
PRIMIRE LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
Miercuri, 29 iulie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, a primit, la Man
galia Nord, pe Omann Sigurd, 
președintele Partidului Socia
list Popular din Danemarca, 
care se află la odihnă în țara 
noastră.

La primire a participat to
varășa Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă prieteneas
că, a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la unele pro
bleme internaționale, la dez
voltarea relațiilor dintre . cele 
două partide și popoare.
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Brigada de tineri tehnicieni „23 August—România“ 
s-a înapoiat ieri din Cuba 

Și-au îndeplinit cu cinste 
misiunea încredințată de U.T.C.! J

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Aseară, o dată cu asfințitul, la 
Direcția agricolă a județului Te
leorman s-au primit comunicări 
stas din toate cooperativele agri
cole de producție : recoltatul 
păioaselor s-a încheiat cu succes 
pe întreaga suprafață cultivată. 
Totodată, arăturile, însămînțări- 
le culturilor duble și celelalte 
lucrări de sezon se efectuează 
într-un ritm accelerat. Produc
ția medie obținută pe întinderea 
de o sută și ceva de mii de 
hectare cultivate, depășește con
siderabil orice așteptare — în 
toate cooperativele agricole s-a 
menținut constant deasupra pla-

TELEORMANUL 
RAPORTEAZĂ:

a

întreaga 
producție 
de grîu în 
hambare 

nificărilor inițiale. Prin această 
realitate se explică, de altfel, 
îndeplinirea în cea mai mare 
parte a angajamentului formulat 
în chemarea țărănimii teleormă- 
nene lansată la sfîrșitul lunii 
mai, de a valorifica suplimentar 
la contracte 7100 tone grîu.

Obținerea acestui lăudabil 
succes : încheierea recoltatului la 
grîu, într-o perioadă cu 8 zile mai 
scurtă ca anul trecut, s-a datorat 
în bună parte folosirii din plin a

GHICA SASU
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In cartierul Remetea din Tg. 
Mureș se înalță noile locuințe 
ale cetățenilor Hîrșan loan ji 

Kiraltj Ernii, locuințe con
struite cu sprijinul acordat 
sinistraților de către stat (sus).

Verticala reconstrucției la 
Mediaș (dreapta).

Foto : PLÄJÄS ISTVÄN

La Institutul „Chimigaz" Mediaș — con
tracte de cercetare în valoare de peste 20 de 
milioane de lei anual, economii de zeci și sute 
de milioane.

Noua heraldică 
a Mediașului —

CHI
Emblema Mediașului, oraș de 

șapte ori secular, reprezintă un 
ciorchine auriu pe un cîmp al
bastru. Este, desigur, o aluzie la 
bogăția podgoriilor tîrnăvene, la 
aurul vestitului Traminer sau 
Muscat din această „țară a 
vinului“. O heraldică contempo
rană ar alătura însă, neapărat, la 
„armele" pașnice ale vechiului 
burg transilvănean retorta chimiș- 
tilor. Nu numai pentru faptul că 
pe aceste meleaguri binecuvîntate 
omul pășește pe giganticele re
zervoare de hidrocarburi acumu
late pe fundul vechiului Ocean

MIA
Sarmatic de-a lungul a milioane 
de ani, ci, mai ales, pentru că 
în ultimii ani chimia a devenit 
aici o ocupație la fel de răspîn- 
dită ca cea tradițională, de pod- 
gorean.

Iată de ce, nu întîmplător, Me
diașul este locul unde funcțio
nează unul din cele mai impor
tante institute de cercetări chi
mice din țară — Institutul pentru 
chimizarea gazului natural. Isto-

PETRE JUNIE
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Cu sprijinul masiv și prompt al statului

OAMENII ÎȘI REDOBÎNDESC 

CĂMINELE
n numărătoarea de la re
vărsarea puhoaielor în
coace, cele 75 de zile nu 

sînt de ajuns pentru a uita ce a 
fost, dar sînt suficiente pentru a 
ne convinge că oamenii, găsind 
un sprijin direct, eficient, nu nu
mai moral dar în primul rînd ma
terial în măsurile urgente adop
tate de conducerea partidului și 
statului, s-au dovedit și se dove
desc în stare să dirijeze pe mă
tura voinței lor metamorfoza geo-

grafiei și pămîntului greu încer
cat. Terenuri agricole, șosele, căi 
ferate au reintrat și reintră în fo
losință deplină, digurile stau de 
veghe pe malurile unde s-au re
pezit vîltorile. E de necrezut în 
cîte direcții neprevăzute îna
inte de luna mai s-a putut di
versifica energia brațelor de 
muncă, multiplicîndu-și efortul 
dăruit reconstrucției, efortul în 
care reclădirea locuințelor pen- 
țru sinistrați ocupă un loc de

seamă, dar parcă și mai impre
sionante sînt sumele — zeci și 
sute de milioane de lei — pe care 
statul le-a alocat imediat pentru 
ca oamenii să-și reclădească că
minele.

în statisticile care centrali
zează ritmul lucrărilor în jude
țul Mureș, cifrele devin mai 
mari în fiecare zi. Beneficiin- 
du-se de ajutorul acordat de 
cătje stat, se desfășoară din plin 
construirea a 1017 case noi și 
s-a terminat clădirea a 178 de 
case. S-au refăcut peste 3 300 de 
locuințe avariate, s-au reparat 
876 de apartamente și sînt în 
curs de execuție avansată repa
rațiile la alte 609 apartamente. 
Atît în mediul urban cît și în 
mediul rural cetățenii care au 
avut locuințe proprietate perso
nală își iau în primire noile că
mine. Datorită ritmului crescut 
înregistrat pe șantierele de lo
cuințe, a fost suplimentată la 
nivel de județ cota de materiale 
de construcții pentru trimestiul 
III. Se trimit în plus 4 550 tone 
ciment, 3 170 000 bucăți cără
mizi, 750 mc bile manele, 
150 mc cherestea rășinoase, can
tități însemnate de parchete, oțel- 
beton, tablă zincată și altele. 
Este de ajuns să facem un sim
plu calcul bănesc ca să vedem 
cît valorează aceste materiale, 
transportul lor, faptul că oame
nii le-au primit beneficiind de 
măsurile speciale de reducere a 
unor taxe, adoptate de stat. Pen
tru aceasta, statul a dirijat spre 
zonele calamitate însemnate for
țe organizatorice, între care o

mare contribuție în livrarea ma
terialelor de construcție pentru 
mediul rural se desfășoară prin 
cooperația de consum, prin unele 
întreprinderi și șantiere de con
strucții.

Am vizitat zilele acestea comu
na Cuci, una din localitățile 
cu cele mai multe leziuni de 
pe urma inundațiilor dar și 
cu cele mai multe noutăți, ale 
reconstrucției. In luna mai pri
mele fundații pentru locuin
țe au fost săpate în cîteva 
străzi trasate printr-un lan ver
de de grîu. Noua vatră a satului 
se definea deopotrivă cu recolta 
în foarte mică măsură sacrifi
cată. Acum, cînd griul rămas 
necosit a dat în boabe aurii și 
s-a adunat în snopi, străzile cele 
noi din lan au devenit într-ade- 
văr străzi, profilînd cu claritate 
cartierul în care noile locuințe 
sînt complet terminate, 30 sînt 
ridicate în roșu, iar restul de 120 
se apropie de acoperiș Oamenii 
văd astfel cu ochii lor cît de ra-

C. POGĂCEANU
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După circa 22 de ore de zbor 
— cu o escală la Praga — mem
brii brigăzii de tineri „23 Au- 
gust-România“ au sosit ieri sea
ră, pe aeroportul internațional 
București-Otopcni, venind din 
Cuba prietenă.

La sosire erau prezenți tova
rășul Traian Ștefănescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., președin
tele U.A.S.R., activiști ai C.C. 
al U.T.C.. ca și numeroși tineri 
veniți pentru a-i saluta pe so
lii tineretului român partici- 
panți, alături de poporul Cubei, 
de tinăra generație a acestei 
țări, la marea Zafră.

Au fost de față Jesus Guer
rero, însărcinat cu afaceri a.i. al 
ambasadei Republicii Cuba la 
București, și alți membri ai am
basadei.

în mulțimea de miini care se 
întind, de cuvinte de salut, în 
atmosfera de bucurie prilejuită 
de revederea după atitea iuni, 
reporterul încearcă să culeagă 
unele impresii.

Comandantul brigăzii, Gheor
ghe Radu, activist al C.C. al 
U.T.C., ne declară :

—- Brigada de tehnicieni „23 
August-România“, compusă din 
33 de tineri, provenind după 
cum știți, din numeroase jude
țe ale țării, reprezentind 20 de 
prestigioase colective industria
le, și-a îndeplinit cu cinste mi
siunea încredințată de organiza
ția noastră de tineret. Am în
cercat ca pe durata șederii noas
tre în Cuba să fim exponenți 
ai sentimentelor de prietenie 
frățească, pe care tineretul și 
poporul român le poartă Cubei 
revoluționare, poporului și ti
neretului acestei minunate țări, 
în permanență am fost preocu
pați de îndeplinirea exemplară 
a obiectivelor de muncă. în 
același timp am efectuat un 
util schimb de experiență cu or
ganizația de tineret din Cuba 
socialistă — Uniunea Tinerilor 
Comuniști. în zilele petrecute 
în Cuba ni s-a oferit prilejul 
de a cunoaște munca de zi cu 
zi a poporului cubanez, preocu
pările sale actuale. Am partici
pat, de asemenea, la festivități
le prilejuite de aniversarea zi-

IOAN TIMOFTE
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EHRENBURG
de ZAHARIA STANCU

Educația presu

pune 
normelor

CE CULTURĂ 
FILOZOFICĂ 
AVEM LA ÎS 

ANI?

• Pregătirea tînărului pentru viața socială, 
o datorie conjugată a școlii și familiei • Nu 
supraîncărcarea programei, ci modernizarea 
și raționalizarea predării filozofiei • Profe
sorul — un om de înaltă cultură umanistă și 
pozitivă • Introducerea unui curs de etică 
persistă ca o cerință fundamentală a instruc
ției și educației • Se impune editarea cîtorva 
antologii filozofice pentru tineret.

convertirea 
în valori

La vîrsta de 18 ani, tînărul ca
pătă drepturi și datorii depline ; 
devine, de drept, cetățean. In 
ce măsură este el și de fapt, res
ponsabile sînt familia și școala. 
Lor le revin responsabilitățile 
sociale majore în plămădirea vii
torului cetățean. Iată cum în
trebarea „Ce cultură filozofică 
avem la 18 ani ?“ își dezvăluie 
acuta sa importanță socială. Căci 
ea va desemna nu numai ce ba
gaj de cunoștințe pozitive are un 
tînăr, nu numai ce specialitate

își va alege, nu numai ce va de
veni ci, esențial, ce și cine este 
tînărul care la 18 ani, căpătînd 
dreptul de a-și întemeia o fami
lie, pășește pragul vieții sociale, 
devenind cetățean. Acestei reali
tăți sociale cred că trebuie să-i 
subordonăm întrebarea și răs
punsurile în consecință.

MIHAIL PIȘCOCI

(Continuare în pag. a IV-a)

PERSPECTIVĂ 1970 
A NOII POLITEHNICI 

BUCUREȘTENE

Vast edificiu, desfășurat pe 
o suprafață de 172 000 m.p., 
Politehnica din Capitală va 
oferi condiții optime de pre
gătire pentru 12 000 de stu- 
denți, repartizați în 10—12 
facultăți. Acest imens spațiu 
este distribuit în 580 labora
toare, 28 amfiteatre, 130 săli 
de proiecte și desen, 120 
săli de curs și numeroase 

biblioteci

De numele lui llya Ehrenburg am auzit relativ tîrziu, abio 
prin anii 1930—1931, adică după ce cunoscusem nu numai 
poezia lui Esenin și a lui Maiakovski ci și prima serie de 
romane semnate de scriitori noi, ieșiți din focul Marei Re
voluții din Octombrie. într-o seară cineva mi-a întins o carte 
și mi-a șoptit tainic : „Citește-o și dă-o mai departe". „Dar 
cine e autorul ?". „Url\rus care trăiește mai mult prin străi
nătate decît la el acasă". „Emigrant „Nu. Mai curînd un 
neliniștit care nu-și găsește locul".

Am citit cartea, bineînțeles, pe nerăsuflate și-am dat-o și eu 
mai departe. Nu-mi produsese o impresie deosebită, ca atî- 
tea alte cărți sovietice, și mai ales nu înțelesesem dece Julio 
Jurenito era socotită o lucrare subversivă, iar Ehrenburg, au
torul ei, un revoluționar. Dar multe nu înțelegeam eu pe vre
mea aceea, iar alții înțelegeau și mai puțin decît mine.

Anii' au trecut. Din cînd în cînd mai auzeam cîte ceva 
despre Ehrenburg, — ba că s-a întors la Moscova, ba că 
s-a supărat pe nu știu cine și s-a stabilit la Paris.

Mi-au mai căzut în mînă și alte cărți ale lui Ehrenburg. 
Nu m-au cucerit decît pe jumătate. Omul îmi făcea impre
sia că se află într-o permanentă alergare. Caută... Caută... 
Orice scriitor adevărat caută ceva pentru cărțile sale : su
biecte originale, material nou de viață, poziția de pe care 
urmează să se adreseze oamenilor... Și așa mai departe... 
Prin ce se deosebea Ehrenburg de alții ? Prevedea, în arti
colele sale, ascensiunea fascismului, războiul, prăbușirea în 
noroi și în sînge a Europei și a întregii omeniri și cerea po
poarelor să se unească pentru împiedicarea catastrofei. în 
anii dintre cele două războaie mondiale puțini scriitori și 
ziariști s-au bătut pentru păstrarea păcii în lume ca Ehren- 
burg. Pacea însă nu a putut fi păstrată. Războiul a început. 
Ehrenburg a trecut cu trup și suflet de partea războiului de 
apărare a patriei, de partea războiului care trebuia să fie 
dus pînă la capăt, — adică pînâ la zdrobirea totală a hoar
delor fasciste. în toată vremea cumplită a războiului, Ehren- 
burg — civilul Ehrenburg — putea fi văzut zilnic cînd într-o 
parte a frontului cînd în alta. Privea. Nota. Scria. Desco
perea și înfățișa crimele fără precedent ale fascismului, de- 
plîngea suferințele soldaților, eroismul lor, forța lor care 
pînă la urmă trebuia să biruie, cînta eroismul poporului, 
durerea lui.

Aveam destul de des știri despre Ehrenburg. Articolele lui, 
care îi turbau pe fasciștii lui Hitler, treceau din mină în 
mînă, găseau pretutindeni un larg răsunet, ajungeau uneori 
sub ochii multora dintre noi. Faima scriitorului sovietic se 
afla în plină creștere. „Ehrenburg e cel mai mare ziarist al 
timpului nostru". „Ehrenburg e tipul cel mai reușit al scriito
rului cetățean". Multe aprecieri cu privire la Ehrenburg am 
auzit în anii grei ai războiului, multe am auzit și după ce 
anii grei ai celui mai nimicitor război din istoria lumii ou 
trecut. Scriitorii care coboară din turnul de fildeș pentru a 
face, în cetate, politica cetății au prieteni, însă au și duș
mani. Așa i s-a întîmplat și lui Ehrenburg. E mai bine să nu 
stăruim aci și să trecem mai departe.
. Mai departe, după anii războiului fierbinte, în care au pie

rit mai mult de cincizeci de milioane de făpturi omenești, 
au venit anii războiului rece, iar după aceștia ani neliniștiți,

(Continuare în pag. a IV-a)
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priveau zîmblnd, a roșit ți s-a 
Întors la loc.

Aparent gestul este fără im
portantă, sau — ar spune unii 
— normal. Da. Este reacția nor
mală intr-o asemenea situație. 
Dar cum sîntem obișnuiți eu 
ții ea uneori taxatorul „să 
aibă mărunt" — incercînd să 
țină cei 5—10 bani plnă la 
tunjlrea sumei, comportarea 
nerel încasatoare este lăudabilă.

Am vrut s-o întreb cum se 
numește ; dar nu știu dacă ar fi 
scos mal mult in evidență gestul 
fetei, pentru noi ea răminind un 
om cinstit care-și 
munca, și un număr : 
TOR Nr. 35184.

turistică au conferit programu
lui de tabără atrăgătoarele ca
lități ale odihnei active. Și dacă 
»copul principal al taberei de 
la Singiorz : familiarizarea ele
vilor cu aspectele practice ale 
muncii de organizație in școala 
generală, a fost cu prisosință 
îndeplinit, nu este mai puțin a- 

■ devărat. că Intilnlrea de două 
aiaUnei"lo- | •4PtSm,ni * celor 200 de elevi, 
10 la sută I a constituit șl un excelent prl- 
flnal la o I leI de '““oaștere, de viitoare 

rememorări tonifiante.
8. CALIN

probabilităților, statistica, S-a 
reușit pentru prima dată in 
țara noastră să se elaboreze un 
proces tehnologic ale cărui faze 
de lucru să fie astfel alese incit 
să nu existe perturbațil in con
strucția locomotivei. Printr-o re
partizare judicioasă a numărului 
de muncitori pe fiecare bloc de 
lucru se reduce simțitor perso
nalul din secții, 
timpul de fabricație 
comotive scade cu 
ceea ce conduce in 
producție suplimentară anuală 
de circa 30 de locomotive.

La proiectul de stat, Ion Sebe
șan a avut ca temă proiectarea 
unei locomotive Diesel 
de 2 800 C.P. prima de 
din țară. De subliniat 
iectul înglobează multe 
crări de cercetare al căror autor 
este. Evident, varianta va avea 
indici de exploatare superiori, 
de care transporturile noastre 
feroviare vor beneficia din plin.

CINTECELE

SUCEVENI

MIRELA CAZACU

ți

date in folosință încă două

cămine studențești.

Foto: O. PLECAN

A. VASILESCÜ
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toate centrele uni- 
devenit obișnuite

electrioe 
acest fel 
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tabăra » 
intere- 

cultural- 
Proce- 

spin-

va fi 
La Ploiești,

gazda unor 
manifestări

și sportive. 
„Pădurea La Institutul agronomic „N. 

Bălcescu" — București vor fi

va face să

SE CONSTRUIEȘTE

JURNAL DE TABĂRĂ

DRUM CU 2800
CAI... PUTERE

urmă cu doi ani la Con-

nfineruo

i 
I 
I

Regretatul Folco 
centa reluare de 

lariul groazei
BĂNUIALA : rulează la Doina

(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
ARGOMAN SUPER-DIABOLI-

PENTRU STUDENȚI
Aproape în 

versitare au 
pancartele cu inscripții : „Șan
tier construcții studențești“. în 
vara aceasta, valoarea investițiilor 
destinate ridicării unor noi lo
caluri pentru facultăți, laboratoa
re, cămine și cantine se ridică la 
peste 230 milioane lei.

După cum se știe, în toamna 
anului trecut în noul sediu al 
Politehnicii bucureștene s-au dat 
în folosință primele spații de în
vățămînt. Anul acesta alte amfi
teatre, săli de seminarii și labo
ratoare vor fi puse la dispoziția 
studenților. Valoarea totală a lu
crărilor însumează 59 milioane 
lei.

Și în alte instituții de Invăță- 
mînt superior bucureștene șantie
rele de construcții cunosc o acti
vitate intensă. Sînt aproape ter
minate lucrările de refacere a 
aripei centrale a localului Uni
versității. Spațiul de învățămînt 
— amfiteatre, săli de seminarii, 
biblioteci — s-a extins aici cu 
6 560 m p. De asemenea, la Aca
demia de studii economice ți la 
Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu" studenții vor beneficia, 
începînd de la toamnă, de noi 
localuri, acest fapt făcînd posi
bilă o mai judicioasă alcătuire a 
programului de cursuri și semi
narii, precum și o mai avanta
joasă desfășurare a lucrărilor 
practice și proiectelor.

La Cluj au fost terminate lu
crările noului local al Facultății 
de farmacie. Amfiteatre luminoa
se, laboratoare moderne, săli de 
seminarii într-un număr suficient 
constituie o bază materială care 
fără îndoială va contribui simți
tor la îmbunătățirea procesului 
de învățămînt în facultate. La 
Brașov, studenții Facultății de 
mecanică vor avea și ei, de la 
toamnă, spații de învățămînt su
plimentare. Suprafața totală 
a noilor amfiteatre, laboratoare 
și săli de seminarii 
de 5 000 m.p. I ___ _
noua clădire a Institutului de 
petrol și gaze 
crească spațiul de învățămînt 
destinat pregătirii viitorilor ingi
neri petroliști cu peste 10 000 
m p. La Craiova, în cadrul Uni
versității va funcționa de la toam
nă o nouă instituție de învăță
mînt superior: Facultatea de 
medicină. în prezent, forurile 
universitare locale, sprijinite de 
Ministerul Învățămîntului, se în
grijesc ca studenții să poată în
cepe cursurile la 1 octombrie 
într-un local care să asigure con
diții de pregătire dintre cele mai 
bune.

în București, la Institutul a- 
gronomic vor fi date în folosință 
încă două cămine cu peste 1 700 
de locuri. La Cluj, unde se află 
în construcție un nou complex 
studențesc, sînt aproape gata trei 
cămine și o cantină pentru 3 000 
de studenți. La Iași s-a inaugu
rat, în anul universitar trecut, 
complexul social studențesc „Tu
dor Vladimirescu". în toamna a- 
ceasta lucrările de construcție vor 
fi încheiate. Studenții Politehnicii 
vor primi aici încă 1 320 de locuri 
în cămine, iar studenții Institu
tului de medicină și farmacie 472 
de locuri. Vor mai fi date în fo
losință noi cămine studențești la 
Constanța (328 locuri), la Tg. 
Mureș (328 locuri), la Timișoara 
(416 locuri) etc.

OLTULUI"

IOAN VOICU

începînd da la 31 Iulie se va 
desfășura la Călimănești cel 
de-al II-lea Festival folcloric 
„Cìntecele Oltului“.

în anul acesta la festivalul 
organizat de Comitetul pentru 
cultură și artă al județului . riri/HAn
Vîlcea, participă ansambluri I CLUBUL tltVlLUR
folclorice din județele Sibiu, | 
Harghita, Olt, Brașov, Co- 
vasna, Vîlcea.

în ultima zi a Festivalului, 
dminică 2 august, în Ostrovul , . , ......
Călimănești va avea loc o I Vacanța de varâ identifi-
mare sărbătoare folclorică de- | <*-

,x . , . , . I cu imaginea tmarului ou ruc-dicată unei parade a portului I sacuj țn Spate, al excursiilor în 
popular. I munți sau cu orele nesfîrșite

în aceeași zi va avea loc și I petrecute pe nisipul plajei. Nu 
un spectacol de gală „Rapso- I înseamnă că sutele de elevi su- 
dia Oltului“ I ceveni rămași acasă nu au unde, ’ _ , I să-și petreacă vacanța.Un ultim amănunt. în ca- I Ip afar- de parcurile și cine. 
drul Festivalului va avea loc I m«tografele orașului, elevii su- 
un concurs în care se va alege I ceveni preferă cluburile orga- 
„Frumoasa Oltului". I ’n ?ice^Ior- Un

• astfel de club este și acela al 
liceului nr. 2. Clubul își struc
turează activitatea pe trei sec
ții — științifică, - cultural-artis- 
tică și sport-turism. în cadrul 
acestora se desfășoară o mul
titudine de acțiuni reflectate atît 
in temele dezbătute pînă acum : 
„Modernismul în artă“, „Știința 
in slujba omului“ cit și în ex
cursiile organizate în împreju
rimile Sucevei, sau la expoziția 
școlară județeană, în interesan- 

Pentru cei aproape 200 de e- I tele întreceri de șah și tenis de 
levi din județele Cluj, Sălaj, I masă. O excursie care a depă- 
Satu-Mare, Maramureș și Bis- I șit limitele unei plimbări obiș- 
trița-Năsăud frumoasa località- I nuite a fost aceea de la cetatea 
te balneară Sîngiorz nu a ofe- I de scaun a lui Ștefan cel Mare, 
rit numai cadrul ideal pentru I transformată într-o adevărată 
desfășurarea activităților speci- I evocare a celui care a fost „leul 
fice vacanței, ci și ambianța u- I Moldovei“.
nor fructuoase și utile schim- I țn afară acestor aotivități, în 
buri de experiență. Tabăra se- I fiecare joi se organizează seri 
cretarilor comitetelor U.T.C. din I de concursuri distractive și au- 
școlile generale de 10 anj a o- I diții muzicale. Activitatea clu- 
ferit celor veniți aici un amplu I bului, din Liceul nr. 2, împreună 
program de discuții metodice I Cu a celorlalte două existente în 
privind sarcinile organizației I Liceul nr. 1 și Liceul „Ștefan cel 
U.T.C. pe domenii de activitate I Mare“ face ca cei care au dez- 
însoțite de acțiuni practice ne- brăcat salopetele de muncă să 
cesare orientării celor mai ti*- I t
neri activiști. Urmărind discu- I găsească modul cel mai plăcut 
țiile am remarcat dorinfa vie a I de petrecere a timpului, de par- 
reprezentanților celor 5 județe I ticipare j* aoțiUnile care îi in
de a împărtăși succesele obți- I 
nute, de a învăța din inițiativa- I teresează.
le colegilor, de a se pregăti op' 
tim pentru anul școlar viitor.

In același timp, 
fost 
sante 
artistice 
sul literar 
zuraților", concursul de muzică 
populară, unde s-a remarcat E- 
lena Niță din Bistrița-Năsăud, 
concursul de recitări, unde s-a 
Impus Ana Beușan din Cluj, 
meciurile de fotbal, handbal, vo
lei, tenis de masă, șah, drume
țiile și concursurile de orientare

LA

în __________ _ ..
greșul național al Uniunii ma
tematicienilor din Italia, un nu
meros auditoriu urmărea cu 
mult interes expunerea lucrării 
„Integrale generalizate de spe|a I, 
in spații riemanniene cu ni di
mensiuni“. în același an, revista 
de știință a Academiei din Paris 
publica lucrarea datorită avanta
jelor pe care ea le oferă meca
nicii cuantice, electrotehnicii și 
altor științe. Puțin mai tirziu o 
adresă din partea Academiei 
Franceze solicita documentație 
suplimentară. Destinatarul : Ion 
Sebeșan, proaspăt absolvent al 
facultății de transporturi a In
stitutului Politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej'* din București.

Paralel cu elaborarea unor a- 
semenea lucrări teoretice, Ion 
Sebeșan s-a preocupat și de cer
cetări cu aplicabilitate în prac
tică, în domeniul transporturilor 
feroviare. Printr-o analiză de 
tip matematic care elimină ne
cesitatea experiențelor de labo
rator, s-a studiat variația sarci
nilor pe osiile locomotivei elec
trice. Lucrarea soluționează po
sibilitățile de creștere a forței 
maxime de tracțiune.

în timpul practicii studențești 
efectuate la Uzinele „Electropu- 
tere" din Craiova, viitorul ingi
ner a observat stagnările acci
dentale apărute pe linia de mon
taj. Convins că se pot aduce u- 
nele îmbunătățiri, a început să 
studieze din literatura de spe
cialitate ultimele aplicații ale 
teoriei grafelor în industrie. Așa 
s-a ajunS la elaborarea lucrării ; 
„Aplicarea teoriei grafelor la 
construcția locomotivelor Diesel 
electrice“.

în ce constă noutatea și care 
sînt avantajele acestei lucrări ?

Prin conlucrarea mai multor 
științe ca matematica, teoria

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

MONȘTRII : rulează la Republi
ca (orele 8,45; 11,15; 13.45; 16,15; 
18,45; 21,15), Sala Palatului (orele 
17.15; 20,15).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ î 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), București 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,15;
21), Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18;
20.30) , Grădina Doina (ora 20,30), 
Grădina Festival (ora 20,15).

PETRECEREA : rulează la Ca
pitol (orele 9,15; 11,30; 14; 16,30; 
18,45; 21), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modem (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15), 
Arenele Romane (ora 20.45), Sta
dionul Dinamo (ora 20,15).

CĂSĂTORIE IN STIL GREC : 
rulează la Festival (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Victoria (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Bucegl (orele 
10; 16; 18). Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30). Grădina Bucegl (ora
20.30) .

PAN WOLODYJOWSKI : rulea
ză la Central (orele 9,30; 13;
16,30; 20).

ANICIKA : rulează la Lumina 
(orele 9,30—15,30 în continuare ; 
18,15; 20.30).

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

LA VIDRARU, A
DOUA DEVERSARE

Ca urmare a precipitațiilor 
foarte abundente in zona amon
te a barajului Vidraru, debitul 
lacului de acumulare al hidro
centralei a crescut foarte mult. 
Nivelul apei a ajuns la cota de 
deversare. Aceasta fiind cea de-a 
doua deversare la barajul de pe 
Argeș, petrecută ca și în anul 
anterior în aceeași perioadă. Dar 
de astă dată a fost o deversare 
voită în vederea curățirii oglin
zii jacului de materiale plutitoa
re. Fenomenul creează un spec
tacol uimitor, ou adevărat fan- 
tastio. Privită de sus, cascada 
pare un imens buchet alb prins 
de coama barajului ce-țl scutu
ră petalele pufoase de apă in- 
tr-e superbă ploaie de confetL 
De la înălțimea celor 165 de me
tri, lamela deversoare ajunge la 
baza barajului o puternică ploaie 
torențială, pulverizînd intr-un 
joc Impresionant o mulțime de 
curcubee.

Dar ochii care privesc subli
mul tablou cedează memoriei 
care te poartă cu gîndul la gran
dioasa operă și la autorii ei. P« 
unii dintre ei i-am întîlnit în 
aceste zile la baraj. Este vorba 
de oamenii oonduși de maistrul 
Petru Ivașcu. Cei 9 componenți, 
dulgheri, ai brigăzii lui Vasile 
Ghinuță alcătuiesc acum „echi
pajul“ de curățire a lacului 
Lemnele aduse de torenți, îm
pinse de curenți și de valurile 
șalupei, au fost adunate spre 
deversor, izolate și scoase cu 
macaraua.

Membrii personalului de ex
ploatare, întreținere și reparații, 
hidrotehnicienii și electromeca
nicii de la Argeș sînt în majo
ritate tineri. Sarcinile lor zil
nice presupun o înaltă califica
re. Inginerul Petre Tudor, secre
tarul organizației U.T.C., răs
punde de exploatarea Argeș-a- 
monte. Dar banalitatea verbului 
exprimă în cazul acesta mai 
mult decît ne-am putea închi
pui. Răspunderea pentru el în
seamnă a ști în permanentă si
tuația instalațiilor, a putea in
terveni prompt prin manevre o- 
perative în orice moment, a 
avea un personal bine instruit 
totdeauna Concret, înseamnă a 
asigura captarea întregului de
bit de apă de pe Argeș și aflu
enții lui. Un metru cub de apă 
pe secundă echivalează cu 0.7 
kilovați-oră. în perioadele ploi
lor și viiturilor, în lac intră o 
cantitate mare de apă. Nu tre
buie pierdut nici un strop. Pen
tru că un metru cub de apă a- 
dus în lacul Vidraru este echi
valent cu 0,20 lei. Un control e- 
ficient care asigură captarea a- 
pei necesare reprezintă, așadar, 
mii de lei economisiți și recu
perați pentru economia națio
nală. Numai in acest an au fost 
realizați peste plan mai mult 
de 600 000 lei.

Dacă ■ astăzi totul 
perfect, aceasta 
înaltei măiestrii a 
lor. Dovadă este
doua probă de rezistență a ba
rajului. O operă sigură care nu 
implică emoții. Sentimentul in
ginerului Dumitru Laită este 
firesc. „Cu toate că nu am par
ticipat la lucrările acestui obiec
tiv, barajul mă impresionează 
ori de cîte ori mă duc să-1 văd. 
îl privesc ou emoție.

funcționează 
se datorește 
constructori- 
și această a

VASILE RAVESCU

„CINSTEA
VALOREAZA MAI
MULT DECIT
BANUL"

...Spune o zicală românească, 
făcind imposibilă — în con
cepția poporului — conviețuirea 
socială fără această însușire.

Un fapt — în aparență banal 
— mi-a confirmat încă o dată 
seriozitatea și cinstea de care 
dau dovadă tinerii.

Deunăzi, în marina 34, la o 
oră a dimineții in care aglome
rația celor ce se îndreaptă spre 
locul de muncă era înlocuită de 
numărul — relativ mic — al 
„casnicelor" în drum spre „cum
părături", aud : — ...Tovarășe, 
ați luat biletul și restul pînă Ia 
cinci lei, dar mi-ați dat cincizeci 
de lei... Poftiți banii...

Privesc. Incasatoarea își pără
sise „locul de muncă", venind 
cu restul după călătorul distrat. 
Cînd a observat că cei din jur o

I. s.

De un deosebit succes s-au

Foto : EDMUND HÖFER

GALULUI"

bucurat la București concer

tele „romanticului Adamo"
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DUPĂ 15 ANI DE LA

NAȘTERE, UN COPIL

Iși CERE DREPTUL LA
Casa de discuri „Electrecord“ 

a difuzat recent una din cele 
mai interesante înregistrări ale 
anilor din urmă : discul ST- 
ECE-0456 cuprinzînd trei dintre 
capodoperele creației corale con
temporane românești în inter
pretarea corului „Madrigal“ :
„Scene nocturne“ de Anatol
V ieru, scris în 1964 pe baza unor I țn ppjpJnj] nostru de sîmbătă 
poeme ale lui Lorca, „Ritual i «K iulie la rubrica De la om pentru setea pămîntului" de Mv- I , ’ ‘r , ”J;e . Om
riam Marbe, o piesă adine im- I a om a publicată sensoa- 
plîntată in seva artei populare I “iui corespondent anonim 
și „Aforismele de Heraclit" de I din comuna Găgești, satul Pei- 
Ștefan Niculescu, o piesă dedi- I câni, jud. Vaslui. Cititorul a luat 
cată corului „Madrigal". I cunoștință pe această cale de un

Sub conducerea Iui Marin I fapt care se refuza, la început, 
Constantin, ansamblul reușește I oricărei înțelegeri. Cazul relatat 
să scoată in relief întreaga vibra- 9 părea de 
ție a unor partituri dificile dar I 
de o deosebită valoare artistică. I

I socotire a
I rintești, a _ .
I statornicite prin însăși legile sta- 
I tului.

Dar, să reamintim, pe scurt, 
I conținutul scrisorii: De mai mul- 
I tă vreme locuitorii satului Pei- 
I câni sînt martorii unei drame de 
I neînchipuit, care se consumă la 
| lumina zilei, fără ca cineva să 
I se simtă obligat să miște un de- 
I get. Nașterea unei fetițe, surve- 
I nită acum aproape 15 ani, nu a 
I fost declarată organelor de stat. 
I Copilul a crescut mare, în vă- 
I zul tuturor, dar existența lui, cel 
I puțin oficială, nu este recunos- 
I cută. Nn are certificat de naș- 
I tere, buletin, într-un cuvînt nici 

un act care să-i dovedească iden
titatea. în familie dnce o viață 
care i-a creat o stare psihică 
destul de dificilă. Este bătută cu 
multă cruzime de către fratele ei 
mai mare care afirmă sus și tare 
că nu va păți nimic dacă o va 

| omorî. „Tot nu este înregistra
tă ca născută" — spune acesta 
uneori.

Să ne oprim aici. Trebuie să 
recunoaștem că scrisoarea cores
pondentului nostru ne-a părut în 
primul moment cel puțin exage
rată, chiar doream acest lucru. 
Nu ne puteam imagina că in- 
umănițătea poate fi împinsă pînă 
la .astfel de limite,:?că dezintere
sul unui părinte față de propriul 
lui copil poate căpăta astfel de 
forme. Cazul descris ridica apoi 
și alte semne de întrebare cărora 
trebuia să le găsim răspunsul. 
Organele comunale cu atribuții 
și răspunderi precise, fixate de 
lege, pentru ocrotirea minorilor 
aflați în astfel de situații cunoș
teau acest lucru ? De ce nu au 
intervenit cu promptitudine și 
eficacitate pentru a curma sufe
rințele copilului atunci cînd ires
ponsabilitatea părintească se con
tura în forme atît de acute ?

Iată-ne deci la fața locului, 
per- I pentru a confrunta scrisoarea cu 
oare I realitatea. Prima discuție am ți- 
au* * nut s-o avem cu Mitrița, copilul 

căruia oficial i se contestă exis
tența. „Nu știu de ce părinții nu 
au vrut să înregistreze nașterea 
mea. Am aflat mai tîrziu că, pe 
atunci, tata devenise președinte
le C.A.P.-uIui din comună. Poate 
de aceea nimeni nu i-a zis ni
mic. La școală am fost înscrisă 
fără nici un act". Apoi, plîngînd, 
ne-a mărturisit despre tratamen
tul inuman la care a fost supusă 
în familie cînd s-a aflat că sin
gură a început să se intereseze 
pe la oamenii din comună des
pre situația ei. „Ziceau că-s ne
bună și de aceea mă bat așa des".

în editura „Ion Creangă* a 
apărut, sub semnătura lui Ilie I. 
Mirea, volumul „Desen decora
tiv“.

Lucrarea este astfel întocmită 
încit cei ce doresc să-și însu
șească cunoștințele necesare în 
domeniul desenului decorativ 
găsesc aranjate motivele de la 
cele mai simple, care au un ca
racter linear pînă la acelea în 
care sînt folosite diferite figuri 
geometrice.

Bogața experiență a autoru
lui, care are peste 40 de ani de 
activitate în învățămînt, a 
mis realizarea unei lucrări 
se va bucura de o largă 
diență.

VIAȚĂ LEGALĂ

neconceput, cu atît 
cu cit, prin consecin- 
însemna o gravă ne- 
responsabilităților pă- 
obligațiilor cetățenești

Am aflat după aceea de repetate
le sale rugăminți făcute la Con
siliul popular comunal și la or
ganul de miliție pentru clarifica
rea situației. De fiecare dată însă, 
s-a lovit de niște inimi de gheață. 
Nici măcar n-o ascultau. Era tri
misă acasă. Ajunsă în pragul 
deznădejdei și nemaiputînd în
dura suferințele de acasă, în luna 
mai, în urma unei bătăi, pleacă 
singură la București, la un unchi, 
pentru a-i cere sfatul. Aici însă 
se consumă un alt episod drama
tic : chiar la coborîrea din tren 
organele de miliție ale gării îi 
cer să se legitimeze. Ce-a urmat 
este ușor de închipuit. Este re
ținută două zile la Camera mi
norului și apoi, însoțită, este tri
misă organelor județene ale mi
liției Vaslui cu rugămintea să se 
vérifiée dacă „povestea" cu ne- 
declararea nașterii este adevărată. 
Tot atunci, după cercetări, tatăl 
Mitriței este somat să semneze 
un angajament prin care se obli
ga să nu o mai maltrateze și, în 
cel mai scurt timp, să facă de
mersuri la judecătorie pentru a 
se constata, după 15 ani, că fata 
este născută. Dacă tatăl s-a ți
nut sau nu de cuvînt, ne-o spun 
cele trei luni scurse de atunci. 
Nici măcar nu s-a sinchisit, deși 
știa că în acest an, o dată cu ab
solvirea școlii generale, Mitrița 
avea nevoie mai mult ca oricînd 
de acte pentru înscrierea ei la o 
altă școală;

Explicațiile pe care le-am pri
mit de Ia Cezar I. Guzganu, tatăl 
fetei, sînt de-a dreptul bizare și 
iresponsabile : „Am uitat s-o trec 
la Starea civilă cînd s-a născut. 
Pe urmă m-am luat cu treaba. 
Nu cred că neglijența m’eâ este 
așa de gravă, pentru că toate or-, 
gârlele din ■corhhnă știau". Cît de 
gravă esté - neglijența sa ne'-o" 
dovedesc dispozițiile Decretului 
278/196(1 care stabilește cu 
cizie obligațiile părintești la naș
terea unui copil, dispoziții 
au fost complet ignorate și 
care nu s-a învrednicit nimeni să 
le amintească. Cît despre or
ganele locale, primarul Iancu 
Vida, care este și cumnatul lui 
Cezar I. Guzganu, ne-a declarat 
cu seninătate că nu a cunoscut 
nimic pînă acum cîteva luni ? ! 
întrebat însă dacă fata a fost 
înregistrată la reeensămîntul 
populației care a avut loc cu 
cîțiva ani în urmă, primarul a 
răspuns : „Cum era s-o înregis
trăm, dacă nu figura în scripte ca 
născută ?" Puse una lîngă alta, 
cele două declarații se contrazic 
evident, de unde convingerea 
noastră că încerca să ne inducă 
în eroare chiar organul chemat 
să supravegheze și să ia măsuri 
hotărîte pentru asigurarea 
condiții de viață omenești 
norei Mitrița Guzganu.

Directoarea școlii, venită 
peste un an în comună, ne 
turisea cu aceeași nevinovăție, 
că nu știe nimic. La fel secre
tarul organizației U.T.C. din co
mună, Alexandru Lefter. Prima 
dă „vina" pe predecesorii săi în

pre-

care
Pe

unor 
mi-

de 
măr-

Lulli în re- 
succes „Sa-

CUL : rulează la Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Gloria (orele 9: 11,15;
13,30; 16, 18,15; 20,30).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Grlvița (orele 10.30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis
18.15) , 
18,15; 
20,30).

AFURISITUL DE BUNIC 
lează la înfrățirea (orele 
17,45; 20).

MY FAIR LADY : rulează la 
Buzești (ora 16). Grădina Buzeștl 
(ora 20,15).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Dacia (orele 8,45__ 20,30 în conti
nuare), Arta (orele 15,30; 18). Gră
dina Arta (ora 20,30).

DEPARTE IN APUS : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Lira 
(orele 15.30- 18), Grădina
20.15) .

SUB SEMNUL LUI 
CRISTO : rulează la 
Sării (orele 15.30; 17,45: 
dina Progresul-Parc (ora 20.30).

AVENTURILE LUI JUAN : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

13,30; 16; 
rxarnura lorexe 11; 15,45; 

20.30), Grădina Tomis (ora

(orele 9; 11,15; 
Flamura (orele 11;

: ru- 
15,15;

Lira (ora

MONTE
Drumul

20). Gră-

STRĂINII : rulează la Giuleștl 
(orele 15,30; 18; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15), Gră
dina Aurora (ora 20,30).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚA : 
rulează la Cotrocenl (orele 15,30; 
17,45; 20).

FERESTRELE TIMPULUI: ru
lează la Pacea (orele 15,30; 18;
20,15).

AȘTEAPTĂ PINA SE ÎNTUNE
CA : rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,15), Rahova (orele 15,30; 
18), Grădina Rahova (ora 20,30).

OMUL CARE NU POATE 
ACUZAT : rulează la Volga 
16; 18,15; 20,30).

FREDDY ȘI CINTECUL
RIEI : rulează la Viitorul 
16; 18), ARMANDO. CALUL ALB 
(ora 20).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Miorița (orele 11; 14,30; 17,15: 20). 
Vitan (ora 16), Grădina Vitan (ora 
20,15).

MARELE 
rulează la 
teapta 
(ora 18) 
20,30).

MARI 
DATA : 
pitol (ora 20,30).

OPERAȚIUNEA

FI
(orele

PRE- 
(orele

SEMN ALBASTRU : 
Moșilor (ora 15,30), AȘ- 
PlNA SE ÎNTUNECA 

Grădina Moșilor (ora

SUCCESE 
rulează la

DE ALTA-
Grădina Ca-

LADY CHA-

PLIN : rulează la Popular (orele 
15.30; 18; 20,15).

VINATORUL de CĂPRIOARE : 
rulează la Munca (orele 16: 18: 20).

-----  ----------- — SERVICIUL
Cosmos (0-

JOC DUBLU IN 
SECRET : rulează la 
rele 15.30; 18; 20,15).

MISTERIOSUL X 
MOS : rulează 
15.30; 18; 20,30).

FAMILIA TOT : rulează 
Progresul (orele 15,30; 18).

MOLL FLANDERS : rulează 
Grădina Unirea (ora 20,30).

• 19,15 Aspecte de la „Dinamo- 
viada“ internațională de box
• 19,20 1 001 de seri — emisiune 
pentru cei mici • 19,30 Telejurna
lul de seară.

DIN COS-
la Flacăra (orele

PROGRAMUL I

la
la

JOI, 3® IULIE 1970

• 10,00 Reluări la cererea tele
spectatorilor : filmul artistic ,,Re- 
becca“ — producție a studiourilor 
engleze • 17,30 Deschiderea emi
siunii. Emisiune în limba maghia
ră o 18.00 ..Mult e dulce și fru
moasă...“ o 18,25 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto 
• 18,40 Cadran internațional

• 20,00 Roman foileton „Moara 
de pe Pad“ (I) — producție a 
studiourilor italiene de televiziu
ne • 21,20 Idei contemporane.
„Om, umanism“. Participă : acad, 
prof. Otin Ionescu Gulian, conf. 
dr. Dumitru Ghișe, conf. dr. Du
mitru Mazilu, conf. dr. Victor 
Sihleanu, conf. Petru Pînzaru 
• 21,50 Poșta TV. « 22,05 Din 
carnetul cu amintiri al „Cer
bului de aur“. Selecțiuni din 
„Gala laureaților“ 1970 — Doi
na Spătaru și Angela Similea. Re
cital Amalia Rodriguez • 22,45 
Telejurnalul de noapte • 23,00 în
chiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

• 20,00 Interludiu enescian
• 21,00 Arte frumoase. Prin muze
ele lumii—„Galeria națională“ din 
Washington « 21,30 Seară de ope
retă « 22,00 Film serial ; „Trei 
prieteni" — episodul al Vl-lea
• 22,30 închiderea emisiunii pro
gramului 2.

fruntea școlii pentru că fata a 
fost înscrisă la școală fără acte, 
iar celălalt observă cu bun simț 
că la primirea în U.T.C. — Mi
trița este utecistă, carnetul de 
membru fiind singurul său docu
ment 1 — nu se, cere actul de 
naștere. Amîndoi cunoșteau însă 
faptul că în luna mai fata a fost 
adusă din București de către or
ganele de miliție. Nu s-a sim
țit dator nici unul din ei să afle 
adevăratele motive care au de
terminat-o pe fată să plece. 
Dacă s-ar fi interesat, ar fi a- 
flat că de foarte multă vreme 
Mitrița se plîngea părinților săi 
că este bolnavă, că are dureri in
suportabile și, că de fiecare dată, 
aceștia nu și-au plecat urechea la 
rugămințile ei să o ducă la un 
doctor. De altfel, părinții cunoș
teau că o eventuală internare nu 
era posibilă fără actele fetei.

Ne aflăm în fața unui incre
dibil lanț al nepăsării, al ilegali
tății și lipsei de omenie. Atît 
Consiliul popular comunal, prin 
secretarul său care îndeplinește ■ 
atribuțiile de autoritate tutelară, 
cît și școala sau organizația 
U.T.C. au trecut pe lingă sufe
rințele Mitriței Guzganu cu ochii 
legați, deși puteau și trebuiau în 
virtutea unor obligații morale și 
chiar legale să le cunoască pri
mii. Dacă nu au făcut-o, ne ve
dem obligați să le reamintim de 
atenția și grija pe care statul o 
acordă creșterii și educării mi
norilor, de sprijinul și ocrotirea 
de care trebuie să se bucure acei 
copii a căror sănătate, dezvoltare 
fizică, intelectuală sau morală, 
este grav prejudiciată prin ră- 
mînerea lor în cadrul familiei. în 
cazul minorei Mitrița Guzganu, 
așa cum a rezultat, există sufi
ciente temeiuri pentru o inter
venție într-un cadru ' legal : le
gea pentru ocrotirea unor cate
gorii de minori, recent adoptată, 
ă sporit considerabil atribuțiile 
autorității tutelare în acest dome
niu atît de important, prin crea
rea unor comisii la nivelul Co
mitetelor executive ale Consiliilor • 
populare județene, cu o largă 
participare obștească care pot a- 
dopta măsuri, mergînd pînă la 
internarea minorului într-o insti
tuție specială, atunci cînd inte
resele lui imediate o reclamă. 
Tocmai de aceea supunem cazul 
respectivei Comisii a județului 
Vaslui, care trebuie să analizeze 
cu atenție situația și să dispună, 
cît mai grabnic cu putință, măsu
rile corespunzătoare, așa încît 
Mitrița să se afle pe viitor la 
adăpost de „bunăvoința părin
tească" pe care a suportat-o în 
familie timp de aproape 15 ani.

MIRCEA NICOLAE

MARIOARA

TANASE
In acest slîrșit de iulie ’70, 

o veste tristă : Marioara Tăna
se. una din cele mai apreciate 
cintărețe de muzică populară, 
ne-a părăsit pentru totdeauna.

Pare incredibil să se fi 
curmat atît de devreme și atît 
de tragic firul vieții acestei 
fete cu ochii vii. luminoși. în
totdeauna gata să cinte. Era 
foarte tînără. Nici 30 de ani. 

îndrăgostită cu pasiune de 
muzica românească, a devenit 
în scurt timp o prețioasă am
basadoare a folclorului. A cîn- 
tat cu succes în aproape toate 
țările europene : U.R.S.S.,
Franța, R F. a Germaniei, El
veția, Iugoslavia, Ungaria ete. 
A cucerit, la un Festival in
ternațional din Italia. înalta 
distincție, „Templul de aur". A 
cules aplauze în Africa ș! în 
Israel. Oriunde a cintat, la 
radio, pe micul ecran sau pe 
scenele teatrelor muzicale din 
București și din țară s-a bucu
rat de aprecierea miilor de iu
bitori ai muzicii populare.
Bună prietenă a folclorului,
Marioara Tănase șl-a dedicat 
o bună parte din timp pentru 
a_ culege noi melodii cu care 
și-a îmbogățit necontenit re
pertoriul.

Zilele acestea trebuia să ple
ce în America, să ducă gloria 
cîntecului românesc și peste 
Ocean. Un vis, curmat tragic 
de un accident de automobil...

Marioara Tănase a încetat, 
în acest sfîrșit de Iulie, să mai 
cînte. Vocea ei rămîne însă în 
fonoteca de aur a radioului, a 
televiziunii. Soarele glasului ei 
nu va apune niciodată !

S. MARIAN



Erau 21 de tineri în sala aceea 
mică de ședințe a fermei „Avico
la“ din Suceava. Adunarea era 
statutar constituită, se alesese, 
conform uzanțelor protocolare, 

/ „un prezidiu format din trei to
varăși“, fusese votată o comisie 
„alcătuită din alți doi tovarăși“ 
care tocmai se ocupau cu redac
tarea procesului-verbal, iar acum 
activistul comitetului municipal 
preluase în mîinile sale conduce
rea lucrărilor adunării și dăduse 
cuvîntul referentei Elena Steluța, 
care începuse să citească, plină 
de sîrguință, materialul „pregătit 
de un colectiv“. Mai tîrziu aveam 
să aflăm că nu fusese nici vorbă 
de așa ceva dar, în clipa aceea 
cel puțin, așa ne informase acti
vistul.

Așadar, Elena Steluța citea 
materialul. Cu o remarcabilă oi- 
goare ea ne anunțase titlul aces
tuia, „Familia să-ți fie zilnic 
sfîntă", apoi rostise cîteva versuri 
din Anghezi, bine potrivite cu 
tema, cursiv și cu convingere, 
însă după prima frază elocvența 
fetei începuse să scadă. Transpi
rând și poticnindu-se la fiecare 
cinci cuvinte, ea rostea propozi
ții al căror înțeles îi era în mod 
vizibil obscur. Textul, prea sa
vant, copiat din publicații sau 
poate întocmit nedibaci după 
modelul vreunei conferințe oare
care, îi dădea mereu de furcă. O 
punctuație originală trunchia ex
presiile, și oricît se străduia pre
zentatoarea referatului să nu gre
șească, formulările de tipul „pre
misele schimbării criteriilor de 
formare sau de întemeiere a fa
miliilor aducînd pe primul loc 
afecțiunea reciprocă dintre soți“, 
„fenomenul familial“, „familia, 
temelie biologică și socială a so
cietății a încetat de a mai fi în
chisă“, „raportul familie-societate 
este un raport de interacțiune și 
interdependență, „Fondul gene
ral al constituirii“ etc., o puneau 
vădit în încurcătură așa încît, 
după ultimul punct, un oftat de 
ușurare s-a auzit din toate păr
țile.

— Tovarăși — interveni în 
momentul acela, tulbure de emo
ție, activistul — ați văzut, refe
ratul, oricît de interesant, n-a e- 
puizat și nici nu putea să epuize
ze problema. Rămîne să-l com
pletați dv., avînd grijă să legați 
problema familiei de problema 
producției. Cine se înscrie la 
cuvînt ?

Ajunsesem astfel la ceea ce dă 
adunării generale autenticitate și 
prestigiu, la ceea ce o face să fie 
ea însăși, unică, adecvată precis 
unei împrejurări proprii organi
zației care o convoacă, mai pre
sus de orice: dezbaterea puncte
lor ordinii de zi puse în discuția 
uteciștilor, confruntare deschisă

a părerii acestora cu ceea ce este 
supus atenției întregului colectiv. 
Însăși rațiunea convocării unei a- 
dunări generale nu poate fi decît 
aceea a schimbului larg de opinii 
menit să structureze într-o con
cluzie dominantă o idee, o hotă- 
rîre.

Dar aici, în sala de ședințe a 
fermei „Avicola“, un curent rigid 
și rece bloca inimile și răpea ti
nerilor graiul.

— Să mai vorbească — sugeră 
Mihai Popovici, locțiitorul secre
tarului, care între timp se și în-

cotitură de 180 de grade. Vrînd 
să fac legătura cu producția pot 
arăta că toți constituim o familie. 
Ca și acasă, în ședințe ne criti
căm, ne ajutăm, ne lăudăm. O 
familie e toată ferma. Și între
prinderea. Avem un tată care ne 
conduce, care conduce și ferma. 
Dacă într-o familie e dragoste, 
înțelegere, potrivire de caracter, 
familia înaintează, își cumpără 
mobilă și televizor. Dacă nu se 
înțeleg, dacă pun banii la ciorap, 
sigur că nu iese nimic. Așa și la 
noi. Dacă doi membri ai comi-

nii nu mai dau randament la pro
ducție“, că „dacă el zice că vine 
la întâlnire și se duce în altă par
te nu ține, să nu ne dăm plasă 
unul altuia“, și alte adevăruri 
foarte grave. Cînd confesiunile 
ajunseră la existența, în organiza
ție, a unor „surori de cruce“ 
care și-au crestat brațul cu cuți
tul „și ne-am lipit sîngele“, Dan 
Petru, activistul comitetului mu
nicipal, exclamă satisfăcut:

— Așa, tovarăși, vedeți cum 
se sparge gheața, cum știm noi 
să discutăm ? într-o adunare tre-

PE ORDINEA DEH A ADUNĂRII GENERALE

CINE SE MAI ÎNSCRIE

LA CUVÎNT?
scrisese la cuvînt — o fată nemă
ritată, una căsătorită, și una în 
perspectivă de a se căsători.

în sală, brațele rămîneau, însă, 
ascunse cuminți în poale Și nici 
un îndemn nu părea să aibă da
rul să suprime amorțeala.

— Nu vă emoționați, tovarăși, 
suflă cineva de la prezidiu, 
n-aveți de ce să vă emoționați.

Și fiindcă tîrguiala aceasta ris
ca să se prelungească, activistul 
luă inițiativa și anunță :

— S-au înscris, pînă acum, to
varășul Popovici, tovarășa Hladi 
Viorica și tovarășa Cîrcean 
Floare.

Era inexact. Nu sesizasem nici 
o intenție de natura aceasta la 
cele două fete care, auzindu-se 
trecute pe listă, deschiseseră larg 
oehii, dar nici una dintre ele n-a 
avut curajul să protesteze. Dacă 
trebuia să vorbească, ce să-i faci, 
atunci aveau să vorbească. La 
urma urmei, cineva trebuia să o 
facă, nu ? Esențial era să dea ci
neva tonul. Mihai Popovici îl 
dădu.

— Tovarăși, începu el, proble
ma asta a familiei e foarte im
portantă. S-au scris romane și 
poezii întregi despre ea. S-a scos 
în evidență că, în trecut, tinerii 
se luau după avere sau alte pro
bleme. în societatea noastră e o

tetului nu se înțeleg, organizația 
nu-și desfășoară activitatea și a- 
par două tabere ; iar noi urmărim 
educația și ridicarea producției, 
construirea societății socialiste, 
realizarea planului și depășirea 
lui. Ar fi multe de arătat despre 
familie dar eu atît am avut de 
spus.

Astfel, tonul discuțiilor fu cîș- 
tigat. Celelalte două fete, între 
lamentări de tipul „ajutați-mă, 
nu am inspirație“ și, „poate sînt 
alții mai descurcăreți“, descoperi
ră, la rîndul lor, că „așa cum a- 
casă avem necazuri și greutăți și 
la întreprindere pot să apară“, 
că „o căsătorie nu trebuie să se 
închege din indicații sau alte mo
tive“, pentru că, atunci, „oame-

buie să spunem deschis tot ce 
gîndim. Cine se mai înscrie la 
cuvînt ?

Nesubscriind, însă, acestui en
tuziasm gratuit, hrănit dintr-o 
înscriere tradițională la cuvînt și 
din alte două fără consimțămînt, 
tăcerea care urmă, de astă dată 
definitivă, puse cu brutalitate 
capăt oricărei efuziuni lirice. Im
plorările ulterioare, „haideți, to
varăși, oare n-aveți ce spune des
pre familie, despre legătura cu 
producția", căzură ca niște lovi
turi de gong într-un pustiu. E- 
coul lor se pierdu repede și nici 
o ureche nu-l sesiză. Am pus, a- 
tunci, cîtorva tineri, o întrebare. 
Aceeași fiecăruia: „De ce n-ai

luat cuvîntul în adunare ?" Iată 
răspunsurile:

Maria Mihera : — „pentru că 
nu sînt căsătorită și nu cunosc 
prea multe lucruri despre viața 
de familie, ce rost avea să vor
besc eu; să vorbească alții“.

Rodica Daniliuc : — „pentru 
că sînt căsătorită și tema refe
ratului nu mi-a spus ceva nou în 
legătură cu asta, nu m-a antre
nat“.

Aurora Popovici: — „eu am 
stat mult prin spitale, nu știu ce 
s-a mai întîmplat pe aici".

Vasile Chelaru : — „au vorbit 
fetele și pentru noi, ce să mai fi 
adăugat băieții după ele ?“

Ion Saghin, Elena Dobriță : — 
„pentru că n-am înțeles o iotă 
din ce s-a citit aici, n-am price
put nimic. Ne ascundem după 
degete și căutăm, de rușine, alte 
motive, dar ăsta e adevărul ade
vărat. N-am înțeles nici cuvinte
le materialului și nici de ce s-a 
ales așa ceva pentru adunarea 
noastră generală“.

Iată, deci, cum se despică din
tr-o dată nodul. Ca o altfel de 
finalitate să fi apărut, se impu
nea din capul locului să fi existat 
și o altă premisă a adunării ge
nerale. Maladie cronică pentru 
unele organizații, vidul care apa
re la un moment dat ia adunarea 
generală după prezentarea mate
rialului propus dezbaterii, vid. că
ruia i se atribuie, cum am văzut 
și la „Avicola“, nemeritatele vir
tuți ale emotivității, are cauze 
precise, explicații lesne de iden
tificat care îi dau adevărata în
fățișare. In fond — cum s-a și 
putut vedea din întreaga noastră 
relatare de pînă acum — nu este 
vorba decît de aceeași înțelegere 
îngustă a scopurilor adunării ge
nerale, de o deplasare a accen
tului ei firesc spre probleme pe
riferice activității de organizație. 
Pentru ca subiectul adunării să 
concentreze într-un singur punct 
interesul unanim, trebuie să le 
vorbească tinerilor nu din cărți 
și tratate teoretice, ci cu exem
plele lor care îi bucură sau îi în
tristează, cu fapte culese din via
ța lor de fiecare zi.

MIRCEA TACCIU

Ideea de a sta mai înde
lung de vorbă cu ION JU
CUȚ, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Fabrica de în
călțăminte Jimbolia, mi-a fost 
sugerată de participarea 
noastră comună la o plenară 
a Comitetului județean U.T.C. 
Timiș. Nu pentru că ar fi 
vorbit de niște fapte extraor
dinare, care prin conținutul 
lor să stîmească un ecou sen
zațional și nici pentru vreun 
deosebit talent oratoric. II 
cunoșteam însă mai demult, 
de cîțiva ani buni, iar cuvin
tele sale din plenară mi se 
păreau o confirmare consec
ventă a unor fapte și strădanii 
pe care le întîlnisem și pînă 
atunci în activitatea sa.

Fără să aibă, atunci, aceas
tă intenție, frazele lui con
vingătoare dădeau o replică 
promptă acelora dintre parti- 
cipanți care căutau fără să 
găsească explicații ori soluții 
complexei probleme a apor
tului organizației U.T.C. la 
integrarea profesională a ti
nerilor în producție. Ion Ju
cuț n-a emis, nici el, soluții, 
ci a vorbit mai curînd despre 
„cum stau lucrurile la noi“, 
despre o realitate care îi era 
atît de familiară. Am reușit 
să notăm cîteva detalii ale 
acestei realități. In anul 1970 
peste 70 la sută din produc
ția fabricii este destinată ex
portului. Din cele 
650 000 perechi 
exportate, anul 
țări — S.U.A., 
ța, U.R.S.S., R.
niei etc. — 30 000 au fost 
produsul depășirii planului. 
In același an, fabricii nu i s-a 
refuzat măcar o singură co
mandă. Dintre cei peste 230 
de tineri cîți lucrează în fabri
că, circa 80 sînt evidențiați 
lunar în producție. Numărul 
absențelor motivate și nemo
tivate, al întîrzierilor, al în
voirilor este neglijabil.

Despre toate aceste lucruri 
am vrut să discutăm apoi îm
preună, să aflu argumentele

prezenței sale în toate întîm- 
plările relatate ca niște fapte 
consumate, să descifrez, în 
fiecare din ele, semnele par
ticipării sale sufletești și or
ganizatorice.

cfe ce

Întreaga 

producție de grîu 
în hambare
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orelor optime de muncă, înlătu
rării oricăror posibilități de apa
riție a unor defecțiuni la cele 
2332 combine și, mai ales, ac
țiunilor hotărîte din ultimele 
două zile cînd forțelor mecanice 
ale județului li s-au alăturat 
aproape zece mii de cosași. S-a 
reușit astfel ca zilnic să se mear
gă cu un ritm al recoltărilor de 
8000 de hectare, să se dubleze 
volumul treierișului. La Moșteni, 
Cosmești, Blejești, Gratia, Siliș
tea, Tămășești, Poroschia, Pere- 
tu, Drăgănești-Vlașca și în a- 
proape toate unitățile agricole 
cooperatiste, tineretul s-a afir
mat în această perioadă prin 
efortul depus în campanie, prin 
acțiunile inițiate în scopul gră
birii secerișului și înmagazinării 
noii recolte, a recuperării even
tualelor pierderi prin miile și 
miile de ore muncă-patriotică 
depuse la strînsul spicelor. La 
cooperativa agricolă Poroschia, 
de pildă, unde ne-am aflat în 
momentul cînd griul mai era de 
recoltat doar pe cîteva hectare, 
am întîlnit în cîmp peste o mie 
de cooperatori, aproape toți ti
nerii comunei. Unii lucrau pe 
combine, alții la transportul saci
lor, iar cei mai mulți la elibera
rea terenului de paie în scopul 
asigurării unui cîmp larg de lu
cru pentru tractoarele repartiza
te la arat. Am reținut în bloc
notes numele celor mai harnici 
dintre tinerii acestei comune, li 
amintim aici pe mecanizatorii 
Petre Cucu, Florea Grosu, Lazăr 
Amghele, Florea Chim, pe tine
rii cooperatori Stana Dagovan, 
Constanta Penical Gheorghe Pe- 
nica, Elisabeta Bumbac, care, 
unindu-și forțele au reușit, după 
cum preciza președintele coope
rativei, să exploateze la maxi
mum combinele, să raporteze în 
fiecare zi recoltarea griului de 
pe o suprafață cu cel puțin 5 
hoctve mai mare decît cea pre
văzută. Și, seriozității cu care au 
muncit ei, grijei cu care au

supravegheat mașinile se dato
rează succesul ce constă în rea
lizarea unei producții medii de 
peste 2 800 kg griu la hectar.

Aceeași activitate intensă, pli
nă de răspundere, desfășurată 
de către tineri ne-a fost înfăți
șată și la cooperativa agricolă 
„8 Martie“. Aici,. tot timpul 
campaniei, 80 de tineri coope
ratori și 15 tineri mecanizatori 
au muncit fără preget, s-au în
trecut pentru depășirea normei 
zilnice, pentru înmagazinarea 
fără pierderi a noii recolte. Cei 
mai harnici dintre cei harnici 
sini, după cum îi prezintă tova
rășul Gheorghe Dimu, președin
tele cooperativei agricole, meca
nizatorii Florea Mardare, Florea 
Ologeanu și Gheorghe Neamțu, 
tinerii cooperatori Petru Buică, 
Florica Cioacă, Paraschiva Buci- 
ceanu și Ion Buică.

„în toate unitățile agricole ale 
județului Teleorman, după cum 
remarca tovarășul Florea Ivănică, 
șeful secției economice a comi
tetului județean U.T.C., campa
nia agricolă din această vară a 
solicitat la maximum eforturile 
tinerilor. Și, în oricare comună 
te-ai opri despre contribuția ti
nerilor la reușita acestei lucrări 
nu se vorbește decît laudativ. 
Tinerilor cooperatori și mecani
zatori li s-au alăturat elevii școli
lor generale, ai liceelor de cul
tură generală și de specialitate 
care s-au aflat în vacanță. Ei au 
lucrat atît pe combine, cît și la 
eliberarea terenurilor, la strînsul 
spicelor, la transportul paielor 
și al plevei. Acestei contribuții, 
considerăm noi, i se datorează 
succesul despre care ați aflat, 
adică încheierea cu două zile 
mai devreme a recoltării păioa- 
selor".

aproape 
încălțăminte 

trecut, în 16 
Anglia, Fran- 
F. a Germa-

despre

mine ?
— Dar, de ce despre mine ? 

m-a întrebat, la rîndul său, 
cu o umbră de nedumerire, 
Ion Jucuț.

De ce, adică, voiam să-l 
scot numai pe el, singur, din 
mijlocul unor situații 
exprimau, de fapt 
personalitate și care 
nau însăși existența
fiecare zi ? în încercarea de 
a puncta pe viu cîteva mo
mente semnificative, mi-a 
spus după aceea, putem în- 
tr-adevăr să găsim unele care 
au darul să delimiteze con-

care îi 
întreaga 

însem- 
sa de

• • • • •
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ria „Chimigazului“ este scurtă, 
existența lui depășind abia un de
ceniu și jumătate. După cum tî- 
nără este și vîrsta oamenilor de 
știință ce lucrează aici — în me
die, sub 32 de ani. Poate tocmai 
de aceea caracteristica dominan
tă a muncii de cercetare desfă
șurată de tinerii specialiști ai 
„Chimigazului“ este pasiunea, dă
ruirea.

— Multe dintre succesele de 
prestigiu ale institutului nostru 
se datorează tinerilor cercetători, 
sublinia ing. VASILE DUMA, 
director adjunct științific al insti
tutului. Acesta este, de exemplu, 
cazul noului procedeu de obți
nere a etilaminelor din acetoni- 
trili. El este rodul muncii de cer
cetare al unui colectiv de tineri 
specialiști condus de chimistul 
PETRE POPESCU și ing. AN
TON BUTAȘ. Știți probabil că 
acetonitrilul apare ca un produs 
rezidual la fabricarea acrilonitri- 
lului, importantă materie primă 
pentru obținerea maselor plasti
ce. La Combinatul chimic din 
Pitești, de exemplu, rezultau can
tități însemnate de acetonitril. El 
era parțial valorificat, la un ni
vel destul de scăzut, de altfel, 
prin utilizare ca solvent. Dato
rită metodei originale românești 
de obținere a etilaminelor, acest 
reziduu devine o prețioasă sursă 
de materie primă pentru fabrica
rea insecticidelor. Tocmai dato
rită faptului că s-a creat posibili
tatea valorificării superioare a a-

cetonitrilului obținut la Pitești, 
aici va intra în funcție, pînă în 
1973, o secție de fabricare a ier- 
bicidelor. Și nu numai atît. In 
afară de obținerea ierbicidelor, 
etilaminele sînt materii prime im
portante în industria chimico-far- 
maceutică sau în cea a sintezelor 
organice. Este evident, cred, ce 
eficiență economică deosebită va 
avea aplicarea în practică a pro
cedeului elaborat de tinerii noș
tri cercetători.

Un exemplu la fel de elocvent 
ca cel relatat de ing. Vasile Duma 
l-ar putea constitui metoda de

rat la Institutul „Chimigaz", nu 
numai că s-au asigurat nevoile 
existente, obținîndu-se, prin re
nunțarea la import,. o economie 
de aproape opt milioane lei valu
tă, dar s-au creat și disponibilități 
pentru export. Aceasta deoarece 
colina obținută pe baza procedeu
lui românesc se poate compara 
ca eficiență, calitate și preț de 
cost cu cele mai bune produse 
similare din străinătate. Experien
țe efectuate la Combinatul avicol 
de la Hărman, județul Brașov, 
de exemplu, au arătat că crește
rea în greutate a puilor de găi-

CHIMIA
obținere a clorurii de colină ela
borată de un grup de tineri spe
cialiști din institut condus de 
chimistul BIRO MOISE. Colina 
este un biostimulator extrem de 
prețios, cerut intens de zooteh- 
niști. Mici cantități din acestă 
substanță amestecată în hrana pă
sărilor asigură importante creș
teri în greutate și o considerabilă 
mărire a cantității de ouă. Acest 
produs se importa pînă nu de
mult. Prin intrarea în funcțiune 
la Combinatul Petrochimic din 
Ploiești a unei secții de fabricare 
a clorurii de colină, ce funcțio
nează pe baza procedeului elabo-

nă a fost, față de „martorii" ne
tratați, cu 20 la sută mai mare 
numai într-o singură lună. De 
asemenea, cantitatea de ouă obți
nută într-un an de la găini era cu 
25—30 la sută mai mare. Iată de 
ce în viitorul cincinal capacita
tea de producție a instalațiilor de 
fabricare a colinei de la Combi
natul Petrochimic Ploiești se va 
dubla. Pe de altă parte, procedeul 
românesc, care prezintă numeroa
se avantaje tehnologice față de 
metodele „clasice“ existente este 
în curs de brevetare în țări ca 
Turcia, U.R.S.S., Bulgaria, R. D. 
Germană.

tururile unei realități aflate 
în plină evoluție, însă numai 
asociate aceste amănunte își 
pot recîștiga pe deplin în
semnătatea, prefigurând per
sonalitatea și drumul ascen
dent al unui întreg colectiv.

Nu au lipsit, bineînțeles, în 
acest sens, nici argumentele.

Nu faptul că unii tineri s-au 
adresat secretarului U.T.C. 
pentru rezolvarea unor pro
bleme de interes personal 
contează, ci acela că prin el, 
ei au cerut sprijinul întregii 
organizații. De asemenea, 
nici faptul că, în urma unor 
discuții între cîteva fete, s-a 
luat hotărîrea organizării u- 
nei dezbateri care să demon
streze că disciplina colectivă 
implică și respectul reciproc; 
important este că organizația 
în plenul ei, a luat atitudine 
atunci. In sfîrșit, nu este la 
mijloc nici un merit al secre
tarului în faptul că, partici- 
pînd la cursurile de calificare 
sau la olimpiadele pe mese
rii, mulți din membrii orga
nizației au ajuns în prezent 
la limitele superioare ale ca
tegoriilor de salarizare sau 
sînt șefi de echipă. Este, în 
primul rînd, meritul 
ceasta permanentă 
către perfecțiunea 
nală. Sau, cel mult,
spune că organizația îl înso
țește pe tînăr pretutindeni, în 
drumul său, că îi sprijină fie
care dorință de afirmare.

Am înțeles, atunci, și mai 
bine întrebarea : „De ce 
pre mine ?“. Și mi-am
seama că nu și-o putea pune 
decît un om a cărui biogra
fie, în reperele create de ca
litatea sa de utecist, se con
fundase pur și simplu cu a- 
ceea a organizației al cărei 
secretar era, topindu-se și re- 
modelîndu-se în toate întâm
plările ei, mici sau mari, în 
așa fel încît el, omul, nu mai 
putea fi conceput în afara 
colectivului în care își redes
coperea în fiecare zi dimen
siunile înalte ale propriilor e- 
forturi.

lor în a- 
întrecere 
profesio- 
se poate

des- 
dat

ION DANCEA

1 Se învață „profesiile" de 
vară

2 Vacanța studenților bucu- 
reșteni a început la... muncă

patriotică

3 După programul de muncă 
„rația" de muzică oferită cu 

dărnicie în programul radio

Foto: EMIL COJOCARU

în perioada 1971—1.975, ne spu
nea ing. ANA TOMESCU, șefa 
serviciului tehnic, pe baza studii
lor ce se efectuează în prezent în 
institut, la Uzina Chimică din 
Rîșnov se vor produce aproxima
tiv 6 000 de tone din diferiți au
xiliari pentru industria textilă și 
pielărie. . Primele 3 000 de tone 
de asemenea produse vor lua dru
mul uzinelor pînă în 1973. Este 
vorba, de exemplu, despre unele 
rășini acrilice, care au importan
te aplicații, ca lianți și adezivi, în 
textile și pielărie. Toate aceste 
substanțe sînt în prezent obținu
te din import. Economiile ce se 
vor realiza prin fabricarea în 
țară a acestor produse, în tonaj 
mic, dar cu o mare diversitate, 
se vor cifra la zeci și sute de 
milioane de Iei valută. Fapt deo
sebit, remarca interlocutoarea 
mea, toate aceste procese de fa
bricație sînt originale, brevetate 
în țară. La elaborarea lor un a- 
port deosebit și-au adus tinerii 
cercetători din colectivele condu
se de ing. MARIUS BEGHE- 
CEANU, șeful secției de macro- 
molecule și chimistul AUGUSTIN 
BELEA, șef de sector.

Succesele obținute de cerce
tătorii Institutului „Chimigaz" din 
Mediaș sînt o garanție a faptului 
că, așa cum mi-au mărturisit nu
meroși specialiști cu care am stat 
de vorbă, mențiunea obținută în 
întrecerea dintre institutele de 
cercetări în anul trecut, va fi ono
rată și în acest an.
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Mi-aș permite să pornesc de la 
un eveniment recent, de o deose
bită importanță, legat prin mii 
de fire de cultura filozofică și 
umanistă — căci cultura uma
nistă nu înseamnă numai infor
mare ci formare : examenele de 
admitere în învățămîntul supe
rior. Anul acesta concurența a 
fost mare, mai mare ca oricînd, 
și selecția — riguroasă.

Ce legătură are cu discuția 
noastră ? Are, și încă una de 
fond.

Ancheta a început cu două 
cifre ilustrative : anual absolvă 
învățămîntul mediu 60 000 de 
tineri, dintre care circa 25 000 pă
șesc porțile învățământului supe
rior, urmînd a intra în viața so
cială activă peste un număr de 
ani. Chiar dacă țin seama de 
faptul că foarte mulți tineri se 
vor pregăti în continuare, că vor 
da examene de admitere Ia „zi“, 
„fără frecvență“ său „seral“, în 
anul următor și-n anii care vin, 
că mulți din ei vor deveni stu
denți, nu uit însă că 60 000 de 
tineri vor absolvi anual liceul și 
că majoritatea lor vor intra în 
viața socială activă direct, sau 
indirect, prin filiera învățămîn- 
tului post-liceal, tehnic, profesio
nal etc. întrebarea : „Ce cultură 
filozofică avem la 18 ani“ de
vine, din această perspectivă, 
complexa problemă : în ce mă
sură sîntem pregătiți pentru via
ța socială, în ce măsură familia 
și școala au făcut din noi oa
meni reali și realiști.

Familia trebuie să fie ea însăși 
educată pentru a face educația 
moral-cetățenească, etico-filozofi- 
că a copilului și a adolescentului, 
iar școala nu trebuie să uite că în 
continuarea celor „șapte ani de 
acasă" are datoria de a for
ma nu numai viitorul specialist, 
ci omul societății socialiste. Filo
zofiei, ca disciplină generală de 
învățămînt, eticii și esteticii chiar, 
trebuie să li se acorde, credem, 
o importanță tot așa de mare cg, 
și matematicilor sau chimiei.

Știm că programele analitice 
sînt încărcate, deoarece informa
ția de transmis este, astăzi, infi
nit mai bogată decît acum 20 de 
ani, spre exemplu. Noua lege a 
învățămîntului, toate măsurile 
luate de partid și de stat în ul
timii ani vizează modernizarea 
învățămîntului nostru de toate 
gradele. Credem însă că, în ce 
privește filozofia și cultura uma
nistă, slujitorilor școlii le revin 
sarcini complexe și urgente :

în ce privește programa anali

„Camarazii' Foto : KONCZ FRANCISC

Ehre nburg

<
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asemănători aceluia pe care îl trăim astăzi. Ar fi nevoie șj 
acuma de condeiul lui Ehrenburg în lupta care se dă (ca și 
în urmă cu douzeci de ani) pentru abolirea războiului, pen
tru instaurarea păcii pe minunatul nostru glob pămîntesc. 
Dar el nu se mai află printre cei vii. El a murit și a fost în
gropat — cum spunea un poet sovietic despre un ostaș că
zut pe front — în globul pămîntesc.

La puțin timp după sfîrșitul războiului Ehrenburg a făcut 
o scurtă vizită în România. Am, primit un telefon : „Știți că 
Ehrenburg se află la București ?" „Știu". „Vorbește astă 
seară la Ateneul Român. Vii ?". Cine nu s-ar fi dus I Acum 
autorul lui Julio Jurenito era bine cunoscut la noi. Apăru
seră Și a fost ziua a doua, Căderea Parisului și, cred, o 
culegere bogată din faimoasele sale articole scrise în vre
mea războiului. Firește, m-am dus și eu să-l văd și să-l aud. 
Era un bărbat slăbuț, între două vîrste, cu părul vîlvoi și cu 
adînci brăzdături pe față. Straiele, tocite de vechime, îi atîr- 
nau, largi, pe trupul puțin. S-a scuzat că ne va vorbi în fran
ceză, și anume într-o franceză cu greșeli. Ne-a atras apoi 
atenția că el, Ehrenburg, nu e orator, ci scriitor. S-ar simți 
deci mai bine în fața unei mese de scris, decît a unei săli. 
Va vorbi, totuși, pentru că războiul l-a învățat să facă de 
toate. De altfel, războiul, pe toți cîți ne aflam acolo, ne 
învățase să facem de toate.

îmi amintesc destul de limpede —- deși de atunci a trecut 
atîta vreme — de vorbirea din acea seară a lui Ehrenburg. 
Decum a deschis gura ne-a prins atenția ca în
tr-o vrajă. Clipă cu clipă treceau parcă pe sub ochii noș
tri cîmpurile, satele și orașele pîrjolite de război, spînzură- 
torile în care nemții hitleriști atîrnaseră băieți și fete, bă- 
trîni si copii, șanțurile pline cu oameni, îngropați în parte, 
de vii. Ehrenburg denunța, cu o vehemență nemaivăzută, 
crimele războiului, crimele fascismului.

Vreme de aproape două ore Ehrenburg a vorbit Ca vn 
mare orator, ca un umanist, ca un mare partizan al păcii. 
Crimele fascismului — spunea Ehrenburg — sînt de neier
tat. Pacea care urma să fie încheiată, trebuie să fie o pace 
dreaptă, puternică, menită să viețuiască veșnic. încrederea 
lui Ehrenburg într-o pace trainică începuse să se clatine. 
Fascismul pierise, însă înainte de a pieri fătase pui. Acești 
pui nu se asemuiau la chip cu părinții, dar la apucături, da. 
Ehrenburg făcea ape! la oameni să nu uite.

Tîrziu, noaptea, după conferință, i s-a dat o masă im-

tică și manualul de filozofie 
pentru liceul teoretic, cred că 
trebuie să urmărim nu su
praîncărcarea programei și a 
manualului, ci raționalizarea lor, 
în sensul modernizării și a eli
minării șabloanelor, a tratării 
factologice. Marxismul zilelor 
noastre, marxismul creator, tre
buie legat organic de politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, de teoretizarea a- 
cesteia. Ne trebuie curaj pentru 
a abandona expunerile seci ce 
nu mai spun nimic nimănui, 
exemplele clasice care au azi, 
multe din ele, doar valoare isto
rică, și abordarea ontologiei și 
gnoseologiei marxiste din pers
pectiva cuceririlor contemporane 
ale fizicii, matematicii, chimiei, 
psihologiei genetice etc. Cîți pro
fesori de filozofie din liceu fac 
astăzi așa ceva ? Foarte puțini !

Una din condițiile însușirii fi
lozofiei este, credem, cultivarea 
dragostei, respectului și prețuirii 
față de cultura noastră națio
nală. Cunoașterea profundă a va
lorilor filozofiei naționale, rea
lizarea unității indisolubile din
tre acestea și cultura noastră în 
întregul ei trezește rațiunea și 
înflăcărează spiritul. Ridicarea în 
universal este, întotdeauna, cu
noaștere și creativitate în na
țional.

Se ridică și serioase probleme 
legate de tratarea filozofiei uni
versale și a filozofiei secolului 
XX. Aici interferează trei aspecte 
fundamentale : 1. interesul deo
sebit al tinerilor pentru curente
le filozofice contemporane ; 2. 
lipsa lor totală din actualele ma
nuale și, de ce să nu o recu
noaștem — 3. dezinteresul profe
sorului de filozofie pentru filozofia 
contemporană. Cred că se im
pune nu numai îmbunătățirea 
radicală a manualului ci edita
rea, în cadrul colecției „Lyceum", 
spre exemplu, a cîtorva antologii 
de istorie a filozofiei românești, 
universale și universale contem
porane. Oare Institutul de filo
zofie nu ar fi cel mai în drept 
să ia o asemenea inițiativă ? Căci 
a termina liceul fără a fi auzit 
de Platon sau Kant, sau fără a 
cunoaște sistemele de gîndire 
ale societății vremii tale, este un 
mare neajuns.

Să nu uităm profesorul de filo
zofie. Modernizării învățămîntu
lui, importanței ce se abordă as
tăzi filozofiei și culturii umaniste 
este necesar să-i corespundă o 
reală aducere la zi a profesoru
lui. Să nu ne luăm după statis
tici, după gradele didactice luate, 
ci să privim problema în toată

kJ 

complexitatea ei, să vedem că ea 
este de interes național chiar și 
să încadrăm profesorii de filozo
fie în forme post-universitare de 
pregătire. Am avut ocazia să a- 
sist la ore de filozofie în liceele 
din București și, despre Kant, să 
aud doar că a fost un agnostic ; 
sau să audiez lecții de teoria 
cunoașterii rămase de fapt la 
postulatele empirismului clasic. 
Profesorul de filozofie trebuie să 
fie un om de înaltă cultură, 
umanistă și pozitivă, care să 
pună suflet în ceea ce face și să 
dea viață ideilor, căci filozofia 
trebuie să înflăcăreze spiritul. 
N-am întîlnit nici un profesor de 
liceu care să fi abordat măcar ac
cidental, în prelegerile sale, pro
blemele eticii. F zbaterea pro
blemelor eticii în liceul teoretic, 
introducerea unui curs în acest 
sens este, cred, o problemă vitală.

Am ajuns la elev. în clasa a 
XII-a avem deja în față cetățea
nul. Cine afirmă că tînărul nu 
este interesat de filozofie, de 
problematica socială, morală, po
litică în cel mai înalt grad, nu 
cunoaște tineretul. Problemele 
filozofice, etice, politice, au cea 
mai mare audiență la 18 ani. Fa
milia și școala, programele ana
litice, manualele, antologiile, pro
fesorul cu personalitatea lui tre
buie să facă elevul să înțeleagă 
prin intermediul filozofiei și al 
culturii umaniste, care este locul 
lui în viața socială, să dea deci 
un profund conținut valoric nor
melor de conduită morală și ce
tățenească pe care societatea i le 
impune.

Mai cred că în ce privește filo
zofia secolului nostru nu vechile 
prejudecăți, nu tăcerea, ci discu
tarea aspectelor ei fundamentale, 
strîns legată de condiția socială 
actuală a omului, dar discutarea 
lor filozofică, delimitarea critică, 
creatoare și constructivă în spiri
tul marxismului, este soluția care 
se impune. în acest sens, în pri
mul rînd, trebuie să începem cu 
profesorul.

în ce privește cultura filozo
fică, umanistă, educația moral- 
cetățenească, să nu ne temem 
niciodată că am dat prea mult 
elevului sau că am făcut prea 
mult, ci că nu am făcut totul. 
Tînărul la 18 ani trebuie nu nu
mai să se supună, nu numai să 
respecte pasiv normele impuse 
de societate ci trebuie să posede 
acele determinații valorice care 
să facă din el un creator. între
barea „ce cultură filozofică avem 
la 18 ani“ devine : ce oameni 
am format și formăm.

Doream de mai multă vre
me să consemnez o apariție 
semnificativă pentru am
ploarea actuală a îndrumării 
culturale de la noi și pentru 
nivelul îmbucurător de ridi
cat pe care îl dovedește cer
cetarea specializată în unele 
centre regionale. E vorba de 
numărul inaugural de Studii 
de limbă, literatură și folclor 
scos de filiala din Reșița a 
Societății de științe filologice 
cu sprijinul larg al Comitetu
lui pentru cultură și artă al 
județului Caraș-Severin.

înainte de a sublinia cola
borarea fructuoasă între in
stituțiile sub a căror egidă a 
apărut culegerea să remarcăm 
ținuta științifică și acuratețea 
stilistică a studiilor publicate. 
Se vede că ele sînt rezultatul 
unui efort îndelung, al unei 
documentări riguroase, al pa
siunii și, cîteodată, chiar al 
vocației de cercetător. Lip
sesc articolele ocazionale și 
improvizate, autorii țin să 
parcurgă în exegezele lor 
domenii pe care le cunosc bi
ne, atunci cînd nu au chiar 
ambiția de a aduc? „contribu
ții“.

Din informațiile pe care ni 
le oferă o rubrică de la sfîr- 
șitul volumului (Cronica) și

provizată. Mînca ciugulind ca o pasăre, părea adine obo
sit și aproape bătrîn.

După masă, în timp ce se întreținea cu cîțiva scriitori ci
neva a avut o idee năstrușnică : scritorii au fost împinși mai 
la o parte, iar în fața bărbatului chinuit care vorbise 
aproape două ore despre război a fost adusă să sară, să 
strige și să chiuie o formație de călușari.

In anii care au urmat războiului, grei totuși, neliniștiți 
totuși, l-am mai întîlnit de cîteva ori pe la congrese inter
naționale organizate de partizanii păcii. Vorbea cu ace
eași vehemență împotriva războiului și cu aceeași veche și 
puternică ură împotriva fascismului. L-am prețuit mult pe 
Ehrenburg, mai ales pentru publicistica sa militantă, patrio
tică, antifascistă. Era un cetățean activ și aproape întreaga 
lui viață s-a bătut pentru libertatea și fericirea locuitorilor 
cetății.

Acum trei ani mă pregăteam să plec la Moscova pentru 
cîteva zile. Traducătoarea unor cărți ale lui Ehrenburg în 
limba română m-a căutat și mi-a înmînat două volume din 
ciclul „Oameni, Ani, Viață" în traducere românească. „Vă 
rog să i le dați tovarășului Ehrenburg. Pe piață apar peste 
două-trei săptămîni. O să-i facă plăcere". Cărui scriitor nu-i 
face plăcere cînd vede o carte a sa tradusă într-o limbă 
străină ?

Ajuns la Moscova am vrut să intru în legătură cu Ehren
burg, să-i dau cărțile. Mi s-a răspuns că nu e posibil. „To
varășul Ehrenburg e bolnav și se află într-o clinică în afara 
Moscovei. II veți putea vedea după ce se însănătoșește". 
Am plecat în Caucaz și după două săptămîni în drumul de 
întoarcere spre țară mă oprisem la lalta. Abia ajunsesem 
sus, pe stîncă, la Casa Scriitorilor cînd, văzîndu-mă, a venit 
la mine Belskaia de la Literaturnaia Gazeta. „Știi că a mu
rit Ehrenburg ?". „Nu". „Mîine îl îngroapă"..

Am vrut să plec îndată la Moscova, să asist la ceremonia 
tristă a înhumării lui, însă biletele de avion erau vîndute 
pentru cel puțin două săptămîni.

M-am apucat acolo, pe țărmul Mării Negre, să citesc 
ultima carte a lui Ehrenburg intitulată atît de potrivit : Oa
meni, Ani, Viață.

Am citit la lalta primele două volume, 
două le-am citit la București în odaia mea 
cilea volum l-am citit tot pe țărmul Mării Negre, la Eforie. 
Al șaselea și ultimul volum din acest ciclu de amintiri (și nu 
numai de amintiri) nu-l voi mai citi niciodată. Ehrenburg a 
murit și o dată cu el au murit și toate cărțile pe care au
torul se gîndea să le scrie. Nici un scriitor nu poate să 
scrie cărțile altuia, ci numai pe ale sale.

pe următoarele 
ae lucru. Al cin-

Spectacole la locul de muncă
Pentru cei peste 

1500 de muncitori 
din schimbul I ai 
Uzinei de autoturisme 
Pitești, Teatrul „A. 
Davilla" prezintă du
minică 26 iulie 1970 
ora 11,30, un specta
col cu piesa „Vlaicu 
Vodă“, care are loc 
în aer liber, pe pista

de încercare a auto
turismelor românești.

Acțiunea se înscrie 
într-un ciclu de spec
tacole programate de 
teatru, chiar pe locul 
de producție al mari
lor unități industriale 
argeșene, urmînd al
tor spectacole asemă
nătoare prezentate la 
marele combinat chi

mic piteștean.
Montat în regia lui 

Constantin Dinischio- 
tu, spectacolul, avînd 
în rolurile principale 
pe Eftimie Popovici, 
Ioana Citta Baciu, 
Dem. Niculescu și Ion 
Focșa, aduce în dis
tribuție întregul co
lectiv artistic al tea
trului.

care înregistrează momentele 
mai importante ale activității 
filialei respective, înțelegem 
că mai toți semnatarii sînt 
tineri profesori la școlile din 
cuprinsul județului sau acti
viști culturali. Nu lipsește în
să un nume consacrat. E vor
ba de G. Tohăneanu, prezent 
cu un pertinent studiu despre

DINCOLO DE
PROVINCIALISM

Valori artistice ale repetiției 
în poezia* lui Eminescu.

în cadrul aceleiași rubrici 
de studii (Limbă și literatură) 
Al. Bîrsescu prezintă cu a- 
preciabilă intuiție psihologi
că, cu dezinvoltură și chiar 
cu ironie implicită Corespon
dența lui I.L. Caragiale, M. De- 
leanu și Gh. Sterpu se ocupă, 
din unghi stilistic, de basmele 
lui Slavici și respectiv de poe
zia „Seara pe deal“ a lui Emi
nescu, P. Oallde și C. Telescu

O întrebare pentru teatrele din Oradea, Cluj, Sibiu

Stagiune estivală 
în luna septembrie?

15 iulie — Oradea. Secția ma
ghiară a Teatrului de Stat prezin
tă în avanpremieră o comedie 
muzicală „Las’ pe tata“ de Kallai 
Istvan și Fenyes Szabolcs. Ne bu
curăm încă de la primirea veștii: 
deci, pentru publicul din Oradea 
teatrul trăiește și vara. E drept 
că... nu în aer liber deoarece — 
mereu aceeași poveste ! —- scena 
grădinii de vară este impractica
bilă de trei ani. Dar măcar în 
sală. Publicului trebuie să-i oferi 
vara' „divertismente artistice, mu
zicale, comedii cit mai agreabile“
— afirmația directorului teatru
lui, Emanuel Engel, își găsește 
deci materializare scenică : pre
miera muzicală mai sus-amin- 
tită.

Dar, din nou un imens DAR: 
„Las’ pe tata“ se va juca... la în
ceputul stagiunii 1970/1971 : Vi
zionare la 15 iulie, 1—2 specta
cole la sediu și un turneu la 
Satu-Mare. Foarte ciudat! La. O- 
radea — ca și la Cluj sau Sibiu
— stagiunea estivală se ține pe 
la mijlocul lui august, chiar și în 
septembrie, dar continuă să se 
numească amăgitor „stagiune esti
vală“. In cele trei orașe, sub a- 
ceeași formulă improprie este 
strecurată și ultima parte a anu
lui teatral 1969—1970, adică 
spectacolele de la sală din cadrul 
trimestrului al III-lea.

Mai exact: la Oradea, secția 
română este în concediu; sînt 
proiectate două premiere — după 
15 august — cu „Moartea ulti
mului golan" șt „Arca bunei spe
ranțe". La Cluj, la 18 iulie, teatrul 
și-a închis porțile stagiunii mari. 
Se va redeschide pentru clujeni 
la 1 octombrie. Pînă atunci: un

Cartea Iui D. Micu este de 
fapt o reeditare, revăzută și 
adăugită, a Istoriei literaturii 
române (1900—1918), curs u- 
niversitar pe care autorul îl 
tipărise în 1964. Cum acest 
curs nu s-a bucurat — cu ex
cepția unei recenzii în Ramuri, 
de M. Ungheanu — de discu
ția cuvenită la vremea apa
riției, deși era, dacă nu mă 
înșel, prima lucrare de sinte
ză asupra unei perioade din 
istoria literaturii-noastre apă
rută după multă vreme, și cum 
cartea prezintă modificări și 
adausuri destul de consistente, 
nu mi se pare inutil a o pre
zenta pe scurt acum, în noua 
sa înfățișare. Utilitatea și, mai 
mult, necesitatea ei este in
discutabilă. Perioada dintre 
începutul secolului și primul 
război mondial este un spa
țiu literar foarte interesant și 
extrem de eterogen, în care 
literatura vechilor maeștri co
există cu începuturile (încă 
nebănuite atunci) ale unor 
mișcări de mare răsunet peste 
două sau trei decenii ; e sufi
cient să spunem că, acum, 
scrisul lui Caragiale, Dela- 
vrancea și Slavici este con
temporan cu opera lui Arghezi, 
Vinea și Urmuz. Fără îndoia
lă că volumul lui D. Micu 
are de făcut față unor cerințe 
divergente și unor enorme di
ficultăți metodologice, pe care 
autorul le rezolvă fără artifi
cii „organizatorice", cu o re
marcabilă sagacitate și onesti
tate ‘ intelectuală. Adoptînd 
criteriul prezentării grupărilor 
(reviste, cenacluri) și apoi al 
caracterizării monografice a 
fiecărui scriitor, pe familii de 
„ambianță“ (ambianța Semă
nătorului și a Vieții românești, 
ambianța simbolistă etc.), au
torul poate aborda opera ' și 

abordează o problemă de re
cepție literară : primul urmă
rește ecoul operei lui Caragiale 
în Transilvania, al doilea — 
modul cum s-a oglindit debu
tul lui O. Goga in conștiința 
contemporanilor. Mai ales ul
timele două lucrări, prin mi
nuția cercetării și prin datele 
noi pe care le aduc la lumină, 

vor putea fi folosite de către 
orice cercetător profesionist.

La rubrica de Etnografie î'n- 
tîlnim un studiu de folclor 
comparat : Pintea Viteazul și 
Ianoșik, croi populari ai seco
lului al XVHÎ-Iea semnat de 
O. Mora, cuprinzînd observații 
interesante referitoare la mo
dul cum se conturează specifi
cul național în producțiile fol
clorice.

Mai reținem din număr un 
articol de metodică (Aspecte 

turneu în Transilvania, altul pe 
Valea Prahovei. La Sibiu, pe 20 
iulie, secția română a plecat în 
concediu. Stagiunea estivală... în 
septembrie, în cadrul festivalului 
Cibinium. Anul trecut, Cibinium- 
ul s-a desfășurat vara. Deci, tea
trul a avut stagiune estivală, ono- 
rînd festivalul cu trei mari spec
tacole în aer liber : „Richard al 
III-lea“ — la zidurile cetății, „A- 
lizuna“ — în parcul Arini, „Eg- 
mont“ (în limba germană) la Mu
zeul Bruckental. Continuitatea 
era evident necesară. Dar anul 
acesta, abia în septembrie, se vor 
produce premierele cu „Ploșni
ța“ și „Răzbunarea sufleorului“, 
deși tot o „stagiune estivală“ vor 
alcătui, în ciuda faptului că vor 
avea loc îh sală.

Intre stagiunea din iulie ’69 și 
spectacolul muzical al secției 
germane cu „Adam și Eva în 
paradisul șlagărelor“, care se joa
că în vara aceasta, declinul este 
evident chiar la o primă vedere : 
de la ținuta artistică la concesiile 
facile. Precizăm, la Sibiu moti
vele nu mai țin de lipsa spațiilor 
de joc. Dincolo de cele amintite 
— și explorate deja cu succes —, 
mai există un Teatru de Vară al 
Tineretului, dat anul trecut în 
folosință datorită muncii entu
ziaste a sute de tineri sibieni. Pe 
scena acestui teatru au loc spec
tacole de muzică ușoară, (orche
stra gazdelor, soliști invitați), 
spectacole folclorice, seri de poe
zie. „Ne-ar fi plăcut să fim vizi
tați de teatrul nostru din oraș, 
poate chiar cu un spectacol spe
cial, — ni se spune la Comitetul 
Municipal U.T.C. Dar teatrul nu 
izbutește să ne trimită nici in

personalitatea unui scriitor 
dintr-un dublu punct de ve
dere : exterior, al participării 
la viața literară publică, al 
adeziunilor deliberate, și in
terior, al structurii și valorii 
propriei opere. Insă această 
dihotomie metodologică, impu
să fără îndoială de structura 
cărții și de destinația ei prin-

D. MICU

Început 
de 
SECOL
cipală, împiedică o raportare 
mai liberă la familiile artisti
ce, la afinitățile tipologice ale 
unor scriitori, existente din
colo de relațiile concrete ale 
vieții cotidiene (B. Nemțeanu 
poate fi, fără îndoială, înca
drat în „ambianța simbolistă“; 
dar el n-ar putea fi grupat și 
în „ambianța socialistă“ ?) ; 
aceste raportări la care ne re
ferim nu sînt, bineînțeles, ine
xistente în carte, dar ele par 
întîmplătoare, accidentale, nu 
premeditate ca puncte cheie ale 
înțelegerii diversității și com
plexității literaturii epocii. Nu

ale metodicii întîlnirilor cu 
scriitorii) semnat de P. Oallde 
și o evocare, - semnată de N. 
Ișfan a unei personalități di
dactice din trecutul Banatului 
(Iuliu Birou — dascăl cărășan)

Studii de limbă, literatură și 
folclor se arată a fi, așadar, o 
culegere întocmită cu pricepere 
și pasiune, cu responsabilitate 
profesională- Desigur că s-ar 
putea cere redactorilor să an
treneze mai mulți profesori la 
activitatea de cercetare (s-ar 
putea evita astfel repetarea nu
melor în sumar), după cum au
torilor li s-ar putea cere să de
pășească factologia măruntă în 
care cad cu intermitențe. Ori
cum, nivelul pe care publicația 
și l-a impus de la început e de 
natură s-o impună.

Apariția ei constituie un eve
niment pe care se cuvine să-1 
salutăm ca pe o depășire a pro
vincialismului cultural, și nu 
întîmplător, cîteva reviste de 
specialitate l-au semnalat ca 
atare.

Unele materiale publicate a- 
îci și-ar fi putut găsi oricum 
loc în Limbă și literatură, re
vista centrală a Societății de 
științe filologice, care se vede 
astfel concurată și, sperăm, 
stimulată.

MIRCEA MARTIN

structori cîți ar fi necesari în 
școli. Cum poți spera la o lărgire 
a relațiilor dintre Teatrul de Stat. 
Sibiu și Teatrul nostru de 
vară PI“.

La Cluj, aceeași vară teatrală 
„fructuoasă" anul trecut, aceeași 
cădere anul acesta. In vara lui 
’69 la Albac a avut loc un impre
sionant spectacol de evocare isto
rică : „Procesul H.oria", La anul, 
poate, tot un spectacol de evoca
re istorică. Dar acum, în 1970 ? 
Nimic. Absolut nimic. Pentru că 
spectacolele clujene, ținute în 
sală pînă la data de 18 iulie, s-au 
înscris în ultima parte a stagiu
nii.

„Teatrul nu atrage vara" — ni 
se spune la Oradea, la Comitetul 
Județean U.T.C. Ni se pare o a- 
firmație nesusținută de nici mă
car o încercare. Cel puțin în ul
timii trei ani, de cînd. scena în 
aer liber este.... cinematograf I Cu 
ce să atragă teatrul P Cu planuri, 
regrete sau prejudecăți P

La Cluj — studenții sînt în 
practică. Mulți elevi și studenți 
vin acasă în vacanță. E foarte 
frumos să poți afirma că tinere
tul universitar susține serios spec
tacolele Naționalului din Cluj. 
Dar nu credem că dragostea pen
tru teatru scade o dată cu urca
rea termometrului. La Sibiu — 
oraș turistic binecunoscut — stră
zile, parcurile, grădinile cu dans 
„în aer liber“ gemeau de tineri 
la mijlocul lui iulie. De ce abia 
vizitatorilor din septembrie ai 
Sibiului să li se ofere o stagiune 
teatrală (ne ferim totuși a-i spu
ne „estivală“) P

LILIANA MOLDOVAN 

vom găsi nici analiza, fie și 
parțială, a operei acelor scrii
tori încadrați în alte perioade, 
care dau acum o etapă impor
tantă și viabilă prin sine în
săși a creației lor (mă gîndesc 
Ia T. Arghezi).

Partea cea mai unitară, mai 
substanțială și mai bine pro
porțională a cărții mi se pare 
prima, cea închinată reviste
lor, grupărilor și curentelor, 
literare. De cele mai multe 
dintre acestea D. Micu se ocu
pase anterior, în alte cărți, 
studii sau prefețe ; materia 
era deci cunoscută și meditată 
dinainte, ceea ce-i facilitează 
criticului acum o privire de 
ansamblu, capabilă să discear- 
nă permanențele, diferențele 
specifice, nuanțele. Rezultă de 
aici un tablou sinoptic, viu și 
sugestiv, al mișcării literare a 
epocii, mai ales în tendințele 
sale teoretice, în orientările 
programatice ale principalilor 
factori animatori, ale îndrumă
torilor.

Partea a doua, cea mai am
plă, este consacrată prezentării 
monografice a autorilor. Pre
zentarea multora dintre aceș
tia, îndeosebi a figurilor mai 
mult sau mai puțin proemi
nente ca Iorga, Goga, Topîr- 
ceanu, Hogaș, Petică, Anghel, 
este o adevărată sinteză, ele
gantă și clară, pusă ?a zi, asu
pra operei văzute în trăsătu
rile ei esențiale. Să nu uităm 
că volumul este o prezentare 
globală a epocii și că fatal 
nuanțele trebuie sacrificate în 
interesul ansamblului (ceea ce 
nu înseamnă că analiza pro- 
priu-zisă e lipsită de nuanțe ; 
dimpotrivă). Sînt însă alți scri
itori, printre cei mai puțin fa
vorizați de soartă și de criti
că (nu spun printre cei mai 
puțin importanți), care aveau 
aici și acum ocazia unei re
evaluări meritate. Mă gîndesc 
de pildă la M. Dragomirescu, 
figură plină de contradicții, 
cu unele aspecte aride, altele’ 
dezagreabile chiar, d.ar de ma
re interes în orice caz. Am a- 
vut ocazia să parcurg zeci de 
scrisori ale tînărului elev din 
Plătărești, figură stingace și 
rurală în atmosfera preten
țioasă a liceului bucureșțean, 
student perseverent apoi și 
încă neasimilat de mediu, tî- 
năr îndrăgostit, plin de li
rism ( !), spirit dogmatic și 
intransingent în redacția Con
vorbirilor literare, elev supus 
și nu tocmai al lui Maiorescu, 
profesor agitat de proiecte, 
critic în plin proces de deve
nire, susținător efectiv al co
legilor de literatură în anti
camerele oficiale, referent în 
comitetul de lectură al Tea
trului Național și atîtea alte 
ipostaze ; din toate acestea și 
nu numai din ele, mi se pare 
că schema curentă care mai 
circulă pe seama sa și a ope
rei sale, acceptată în parte de 
D. Micu, nu este chiar repre
zentarea sa obiectivă. Sînt con
vins că o viitoare analiză va 
găsi în opera lui (în opera lui 
întreagă, nu numai în cea cri
tică) elemente ale unei dra
me, voită poate de propriul ei 
autor, vinovat de voința ob
stinată cu care și-a compus el 
însuși modelul și cu oare, cu 
timpul, s-a identificat, sacri- 
ficînd ceea ce era, poate, la fel 
de bun și de autentic, dar con-
trar schemei adoptate. Sînt în 
acest „Mihalache“, pentru care 
foștii săi studenți păstrează o 
elocventă simpatie și admira
ție, elemente dintr-un Don 
Quijote modern, un fel de Dui- 
liu Zamfirescu nerealizat, vă
zut în tragic, pentru că morga, 
veleitățile, ambițiile și încer
cările sale au fost receptate 
de contemporani — aproape 
de toți — numai sub latura lor 
umoristică ; și nu erau așa... 
La fel, într-un ansamblu exce
lent asupra poeziei simboliste 
din perioada respectivă, cu 
analize esențiale pentru înțele
gerea poeziei lui Bacovia, Mi- 
nulescu, I. M. Rașcu, mi se 
pare nedrept ca Elena Farago 
să fie expediată într-o jumă
tate de pagină. Dar, deșigur, 
aceste reproșuri nu-și au o- 
biectul aici, întrucît ele sînt 
mai degrabă o invitație pentru 
autorul unei viitoare istorii li
terare decît obiecții pentru au
torul celei pe care o discu
tăm, care își propune alte o- 
biective.

Trebuie de aceea subliniat 
că volumul dens, compact (630 
pag.), pe care îl prezintă D. 
Micu este într-adevăr ceea ce 
își propune să fie : o istorie 
complexă, atentă și compre
hensivă a perioadei desemna
te, un instrument de lucru de 
mare utilitate, a cărui consul
tare dă garanția autenticității, 
a onestității și a înțelegerii re
ale, adînci, în fibra sa intimă, 
a literaturii. Lectura cărții 
început de secol îmi relevă o 
literatură mai bogată, mai nu
anțată, mai viguroasă decît 
îmi era cunoscută pînă acum.

MIRCEA ANGHELESCU
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui 
GAMAL ABDEL NASSER următoarea telegramă :

Am apreciat felicitările dumneavoastră, ale poporului și 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, adre
sate cu ocazia zilei naționale a Republicii Arabe Unite.

Mulțumindu-vă pentru sentimentele nobile pe care le-ați 
exprimat, sper că legăturile de cordialitate și prietenie exis
tente între țările noastre se vor întări și dezvolta continuu 
îKavantajul lor reciproc și al promovării păcii mondiale 
bazată pe justiție.

împreună~c,u considerația mea față de persoana dumnea
voastră, vă transmit cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de bunăstare și prosperitate pentru poporul 
român.

A XI-A EDIȚIE A „DIN AMO VI ADEL ‘

BOXERII ROMÂNI CONTINUĂ
SERIA VICTORIILOR

Și-au îndeplinit
misiunea

(Urmare din pag. I)

de 26 iulie, ziua insurecției

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat o telegramă de 
felicitare președintelui Republicii Columbia, CARLOS 
LLERAS RESTREPO, cu prilejul zilei naționale a aces
tei țări.

In răspunsul său, președintele Carlos Lleras Restrepo a 
transmis cordiale mulțumiri pentru urările primite.

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE MINIȘTRI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit, miercuri la 
amiază, pe vicepreședintele 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, Zăng Zun 
Thek, conducătorul delegației 
guvernamentale coreene a- 
flată în vizită în țara noastră.

La întrevedere au luat par
te Iosif Banc, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Bârgăoanu, vicepre
ședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și coo
perare economică și tehnică.

Miercuri, 29 iulie a.c., la se
diul Uniunii Ziariștilor din 
Capitală, cunoscutul compozi
tor grec Mikis Theodorakis 
s-a întilnit cu redactori ai pre
sei centrale, Radioteleviziunii 
române și ai Agerpres.

Oaspetele a fost salutat de 
Nestor Ignat, președintele U- 
niunii Ziariștilor, după care 
s-a întreținut cordial cu zia
riștii prezenți.

Miercuri la amiază, a ple
cat la Moscova Nicolae A- 
gachi, ministrul industriei 
metalurgice, pentru a exa
mina cu organele de resort 
din U.R.S.S. problemele pri
vind extinderea colaborării 
între cele două țări în dome
niul siderurgiei.

Au fost de față Kang Iăng 
Săp, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, și Zan 
Song Nam, vicepreședinte al 
Comitetului pentru relații e- 
conomice cu străinătatea.

în cursul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială, prietenească, 
au fost abordate probleme 
referitoare la posibilitățile de 
dezvoltare în continuare a re
lațiilor de colaborare dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Demo
crată Coreeană.

(Agerpres)

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, au fost prezenți 
A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasa
dei.

Cea de a doua gală a „Dina
moviadei“ de box s-a desfășu
rat aseară in fața aceluiași pu- 
blio numeros și generos în a- 
plauze cînd i se oferă SPEC
TACOL. Și, intr-adevăr, cea de 
a doua reuniune, spre deosebi
re de prima, a fost mult mai e- 
ch'Iibrată și spectaculoasă, ma
joritatea boxerilor etalînd în
treaga lbr gamă de cunoștințe 
tehnice. Pentru noi, românii, 
satisfacția a fost dublă, deoare
ce toți cei cinci boxeri ai clu
bului Dinamo București care au 
urcat treptele ringului, au ter
minat meciurile victorioși.

în primul meci al reuniunii, 
BOBOC ȘTEFAN l-a întilnit pe 
TORGOVTEV (U.R.S.S.), de care 
a dispus la puncte după un 
meci extrem de strîns în care 
reprezentantul nostru s-a deta
șat in repriza a treia. Decizia a 
fost acordată cu 3—2 în favoa
rea boxerului român. IVAN 
VASILE s-a dovedit a fi ace
lași fin tehnician pe care îl cu
noșteam. El a făcut scrimă puițî- 
listică, nedind nici o șansă bo
xerului CEND-AJUBH (R. P. 
Mongolă). Boxind variat, folo
sind cu predilecție directa de 
stingă, IVAN se anunță un ad
versar redutabil pentru sovie
ticul ZAPOROJEȚ. De altfel, 
este vorba de o revanșă, deoare
ce sovieticul l-a învins nu de

rmit la Moscova. Cel mai sen
zațional meci al reuniunii s-a 
desfășurat în cadrul categoriei 
cocoș. Tinărul reprezentant al 
clubului Dinamo București, MO
RARU ADRIAN, a repurtat o 
victorie mult aplaudată in fața 
sovieticului GORBATOV. în re
priza a doua acesta, dîndu-și 
seama că nu-și poate apropia 
victoria, a atacat cu capul îna
inte, fiind de altfel și avertizat 
de către arbitrul de ring, cea 
de a treia repriză a aparținut, 
clar, boxerului român. La cei 
19 ani ai săi, MORARU a de
monstrat că este posesorul u- 
nui bogat bagaj de cunoștințe 
tehnice, că aplică un registru 
larg de lovituri și, mai' ales, că 
știe să atace. Regularitatea și 
insistența lui în atac sînt. cre
dem, cheia victoriei deținute a- 
seară. Campionul european CA
LISTRAT CUȚOV l-a întilnit 
pe polonezul RYNKIEWICZ. 
Cuțov nu a boxat la valoarea sa 
obișnuită. Acțiunile sale au fost 
neclare, el încercind să-și a- 
propie victoria prin căutarea 
loviturii decisive, pe care... nu 
a găsit-o. Polonezul a știut să-l 
tempereze cu lovituri directe la 
cap și plex, destrămind in ma
joritatea cazurilor toate atacu
rile boxerului român. Totuși 
CUȚOV, care a atacat mai 
mult, a obținut victoria. O vic
torie meritată, dar care putea 
fi și mai clară dacă boxerul ro-

Vasile Ivan

mân ar fi fost in forma sa o- 
bișnuiță.

Celălalt campion european — 
ION ALEXE — nu a dezamă
git pe cei prezenți. ALEXE a 
boxat mai bine decît în alte

S-A ÎNCHEIAT PRIMA FAZĂ A ÎNTRECERILOR UNEI NOI SI IN 
TERESANTE COMPETIȚII NĂSCUTE PE PLAIURILE ARGEȘENE i

OLIMPIADA SATELOR
CRONICA

U.T.C.
Teri seara a părăsit Ca

pitala delegația tineretului 
social-creștin din Belgia, 
condusă de Michel de Gra
ve, secretar cu problemele 
internaționale, care la in
vitația C.C. al U.T.C., a fă
cut o vizită în țara noastră.

Oamenii își redobîndesc
căminele

94 de comune din județul Ar
geș, împărțite pe 18 centre în 
funcție de zonele geografice și-au 
disputat între 10 V—26 VII în- 
iîietatea și deci calificarea in a 
Il-a fază a „Olimpiadei satelor" 
— inițiativă valoroasă născută pe 
plaiurile argeșene — la atletism 
(100 m plat, 800 m, lungime, 
greutate), volei, handbal, fotbal, 
ciclism, trîntă. Desfășurată în 6 
etape, din două în două săptă- 
mîni, fapt care a permis dispu
tarea în paralel a întrecerilor din 
alte competiții, cum ar fi de 
exemplu „Cupa tineretului de la 
sate", prima "" 
lor", 
tul 
în ____
și cu sprijinul consiliilor popu- 

comunale, a antrenat 
de tineri, do

sionante dispute sportive între 
fotbaliștii din Tigveni, Rucăr, 
Leordeni, Albești și Domnești, 
handbaliștii din Poenari, Albești 
și Rucăr, voleibaliștii din Recea, 
Bălilești, Stîlpeni și Domnești.

DIN AGENDA
SPORTIVĂ

„Olimpiadă a sate- 
organizată de Comite- 

județean Argeș al U.T.C. 
colaborare cu CJ.E.F.S.

(Urmare din pag,. I) 

pid, cît de concret, cit de im
portant este sprijinul statului.

Aici au fost dirijate utilaje a- 
flate în dotarea Trustului de con- 
strucții-montaj, autocamioane și 
remorci de la I.A.S. Iemut și ele 
sînt solicitate la maximum, 
Consiliul popular comunal în- 
dreptîndu-și atenția spre asigu 
rarea continuă a materialelor 
necesare. Valoarea totală a aju
toarelor oferite de către stat 
pentru refacerea locuințelor și 
restabilirea căminelor sinistrate 
se ridică numai în comuna Cuci 
la 2 300 000 lei. Recunoscători, 
locuitorii comunei participă la 
munca refacerii în special du
minica, cînd e zi de răgaz în 
alte locuri de muncă, asocierea 
devenind unanimă. Mobilizarea 
de forțe nu se poate ilustra mai 
bine decît arătînd că paralel cu 
construirea susținută a locuințe
lor la care participă împărțin- 
du-și fiecare zi numeroși țărani 
cooperatori, s-a încheiat recol
tarea orzului pe toate cele 140 
hectare, onorîndu-se integral 
obligațiile contractuale față de 
stat. S-a cosit, uscat și transpor
tat întreaga cantitate de furaje 
și s-a recoltat grîu pe mai 
mult de jumătate din suprafața 
de 600 hectare. Că nu se va ri-

sipi nici un spic o știu bine 
țăranii cooperatori Cociș Nico
lae, Laszlo Ștefan, Mathe Ludo
vic și alții care au mai învățat, 
în afară de munca cîmpului, să 
zidească. Și mai știu Tiirki Ioan, 
Țilea Vasile sau Moldovan Ni
colae, toți țărani cooperatori, 
care s-au mutat deja. împreună 
cu familiile lor, în noile locuințe. 
Primarul comunei, tovarășul Ion 
Cătană, ne-a declarat :

— Sprijinul primit, grija cu 
care au fost înconjurați locui
torii sinistrati ai comunei noastre 
a menținut nealterată încrederea 
lor, oamenii fac totul pentru a-și 
demonstra recunoștința și astfel 
ne putem îndeplini toate sarci
nile pe care ni le-am propus 
pentru acest an în domeniul 
agricol. Sîntem convinși că pînă 
la 1 noiembrie, toți sinistrații 
din comuna noastră vor locui în 
casele noi.

Primarul consemnează în con
tinuare îndeplinirea planului de 
angajamente ale muncii volun- 
tar-patriotice, angajamente la 
care subscriu cu realizarea coti
diană elevii școlii generale, cei
lalți tineri din comuna Cuci, 
care se integrează între mărtu
riile vii și actuale din județul 
Mureș, mărturii ce vor face să 
se uite tot ce nu s-a uitat încă 
în cele 75 de zile.
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tare 
peste SO 000 
vedindu-și din plin utilitatea și 
eficacitatea. Întrecerile urmate de 
diferite acțiuni cultural-artistice 
au fost urmărite de mii de spec
tatori.

Colective locale formate din 
activiști obștești plini de entu
ziasm s-au ocupat îndeaproape 
de organizarea în cît mai bune 
condiții a întrecerilor și pregăti
rea concurenfilor. Merită aminti
tă în acest sens activitatea unor 
inimoși profesori, printre ei aflîn- 
du-se și alții decît cei cu specia
litatea educație fizică. Iată cîteva 
nume : Gh. Grigorescu din Dom
nești, Mihai Ivașcu din Hîrtiești, 
Adrian Stere din Albești, Gh. 
Ștefănescu din Merișani, Gh. 
Mincu din Stîlpeni ș.a. Arbitraje
le asigurate pe plan local au fost 
competente. Intrucît regulamen
tul prevedea ca fiecare comună 
să organizeze cîte o etapă a com
petiției la o ramură sportivă, s-a 
declanșat o adevărată întrecere 
pentru amenajarea unor baze 
sportive cît mai bine puse la 
punct. Unde s-au organizat cel 
mai bine întrecerile ? Pe Valea 
Topologului la Sălătruc și Șuiei, 
pe valea Argeșului la Corheni și 
Albești, pe valea Vîlsanului la 
Domnești și Corbi, precum și la 
StUpeni, Hîrtiești, Recea, Izvoru, 
Leordeni, Dobrești, Călinești. Co
munele Domnești, Recea și Al
bești s-au calificat cu toate for
mațiile în faza a Il-a a „Olimpia
dei". Se anunță, de pe-acum, pa-
■ ■■■■■■■■■■ ■

In privința lipsurilor, s-ar putea 
vorbi despre absența din multe 
centre a afișelor de popularizare 
a întrecerilor, participarea unui 
număr extrem de mic de fete 
precum și retragerea din compe
tiție a comunelor Schitu Golești, 
Albota, Bascov, Colibași, Aref,

Mioarele, Ciomăgești care au mo
tivat starea precară sau inexisten
ța bazelor sportive. Au fost însă 
comune ca Ciocănești și Cotmea- 
na care se aflau într-o situație a- 
semănătoare, dar n-au lipsit de 
la olimpiadă organizînd întrece
rile în comuna cea mai apro
piată.

Cu toate aceste neajunsuri, ine
rente atunci cînd organizezi înllia 
oară o competiție de asemenea 
amploare, prima Olimpiadă a sa
telor a contribuit la popularizarea 
sportului în mediul rural, la dez
voltarea bazei materiale demon- 
strînd utilitatea organizării în 
următorii ani a unui sistem com- 
petițional sătesc de regularitate pe 
o durată mai mare Faza a Il-a a 
olimpiadei va avea 
6—13 septembrie, iar 
finale la 4 octombrie, 
Recoltei", la Pitești.

dăți, el a atacat mai viguros, 
punindu-și in valoare forța fi
zică și totodată dozîndu-și mai 
bine efortul. Adversarul său, 
germanul KUMMER KLAUS, a 
fost pentru boxerul nostru un... 
sac de antrenament. în prima 
repriză, în urma unui croșeu de 
dreapta, el a poposit la podea. 
In cea de a doua repriză am 
fost martorii unei execuții teh
nice de mare spectacol al 
ALEXE : el a plasat două 
vituri fulgerătoare, croșeu 
stingă și croșeu de dreapta 
mițindu-1 din nou pe boxerul 
german la podea. în cea de a 
treia repriză boxerul german a 
făcut din nou cunoștință cu po
deaua, obligîndu-1 ) -•
întilnirii să dicteze abandonul.

Dintre ceilalți boxeri care au 
evoluat în gala de aseară o im
presie deosebită ne-a lăsat so
vieticul ZAPOROJEȚ, cîștigă- 
tor prin abandon în repriza a 
treia în fața maghiarului KIS- 
NEMETH.

Antrenorul echipei Steaua. 
ION CHIRIAC, unul dintre 
„neutri“, ne-a declarat după 
gală : „Mi-a plăcut în mod deo
sebit tinărul Adrian Moraru, un 
boxer talentat, capabil de o evo
luție ascendentă. Campionul eu
ropean Calistrat Cuțov nu mi 
s-a părut in „apele" lui. Cred 
că greșește cînd încearcă să cîș- 
tige prin... forță. Intr-adevăr, el 
este posesorul unor lovituri pu
ternice, dar nu trebuie să-și 
neglijeze apărarea. în meciul de 
astă seară el a primit prea mul
te lovituri pe care ar fi putut B 
să le evite cu ușurință. Alexe — 
Ion, greuj nostru, s-a dovedit în " 
schimb mai bine pregătit, ata- ■ 
curile sale au căpătat mai mul- — 
tă claritate și consistență, c<ea “ 
ce mă face să cred că el poate ■ 
obține și alte succese de presti- g 
giu. în general, gala a fost 
spectaculoasă și aceasta este B 
poate cel mai important pentru B 
noi cei care iubim boxul“.

Astăzi pe stadionul Dinamo B 
din Capitală, începind de la ora ■ 
19, se desfășoară prima semifi
nală a Dinamoviadei. Spicuim 
din programul acestei simifinale; 
SOKOLOV (U.R.S.S.) — BEBEN 
(R. P. Polonă) ; PĂPALĂU NI
COLAE (România) — ANATOLI 
(U.R.S.S.) ; NEMECEK (R.S. Ce
hoslovacă) — OVF.CIKIN ALE
XANDRU (U.R.S.S.) ; ENE 
GHEORGHE (România) — CA- 
JEF SANDOR (R.P. Ungară) : 
OLTEANU ION (România) — 
KUDRASOV (U.R.S.S.), CON- 
STANTINESCU MARIN (Româ
nia) — BABARAIKA (U.R.S.S.).

T. POGOCEANU
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loc între 
întrecerile 
de „Ziua

RADU LEVARDA

lei
armate. Dar, desigur, prezența 
noastră s-a făcut simțită, in 
primul rind, la locul de muncă, 
la centrala „José Marți“, fabri
ca cu cea mai mare capacitate 
de prelucrare a trestiei de za
hăr din provincia Pinar del Rio.

Tovarășul Gheorghe Radu 
ne-a vorbit despre lucrările la 
care au participat tinerii ro
mâni. în afara unor reparații 
curente, de întreținere, impuse 
de buna funcționare a procesu
lui tehnologic, tinerii noștri au 
realizat numeroase lucrări de in
stalații și montaj, de reparații 
generale, toate de importanță 
majoră pentru obținerea zahă
rului, atit în Zafra care s-a în
cheiat recent, cit și pentru cele 
viitoare. Tovarășul Gheorghe 
Radu a subliniat calda și 
taliera primire de care

ospi- 
s-a

— In fiecare moment, ne-a 
declarat Alexandru Popescu. am 
simțit prietenia sinceră care ne 
unește cu tovarășii cubanezi.

Un alt tinăr. purtind uniforma 
albastră cu emblema brigăzii de 
tineret „23 August-România“, 
Ștefan Tabui, strungar la Arad, 
mi-a spus :

— Sint incă profund impresio
nat de spiritul de solidaritate pe 
care toți membrii brigăzii noas
tre l-au manifestat in Cuba. La 
fel și despre prietenia caldă, sin
ceră, pe care și-au exprimat-o 
față de noi toți cubanezii pe 
care am avut ocazia să-f cu
noaștem — fie ei tineri sau vîrst- 
n!ci. Ei priveau prezența noastră 
ca un simbol al-prieteniei pe 
care poporul român o poartă 
poporului frate cubanez.

Modest, tinărul arădean 
punde timid la întrebările 
porterului privind munca 
personală în cadrul brigăzii.

răs- 
re- 
sa

bucurat brigada de tineri ro
mâni. Organele de partid loca
le, organizația de tineret din 
provincia Pinar del Rio, orga
nele de conducere ale centralei 
„Jose Marti“ i-au înconjurat cu 
grijă tovărășească, prilejuin- 
du-le, totodată, numeroase în- 
ti.lniri cu tinerii cubanezi, des
fășurate sub semnul relațiilor 
de prietenie frățească, dintre 
tineretul și popoarele României 
și Cubei.

Reușesc să mă adresez unui 
alt membru al brigăzii, Alexan
dru Popescu. Tinărul. de profe
sie electrician, ne descrie entu
ziasmul cu care — alături de 
ceilalți tineri români — a par
ticipat la lucrările ce i-au fost 
încredințate, 
perioada 
s-au aflat 
Marti“ a 
numai de 
este specializat — ci și lucrări 
de întreținere a instalației elec
trice.

de faptul că in 
celor 120 de zile cit 

la fabrica „José 
efectuat lucrări nu 
bobinaj — în care

S-A DAT STARTUL ÎN

„RALIUL DUNĂRII«
La Viena s-a dat miercuri 

seara, plecarea in cea de-a VlI-a 
ediție a Raliului Dunării, com
petiție automobilistică interna
țională, organizată sub egida 
Automobil Clubului Roman 
(A.C.R.) și Österreichischer Au
tomobil Sport Club (O.A.S.C.) 
din Austria, cu concursul Ma
gyar Autoklub (M.A.K.) și al 
cunoscutelor firme petroliere „E- 
lan“ și „Elf“. La startul acestui 
mare concurs internațional, care 
contează ca etapă in Campiona
tul european de raliuri și in 
Cupa țărilor socialiste, s-au ali
niat 54 de echipaje din Austria, 
Belgia, Franța, R. F. a Germa
niei, Italia, Iugoslavia, Polonia, 
România, Ungaria și alte țări. 
Concurenții vor parcurge un tra
seu măsurind 2110 km, prin 
Austria, Ungaria și România. 
Drumurile montane și cele 10

probe speciale, din 
țara noastră, sporesc 
dificultate al acestui
— anul acesta — se 
participarea unor piloți de înal
tă clasă. Țara noastră este re
prezentată de echipajele FI. Po- 
pescu-PetreVezeanu, Gh. Rota- 
ru-Dan Rădulescu și Constantin 
Pescaru-Ladislau Covaci pe „R 8 
Gordini Special“, precum și 
Horst Graef-Gh. Florescu pe 
„Dacia-1100 S“. Concurenții sint 
așteptați să ajungă la Oradea 
astăzi, incepînd de la ora 12,20
— după o scurtă odihnă la 
Cluj, ei vor continua drumul 
prin Tg. Mureș, Reghin, Gheor- 
ghieni, Bacău, Miercurea Ciuc, 
Bran, Cimpulung, Pitești, Riș- 
nov, Predeal și Brașov, ajun- 
gînd in final la Poiana Brașov, 
vineri, in jurul orei 7,00.

(Agerpres)

care 7 în 
gradul de 
raliu, care 
bucură de

— Eu, ca strungar, am lucrat 
circa două luni la reparații ge
nerale. Ulterior, împreună cu 
alți membri ai brigăzii am încer
cat să repunem în funcțiune cî
teva mașini din atelierul de tîm- 
plărie al fabricii, mașini care fu
seseră scoase din uz de cițiva 
ani. La început nu ne-a fost ușor 
Dar apoi refăcind, cum ne-am 
priceput mai bine, schițele ma
șinii, schimbînd piese și detalii, 
unele dintre ele modificîndu-le 
concepția inițială, am reușit să 
redăm circuitului economic al 
fabricii trei mașini. Păstrez și 
acum, ca o amintire din cele mai 
plăcute, schițele care le-am exe
cutat pentru a pune in funcțiune 
mașinile.

...Tineri în frumoase uniforme 
albastre, purtind însemnele bri
găzii de tineret „23 August- 
România“. Acești tineri, au avut 
misiunea nobilă de a exprima la 
mii de kilometri sentimentele 
frățești, internaționaliste, ale în
tregului tineret român, ale po
porului nostru, față de poporul 
și tineretul Cubei. Ei și-au făcut 
pe deplin datoria. Drapelul ofe
rit de organizația de tineret din 
Cuba — Diploma de onoare a 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Cuba — acordată pentru ac
tivitatea întregii brigăzi, precum 
și diplomele acordate fiecărui 
membru în parte, reprezintă o 
recunoaștere a rezultatelor cu 
care tinerii români au revenit în 
patrie. Presa cubaneză — printre 
care ziarul Granma. subliniind 
aportul adus la Zafră de brigăzi
le de tineret din diferite țări, au 
dedicat spații importante activi
tății brigăzii de tineri români, 
subliniind îh numeroase mate
riale aportul deosebit al acesto
ra la munca din cadrul centralei 
,,Jo<sé Marți“.

Prezența brigăzii „23 August- 
România“ la Zafră, succesele ob
ținute. au constituit o nouă și 
importantă contribuție la strîh- 
gerea legăturilor de prietenie în
tre România și Cuba, între tine
retul celor două țări, o expresie 
concludentă a spiritului interna
ționalist ce. caracterizează tine
retul și popoarele celor două 
țări.

joi ultima zi la

Privind, totul ți se pare simplu.
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de VIOREL BURLACU

Colonelul rostește aprinzîndu-și o țigară :
_  Deschideți geamurile că nu ne mai vedem de fum. Fumați 

ca șerpii... Eu unul am început să mă plictisesc de furturile astea 
din mașini. Ne facem de rîs. Avem aproape treizeci de reclamații 
în mai toate limbile europene și nici o pistă concretă.

_  N-avem decît o singură soluție, dacă-mi permiteți.
_  Spune-o I Dacă există o soluție de ce să n-o aplicăm ? Dă-i 

drumul la idee, căpitane 1
_  In curte ținem o sumedenie de mașini confiscate. Toate cu 

HUmere străine. De ce nu le-am folosi ?
— Te-am înțeles. Soluția pe care o propui s-ar putea denumi 

Intr-o povestire pe care ai publica-o dumneata în ziarul județean 
^provocarea flagrantului delict“... Te-am ghicit, nu ?

— Dacă ar fi s-o public, eu aș denumi-o altfel. Ce-ați spu
ne de...

CAPCANA DIN FORD MUSTANG

Noapte umedă. Din curtea inspectoratului județean T iese un 
șir de mașini. Par niște siluete din cine știe ce poveste cu umbre. 
Ca la un semn, șirul indian se rupe și fiecare vehicul pornește 
spre altă direcție. După o oră pot fi văzute în mai toate locu
rile întunecate ale orașului. In toate, la vedere sînt etalate cele 
mai tentante obiecte. Aparate de fotografiat, tranzistoare, saci de 
sport cu inscripții ademenitoare, valize pline de fel de fel de eti
chete. Și peste tot, în unghiul cel mai întunecos, veghează cite o 
siluetă...

Un turn hătrîn, apoi altul și altele din cele împodobite de se
cole cu cadrane uriașe împărțite în ore, bat din clopote ceasu
rile. Douăzeci și trei, douăzeci și patru, unu, două trei... O bur
niță rea cerne peste tot făcînd plictisitoare la culme veghea. Un
deva sub luciul ploii sclipește caroseria unui Ford-mustang. Înă
untru, amalgamul de obiecte vădește un proprietar de soi. Dar cei 
cițiva trecători întîrziați trec nepăsători, cu pașii repeziți bocănind 
pe asfalt...

Și în sfîrșit, plutonierul Florea C. simte un fior. E frig sau 
cele două siluete răsărite la colțul străzii ? Frigul a fost și pînă 
acum, dar siluetele de-abia au apărut. Privesc cu atenție în jur 
apoi, ca niște fluturi atrași de lumină se apropie de mașină. Fac 
un ocol, o inspecție sumară și mulțumiți încep să se scotocească 
prin buzunare. Subofițerul se întristează. Doi. Două umbre și-atît. 
Speculaseră arestarea unei bande numeroase. Dar, în fine, poate 
acesta să fie punctul de plecare. Pista. Iată însă că totul se risi
pește ca într-o ceață. Cei doi părăsesc în grabă locul. Ford-mus- 
tangul rămîne singur. Capcana a eșuat. Ce naiba s-o fi întîmplat ? 
Explicația apare imediat. Un grup mai numeros, patru sau cinci si
luete, ia repede locul celor doi. Plutonierul își îndreaptă umerii. 
Așa da ! Și mai ales că printre cei sosiți vede un blond înalt, atle
tic, și în ciuada întunericului și a distanței i se pare frumos și dis
tins. Sâ fi dat oare de acea fantomă blondă numită așa de căpi

tanul Roland ? Oricum, de data asta e vorba de ceva consistent. 
Ba și de-o oarecare explicație. Înseamnă că în oraș acționează 
două bande. Sau poate mai multe. Independente și concurente. Cu 
un țăcănit ușor, portierele mașinii se deschid Flagrantul delict e 
dovedit. Urmează acum partea cea mai simplă. Arestarea infrac
torilor. Plutonierul e un tip mărunt care ușor poate fi făcut ino
fensiv de grupul care operează, dar asta nu-l sperie. Are o soluție. 
Arma! Pistolul negru apare în mina umedă a subofițerului. 11 
strînge pînă-i se albesc degetele. Iese din ungherul unde pîndise 
și o voce reverberată umple strada izbindu-și ecoul de zidul ca
selor :

— Staiii!
Plutonierul Florea C. e convins că acest strigăt e mai mult de

cît destul. Puștii se vor speria și vor ridica mîinile cuminți. Se 
bucură că nu va fi nevoie să-și folosească arma. Dar se înșeală. 
Delincventa sînt instruiți temeinic și pentru asemenea situații. Fie
care siluetă o ia la fugă în altă direcție. Intersecția are patru căi. 
Plus păduricea de alături. Cu inima strînsă, plutonierul țintește un 
picior și apasă pe trăgaci.'' Împușcătura se strivește de cerul jos 
al nopții reci și umede și tăcute și mizerabile. Cel împușcat se 
clatină, apoi alunecă peste portiera deschisă a Ford-mustangului.

Începutul e făcut... De acum e doar o chestiune de timp adu
narea probelor și arestarea celorlalți. Subofițerului îi e ciudă că 
nu țintise în piciorul fantomei blonde dar silueta acestuia zvîc- 
nise prima și dispăruse aproape instantaneu. Ar fi vrut să-i rapor
teze căpitanului V. că a reușit să aresteze „capul". Un motor de 
motocicletă își înfige păcănitul în întunericul nopții disimulîn- 
du-se in tăcerea umedă. Fantoma dispăruse în noapte...

Cu prima mașină, tinărul rănit e dus la spital.
★

Febra îi învălmășește gîndurile. O durere cumplită îi arde pi
ciorul. Ține ochii stnnși să nu vadă umbrele care se învîrt în 
jurul, lui. Coșmarul se dezlănțuie! In auz i se amestecă lătratul 
Clinilor polițiști care răscolesc orașul. Ce se va întîmpla cu el ? O 
celulă cu gratii, cu soarele undeva de nezărit, mîncare la ore fixe, 
culcare și sculare la fel, țigările raționalizate. Asta în cel mai feri
cit caz. Dacă rămîne schilod ? Dacă îi taie piciorul ?

Aude o voce ștearsă.
— Cum te cheamă ?
— Orgonaș... Alexandru...
— Cîți ani ai ?
— O să-mi taie piciorul ?
— Cu cine erai acolo ?
— Dacă nu mi-l taie o să rămîn șchiop ?
— Cine-i tipul acela înalt, blond, atletic ?
— O să merg în cîrje, sau în căruț, o să am un picior de lemn.
— Nu vrei să ne ajuți. E foarte rău. Împotrivirea dumitale ar 

putea să aibă urmări chiar dacă o să rămîi cu piciorul sănătos...
Coșmarul. Din nou coșmarul cu gratii...
— Am 17 ani... Robert K., Frații Pf., Cornel C., blondul e Iu- 

liu H... din cauza lui... a fugit și m-a lăsat.. Nu așa se intîmplă 
de obicei nu? Nu-l părăsești pe cel căzut... E o lege a aventurii 
în toate cărțile, în toate filmele. Lașul...

(Din primul interogatoriu luat în acest caz)

„In aceeași noapte sînt arestați toți ceilalți. Dormeau cuminți, 
fiecare in patul lor de copil, Te putea ușor păcăli acest somn ne
vinovat, mai ales că părinții jură că nu ieșiseră din casă. Părinți, 
ce să-i faci '

Dar în vestiare atîrnă ude hainele și din pantofi se scurge o 
zeamă noroioasă..."

(Dintr-o relatare a unuia dintre vecini)

TELEX:
„Către toate inspectoratele de miliție din țară. Este pus sub 

urmărire numitul Iuliu H. de 21 de ani acuzat de tîlhărie, furt 
calificat, activitate intelectuală de incitare la furt și speculă cu 
obiecte de contrabandă...

Către toate inspectoratele de miliție... Semnalmente : blond, 
înalt, sportiv, vorbește trei limbi, are un aer distins... Urmăriți, 
prindeți și aduceți sub escortă pe Iuliu H. de 21 de ani, acuzat 
de tîlhărie, furt calificat...“

(VA URMA)



Președintele Mao Tzedun
7

Convorbirile ORIENTUL APROPIAT

a primit delegația militară 
română

sovieto

vest-germane

PEKIN. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite : Președintele Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, Mao Tze
dun, a primit, în după-amiaza 
zilei de 29 iulie, delegația mi
litară română, condusă de 
general-colonel Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate.

La primire au, fost prezenți 
Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chi
neze, Huan lun-șen, șeful 
Marelui Stat Major al arma

tei populare chineze de elibe
rare, Ciu Hui-Tso, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, Siao Cin Kuan, 
adjunct al ministrului apără
rii, comandantul forțelor ma
ritime militare.

A fost prezent, de aseme
nea, Aurel Duma, ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia în R. P. Chineză.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Viguroase atacuri

MOSCOVA 29 — Cores
pondentul Agerpres, Lauren- 
țiu Duță, transmite: Miercuri, 
Andrei Gromiko, ministrul afa
cerilor externe al Uniunii So
vietice, și Walter Scheel, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. F. a Germaniei, s-au întîl
nit din nou, continuînd con
vorbirile din ajun, despre care 
purtătorul de cuvînt al dele
gației vest-germane, Rudiger 
von Wechmar, a spus că au 
decurs într-o atmosferă „de 
muncă intensă“.

Concomitent, și-au conti
nuat activitatea două grupuri 
de lucru constituite marți, a- 
vînd misiunea de a pune la 
punct unele aspecte ale pro
iectului tratatului de renun
țare la folosirea forței în re
lațiile dintre cele două țări.

• R.A.U. a suspendat provizoriu emisiunile 
radiofonice ale unor 
de rezistență

• DUPĂ CUM transmite a- 
gcirția MEN, un purtător de cu
vînt oficial al guvernului R.A.U. 
a anunțat că au fost suspendate 
în mod provizoriu emisiunile 
unor organizații de rezistență 
palestiniene, care transmiteau 
pe lungimile de undă ale pos
tului de radio Cairo. Purtăto
rul de cuvînt a explicat că a- 
ceastă hotărîre a fost luată în 
urma opoziției acestor organi
zații față de acceptarea de că
tre R.A.U. a propunerii ameri
cane de soluționare a conflictu
lui din Orientul Apropiat.

Se precizează că această ho
tărîre nu trebuie interpretată 
ca o întrerupere a ajutorului a- 
cordat mișcării de rezistență pa
lestiniene.

Agenția MEN anunță că 
măsură similară a fost luată 
de autoritățile sudaneze.

organizații palestiniene

ției situației din Orientul 
Apropiat.

Alte delegații urmează să pă
răsească capitala Iordaniei în 
următoarele 48 de ore cu desti
nația Damasc, Bagdad, Tripoli, 
Ryad și Khartum.

o 
Și

• 16 MILIOANE de persoane 
au fost afectate de inundațiile 
care s-au produs în ultimele 
zile în statul indian Assam, 
anunță agențiile de presă. Mu- 
sonul care a bîntuit în această 
regiune a provocat revărsarea 
fluviului Brahmaputra și a a- 
fluenților săi, inundînd o su
prafață agricolă de 400 000 hec
tare și distrugînd numeroase 
locuințe.

Industria construcțiilor navale poloneze a obținut remarcabile realizări. Pe șantierele nava
le ale Poloniei se construiesc în prezent 18 tipuri diferite de nave. în fotografie : un aspect 

de pe șantierul de la Gdynia.

ale patrioților cambodgieni
• Dificultățile regimului de la Pnom Penh 
• Intervenția tailandeză se amplifică

• AUTORITĂȚILE urugua- 
yene au ordonat suspendarea 
temporară a apariției ziarului 
„Popular“, organul C.C. al Par-' 
tidului Comunist. Hotărîrea a 
atras protestul organizațiilor 
muncitorești și democratice din 
Uruguay.

• PRIMELE delegații 
mișcării palestiniene de 
tență, care urmează să expună 
pozițiile acesteia în capitalele 
arabe, au părăsit marți sea
ră Ammanul, anunță agenția 
France Presse. Conducătorii 
acestor delegații vor înmîna șe
filor de stat ai țărilor vizitate 
mesaje din partea lui Yasser 
Aral’at, președintele Comitetului 
Central al Rezistenței Palesti
niene, în care este explicată 
poziția organizațiilor palesti
niene în actuala etapă a evolu

Comandamentul de Ia 
Pnom Penh dorea cu 
tot dinadinsul să păs
treze importanta regiu
ne strategică a platou
lui muntos Kirirom, de- 
plasînd în acest scop nu 
mai puțin de 4 000 mili
tari. Dar, după 19 zile de 
lupte puternice, principa
la localitate a acestei re
giuni a fost marți aban
donată.

în urma atacurilor repetate 
ale unităților forțelor de rezis
tență populară, ultimele două 
batalioane au părăsit orașul, 
pierzînd astfel controlul șoselei 
numărul 4 între Kompong Son 
și Pnom Penh, un adevărat „cor
don ombilical“ ce permitea apro
vizionarea cu alimente și petrol 
a capitalei cambodgiene. Unită
țile patrioților khmeri au acțio
nat cu succes în ultimul timp și 
în alte regiuni sau localități din 
Cambodgia. Astfel, tot marți, 
aeroportul orașului Siem Reap a 
fost atacat și a devenit inutiliza
bil pentru cursele avioanelor mi
litare ale regimului Lon Noi.

Seria insucceselor regimului 
de la Pnom Penh continuă, deci, 
în ciuda unui sprijin masiv acor
dat de autoritățile saigoneze și 
de cele din capitala Tailandei. 
La sfîrșitul săptămînii trecute, 
numărul soldaților saigonezi an
gajați în operațiunile militare 
din Cambodgia se ridica la 
20 000. în sprijinul impopularu
lui regim Lon Noi au apărut în

diverse părți ale țării și grupe 
de mercenari. Potrivit unei in
formații transmise de agenția 
U.P.I., în sudul Cațpbodgiei au 
fost văzute forțe mercenare gru- 
pînd circa 3 000 soldați.

Comentînd recenta vizită a lui 
Lon Noi în Tailanda, ziarul 
„INTERNAȚIONAL HERALD 
TRIBUNE 
prezintă 
pași 
care 
iul 
mele știri transmise din Bangkok 
menționează că 3 000 de soldați 
tailandezi urmează să sosească 
pînă la sfîrșitul lunii august în 
Cambodgia.

Măsuri economice
Ain

DOCHERII
BRITANICI AU

HOTĂRÎT SĂ REIA
LUCRUL

După discuții aprinse, care 
au durat două ore și jumăta
te, Conferința națională a de- 
legaților docherilor a hotărît 
miercuri să accepte ca o mă
sură intermediară „planul de 
pace“ al lordului Pearson. 
De asemenea, s-a hotărît ca 
lucrul în porturi să fie 
în dimineața zilei de 
gust.

Astfel, urmează să ia 
greva generală a celor 
de docheri britanici, declan
șată în urmă cu două săptă- 
mîni în sprijinul revendicări
lor lor privind creșterea sala
riului de bază.

reluat
3 au-

sfîrșit
47 000

în 
a 

din

I“ releva că
„unul din 
procesul de 

Tailandei în 
Cambodgia“.

ea re- 
ultimii 
impli- 
războ-

Ulti- .

In discursul rostit cu prilejul Zilei naționale a Perului, preșe
dintele Juan Velasco Alvarado, a anunțat semnarea unei noi 
legi privind activitatea companiilor industriale care activează 
pe teritoriul țării. Potrivit legii, firmele indigene sînt obligate, 
pe de o parte, să sporească fondul de salarii cu o sumă repre- 
zentînd 10 la sută din profiturile anuale nete și, pe de alta, 
să ofere muncitorilor 50 la sută din acțiunile întreprinderii. Cit 
despre companiile străine, acestea vor trebui să încheie cu sta
tul peruvian noi contracte privind renunțarea, la sfîrșitul unei 
anumite perioade, la cel puțin 51 la sută din acțiunile lor.

Legea se înscrie pe linia unor recente măsuri de naționalizare, 
adoptate de guvernul generalului Velasco. Cele mai importante 
dintre acestea au fost exproprierea firmei americane „Interna
țional Petroleum Company" și instituirea controlului statului 
asupra exportului principalelor produse ale țării, cuprul 
peștele.

PRIBEGIA DISPERĂRII
roșii“

Un mesaj special adre
sat Congresului american 
de președintele Nixon 
Smesaj care propune sta- 
lilirea unor alocații pen

tru ameliorarea situației 
băștinașilor indieni) scoa
te, o dată mai mult în 
evidență, tragedia „piei
lor roșii" în America zi
lelor noastre.

„Aceștia — subliniază mesa
jul prezidențial referindu-se la 
populația indiană din S.U.A. — 
constituie minoritatea cea mai 
dezmoștenită și mai asuprită 
din țară, fie că e vorba de 
găsirea unei slujbe, de asigu
rarea unui minim de existență, 
de învățămînt sau de sănătate. 
Condiția indienilor ocupă cel 
mai coborît standard pe scara 
societății americane și este ca
racterizată prin mizerie și pro
miscuitate. Ea este rezultatul u- 
nei injustiții care se perpetuea
ză- De la primele contacte cu 
colonizatorii europeni, indienii 
din America au fost oprimați, 
brutalizați, spoliaț* de pămîntu- 
rile lor și de dreptul lor la auto
determinare".

O anchetă efectuată, la cere
rea Casei Albe, de Biroul pen
tru problemele indiene (B.I.A.), 
o secție a Ministerului de Inter
ne al S.U.A., ne oferă amănunte 
suplimentare cu privire la soarta 
tragică dar, mai ales, cu privire 
la lupta „pieilor roșii" pentru o 
viață demnă, pentru drep
turile lor elementare. Aflăm, de 
pildă, că șomajul în rîndul in
dienilor se ridică la circa 65 la 
sută, că venitul mediu anual al

Procesul
de la Los Angeles

Procesul 
pului de „hippies' 
zat de uciderea 
Sharon Tate și 
patru persoane a intrat 
deja într-o fază decisivă.

intentat gru- 
i" acu- 
actriței 

a altor

în ședința de ieri, principalul 
martor 
sabian, 
miliei“ 
son, a 
rile în ___ _
din cele cinci asasinate de la 
Villa Bel'Air. Potrivit depoziției 
ei, masacrul pus la cale în amă
nunt de Charles Manșon a fost 
săvîrșit de Charles Watson, Su
san Atkins și Patricia Krenwin- 
kel.

întîi, Watson l-a ucis pe Ste
ven Parent, în vîrstă de 18 ani, 
întîlnit în grădina vilei. Martora 
a declarat că i-a văzut apoi pe 
Watson și Patricia Krenwinkel

al acuzării, Linda Ka- 
ea însăși membră a „fa- 
conduse de Charles Man- 
relatat despre împrejură- 
care au fost comise trei

asasinîndu-i pe Voitek Frychovv- 
ski și respectiv, Abigail Folger 
— doi dintre invitații actriței, 

înainte de a aborda acest mo- 
ment-cheie al depoziției, marto
ra a relatat despre „filozofia" 
profesată de Manșon, simboliza
tă prin expresia „helter skelter“ 
(„scapă cine poate“), potrivit că
reia țelul „familiei“ era de a 
provoca în S.U.A. un război ra
sial și, prin acesta, o deban
dadă generală“. Asasinatele de 
la Villa Bel’Air au 
în conformitate cu 
lozofie“.

Se știe că Linda 
acceptat să depună mărturie îm
potriva celorlalți membri ai ban
dei în schimbul promisiunii de 
a nu fi implicată în acest caz. 
Rolul ei a fost, de altfel, după 
cum a declarat procurorul Vin- 
cent Bugliosi, secundar, fiind 
însărcinată să stea de pază.

fost comise 
această „fi-

Kasabian a

în apărarea drepturilor lor 
unei familii de indieni reprezin
tă doar a cincea parte din ve
nitul minim al unei familii ame
ricane, că mortalitatea infantilă 
în rîndul populației indiene este 
de 20 de ori mai ridicată decît 
procentul mediu pe scară națio
nală în S.U.A., că limita medie 
de viață a indianului în Ameri
ca zilelor noastre este de... 38 
de ani.

Dincolo de aceste cifre se 
conturează drama unei întregi 
populații (evaluată, după unele 
statistici, la 750 000 suflete, iar 
după altele la 1 milion de sufle
te) în goană după existență, 
luptînd pur și simplu pentru 
supraviețuire.

An de an, mii de indieni se 
îndreaptă spre orașe din vestul 
mijlociu cum ar fi Denver, Min- 
neapolis și Los Angeles. Sosiți, 
de cele mai multe ori, fără nici 
o pregătire, înarmați doar cu 
numele unei rude și speranța 
într-un trai țpai bun, noii veniți 
găsesc viața în marile orașe a- 
proape la fel de aspră, dacă 
nu chiar mai grea decît în re
zervațiile pe care le-au părăsit. 
Rezultatul ? „Nu avem nici o 
alegere și nici o perspectiva — 
declara organizatorilor anche
tei amintite Lehman Brghitman, 
președintele societății „United 
Native Americans" (Americanii 
Băștinași Uniți). Tn rezervații nu 
avem unde munci ca să ne cîști- 
găm o existență omenească. 
Dacă părăsim rezervația con
statăm repede că umblăm după 
o iluzie de mai bine. Sîntem pur 
și simplu călători între o zonă 
a sărăciei și alta, asta-i tot". 
Așadar o tragică pendulare a 
indienilor de la oraș la oraș și 
înapoi spre rezervațiile lor — 
cuiburi de mizerie. Nu există 
date exacte ale acestei „pribe
gii a disperării". Un studiu al 
B.l-A. din 1965 arăta că 55 la 
sută din indienii plecați spre 
mari orașe s-au reîntors în re
zervații după o perioadă va
riind între cinci luni și doi ani. 
Antropologul Theodore Graves, 
care a făcut un studiu asupra 
indienilor veniți la Denver, a 
constatat că mai puțin de 10 la 
sută dintre ei rămîneau acolo 
peste șase luni.

în această migrațjune sili'/i și 
în contactul cu realitățile mari
lor orașe s-a dezvoltat, însă_, un 
nou spirit de organizare și de 
luotă pentru drepturile vitale. 
„Convorbirile cu indienii și ana
liza stării lor de spirit — notea
ză autorii anchetei B.I.A. — 
dezvăluie atît un înalt grad de 
revoltă față de discriminările 
la care sînt supuși, cît și o.ten
dință crescîndă spre acțiune, 
exemplificată recent prin pre
luarea insulei Alcatraz si dez
voltarea organizațiilor indiene 
care luptă pentru recuperarea 
drepturilor vechilor băștinași... 
Este cert că spiritul militant va 
crește în perioada următoare..- 
Contactul cu experiența orașe-

lor îi învață pe indieni că tre
buie să se organizeze pentru 
a-și susține revendicările. Orga
nizarea indienilor a fost handi
capată de tribalism, care tindea 
să împiedice construirea de or- 
ganizații militante. Dar deși tri- 

alismul continuă să-i divizeze, 
ei reușesc mai des și mai bine 
să învingă treptat deosebirile 
tribale și să formeze organizații 
mai largi și mai puternice". 
Organizația „American Indians 
United" (Indienii Americani U- 
niți), asociația „Mișcarea Indie
nilor Americani" și gruparea 
„Asociația urbană pentru dez
voltarea indienilor" sînt cele 
mai puternice organizații de 
luptă ale indienilor de pe teri
toriul S.U.A. Ele numără, fiecare 
zeci de mii de membri activi 
care iau parte la toate manifes
tările si campaniile revendica
tive inițiate. Este în curs de con
stituire o federație care să u- 
nească toate organizațiile cul
turale și politice ale populației 
indiene. Un comitet de legătură 
funcționează de cîteva luni la 
Minneapolis.

Există, probabil, o anumită 
legătură între apariția unei 
mișcări organizate revendicati
ve a indienilor și recentele 
simptome de preocupare a Ad
ministrației S.U.A. pentru soarta 
„celei mai dezmoștenite și mai 
asuprite minorități" din Ameri
ca zilelor noastre.

EM. RUCÄR

• MIERCURI, a încetat din 
viață la Ulan-Bator, după o 
boală grea și îndelungată, Luv- 
santorjiin Toiv, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
deputat al Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole, ministru 
al afacerilor externe, informea
ză agenția Monțame.

• GRUPUL de savanți care 
și-au propus să provoace o au-

boreală artificială

ale 
rezis-

M. RAMURĂ

WASHINGTON 29. — Co
respondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie, transmi
te : La invitația Consiliului ti
neretului din Statele Unite, 
delegația tineretului din Ro
mânia, condusă de V. Nicol- 
cioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., care s-a aflat în S.U.A. 
cu ocazia Adunării mondiale a 
tineretului, a făcut o vizită de 
documentare prin diverse ora
șe de pe coasta de nord est.

Cu acest prilej au fost vizita
te o serie de așezăminte cul
turale, centre de învățămînt, 
sedii ale organizațiilor de tine
ret etc., și a fost realizat un 
util schimb de păreri plivind 
viața, activitatea și preocupă
rile tinere; generații din cele 
două țări.

Miercuri seara delegația ti
neretului din România a pă
răsit S.U.A. plecînd spre pa
trie pe calea aerului.

Imagine din Ulan Bator

cursul nopții de luni spre 
marți și-au amînat proiectul ca 
urmare a unei defecțiuni teh
nice.

Această experiență are ca 
scop obținerea de date asupra 
cîmpului electromagnetic al 
atmosferei, prin crearea la o 
altitudine de peste 200 kilome
tri a unui nor de vapori de 
bariu. Acest nor, potrivit cal
culelor cercetătorilor, trebuie 
să dea naștere unei aurore bo
reale artificiale vizibile într-o

zonă cu raza de 1 600 km în ju
rul Centrului de cercetări de la 
Churchill (statul Manitoba).

La Houston, în S.U.A., s-au produs noi incidente între poliție 
și populația de culoare. Fotografia noastră înfățișează o vic

timă a intervenției sîngeroase a poliției.

Relații diplomatice 
la nivel consular 
între India și R.D.G.
• GUVERNUL Indiei a hotă- 

rît să stabilească relații diplo
matice cu Republica Democrată 
Germană la nivel consular. Pînă 
în prezent, cele două țări între
țineau relații prin intermediul 
misiunilor comerciale.

e O PICTURA de mare va
loare artistică din secolul XIII, 
reprezentînd „Madona cu copi
lul“, a fost furată luni din bi
serica Santa Maria del Popolo 
din Roma. Tabloul, aparținînd 
unui pictor necunoscut, era 
fixat de secole deasupra alta
rului bisericii.

• JURIUL celui de al doilea 
festival al filmului turistic, 
desfășurat la Marsilia, a decer
nat marți premiile. Premiul I 
— Medalia de aur — a fost a-
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La Montecitorio se vorbește despre un optimism prudent. 
Formula este clasică. în asemenea împrejurări, cînd tratati
vele pentru formarea unei echipe ministeriale n-au ajuns la 
un punct decisiv, orice declarație oficială trebuie să por
nească de Ia afirmarea optimismului. Iar prudența provine 
din experiențele trecutului mai apropiat și mai îndepărtat. De 
altfel, Emilio Colombo după ce a primit misiunea de a for
ma un nou guvern a declarat : „Nu am iluzii dar am multă 
răbdare“. Firește, criza italiană nu este în ultimă istanță o 
problemă de iluzii sau de răbdare. Prelungirea ei peste anu
mite limite riscă, însă, să perturbeze un echilibru devenit 
tradițional și să aibă consecințe serioase asupra vieții politice.

Colombo și-a propus să reconstituie un guvern de centru- 
stînga dar se pare că mandatul lui este mai elastic decît cel 
încredințat lui Andreotti. Predecesorul său a încercat să res
tabilească formula cvadripartită. Obstacolul principal l-au re
prezentat divergențele dintre Partidul Socialist Italian și 
Partidul Socialist Unitar. Deplasarea spre dreapta a socialiș- 
tilor-unitari, anticomunismul virulent pe care-1 practică, a 
barat drumul unui acord. Disputa dintre cele două partide 
socialiste nu pare a fi lesne apianabilă, ceea ce a deschis 
drum ideii unui cabinet tripartit din care P.S.U. să fie exclus. 
Democrat-creștinii (din rîndul cărora face parte și Colombo) 
ar prefera revenirea la formula inițială a unei coaliții de 
patru partide. Speranțele într-o reușită s-au bazat pe presti
giul personal al lui Colombo, figură remarcabilă în dome-

ROMA:
Optimism 
prudent“

niul economic, deținător al unor portofolii _ minișțeriale_ de 
certă importanță în ultimul deceniu. “ ~ -
MEZZOGIORNO relevînd că „sarcina 
fără îndoială, dificilă și delicată“ 
melor tratative ar fi promițător, 
degajă și din comentariul lui 
„Atmosfera se menține destul de 
Cunoscutul cotidian CORRIERE 
schimb, mai prudent : „Cea de a

LA GAZZETTA DEL
Iui Colombo este, 

considera că bilanțul pri- 
Un oarecare optimism se 
IL SOLE — 24 ORE 

favorabilă lui Colombo“. 
DELLA SERA este, în 

_____ , ___ r doua fază a crizei de gu
vern, deschisă prin tentativa premierului desemnat Colombo, 
prezintă cîteva puncte clare și multe puncte necunoscute ; iar 
pentru că necunoscutele sînt mai mari decît datele conside
rate ca nn punct cîștigat, este prudent să nu mai facem 
previziuni cel puțin pînă cînd Colombo nu-și va fi încheiat 
prima rundă de convorbiri cu partidele care pînă mai ieri 
erau aliate“. Colombo — potrivit unor observatori — acordă 
prioritate problemelor economice, nu numai pentru că acesta 
este domeniul său familiar ci și pentru că ele sînt pre
sante. Dar nici celelalte probleme — cele politice — nu și-au 
pierdut acuitatea, mai ales problema raporturilor P.S.I. cu 
opoziția de stînga în noile organisme regionale. Socialiștii nu 
sînt dispuși să cedeze în această problemă, fapt dovedit în 
Toscana.

Oricum, Colombo nu are griji în ceea ce privește reacțiile 
propriului său partid. După părerea ziarului AVANTI, „direc
țiunea democrat-creștină i-a oferit lui Colombo un zid pro
tector destul de solid pentru a-1 pune Ia adăpost de dificul
tățile de care s-a lovit Andreotti în tentativa sa de a forma 
guvernul“.

Colombo, cum remarca un ziar italian, are avantajul „celui 
de-al doilea“. El a găsit terenul parțial degajat datorită e- 
forlurilor predecesorului său dar a moștenit și divergențele. 
Va reuși să treacă peste aceste obstacole ? între partenerii de 
ieri polemica nu s-a stins, iar dosarele nerezoivate s-au acu
mulat. UNITA atrăgea atenția asupra faptului că prelungi
rea crizei, aflată într-un cerc vicios, creează „daune și peri
cole grave, economice și politice“. Comuniștii au subliniat : 
„Italia are nevoie să se formeze o majoritate capabilă să dea 
o linie politică clară și coerentă de guvernare, prin interme
diul parlamentului, stabilnd un raport corect cu mișcarea 
muncitorilor, cu sindicatele, cu marile mase populare“.

Deocambată, pronosticurile sînt riscante. De aceea purtăto
rii de cuvînt, care au o misiune ingrată, fac apel la clasica 
formulă a „optimismului prudent“.

s E UE ■■■ '-/i -t
■

cordat filmului brazilian 
namita-Sud", iar Medalia 
argint — producției 
„Sărbătoarea nu se 
niciodată“. Peliculele 
bun" (Israel) și „Reîntoarcere 
în soare“ (Grecia) au fost dis
tinse cu diplome de onoare.

grecești 
termină 
„Drum

ferestrele avea
geamuri de culoarea ambrei. 

Cea mai înaltă clădire din 
S.U.A., și una dintre cele mai 
mari din lume. „Empire State 
Building“ din New York, mă
soară numai... 381 m.

„Cosmos—354"
în Uniunea Sovietică a fost 

lansat miercuri satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cos- 
mos-354“, la bordul căruia se 
află aparataj științific pen
tru continuarea cercetărilor 
în spațiul cosmic.

• LA CHICAGO va fi con
struit cel mai înalt zgîrîie nori 
din lume — 443 de metri înăl
țime, 109 etaje. Acest imobil, 
care va fi dat în folosință în 
1974, va costa peste 100 milioa
ne dolari. Uriașa clădire va 
avea fațada din aluminiu ne-

în căutarea lui 
„An-22"

• AGENȚIA TASS informea
ză că în ultimele zile au con
tinuat cercetări intense în re
giunea unde s-a produs acci
dentul avionului sovietic „AN- 
22“ care transporta spre Peru 
instrumente medicale destinate 
sinistraților. Cercetările sînt e- 
fectuate de un grup special de 
avioane sovietice și de nave ale 
flotei comerciale a U.R.S.S., 
precum și de avioane și nave ale 
altor state. Operațiunile de cău
tare, precizează agenția TASS. 
se desfășoară in condiții meteo
rologice nefavorabile. Pînă* în 
prezent, au putut fi găsite doar 
cîteva obiecte care aparțineau 
avionului „AN-22“. Cercetările 
continuă.
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