
singulară, după cum originea ei, 
falsele idealuri matrimoniale, e 
comună pentru numeroase alte 
cazuri de divorț.

Ani încercat, în primăvară, un 
test. Am discutat despre idealul 
lor casnic cu 10 elevi și 10 eleve 
din clasele mari ale Liceului teo
retic din Balș.

Cu cine vor să se căsătoreas
că ? i-am întrebat. Și ce fel de 
om visează să fie soțul, soția 
fiecăruia ?

Patru dintre fete și-au mărtu
risit simpatia pentru diferiți ac
tor^ de cinema. „Vreau să mă 
căsătoresc cu un actor de film 
sau, dacă nu, cu un băiat care 
să semene cu Florin Piersic" 
mi-a spus Voicuța Păuș. Deci 
criteriul exterior, important dar 
nu esențial, al înfățișării parte
nerului. Dar cîte drame nu se 
pot naște din utilizarea exclusivă 
a acestui criteriu ? Pe care, de 
altfel, preconizează să-l folo
sească nu mai puțin de șapte (!) 
din cei 10 elevi pe care i-am 
testat. Alți doi precum și trei 
dintre fete au optat pentru un 
partener cu calități morale : bu
nătate, inteligență, voioșie. „Vi
sez un soț bun și inteligent, 
care să știe să se poarte cu 
mine, să îmi domolească n*- 
astîmpărul, capriciile. Nu trebuie 
neapărat să fie un Adonis" spu
nea Dumitrina Voicu.

în sfîrșit, sintetizînd o ultimă 
concepție, poate cea mai realistă, 
Marin Dumnezeu crede că „în 
general noi, băieții, nu prea ne 
gindim de pe acum Ia căsătorie, 
chiar dacă ne formăm un ideal 
feminin. In schimb, fetele au de 
pe la 13—14 ani un ideal casnic, 
ceea ce nu știu dacă e bine. La 
noi, Ia Oboga (elevul este ori
ginar din comuna Oboga) căsă
toriile se încheie în prima tine
rețe, uneori chiar inainte de 20 
de ani. Mulți din tinerii căsăto
riți nu au nici timp prea mult 
să „idealizeze“ in jurul căsăto
riei, ceea ce eu consider că e un 
lucru bun. Eu personal nu in
tenționez să mă căsătoresc 
înainte de 30 de ani. Și pînă 
atunci, prefer să nu-mi fac gin- 
duri despre viitoarea soție. In 
orice caz, ea va trebui să înde
plinească o serie de condiții, fără 
care înțelegerea dintre noi n-ar 
putea să existe".

Iată dar că există și concepția 
potrivit căreia a idealiza viitorul 
partener de căsnicie e o mare 
greșeală, preferabil fiind să a- 
dopți o atitudine realistă, pe 
baza unor criterii cit mai viabile 
de alegere a soțului sau soției. 

Ancheta noastră, pe care o vom 
continua într-un număr viitor, 
așteaptă, de asemenea, opiniile 
dumneavoastră, ale cititorilor 
despre „echipajul“ familiei și 
modul în care el trebuie con
ceput, dacă și cum trebuie idea
lizat.
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TELEGRAME

La Uzina „Vulcan“ din Capita
lă a avut loc vineri după-amiază, 
o adunare festivă, organizată de 
Comitetul municipal București al 
P.C.R. cu prilejul celei de-a 
XVII-a aniversări a Zilei insurec
ției naționale cubaneze — 26 iu
lie.

Au participat reprezentanți ai 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., ai ’ Ministerului Aface
rilor Externe, activiști de partid, 
iiumeroși muncitori, tehnicieni și 
ingineri din uzină, precum și 
membri ai ambasadei Republicii 
Cuba la București.

Adunarea a fost deschisă de 
Dumitru Joița, secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R.

Despre semnificația actului de 
la 26 iulie a vorbit Alexandru 
Albeanu, director tehnic al uzi
nei.

A luat apoi cuvîntul Jesuș 
Guerrero, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Cuba la 
București.

în încheierea adunării festive 
asistența a vizionat un film ar
tistic cubanez înfățișînd aspecte 
și momente ale actului insurecțio
nal de la 26 iulie.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar general al 
Partidului Comunist Român, Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și ION GHEORGHE 
MAUKER, Președintele Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, au primit din partea tovarășilor KIM 
IR SEN. Secretar general al Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene, și TOI EN GHEN, 
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a Repu
blicii Populare Democrate Coreene, următoarea telegramă :

Șl ACUM, ULTIMA SECVENȚA

Vineri s-a desfășurat a doua zi 
a lucrărilor Conferinței internațio
nale cu tema „Educația copilu
lui în fața progresului științei și 
tehnicii contemporane“, inițiată 
de Consiliul național al organiza
ției pionierilor —în cadrul Anu
lui internațional al educației.

în seara aceleiași zile, la Pa
latul pionierilor participanții la 
reuniune au asistat la o gală de 
filme pe teme tratînd diferite ac
tivități pionierești cu caracter 
tehnic și științific.

în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, al guvernului Republicii Populare Democrate Core
ene și al întregului popor coreean vă exprimăm dumneavoas
tră, și, prin dumneavoastră, Partidului Comunist /Român, 
guvernului României și poporului frate român, cordiale mul
țumiri pentru telegrama dumneavoastră de solidaritate trans
misă cu prilejul „Lunii de luptă comună antiamericană, pen
tru retragerea trupelor agresoare ale imperialismului ameri
can din Coreea de sud".

Sprijinul și solidaritatea exprimate de dumneavoastră con
stituie un imbold în lupta poporului nostru pentru retrage
rea trupelor agresoare ale imperialismului american din Co
reea de sud. în numele unificării patriei, noi sîntem convinși 
că relațiile frățești de prietenie și colaborare între partidele 
și popoarele țărilor noastre se vor întări și dezvolta și mai 
mult în lupta comună împotriva imperialismului, pentru 
triumful măreței cauze a socialismului.

Vă dorim din tot sufletul dumneavoastră și poporului ro
mân noi succese în lupta pentru dezvoltarea și înflorirea 
țării.

Tovarășul NICOEAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea lui GEORGES POMPIDOU, Președintele Republicii 
Franceze, următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări 
și urări pe care mi le-ați adresat, în numele dumneavoastră 
și al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, cu 
ocazia zilei de 14 iulie.

La rîndul meu, păstrez cele mai bune amintiri despre con
vorbirile pe care le-am avut recent la Paris; sînt convins că 
relațiile de colaborare amicală dintre cele două țări se vor 
dezvolta tot mai mult, în interesul popoarelor noastre și al 
păcii.

Vă rog să primiți toate urările mele pentru fericirea dum
neavoastră personală și pentru viitorul fericit al poporului 
român.

FINALA CELEI DE-A 
32-A EDIȚII A „CUPEI

ROMÂNIEI“
STEAUA DINAMO

BUCUREȘTI
£ Acum, după consumarea ulti

mei etape a Diviziei A, toate 
gîndurile iubitorilor fotbalului 

£ se îndreaptă spre finala celei 
de-a 32-a ediții a „Cupei Româ- 
niei“ la fotbal, care duminică —■ 
pe stadionul „23 August“ din 
Capitală — programează o par- 

mare 
Steaua 

Cele 
întîlnit, 

ori în

atracție și...
— Dinamo 

două echipe 
pînă 
finala

— tidă de
V tradiție : 

București.

• s-au mai 
de două 
petiției. în 1964, Dinamo a în-

• vins cu 5—3 (după ce, la un mo
ment dat, fusese condusă cu
3—1, iar arbitrul refuzase milita-

1, mar- 
i și-a 
trecut, 

și cucerind, 
pentru a noua 

Steaua a

acum, 
corn-

ORE DE ASALT

A rilor un gol absolut valabil, 
" cat de Pavlovici). Steaua 

luat, însă, revanșa anul I
A învingînd cu 2—1 

astfel, „Cupa** 
oară ! I ' De notat că

A pierdut în finală doar de două 
ori : o dată în 1953 (0—1
FI. roșie U.T.A.) • și a doua oară

A — așa cum aminteam mai sus — 
în 1964 (3—5 cu Dinamo).

CU

Ce va fi duminică ?
Dinamoviștii pornesc drept fa- 

voriți mai ales că ei anunță cel 
mai bun „unsprezece", din care 
nu vor lipsi Dinu și Dumitrache 
reveniți, se pare, la sentimente 
ceva mai bune.

Steaua are de suportat handi
capul suspendării celui mai în 
formă atacant al său — Gigi Tă- 
taru, ofensiva fiind lăsată în gri
ja lui lordănescu. Dar să nti 
uităm că și anul trecut Dinamo a 
„plecat“ ca mare favorită și, 
mai ales, că Steaua rămîne marea 
specialistă a cîștigării meciurilor 
cu miză...

Jocul se va disputa, cum spu
neam, pe ‘ _
de la orele 17 iar în deschidere 
se vor întîlni două echipe de ju
niori, alcătuite din fotbaliști ai 
lotului național.

Finala va fi condusă la- centru, 
de arbitrul bucureștean Gheorghe 
Limona.

In Trivaleo cu dragoste și pruni peste care 
umblă închipuit riul Doamnei, mirosind a 
lemn de caleașcă voievodală, am văzut 
astă-toamnă (toamnă românească, născută 
la Rucăr sau la Dragoslavele) o fată dese- 
nind o inimă străpunsă de o săgeată lingă 

cu briceagul în

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, se află în țara noastră, 
pentru o Vizită în schimb de ex
periență, o delegație a Uniunii 
Naționale Africane din Tanza
nia (T.A.N.U.), formată din N. 
Chacha, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al T.A.N.U. și 
Fmk Mhamba, secretar al Co
mitetului T.A.N.U. pentru dis
trictul Mqwaqwa.

în timpul șederii în țara noa
stră, oaspeții tanzanieni au avut 
o întîlnire la Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție cu tovarășul Gheorghe 
Petrescu, primvicepreședinte al 
Uniunii, au vizitat 
mănătoarea si Casa 
din București.

■■aBr- 14. v.2
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Uzinele Se- 
agronomului

dueție dublă. El muncește de 
cînd se luminează și pînă se 
întunecă, muncește continuu 
cu un randament deosebit.

Aici îl întîlnim în aceste ore 
de asalt și pe Cornel Oprișan, 
instructor al Comitetului ju
dețean Galați al U.T.C. Dîn- 
sul ne vorbește cu entuziasm 
despre eforturile depuse în 
campanie de tinerii Ion Ni- 
cula, Maria Bute și Alexanr 
dru Muncilă, ne informează 
despre cît s-a obținut la hec
tar, care sînt brigăzile frunta
șe, în ce puncte ar trebui să 
se concentreze mai mult aten-

ția etc. Integrarea tovarășului 
instructor în colectivul satu
lui pe durata campaniei este 
îmbucurătoare.

în altă parte, la C.A.P. 
Smîrdan, unde campania s-a 
terminat cu o zi înainte, a în
ceput aratul pentru a se în- 
sămînța culturile duble. Tine
rii mecanizatori Ion Pastie, 
Ion Bezman și Jean Popa — 
care au dus greul secerișului 

■— au trecut direct la întoar
cerea miriștilor. Alături de ei 
sînt mulți tineri .cooperatori 
precum Nicolae Dăscălu și Va- 
silica Teșu. Peste tot este un 
continuu freamăt. Aceste ul
time ceasuri ale campaniei 
sînt cele mai frumoase.
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ADUNARE

(Urmare din pag. I)

vezile sînt incontestabile : într-o 
întreprindere din Capitală, la 
„Timpuri Noi“, de pildă, dar nu 
numai acolo, cîteva grupe U.T.C. 
au ales ca teme pentru adunarea 
generală, printre altele, în ianua
rie — un material despre 24 Ia
nuarie, ’în februarie — un altul 
cu 16 Februarie, în martie — 150 
de ani de la nașterea lui Al. I. 
Cuza — și așa mai departe. în- 
tr-un alt loc, în orașul Pucioasa, 
am asistat chiar la o scenă amu
zantă în felul ei, cînd secretara 
organizației nu se hotăra de loc 
să renunțe la materialul despre 
16 Februarie, care fusese pregă
tit pentru adunare, cu toate că de 
cîțiva ani în șir se vorbise mereu, 
în luna respectivă, despre același 
eveniment, și cu toate că de data 
aceasta evenimentul avusese deja 
loc iar organizația l-ar fi reflec
tat, oricum, cu întîrziere. De a- 
ceea mi se pare cu totul îndrep
tățită observația pe oare o fă
cea un tinăr cu un alt prilej, la 
Tumu Severin : erau cinci ani de 
zile de cînd făcea parte din or
ganizația sa și în tot acest timp 
adunările generale nu lăsaseră să 
scape nici un eveniment tradi
țional fără să-l înfățișeze așa cura 
se cuvine, pierzînd însă în același 
timp din vedere propriile sale 
evenimente și întîmplări.

Să fim bine înțeleși: afirma
țiile de mai sus nu înseamnă de 
loc o încercare de a interzice 
consemnarea, la timpul potrivit, 
în agenda de lucra a organizații
lor a unor momente de însemnă
tate națională, sau internațională. 
Dimpotrivă, lucrul acesta este 
cît se’ poate de bine venit, dacă 
este făcut cu discemămînt și exi
gență calitativă, însă în nici un 
cțaz el nu poate răpi timpul des
tinat adunării generale, care tre
buie să se ocupe de cu totul 
altceva. A devenit aproape pro
verbial cazul recent al unei orga
nizații din Vaslui care, într-o 
vreme cînd întreaga unitate își 
concentrase toate eforturile pen
tru îndeplinirea exemplară a o- 
biectivelor propuse, discuta cu 
seninătate în adunarea generală, 
despre... flora și fauna Oceanului 
Indian. Exemplul este, într-ade
văr, greu de acceptat pentru in
credibilul lui, și cu toate acestea 
i se mai pot adăuga și altele.

Așadar, fără intenția de a limi
ta în vreun fel registrul de preo
cupări al organizațiilor U. T. C., 
mai cu seamă acum, cînd este 
știut că la toate nivelele se fac 
eforturi convingătoare pentru 

; îmbogățirea lui, trebuie să ne în
trebăm cu toată răspunderea cînd 
și cttm ne hotărîm la asemenea 
experiențe mai mult sau mai pu
țin reușite, pentru că apelînd la 
o singură formulă de prezentare 
— conferința, expunerea — și

la un singur cadra de desfășu
rare — adunarea generală — or
ganizațiile nu fac decît să-și în
gusteze ele singure posibilitatea 
de diversificare â propriei activi
tăți. în felul acesta unghiul de 
abordare își mută deschiderea 
de la problemele proprii, specifi
ce vieții interne a fiecărei orga
nizații, la întîmplări exterioare, 
la comemorări sau aniversări, 
ceea ce explică destul de bine 
uniformizarea multor adunări ge
nerale, caracterul lor neinteresant, 
„șablonul“ inevitabil în care cad 
în cele din urmă. în iarna acestui 
an, de pildă, în perioada cînd 
se desfășura pregătirea politico- 
ideologică, un mare număr de 
organizații au înțeles să se achi
te de această activitate, evident 
de sine stătătoare, tot în adună
rile generale, așa îneît într-o vre
me n-am întîlnit, la Vîlcea, la 
Dolj sau la Covasna, decît adu
nări care se transformaseră în 
lecții de învățămînt politic.

Un lucru este limpede deci: 
se face o confuzie regretabilă în
tre adunarea generală și alte acti
vități de organizație, care pot, 
cel mult, să stea alături de adu
nare, să adauge nuanțe noi în 
peisajul muncii, însă în nici un 
caz nu o pot înlocui. Se întîlnesc 
astfel, destul de des, adunări- 
simpozioane, sau adunări-confe- 
rințe, sau adunări „sub formă de" 
întîlniri cu diverși specialiști și 
din ce în ce mai rar adunările 
„sub formă de adunări" și atîta 
tot. Din neștiință, dar mai ales 
din comoditate, în locul unei se
rii de acțiuni — una pentru do
meniul politic, alta pentru edu
cația morală, încă una pentru ac
tivitatea culturală — este prefe
rată o singură acțiune care să le 
includă pe toate și să țină loc 
și de adunare generală. Deocam
dată exagerăm cu bună știință, 
dar nu există nici o certitudine 
că nu se va găsi vreun „inova
tor" care să realizeze și adunări 
generale „sub formă de"... vizio
nări de filme. Ori adunarea ge
nerală are un alt rol decît acela 
de ședință-bună-la-toate, rostul ei 
este de a urmări și analiza mo
dul de îndeplinire a tuturor a- 
celor activități care acum îi ocu
pă abuziv teritoriul și nu-i mai 
dau voie să-și îndeplinească func
țiile statutare.

în adunarea generală, de exem
plu, trebuie să aibă loc dezba
teri, discuții aprinse asupra unor 
probleme care îi privesc în egală 
măsură pe toți tinerii. în aceste 
simpozioane, sau în întîlniri, sau 
conferințe nu se pot naște ase
menea confruntări, oricît de au
tocritic ar recunoaște unii secre
tari că „nu vor tinerii să ia cu
vîntul in adunări“, pentru că ele 
sînt strict informative. La aceeași 
adunare din orașul Pucioasa, de

care aminteam mai sus, mi se A 
păreau cel puțin deplasate insis
tențele prezidiului de a înscrie pe 
lista vorbitorilor măcar doi-trei A 
care să facă față situației. Mo
tivul reținerilor era cît se poate 
de simplu : la adunarea aceea un Q 
medic le vorbise celor prezenți 
despre „Pasiunea în muncă“, și _ 
le vorbise frumos, nimic de zis, ™ 
dar nu fusese altceva decît o con
ferință. Ori la conferință nu 
decît să asculți.

Ce anume trebuie să fie, în- £ 
tr-adevăr, adunarea generală, — 
rezolvările pe care și le propune, , 
în funcție de realitățile sale inte- ’ 
rioare, voi încerca să arăt într-un 
articol viitor. 4
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Șl CRiȘUL ORADEA ?
Dacă în anii trecuți echipe

le care părăseau primul plu
ton al fotbalului nostru — Di
vizia A — erau „despărțite“ 
fără probleme (una în seria I 
a Diviziei B, alta în seria 
Ii-a), iată că după terminarea 
celui de-al 52-lea campionat 
național, F.R. de fotbal are 
de rezolvat un caz aparte. 
Nici A.S. Armata Tg. Mureș 
și nici Crișul Oradea nu pot 
juca în seria I, din cauza de
plasărilor lungi pe care le-ar 
avea de făcut, deși, sîntem 
convinși, amîndouă ar prefera 
seria din care Progresul „a 
ieșit“ fără emoții. Și atunci...

IDOLII GAZONULUI
FĂNUȘ NEAGU vă prezintă

re/

I5 . numele Iții Dobrin înscris

I 
. . J„23_ August“, începîhd I

I

D. V.

proaspetele retrogradate vor 
evolua în aceeași serie (a 
Il-a), urmînd ca o formație 
din această serie să tie trecu
tă „dincolo“. Se pare că — 
avînd în vedere motive ' de 
ordin... geografic — Electro
putere Craiova este echipa vi
zată. Mai sînt vehiculate, 
însă, și alte două nume : Gaz 
Metan Mediaș și C.S.M. Si
biu.

Să așteptăm prima ședință 
a comisiei de competiții de. pe 
lîngă F.R.F. în competența 
căreia intră rezolvarea situați
ei ivite —, ședință în Care se 
va da o decizie în acest sens.
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1. Steaua — Dinamo Buc.
2. Gloria Bîrlad — Ceahlăul
3. Portul — Oțelul Galați
4. Politehnica Galați —

Progresul Brăila

Metalul Buc. __ Dunărea
Poiana — C.S. M. Sibiu 
Metrom — Gaz metan 
Minerul Anina — 
Politehnica Timișoara

5.
6.
7.
8.

iulie 1970)

2 
X

1

1

1
2
1

1

9. C.F.R. Timișoara __
C.F.R. Arad

10. Metalurgistul Cugir —
Metalul Hunedoara

11. Vagonul Arad —
Olimpia Oradea

12. Olimpia S.M. —
Minerul Baia Mare

13. Electroputere Craiova —
Metalul Tîrgoviște

1

1

1

2

MARI MAEȘTRI
La ora actuală, supercampionul american reprezintă cea mai 

enigmatică ș-i controversată figură din șahul mondial. Ideile șl 
acțiunile sale au găsit uneori susținători, alteori au fost criticate, 
in tiinp ce partidele lui au fost de cele mai multe ori așteptate, 
urmărite și rejucate cu înfrigurare. Epocalul meci de șah 
U.R.S.S. — „Restul lumii“ de la Belgrad a căpătat un nou sens 
și o dmploare cu totul deosebită atunci cînd s-a aflat că parti
cipă Bobby, jucătorul care a schimbat de trei ori hotelul la 

^Belgrad pentru a scăpa de asaltul ziariștilor. O întîlnire cu 
Bobby Fischer este totdeauna interesantă.

1). BOBBY FISCHER VĂZUT DE MARI MA
EȘTRI , ANTRENORI SI OFICIALI, ZIARIȘTI.

„Fischer este un jucător de 
șah excepțional, poate un pic 
increzut, insă el are tot dreptul 
să fie așa" (Boris Spasski). 
„Fischer a ajuns printre cei mai 
puternici din lume și să te 
lupți cu el e din ce în ce mai 
greu" (Paul Keres). „Fischer 
muncește acasă foarte mult, în
vață șahul (!) și din această 
cauză știe extraordinar de mult. 
A ajuns acum să joace cu o 
precizie matematică (Leonid 
Stein).

Acestea sînt numai cîteva de
clarații ale marilor maeștri so
vietici prezenți la Belgrad în 
echipa U.R.S.S., ca adversari ai 
lui Bobby și ai echipei Restul 
lumii“. După partidele lui 
de la Belgrad, corespondentul 
„Sportului" scria : „Jocul Iui 
Fischer împotriva lui Petrosian 
a făcut o profundă impresie. 
Calm, concentrat, dar in același 
timp degajat, campionul ameri
can și-a dominat complet ad
versarul. demonstrind o stănî- 
nire multilaterală a tuturor as

pectelor jocului".
încurajat probabil de acest 

ultim mare succes, Bobby Fi
scher l-a provocat la un meci 
neoficial pe actualul campion 
mondial Spasski. Iată ce declară 
în legătură cu aceasta antreno
rul lui Spasski și al echipei 
U.R.S.S., I. Bondarevschi : „Fi
scher este fără îndoială unul din 
cei mai puternici jucători din 
lume. Cred că nu e o greșeală 
dacă spun că, intr-adevăr, el se 
află între primii jucători ai 
lumii (alături de Spasski, Petro
sian, Koreinoi și Larsen).

In legătură cu noul său suc
ces Fischer dorește acum un 
meci cu campionul lumii, insă 
pe ce bază ? De obicei șahiștii se 
supun regulilor stabilite de 
F.I.D.E. — turneul zonal, inter
zonal. turneul candidaților. Din 
păcate, Fischer se abate mereu 
de la aceste căi normale. Nu, el 
nu propune lui Spasski să joace 
pentru titlul de campion mon
dial. El dorește numai un meci 
neoficial. Dar se înțelege că

scoarța unui plop-
Dobrin e zeu^blond al Piteștiului, de care 

sînt îndrăgostite' aproape toate felele din 
Muscel și Argeș, frumoase ca diminețile la 
Cîmpulung — diminețile alea cînd orașul e 
plin de fragi, de mireasma umedă a finului 
călcat de căprioare lunatice și de tropotul 
cailor de munte coborînd dinspre Bughea, 
dinspre Domnești și Clucereasa.

Dobrin a-nvățat să cucerească gloria pe 
lespedea maidanului. Intrarea lui pe teren 
produce amețeală în tribune. In clipa cînd 
îl vedem lîngă minge, înfometat de joc, ne 
cresc trandafiri în palme — el ,e toreadorul, 
răsfățat de soartă și de noroc, iar noi sîn
tem dragostea lui plătită cu sînge de taur. 
Oricare antrenor — exceptîndu-l pe Angelo 
Nicolescu, cu lanțul lui de prieteni cocliți 
de prejudecăți ■— nu-și poate dori alt om în 
linia de atac. Dobrin cunoaște pedala care 
declanșează furia. /„ '■.’ .

două minute, și să guste efectul produs în 
; mulțime de gestul său. Dobrin nu-și va juca 

niciodată ultima carte — numai, cei mărgi- 
Sînt convins că bunul meu prieten Con-- se suhică — el ștîb, intuitiv)-hă-, dumini-

L-4-—T-------- a. -g.1 : “a' ic. f 'Ca^ft tArminn nhrrirși- ci Ă .4.stantin Teașcă, cel mai zăpăcit (în sensul 
frumos al cuvîntufui) și cel. mal bun antre
nor din România, are dreptate cînd afirmă 
că Dobrin iubește mingea mai mult decît 
jocul, dar nouă, celor din tribune (iar' noi 
sîntem mai zăpăciți chiar decît TeașcaȚ, ne 
place să-l vedem strecurînd mingea printre 
picioarele unui Marip; Corsg pentru: care în
treaga Italie frămîntă (sau a frămîntat) lut și 
piatră ca să-i ridice statuie, In fața lui Do
brin, fiecare fundaș își așează mîna în șold 
în formă de toartă de ulcior si Dobrin îi 
smălțuiește toarta cu mingea. Cine știe ce-i 
ăla fotbal, se înghesuie la un meci ca să-i 
vadă pe Dobrin, Dumitriu, , Dinu, Dumitra
che, Dumitru, .indiferent că cei care înscriu 
se numesc -Voinea-de la Steaua sau Moț 
de la U.T.A. '

Dobrin admiră publicul. El face pafte-din 
acea categorie de artiști uriași și totodată 
cabotini care și-ar deschide vervele dac-ar 
putea cq, după rpoarte, să, revină, pentru

• DUPĂ terminarea „Turur 
lui eiclist al Franței“', în clasa
mentul trofeului supqr-prâstl- 
ge, Pernod Arc eh cigl coii- 
duce detașat belgianul Eddy 
Merclcx cu 389 de puncte și 
este virtual cîștlgător, avînd 
un avans de peste 100 de punc
te față de spaniolul Luis O-

• FEDERAȚIA spaniolă de 
tenis a stabilit echipa care va 
întîlni în zilele de 31 iulie, 1 
șl 2 august la Sao Paulo for
mația Braziliei în semifinala. 
Interzonală a „Cupei Davis“, . 
Din lotul spaniol fac parte cu
noscutul campion Manuel San- 
tana, precum și Manuel Oran- 
tes, Juan Gisbert și Jose Luis 
Arilla.
• DUMINICA 26 Iulie, la 

Complexul sportiv Pantelimon 
din Capitală se va desfășura, 
cea de-a doua etapă a „Cupei 
Metalul" la'dirt-track; La star- ' 
tul întrecerilor, care vor înce- de -3’33” 1/io. 
pe la ora 10.00, se vor alinia 
alergători de la cluburile Vo
ința Sibiu, Steaua București și 
Metalul București.
• TURUL ciclist al Poloni

ei a continuat cu etapa a 
doua, desfășurată pe distanța 
Zamoscle — Tarnobjeg ■ (160 
km.), în care victoria a revenit 
rutierului polonez Prasek, 
cronometrat în 3h 42’30”.

dacă, să spunem Spasski ar 
pierde acest meci, atunci recu
noașterea oficială a superiorită
ții ar fi de partea lui Fischer 
și atunci marele maestru ame
rican nu ar mai depune efor
turi să intre în turneul inter- 
zonal. In mod normal, toată lu
mea șahistă ar privi cu o mare 
simpatie un asemenea meci 
dacă... Dacă Spasski nu ar fi 
fost campion mondial ! Iată, 
acum trei ani, atunci ar fi fost 
altceva. Dar acum Spasski este 
legat formal de F.I.D.E., este 
campionul ei. Iar Federația in
ternațională nu poate să-1 scoa
tă pe campionul ei in afara 
regulilor.

Pe tema acestui meci — a 
continuat Bondarevschi — în 
gazetele străine am citit multe 
statistici și am auzit multe glu
me. Astfel, un mare maestru

pionul mondial... O hotftrîre de
finitivă se va lua însă ia viito
rul congres F.LD.E.

Despre Fischer nu se poate 
spune ceva cu certitudine. Ast
fel, cu ocazia marelui turneu 
internațional de la Palma de 
Majorka 1969, corespondentul 
revistei sovietice de specialitate 
— A. Roșal — și-a exprimat pă
rerea că Fischer a intrat in cu
lisele scenei șahiste ! Ultimele 
sale rezultate — de-a dreptul 
extraordinare : .victoria cu 3—1 
asupra lui Petrosian în meciul 
U.R.S.S.—„Restul lumii" și vic-
tona cU 2 puncte avans în ma
rele turneu internațional de la 
Rovinj — arată însă că, îri pe
rioada de care vorbea Roșal, Fi
scher își pregătea cu mai' multă
grijă rolul său de prim solist. îmbinare între sport, 
, Fischer este un geniu șahist, 
capabil de multe ciudățenii. în

ca șe termina abrupt și Că între o duminică 
și cealaltă — cale pe care o străbatem mîn- 
cînd un vagon de pîine pe ciupite — te poți 
anula cînd ai dat totul. Piteștiul, care si-a 
construit stadionul lîngă cimitir, l-a învătat 

1 pe Gînsac (porecla cu fond de ten a lui 
Dobrin) să ne amăgească mereu. Dar să ne 

,amăgească,așa cum ne amăgește Crăciunul.
,Cu.daruri și cu beția speranței. ’ -

îl iubesc pe Dobrin pentru 'că are curajul 
scandalului atunci cînd dreptatea e de par
tea lui. Cei ce l-au doborît în Mexic (și 
ne-am doborît pe noi, nu pe el I) n-aveau 
cum să guste altfel din laptele neuitării.
. Dn Dobrin înțelept — ceea ce nu e cazul 
în prima lună postmexicănă — n-ar fi decla
rat niciodată : ,.eu nu voi mai răspunde la 
nici o chemare pentru lotul național".

Sînt sigur că el va juca — pentru noi — 
și împotriva Finlandei și împotriva Țării 
Galilor.

In clasamentul general indi
vidual conduce polonezul Cze- 
hovski, ' urmat de Compatrioti! 
săi Hanusikla 14” și Gazda 
— la 20". .
• CU PRILEJUL unui con

curs atletic care a avut loc pe 
, stadionul „Colombe»“ din Pa

ris, sportivul francez Jean 
Wadoux ă stabilit un nou re-

MERIDIAN
■ cord european în proba de. 

1500 m„ cU timpul de 3’34". Ve
chiul record era de 3’36” 3/10 
și fusese stabilit îp anul 1966 
de compatriotul 'său Michel 
Jazy. Recordul mondial al pro
bei este deținut de america- 
nul_Jim Ryuh, cu performanța

• LA bT’Élla (Italia) se 
desfășoară în prezent întrece
rile uneia din grupele prelimi
nare ale competiției de tenis 
pentru echipele de tineret 
„CUpa Galea“. In meciul Sue
dia România, scorul este fa
vorabil, cu 3—0. tenismenilor 
suedezi, . care s-au calificat 
pentru turneul final de la Vi- 
chy. Larsen l-a învins cu 6 3,

; 6—4 pe Sotirlu, Iar Johanssen 
a dispus cu 4—6, 6—4, 6—1 de 
Hărădău. In proba.de dublu, 
perechea Larsen — Johanssen 
a întreqpt cu 10—8. 6—4, 7—5
cuplul Sotirlu — Hărădău. A 
mai obținut calificarea și for
mația Italiei, care conduce cu 
3_o în întîlnirea cu. selecțlo- 

, nata Iranului.
★

In celelalte trei grupe preli
minare ale competiției au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate : la Barcelona : Spania — 
Belgia 3—0;. Anglia — Elveția 
2—1; la Heidelberg : Ungaria 

■R. F, a .Germaniei 4—0; la 
Marlanske Lazne : Cehoslova
cia — Bulgaria 3—0 ; Polonia — 
Olanda 2—0....
• TURNEUL internațional 

de tenis de la Cincinnatl (Ohio) 
a continuat cu „optimile“ de 
finală ale probei de -simplu 
bărbați. Cei doi Jucători ro
mâni participant! la țurneu au 
obținut Victorii și s-au califi
cat
Ilie
6—0, __________
(S.U.A.), iar Ion Tiriac l-a eli
minat cu 8—6, 1—6, 6—3 pe 
Brian Falrlle (Noua Zeelandă).

internațional

în „sferturile“ de finală. 
Năstase l-a întrecut cu

6—1 pe Borrowiak

-

I-
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Israel și Vincovci, Fișcher a 
dispărut realmente din echipa 
americană a doua zl după sosi
rea acesteia la Olimpiada de 
șah de la Lugano, Această „mu
tare" a iții Fischer a fost regre
tată de toată lumea șahistă. în- 
trucît toți așteptau o luptă ex
traordinară pentru titlul olimpic 
și mondial, între. echipa sovietică 
și cea a S.U.A., cu el la prima 
masă. Ulterior, marele maestru 
american a explicat presei că a 
plecat de lă Lugano întrucît or
ganizatorii nu au vrut să asculte 
sugestiile sale in legătură cu 
condițiile de joc (sală, lumină, 
așezarea meselor etc.) iar el con
sideră că o mare personalitate 
sportivă artistică (șahul este 
de altfel recunoscut ca o fericită 

artă și
știință) nu se poate produce în 
orice condiții.

BOBBY FISCHER
străin ar fi spus pe această 
temă : Fischer îmi amintește un 
tinăr plin de el care, văzînd pe 
ulițe o fată frumoasă, spune : 
Eu sînt de acord... Dar lucrurile 
nu se rezolvă numai prin acor
dul său“.

în străinătate, însă, cresc 
cererile în favoarea disputării 
acestui meci și nu puțini sint 
cei care-1 acuză pe antrenorul 
sovietic de subiectivism și de 
teamă în fața rezultatului even
tual al meciului Fischer— 
Spasski. De altfel, la ultimul 
Congres F.I.D.E., a fost dezbă
tută cu multă atenție o pro
punere a Federației S.U.A. cu 
privire la sistemul E.L.O., menit 
să dea posibilitate erarhizării 
marilor maeștri pe baza ultime
lor lor rezultate. Potrivit aces
tui sistem pe primul loc în 

lume se află Fischer și nu cam-

1967, de pildă. în urma unui 
diferend pe care l-a avut cu 
conducerea turneului interzonal 
de la Soussă, marele maestru 
american a anunțat, că se re
trage din turneu. în. urma in
tervenției ambasadei S.U.A. din 
Tunis, se părea că lucrurile se 
vor aranja. Dar tocmai cînd 
Bobbv, convins să joace mai 
departe, a revenit cu elicopte
rul ambasadei la Soussa, a aflat 
că acolo î s-a dat a treia par
tidă pierdută. Urmarea este cu
noscută. Fischer s-a retras din 
concurs după zece runde, timp 
în care își manifestase categoric 
superioritatea asupra celorlalți 
concurenți (între care patru so
vietici). conducînd detașat în 
clasament

Iată un alt exemplu : în 1968, 
după două apariții senzaționale 
la turneele de la Nathania —

Legat de aceasta trebuie să 
arătăm că Fischer este un fa
natic al șahului, în sensul bun al 
cuvîntului. Astfel, la turneul din 
1965, de la Havana, memoria
lul Capablanca, Bobby nu a pu
tut obține viza pentru a pleca 
în Cuba. Se părea că participa
rea sa e compromisă și totuși 
el a găsit soluția : a jucat de 
la distanță, primind și transmi- 
țînd mutările cu ajutorul tele
xului, așteptînd zilnic mutările 
adversarilor cîte 10—11 ore în 
sala clubului Marshall din New 
York. Aceasta e intr-adevăr o 
dovadă de mare pasiune pentru 
acest sport dacă ne gîndim că 
o partidă se dispută în mod 
obișnuit în' decursul a 5 ore de 
joc.

O caracterizare destul de a-*ț- 
'ftiănunțita i.fui Bobby este fă-/"' 
cută- în nurpărul 6 1969 al re-ft 
viștei americane „Chess Life" de’?/ 
Către-- Hohbeig, care spune*!*:: 
printre altele : „In decursul ul-r 
tîmilor 10 ani din băiatul ge-". 
nial neînțeles, Fischer, a cres
cut unui dintre cei mai mari 
șahiști pe care i-a cunoscut -, 
vreodată lumea — dar, din 
păcate tot neînțeles". Referi-»?«^ 
tor la stilul de joc al lui Fi- 
seher. Hohberg spune : „Intr-o-..... 
perioadă cînd în șah se pune 
tot mai acut problema psiho
logiei. Fischer se bazează a- „7. 
proape exclusiv pe gindirea să- 
nătoasă și ușurința sa fantas
tică de a calcula repede și 
exact variantele In multe din t, ,,v 
partide jocul său amintește de./.,.. 
Capablanca și Botvinnik. El,I#1 
posedă o extraordinară știință .. 
de a crea poziții dinamice, prin..,. .
care adversarul este lipsit de. , 
contrajoc eficient“.

Se pare că la ora actuală 'g-, 
există un adevărat complex s >>•>• 
Fișcher în rîndul adversarilor '• 
săi. De altfel rezultatele sînt ” 
elocvente. In ultimii cinci ani, 
eu o singură excepție, Fischer-'-'.. 
a cîștigat detașat toate turneele 
la care a luat parte. Este un '^7'/ 
drum într-adevăr lung de la ,-3- 
adolescentul care, la Varna, în ’*■ 
1962, ieșea nervos trîntind ușa 
cazinoului după ce-1 scăpase . 
pe Botvinnik din poziție oîști- -Ăi 
gată și Fischer de azi, taciturn , 
și destul de rezervat In fața ^,(6. 
ziariștilor, volubil și uneori v 
exuberant> In fața prietenilor,, 
Un singur lucru nu s-a sohim"' 
bat i Fischer a rămas un ad- .,,, 
versar neîmpăcat a! țigărilor ■■ 
și, în schimb, este întotdeauna 
dispus să bea un pahar cu...,' ’ * 
lapte !

FLORIN GHEORGHIU
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ÌNTILNIRE
Sub puternica presiune a patrioților 

sud-vietnamezi VIZITA DELEGAȚIEI MILITARE
DE LUCRU

GH. RADULESCU
M. LESECIKO

Trupele americane au 
evacuat baza „Ripcordu

ROMÂNE IN R. P. CHINEZĂ
MOSCOVA 24. — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite: In ziua de 24 iulie 
4970, a avut loc la Moscova o 
întîlnire de lucru între tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
președintele părții române în Co
misia interguvernamentală româ- 
no-sovietică de colaborare econo
mică, și Mihail Leseciko, vice
președintele al Consiliului de Mi- 
miștri al U.R.S.S., președintele 
părții sovietice în Comisia inter
guvernamentală româno-sovietică 
de colaborare economică.

Din partea română la întîlnire 
au participat Gh. Cioară, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, R. Constanti- 
nescu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, 
N. Nicolae, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, specialiști. 
Din partea sovietică au fost pre- 
zenți: M. Misnik, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planifi
cării, I. Arhipov, prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului de Stat pen
tru Relații Economice Externe, 
N. Smeliakov, locțiilor al minis
trului comerțului exterior, A. Za- 
demidko, locțiitorul reprezentan
tului permanent al U.R.S.S. la 
C.A.E.R., specialiști.

Intîlnirea s-a desfășurat într-0 
atmosferă caldă, tovărășească.

Asediată de trei săptămîni de către forțele patriotice, baza 
de artilerie americană „Ripcord“, amplasată în zona septen
trională a Vietnamului de sud- la aproximativ 4» kilometri 
de fosta capitală imperială Hue, a fost evacuată joi noaptea.

Sub tirul intens de mortiere și 
arme automate declanșat de pa- 
trioți, cei 1 000 de militari ame
ricani, care ocupau de aproape 
patru luni această bază, au fost 
luați la bordul avioanelor și eli
copterelor. In cursul operațiuni
lor de evacuare, a fost doborît 
un elicopter american care trans
porta muniții. In rîndul infante
riștilor americani au fost înregis
trați — potrivit unui prim bilanț 
— 61 de morți și 345 de răniți.

La Saigon, un purtător de cu- 
vînt al comandamentului forțe
lor S.U.A. a anunțat laconic că 
divizia 101 aeropurtată a părăsit 
„Ripcordul“, menționînd că a- 
ceastă bază fusese supusă în ul
timele săptămîni unor atacuri 
succesive.

Știrea a provocat însă vii co
mentarii în cercurile observatori
lor politici, care consideră că „în
chiderea“ acestei baze are sem
nificația unui nou și evident eșec 
suferit de forțele S.U.A. în Viet
namul de sud. După înfrîngerca

de la Khe Sanh, din anul 1968 — 
subliniază observatorii — forțe
le S.U.A. au fost puse acum în- 
tr-o situație similară, fiind nevoi
te să renunțe la una dintre cele 
mai importante baze pe care și 
le-au construit pe teritoriul sud- 
vietnamez.

PEKIN — Corespondentul A- 
gerpres, Ion Gălățeanu transmi
te : Joi după-amiază, la Pekin 
au avut loc convorbiri intre 

■Huan Iun-șen, șeful Marelui 
Stat Major al armatei populare 
chineze de eliberare, și general 
colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România.

La convorbiri au participat din 
partea chineză Siao Cin-kuan, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale și 'Comandant al for
țelor maritime militare, persoa
ne cu munci de răspundere din 
departamentele de resort și alte 
oficialități militare.

Din partea română au parti-

paralizate de grevă
Comisia specială de anchetă desemnatăComisia specială de anchetă desemnată de 

guvern pentru a examina cauzele conflictului 
ce a determinat declanșarea grevei generale a 
docherilor britanici a încheiat joi seara audierea 

în dispută.părților aflate

In timp ce reprezentanții mun
citorilor din porturi au subliniat 
că salariile ce le primesc sînt 
mult inferioare față de dificultă
țile muncii prestate, reprezentan
ții patronatului s-au menținut pe 
poziția de a refuza satisfacerea
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Platformă 
submarine, 

tari in

MALGAȘA. — 
de prospecțiuni 
efectuînd cerce- 
largul mării.

Manifestație desfășurată pe 
străzile Londrei, împotriva 
intenției guvernului englez 

de a livra arms R.S.A.

SPANIA. — Poliția intervenind împotriva greviștilor din Granada, care cerea încheierea 
unui nou contract de muncă. Rezultat: 3 morți; 10 răniți.

Vasul norvegian „Fulvia" cu peste 700 de turiști la bord, a 
luat foc în zona Insulelor Canare. Pasagerii și echipajul au fost 
salvați de un vas francez, dar „Fulvia" a dispărut sub valuri.

La Londra a fost efectuată la 
cientul Henry Holloway, de 56 
cărui inimă este reglată de 

atomică. în imagine —

22 iulie o operație prin care pa- 
de ani, a devenit primul oni a 
aparate acționate de energic 
Holloway după operație.

Secvențe de pe glob bsecvențe pe pe glob

revendicărilor docherilor. Conclu
ziile comisiei vor deveni cunos
cute, sub forma unui raport, pro
babil la începutul săptămînii vii
toare.

Intre timp, greva continuă să 
paralizeze activitatea tuturor por
turilor britanice. Guvernul, prin 
intermediul lui Robert Carr, mi
nistrul forței de muncă și ~ pro
ductivității, a reafirmat că „nu 
va ‘ ezita să folosească împuterni
cirile excepționale ce i-au fost a- 
cor date pentru menținerea apro
vizionării cu mărfurile de primă 
necesitate“.

DECLARAȚIA
PREȘEDINTELUI

FINLANDEI
• INTK-O declarație făcută 

joi, președintele Finlandei 
Kekkonen a subliniat că „or
ganizarea unei conferințe euro
pene în problema securității 
va contribui la crearea unei at- 

afirmării

europene“.

mosfere favorabile 
identității naționale proprii a 
tuturor statelor
„Este de o importanță vitală, a
spus șeful statului finlandez, de 
a se lua noi inițiative de na
tură a elibera popoarele Euro
pei de teama unui război și de a 
le oferi încrederea într-un vii
tor pașnic".

cipat Ionel Vasile, adjunct al 
ministrului forțelor armate, și 
Aurel Duma, ambasadorul ro
mân in R.P. Chineză.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Seara, șeful Marelui Stat Ma
jor a oferit o recepție in cinstea 
delegației militare române, con
dusă de general colonel Ion Io- 
niță. Au participat Siao Cin- 
kuan, adjunct al ministrului a- 
părării naționale și comandant 
al forțelor maritime militare, 
Pin Sao-hui, locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major, Huan Gi- 
iun, adjunct al șefului Direc
ției superioare politice a arma
tei, Cian Ci-min, comisar politic 
al Direcției generale a intenden
ței, Uan Hui-ciu, corriisar politic 
al forțelor aeriene militare. Iu 
Jui-lin, locțiitor al comandan
tului, forțelor maritime militare, 
Ciao, Kuan-hua, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Li 
Cian, adjunct al ministrului co
merțului exterior, comandanți ai 
diferitelor arme și alte persoa
ne oficiale. Au fost prezenți 
Aurel Duma, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Pe
kin, membri ai ambasadei, ata
șați militari acreditați în capi
tala chineză.

în timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, de prietenie, Huan Iun-șen 
și Ion Ioniță au rostit toasturi.

Huan Iun-șen. a relevat că în 
îndelungata luptă revoluționară 
s-a cimentat o prietenie fră
țească între popoarele Chinei și 
României și între armatele ce
lor două țări. Această prietenie 
este statornicită pe baza princi
piilor egalității depline în drep
turi, respectării reciproce a inte
grității teritoriale, suveranității 
și independenței naționale, nea
mestecului reciproc în treburile 
interne și pe baza sprijinului și 
simpatiei reciproce, în spiritul 
internaționalismului proletar. De 
aoeea, această prietenie poate 
rezista la încercarea timpului. 
Constatăm cu bucurie că, în ul
timii ani, relațiile de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
popoare și armate ale noastre au 
cunoscut o consolidare și dez
voltare necontenită, în urma 
eforturilor comune depuse de 
ambele noastre părți. Recenta 
vizită în țara noastră a delega
ției M.A.N. și a Consiliului de 
Stat, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, a adus o nouă con
tribuție la dezvoltarea pe mai 
departe a prieteniei tradiționale 
dintre cele două partide și cele 
două popoare, ale Chinei și 
României. Sintem convinși că 
actuala vizită de prietenie in 
țara noastră a delegației militare 
condusă de tovarășul ministru 
Ion Ioniță va strînge, în mod 
sigur, și mai mult relațiile de 
prietenie frățească și de colabo
rare dintre cele două popoșre și 
armate ale noastre.

Rărspunzînd, Ion Ioniță a 
spus, printre altele : Aducem 
din partea oamenilor muncii din 
România socialistă, a conducerii 
noastre de partid și de stat, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, un fierbinte salut tovă
rășesc și de solidaritate interna
ționalistă tovarășului Mao Tze- 
dun. celorlalți conducători de 
partid și de stat ai R.P. Chi
neze, întregului popor chinez.

Deși România și China se află 
la mare distanță una de alta, 
între popoarele român și chinez,

între armatele noastre există 
puternice și statornice legături 
de prietenie, care-și au rădăci
nile in trecutul de luptă revolu
ționară al celor două popoare. 
Oamenii muncii din România 
au urmărit cu multă atenție și 
și-au manifestat solidaritatea cu 
lupta eroică a poporului chinez 
împotriva imperialismului și 
reacțiunii, pentru eliberarea nar 
țională și socială. Poporul ro
mân acordă o înaltă 
remarcabilelor realizări 
de poporul chinez.

După ce a trecut in 
succesele poporului român 
construcția socialistă, in înfăp
tuirea programului elaborat de 
cel de-al X-lea Congres al Parti
dului, vorbitorul a arătat că 
poporul român este conștient că 
muncind cu dăruire pentru în
tărirea și dezvoltarea multilate
rală a țării sale își îndeplinește 
cea mai de seamă îndatorire 
patriotică și, totodată, o sarcină 
internaționalistă, contribuind la 
întărirea socialismului, a forțe
lor antiimperialiste.

Vorbitorul a subliniat în con
tinuare activitatea desfășurată 
de P.C.R. și de guvernul român 
pe plan extern, principiile esen
țiale ale relațiilor dintre țările 
socialiste.

Opinia publică din țara noas
tră, a spus vorbitorul, își expri
mă satisfacția față de dezvol
tarea legăturilor de solidaritate 
internaționalistă și de colaborare 
tovărășească, față de cursul as
cendent al relațiilor pe plan 
economic, politic, cultural, teh
nic, științific și în alte dome
nii dintre R. S. România și R. P. 
Chineză, relații întemeiate pe 
stimă și respect reciproc.

în încheiere, ministrul român 
a arătat că actuala vizită are loc 
la scurt timp după cea a dele
gației M.A.N. și a Consiliului de 
Stat. Așa cum a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C. Ro
mân, partidul nostru apreciază 
în mod deosebit rezultatele aces
tei vizite, care a evidențiat do
rința comună de a acționa pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre 
partidele și țările noastre — 
ceea ce corespunde atît intere
selor celor două țări, cit și cau
zei generale a socialismului.

prețuire 
obținute

revistă 
în

„Fiesta de la 
solidaridad“
în localitatea balneară Va- 

radero a început „Fi.esta de 
la solidaridad“ — Sărbătoa
rea solidarități — organizată , 
în cinstea brigăzilor de tineri 
din 27 de țări, printre care și 
brigada „23 August — Româ
nia“, care au participat la 
Zafra din acest an. La festi
vitatea de deschidere au fost 
prezenți Jesus Montane și 
Manuel Pineiro, membri ai 
C.C. al Partidului Comunist 
din Cuba, Jaime Crombet, se
cretar general al Comitetulu1 
Național al Uniunii Tinerilor 
Comuniști din Cuba (U.J.C.).

Adresîndu-se tinerilor, Jai
me Crombet a mulțumit, în 
numele întregului tineret din 
Cuba, pentru munca prestată 
în cadrul marii campanii a 
Zafrei.

CIU EN-LAI, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, 
a primit delegația Alianței for
țelor naționale, democratice și 
pașnice din Vietnam, condusă 
de Trinh Dinh Thao, președin
tele C.C. al Alianței și vicepre
ședinte al Consiliului Consulta
tiv al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud.
• NUMĂRUL vizitatorilor Ex

poziției Internaționale de la 
Osaka depășise, la mijlocul a- 
cestei săptămîni, cifra de 
37 828 729. Numai în cursul zi
lei de joi, a anunțat Asociația 
japoneză pentru „ExpO-70“, pa
vilioanele de la Osaka au fost 
vizitate de 288 310 persoane.

CONVORBIRILE 
SOVIETO-AMERICANE

• VINERI a avut loc cea 
de-a 26-a ședință de lucru din 
cadrul convorbirilor sovieto-a- 
mericane asupra 
cursei Înarmărilor 
Discuțiile, care au durat 
proape o oră și jumătate, s-au 
purtat în localul ambasadei 
Statelor Unite din Viena. Urmă
toarea ședință de lucru a a- 
cestor convorbiri va avea loo 
marțea viitoare la sediul am
basadei sovietice.

INUNDAȚIILE DIN 
INDIA

limitării 
strategice.

a-

• APELE fluviilor din statul 
indian Uttar Pradesh, ieșite 
din matca lor, au inundat peste 
300 de localități, provocînd 
moartea a cîteva sute de per
soane și lăsînd fără adăpost 
mii de locuitori. Potrivit date
lor oficiale anunțate la Luck- 
now — capitala statului — a- 
pele dezlănțuite ale fluviului 
Alak Nanda au provocat moar
tea a peste 138 de persoane. 
Numeroase autobuze care tran
sportau pelerini au fost luate 
de ape. Companiile de transport 
locale apreciază că în timpul 
acestor inundații și-au pierdut 
viața peste 500 de persoane. 
Principalele căi de comunicație 
au devenit impracticabile. Mi
nistrul principal al acestui stat 
indian a declarat că inundațiile 
au provocat mari daune mate
riale și umane.

în statul Assam, armata, pusă 
în stare de alertă, participă la 
operațiunile de salvare a per
soanelor și bunurilor materiale 
în regiunile afectate de 
dații. în acest stat, apele 
viului Brahmaputra, care 
revărsat, au lăsat fără adăpost 
peste 30Ü 000 de persoane.

TENTATIVĂ DE RĂPIRE
• POLIȚIA din orașul brazi

lian Recife a zădărnicit joi o 
tentativă de răpire a consulului 
Statelor Unite din localitate.

inun- 
flu- 
s-au

Forțele de ordine 
focul asupra persoanelor 
au participat la această tenta
tivă. Ulterior, poliția a comu
nicat că a arestat trei persoane.

• CEI doi tehnicieni vest-ger- 
mani, angajați ai societății 
nord-americane „SOuth Ame
rican Placers“, răpiți cu cîteva 
zile în urmă de membri ai orga
nizației clandestine din Bolivia 
„Armata de Eliberare Națio
nală“ au fost eliberați.

au deschis 
care

Sărbătoarea
Cubei

sini

1970 
mare 

în-

26 iulie este o dată boga
tă în semnificații în istoria 
poporului cubanez. în aceas
tă zi de vară a anului 1953, 
o grupă de tineri revoluțio
nari, sub conducerea lui 
Fidel Castro, ataca, în zori, 
fortăreața militară de la Mon- 
cada, dînd semnalul începe
rii Insurecției Naționale Cu
baneze. La capătul unei lup
te îndelungate și acerbe îm
potriva regimului dictatorial 
de sumbră amintire a lui 
Batista, Insurecția Națională 
Cubaneză se încheia Ia 1 ia
nuarie 1959 cu o victorie 
strălucită, deschizînd în Cuba 
drumul unor profunde trans
formări social-economice. A- 
niversarea acestei date a de
venit, firește, o tradiție, fiind 
alături de ziua victoriei re
voluției, sărbătoare națională 
a poporului cubanez.

Cei aproape 7 ani de lup
tă împotriva dictaturii, pen
tru instaurarea unui guvern 
popular, au fost urmați de e-

pentru calea socialistă, de- 
mo'nstrînd în mod clar că nu 
este dispusă să se reîntoarcă 
la situația din trecut.

Rezultatele eforturilor stă
ruitoare ale poporului cuba
nez pentru dezvoltarea eco
nomică, socială și culturală 
nu au înlîrziat să vină. A 
crescut producția industrială, 
s-a diversificat agricultura, 
în același timp, cultura și 
prelucrarea trestiei de zahăr, 
care constituie baza econo
miei cubaneze, au cunoscut 
o amplă dezvoltare, în 
obținîndu-se cea mai 
producție de zahăr din 
treaga istorie a Cubei.

Deosebit de evidente 
progresele înregistrate în do
meniul social-cultural. După 
lichidarea analfabetismului, 
prin construirea a numeroase 
localuri de școli și formarea 
cadrelor didactice necesare, 
s-au creat condițiile pentru 
introducerea învățămîntului 
general .gratuit și s-au

Construcții noi, ridicate în ultimii ani la Havana, capitala 
Cubei.

bazele învățămîntului politeh
nic. Cîteva cifre concluden
te : de trei ori mai multe 
cadre didactice, de zece ori 
mai mulți studenți decît în 
1959, 24 de cărți editate pe 
minut, ș.a.m.d.

Pentru anii viitori, Cuba a 
planificat, pe lingă continua
rea dezvoltării industriei za
hărului, extinderea produc
ției în domeniul petrochimiei, 
îngrășămintelor chimice, in
dustriei mecanice, al zooteh
niei și al bunurilor de larg 
consum, lărgirea rețelei de 
diumuri și căi ferate etc.

Convins că dezvoltarea 
multilaterală a fiecărei țări 
socialiste contribuie la creș
terea forței și influenței în
tregului sistem socialist în 
lume, poporul român urmă
rește cu bucurie și satisfacție 
succesele obținute de Cuba. 
Legate prin aspirații comune, 
România și “ 
l„j.» „v t-iinviuf, ue siriusa 
colaborare și ajutor reciproc, 
în interesul celor două po
poare, al cauzei socialismu
lui. Cooperarea economică și 
tehnico-științifică, schimburi
le comerciale și culturale sînt 
în continuă extindere.

Cu prilejul acestei sărbă
tori a Cubei frățești, urăm 
poporului cubanez noi și im
portante succese în opera de 
construire a socialismului.

forturi neîntrerupte. Revolu
ția moștenea o situație deo
sebit de grea — mizerie, șo
maj, analfabetism. Trebuia 
schimbată întreaga structu
ră a societății. Realizările Cu
bei în anii regimului popu
lar în creșterea și diversifica
rea producției, în lichidarea 
analfabetismului și dezvolta
rea culturii sînt cu atît mai 
importante, cu cît ele au fost 
obținute în condițiile unei 
permanente confruntări cu 
dificultățile create de blocada 
economică instituită de S.U.A. 
și de uneltirile contrarevolu
ționarilor cubanezi. în ciuda 
acestor dificultăți, Cuba 
populară a adoptat cu con
secvență măsurile urgente 
care Se impuneau. încă din 
primul an al victoriei revolu
ției a fost înfăptuită reforma 
agrară, prin care au fost îm
proprietărite 150 000 de fa
milii de țărani. Un an mai 
tîrziu au fost naționalizate 
bogățiile subsolului, întreprin
derile bancare și serviciile 

, publice, capitalul străin pier- 
, zîndu-și pozițiile dominante 
, pe care le deținea în Cuba. 
, In același timp, prin naționa- 
, lizarea bunurilor marilor pro- 
! prietari autohtoni, a fost înlă- 
, turată baza economică a bur- 
, gheziei cubaneze. încercările 
, de blocaj, sabotaj, presiuni e- 
, conomice și politice au eșuat 
, în mod lamentabil, Cuba ară- 
i tîndu-se fermă în opțiunea sa

aspirații comune, 
,i Cuba dezvoltă re

lații de prietenie, de strinsă

BAZIC ȘTEFAN

Sosirea unei delegații române
HAVANA 24. — Cores

pondentul Agerpres, Victor 
Stamate, transmite : La in
vitația C.C. al Partidului 
Comunist și a Guvernului 
Revoluționar. din Cuba, la 
Havana a sosit o delegație 
română formată din tova
rășii Bujor Almășan. mem
bru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul industriei miniere și

geologiei- Constantin Mitea, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor 
externe. Delegația va 
participa la festivitățile 
care vor avea loc cu ocazia 
celei de-a XVII-a ani
versări a insurecției națio
nale cubaneze.

Start incert la Bruxelles
Prima reuniune de lu

cru din cadrul negocieri
lor purtate între repre
zentanții Comunității E- 
conomice Europene și cei 
ai Angliei, în vederea a- 
derării acesteia din urmă 
la Piața comună, s-a des
fășurat intr-un 
care confirmă 
exprimata in 
rinduri în paginile 
iei. Incertitudinile au o 
dublă proveniență. In 
primul rînd, ele rezultă 
din cadrul intern al Pie- 
ții comune. Cu numai o 
zi înaintea reuniunii da
lucru, la care urma să
participe și reprezentan
tul englez, miniștrii de 
externe ai „celor șase" 
s-au intilnit pentru a-și 
armoniza propriile poziții 
privind prioritatea dosa
relor ce vor trebui abor
date. După dezbateri a- 
prinse, în cursul cărora 
s-a relevat existența a 
numeroase divergențe, s-a 
ajuns la o „clarificare 
relativă" privind desfășu
rarea ulterioară a nego
cierilor. Cit de trainică 
se va dovedi înțelegerea 
intercomunitară rămîne 
de văzut... In al doilea 
rînd, incertitudinile se 
referă la existența unor 
deosebiri de opinie între

climat 
temerile 
repetate 

pre-

„cei șase“ și Anglia, pri
vind probleme de proce
dură de importanță ma
joră în luarea startului 
negocierilor propriu-zise. 
încă la primele contacte 
din cadrul ședințelor de 
lucru, cînd cele două 
părți și-au expus (pentru 
a cita oară ?) pozițiile, 
observatori prezenți la 
Maison d’Europe — sediul 
Comunității Economice 
Europene din Bruxelles 
— au relevat numeroase 
deosebiri în metodele de 
lucru propuse. Astfel, in 
timp ce reprezentantul 
englez, Anthony Barber, 
ministru de stat însărci
nat cu afacerile europe
ne, și-a exprimat dorin
ța creării unor grupuri 
însărcinate cu studierea 
problemelor, grupuri care 
să se întilnească la fie
care două săptămîni, 
„cei șase“ au insistat 
pentru stabilirea, de la 
început, a problemelor 
destinate soluționării, in 
cadrul unor reuniuni Ia 
nivel ministerial. Pe de 
altă parte, în timp ce 
Anglia și-a manifestat 
intenția ca in perioada 
tranzitorie, de circa un 
an, să-și adapteze doar 
propria legislație econo
mică la cele 4 000 de re-

Tratativele dintre Comunitatea Economică Europeană (prescurtat în limba 
germană — E.W.G.) și Anglia în viziu nea caricaturistului de la ziarul vest- 

german „Die Well".
Reuniunea s-a prelun

git pină noaptea tîrziu. 
In una din pauze, cores
pondentul din Bruxelles 
al agenției FRANCE 
PRESSE relata că „pen
tru moment... cele două 
delegații nu se găsesc pe 
aceeași lungime de undă". 
In sfîrșit, la încheierea 
reuniunii, același cores
pondent anunța că s-a a- 
juns la „un acord mi-

guli și reglementări a- 
probate de Piața comună 
in cei aproximativ 13 ani 
de existență, urmînd ca 
o altă perioadă să fie a- 
cordată pentru adaptarea 
economiei, in opinia 
membrilor C.E.E., peri
oada de tranziție ar tre
bui folosită pentru solu
ționarea tuturor proble
melor ridicate de adera
rea la Piața comună.

nim, rezultat al unui com
promis, care nu entu
ziasmează pe nimeni“.

Cortina a căzut pină in 
toamnă. Nimeni nu știe 
dacă viitoarea rundă a 
„negocierilor va reuși sau 
dacă ele se vor îngloda 
în labirintul intereselor 
imense ale acestor țări" 
(LES ECHOS).
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