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Ieri după amiază, la Ateneu) 
Tineretului din București a avui 
loc o întîlnire a tinerilor din 
Capitală cu membrii brigăzii de 
tineret „23 August-România" 
care, la invitația UNIUNII TI
NERILOR COMUNIȘTI DIN 
CUBA, 
sol al 
campania 
crare a 
Cuba — 
1970.

Membrii brigăzii au fost în- 
tîmpinați cu deosebită căldură 
de numeroși tineri bucureșteni, 
care formaseră un adevărat cu
loar viu de la intrarea în clădire 
pînă în sala de festivități.

a participat direct, ca 
tineretului român, la 
de recoltare și prelu- 
trestiei de zahăr din 
marea Zafră a anului

DE

si TRACTORIȘTII
SPERANȚĂ

La întîlnire au participat to
varășii Traian Ștefănescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., președin
tele U.A.S.R., Dumitru Gheorghi- 
șan, prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al 
U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Pedro Garcia, secretar al Amba
sadei Republicii Cuba la Bucu
rești, precum și numeroși stu- 
denți cubanezi care învață în 
țara noastră.

Deschizînd adunarea, tovară
șul Dumitru Gheorghișan a salu
tat, în numele C.C. al U.T.C., al 
întregului tineret 
membrii brigăzii 
România",

român, pe 
„23 August

in spiritul in-

UNIVER

Nu mi-am propus să cutreier 
întreprinderile pentru mecani
zarea agriculturii și să discut 
cu cei din conducerile lor des
pre problemele de actualitate 
ale mecanizatorilor. De altfel, 
prea puțini puteau fi întilniți 
pe la sedii, aproape peste tot 
constatînd bunul obicei d'e a 
ocoli sălile de ședințe, alte 
„treburi de birou“ în folosul 
treburilor concrete de pe te
ren. Acum este cu totul alta 
situația, campania a fost de 
două ori aceeași intr-un sin
gur prag de vară, campania

este continuă și deci nu mai 
este campanie, ci muncă și 
efort cum nu s-au mai depus 
în nici un an știut. Poftim de 
încercați dv. să vă puneți în
trebarea : cine lucrează mai 
mult în agricultură ? în ceea 
ce mă privește sînt convins că 
tractoriștii deși, după ce ape
le au spălat pămîntul, lăsîn- 
du-1 apoi sub soare să crape 
ca după secetă, am văzut în 
hotarele unităților agricole 
mai mulți țărani decît eram 
obișnuit să văd. Pe Valea Mu-

roșului au ieșit la prașilă, stă
teau în genunchi pe unde tre
buia, oficiind un fel de ritual 
printre rînduri de porumb plă- 
pind și îngălbenit sub apă, fă- 
rîmițînd cu săpica (nu cu sapa) 
pojghița tare care sugruma 
plantele. La prășit, la cosit, la 
întors și adunat fin, la replan- 
tarea grădinilor de legume, la 
de toate într-ale refacerii pă- 
mîntului au lucrat mult în a-

CORNEL POGĂCEANU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Se discută tot mai insistent în 
ultima vreme despre problemele 
care privesc editarea cursurilor 
universitare. In centrul atenției se 
găsesc trei aspecte : creșterea nu
mărului de titluri, sporirea tira
jelor și îmbunătățirea calității 
manuscriselor predate spre tipă
rire. Aproape în toate ședințele 
senatelor sau consiliilor profeso
rale se propun soluții pentru re
zolvarea acestor probleme. S-au 
întreprins și numeroase măsuri e- 
ficiente. Multe institute au fost 
dotate cu multiplicatoare de 
mare capacitate, care editează 
cursuri universitare în condiții 
grafice acceptabile. Conducerile 
facultăților îndeamnă catedrele să 
elaboreze cursuri tipărite pentru 
majoritatea disciplinelor cuprinse 
în planurile și programele de în- 
vățămînt. Toate aceste preocu
pări s-au soldat cu realizări po
zitive.

In ceea ce privește anul uni
versitar 1970—1971, Editura di
dactică și pedagogică ne garan
tează că toate cursurile cuprinse 
în plan vor ajunge în mîinile 
studenților la termenele promise. 
Anul trecut, în luna iulie, 43 de 
titluri erau încă nepredate în ti
pografie, fapt care a determinat 
întîrzieri în apariția multor 
cursuri și manuale. Anul acesta, 
în iulie, printr-o organizare judi
cioasă a muncii de redacție, toa
te cele 121 de titluri cuprinse în 
planul de editare se află deja în 
tipografie. De asemenea, în ate
lierele de multiplicat ale institu
telor, numeroase cursuri și ma
nuale se găsesc sub tipar. Fără 
îndoială că în toamnă, cînd insti
tuțiile de învățămînt superior își 
vor deschide cursurile, studenții 
vor putea constata îmbunătățiri 
în privința asigurării materialu
lui documentar.

Este necesară însă o referire 
la conținutul planului de editări 
pentru anul 1970. Am văzut că 
acesta cuprinde 121 de titluri. 
Dacă avem în vedere că în învă- 
țămîntul superior românesc se 
predau peste 3 500 de discipline, 
că pentru multe dintre aceste 
discipline nu există cursuri tipă
rite sau alte materiale bibliogra
fice. trebuie să admitem că 121 
de titluri înseamnă puțin. Așa că 
urmează o întrebare firească: 
de ce editura nu a elaborat un 
plan care să prevadă tipărirea 
mai multor cursuri universitare ? 
In această privință sînt semnifi
cative, în primul rînd. două cri
terii care au stat la baza întoc-
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LA MINISTERUL POȘTE
LOR ȘI TELECOMUNICAȚII
LOR sosesc continuu noi date 
despre normalizarea transpor
tului pe căile ferate și drumu
rile naționale.

Prin mobilizarea tuturor mij
loacelor necesare, lucrîndu-se 
continuu in 2 și 3 schimburi cu 
cîte 9 000 de oameni zilnic, s-a 
reușit ca majoritatea liniităr, 
în special magistralele ferovia
re, să fie redate circulației.

La căile de circulație rutieră, 
pagubele provocate de inun
dații se cifrează la 206,43 
milioane lei. Pentru anul în 
curs s-a prevăzut executarea 
unor lucrări în valoare de 84.38 
milioane lei urmînd ca pînă în 
anul 1972, prin alocarea a încă 
122,OS milioane lei, întreaga re
țea de drumuri să fie readusă 
la condițiile normale.
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DE CONSERVE Privind de dincolo de geo
metrie și de surisFABRICA

ternaționalist ce caracterizează 
poporul român și tînăra sa gene
rație, și-au îndeplinit cu cinste 
misiunea ce le-a fost încredin
țată la Zafra-1970.

A luat apoi cuvîntul Gheorghe 
Radu, activist al C.C. al U.T.C., 
comandantul brigăzii, care a fă
cut o trecere în revistă a acti
vității desfășurate de tinerii ro
mâni la Centrala zahărului 
„José Marți" din orașul San 
Cristobal, provincia Pinar del 
Rio. Cei 33 de tineri aleși de 
U.T.C., provenind din 20 de 
mari întreprinderi din diferite 
județe ale țării, au demonstrat 
că sînt la înălțimea mandatului 
de soli ai tineretului român. Ei 
și-au îndeplinit în mo«Ç exem
plar sarcinile de muncă, au avut I 
un fructuos schimb de opinii și 
de experiență cu tineretul cuba
nez și au putut cunoaște în
deaproape, în . cadrul a nume
roase întîlniri, vizite, activități 
cultural-sportive, generosul po
por prieten al Cubei, construc
tor al socialismului.

După ce a menționat cîteva 
din principalele lucrări efectuate 
de tinerii tehnicieni români (pu
nerea în funcțiune a unui ca
zan automat, executarea reviziei 
generale a 6 locomotive cu aburi 
și a celor mai importante piese 
de schimb pentru mașinile și 
agregatele fabricii, bobinarea a 
100 de motoare electrice, con
struirea unei instalații de fabri
care a arcurilor de locomotivă 
etc.), comandantul brigăzii și-a 
exprimat satisfacția pentru grija 
tovărășească, ambianța plăcută 
și condițiile optime în care și-a 
desfășurat activitatea brigada, a- 
dresînd mulțumiri pentru aten
ția și căldura de care tinerii ro
mâni s-au bucurat permanent 
din partea organelor de partid 
și de tineret din Cuba.

Drept încununare a eforturilor 
sale, brigăzii „23 August-Româ- 
nia" i-a fost acordată Diploma 
de onoare a Uniunii Tinerilor 
Comuniști din Cuba, iar mem
brii brigăzii au primit diferite 
alte distincții. Tinerii români au

Imagine grăitoare din opera de refacere, întîlnită la fiecare pas în 
municipiul Satu-Mare „ZAGNA-VĂDENI" PRODUCE DIN NOU

BAZIL ȘTEFAN
(Continuare în pag. a IlI-a)

AJUTORUL MASIV ȘI OPERATIV

ESTE
e zece zile fabrica de con
serve „Zagna-Vădeni" din 
județul Brăila, unitate e- 

conomică grav afectată de inun
dații, produce din nou. Urmele 
distrugerilor au început să dis
pară : utilajele demontate și-au 
reluat locul în fluxul tehnologic, 
cele rămase de pe vechile fun
dații înconjurate de apă timp de 
45 de zile și-au recăpătat aspec
tul inițial. în secții domnește un 
ritm intens de lucru, de pe frun
țile oamenilor a dispărut încor
darea posacă, din priviri li s-a ri
sipit tristețea. Cu alte cuvinte 
bucuria muncii a fost repusă în 
drepturile ei. în biroul său, pe 
ai cărui^ pereți se mai văd încă 
urmele apei ce a pătruns în in
terior pînă la nivelul de sus al 
ușii, tovarășul inginer Gheorghe 
Bozga, directorul fabricii ne de
clară : „Cu ajutorul acordat de 
organele de partid și de stat am 
reușit pînă în prezent să repunem 
în funcțiune întreprinderea si să 
recuperăm o parte din pierderile 
care se cifrează la peste 15 mi
lioane lei. Vreau să menționez cu 
acest prilej ajutorul foarte serios 
venit din partea statului prin tri
miterea operativă a 150 de mun

D

FOLOSIT CU EFICIENȚA
citori calificați și specialiști din 
diverse întreprinderi care timp de 
3 săptămîni au lucrat cot la cot cu 
noi pentru repunerea fabricii în 
funcțiune. Valoarea muncii lor se 
ridică la peste 600 000 lei. Sub
stanțial a fost și ajutorul primit 
în materiale de construcție, ca: 
ciment, cărămidă, var, fier-beton 
etc., în valoare de peste 102 000 
lei. Putem spune că fabrica 
noastră arată acum la fel ca îna
inte de inundații. Dar peste cîtva 
timp, datorită acestui ajutor și 
eforturilor depuse de colectivul 
nostru, va fi mult mai frumoasă, 
mai modernă“.

Pentru a vedea în ce constă 
acest ajutor este necesară o su
mară recapitulare. După ce Și
retul a rupt digul la Cotul Mi- 
hale, apele au pătruns în fabrică 
ridieîndu-se pînă la nivelul de 
1,7 m. Colectivul întreprinderii, 
mobilizat în totalitate în acele 
zile de grele încercări, a salvat 
o parte de bunuri evacuînd 500 
tone de 
semnată de ambalaj. Electromo
toarele au fost ridicate la înăl
țime — unele pe acoperiș, altele 
pe diferiți suporți improvizați —

au fost protejate instalațiile elec
trice.

— Dacă apele s-ar fi retras re
pede — ne declară Ion Florescu, 
director în cadrul Combinatului 
de industrie alimentară Brăila — 
pierderile ar fi fost mult mai 
mici. Dar la 1 iulie apa încă era 
în fabrică la o înălțime de ju
mătate de metru. întreprinderea 
trebuia să producă, avea plan, 
obligații contractuale și pe dea
supra începea și recoltarea ma- 
zării. în această situație organele 
de partid și de stat ne-au creat 
condiții să montăm o linie de fa
bricație într-o hală a fostului a- 
bator din Brăila. In această sec
ție improvizată s-a reușit să se 
îndeplinească 25 la sută din pla
nul de conserve de mazăre al fa
bricii. Am fost, de asemenea, aju-

parte din 
fabrici si-

tați să redistribuirii o 
materia primă la alte 
milare din țară.

Se poate spune astfel că uni
tatea de nezdruncinat dintre par
tid, stat și poporul nostru s-a 
verificat încă o dată cu acest pri
lej. Spre fabrica de conserve 
„Zagna-Vădeni" au fost dirijate 
fonduri importante, forțe capa
bile să înlăture gravele pierderi. 
Deși utilajele nu au fost deterio
rate, datorită acțiunii hotărîte a 
colectivului fabricii acum, aici, 
sosesc noi utilaje, multe mai mo
deme decît cele care produc la 
ora actuală. Aceasta va duce la 
o importantă creștere a produc
tivității, la îmbunătățirea între
gului proces de producție, ceea 
ce asigură recuperarea tuturor 
pierderilor. Aflăm de asemenea

că în cadrul fabricii este 
de mai multă vreme un 
al ministerului, delegat 
nat cu satisfacerea tuturor dorin
țelor existente aici. Iată doar o 
parte din dovezile de grijă deo
sebită a statului nostru față de 
unitățile economice care au avut 
de suferit de pe urma inundației. 
Aceasta reprezintă totodată și 
una din explicațiile sporirii efor
tului oamenilor muncii pentru în
deplinirea planului, a entuzias
mului cu care lucrează zi de zi 
și ceas de ceas.

Părăsim fabrica de conserve 
„Zagna-Vădeni". în secțiile ei 
domnește un ritm intens de lu
cru, de pe chipurile oamenilor s-a 
risipit tristețea. Bucuria muncii 
le stăruie în priviri.

ION CHIRIC

SĂ- ' DISCUTĂM DESPRE- TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

COSMETICA
UNUI IDEAL FALS
Am căzut de acord cu proas

păta mea cunoștință Nuți (Ele
na) Nițu că îngrijirea danturii 
este o treabă mai mult decît ne
cesară.

— Se paradește unul, gata, 
s-a zis cu toți. Adio zîmbet ă 
Ia B.B., adio rîs-cascadă...

Așa se și justifică, dc altfel., 
prezența ei în holul policlinicii 
Vitan. O oră și mai bine de ră
gaz înainte de consultație i-a 
permis lui Nuți să-mi istoriseas
că lunga și minuțioasa campa
nie de menținere, restaurare, 
recondiționare, modificare a tu
turor elementelor fizice pasibi
le de asemenea operațiuni. De 
la pedichiură pînă la un trata-

ment medical al epidermei ca
pilare nimic nu fusese neglijat 
de partenera mea de conversa
ție. Pe măsură ce eram inițiată 
în fascinantele taine ale cold- 
cream-urilor și ale loțiunilor pe 
bază de plante medicinale mă 
tortura deja o sinceră nedume
rire : cum reușește, toate acestea 
cer timp, numai așteptarea la 
cosmeticiană poate umple cu 
prisosință o dimineață de lucru, 
ca să nu mai vorbim de 
de tratament, de zăbava 
casca unui coafor etc.

Curiozitatea mea a fost 
perată cu un răspuns franc :

— Numai asta fac deocamda
tă. Dacă aș fi avut servici, nu

orele 
sub

tem-

mi-aș fi putut permite nici un 
sfert din ce v-am spus. Dum
neavoastră lucrați undeva ?

I-am răspuns afirmativ, men- 
ționînd și locul de muncă. Cu 
„cărțile pe față“ Elena Nițu, de 
pe strada Drumul Sării nr. 141, 
fiica lui Vasile Nițu, funcționar 
la I.R.C.R. și a Marianei Nițu, 
casnică, mi-a dezvoltat teoria 
ei „personală“ despre viață și 
muncă :

— Am terminat liceul la 18 
ani și, ca să fiu sinceră, nu 
m-am încumetat să merg mai

SOFIA SCORȚARU

prezent 
delegat 
însărci-
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zahăr și o cantitate în- ÎN ÎNTÎMPI 
IAREA ZILE

1
11 MARINEI

Ar fi de presupus că cei ce ocupă un scăunel în spatele 
unui birou ar trebui să arate ca Statuia Amabilității, sâ fie 
niște oameni fără nervi, cu o stare a sănătății excelentă și 
cu un humor care să ne facă să mai uităm de ale noastre.

Eroare...
Nu am văzut fețe mai grele, cum se spune, decît cele 

ale unor funcționari publici stăpîni pe cererea ta, pe apro
bările lor, pe du-te acasă și vino mîine, de parcă timpul nos
tru nu ar costa nimic. Fete bătrîne cu cui în pantofi, arhivari 
scoși parcă din besna Tartarului, șefi de birou arși cu Petro- 
sin, iată imaginea, nu voi spune generală, pentru că sînt 
destui oameni buni, cum spunea un scriitor de mai demult, dar 
oricum, prea des întîlnită în serviciile noastre publice. M-am 
dus într-un orășel de provincie la Poștă. Aveam de predat 
o scrisoare. Mă uit prin ghișeu, la o masă, mai în fund, se 
bea țuică ca la mama acasă. O doamnă și un domn, cu hîr- 
țoagele în față se cinsteau de dimineață pe banii statului. 
Am de dat telefoane foarte des. Fetele cu glasuri dulci de la 
Bușteni mă lasă să aștept cîte cinci minute cu pîlnia telefo
nului la gură. Cred de multe ori că s-a stricat firul, că a 
trăznit pe undeva. Da, de unde I Fetele au treabă în timpul 
serviciului I Cine știe ce mai pun la cale, ce nuntă, ce Do
tez 1 Vin agale, te întreabă cam în scîrbă ce mai vrei, 
că ai mai vorbit astăzi de trei ori cu Bucureștiul. Ca și cînd 
te-ai distra, ca și cînd, nu din banii pe taxele acestor con
vorbiri s-ar strînge banii pentru salariilor lor. Noaptea, ce 
să mai vorbesc, fetele se culcă devreme, nu mai răspund I 
Mă gîndesc, dacă Doamne ferește, ia ceva foc, dacă ai ne
voie de medic, dacă te calcă hoții I Nu, la Telefoane se 
doarme 1

Nu se poate drăguțelor 1 (Je fac șefii voștri ? Ce fac in
spectorii ? De ce-i plătește Societatea de Telefoane cu bani 
grei? Ca să vă facă curte ? Ca să vă întrebe cînd vâ logo
diți ?

Aud si despre întîmplări de acest fel : la lemne trebuie să 
mergi de cîteva ori. Odată cu programarea, odată cu amî- 
narea, odată cu ciubucul, odată să iei, în sfîrșit, lemnele și 
cărbunii și asta pe sprinceană I Ore întregi pierdute, ore 
luate cu învoire de la serviciu, ore irecuperabile, de ce ? pen- 
tru că tovarășii de la depozitele de lemne vor să-și facă vile 
personale și să achiziționeze cîte un Fiat, pe banii noștri, ai 
tuturor.

La hotel fără hîrtia de 25 pusă în buletin mai-mai că nu 
găsești camere libere. Vin reporterii, fac anchete, sosește mi
liția, se dau decizii, care e rezultatul : du-te dumneata la un 
hotel, fără o hîrtie de 25 în buletinul de identitate și ai să 
dormi în gară, dacă te lasă careva I

SfaU și mă întreb : chiar să nu se găsească suficient de 
mulți oameni cinstiți pentru a fi angajați în serviciile pu
blice ? Să le fi murit sămînța ? Sau mai degrabă n-ar trebui 
să-i dăm afară mai întîi pe cei care-i angajează pe necin
stiți.? Pentru că mi se pare de neconceput să citesc în Infor
mația, la rubrica fapte diverse : Individul cutare, recidivist, 
cu 7 (dacă nu mai multe) condamnări penale a excrocat pe 
cutare sau a băgat mîna în alvifa Alimentarei nr. 234 I Cine 
l-a angajat pe amatorul de alvită nu știa că iubitorul de dul
ciuri are cazier ? Să fi dat orbul găinilor peste unij dintre 
oamenii aceșlia care răspund în definitiv de liniștea noas
tră, mică, mare, cît putem pretinde de la cei plătiți ca să ne 
servească ? Sau e vorba de cceeași sete de căpătuială pe 
care cineva va trebui, odată și-odată s-o trimită în dome
niul amintirilor ?

Nu spun să tăiem dreapta hoțului de mălai și făină, dar 
parcă o sporire a pedepselor în caz de recidivă s-ar' im
pune. Și asta nu numai în ce-i privește pe cei în cauză, ci și 
pe complicii care dau din umeri. Ce-ar fi ca contabilii 
necinstiți să meargă la pușcărie, de mînă cu cei ce i-au an
gajat ? Parcă atunci ar mai spori atenția unor așa ziși gură 
cască, în realitate niște gură cască cărora neatenția le ren
tează. Infracțiunea poate fi și prevenită. I
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NOU CONCURS
DE ADMITERE PENTRU LICEELE

SECVENȚE IN LARG
DE SPECIALITATE „SODOMA I (Urmare din pag. I)

Ministerul învățămîntului anunță că la următoarele licee de specialitate se va ține 
un nou concurs de admitere, în perioada 1—10 septembrie, pentru ocuparea locurilor ră
mase libere la învățămînt de zi :

Liceul industrial pentru construcții de mașini Salu Mare ; 
Liceele industriale miniere Baia Mare, Petroșani, Deva ; 
Liceele industriale de chimie Făgăraș, lași ; 
Liceul industrial de transporturi Cluj j 
Liceul industrial pentru industria ușoară București ; 
Liceele industriale pentru industria alimentară Sibiu, Galați; 
Liceul industrial pentru industria lemnului Curtea de Argeș î 
Liceele industriale de construcții Craiova, Oradea, Constanța, Baia Mare, Tîrgu 

Mureș, Slatina ;
• Liceele agricole JMaj, Arad, 

Rîmnicu Sărat, bu&wv, ....... —--------
nr. 2, Tecuci, Odorhei,~Geoagiu, Călărași, Podu Hoaie," lași, Dragomirești, 
Brănești, Tîrgu Mure: — • • ■
Silvaniei, Livada,

Tîrgu Jiu, Odorhei, Orăștie, Giurgiu, Tîrgu Mureș, Slatina, Satu Mare, Șimleul Silvaniei, 
Suceava, Focșani.

ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN PERIOADA 15—30 AUGUST.
Totodată se reamintește că în perioada 1—10 septembrie au loc examene de admitere 

ff pentru învățămîntul seral și fără frecventă. Lista liceelor de specialitate la care se orga
nizează învățămînt seral și fără frecvență este publicată în îndrumătorul pentru admite
rea în liceele de specialitate, care poate fi consultat ia oricare școală generală sau liceu 
de specialitate.

grîcoîe Blaj, Arad, Lipova, Curtea de Argeș, Oradea, Bistrița, Brăila, 
uzău. Turda, Agigea, Palas, Poarta Albă, Malu Mare, Calafat, Craiova 

2_ ~ ‘ Fundulea,
" reș, Gurghiu, Ion lonescu de la Brad-Roman, Caracal, Slatina, Șimleul 

i, civaod, Sibiu, Dumbrăveni, Fălticeni, Rădăuți, Alexandria, Huși, Mizil ; 
Liceele economice Brașov nr. 2, Baia Mare, lași, Pitești, Tîrgoviște, Craiova, Galați,

(Urmare din pag. I)

mirii planului : numărul de ma
nuscrise predate editurii și cali
tatea acestora. Editura didactică 
și pedagogică ia în considerație, 
la întocmirea planului, numai 
manuscrisele predate. Cele re
stante nu sînt cuprinse în planul 
de apariție. Este însă de neînțe
les de ce institutele, interesate 
într-o mult mai mare măsură de- 
cît editura în asigurarea la vre
me a materialului documentar 
necesar pregătirii de specialitate 
a studenților, nu întreprind mă
suri pentru sancționarea autorilor 
care, din neglijență sau comodi
tate, se fac vinovați de neapari- 
ția unor cursuri sau manuale.

Uneori în drumul cărții univer
sitare apar bariere greu de tre
cut. Pentru a explica această afir
mație vom porni tot de la un e- 
xemplu oferit de planul editorial 
pe anul 1970. Din cele 121 de 
titluri propuse spre apariție, 87 se 
referă la discipline de cultură ge
nerală și numai 34 Ia discipline 
de specialitate. Desigur, în con
dițiile în care studenții resimt în
deosebi lipsa cursurilor și manua
lelor de specialitate, o astfel de 
structurare a planului de editare 
apare ca nefirească. S-a făcut 
precizarea că manualele pentru 
disciplinele de specialitate, inte- 
resînd un număr restrîns de stu
denți, se litografiază în cadrul in
stitutelor. Dar în acest domeniu 
încă nu s-au rezolvat toate pro
blemele administrative, ceea ce 
împiedică obținerea unei produc
ții semnificative de cursuri și ma
nuale litografiate.

Dar principala cauză a anoma
liilor ce se constată în editarea 
cărții universitare este de or
din comercial. Editura didac
tică și pedagogică nu poate 
să cuprindă în planul său de lu
cru decît cursuri și manuale al 
căror tiraj depășește 1 000 de e- 
xemplare. Dar tirajul cursu
rilor universitare nu este stabilit 
de către organele de învățămînt, 
ci de către organizațiile comer
ciale. Ne găsim în situația în 
care comerțul hotărăște, în ulti
mă instanță, care anume cursuri 
să fie tipărite și puse la dispozi
ția studenților și care nu. Baza 
de desfacere a cărții pretinde că 
lucrează științific. Adică realizea
ză sondaje în institutele de învă
țămînt superior pentru a afla 
dacă un curs propus spre edita
re de către o facultate, să spu
nem din Cluj, este necesar în 
celelalte facultăți cu profil ase
mănător și în cîte exemplare. 
Dacă necesarul atinge fatidica ci
fră 1 000, atunci dispune editarea. 
Numai că cei sondați nu sînt stu
denții, ci reprezentanții catedre
lor de specialitate. Și doar se știe

CRONICA 
DEBUTURILOR PETRE COT;

Șl
GOMOkA"

I
din oamenii care asigură func
ționarea mașinilor — condiție 
vitală pentru îndeplinirea ori
cărei misiuni de către navă. Și 
ei se achită cu simț de răs
pundere de sarcina importan
tă ce le revine.

...A venit apoi și „ziua tu
narilor“. întreg materialul a 
fost verificat din timp, cu 
deosebită grijă: acum se dau 
ultimele instrucțiuni coman
danților posturilor de luptă.

Primele proiectile sînt tra
se de tunul prova, comandat 
de caporalul Iulian Diacu. 
„Lungă" — strigă un obser
vator. Parcă în replică, seria 
următoare face să clocotească 
apa în jurul tintei. Deschid 
foc și tunurile caporalilor 
Constantin Mihai și Constan
tin Hanu. Jerbe de apă înca
drează ținta, ne care o pri
vim cu încordare, încercând 
să distingem care tun „are" 
mai multe lovituri reușite. 
Lucru dificil, mai ales că ri
nele serii pornesc simultan 
din toate gurile de foc. Ar- 
tileriștii și-au demonstrat și 
de această dată 
în ciuda ,hulei 
care ne leagănă 
ore.

A venit iarăși 
rilor dragori să-și arate bărbă
ția. iscusința: au de execu
tat un atac submarin cu gre
nade. Nava se avântă cu toată 
viteza. Se raportează la co
mandă că s-a executat pregă
tirea finală a grenadei. Sem
nalul I Grenada dispare în 
ana verzuie. Ne depărtăm cu 
fiecare clină de locul unde 
puternica încărcătură de ex
ploziv s-a afundat în valuri. 
Opt., nouă... zece secunde. 
Toate privirile sînt îndreptate 
spre pună, „scormonind“ sia
jul navei. Explozia cutremură 
marea. Un „munte" de apă se 
înaltă deasupra valurilor, pră- 
hușindu-se apoi în jerbe de 
spumă. Ziua aceasta, nlină de 
rezultate bune, s-a încheiat cu 
un nou succes...

Soarele coboară snre asfin
țit. La pupa, militarii se bucu
ră de cîteva clipe de repaus. 
Se aprind țigări. Rezemat de 
cahestan, un marinar cîntă u- 
șor. acomnaniindu-se cu chi
tara, un cîntec despre mare și 
valuri, despre țărm și iubite... 
Tinerii aceștia sînt calmi, re
laxați. mulțumiți. Mîine. la 
noapte poate, nava va porni 
din nou la drum și ei vor a- 
vea de rezolvat alte 
misiuni, preaătindu-se 
a putea apăra pricind 
le de apă ale țării.

(ER ÎNFRUNZIT“I-— NormaL?
— Normal.
— Cuzineții de împingere ?

■ Totul funcționează per- 
tovarășe comandant!

Și totul „a mers" în acest 
fel pină seara, cind am ajuns 

• „Funda 
ancora!“ s-a auzit comanda, 

i, cu luminile de pozi- 
aprinse, nava s-a lăsat în

văluită de bezna nopții, prin- 
I să zdravăn în lanțul ancorei.

...Dimineața, dragorii, folo
sind „armele“ specifice, au 

I început să „pipăie" marea în 
| căutarea eventualelor mine 

lansate de „inamic", li mai 
I văzusem acțipnind la o altă 
| ieșire pe mare, prin luna a- 

prilie. Acum abia așteptam 
I să-i văd iar „la lucru“, con- 
| vins că între începătorii de-a- 

tunci și marinarii încercați 
de-acum există o mare dife
rență. Primele minute de lu
cru ne-au arătat deja un post 
de luptă omogen, militarii a- 
juUndu-se și completîndu-se 
reciproc. Nu se aude decît 
vocea locotenentului Vasile 
Petroiu, un om cu fața tăbă
cită de viaturile mării. „Fila... 
StopI Comanda, 40 de rota
ții". Atent, omul de la vinci, 
fruntașul Mircea Filip, execu
tă prompt și corect comenzile. 
Soldații Ion Crăciun, Vasile 
Coinan, Mircea Zahiu nu au 
nici cea mai mică ezitare: în- 
demînarea lor — față de a- 
cum cîteva luni în urmă — a 
sporit vizibil ca urmare a 
numeroaselor antrenamente. 
Lăsarea la apă a drăgii mag- 
neto-acustice se termină în- 
tr-un timp record — „cel mai 
bun din anul acesta", după 
cum remarcă ofițerul Alexan
dru Lazăr. Indiscutabil, s-a 
acționat la un nivel superior 
ieșirilor precedente.

...Abia s-a terminat ridica
rea la bord a drăgii magneti
ce și începe imediat pregăti
rea celei mecanice.

După masa de prînz, co
mandantul ordonă adunarea 
întregului personal la pupa și 
aduce mulțumiri echipajului 
pentru modul în care a acțio
nat pînă în acel moment.

Profitind de clipele de ră
gaz cind nava stă la ancoră, 
mașiniștii — subordonații lo
cotenentului Constantin Dan- 
citi — își verifică agregatele. 
Aici, sub punte, e o căldură 
sufocantă, care crește și mai 
mult pe timpul marșului. Ti
nerii Ion Brotea, Dumitru Da
rie, Valeriu Pantea sînt cîțiva

I tect:
Ifel pinti seara, dnd 

in raionul ordonat.

F.ditura Uniunii Scriitorilor 
din România pune la îndemîna I 
cititorilor un volum de nuvele 
al lui Curzio Malaparstei unu' I 
dintre cei mai reprezentativi 
scriitori și gazetari ai Italiei 
contemporane. Volumul de nu- , 
vele apărut recent sub titlul de 
mai sus. cuprinde lucrări de I 
substanță autobiografică, evo- 
cînd universul copilăriei auto- I 
rului și reconstituind, în sec- | 

. vențe succinte, o lume extrem 
de interesantă, surprinsă în si- i 
tuații pe cît de diverse pe atîț 
de ciudate, care au impresionat 1 
și înflăcărat imaginația copilă- . 
riei sale. i

Traducerea acestui volum a I 
fost realizată de Eeonid Dimov.

IApoi, 
ție aprì,

I
I
I
I
I

■a I
CARTEA UNIVERSITARĂ!

Ică uneori, din orgoliu nejustifi
cat, unele catedre interzic stu
denților să consulte cursurile și 
manualele elaborate de cadre di
dactice care activează în facul
tăți din alte centre universitare. 
Așa se face că simpla indicație 
a unor catedre : „A'u ne intere
sează acest curs" — numai pen
tru că el a fost elaborat într-o 
altă facultate — determină u- 
neori scoaterea din planurile edi
toriale a unor lucrări valoroase.

Aceasta este, de altfel, și opi
nia unor factori de răspundere 
din Ministerul Învățămîntului. 
Tovarășul director general ad
junct Petre lonescu ne-a relatat 
mai multe aspecte semnificative :

— Catedrele nu sînt întotdea
una obiective atunci cirul apre
ciază cursuri elaborate în alte fa
cultăți. Dar manualele într-ade- 
văr valoroase, scrise de persona
lități științifice de prestigiu, sînt 
cumpărate de studenți indiferent 
dacă ele sînt sau nu recomanda
te. Și nu sînt puține cazurile 
cind manuale sau cursuri care 
n-au rezistat acestui prim exa
men, Editura didactică și peda
gogică neprimind aviz pentru ti
părirea lor, au fost tipărite în 
alte edituri și au realizat un mare 
succes de librărie. Dificultățile

apar însă atunci cind astfel de 
manuale sînt îndrumate către ti
pografiile institutelor. Aici, ne- 
fiind încă reglementate condiții
le de remunerare, autorii sînt ne- 
voiți să suporte pină și cheltuie
lile necesitate de dactilografiere 
și' realizarea desenelor. De aceea, 
uneori refuză să predea manus
crisele, căutînd alte edituri care 
să le asigure tipărirea. Acum s-a 
dezvoltat și învățămîntul de sub- 
ingineri. Pină în prezent secțiile 
respective cuprind peste 33 de 
specialități, unde se predau sute 
dț discipline. Unele cursuri inte
resează un număr mare de stu
denti din mai multe facultăți și 
nu pot fi tipărite în institute. In 
aceste condiții, este anormal ca 
hotărîrile privind tipărirea unor 
cursuri și manuale să depindă de 
sondajele realizate de insituția de 
difuzare a cărții. Mai ales că a- 
ceste sondaje nu sînt realizate 
printre studenti.

Iată și părerea tovarășului Pa
nel Ruxăndoiu, inspector general 
în Ministerul învățămîntului :

— Este drept că și studenții 
preferă uneori să citească cursul 
profesorului în fata căruia își vor 
susține examenul. Dar asta nu în
seamnă că prin sistemul de edita
re a cursurilor universitare să ră-

pim studenților posibilitatea de a 
confrunta opiniile profesorilor lor 
cu ceea ce afirmă specialiștii din 
alte catedre. Se știe că unele 
cursuri editate pe plan local sînt 
elaborate la un nivel școlăresc. 
Aceasta este situația, de pildă, la 
facultățile de limbă și literatură 
română. De aceea nu este înlîm- 
plător că manuale valoroase, ela
borate de Alexandru Piru, Dumi
tru Micu etc. s-au epuizat în cî
teva săptămîni. Semnificativ este 
că acești autori au apelat la ser
viciile altor edituri, evitînd difi
cultățile existente la Editura di
dactică și pedagogică. Dar faptul 
că studenții din celelalte centre 
universitare au cumpărat cărțile 
lor, dovedește că nu întotdeauna 
există concordanță între preciză
rile unor catedre și nevoile reale 
ale cumpărătorilor.

Cele relatate aici conduc către 
concluzia că se impune reglemen
tarea sistemului de remunerare 
în editurile instituțiilor de învă 
țămînt superior, pentru a putea f 
atrași în primul rînd autori de 
prestigiu. Totodată, este 
de o hotărîre care să j 
dreptul exclusiv al Ministerului 
Tnvățămîntului privind 
tirajelor, cursurilor și î 
universitare.

1
I
I
I
I
!
I
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5 nevoie I 
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d stabilirea I 
manualelor |

OLTENI — ora 20 ; Teatrul ,,C. 
Tănase“ (la Grădina Boema) : SO- 
NATUL LUNII — ora 20.

îndemânarea, 
nedomolite 

de zeci de

rîndul mine-

șl alte 
ventru 
hotare-

SUNETUL MUZICII : rulează Ia 
Patria (orele 12,45; 16,30; 20.15).

MONȘTRII * rulează la Republi
ca (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,16; 
18.45. 21,15).

JANDARMUL SE INSOARA : 
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), Modern (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 S 
rulează la Festival (orele 9: 11.15: 
13,30; 16; 18,30: 21), Sala Palatului 
(orele 17,15 20,15),

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Victoria (orele 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Bucegi (orele 
10; 16; 18), Floreasca (orele 15.30; 
18; 20,30). Grădina Bucegi (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).

BANU1ALA s rulează la Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30).

ARGOMAN SUPER-DIABOI.I- 
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 
Grlvlta (orele 10.30; 16; 18,15; 20 30). 
Tomis
18.15) . 
18,15; 
20.30),

AFURISITUL DE BUNIC ; ru
lează la înfrățirea (orele 15.15; 
17.45; 20).

MY FAIR LADY : rulează la 
Buzești (ora 15). Grădina Buzești 
(ora 20.15).

MARILE VACANTE : rulează la 
Dacia (orele 8,45__20,30 în conti
nuare), Arta (orele 15.30: 18). Gră
dina Arta (ora 20.30).

DEPARTE tN 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 Lira (ora
20.15) .

(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
Flamura (orele 11: 15.45: 

20 30), Grăflina Tomls (ora

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CR1STO : rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30; 17,45; 20). Gră
dina Progresul-Parc (ora 20,30).

AVENTURILE LUI JUAN : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20.15).

STRĂINII s rulează la Glulesti 
(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 Cotroeenl (orele 15.30; 
17.45: 20).

FERESTRELE TIMPULUI : 
lează la Pacea (orele 15.30:
20.15) .

asteapta PlNA 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 Șl CtNTECUL 
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) .

ru-
18:

MARELE SEMN ALBASTRU S 
rulează la Moșilor (ora 15,30). AȘ
TEAPTĂ PlNA SE ÎNTUNECĂ 
(ora 18) Grădina 
20,30).

MARI SUCCESE 
DATA : rulează la 
pltol (ora 20.30).

OPERAȚIUNEA lady cha- 
PLIN î rulează la Popular (orele 
15.30; 18; 20,15).

VlNATORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează Ia Munca (orele 16: 18: 20).

SERVICIUL 
Cosmos (o-

VINERI, 31 IULIE 1970

► n
ln poezie, Petre Got intră 

: „cu sfiiciune“, printr-o „poar- 
' tă maramureșeană" arhaică, 
’ în lemnul căreia sînt încrus- 
: tată semne grave și motive 
: idilice. Dincolo de stîlpii ei, 
' satul tradițional se con- 
. fundă, uneori, esenian, cu 
J amintirea mamei, alteori con- 
j tururile sale se recom- 
k pun, ca la Octavian Goga, 
k din nostalgiile pribeagu- 
k lui ajuhs la oraș: „Acum 
k se fac la noi cele mai multe 
k nunți / Și zburdă pe zăpadă 
k zurgălăii. / Fetelor nemărita- 
, te încă / Le pun în arbori 
l manechini, flăcăii. / / Satul 
. nostru-i veșnic argintat / De 
. lumina munților, înaltă; / 
. Vine autobuzul de departe—/ 
( Mamă, nu mai aștepta în 
. haltă..." („Scrisoare acasă“). 
, Nu lipsesc imaginile festive, 
, cu multe din locurile comune 
, specifice unei anume lirici 
( „folclorice" : în zilele de săr- 
, bătoare, se clatină tot satul 
, prins în horă; de sub pașii 
, îndrăciți ai dansatorilor „sar 
, pînd-n grindă așchii din po- 
( dea“ ; iarna — după cum am 
, văzut — „zburdă pe zăpadă 
, zurgălăii“; „glasul șipotului, 
, vrăjind nopțile" învăluie, evi- 
, dent, „porțile" și... „Și-o 
, mierlă albastră / Îmi cîntă-n 
, fereastră“. („înălțăm casă").

In asemenea cazuri, versurile 
lîncezesc, desuete, în tipare
le unor clișee acceptabile azi 
numai ca piese de muzeu.

Din fericire, însă, poetul 
nu se complace numai în idi- 
lisme de duzină și mimetis- 
me decorativ-folclorice. Dim
potrivă I Preluind spiritul ver
sului popular autentic, necon
trafăcut, Petre Got îi infuzea
ză o linie originală, tulbură
toare. Universul rustic con
ține, desigur, și laturi
dure, pe care tonul baladesc 
le „transcende" fără a le pu
tea estompa. In dialog cu 
timpul, cu natura, autorul 
captează șoapte dintr-o vîr- 
stă depășită, dramatică. „Iz
vorul lui Pintea", de pildă, 
lacrimă sub geana pădurii de 
fag, păstrează încă răceala 
blestemului apus o dată cu 
vremea care l-a generat: 
„Ardă-te focul Gutîi, / Mulți 
oameni scîrbiți mingii; / 
De-ar fi verde frunza-n tine, / 
Mîngîia-m-ai și pe mine“. 
Tot un fel de „haiducească" 
este și „Tîrg de cai" ale că
rei metafore neliniștesc și pro
voacă, te privesc „dintr-o la
tură" și zvîcnesc nervoase, 
fără a-ți da răgazul să le cer
cetezi excesiv. Lapidare, 
necontenită mișcare, ele 
dispensează, adesea, de 
ruimente sau apelează la
cu o avariție remarcabilă. 
Așadar: „Cuțit viu cu rîs 
umbros, / Oameni ce te duc 
Ia rele, / Țundră neagră, ful
ger des, / Femei trase prin 
inele. / Părimaș lovit de dor, / 
Cunosc caii toți și iadul — / 
Cine vrea să mă ajungă / 
Prindă vîntul în galop. / Vînd 
fugari furați de noapte, / 
Nimeni numele nu-mi știe, / 
Soarele mă întîlnește / Bînd 
izvor de apă vie“.

In ciuda accentelor mai se
mețe din unele piese, volu
mul „Cer înfrunzit“ nu se 
„răzvrătește" prea des împo
triva genurilor omologate de
mult de lirică. „Modernisme- 
le" autorului — cîte £nt — 
se consumă, de fapt, în tipa
re tradiționale. Efectul pare

l.uccatârui f.

Pare Hat

Cer înfrunzit
atit mai puternic în acest 
text. In

Cll
con 
flet ‘, iubita este neagră 
o casă arsă“, î 
frunza“, lumina 
ie / ca o potcoavă“ în sufle
tul poetului. Surprinzătoare 
este, de asemenea, converti
rea ritmului modern în acela 
popular, pe parcursul acele
iași poezii, spre a delimita o 
realitate „prozaică" de una 
muzicală, magică: „De flori, 
de flori sjnt oamenii cetății, / 
Aerul cîntă la trecerea lor, / 
Gestul devine cariatidă. / Vi
sul înalt. / In dreptul fiecărui 
om e-o stea,. / In dreptul fie
cărei stele, om. / Moarte, 
moarte, te-am văzut, 
zurîndu-te de lună, 
demon, care duh, / 
ni-1 șopti-mpreună? 
meu este de dor / Și 
cot și de sînge. / Cerul nos
tru va-nfrunzi — / Negreșit, 
te vom 
tea“).

„Eclipsă de su-
„ca 

în „Să înalț 
„se-ncovoa-

/ Spîn- 
/ Care 
Crugul 
/ Cerul 
de clo-

învinge...“ („Ceta-

f

Moșilor (ora
DE ALTÄ- 

Grădlna Ca-

în 
se 

or
ele

FI
(orele

PRE- 
(orele

JOC DUBLU IN
SECRET : rulează la 
rele 15.30; 18; 20.15).

MISTERIOSUL X 
MOS : rulează ta Flacăra (orele 
15.30: 18: 20 30).

FAMILIA TOT : rulează 
Progresul (orele 15.30; 18).

MOLL FLANDERS rulează
Grădina Unirea (ora 20.30).

DIN COS-

la

Ia

VINERI, 31 IULIE 1970
Teatrul Giulești (la Teatrul de 

vară „23 August") : COMEDIE CU

• 18,00 Deschiderea emisiunii ; 
„Turism-vacantă ’70“ • 18,20 Că
minul • 19,15 Anunțuri — publici
tate • 19.20 1001 de seri — emi
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de la Sarajevo“ — o 
studiourilor iugoslave

Mai aveți o întrebare ? 
de cultură științifică 

Vernisaj în... X major, 
muzical-distractivă rea- 

coneursul laureatilor

Departe de obsesiile trece
rii, poetul nu refuză, totuși, 
din principiu, o temă care o 
fertilizat lirica tuturor timpu
rilor. De observat că Petre 
Cot știa să evite lamentă
rile și „of“-urile, fără obiect 
și fără acoperire artistică, ale 
unora dintre colegii săi de ge
nerație. Simplitatea, discreția 
sentimentelor se transmit, în 
toată puritatea lor, versurilor: 
„S-a pierdut pe rîuri o feti
ță, / Sora mea e-aceasta, 
sora mea. / Mama-și desple
tește părul pe păduri, / Tata 
e rănit în suflet de o stea. / 
Umblu și eu singur prin tufi
șuri, / Cucii cîntă diavolesc / 
Sora mea, frumoasă de răchi
tă, / Niciodată n-o să te-ntîL 
nesc ?...“ („Pe rîuri“). De alt
fel, moartea e privită cu li
niște, în imagini calme, stili
zate de un pictor prerafaelit. 
Pornită parcă dintr-un testa
ment eminescian, „Deasupra 
somnului meu“ divulgă toc
mai o asemenea perspectivă 
„estetică" a trecerii: „Nu-mi 
umblă moartea prin gînd, / 
Dar la ceasul dat / Săpați-mi 
mormintul / Intr-o stîncă al
bastră și moale. / Aur albas
tru, un lăcgș în peretele zării 
albastre. I Flori albe și ar
bori elastici f Zvîcnindu-și 
balansul / Și plînsul iubitei..." 

Remarcînd „azurul" acestor 
reușite incontestabile, repro
șăm autorului, încă o dată, 
cantonarea accidentală în ri
nele spații de banalitate și 
idilism.

NICOLAE BALTAG
<;

SERIALUL „SCiNTEII TINERETULW“ « SERIALUL .SCÌNTEII TINERETULUr » SERIALUL ,,SCÎNTEII TINERETULUI‘V

ln după-amiaza zilei de 6 iunie 1970, trimis în misiune specia
lă la Guadalajara, fotbalul românesc a ridicat capul și a rostit 
primul său cuvînt clar și inteligibil. Victorie asupra cehoslovacilor, 
adică o întoarcere pe dos a tuturor previziunilor, în sfîrșit, ochii 
ziariștilor se îndreaptă spre „Gran Hotel“ cu simpatie și speranță 
într-o mare surpriză. Sîntem pe locul doi în clasamentul grupei, 
ne ciupim unul pe altul de obraji ca să ne trezim din preafru- 
mosul vis, pentru ca apoi să ne văităm în cor: „Vai, de ce n-am 
făcut un meci nul cu englezii I Eram ca și calificați și tot campio
natul mondial ar fi primit o găleată de apă rece în cap".

Ce minune s-a întîmplat, deci, în această zi de 6 iunie P Băie
ții au înțeles cît de stupidă și falimentară a fost tactica tempo
rizării, adică tactica de a apăra cu dinții ceva pe care încă nu

mache încremenește în poartă ca un recrut în fața aparatului de 
fotografiat — și e gol. Cum, de ce, pentru ce ? De ce n-a ieșit 
Adamache ca șă boxeze, de ce n-a sărit Lupescu la cap ? După 
meci, omul Rapidului îmi explică jumătate din mister: ,fiind 
am vrut să mă ridic la minge, Petras m-a prins de tricou și m-a 
împiedicat să sar. Arbitrul n-a observat (adversarul m-a lucrai 
foarte fin), am vrut să protestez, dar mi-am dat seama că e 
inutil“.

Mi-am stins în clipa următoare țigara între filele carnețelului 
și am strigat înspre banca rezervelor: „Angelo, dacă ne iubești 
și vrei să ne scapi de infarct și hemohiegie, scoate-l pe Adama
che și , lasă poarta pe mîinile dumnezeite ale lui Tamango ! Elihe- 
rează-l din funcția de fundaș pe Sătmăreanu, care și-a uluit ad-

5. MINGII AȚI 
DE SPERANȚA

l-ai cucerit, au înțeles că cehoslovacii au scăpat din mina brazi
lienilor cu fizicul și moralul subțiate considerabil, că acest meci 
poate fi cîștigat și s-au pus pe joc.

Suspence-ul meciului a fost cumplit, am murit și am înviat de 
trei ori fiecare, ne scofîlceam și ne îngrășam văzînd cu ochii, de 
la o clipă la alta, incit arbitrul Alexandru Pîrvu, proprietarul unui 
aparat de filmat de mărimea unei tahacheie cu tutun, se dis
tra colectînd pe peliculă figurile noastre descompuse de spaimă 
și bucurie. In timp ce Dumitrache se piegătea să execute lovitu
ra de penalti care ne-a adus victoria, m-arn ascuns sub una din 
mesele de la tribuna rezervată presei și l-am rugat pe Bocioacă 
să nu mă mai trezească în cazul în care se întîmplă o nenorocire.

Dacă-mi aduc bine aminte, nici nu începuse meciul, nici nu 
apucase să se împlinească minutul trei, căci Petras primește o 
centrare de la Vesely, Lupescu se face că sare, dar nu sare, Ada-

versarii cu cele cincisprezece pase ideale pe care li le-a pus la 
picior, dacă nu ai cu cine-l înlocui, hagă-mă pe mine în teren, 
că nu te fac de rușine I"

Angelo — n-aude, n-avede și zice nu știu ce spre Dinu, care 
se zbate ca o fiară, cu un ochi umflat cît o varză de cotul ce
lebru al lui sir Boby Moore.

Mai vine și minutul 37, minut de groază și infern, cind ceho
slovacul Jurkanin ratează de necrezut de la cîțiva metri o minge 
care ar fi trebuit să facă un morman de. ruine din speranțele 
noastre, dar care minge, pupa-i-aș picățelele ei, a trecut „pe 
lingă". Ai noștri își șterg gheața spaimei de pe frunte și încing 
o frumoasă horă de pase la centru, maestrul de dans fiind acel 
mare jucător care se numește Demhiovschi și a cărui inteligen
ță în mișcare îi făcea pe toți gazetarii străini să-și dea coate.

Se face pauză, ne răcorim cu cîte o Coca-cola (uitasem să vă

spun că acest campionat mondial a fost finanțat de către marele 
trust al răcoritoarelor fabricate din frunze de conifere) și înce
pem să asistăm la cea de a doua repriză, care schimbă complet 
fața lucrurilor. Ieșim cu avînt la atac. Dumitrache, găsit liber 
în careu, după cîteva un-doiuri excelente, ratează, dar nu e ni
mic, din clipa aceea începem să credem în victorie. Minutul 52 
ne aruncă în brațele fericirii: Neagu e de.schis pe stingă de Du
mitrache, driblează doi apărători cehoslovaci și înscrie pe lingă 
portarul Vencel un gol pe care îl visez de atunci în fiecare 
noapte. Jucătorii români parcă au izotopi în sînge, atacă, se duc 
în față cu toții, Neagu scapă în minutul 75 singur, Zlocha nu mai 
are ce-i face, se repede clupă el și-l ia în brațe, ca să-l frîngă, 
arbitrul dictează penalti, nimeni nu prolestiază și Dumitrache ia 
balonul în primire. Doamne, zic, dacă tot nu exiști, dă-i Mopsu
lui limpezime de gînd și putere în șp’t, că, dacă ratează, ne plez
nesc arterele și ne luăm cîmpii Cum am mai spus, n-am avut 
curajul să mă uit, mi-am pus haina în cap și m-am ascuns sub 
o masă. Am ieșit de acolo în urletele de bucurie ale mexicani
lor, care ne iubeau ca pe copiii lor.

Am cîștigat, avem două puncte, mintea începe să ne sfîrîie, 
facem calcule, născocim variante dacă facem unu-unu cu Brazi
lia. ? dacă fac cehoslovacii unu-zeio cu englezii ? dacă fac unu- 
unu ? dacă ne hat brazilienii pe noi și-i bat cehoslovacii pe en
glezi P dacă... dacă...

Grupa a treia e în continuare regina campionatului, aici, la 
Guadalajara, se joacă marea carte a „Mondialului“: presa mexi
cană nu-și ascunde bucuria răutăcioasă la ghidul că Anglia ar 
putea să cadă, în timp ce Brazilia e acoperită cu flori și cuvinte 
aurite. Fostul mare fotbalist Vava (care și el a venit în Mexic 
ca ziarist) e de părere că Fele e un geniu, e un miracol și că 
ar fi cazul să i se acorde premiul Nohel. De ce nu ? In fond, 
fotbalul e o artă, e o știință, e tot ce vrei, de ce n-ar fi și un 
fotbalist alături de Sartre și Becket ?

A doua zi, la Casa Presei se anunță o excursie la o fabrică de 
aparate de fotografiat, însoțită de zvonul unei „comide“ (citiți 
pe românește „mîncare") gratuite și ne bulucim toți în autobuz. 
Fabrica refuză să ne primească (avea și ea secretele ei de fabri
cație), dar sîntem invitați, în schimb, intr-un luxos restaurant 
unde mîncăm și bem vîrtos. Ca să se simtă că sîntem și noi, 
românii, pe-acolo, le tragem la sfîrșit o cîntare oltenească și ple
căm în aplauze, ca niște eroi. Sîntem veseli, ne simțim bine în 
Mexic, gazda ne face cinste cu tequila, ridicăm paharul pentru 
Dumitrache și ne vedem în sferturi.

Frumoasă e Speranța I
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întilnire cu membrii brigăzii Sosirea în țara noastră FUNERALIILE

„23 August - Româniaa a președintelui Vecei Executive
Federale a R. S. F. Iugoslavia

(Urmare din pag. I)

luat parte, alături de tineri din 
numeroase alte țări, la această 
bătălie a zahărului 
importantă pentru eoonomia cu
baneză. Activitatea brigăzilor in
ternaționale a fost apreciată și 
de tovarășul Fidel Castro, cu 
prilejul festivităților de la 26 
iulie.

A luat cuvîntul apoi 
șui Traian Ștefăneșcu, 
exprimat înalta apreciere 
conducerea organizației 
întregul tineret român o acordă 
activității desfășurate de brigada 
„23 August-România" în Cuba. 
Membrii brigăzii au exprimat 
prin întreaga lor activitate sen
timentele internaționaliste pro
funde de care este animat po
porul nostru, solidaritatea sa 
frățească eu poporul Cubei revo
luționare. Sîntem bucurești că, 
prin activitatea lor, cei 33 de

extrem de

tovară- 
çare a 

pe care 
noastj e,

brigadieri au arius încă o con
tribuție la măreața cauză a pri
eteniei româno-cubaneze, a ță
rilor noastre, membre ale comu
nității mondiale socialiste. Vor
bitorul a adus la cunoștința a- 
dunării că, analizînd modul 
exemplar în care s-a desfășurat 
această activitate și apreciind-o 
ca un aport la dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre tineretul și 
popoarele României și Cubei. 
C.C. al U.T.C. a hotărît să acor
de brigăzii și tuturor membrilor 
ei Diploma de onoare a C.C. a) 
U.T.C.

într-o atmosferă emoționantă 
s-a desfășurat apoi festivitatea 
înmînării înaltelor distincții.

în tot, timpul adunării, pe 
ecranul sălii au fost proiectate 
imagini redînd aspecte din viața 
și activitatea tinerilor români în 
Cuba.

Aspect din timpul adunării.

TRACTORIȘTII
(Urmare din pag. 1)

cest an și muncitorii, și elevii, 
și studenții.

Pe Ștefan Bartț l-am cu
noscut pe tarlaua Pietriș a 
C.A.P. Iernut. Elev încă în anul 
al III-lea la școala de meca
nici agricoli din Dumbrăvioa- 
ra, a venit la Iernut să înlo
cuiască un tractorist bolnav. 
A preluat tractorul fără certi
ficat de absolvire, hîrtia cu 
ștampile și semnături fiind de 
prisos eînd știa să facă ceea 
ce trebuia, cînd știa cită ne
voie era de el. S-a încadrat 
in aceeași brigadă cu tracto
riștii Simion Andrei și Ion 
Castrate, familiști cu cîte doi 
copii, oameni care nu mai ple
cau la lucru de acasă și nici 
nu se întorceau seara , acasă“, 
ci acolo unde erau cazați si- 
nistrații. . Ștefan Barta învăța 
cu ei ee înseamnă demnitatea 
muncii. Orțșcii își îrnpăi’țeau 
li fel mtre ei și munca și pli
nea, slănina și ceapa aduse 
pentru prînzit.

...în ziua cînd l-am întîlnit 
pe loan Gondor mi-am dat 
seama că un tractorist mai 
trebuie să știe să conducă trac
torul și pe trei roți, cu axa 
din față răsucită. Nu pentru a 
se da în spectacol pe șosea, 
pe distanța pînă la sediul fer
mei nr. 9 Gornești unde mer
gea să repare defectul. 11 aș
teptau ceilalți la secerat, tre
ierat și transportul orzului.

— îți place meseria ?
— Nu am ajuns încă să-mi 

placă de toate lucrările pe 
care trebuie să le execut, 
îmi place mult cînd merg la 
arat, să văd cum se întoarce 
pămîntul cu rouă în brazde, 
asta este frumos de făcut, și de 
văzut cum iasă aburii din ară
tură la răsăritul soarelui.

Poezia, dezvăluită și în ochii 
albaștri ai băiatului de 19 ani, 
se consumă în citeva cuvinte. 
Do două luni nu a fost la un 
film, nu a avut zi liberă — 
cînd pleacă seara acasă tot sa
tul doarme. Nici de cină nu 
are poftă cîtoodată.

— Așa este anul. Nu aș fi 
crezut că după ce am arat, am 
discuit și am semănat po
rumbul o să vină apele și o 
să șteargă toată munca fără 
să ne putem împotrivi cu ni
mic. Am făcut, totuși ceva în 
ziua aceea : am salvat oameni 
cu remorca mea și am dus 
bărci la Periș. Apoi am luat 
treaba de la început...

De la început au luat treaba 
si tractoriștii Alexandru Toth, 
Victor Găspâr, Zoltan Laszlo 
si Ioan Laszlo. Aproape de 
Găesti au legat tractoarele 
două cîte două, forțînd poli- 
discurile. Zoltan Laszlo, cu o 
experiență de 10 ani. afirmă 
că anui acesta e cel mai greu 
pentru tractoriști. Au discuit 
aceleași terenuri de cîteva ori 
și tot nu puteau semăna.

— Cine lucrează cel 
mult în agricultură ?

— De ce să vă spunem 
Vedeți și dumneavoastră,
țărani cooperatori dacă vor 
să-și facă zi liberă își fac de 
capul lor. dar la noi nu mer
ge, așa că nu ne poate înlocui

nimeni pe tractor. Nici pe ei 
nu ar trebui să-i înlocuiască 
alții, că-i obișnuiesc rău.

Tot ia ferma nr. 4 Găești, 
Mihai Pardosi se străduia să-și 
repare de urgență compreso
rul înfundat.

— Necazuri mari ?
— Nu. De doi ani trebuie 

să-1 duc la reparație capitală 
dar nu am avut pecazuri cu 
el și nu cred că o să-și dea 
în petec tocmai acum.

Pardosi iși însoțește vorbele 
cu o privire... paternă, și cu 
gesturi largi spre „Universa
lul 29“ căruia ii face reclamă 
după ce a lucrat cu el 8 ani de 
zile.

Cu pasiunea și chemarea da
toriei, tractoriștii își încep 
ziua de muncă noaptea și o 
încheie tot noaptea, mulțu- 
mindu-se în perioadele de 
„virf" cu 4—3 ore de somn. 
Poate că sint și excepții, ca
zuri ca acelea cu dormitul la 
umbra tractorului. Nu le-am 
întîlnit în județul' Mureș, de 
cînd pămîntul a fost obligat 
să primească a doua oară mi- 
rabila sămînță. N-am întîlnit 
nici tractoriști cu cărți de 
versuri sau scrisori de dra
goste în buzunar, cu toate că 
or fi fost și din aceștia pe un
deva din moment ce a ajuns 
zvonul pînă în birourile scrii
torilor. Am întîlnit bărbați 
căliți, oameni dintr-o bucată 
cu care intri dificil în vorbă 
și care nu au timp de fleacuri. 
Nu sint ca toți oamenii de la 
volan. Cu caii lor putere fac 
totul pentru ca în toamna, de 
Ia care așteptăm să fie lungă, 
bilanțul roadelor pămîntului 
să se încheie bogat cum ne-am 
obișnuit în fiecare an, indife
rent de argumentele naturii.
IIBIBBJBBIII
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ACADEMICIANULUI
COSTIN D. NENIȚESCU

Joi după-amiază au avut loc 
funeraliile acad. Costin D. Ne
nițescu. profesor și om de 
știință emerit, membru al Pre
zidiului Academiei, președinte
le Secției de științe chimice a 
Academiei, directorul Centru
lui de cercetări de chimie or
ganică.

în cursul zilei de miercuri 
și joi dimineața, prin fața ca
tafalcului, așezat în holul Cen
trului de cercetări de chimie 
organică din București, au 
trecut numeroși academicieni, 
profesori, cercetători, studenți, 
cetățeni din Capitală care au 
adus un ultim omagiu emi
nentului om de știință, savan
tului patriot, care prin pro
digioasa sa activitate a con
tribuit la îmbogățirea patri
moniului științei românești și 
universale, la dezvoltarea in
dustriei chimice din țara 
noastră, la formarea unor in
gineri și specialiști de 
tigiu.

în jurul catafalcului 
depuse coroane de flori 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri ale Republi
cii Socialiste România, Prezi
diului Academiei Republicii

pres-

erau 
din

Comandantului brigăzii „23 
August“, Gheorghe Radu, i se 
înmînează Diploma de onoa

re a C.C. al U.T.C.

tele Vecei Executive Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, Mitia Ri- 
bicici, la o partidă de vînă- 
toare.

La invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, ieri a 
sosit 'în țara noastră președin- (Agerpres)

Dinamoviadei

ION OLTEANÜOra transferărilor

SPORT
ANTRENORI Șl FOTBALIȘTI LA.

departe. Nu mi-a plăcut cartea . 
niciodată și oricum aș fi picat 
la un concurs de admitere. 
Ce-mi răminea de făcut ? Pu
team să găsesc un servici în fa
brică. ceea ce nu mă pasiona, 
ori intr-un birou, dar asta mă 
ținea opt ore legată de scaun. O 
fată trebuie să se gindească și 
Ia viilor. Eu sînt foarte preten
țioasă și nu mă tentează o căsă
torie cu oricine. Ar fi și păc .t, 
sînt atîtea urîte care au noroo 
ți găsesc un om bine, incit nu 
văd de ce n-aș încerca eu, care nu 
arăt așa rău : Sînt o mulțime de 
locuri unde poți găsi un soț. 
Am făcut figurație la „Haidu
cii“, am cunoscut cîțiva actori, 
dar toți sint însurați ți nu ur
măresc cu tine decît o aventu
ră. Am fost două săptămîni la 
Chimexport, i-am ținut locul 
unei prietene care era în con
cediu medical, mi-a făcut curte 
un contabil de acolo, dar era cu 
20 de ani mai mare, divorțat, 
cu un copil, și nu mi-a conve
nit. Am încercat să intru la Ex- 
portlemn, secretară, dar știți 
ce-i acolo ? Eram o mulțime pe 
postul acela și era ocupat încă 
înainte de a se anunța con
cursul. Eu nici nu știu bine ste- 
no. abia acum învăț la Casa de 
cultură, limbi străine nu știu — 
a început să mă prepare un a- 
sistent de la engleză. Așa că aș
tept deocamdată un servici ca 
lumea, unde să cunosc și eu 
lume bună si...

Prima semifinala

Socialiste România, Ministe
rului învă(ămintului. Ministe
rului Industriei Chimice, Mi
nisterului Petrolului, Consi
liului Național a] cercetării 
științifice, Consiliului Națio
nal al Inginerilor și Tehnicie
nilor , Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
și Consiliului U.A.S.R.. unor 
instituții centrale, institute dt 
cercetări științifice și de învă- 
țărnlnt superior, a filialelor A- 
cademiei din Iași și Cluj, a 
unor combinate și uzine chi
mice, a foștilor studenți și din 
partea familiei defunctului, 
precum și din partea unor in
stituții științifice străine.

Pe perne roșii se aflau înal
te distincții, românești și stră
ine, care au încununat bogata 
activitate pe tărîm științific, 
didactic .și obștesc a acad. 
C. D. Nenițescu.

La catafalc au făcut de gar
dă membri ai Prezidiului A- 
cademiei, academicieni. pro
fesori universitari, cercetători, 
studenți. Din ultima gardă de 
onoare au făcut parte Miron 
Nicolescu. președintele Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, llie Murgulescu, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Mihail Florescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Economic, Alexandru Boabă, 
ministrul industriei chimice.

în prezența unei numeroase 
asistențe, a avut loc mitingul 
de doliu.

Luind cuvîntul. acad. Miron 
Nicolescu a spus printre alte
le : Numele lui Costin Neni
țescu este rostit de multă 
vreme, de specialiștii de pre
tutindeni, cu deferență, 
respect, cu admirație.

De scumpul nostru coleg și 
prieten ne despărțim astăzi 
pentru restul vieții fiecăruia 
dintre noi. dar numele său ne 
rămine ca o moștenire scum
pă’ opera sa ca un model de 
creație științifică de larg 
cou, munca sa neobosită
un exemplu ș, ca un coman
dament pentru contemporani, 
dar mai aleS pentru urmași.

Toată această moștenire 
bogată, grea astăzi pentru că 
greu ne este sufletul in acest 
moment, va fi începînd 
rniine mîndria noastră, 
unda vieții el a vislit cu 
tere, înspre țeluri precise
tuite de imaginația sa fertilă 
și strălucit realizate 
muncă continuă, 
tenace. îndîrjită. Căci fără 
muncă
nimeni, absolut nimeni, 
chiar cej mai înzestrat, 
poate aspira să atingă, in cer
cetarea științifică, culmile ne- 
egalate pe carș Costin Neni
țescu le-a atins in chimia ro
mânească.

Costin Nenițescu nu a fost 
numai un chimist al timpului 
nostru. El a fost in primul 
rind un chimist al țării noas
tre, el a format, la catedră și 
in institutul pe care-1 condu
cea, generații de chimiști repe
de absorbiți de industria 
noastră, de institutele noastre 
de invățămînt.

Tn numele corpului didac
tic din Institutul politehnic 
..Gheorghe Gheorghiu-Dej", 
prof. univ. George Bărăneseu, 
rectorul institutului, a adus 
un ultim omagiu defunctului.

Figură proeminentă a șco
lii românești- profesorul Ne
nițescu a slujit învățămintul 
cu un devotament rar întîlnit.

cu

Perioada de transferări a în
ceput, dar — în virtutea unui 
mai vechi și prost obicei — ju
cătorii nu prea se îngrămădesc 
să depună cererile. Se așteaptă 
— de ce, oare ? — ultima zi— de ce,
(5 august), cind biroul de legi
timări al F. R. de Fotbal se va 
afla, probabil, în fața unui 
ritabil asalt de preferințe și 
licitări. Pînă atunci, însă, 
mai „cotrobăim" puțin prin 
lise, acolo unde zvonurile 
ipotezele sint. vorba poetului, 
cită frunză, cită iarbă...

• Un singur jucător din lotul 
Rapidului și-a exprimat dorința 
de a trece la o altă echipă. Fun
dașul Ștefan — la 
București. Tn schimb 
(Crișul), Ene Daniel 
Bacău), Jercan (F. C. 
Codrea („U" Cluj) vor 
zcnul viitor să joace sub culo
rile... Grantului : alb-vjșiniu.

• Clubul Steagul roșu Brașov
’ ‘ ’ ----  - C.F.R.

lorda-

ve- 
so- 
să 

cu-
Și

Progresul
Popovici 
(Dinamo 

Argeș) și 
ca în se-

a dat dezlegări (pentru 
Cluj) jucătorilor Gane, 
che și Penzeș.

• l’ină la această oră. secția 
de fotbal a Clubului Steaua a 
renunțat, din motive diferite, 
la Matache, Rotaru și Voiriea 
(care, așa cum am mai anunțat, 
in sezonul viitor va juca împre
ună cu Pîrcălab, la formația 
franceză Olimpia Nîmes). Du
mitru Nicolae („dispărut“ de 
două săptămîni) și Manea nu au 
primit, deocamdată, permisiu
nea de a activa la alte formații.

• Ultimele vești sosite din 
Șoseaua Ștefan cel Mare nu mai 
dau ca certă schimbarea antre
norului Nicușor. Traian Ionescu 
a pus, se zice, o serie de con-

diții. .pe care conducerea clu
bului Dinamo nu este dispună 
să le accepte. Oricum, „nego
cierile“

• Un 
festivă 
marcat 
Ozon de Jiul.

Fotbaliștii din Valea Jiului, 
aflați momentan la Predeal. își 
continuă pregătirile sub îndru
marea... căpitanului lor. Petre 
Libardi, căruia Ozon i-a lăsat 
un plan de antrenamente. Jiul 
a „pețit" pe antrenorul secund 
al U.T.A.-ei. Ion Reinhardt, dar. 
dună tbîite probtfbflitățlle. 
obține „mina“ lui... Ion 
nescu,

Ce va face Ozon ? La 
ment dat numirea sa la 
cerea tehnică a Rapidului pă
rea definitiv compromisă, dar 
conflictul izbucnit după meciul 
de la Constanța între Marin 
Bărbulescu și cîțiva dintre ju- 
i ătorii giuleștpni (Răducanu. 
Dumitru și Cojocaru), precum 
și o declarație recentă a lui 
Niki Dumitriu („ani plecat de 
la Rapid pentru că nu mă înțe
legeam cu Marin Bărbulescu“) 
au aprins paie sub podul 
Grant...

• Politehnica Iași dorește să-l 
angajeze ca antrenor pe Ion lo- 
nescu. Ex-giuleșteanul se află 
în tratative — cum anunțam, de 
altfei, acum citeva zile — și cu 
echipa belgiană F. C. Bruges. Tn 
cazul in care nu va ajunge la 
un acord cu nici una din părți, 
Puiu Ionescu va antrena, în 
continuare, pe Crișul Oradea.

continuă...
meci de adio, o adunate 
și un mic banchet au 
despărțirea lui Titus

vä ‘
Bălă-

un mo- 
condu-

llie Nastase și Ion Tiriac Start în întrecerile
C. M. de

la Indianopolis
caiac-canoe

revelația galei
Gala de aseară s-a dovedit a fi 

nefastă pentru boxerii români. 
Dintre cei 4 boxeri bucureșteni 
care au urcat treptele ringului 3 
au fost învinși. PAPALAU NI
COLAE a început bine meciul cu 
NIKOLAEV ANATOLIE (U.R.S.S.), 
conducînd ostilitățile în repriza 
întîia. In cea de a doua repriză 
PAPAl.AU a slăbit ritmul, mul- 
țumindu-se să caute cu insistență 
plexul adversarului său. Sovieti
cul, deosebit de> rezistent, l-a 
contrat eficace la cap. Tn cea de 
a treia repriză, dind semne vă
dite de oboseală, PĂpALAU a 
cedat. recepționînd numeroase 
lovituri. Decizia a fost acordată 
boxerului sovietic. Cel de al doi
lea reprezentant al țării noastre, 
GHEORGHE ENE a realizat în 
compania maghiarului CZJEF 
ȘANDOR unul dintre cele mai 
bune meciuri din cntlera sa. A- 
Ilîndu-se în permanență în atac, 
tînărul nostru boxer a punctat 
eficace mai ales cu loviturile di
recte. acumulînd, credem noi, 
suficiente puncte pentru obține
rea victoriei. De altfel, în repri
za a treia, el a fost net superior 
adversarului său. Spre stupefac
ția generală, decizia arbitrilor a 
fost acordată cu 3—2 boxerului 
maghiar. Și dacă, poate, in acest 
meci, din motive subiective, ex
plicabile oarecum, noi l-am văzut 
pe român învingător (meciul a 
fost echilibrat și decizia extrem 
de greu de dat) în partida din
tre sovieticul BABARAIKA și 
românul MARIN CONSTANȚI- 
NESCU trebuie să spunem, fără 
nici o urmă de îndoială, că în

A ll-a ediție a Concursului 
internațional școlar de volei

sin- 
fost 
Ar-

• Jucătorii români 1LIE 
NASTASE și ION TIRIAC s-au 
calificat tn optimile de finală 
ale turneului internațional de 
tenis de la Indianopolij. Tiriac 
l-a învins cu 8—4. 6—0 pe ame
ricanul Jim MeManus. iar 
llie Năstase l-a eliminat cu 
6—1. 6—4 pe mexicanul Marcelo 
Lara

(Agerpres)

Azi. in orașul Bagswaerd 
(Danemarca) încep întrece
rile Campionatului mondial 
de caiac-canoe. S-au înscris 
echipe și echipaje din 24 de 
țări, printre care Australia, 
Belgia, Danemarca, Japonia, 
Polonia, U.R.S.S., Iugoslavia 
și România.

Țara noastră a deplasat o 
formație puternică, avîndu-I 
in frunte pe multiplul cam
pion Aurei Vernescu.

Pe Stadionul Tineretului 
din Capitală au început, ierj 
dimineață, întrecerile din ca
drul celei de-a Tl-a ediții a 
concursului internațional 
școlar de volei. Participă e- 
chipe de băieți și fete din 
Austria, Israel, Cehoslovacia, 
Bulgaria. Olanda. R. F. a 
Germanici, R. D. Germană. 
Iugoslavia, Ungaria și Româ
nia.

Jocurile continuă azi — pe 
același stadion — începind 
de la ora 8,30.

ring nu a existat decît un 
gur învingător și acela a 
MARIN CQNSTANȚINESCU. - 
bitrii însă au săvîrșit o nouă e- 
roare (cuvîntul ni se pare blînd) 
și au acordat victoria boxerului 
BABARAIKA care, în toate cele 
3 reprize, a fugit continuu de-a 
lungul și de-a latul ringului 
punctînd rar și primind nume
roase lovituri dure în plină figu
ră (tot atîtea puncte !) îneît cre
dem că și ei 
decizia arbitrilor, 
neplăcut ca într-o asemenea com
petiție, în care miza nu este prea 
mare, se ivesc din nou discuții 
despre aceste decizii eronate dic
tate de arbitri. Asta, cu atît mai 
mult cu cît deciziile eronate, 
prin doza de nedreptate pe care 
o conțin incită și publicul spec
tator la manifestații zgomotoase 
și. desigur, nedorite.

Diritre celelalte partide am re
ținut victoria campionului olim
pic VALERIU SOKOLO V 
(U.R.S.S.) în fata polonezului 
BABEN. Celălalt campion olim
pic, NEMECEK BOHVMIL, deși 
nu a boxat la valoarea sa obiș
nuită s-a imnus în fața sovieti
cului OVECIKIN. Arbitrii l-au 
preferat, însă, pe acesta din 
urmă. Decizia 3—2.

Am lăsat la urmă cel mai spec
taculos meci al priniei semifina
le. meci ?n care boxerul român 
OLTFANU ION 1-a învins, într-o 
manieră entuziasmantă. pe sovie
ticul KUDREAȘCV. OLTEANU a 
boxat excelent, folosind sci'iile 
repetate la corp și figură, cîști- 
gînd. altfel, detașat, fiecare re
priză. în repriza a treia, Ia un 
clinei, boxerul sovietic a lovit cu 
capul deschizînd arcada lui OL- 
TEANU. Acest accident pune sub 
semn de întrebare participarea 
boxerului român în finală. Subli
niem că și în acest meci deci
zia a foșt... ciudată. Arbitrii l-au 
preferat pe Olteanu 
deși, normal, decizia 
5—0.

în încheiere, iată 
meciurile programate în cadrul 
celei de a doua semifinale, ca^e 

astăzi. începînd 
notcoava stadio- 
ZUBTK IST VAN
ȘT. BOBOC (Ro- 

------- (U.R.S.S.)
MORARU 
KOVACS 

CUTOV

e-
ca
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a fost mirat auzind 
Este, desigur,

Prezent la toate marile eveni
mente, prezent ori de cite ori 
se cumpăneau treburile mese
riei. profesorul Nenițescu a 
contribuit cu vorba și cu fap
ta la bunul mers al școlii.

Pentru Politehnica din 
București, pentru învățămîn- 
tul românesc. încetarea din 
viață a profesorului Nenițes
cu este o grea pierdere, căci ea 
înseamnă pierderea unui emi
nent dascăl, pierderea unui a- 
dinc cunoscător al școlii ro
mânești, pierderea unui mare 
savant, al cărui prestigiu s-a 
răsfrînt cu prisosință asupra 
instituțiilor în care a muncit 
cu atîta dăruire.

Sîntem cuprinși de nespusă 
durere- a spus în încheiere 
vorbitorul, dar rnîndri că am 
trăit și muncit alături de unul 
din cei mai de seamă dascăli 
și savanți ai școlii românești.

In cuvinful său conf. univ. 
Florian Badea, de la Faculta
tea de Chimie industrială a 
spus : Nu voi insista asupra 
meritelor deosebite de om de 
știință ale profesorului Neni
țescu, merite unanim recunos
cute. Vreau însă să evoc pe 
scurt, o latură mai puțin cu
noscută. aceea a omului și nu 
a savantului.

Apropiat nu numai de cola
boratorii și de studenții cu 
care lucra dar și de fiecare 
muncitor, laborant sau îngri
jitor din institut, a fost iubit, 
stimat și venerat de toți. Ei 
vedeau în el omul care mun
cește cu devotament pentru 
institut și catedră, conducăto
rul de colectiv înnăscut, drept 
și generos, care știe să se a- 
propie de fiecare.

în întreaga lui activitate a 
dat dovadă de o putere de 
muncă uriașă. Exemplul său 
personal, erudiția, pasiunea și 
convingerea ce emanau din 
vprba sa. privirea pătrunză
toare. dar mai ales căldura 
cu care știa să se apropie de 
colaboratori, acestea au făcut 
din profesorul Nenițescu un 
creator de școală de chimie 
organică în țara noastră.

Tn acest moment de imensă 
pierdere pentru școala de chi
mie românească. — a 
studentul Mircea Pop.
nul V al Facultății de Chimie 
industrială din cadrul 
tului politehnic din București 
— îmi este greu să exprim în
treaga
pe care o resimt toți studenții 
care au 
a-1 cunoaște
Costih D. Nenițescu.

..Magistrul nostru" a culti
vat in studenți pasiunea pen
tru studiu amănunțit și tot
odată multilateral, a dat to
tul pentru a ridica tării cadre 
excepțional pregătite. Îndru
mările șj sfaturile sale au fost 
și vor fi prețioase călăuze in 
orientarea noastră profesiona
lă și morală.

Acum, in 
noi. ce am 
cinste de a-1
tedră, ne luăm angajamentul 
să ducem mai departe moște
nirea sa spirituală, 
gem pe drumul ce 
larg deschis.

După încheierea
de ''doliu în acordurile solem
ne ale marșului funebru, 
criul cu corpul neînsuflețit 
academicianului Costin 
Nenițescu este purtat pe
meri și depus pe carul mor
tuar. Cortegiu] funebru s-a 
îndreptat apoi spre Cimitirul 
Belu, unde a avut loc înhu
marea.

spus 
din a-

cu... 
ar fi

citeva din

se va desfășura 
de la ora 19 în 
nulul Dinamo : 
(R.P. Ungară) — . 
mânia); ZAPOROJEȚ 
— V. IVAN (România);
ADRIAN (România) — 
(R. P. Ungară);
(România) — GRANICTKOV 
(U.R.S.S.); GYORFY (România) — 
STAKHL'RSKI (R. P. Polonă); 
DENDERES (R. P. Polonă) — 
I. ALENE (România).

c.
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dimensiune a durerii

avut fericita ocazie de 
pe profesorul

fața catafalcului, 
avut neprețuita 
asculta de la ca-

să mer- 
ne-a fost

mitingului

si
al 
D. 
u-

Și pînă atunci își pregătește 
p fațadă corespunzătoare și își 
modelează condiția fizică în 
funcție de cele 
sporturi : yoga, 
figurație), balet

— Nuți, cine 
te astea 7

— Ai mei. Și 
niște bani cînd lucrez undeva.

Iată cum ar arăta o carte de 
muncă (inexistentă la ora actua
lă) a interlocutoarei mele :

fi?ică în 
mai moderne 

călărie (pentru 
etc.
îți plătește toa-
mai string și eu

niturile realizate în acest timp 
cele 27 de luni „nelucrătoare“ e 
greu de zis. Admițînd că a fost 
totuși posibil, rămine un mare 
semn de întrebare care închide 
în el o întreagă concepție de 
v’ață. Teoria pe care Nuți o de
bita cu toată seninătatea are 
multe puncte șubrede : însăși 
premisa de la care pornește 
este falsă. Atenția, chiar minu
țioasă. mergind pînă la pedan
terie față de înfățișare este a-

— Mama zice că am dreptate. 
Ea s-a măritat din dragoste cu 
tata și ce-a ajuns ? Soția casni
că a unui funcționar oarecare. 
Mai bine să am răbdare și să 
deschid bine ochii.

— Și tata ?
— El nu se bagă în treburile 

astea.
Cu alte cuvinte, „visul“ Elenei 

Nițu s-a dezvoltat (sau a fost 
generat ?) de îndemnurile bine
voitoare și „înțelepte“ ale ma-

COSMETICA
aranjez că-

ce febra a- 
a primelor

(Agerpres)

— 1967 ; (anul absolvirii liceu
lui) ; —• 5—17 septembrie — ghid 
O.N.T.

— 1968 ; — martie—aprilie — 
figurație film ; august Chimex
port : noiembrie — ghid O.N.T.

— 1969 — februarie — figura
ție serial TV.

— iulie—august — bibliotecar 
la ștrandul

— 1970 — 
la Casa de

Un calcul 
o realitate 
trei ani Elena Nițu 
nouă luni. Cum au acoperit ve-

Tei.
martie — manechin 
mode București.
sumar ne dezvăluie 
surprinzătoare : in 

a „lucrat"

panajul oricărui om civilizat. 
Este, dacă vreți, un tribut pe 
care ni-1 plătim întîi față de 
noi înșine și apoi față de cei 
din jurul nostru. Dar nu este, 
categoric, un mobil suficient 
pentru împlinirea idealului de 
vțață, decît. dacă idealul acesta 
se reduce la găsirea unui soț 
bine situat.

Am încercat să aflu de unde 
provine, la 21 de ani. acest soi 
de cinism, de autolimitare a nă
zuințelor la un proiect, nioiital 
de o anumită culoare.

— Ce spun părinții tăi ?

mei și încurajat de totalul de
zinteres al tatălui.

— Ai vreo prietenă ?
— Nu prea. Am avut vreo 

două colege, dar de cînd am ter
minat școala ne-am cam răcit. 
Una s-a măritat, alta lucrează 
la Electronica și ne vedem 
destul de rar.

— Dar vreun prieten ?
— S-ar mai găsi ei. Dar evit 

Asta implică obligații, nu vreau 
să mă complic. (Complicații în- 
semr.ind tot ceea ce tinerețea îi 
întinde acum cu aminrlouă mîi- 
niie, iar viața \a avea grija sâ-i -

ia peste cîțiva ani. Tot ceea ce 
prilejuiește peste timp nostalgia 
cui „Cînd aveam douăzeci de 
ani...“, tot ceea ce compune uni
versul frumos al vîrstej. Toate 
acestea și cîte altele, evitate cu 
îndîriire pentru o himeră plă- 
pindă și destui de puțin proba
bilă),

— Să zicem că ai să găsești 
un soț așa cum vrei tu. Și pe 
urmă ?

Era prirtia întrebare care o 
dezorienta oarecum ;

— Pe urmă.... îmi 
minul și...

Și pe urmă, după 
ranjării căminului,
luni de existență comună, a nou
tății, se stinge ? La asta nu mai 
poate răspunde Elena Nițu. Vi
sul după care aleargă cu 
îndjrjire se termină aici.

— Am să scriu despre 
Nuți ’

A încuviințat în tăcere, 
ridicare blazată din umeri.

M-am ținut de cuvînt pentru 
că mai există, sînt sigură. Ele
ne. care își siluesc anii tineri 
după un calapod fals, care ve
getează in așteptarea a ceva 
care s-ar putea să nu vină nicio
dată sau o dată venit să nu adu
că decît o dezamăgire vecină 
cu disperarea. Pentru că satisr 
făcliile sint pe măsura aspira
țiilor noastre. Foto : ION POPESCU

a ti ta

cu o
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Cronica unujffi
Vara ocupă centrul anului, 

iulie stă in miezul verii, iar 
in mijlocul lui iulie se află 
o zi mai frumoasă decît toa
te zilele frumoase, o noaptp 
mai catifelată decît toate 
nopțile catifelate. Data 
exactă este greu de preci
zat, e o culme mobilă, fie
care o poate trăi intr-un alt 
moment. Mai important 
este însă că atunci, sub un 
cer deosebii de înalt, „vezi“ 
mișcarea orbitală a pămin- 
tului, „simți“ cum troznesc 
încheieturile planetei răsu
cită lent spre cea de a doua 
jumătate a călătoriei în ju
rul soarelui, ai senzația că 
tu însuți, dintr-o invizibilă 
cabină de comandă, ai dat o 
lovitură puternică timonei, 
invirțind-o spre stingă, spre 
stînga... și, ascultătoare, na
va alunecă majestuos dina
intea astrului vieții, cel care, 
cu fiecare grad de înclina
ție, arată o nouă față, una 
mai uimitoare decît cealaită.

Luna lui cuptor, cum a 
metaforizat, frumos ca tot
deauna, limba veche și-nțe- 
leaptă, e totuși mai puțin 
sigur aducătoare de maxime 
intensități calorice decît de 
frenetice manifestări ale 
voinței și pasiunii omenești: 
dacă Turcia a fost bintuită 
de caniculă, în Anglia mai 
că a domnit gerul în același 
iulie, și numai temperatura 
politico-economico-socială, ea 
foarte ridicată, a brobonit 
frunțile insularilor. Pe me
ridianul nostru temperat, 
soarele ba ne-a orbit, ba 
ne-a surîs cu strungăreață, 
ba s-a zăvorit posac — in 
sfirșit, capricii de monarh 
absolut. Dar per total, luna 
in care s-a născut Iulitts 
Cesar ne-a luminat generos 
evenimentele cu numărul 1 : 
căci avem mai multe demne 
de aceeași matricolă, ca 
laurii distribuiți ex aequo 
unor ciștigători egali de

departe și de aproape, ani
versarea va reliefa conturul 
uriașului edificiu al socialis
mului și pe acei ce l-au 
gindit încă în noaptea ilega
lității, l-au făcut viabil prin 
insurecție, i*au întocmit pla
nurile măsurate pe realită
țile patriei, au lucrat zi și 
nGapte, electrizînd întregul 
popor, in cele mai grele sec
toare ale acestui șantier is
toric și, unind cutezanța cu 
înțelepciunea, bărbăția cuge
tului cu înflăcărarea inimii, 
au demonstrat în chip stră
lucit că nici o furtună nu e 
în stare să le doboare vreo
dată opera, chezășuită acum 
prin douăzeci de milioane 
de conștiințe și destine in
destructibil unite.

Legea perspectivei este 
aceea care dă deplina sem
nificație și tuturor actelor 
de interes major pe tărimul 
relațiilor noastre internațio
nale. datate iulie '70 : noul 
tratat româno-sovictic de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, înaltă mărtu
rie a comuniunii principiale 
dintre două țări socialiste, 
semnat cu prilejul vizitei de
legației de partid și guver
namentale a U.R.S.S., în 
frunte cu președintele Con
siliul de Miniștri ai Uniu
nii Sovietice, A.N. Kosighin: 
prezența la București a doi 
șefi de state situate pe două 
continente diferite, șahin- 
șahul Iranului și președin
tele Republicii Africii Cen
trale, țări cu care astfel re- 
înnoini, respectiv inaugurăm 
prețioase contacte directe la 
nivelul conducerii ; înscrie
rea a două importante pro
puneri ale României pe a- 
genda lucrărilor celei de a 
XXV-a sesiuni, jubiliare, a 
O.N.U. ; activitatea construc
tivă a delegației române la 
Adunarea Mondială a Tine
retului care a avut loc la 
N'ew York, manifestare

străini ca mijloc de șantaj 
exercitat asupra autorități
lor autohtone au luat extin
dere în America de Sud — 
cazuri noi s-au semnalat în 
Guatemala și Bolivia. In Eu
ropa, Franța e prima țară 
care adoptă o lege împotri
va pirateriei aeriene, măsu
ră pînă la universalizarea 
căreia diferiți aventurieri 
nu-și pot reține pofta de a 
dicta trasee aeriene de in
spirație personală piloților 
terorizați. încă mai gravă, 
altă urmă nedorită pe cerul 
lumii transpare dintr-un 
protest oficial al Mexicului 
către Statele Unite : o ra
chetă nord-americană, con- 
ținind o capsulă cu cobalt 
radioactiv, a căzut undeva 
în Mexic sau s-a dezintegrat 
în atmosferă deasupra aces
tei țări ; ce căuta acolo ? 
Memoria face un salt trans
atlantic spre ibericul Palo
mares, fapt istoric, alt salt 
spre „Ziua cind vin peștii“, 
film, fapt artistic ; concluzia 
e unică — pînă cind vor fi 
total dezafectate, rachetele 
nucleare trebuie să stea a- 
casă. E singura perspectivă 
admisibilă.

Lumina soarelui de iulie 
pătrunde în cabinetele gu
vernamentale. Nu peste tot 
întîlnește chiar același de
cor. Pentru o țară ca Italia 
crizele de guvern repetate 
și prelungite din pricina 
obstinatei ancorări intr-o 
formulă vetustă produc dau
ne comparabile numai cu a- 
celea pe care, în Japonia, în 
același răstimp le provoacă 
doar taifunurile. Cu venirea 
unui guvern conservator Ia 
cirma Marei Britanii, rasiș
tii de la Pretoria întineresc 
de bucurie : vor primi arme, 
se vor menține la putere în 
Africa de Sud. Pe malul 
golfului Persic un sultan, 
detronat de fiul său preaiu 
bit, fuge ca să-și salveze, cu

romane

Încordarea din Bolivia
• DUPĂ OCUPAREA UNIVERSITĂȚII SAN ANDREEA DIN 
LA PAZ • DE CE A DEMISIONAT ALBERTO BAILLEY?

RIO DE JANEIRO 30 — Corespondentul Agerpres, Vașil« 
Oros, transmite : După două săptămini de tensiune politică, 
situația din Bolivia pare să revină la normal.

Vizita delegației militare 
la Pekin

PEKIN 30.—Corespondentul 
Agerpres, " 
transmite :
la Pekin au continuat convor
birile dintre Huan Iun-șen, 
șeful Marelui Stat Major al 
armatei populare chineze de 
eliberare, și general colonel 
Ion Ioniță ministrul forțe
lor armate ale Republicii So
cialiste România.

La convorbiri au participat 
din partea chineză Siaò Cin-

Ton Gălățeanu,
Joi după-amiază,

merituoși. Cit a ținut ziua 
lumină, încă dinainte de 5 
dimineața și pînă dincolo de 
S seara, s-a recoltat îndă
rătnic, s-a recoltat cu nesaț, 
s-a recoltat pătimaș, oame
nii ogoarelor punindu-și la 
bătaie nu numai odihna, ci 
și cinstea ca să asigure țării 
un seceriș fără pierderi. 
Altă recoltă. între 1—5 iulie, 
s-a numit repartizarea pro
moției de ingineri, econo
miști, arhitecți, sociologi, 
18 000 de tineri specialiști in 
187 profiluri, infuzia anuală 
proaspătă in arterele econo
miei naționale. Faptul câ 
evenimentele de acest gen 
au cîte o ediție anuală nu le 
știrbește cu nimic însemnă
tatea vitală, ca și cazul 
electrocardiogramelor cu re
zultate perfect normale, la 
intervale regulate, pentru 
un organism sănătos. Nu 
vom greși deci consemnînd 
tot ca eveniment nr. 1 și 
așteptarea febrilă din fața 
avizierelor cu lista celor ad
miși în institutele de învă- 
țămînt superior, și munca 
plină de băibătească aspri
me dăruită de tineri atîtora 
dintre șantierele țării, și va
canța cu jocurile ei caleido- 
scopicc, cind poeții și „oa
menii serioși" își schimbă 
între ei. pentru cîteva săp
tămini, aptitudinile, în niște 
circuite reciproc regenera
toare. Cind violentă, cind 
voluptoasă, lumina de iulie 
a sculptat încă o dată teme
liile noilor locuințe din ora
șele și satele românești, a 
lunecat pe caroseria autotu
rismelor autohtone și străine 
in convoi spre Carpați și 
Marea Neagră, a aruncat 
reflexe viu colorate în len
tila ochelarilor cei mai so
lemni, a mulat pe busturi 
cămășile și bluzele subțiri, 
mătăsos răcoroase, a legă
nat frunzele foșnitoare in 
dulcea iluzie a nemuririi. Și 
așa mai departe, iulie ca 
oricare iulie.

Dar ă pentru prima dată 
că razele lunii iui cuptor 
cuprind in unghiul lor o 
asemenea deschidere istori
că. Perspectiva, imensa pers
pectivă a muntelui zărit 
de la poale la pisc, iată sen
sul Hotărîrii Plenarei Comi
tetului Central din 8—9 iu
lie cu privire la aniversarea 
semicentenarului Partidu
lui Comunist Român în pri
măvara anului ce vine : o 
jumătate de veac urcata 
pieptiș, prin lungi strădanii 
eroice, în fruntea unui po
por căruia avangarda sa 
marxist-leninistă, moșteni
toarea celor mai bune tra
diții revoluționare de luptă, 
i-a ridicat steagul spre glo
rie. Sub ochii tuturor, de

reflectind concludent noile 
opțiuni ale generației tinere.

Perspectiva istorică a fost 
și a rămas prezentă zilnic 
la lectura știrilor transmise 
de agențiile de presă. Cind 
un ministru de externe ita
lian face o vizită oficială în 
Etiopia, ne amiptim că in 
lada de gunoi a istoriei zac 
pretențiile „ducelui" fascist 
Mussolini de a strivi sub tal
pa cismei poporul Etiopiei, 
pe baza dreptului forței. 
Asta acum 35 de ani. Cînd 
Libia operează naționalizări, 
trecînd sub control propriu 
societățile însărcinate cu im
portul, vânzarea și distribui
rea petrolului libian, subli
niem pasul înainte în proce
sul decolonizării, realizat pe 
baza forței dreptului. Asta 
acum. E limpede, s-au 
schimbat vremurile în Afri
ca. Unii, insă — parcă ceva 
mai puțini, totuși, decît cu 
un deceniu în urmă — încă 
nu vor să învețe lecția, 
schimba pripit un continent 
cu altul și o iau d-a capo : 
sînt mercenarii care, fripți 
în Congo, s-au dus să-și în
chirieze iarăși savanta artă 
a uciderii undeva pe cealal
tă emisferă, în Cambodgia. 
Masacrarea civililor, nimi
cirea satelor, tactica pîrjolu- 
lui, totul e tarifat, negoțat 
la vedere, contractat în re
gulă. Bine, răspunde poporul 
khmer, poftească mercena
rii. Inutil să-și sărute amu
letele, doi metri de pămînt 
în junglele indochineze se 
vor găsi oricind pentru fie
care dintre ei. jungla e 
mare.

Sigur că nu pretutindeni 
în lume lucrurile apar rigu
ros clare. încordare în 
Uister ! Ciocniri sîngeroase 
Ia Belfast și Londonderry ! 
Noi debarcări de trupe pen
tru menținerea ordinei în 
Irlanda de Nord ! clamează 
aproape zilnic telex-ul, iar 
umbra lui Wilhelm de Ora- 
nia se ridică, anacronic, pes
te tancuri, autocamioane și 
motociclete militare. La 
urma-urmei, au cam trecut 
300 de ani de cînd „vvhig“ii 
londonezi se plimbau cu por
tocale infipte în vîrful bas
tonului in semn de sprijin 
entuziast pentru noua dina
stie din casa de Orania ; era 
timpul ca acest nume sonor 
să doarmă liniștit în manua
lele școlare in loc să patro
neze simbolic ciocnirile din
tre protestanți și catolici în 
preajma parăzilor comanda
te, contramandate și totuși 
ținute pînă Ia urmă. Para
doxuri politice. In Maroc 
s a ridicat starea de asediu 
instituită din 1965. In schimb 
a fost decretată una în Co
lumbia. Răpirile de cetățeni

greu, viața. In Portugalia 
bătrinul dictator Salazar 
moare, pioșii succesori se 
roagă pentru odihna sufle
tului său deși știu, ca toată 
lumea, că n-a avut niciodată 
așa ceva.

Peste creștetul oamenilor 
de știință soarele de iulie 
dogorește la fel de tare ca 
peste acela al bărbaților po
litici, uneori insă cu rezul
tate mai bune. La 12 ale 
lunii, echipajul lui „Ra-Il" 
ancora in portul Bridgetown 
din insulele Barbados. A 
doua încercare a lui Thor 
Heyerdahl de a demonstra 
că civilizația Americii de 
Sud a putut fi influențată 
de navigatorii Egiptului an
tic a reușit perfect. Intr-o 
eră industrială cind proiec- 
tanții șantierelor navale ni
pone au în vedere construc
ția petrolierului cu un mi
lion de tone, fragila ambar
cațiune din papirus a fai
mosului cercetător norve
gian, fulgul Atlanticului, o- 
< upă deja un loc nepieritor 
in muzeul civilizației. Altă 
demonstrație fantastică, sti
mulatorul cardiac care utili
zează ca sursă de energie 
un generator nuclear pe 
bază de izotopi de uraniu, 
acel „motor atomic“ implan
tat in toracele unei femei 
cu inimă bolnavă, reușește 
de asemenea. O aventură et
nografică în trecutul înde
părtat, o aventură biotehni- 
că în viitorul apropiat, n-ar 
fi oare de ajuns aceste două 
expediții ale curajului și in
teligenței pentru a ține trea
ză, peste timpuri, amintirea 
acestei veri ?

Dacă totuși. închinători 
fanatici hobby-ului nostru, 
preferinței noastre indivi
duale, considerăm că nu. că 
n-ar fi de ajuns, atunci a- 
vem de unde alege altceva. 
Din sport — fiindcă intilni- 
rea de box România — 
S.U.A. s-a soldat cu rezulta
tul de 9—2, incluzînd trei 
K.O. sub mănușile lui Cu- 
țov, Pometcu. Monea și 
fiindcă in iulie s-a putut 
striga ura ! pentru racheta 
lui Iiie Năstase, ura ! pen
tru brațele lui Gb. Bercea- 
nu, ura ! pentru vîslele echi
pajului de caiac 4 de pe la
cul Sava... Sau din muzică, 
— fiindcă Mikis Teodorakis 
a surîs Bucureștiului, și Sal
vatore Adamo i-a cintat 
Bucureștiului. și Luis Arms- 
trong a dat, la 70 de ani, un 
concert omagial la Los An- 
geles... Sau din film, pentru 
că la Cannes... Sau din ar
tele plastice, fiindcă la Ve
neția...

ȘTEFAN IUREȘ

• IN cursul nopții de 
miercuri spre joi, forțele 
patriotice sud-vietnameze 
au continuat atacurile cu 
mortiere ți rachete asupra 
pozițiilor americano-saigo- 
neze. După cum a anunțat 
un purtător de cuvînt mili
tar american, cartierul ge
neral al diviziei 101 aero
purtate, situat la 23 kilo
metri de orașul Huë, a fost 
bombardat. De asemenea, 
purtătorul de cuvînt saigo- 
nez a indicat că patru ase
menea atacuri au fost în
dreptate asupra pozițiilor o- 
cupate de trupele saigoneze.

« IN SALA „Gasuki Kai- 
kan" din Tokio au început joi 
ședințele pregătitoare in ve
derea celei de-a lG-a Confe
rințe internaționale pentru in
terzicerea armei atomice și cu 
hidrogen organizată de Consi
liul japonez pentru interzice
rea armei atomice și cu hidro
gen (Gensuike). La conferin
ță participă delegații din mai 
multe țări ale lumii.

Raportul la reuniunea de 
joi a fost prezentat de Saku- 
ma, membru al conducerii or
ganizației Gensuike. El a evo
cat tragedia orașelor Hiroșima 
și Nagasaki, distruse cu 25 de 
ani în urmă de bombele ato
mice americane.

Primul colocviu interna
țional de drept roman, lim
bă ți literatură latină, la 
care au luat parte specia
liști din numeroase țări ale 
Europei și Americii, și-a în
cheiat lucrările la Rio de 
Janeiro. Din Republica So
cialistă România a partici
pat la dezbateri profesorul 
Barbu Nicolau, de la Uni
versitatea din București, 
care a susținut în limba la
tină lucrarea „De cursu ho- 
norum instrumenta gloriae“, 
apreciată unanim de partici- 
panți.

In cursul dezbaterilor co
locviului s-a subliniat, prin
tre altele, și necesitatea stu
dierii limbii române la Uni
versitatea federală din Rio 
de Janeiro

Jl

Kuan, adjunct al ministrului 
apărării naționale, comandan
tul forțelor maritime militare, 
persoane cu munci de răspun
dere din departamentele de 
resort și alte oficialități mili
tare, iar din partea română 
general locotenent Tonei Va- 
sile. adjunct al ministrului 
forțelor armate, general maior 
Constantin Opriță, adjunct al 
secretarului Consiliului poli
tic Superior al Armatei și am
basadorul Aurel Duma.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, pri
etenească.

• PURTĂTORUL de cuvin» 
a! Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație prin care 
demască bombardamentele efec
tuate la 23 și 25 iulie de avioane 
americane asupra zonei demilita
rizate.

în declarație se subliniază că 
guvernul R.D. Vietnam con
damnă aceste acțiuni și cere 
autorităților S.U.A. să pună ca
păt imediat oricărui atentat la 
suveranitatea și securitatea 
R.D.V.

VIETNAMUL DE SUD. —Una 
din numeroasele luptătoare 
încadrate în unitățile forțe
lor patriotice. Una din eroi
nele necunoscute angajate 
pe frontul luptei de elibe

rare.

Președintele Boliviei, genera
lul Alfredo Ovando Candia, a 
reușit in ultimul moment, in 
noaptea de marți spre miercuri, 
să evite declanșarea unei crize 
deschise ca urmare a ocupării 
încă de săptămina trecută a u- 
niversității San Andreea din 
La Paz de către grupuri extre
miste de dreapta. Liderii, sindi
cali și ai unor grupări politice 
de stingă hotărîseră, numai cu 
cîteva ore Înainte, să realizeze 
în cursul după-amiezii de 
miercuri marșul de protest îm
potriva ocupării acestei institu
ții. deși guvernul interzisese ma
nifestarea și declarase că va 
reprima sever orice nerespec- 
tarc a stării de asediu instituită 
săptămina trecută. Organizațiile 
de stingă, sindicatele, muncitorii 
și studenții și-au manifestat insă 
hotărîrea de a evacua elementele 
de dreaota.

In cursul după-amiezii 
marți situația părea să 
explozivă. Evenimentele 
precipitaseră, începînd de luni 
seara, o dată cu prezen
tarea demisiei de către mi
nistrul informațiilor, Alberto 
Bailley, care adresase cu această 
ocazie un apel de a se trece la 
acțiune împotriva elementelor 
de dreapta din guvern. Bailley 
arăta în scrisoarea de demisie, 
adresată președintelui Ovando 
Candia, că o serie de miniștri și 
ofițeri superiori conspiră in ve
derea împingerii guvernului bo
livian spre dreapta și il denunță 
pe ministrul de interne. Juan 
Ayoroa, ca fiind principala fi
gură a complotului. Ministrul in
formațiilor argumenta totodată

de 
fie
se

Intense consultări
în Orientul Apropiat

BEIRUT — După vizita între-' 
prinsă la Damasc. Hassan Sabri 
EI Kholi, reprezentantul perso
nal al președintelui R.A.U., a 
sosit la Beirut, unde a conferit 
cu șeful statului libanez, Char- 
les Helou, și cu primul ministru 
al Libanului, Rashid Karame. 
Convorbirile au fost consacrate 
examinării unor probleme pri
vind actuala conjunctură din_O- 
rientul Apropiat și planului “ 
gers de soluționare a crizei 
această zonă.

Ro- 
din

I-Ia-DAMASC — Murtada Al 
dissa, ministrul irakian al mun-

cii și problemelor sociale., care 
a sosit la Damasc venind de la 
Beirut, a fost primit joi de pre
ședintele Siriei, Noureddine A- 
tașsi, căruia i-a înminat un me
saj personal din partea șefului 
statului irakian, Hassan Al Bakr. 
De asemenea, Al Hadissa a a- 
vut întrevederi cu ministrul a- 
facerilor externe, Mustafa El 
Sayed. întrevederile pe care 
le-a avut ministrul irakian in 
capitala Siriei sint in legătură 
cu actuala etapă a evoluției si
tuației din regiunea Orientului 
Apropiat.

mit pe deputății Bundestagului 
R. F. a Germaniei, Ernst Muller- 
Herman, președintele Comisiei 
economice a fracțiunii U.C.S. din 
Bundestag, și Philill von Bis
mark, vicepreședinte al comisiei 
economice, care fac o vizită in 
R.P. Polonă. Cu acest prilej, re
levă agenția P.A.P., a avut loc 
o convorbire fiind abordate pro
bleme care prezintă interes pen
tru cele două părți.
• COMERȚUL exterior al 

Ungariei a crescut cu peste 25 
la sută în comparație cu pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut, a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă la 
Budapesta, ministrul comerțului 
exterior al R.P.U., Jozsef Biro. 
Schimburile de mărfuri cu ță
rile socialiste au crescut în a- 
ceastă 
iar cu 
mijloc 
43,8 la

perioadă cu 15,7 la sută, 
țările care folosesc ca 

de plată dolarul — cu 
sută. In perioada amin-

tită, exporturile 
crescut cu 33,1 la 
porturile

Ungariei au 
suta, iar im- 

cu 57,5 la sută.

în Comitetul pentru 
dezarmare

« LA Geneva s-a desfășurat 
joi o nouă ședință a Comitetu
lui pentru dezarmare. Luînd 
cuvîntul, reprezentantul Polo
niei, W. Natorf, s-a pronunțat 
pentru participarea celor două 
state germane la lucrările Co
mitetului. Totodată, el a subli
niat necesitatea imperioasă a 
organizării unei conferințe pen
tru securitatea europeană. Toate 
forțele politice responsabile din 
Europa, a declarat W. Natorf, 
par să-si dea seama că structu
rile politice ale continentului 
european, rezultate din ulti
mul război mondial, nu pot fi 
modificate cu forța fără a dis
truge totul.

la Salalah

nume- 
sulta- 

Gol- 
Mării 

de

A^GER — Reprezentanți ai 
mișcării de rezistență palesti
niene efectuează in prezent un 
turneu in mai multe țări arabe 
pentru a expune punctele de ve
dere ale acesteia privind • evolu
ția situației din Orientul Apro
piat. La Alger a sosit joi Hassan 
El Khatib, care va inmina pre
ședintelui Algeriei, Houari Bou- 
mediene, un mesaj din partea 
liderului mișcării de rezistentă 
palestiniene Yaser Arafat. Un 
alt reprezentant al mișcării pa
lestiniene, Iasser Amr, a plecat 
la Damasc unde va inmina un 
mesaj similar președintelui Si
riei, Noureddine Atassi.

BAGDAD — Abdel Ghaffar 
Al Takriti, vicepreședintele Ira
kului, a sosit joi in capitala Su
danului, Khartum. El este pur
tătorul unui mesaj din partea 
președintelui Hassan Al Bakr 
către generalul Mohamed El Nu- 
mciry, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției din 
Sudan. Mesajul expune poziția 
Irakului față de planul Rogers.

De la Khartum s-a anunțat, 
totodată, că trei miniștri suda
nezi au plecat joi intr-im turneu 
în mai multe țări arabe pentru 
a explica poziția Sudanului în 
actuala etapă a evoluției situa
ției din regiunea Orientului A- 
propiat.

„Revoluție de palai

„Puncte fierbinți“ 
în Mozambic

In ultimele trei luni, forțele Frontului de Eliberare din Mo
zambic și-au intensificat activitatea, declanșînd atacuri asupra 
pozițiilor fortificate deținute de trupele colonialiste portugheze 
pe întreg teritoriul Mozambicului — arată un comunicat difuzat 
în capitala tanzaniană de FRELIMO. „Punctele cele mai fier
binți" din Mozambic se află in provinciile Niassa și Cabo Del- 
gado, unde patrioții lansează, aproape zilnic, atacuri asupra ta
berelor militare portugheze, provocînd pierderi considerabile 
trupelor inamice. Potrivit ultimului bilanț, peste 180 de militari 
portughezi au fost uciși și numeroși alții răniți în cursul lupte
lor desfășurate recent în aceste regiuni.

Comunicatul menționează, pe de altă parte, că zona aflată sub 
controlul Frontului de Eliberare din Mozambic se extinde con
tinuu. In localitățile eliberate, organele puterii populare insti
tuite de FRELIMO se preocupă intens de inițierea unor măsuri 
în vederea eliminării treptate a consecințelor dominației colo
niale.

• AGENȚIA libiana de infor
mații anunță că printr-un decret 
al Comandamentului Revoluției 
Libiene, miercuri a fost creat un 
tribunal al poporului care va 
judeca1 pe autorii complotului 
antiguvernamental descoperit re
cent în această țară. Tribunalul 
este plasat sub președinția ma
iorului Bouchir Houadi, membru 
al Consiliului Comandamentului 
Revoluției, și cuprinde patru ju
decători.

Porturile britanice vor 
continua să fie paralizate 
pînă luni > dimineața ca ur
mare a grevei, celor 47 000 de 
docheri. Atunci va fi pusă 
în aplicare hotărîrea de re
luare . a lucrului, adoptată- 
miercuri de conferința na
țională a delegaților doche
rilor. Dar, Gupă c.um subli
nia joi presa londoneză, ar 
putea exista cazuri de con
tinuare a grevei într-o se
rie de docuri. „O întoarcere 
generală la lucru este îndo
ielnică“ — scrie ziarul 
„Sun“.

Relații economice 
est-vest

• MINISTRUL industriei 
automobile din U.R.S.S.. 
sandr Tarasov, a primit pe pre

ședintele firmei japoneze „Ko
matsu“, R. Kawai, care se află 
intr-o vizită la Moscova, la in
vitația Comitetului de stat cen
tru știință și tehnică. Kawai va 
avea convorbiri cu privire 
colaborarea tehnico-științifică in 
domeniul industriei mașinilor a- 
gricole. de tractoare și al indus
triei de automobile, informează 
agenția TASS.

de 
Alek-

la

• ADAM WILLMANN, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al R. P. Polone, a pri-

Știrile privind 
roasele șeicate și 
nate din regiunea 
fului Persic și a 
Arabiei sint destul
rare și, uneori, ajung pe 
continentul nostru cu o 
intirziere de mai multe 
zile sau chiar săptămini. 
Mai ales că numeroase 
O.n frămîntările, din as
pectele luptei pentru pu
tere, se consumă in cu
lise, așa cum, de pildă, 
s-au petrecut ultimele e- 
venimente din sultanatul 
Omanului și Mascatului. 
Potrivit unor surse din 
Londra, la 23 iulie. in 
capitala sultanatului,
Salalah ar fi avut loc „o 
revoluție de palat“ in 
cursul căreia sultanul 
Said Ben Taimur, aliat 
pe tron din 1932, a fost 
răsturnat de la putere, 
de fiul său Qabus Ben 
Said. împrejurările în 
care s-au produs eveni
mentele nu sint pe de
plin clare. Un amănunt 
semnificativ este totuși 
acela că fostul sultan 
Said Ben Taimur a sosit 
de urgență la Londra, la 
bordul unui avion militar 
britanic, fiind rănit.

Sultanatul Omanului și 
Mascatului, situat in 
nord-estul Peninsulei A- 
rabice, se întinde pe a- 
proximativ 212 000 kmp. 
Dacă frontierele sale o- 
rientale sint bine con-

pe- 
atri-

turate de apele Mării
Arabiei și ale Golfului
Oman, in ceea ce priveș
te frontierele interioare, 
cea mai mare parte a 
atlaselor Larousse evită 
să le traseze cu precizie. 
Cei aproximativ 600 000 
de locuitori, care popu
lează sultanatul, iși duc 
existența în condiții pri
mitive. In casele lor de 
pămînt, lămpile cu 
trol par singurele
bute ale „confortului mo
dern“. Agricultura este 
și ea înapoiată. Activită
țile economice se limitea
ză, în special in sudul 
sultanatului, la pescuitul 
de perle și pește, la creș
terea vitelor. Sclavia con
tinuă să existe și astăzi 
în plin secol XX.

In subsolul teritoriului 
se află importante ză
căminte petroliere, a că
ror descoperire și exploa
tare au constituit obiect 
de dispută intre mono
polurile străine. Aproape 
in totalitate sumele 
casate din redevențe 
luat drumul 
bancare ale 
Ben Taimur.
coronarea acestuia a fost 
impus populației un sis
tem nemilos de impozite. 
Taxele vamale au cres
cut cu 40 la sută A fost 
interzisă deschiderea u- 
nor noi unități comer
ciale. In Dhofor, teritoriu

in- 
au 

conturilor 
sultanului 

De la în-

ce aparține de sultanatul 
Omanului și Mascatului, 
se plătește impozit pen
tru năvoade, surse de 
apă, păminturi, pietre fo
losite la construirea dru
murilor și caselor etc.

Ben Taimur a exilat 
pe toți ceî care încercau 
să se opună modului său 
de domnie. Bazindu-se pe 
prezenta trupelor brita
nice, Ben Taimur a im
pus un regim care a pro
vocat profunde nemulțu
miri chiar și în sinul fa
miliei sale. Un frate. Ta- 
req Ben Taimur, este e- 
xilat de 10 ani. De astă- 
dată, propriul său fiu a 
reușit să-l înlăture pe 
sultanul devenit prea in
comod și pentru englezi 
prin poziția sa. Căci, în 
ciuda recunoașterii statu
tului de „independență și 
suveranitate" al sultana
tului. „tratatul special de 
relații“, semnat de Ben 
Taimur cu Londra, re
duce Omanul și Mascatul 
la un simplu protectorat 
britanic.

Potrivit agențiilor de 
presă occidentale, noul 
sultan, Qabus Ben Said, 
in cursul primei sale de
clarații în noua calitate, 
a afirmat că acțiunea de 
abdicare forțată a tatălui 
său a fost necesară — 
fiind sprijinită de mem
brii familiei — datorită 
incapacității fostului sul-

faptul că elementele de dreapta 
intenționează să pună stăpînire- 
pe toate posturile cheie diri gu
vern, folosindu-se de ocuparea 
universității de către membrii 
organizației de extremă dreapta 
„Falanga socialistă boliviană“. 
Șeful statului a reușit să-l deter
mine, însă, marți seara pe Bail- 
ley. să revină asupra hotărîrii de 
demisie, după ce guvernul, con
vocat de urgență, a reafirmat 
principiile politice formulate la 
instituirea actualului regim, pro- 
mițind totodată eforturi in di
recția deschiderii spre 
populare. Totuși, Bailley 
retras criticile formulate 
soarea de demisie.

Observatorii politici 
act cu interes de faptul că șe
ful statului și-a exprimat marți 
seara încrederea intr-un minis
tru care, în scrisoarea sa de de
misie. denunțase în mod public 
acele grupuri din sinul guvernu
lui și al armatei care urmăreau 
să impună o „restaurare colo
nială“. La rindul lor, liderii sin
dicali au apreciat că marșul 
pentru „apărarea autonomiei u- 
niversitare“ la care iși anunța
seră participarea zeci de mii de 
muncitori și studenți ar putea 
oferi un prilej cercurilor mili
tare de dreapta să intervină sub 
pretextul „menținerii 
pentru a-și pune in 
planurile. Anunțarea 
universității, ________
odată ca o „slăbire“ a poziției 
ministrului de interne Ayoroa, a 
fost apreciată ca o realizare a 
obiectivului organizării marșu
lui și s-a luat in consecință ho- 
tărirea de contramandare a ma
nifestației.

în cercurile politice din I.a 
Paz nu se exclude insă apariția • 
unor elemente neprevăzute in 
evoluția situației din Bolivia.

forțele 
nu și-a 
în scri-

au luat

ordinii“ 
aplicare 

evacuării 
considerată tot

al poziției

întrunit pentru a examina 
situația din Namibia, Consi
liul de Securitate a adoptat 
miercuri seara tin proiect de 
rezoluție, prezentat de cinci 
țări (Burundi, Finlanda, Ne
pal, Sierra Leone și Zambia), 
care cere tuturor țărilor să 
retragă orice recunoaștere di
rectă sau indirectă a autori
tății Republicii 
asupra Africii 
(Namibia).

Sud-Africane 
de sud-vest

Puternicul cutremur de 
pămînt, care s-a produs in 
cursul zilei de joi în regiu
nile de nord ale Iranului a 
provocat moartea a peste 100 
de persoane.

Bilanțul este incomplet în
trucât zona în care a fost re
simțit cutremurul de joi este 
foarte întinsă — aproximativ 
50 000 kilometri pătrați, fiind 
afectate cel puțin 100 de lo
calități.

Șahinșahul Iranului, Mo- 
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, a ordonat începerea 
unor operațiuni urgente de 
salvare și ajutorare la care 
iau parte importante efecti
ve ale armatei și aviației 
iraniene.

Autoritățile iraniene au a- 
nunțat, de asemenea, înre
gistrarea unui cutremur în 
sudul țării, in golful Oman 
care nu a provocat însă vic
time.

tan „de a folosi bogățiile 
țării pentru satisfacerea 
nevoilor poporului“, in 

unor 
eco- 

situa- 
sulta-

scopul realizării 
programe sociale și 
nomice impuse de 
(ia în care se află
natul. Se emit păreri po
trivit cărora sultanul Qa
bus l-ar putea însărcina 
cu formarea noului gu
vern pe Tareq Ben Tai
mur.

Este greu de deslușit 
sensul adine al conflictu
lui care a dus la schim
barea din Oman și Mas
cat. Un fapt rămine evi
dent și anume că in ul-

I timi! ani și, in special 
după 1965, in Întreaga 
regiune a luat amploare 
o largă mișcare de elibe
rare, „un război al să
racilor împotriva celor 
avuți din Peninsula Ara
bică, care-și datorează 
bogățiile companiilor pe
troliere și prezenței colo
nizatorului străin“ 
scria o publicație 
ceză. Ramine de 
dacă noul regim 
receptiv Ia 
majorității 
a populației.

— cum 
fran- 
văzut 

va fi
revendicările 
nemulțumit I

I. TIMOFTE

— a
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