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FACULTATE I. DANCE A

1 peisajele.
executate

inserì-

;:ȘJ

se vor întoarce acasă, 
de soarele Europei me- 
$i al Asiei Mici la 30 au-

da 
dinADINA VELEA

Giurgiu, — Russe. Sumen, 
— R. PJ Bulgaria, Istanbul, 

Izmir — Troia. După ce 
traseu

Miefaflău — Troia. în 
lor dicloturiștii parcurg

Iade etc. Fiecare dintre acestea 
vor fi însoțite de descrieri a- 
mănunțite ale locului și oame
nilor de la care au fost culese. 
Materialul, după ce va fi se
lectat, va constitui substanța 
unui volum însoțit cu ilustrații 
adecvate și comentarii scrise de 
specialiști.

CU BICICLETA IN 
MITOLOGIE 'Pan

DE MEDICINĂ 
GENERALĂ
LA CRAIOVA

De curind au luat sfirșit I con
cursurile de admitere in facul
tăți. Tinerii prezentați in exa
mene Ia centrul universitar 
Craiova au avut anul acesta 
posibilitatea alegerii unei noi 
facultăți, cea <le medicină se- 
nerală. Ne-am adresat tov. prof. 
dr. doc. MIRCEA OPREAM, 
rectorul Universității :

— Principalele argumente j 
pentru înființarea Facultății de| 
medicină generală la Craiova! 
le-au constituit proporția mai; 
redusă de medici in Oltenia de-i 
cit in celelalte părți ale țării,; 
existența unui mare număr de 
tineri din Oltenia care studia-: 
ză medicina și susținuta miș
care științifică medicală exis
tentă la Craiova. Acum ea este 
justificată și de construirea u- 
nui mare spital de 1 600 locuri, i 
bază deosebit de valoroasă pen-! 
tru formarea științifică și prac-1 
ticâ a medicului.

— Cum s-au concretizat pri
mele pregătiri 7

— înființarea Facultății de 
medicină generală s-a concreti
zat prin afectarea ca local pen
tru invățămintul preclinic ■ a 
actualului spital regional, prin 
încheierea concursurilor pentru 
ocuparea primelor posturi di
dactice și prin recentul concurs 
de admitere în anul I de studii. 
Lucrările de organizare și ame
najare a laboratoarelor și săli
lor de disecție sînt in faza de 
finisare. Cu ajutorul cadrelor 
didactice de specialitate de la 
Institutul Medico-Farmaceutic 
din București, s-au realizat 
funcționalități la nivelul celor
lalte instituții similare din țară.

— Am auzit spunindu-se că 
acest prim concurs de admitere 
a fost caracterizat printr-o mare 
exigență.

— Concursul pentru admite
rea în facultate a demonstrat o 
mare afluența pentru învâță- 
mintul medical de la Craiova. 
S-au prezentat aproape 5 can
didați pe: un loc. Cu toate a- 
cestea. n-au fost completate 
toate locurile.

T. KARACAȘIAN

ic ; c ■

„TABĂRA 
LAUREATILOR"

începînd de ieri, tabăra 
Costinești șina deschis

iÏ

Troia, cunoscută în vremurile el 
de glorie Jdin lectura legendaru
lui Homer, se ya înfățișa aevea în 
contururile i sub care ă ajuns pînă 
la noi — pentru <unil elevi de la 
școala generală din Micfalău. ju
dețul Covasna. Micii cicliști de la 
această scoală, care și-au creat o 
binemteritată faimă prin excursiile 
lor pe bicicletă efectuate în anii 
trecuți în țările Peninsulei Balca
nice și ale Europei Centrale au 
plecat de astă dată într-o călăto
rie temerară, care se măsoară în- 
tr-un > tur intercontinental. Itine^ 
rariuT: 
drumul 
printre altele localitățile : Bucu
rești,
Burgas 
Brusa, 
vor străbate acest lung 
intercontinental, cicloturiștii de la 
Micfalău 
bronzați 
ridionale 
gust.

Se vor întoarce dintr-o incursiu
ne cu bicicleta în... mitologie.

ȘTAFETA 
FOLCLORICĂ

Timiș alComitetul județean
U.T.C. in colaborare cu catedra 
de folclor a Universității Ti
mișoara a lansat la sfirșitul lu
nii iulie o interesantă „ștafetă“ 
in care pină la sfirșitul lunii 
octombrie vor fi consemnate 
cele mai interesante obiective 
populare, cintece bătrînești, ba-

„ZILELE
GEORGE ENESCU"

In zilele acestea, cînd ne pre
gătim de marea sărbătoare a 
muzicii românești, cea de a 
V-a ediție a Concursului și Fes
tivalului Internațional „George 
Enescu“ — din județul Boto
șani, locul de baștină al com
pozitorului, care a lansat mu
zica românească în orbita ma
rilor valori universale, ne-a so
sit o veste îmbucurătoare : la 
Botoșani și Dorohoi vor fi or
ganizate intre 28 și 30 august 
„Zilele George Enescu“.

Printre manifestările
se pe agenda „Zilelor“ amin
tim : o dezbatere muzicologică 
în care vor fi evocate diferite 
aspecte ale creației și persona
lității marelui muzician român, 
concerte la care își vor da 
concursul filarmonicile 
Iași și Botoșani, baletul Operei 
din Iași, orchestra „Academica“ 
a Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu", baritonul Dan Ior- 
dăchcscu, violonistele Mariana 
Sîrbu și Gabriela Tjac, — ver
nisajul unei expoziții de arte 
plastice dedicate lui George 
Ertescu etc.

S. IOACHIM

In EDITURA POLITICĂ

a apărut :
CETÄTEAN, SOCIETATE, 

FAMILIE

EXPOZIȚIE RARA
O clasă obișnuită, in care sint 

expuse peste 60 de desene...
Frumoase ce-f drept, dar...
— Nu vi se par ieșite din co

mun, nu-i așa. mă-intreabă zîm- 
bind directoarea școlii, tovarășa 
profesoară Aneta Popescu...

— Ce-i drept nu !...
— De obicei, desenele și pictu

rile trebuiesc privite de la dis
tanță. In cazul de fată insă este 
exact invers ! Vreți să vă apro- 
piati ?... Priviți cu atenție !...

Formidabil ! Abia in clipa a- 
ceea am reușit să ințeleg că. de 
fapt, mă aflam in fața a 60 de 
lucrări, cu totul și cu totul ori
ginale... Pentru că peisajele, 
portretele, motivele naționale, 
absolut toate erau executate 
la... mașina de scris !

Cerîndu-mi scuze pentru linsa 
mea de sensibilitate... dactilo- 
artisfică am cerut citeva relații 
despre această expoziție.

— Am deschis-o la sfirșitul a- 
cestui an de studii — ne spune 
directoarea Scolii postliceale de 
steno-dactilografie și secretariat 
din București. Inițiativa aparține 
profesoarei Ecaterina Tonescu ; 
dinsa, eu ocazia alcătuirii dosa
relor de estetică (capitol specfal 
al programei noastre școlare), a 
cerut la un moment dat elevilor 
să execute cu ajutorul caractere
lor, semnelor ortografice și li*- 
terelor de la mașinile de scris, 
un porumbel... Odată cu el ..și-a 
luat zborul“ și ideea organizării 
acestei expoziții 1

Privesc cu atenție lucrările... 
Iată, de pildă, această „Scufiță 
roșie“, (autoare Carmen Mari- 
nescu) ; executat în trei culori, 
roșu, verde și negru, desenul 

delicatețea

„Siniiurătate“
de MARIANA NÄSTASE

(Dezbateri etice)

Un luptător înflăcărat

pentru victoria socialismului

în patria noastra

Gheorghe Niculescu

Iată, de pildă, această „Scufiță 
roșie“ (autoare C„. ...... Mzti 
liesuu^ , cacuui 

roșu, verde și 
impresionează prin 
și tehnica sa.

— Vedeți ? Linii 
virgule, puncte... Cromatica 
realizează prin indigouri colo
rate, Sau panglici bicolore.

întrerupte,
se

Alături de aceasta, o altă lu
crare a aceleiași autoare : o co
pie după tabloul lui Renoir 
„Jeune fille attachant Ies che- 
veaux“. Tehnica este aceeași, 
dar desenul este moriocolor-ne- 
gru.

Antoaneta Sandu- are și ea e- 
xecutată o copie, dar după „Por
tretul de fată“ a lui N. Grigo-

și un splen-
h—■ - ____ 1 Nâstas?>intitulat „Primăvara“. Doi

rescu. Se află aici 
did pastel al Marianei bî- 
tlani, realizați cu diferite carac-llcllll, 1 CCI UZ.C1 Y1 v.u --------------

tere negre, sint plasați pe un 
fond de acuarelă verde, care su
gerează stufărișul Deltei... Un 
alt peisaj al Elenei Ciobănescu 
(„La munte“), dă impresia unei 
tapiserii. Nenumărate modele de 
covoare oltenești și țesături na
ționale, desene animaliere...

— Ce părere aveți, mă întrea
bă la sfirșit tovarășa directoare...

Mi-am notat adresa școlii : 
Str. Sfinții Voievozi 52—54 și 
i-am răspuns :

— Excelentă !
puteți convinge și dvs. sti- 
cititori !

L. T. SAMUILĂ

la

la

19,50 Aspecte de la 
internațională de 
Tele-enciclopedia

muzicale :

BUNA SERVIRE"
J

de la
v- _ --------- porțile

pentru cel peste 350 de elevi lau- 
reațl cu prenxil și mențiuni la 
concursurile naționale de limbă și 
literatură română, matematică, fi
zică și chimie stau la olimpiadele 
internaționale pe specialități. Pro
gramul bogat al taberei cuprinde 
interesante obiective dintre care 
cităm : crearea unor condiții opti
me de odihnă pentru recompen
sarea performanțelor obținute, 
facilitarea unul schimb util de 
păreri, idei, opinii, întîlniri cu 
personalități ale vieții noastre cul
turale și științifice. Pi-lntre invi
tații de onoare ai elevilor de la 
Costinești — -----
univ. dr.
rectorul _____
din Pitești, prof. univ. 
Emanuel Sahini, membru cores
pondent al Academiei, conf. univ. 
dr. Călin Beșliu, prof. univ. dr. 
doc. Mircea Nonu.

Elevii vor partiiipa în afara ac
tivităților comune de tabără, la 
discuții pe specialități, la de
monstrații practice asupra pro
blemelor date la concursuri, olim
piade sau la admiterea în învă- 
țămînul superior. Mai menționăm 
existența în cadrul taberei de la 
Costinești a unui cenaclu literar 
care va edita o revistă, la sfirșitul 
seriei. Dar despre tabăra „vedete
lor" școlare 1970 vom mai scrie.

c. s.

cu premtii și mențiuni

se vor număra prof. 
Augustin Z. N. Pop, 

Institutului pedagogic 
Victor

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

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

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Luceafărul (orele, 9; 

>11,15; 13,30; 16; 18.30; 21), Bucutdștj 
(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 : 
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 î 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).

BĂNUIALA : rulează la Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30).

ARGOMAN SUPER-DIABOLI- 
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). Grădina Ex
poziția (ora 20,30).

ACEASTĂ FEMEIE i rulează la 
Grivița (orele 10.30: 16: 18.15: 20 30). 
Tomis ‘ “ ..............
18.15), 
18,15:
20.30) .

(orele 9: 11.15; 13.30; 16:
Flamura (orele 11: 15.45: 

20.30), Grădina Tomls (ora

AFURISITUL DE BUNIC ; ru
lează la înfrățirea (orele 15,15: 
17,45. 20). .

MY FAIR LADY : rulează la 
Buzeștl (ora 16), Grădina Buzesti 
(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 IN APUS s rulează la 
Unirea (orele 15,30: 18).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Lira 
(orele 15.30' 10). Grădina ' ' 
20.15).

SUB SEMNUL LUI 
CRISTO : rulează la 
Sării (orele 15,30; 17.45; 
dina Progresul-Parc (ora

AVENTURILE LUI JUAN : ru
lează la Ferentari (orele 15.30: 18: 
20.15).

STRĂINII : 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 I 
rulează la Cotroceni (orele 15.30: 
17,45; 20).

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

AȘTEAPTĂ 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 FI 
ACUZAT : rulează la Volga (orele 
16: 18.15: 20,30).

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

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Miorița (orele 11; 14,30: 17,15; 20). 
Vltan (ora 16). Grădina Vitan (ora 
20.15).

MARELE ._____
rulează la Moșilor (ora 15,30). AȘ
TEAPTĂ ” — *--------- ’
(ora 18) 
20.30).

MARI 
DATA : 
pitol (ora 20,30).

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

VlNATORUL DE CĂPRIOARE ! 
rulează la Munca (orele 16: 18; 20).

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Cosmos (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la Flacăra (orele 
15.30: 18: 20.30).

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

MOLL FLANDERS rulează 
Grădina Unirea (ora 20.30).

Lira (ora

MONTE 
Drumul 

20). Gră- 
20,30).

SEMN ALBASTRU !

PlNA SE ÎNTUNECA 
Grădina Moșilor (ora

DE ALTA-SUCCESE
rulează la Grădina Ca-

LADY CHA-

SIMBATA, 1 AUGUST 1970

Teatrul de Operetă (la Teatrul 
de vară „Herăstrău“) : MY FAIR 
LADY — ora 20 ; Teatrul „C. Tă- 
nase" (la Grădina Boema) : SO- 
NATUL LUNII — ora 20; Arene
le Romane : OMUL CARE A VĂ
ZUT MOARTEA — ora 20.

DUMINICA, 2 AUGUST 1970
Teatrul de Operetă (la Teatrul 

de vară „Herăstrău“) : MY FAIR 
LADY — ora 20 ; Teatrul evreiesc 
de stat • ACTUL DE CĂSĂTORIE 
__ ora 19,30 ; Teatrul „C. Tănase“ 
(la Grădina Boema) : SONATUL 
LUNII — ora 20; Arenele Roma
ne : GEAMANDURA — ora 20.

SIMBATA, 1 AUGUST 1970

PROGRAMUL I
• 15,00 Campionatele mondiale 

de caiac-canoe. Transmisiune di
rectă de la Copenhaga. Comenta
tor : Radu Urziceanu • 17.00
Microavanpremiera zilei • 17,10 
Emisiune în limba germană • 18,15 
Bună seara, fete I Bună seara, 
băieți ! Emisiune pentru tineret 
• 19.20 1001 de seri __ emisiune
pentru cei mici • 19,30 Telejurna-

Iul de seară • 
„Dinamoviada“ 
box • 20,10 ___ ____
• 21,10 Film seria] „Incoruptibi
lii (I) • 22.10 Parodii muzicale : 
„Afacerea din strada Lourcine“ de 
Eugene Lâblciie. Parodie muzica
lă de Octavian Sava • 23,15 „Re
vistele săptămînii“ de Nicolae 
Popescu • 23,30 Telejurnalul de 
noapte ; Sport.

PROGRAMUL II

• Pro /'patria.' Prezintă Nicofae^ , 
Balotă • 20,25 La f-fntînâ dorului 
— folclor coregrafic bihorean : în 
vizită la Runcu • 20.55 Film ar
tistic de scurt metraj : „Puterea 
imaginației“ • 21.35 Seara melo
manului. Muzica, o artă evoluti
vă... • 22,20 Film serial : „La fie
care km“ — (reluarea episodului 
al Vl-lea).

DUMINICA, 2 AUGUST 1970

PROGRAMUL I

• 9,00 Vara copiilor • 10,00 Via
ța satului • 11,15 în reluare la 
cererea telespectatorilor : Carna
val cu Harry Belafonte ; Micro* 
recital Luminița Dobrescu • 12,00 
De strajă patriei • 12,30 Concert 
simfonic a 13,15 Emisiune în 
limba maghiară • 14,45 Tele-va- 
canța « 15,30 Duminică sportivă. 
Campionatele mondiale de caiac- 
canoe. Transmisiune directă de la 
Copenhaga • 17,30 Atletism :
„Cupa Europei“ — Semifinale. 
Transmisiune directă de la Sta
dionul Republicii • 19,40 Tele
jurnalul de seară • 20,00 Film ar
tistic. Heidi • 21,45 Marea. Re
portaj filmat de la serbările ma
rine. • 22.10 Invitații noștri. Nina 
Liszel. Aii Primera. Mihaela Mi- 
hai • 23,00 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

PROGRAMUL II

• 20,00 Seară de teatru. Corup
ție la palatul de justiție de Ugo 
Bettl • 21.30 Vocea lui Louis Ma- 
riano • 21,45 Reluarea serialului 
de slmbătă seara (I).

Ihcepinri de a.stdzf dimineața, 
citeva i,eci de tineri lucrători din 
unitățile comerciale ide coopera
ției de consum trăiesc emoțiile 
primei confruntări cu intransi
gența juriului. Sînt concurența 
ce. au obținut — dintre cei cl- 
teva mii ele participanți la fazele 
anterioare — dreptul să-și dis
pute titlul de ..Cel mai bun în 
meserie", conferit după probele 
disputei finale ce se desfășoară 
astăzi și miine la București sub 
egida Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Uniunea Centrală a Cooperative
lor de Consum.

Probele scrisă, practică și teo
retică vor desemna pe cel ce va 
intra in posesia „trofeului" cu 
care este dotat acest concurs, vor 
stabili o ierarhie a așilor, între 
tinerii ce au îmbrățișat această 
meserie. Masa rotundă, ca epilog 
al acestui concurs, va dezbate 
tema „Rolul și contribuția tine
rilor lucrători din cooperația de 
consum Ia realizarea sarcinilor 
profesionale", va permite un larg 
schimb de experiență menit să 
aducă revirimentul așteptat în 
activitatea acestui important sec
tor de deservire a populației ru
rale.

GH. BRAD

rea revendicărilor muncitorești, a 
libertăților general-dembcratice.

După greva generală din 1920 
despre care Gheorghe Niculescu- 
Mizil afirma că „n-a fost decît 
preludiul actului mare ce va 
urma“, acesta, alături de ceilalți 
militanți ai aripii de stingă din 
Partidul socialist, au luptat pen
tru pregătirea ideologică, organi
zatorică a congresului de făuri
re a partidului comunist al cla
sei muncitoare din România.

La 8 mai 1921 s-au deschis, 
la bucurești, lucrările Congresu
lui Partidului socialist, care avea 
să consfințească transformarea 
Partidului socialist în Partidul 
Comunist Român. între delegații 
prezenți la Congres îritîlnim și pe 
Gheorghe NicttleStU-Mizil, dele
gat al secțiunii București, avind 
mandat imperativ de a vota pen
tru transformarea Partidului so
cialist în Partid comunist. în ca
drul congresului, Gh. Niculescu- 
Mizil are o poziție înaintată. Ia 
cuvîntul pe marginea principale
lor documente supuse dezbaterii, 
critică Comitetul Executiv pentru 
slaba activitate și inconsecventa ; 
pe care a manifestat-o în uiieîe 
momente, pentru slaba preocu
pare privind lupta țărănimii.

După cîteva zile de dezbateri, 
după hotărîrea de transformare 
a Partidului socialist în Partid 
comunist, lucrările congresului 
au fost întrerupte de forțele re
presive burgheze. O parte din 
participanții la congres au fost a- 
restați. între aceștia s-a aflat și 
Gheorghe Niculescu-Mizil. Dună 
lungi amînări și tergiversări, a- 
restații implicați în procesul din 
Dealul Spirii au fost puși în li
bertate în iunie 1922.

După eliberarea din închisoa
re, Gheorghe Niculescu-Mizi! 
militează pentru întărirea tînăru- 
lui Partid comunist. Astfel. în- 
tr-un articol intitulat sugestiv 
„Deschideți ușile și ferestrele", 
publicat în ziarul „Socialismul“ 
din 24 februarie 1924. subliniind 
importanța elementului muncito
resc pentru un partid comunist, 
notează : „Muncitorii fabricilor, 
uzinelor, minelor, sondelor, mun
citorii ogoarelor trebuie să intre 
în partidul comunist fără nici o 
rezervă și fără nici o piedică. Pe 
ușile partidului să intre ei. Pe 
ferestrele partidului să intre cu
rata conștiință proletară nealtera
tă de interesele meschine, sa in
tre disciplina proletariatului, iar < 
atmosfera de fabrică, de uzină să 
se simtă pretutindeni în partidul 
nostru. Astfel îi șade bine ținui 
partid comunist, astfel poate ac- . 
tiva el cu succes pentru triumful ■; 
cauzei proletare".

întețirea prigoanei antimuneî- 
torești, la care au recurs cercuri
le guvernante pentru a stăvili 
lupta revoluționară a maselor, a- 
tinge un punct maxim prin scoa
terea Partidului comunist în afa
ra legii, în condițiile stării de a- 
sediu și ale înmulțirii actelor te
roriste împotriva elementelor re
voluționare. Vreme de 20 de ani, 
din 1924 și pînă la eliberarea ță
rii de sub jugul fascist, P.G.R. 
avea să-și desfășoare activitatea 
în condițiile neasemuit de grele 
ale ilegalității.

Gheorghe Niculescu-Mizi] se 
înrolează organic în acțiunile ini
țiate de Partidul comunist, de or
ganizațiile de masă. Locuința sa 
devine casă conspirativă a parti
dului, unde aveau loc ședințe 
sau erau adăpostiți militanți ai 
partidului; Siguranța îl urmărea 
pas cu pas, recurgea la acțiuni 
de intimidare împotriva sa, îl 
amenința cu internarea în lagăr. 
Dar militantul comunist mergea 
neabătut pe drumul luptei neîn
fricate, convins fiind, din adiheul 
ființei sale, că idealul luminos 
către care năzuiau cele mai clar
văzătoare minți — comuniștii — 
este mai aproape oa oricine!.

Gheorghe Niculescu-Mizil tră- 
iește marea bucurie de 8 fi mar
tor și participant la înfăptuirea 
marilor victorii pe care le cuce
rește poporul român prin trium
ful istoricei insurecții armate de 
la 23 August 1944.

încetează din viată acum 25 
de ani, în august 1945.

Mișcarea muncitorească din 
România prețuiește pe Gheorghe 
Niculescu-Mizil ca un curajos și 
intransigent activist, care s-a 
contopii cu idealurile de lupta 
ale clasei muncitoare.

In rîndurile militanților mișcă
rii comuniste și muncitorești, a 
căror viață s-a contopit cu lupta 
dusă de clasa muncitoare din 
România împotriva exploatării și 
asupririi, pentru edificarea socie
tății .socialiste se înscrie și Gheor
ghe Niculescu-Mizil

Propagandist și organizator ta
lentat, înzestrat cu o deosebită 
putere de muncă, el a luptat neo
bosit pentru cauza proletariatu
lui participînd din primii ani ai 
secolului nostru la marile acțiuni 
revoluționare ale eroicei noastre 
clase muncitoare care au netezit 
calea victoriei socialismului în 
patria noastră. Crezul său poli
tic, căruia i-a închinat întreaga 
viață, a fost lupta pentru zdro
birea societății capitaliste. „Regi
mul burghez — arăta Gheorghe 
Niculescu-Mizil la procesul parti- 
cipanților la congresul de consti
tuire a P.C.R. — și-a trăit tra
iul și va trebui să cadă sub pro- 
priile-i păcate. Tn locul acestuia 
se va făuri un nou regim plin de 
toată vlaga tinereții și care va cu
prinde un ideal de adîncă drep
tate pentru cei mulți și nedrep
tățiți... Doresc și lupt pentru 
schimbarea actualei forme socia
le și de guvernămînt".

Născut la 25 noiembrie 1886, 
într-o familie de oameni modești, 
în comuna Mizil din județul Bu
zău, el a cunoscut de timpuriu 
mizeria și exploatarea Ia care era 
supus proletariatul, fiind nevoit 
să muncească încă de la vîrsta 
copilăriei. Setea de cunoaștere, de 
înțelegere â problemelor pe care 
viața i le ridica îl determină să 
citească, să se instruiască singur. 
Contactul cu literatura progre
sistă și socialistă a vremii vor 
constitui primele resorturi care îl 
vor călăuzi în viață. începe să 
deslușească adevăratele cauze ale 
exploatării celor mulți și opri
mați.

Plin de revoltă împotriva ex
ploatării și nedreptății din jur, 

I înțelegînd că suferințele clasei 
muncitoare și ale întregului po- 
pof pot fi curmate numai prin 
sfărîmareâ robiei capitaliste, el â 
pășit cu dîrzenie pe calea lup
tei de clasă. Militează alături de 
I. C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, 
M. Gh. Bujor, Al. Conslantinescu 
pentru refacerea mișcării munci
torești și a partidului clasei mun
citoare. După reotganizarea Par
tidului social-dertiocrat. Gheor
ghe Niculescu-Mizil desfășoară 
o bogată activitate revoluționară, 
în arena politică, Gheorghe Ni
culescu-Mizil apare ca un luptă
tor format, hotărît, priceput, plin 
de răspundere față de soarta 
mișcării. Se afirmă ca un strălu
cit propagandist și agitator, ca 
un bun mînuitor al condeiului, 
ale cărui articole chemau prole
tariatul la luptă și organizare.

Participă ca delegat la Con
gresul al Il-lea al P.S.D. și la 
cel de-al IV-lea al Uniunii Sin- 

| dicatelor.
în anii de după primul război 

mondial, ani de puternic avînt 
revoluționar al mișcării muncito
rești din România, crește preocu
parea militanților Partidului so
cialist, a maselor de muncitori 
pentru însușirea și aplicarea crea- 
[oare a ideologiei marxist-leni- 

i niste. Printre principalii repre
zentanți ai curentului de stînga 
se numărau Gh. Cristescu, Al. 

. * Dobrogeanu-Gherea, Gh. Nicu-
’ I lescu-Mizil, Pândele Becheanu, 

| Constantin Ivănuș, Ioan Elena și 
alții.

în această perioadă Gheorghe 
Niculescu-Mizil se preocupă in
tens de organizarea muncitorilor 
din transporturi. Devine secretar 
al Uniunii de transport cu sediul 
la Galați. în același timp, scrie 
numeroase articole în „Socia- 

ț I lismul", organul Partidului So- 
I cialist din România, „Federația“, 

oficiosul sindicatelor din ramura 
alimentară, „Nădejdea“, ziarul 
secțiunii Partidului socialist din 

, Galati, articole în care promo-
1 vează ideile luptei pentru demo-
( crație, pentru pace și socialism,

pentru eliberarea de exploatare 
i a muncitorilor și țăranilor.
. în primăvara anului 1920,
’ Partidul socialist a participat la
' alegerile generale și a reușit să
l trimită în parlament un număr

de 20 de deputați. Fiind delegat 
pentru a organiza campania elec
torală în județele CöVurlui și 
Tulcea, unde a și candidat pe 
lista Partidului socialist, Gheor
ghe Niculescu-Mizil a folosit a- 
ceastă împrejurare pentru apăra-
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■ ntre profesiile ce tind sâ devinâ tradifio- I nale la țară — dacă n-au și devenit —,
■ profesie fără de care satul nou, satul so

cialist nu poate progresa pe coordonatele bună
stării, cea de agronom se detașează. Se deta
șează pentru că agricultura a încetat de mult 
să mai fie privită în România ca o simplă în
deletnicire în care singură hărnicia se împo
trivea — adesea neputincioasă — capriciilor 
naturii, a încetat să mai fie considerată un 
domeniu al deprinderilor și obiceiurilor „din 
moși strămoși". Această tînără categorie de in
telectuali a satului, practic creată în ultimele 
două decenii, este chemată să înlăture rutina, 
improvizația și hazardul prin ceea ce înseamnă 
„gîndire și acțiune inginerească" în organiza

rea unei producții subordonate necesităților ac
tuale și de perspectivă, în introducerea progre
sului tehnic și tehnologic, în descoperirea și 
mobilizarea tuturor rezervelor de sporire a 
producției și productivității muncii, în economi
sirea muncii vii și materializate, în ansamblul 
desfășurării procesului de intensificare și di
versificare a producției agricole, în cercetare 
și experimentare.

Totodată alături de ceilalfi intelectuali 
ai satului — profesori, medici, economiști 
— acestui detașament îi revine datoria, 
cel puțin morală, ca o dată- cu știința 
de a lucra în chip nou pămîntul, cu deprinde
rea irigațiilor și a cultivării versanțiior prin te- 
rasare, de a folosi îngrășămintele și celelalte

produse ale industriei, să contribuie la răspîn- 
direa culturii și artei, să-i ajute pe țărani sâ 
se ridice spiritual la înălțimea noilor și im- 
bunătățitelor condiții materiale, a cerințelor 
timpului ce-l trăim.

Privită prin prisma pretențiilor și exigențelor 
anului 1970. activitatea specialistului agricol 
trebuie să fie complexă. în fiecare zi trebuie să 
intre în raporturi complexe cu societatea — ca 
tehnician, ca intelectual, ca om, ca activist ob
ștesc. în pregătirea lui s-a investit și, pe bună 
dreptate i se pretinde. Este însă folosit specia
listul din unitățile agricole socialiste — și mai 
ales proaspătul absolvent — la înălțimea ro
lului și exigenței meseriei sale? Este corelat

timpul său de muncă cu respectarea cerințelor 
sarcinilor firești, sau activitatea sa se rezumă 
doar la „administrarea curentă" a problemelor 
cotidiene ale unității unde a fost repartizat? 
Relațiile specialist-unitatea agricolă-sat, sînt 
cele mai propice desfășurării unei activități pa
sionante, cu eficiență ? în ce măsură găsesc 
specialiștii agricoli răspuns la cerințele profe
siunii lor în acțiunile inițiate de către organi
zațiile U.T.C. și cum se folosesc de acestea 
pentru a-i înarma pe tineri cu noi cunoștințe ? 
Vom încerca să schițăm un prim răspuns la 
aceste întrebări foarte actuale prin cîteva teste 
privind îndeplinirea de către specialiștii agri
coli a menirii lor — aceea de „om cu carte". realizată de

1
O relație vitală 

pentru progresul 

agriculturii, 
investigată din

’u, ■.•••’+
perspectiva 

tinereții
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IN DREPTUL 
NUMELUI - 
FAPTELE

Miez de iulie 1970. Străbatem 
peisajul dobrogean.

— Vezi, îmi spune unul dintre 
însoțitori, o să avem o producție 
bogată la porumb. Iar griul va 
da o medie de peste trei mii de 
kilograme. Floarea-soarelui, vii
le și livezile sînt excelente. Se 
așteaptă depășirea multora din
tre recordurile de pînă acum. Nu 
mai cîntă nimeni pe la noi cinte- 
cul acela cutremurător „Dobroge 
țară săracă, / Bate vînt și crește 
piatră...“.

îl ascult cu interes și-l întreb t
— Cunoști vreun inginer a- 

gronom care...
— Păi cum tovarășe ? Crezi că 

holdele astea coboară din cer ? 
Fără ingineri agronomi, fără bri
gadieri cu bună pregătire, fără 
semințe selecționate, fără meca
nizare și, acum, fără irigații, 
crezi că am fi ajuns la nivelul 
actual ?

Și începe să-mi vorbească, 
entuziast, despre inginerul Geor- 
ge Ionescu, de la cooperativa a- 
gricolă din Topraisar. E de cu- 
rînd în comună. Dar venirea lui 
aici a jucat rolul unei ploi bine
făcătoare într-un moment critic 
al stării de umiditate a solului. 
Șef de promoție, sportiv dotat 
— o perioadă a fost component 
al lotului național de volei — 
tînărul inginer agronom a do
vedit, de la început, elan și pri
cepere, curaj și dragoste pentru 
profesie. A știut să se facă în
țeles de oameni. E un tînăr 
care știe să se bată cu adver
sitățile. Știe să-și aleagă aliații 
in bătălia producției și să și-i 
păstreze alături pînă la succe
sul final. Sub mina lui zooteh
nia a parcurs drumul de Ia 
„sectorul cu pierderi“ la ferma 
ce aduce aproape trei milioane 
de lei venituri ; sub mina lui, 
producția de griu a urcat la 
trei mii de kilograme la hectar, 
iar cea de porumb la aproape 
cinci mii. Agronomul, omul, teh
nicianul, intelectualul Geor- 
ge Ionescu s-a integrat organic 
în viața satului în care s-a an
gajat să lucreze și care l-a pri
mit cu încredere și ospitalitate. 
Tineretul l-a ales secretar al 
comitetului U.T.C. Este, după 
cum ni-1 prezintă oamenii, o 
piesă de bază pe tabla de șah 
unde nu „matul“ se urmăreș
te, ci valorificarea întregii po- 
tențe a pămintului dobrogean. 
(„Satisfacțiile vieții le caut în 
muncă. Să nu se înțeleagă cum
va că le aștept cu miinile în
crucișate la piept. Nu ! Fac tot 
ce-mi este în putință să mi le 
făuresc. Programul meu de lu
cru este, în campanii, de 13—14 
ore pe zi, iar iarna... tot 13—14 
ore. Cutreier cîmpul — trebuie 
să-l cunosc pentru a putea in
dica executarea unei lucrări 
sau a alteia, citesc presa de spe
cialitate, tratate, lucrez Pe Io
turile de cercetare, sînt prezent 
zilnic la acțiunile tinerilor din 
comună. Și, drept să spun, re
gimul acesta de viată îmi pla
ce...“ — GEORGE IONESCU).

Și numelui lui George Ioses- 
cu îi sînt adăugate altele și al
tele. Iar în dreptul numelor — 
fapte de o deosebită semnifica
ție. Inginerul Ion Petridean, să 
ne oprim la un alt exemplu, 
se află de cinci ani la coopera
tiva agricolă din Tătaru. Cîțiva 
ani s-a bătut să-și pună la 
punct un laborator, să generali
zeze în cultură soiurile care, pe 
loturile de cercetare, se dove
deau cele mai productive. Pa
sionanta sa activitate, este, as
tăzi, încununată de succes de
plin. O dovedesc producțiile : 
constant peste 2 500 de kilogra
me griu la hectar, constant pes
te patru mii kilograme porumb 
Ia hectar. („Tot secretul este să 
știi să te faci înțeles, să te de
tașezi de lucrurile mărunte, să 
reușești să-ți creezi un colectiv 
de colaboratori care să-ți de
vină „brațul drept“ în materia
lizarea rezultatelor unor cer
cetări, al unei tehnologii care 
te-a convins și pe care vrei s-o 
generalizezi“ — ION PETRI
DEAN).

La ferma a patra a întreprin
derii agricole de stat Murfat- 
lar ' îl întîlnim pe inginerul 
Glfeorghe Popa. E tînăr, are 31 
de ani, dar biografia sa este 
încărcată de fapte pilduitoare. 
Cel mai mult merită subliniată

SPECIALIST
PRODUCȚIE

puterea lui de muncă, ambiția, 
voința. Acum cîțiva ani a ter
minat, la fără frecvență, Facul
tatea de agricultură, astăzi nu- 
mărîndu-se printre cei mai 
buni fermieri ai întreprinderii 
decorată cu „Ordinul Muncii“ 
clasa I. El a introdus aici me
toda sporirii conținutului de 
zahăr in struguri prin practica
rea desfrunzitului. O idee care 
la Murfatlar înseamnă, anual, 
cam cinci milioane de lei bene
ficii... („Voi ține minte toată 
viața cuvintele unui instructor 
U.T.C., cuvinte din care eu 
mi-am făcut crezul vieții : Nici 
o societate din lume n-are ne
voie de oameni mediocri ; ni
meni nu pune bază pe vorba 
unuia care nu ține la cuvintul 
dat, iar ideile bune nefinalizate 
sînt tot atit de... valoroase cit și 
comorile din fundul oceanului.

La cei 25 de ani ai săi. Ia nu
mai un an de la absolvirea fa
cultății, Vintilă Bulat a fost ales 
în satul natal — Tunarii Vechi, 
din sudul județului Dolj — pre
ședinte al cooperativei agricole. 
La scurt timp după aceea, ca 
urmare a muncii depuse de a- 
gronom, realizările obținute în 
sectoarele cooperativei s-au îm
bunătățit. La griu, de pildă, me
dia in acest an depășește trei 
mii de kilograme la hectar, iar 
la porumb și floarea soarelui, 
la struguri și lapte de vacă pro
ducțiile preconizate sînt supe
rioare cu pină la 100 la sută 
planificărilor. („Cuvintul celui 
„cu carte“ are mai mare greu
tate mai ales cînd oamenii îl 
știu „de-al lor". Dar aceasta a- 
trage după sine o răspundere 
in plus, un calcul foarte riguros 
oricînd întreprinzi ceva, pentru

După ce au terminat facultatea, soții Maria și Aurel Tănase s-au 
stabilit în satul Victoria, județul Brăila. Satisfacția muncii lot 
constă în faptul că producțiile sînt bune, că pentru ei, coopera
tiva a constituit o casă, că au tot ce le trebuie. Micuțul Manus 
îi așteaptă în fiecare seară cu iubirea lui de copil, cu gîndul la 

orele de joacă...

BINE ATI 
VENIT !...

SI PE URMA?
Ai încheiat anii studenției. 

Ești proaspăt specialist, cu des
tule cunoștințe, cu multă putere 
de muncă, stăpînit de visul rea
lizării tale ca om, ca tehnician. 
Totul însă depinde de ce, cum 
și unde vei lucra, de trăinicia a- 
tracției reciproce cu satul, cu 
unitatea economică. Cum își 
primește satul intelectualii ? Ce 
condiții de trai li se asigură 
acestora ? In perioada acomo
dării cine și în ce mod ii aju
tă să depășească greutățile ine
rente începutului ?

Un prim popas în satul Hu- 
nia, județul Dolj. Aici, cu cîte- 
va luni în urmă a sosit, cu ac
tele și indemnizația de instala
re în buzunar, tinăra ingineră 
Chiriachița Constantinescu.

— Vă rugăm să descrieți pri
ma zi a venirii dumneavoastră 
în sat. Cine va întîmpinat ? 
Unde ați dormit ?

— Ei, cine să mă întîmpine ? 
Cînd am venit eu aici, la Hu- 
nia, campania de primăvară era 
în plină desfășurare. Toți erau 
ocupați. Eu am venit pe la 
prînz... Pînă seara am așteptat 
pe tovarășul președinte și pe 
inginerul șef. Mi-au urat bun 
sosit și putere de muncă ; m-au 
îndrumat la o gazdă. Acolo stau 
și acum. îmi convine... De a- 
tunci am fost lăsată să trăiesc 
pe picioarele mele...

— Și masa unde o serviți ?
— Săptăminal aproape, merg

Tot cîmpul este 
al porumbului: 
și se vorbește în 
lumea satelor 
despre producți’ 
la hectar cu 
mult peste me
dia anului tre
cut. Și, ca să 
exemplificăm, la 
cooperativa a- 
gricolă din Ui
meai, județul Il
fov, gospodarii 
satului, estimînd 
tezaurul din 
deal, s-au oprit 
la cifra 4 000. 
Că sînt realiști, 
ne dă asigurări 
specialistul coo
perativei, tînă
rul Constantin 

Cherciu
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activitatea specialiștilor : munca 
productivă sau cea administra
tivă, de birou ?

Pentru a putea răspunde cit 
mai bine întrebărilor amintite, 
cu ajutorul colaboratorului nos
tru, dr. ing. Eugen Jianu, am 
cercetat desfășurarea „activită
ții zilnice“ a inginerilor proas
păt repartizați in producție din 
aproape 40 unități agricole so
cialiste, cooperative agricole de 
producție și întreprinderi agri
cole de stat din județele Ialo
mița, Ilfov, Constanța și Tulcea. 
Calculul ne arată că risipirea 
timpului de muncă al ingineru
lui — considerind pierderea a 
numai trei ore pe zi cu „lu
crări“ care ar putea fi foarte 
bine îndeplinite de personal cu 
pregătire medie sau chiar infe
rioară — echivalează cu nefolo-
sirea capacității de muncă 
a circa 1 550 specialiști anual, 
ceea ce grevează bugetul
unităților în cauză cu un 
fond de salarii lunar de
aproximativ 2 milioane lei. 
Totodată, ținînd seama că, 
în medie, pregătirea unui ingi
ner costă aproape 60 000 lei — 
cu o pierdere nerecuperabilă 
de peste 90 milioane lei, risipă 
de inteligență inginerească ge
nerată de nefolosirea sau folo
sirea nerațională a capacității 
lor de muncă pe linia atribu
telor firești ale profesiei. Pe a- 
ceastă linie, deopotrivă de pri
mejdioase s-au dovedit a fi atit 
supraaprecierea tînărului ab
solvent, cit și — fenomen mai 
des întîlnit — subaprecierea sa. 
Astfel, stagieratul este încă în 
multe părți considerat drept un 
fei de „curierat.“ menit să asi
gure „întocmirea situațiilor“ — 
operative sau neoperative ! — 
să păstreze legătura cu foruri
le superioare, să țină evi
dența tehnică și un fel de 
„controlor“ al îndeplinirii sar
cinilor trasate de cei „mai vechi 
în grad“ ! Semnificativ este fap
tul că, dintre 28 proaspeți ab
solvenți, numai 4 aveau sarcini 
concrete de producție ; de ase
menea, deși este îndeobște re
cunoscută necesitatea sprijinirii 
active a proaspeților absolvenți 
în rezolvarea problemelor prac
tice, munca nici unuia nu era e- 
fectiv — subliniem efectiv — 
coordonată de un specialist cu 
state mai vechi în profesiune. 
Abia cu trei-patru excepții, 
proaspeții ingineri nu erau an
trenați în dezbaterea probleme
lor de „profil“, de „perspecti
vă“, ei erau îndrumați să se 
ocupe de „mersul lucrări
lor zilnice“. Mai mult, în 
cooperativele agricole de pro
ducție aveau și „sarcina“ veri
ficării actelor de evidență pri
mară întocmite de brigadieri. 
Toate acestea au făcut ca, în 
toate cele 40 de unități cerce
tate, nici un proaspăt absolvent 
să nu fi propus sau inițiat vreo 
acțiune privind analiza posibi
lităților reale ale intensificării 
producției, de mobilizare a re
zervelor și a resurselor existen
te in acest domeniu. Nici un tî

A munci, a-i deprinde și pe alții 
cu munca, a-ți depăși perma
nent propriile realizări — iată 
datoria de căpătii a omului 
nou". GH. POPA).

Acestea în Dobrogea. Biogra
fii asemănătoare sint încă ati
tea și atitea. Inginerul Ion Da- 
vidoiu din Tîmboiești, județul 
Vrancea, în anii de după facul
tate a desfășurat cercetări vas
te în domeniul viticulturii. Co
municările făcute au suscitat in
teres. Astăzi este cel mai tinăr 
membru corespondent al Aca
demiei de Științe Agricole și 
Silvice. („Toate realizările din 
cadrul loturilor de cercetare ale 
cooperativei eu le datorez tine
rilor. celor o sută și ceva de 
uteciști care au răspuns la ape
lul meu de a cerceta împreună... 
Și, bizuindu-ne pe tineri am 
convingerea că se pot realiza 
lucruri și mai importante. Dar 
trebuie să li te adresezi direct, 
să-i convingi că ceea ce le so
liciți nu este un lucru oarecare, 
ci unul foarte serios". — ION 
DAVIDOIU).

în nordul țării, la Bistrița, 
inginerul Ion Modoran a creat 
unul dintre cele mai apreciate 
soiuri de cireș : „Uriașa de 
Bistrița“ a cărei mărime este 
cit o nucă. („Marele nostru îna
intaș, Ion Ionescu de la Brad, 
spunea că nu se poate considera 
un bun specialist acela care tre
ce prin viață, prin viața satului, 
fără să lase urme...“ — ION 
MODORAN)

La Peretu, în Teleormin, 
Vasile Ulmeanu și Petre Caragea, 
fii ai satului, după ce au înche
iat studiile agronomice, s-au re
întors printre ai lor, acum coor- 
donînd activitatea în fermele 
zootehnică și legumicolă — surse 
a peste șapte milioane lei veni
turi anual. („Ce satisfacție mai 
mare poate fi decît aceea de a 
fi contribuit la „aclimatizarea“ 
noului în satul tău natal !" — 
PETRE CARAGEA)

Iubindu-și meseria, străduin- 
du-se ca în fiecare clipă să a- 
dauge altceva prestigiului ei, 
inginerul Liviu Vaida din Jid- 
veiu. județul Alba, în timpul 
inundațiilor de la sfîrșitul pri
măverii trecute a rămas în cîmp 
aproape o săptămînă încheiată 
printre săteni, acolo unde se 
dădea lupta pentru apărarea 
bunurilor cooperativei. Prin 
promptitudinea și priceperea 
cu care a acționat, cele 270 de 
hectare afectate de apele revăr
sate vor produce anul acesta ca 
și cînd nimic nu s-ar fi intim- 
plat. („Eu sînt al satului și nu 
pot face decît ceea ce îmi soli
cită oamenii lui, decît ceea ce 
este util, hotărîtor de important 
dezvoltării sale continue“ — 
LIVIU VAIDA).

Inginera Agripina Alexandru și medicul veterinar Ștefan Almaș 
„sînt piloni de nădejde ai producției noastre agricole“ — după cum 
îi numește Dumitru Dinișor, președintele cooperativei agricole din 

Goicea Marc, județul Dolj

a nu-i deziluziona pe consăteni"
— VINTILA BULAT).

Și ar putea fi continuată pe 
multe pagini suita acestor mi- 
crobiografii ale agronomilor ce 
s-au angajat cu toată ființa lor 
să îngenuncheze greutățile, să 
transforme locurile aride în te
renuri fertile, să aducă bună
starea în sate, în casele oame
nilor. încurajați de către cei 
din jur, stimați de atmosfera 
caldă, înțelegătoare, creată de 
către consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole unde lu
crează, bizuindu-se pe forțele 
tinere, receptive, dornice de a- 
firmare, asumîndu-și riscuri, a- 
desea împinse la extrem, re- 
nunțind — și nu de puține ori
— la odihnă și plăcerile vieții, 
agronomii, foarte mulți dintre 
ei, s-au legat definitiv de sat, 
și-au cîștigat epoleții de pri- 
cepuți și imbatabili comandanți 
pe frontul fără tranșee al pro
ducției agricole.

Dar, din păcate, procesul de 
integrare a agronomului în via
ța satului nu se desfășoară în
totdeauna și pretutindeni ca 
mai sus, fără dificultăți, întâr
zieri și cu finaluri rapid ferici
te. Ca orice proces prin care 
noul își face loc în viață, nă
zuind spre afirmare plenară, și 
acesta al afirmării competen
ței în producția agricolă mai are 
de învins neînțelegeri, adversi
tăți, comodități...

Să stăruim puțin asupra a- 
cestei observații.

la Craiova și-mi aduc cele ne
cesare. De multe ori îmi gătește 
gazda. Consiliul mi-a aprobat 
un abonament la lapte...

, — Hunia este un sat mare, 
aici sînt mulți profesori, învă
țători, sînt și destui tineri. Exis
tă cămin cultural, satul este e- 
lectrificat. Totul pledează pen
tru petrecerea plăcută, instruc
tivă a timpului liber...

— Nu. Nu este așa ! în pri
mul rînd pentru că cel puțin 
nouă luni din an timp liber nu 
există. Apoi, în sat tineri au 
rămas foarte puțini, iar cadrele 
didactice sînt familiste în ma
joritate. Singurul refugiu, este 
tranzistorul și cite o carte. Și 
aceasta adusă de acasă, pentru 
că la bibliotecă de regulă e în
chis cînd aș putea merge eu, 
iar cooperativa agricolă n-are 
nici măcar o broșură. Totul e pe 
dos decît îmi închipuisem eu 
că va fi la țară. M-am pregătit 
să lucrez într-un sat și voi lu
cra, dar sînt total dezamăgită. 
Statul depune eforturi, cheltu
iește sume imense cu salariile 
directorilor de cămin cultural, 
ale bibliotecarilor, ale altora, 
pentru dotarea acestor edificii, 
pentru transformarea lor în a- 
devărate puncte culturale, de 
lumină, dar nu se face mai ni
mic. Totul se rotunjește pe hîr- 
tie. („Să nu se spună la județ 
că n-avem și noi activitate“). 
Am încercat să aflu cauza. 
Mărturisesc sincer că mi-a fost

greu. Ceea ce am sesizat cu 
precizie, însă, este o anume a- 
patie manifestată de unii inte
lectuali ai satului, o anume re
zistență a acestora față de sar
cinile obștești. Și în completa
rea atmosferei parcă, de la Di
recția agricolă nu primim decît 
muștruluială, de regulă în necu- 
noștință de cauză, nici un cu- 
vint de îmbărbătare, nici un 
cfat profesional ca de la cineva 
priceput, cu mai multă experi
ență.

într-o scrisoare primită din 
Colți, județul Buzău, inginerul 
agronom Alexandru Rădulescu 
ne relata că in casa construită 
pentru specialiștii unității locu
iește de mai mulți ani un neam 
foarte apropiat al președinte
lui. Din această cauză, dum
nealui, inginer agronom al 
cooperativei, este nevoit să 
locuiască în sat în condi
ții mai puțin bune, să plă
tească 400 lei chirie. Cum s-ar 
spune : bine ai venit tovarășe 
inginer, că ești primul care ne 
calci ograda de cînd ne-am 
constituit, in cooperativă agrico
lă, dar la noi să nu apelezi cu 
nimic. Noi avem interesele 
noastre... Fără comentarii.

Reproducem alte declarații : 
„Problemele cele mai greu de 
rezolvat sînt cazarea și com
bustibilul. Pină acțlm am pier
dut vreo zece zile bătînd pe la 
diferite uși pentru o aprobare 
pentru lemne. Oare consiliul 
popular sau altcineva nu ne-ar

! .......................... -.........

îmbunătățirea 

sistemului 

informațional
„Ridicarea continuă a pro

ducției și productivității 
muncii impune transforma
rea radicală a vechilor con
cepții și metode de lucru, 
răsturnînd principiile clasice 
de organizare și evidență, 
conservatoare în conținut și 
statice în formă. Așa cum 
se conturează astăzi, se im
pun cel puțin trei tendințe 
principale: introducerea ra
pidă în practică a noilor cu
ceriri ale științei, organizarea 
corespunzătoare a proceselor 
de producție pe baza crite
riului de eficiență economică 
maximă și luarea în timp util, 
pe baza selecției corespunză
toare a elementelor de infor
mație furnizate, a deciziilor 
operaționale optime.

In acest sens, mi se pare 
binevenită organizarea, în 
fiecare an, pe specialități, a 
unor cursuri la care colective 
constituite să prezinte infor
mări precise asupra celor mai 
noi descoperiri într-un do
meniu sau altul. Totoda
tă, editarea și difuzarea bu
letinelor informative cuprin- 
zînd comunicările institutelor 
de cercetări, traduceri din li
teratura de specialitate străi
nă, reconsiderarea „Zilei spe
cialistului“, n-ar avea alt re
zultat decît sporirea compe
tenței noastre profesionale“.

Ing. DUMITRU 
UNGUREANU 

directorul I.M.A. Chirnogeni

putea rezolva această problemă 
— timpul cîștigat de noi astfel 
puțind fi cheltuit eficient pentru 
producție? — (P. Maricela, Vlă- 
dești, județul Galați). „Destule 
greutăți intîmpinăm cu aprovi; 
zionarea cu legume, cu lapte și 
alte produse alimentare. Nu 
sintem din sat, locuim cu chirie, 
nu putem crește un pui sau 
sădi o roșie. Trebuie să le cum
părăm. Dai- în sat posibilitățile 
de aprovizionare încă n-au fost 
rezolvate. Sintem nevoiți să 
ne aprovizionăm de la zeci de 
kilometri, de pe piețele orașului. 
E absurd, nu? — (N. I. — jude
țul Bacău).

...Bine ați venit ! Și pe urmă? 
în multe locuri indiferență, ră
ceală, de-a dreptul o lipsă de 
solicitudine față de nevoile fi
rești ale acestor oameni veniți 
6ă pună umărul Ia ridicarea 
satului pe culmi tot mai înalte 
ale civilizației. Uneori, replica 
celor ce reclamă răceala și in
diferența cu care au fost pri
miți se materializează tot în re
ținere, în dezinteres față de 
problemele producției agricole 
și, nu rare ori, în divorțul cu 
localitatea de care își legaseră 
atitea vise, cu oamenii pe care 
și i-ar fi dorit ajutoare în nobi
la misiune politică, economică 
și științifică ce și-o asumaseră 
în fața societății care i-a pre
gătit.

AGRONOMIA... 
SCRIPTELOR- 
0 PRACTICĂ 

CONDAM
NABILĂ

O cerință esențială, care con
diționează în măsură hotărîtoa- 
re Rezultatele în producție ale 
unităților agricole este ca spe
cialiștii din aceste unități să 
desfășoare o activitate practi
că, laborioasă, să-și consacre 
timpul de lucru muncii concre
te, de teren, să îndrume nemij
locit, la fața locului, pe coope
ratori și mecanizatori în vede
rea executării exemplare a 
complexului de -măsuri agrozoo
tehnice. In ce măsură este în
deplinit acest deziderat ?• Ce o- 
cupă o pondere mai mare în

năr inginer nu avea o preocu
pare sau problemă in studiu în 
legătură cu creșterea eficienței 
economice sau cu organizarea 
științifică a producției in uni
tățile în cauză.

Nu poate fi trecut cu vede
rea nici „bugetul de timp“ al 
specialiștilor. în medie, patru 
ore zilnic sint consumate pentru 
„întocmirea situațiilor“ (opera
ție care de cele mai multe ori 
include pînă și Uniatul formu
larelor!), comunicarea telefo
nică a datelor solicitate de fo
rurile ierarhice superioare etc. 
Alte două ore și jumătate sînt 
„umplute“ de participarea la 
diverse ședințe și consfătuiri în 
care — din păcate — tre
buie să se mulțumească cu 
un rol pasiv. De ce este 
necesar ca toate acestea să 
fie „producția zilnică a in
ginerului“ ? Pentru că — ne 
arată sondajul — în afară de 
faptul că de multe ori sînt tre- 
cuți „pe linie lăturalnică“ în
dezbaterea problemelor vii, ei 
sînt de regulă, profilați pe stin-
gerea micilor incendii zilnice, 
care, de fapt, denotă carențe or
ganizatorice mai profunde ! în 
felul acesta specialiștii pierd 
contactul și cu progresul tehnic; 
astfel din cei 40 de specialiști, 
numai trei erau abonați la o re
vistă tehnică de specialitate !

Cum s-ar putea preveni a- 
ceastă situație deloc dorită ? 
Iată punctate, opiniile cîtorva 
specialiști cuprinși în ancheta 
noastră :

2 Reconsiderarea 

esențialei sale

atribuții: indru

inarea tehnică
Termenul „locul ingineru

lui este cîmpul“ s-a consa
crat nu numai în limbajul 
nostru, al agronomilor. Și de 
hună seamă el exprimă esen
ța muncii ce sintem chemați 
s-o desfășurăm. Dar să te afli 
numai în cîmp, fără să șt 
duci cu tine măcar o idee 
nouă pe care ai aflat-o doai 
cu 5 minute înainte, este ca 
și cînd o echipă de fotbal își 
sufocă, prin presing, adver
sarul dar care, din prudență, 
a făcut nevăzută poarta. To
tul trebuie dozat. După umi
la mea părere, de agronom 
cu aproape 45 de ani de me
serie în spate, a citi o oră, 
a experimenta trei ore și a 
îndruma în cîmp patru ore 
este de cel puțin o sută de 
ori mai eficient decît a sta în 
cîmp chiar și un an consecu
tiv dar fără să fi întors o 
filă, fără să fi verificat tu 
întîi eficiența unei recoman
dări tehnice. Introducerea 
seminarului tehnic lunar, a 
gradațiilor profesionale — așa 
cum există la cadrele didacti
ce — mi se pare o necesita
te, o soluție la care ar tre
bui să se gîndească tovarășii 
din Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii.

Dr. ing. DUMITRU 
HALALAU

3 Brigadierii — 

fără excepfie 

cadre dintre

tehnicieni
A'e irosim acum foarte 

mult timp cu organizarea, cu 
explicarea unor noțiuni ele
mentare. Aceste treburi le-ar 
putea face brigadierii. Dar 
numai acei brigadieri care să 
posede cunoștințe de specia
litate. Adică tehnician. In 
cooperativele agricole lucrea
ză însă, încă prea puțini teh
nicieni. Deși unele reglemen
tări s-au făcut în ce privește 
retribuirea acestora, totuși 
normele în vigoare n-au reușit 
să elimine în totalitate nea
junsurile legate de atragerea 
acestor tineri, cu a căror pre
gătire statul cheltuiește sume 
imense, să lucreze în unitățile 
agricole cooperatiste. Am fă
cut un calcul: prezen
ța unui tehnician în coopera
tiva agricolă, pe care l-am 
salariza cu 1300—1400 lei pe 
lună, ar permite obținerea — 
numai pe seama materializă
rii competenței, a asigurării 
respectării normelor tehnice 
— a unui venit suplimentar 
de circa un milion lei la 100 
hectare de vie, de sute de mii 
de lei la aceeași suprafață de 
legume și de zeci de mii de 
lei la cultura mare I

Ing. FLOREA FÎNTÎNA 
C.A.P. „23 August“ Maglavit

4 Să se rețină: 

specialistul

nu este bun — la —

toate
Nu o dată auzi fraze con

vingătoare : ești om cu car
te trebuie să te pricepi!. Și 
acest „te pricepi“ înseamnă 
de cele mai multe ori darea 
de seamă a comisiei de cen
zori de la cooperativa de 
consum, sau a comisiei de fe
mei, sau raportul pe care să-l 
prezinte X la o adunare cu 
cetățenii unde se discută des
pre starea drumurilor sau 
despre sistematizarea gospo
dăriilor de pe ulița nu știu 
care, despre natalitate și cite 
altele. Sau sintem propuși în 
diverse comisii și comitete 
cultural-artistice, de tutelă, 
de înfrumusețarea satului, de 
electrificare, de construire a 
căminului cultural. Înțelegem 
că totul pornește de la încre
derea de care ne bucurăm 
printre săteni. Se pierde însă 
din vedere că astfel devenim 
de două ori nefolositori: o- 
dată că nepricepîndu-ne la 
toate facem lucru de mîntu- 
ială, sau nu-1 facem deloc, 
iar apoi, pierdem timp pre
țios de la treburile pentru 
care sintem pregătiți să le 
realizăm, pentru care sintem 
plătiți. S-ar cîștiga foarte mult 
dacă s-ar reține și s-ar res
pecta adevărul: specialistul 
nu este bun-la-toate
Ing. TRIFAN FLORESCU

C.A.P. Vinjuleț
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COPIII AU CRESCUT
SI
SFORILE SE VĂD

Intr-un teatru de păpuși cu care 
colaboram prin 1958 un grup de 
copii-spectatori au cerut prin in
termediul învățătoarei sau edu
catoarei care-i însoțea, favoarea 
de a vizita, după un spectacol cu 
o dramatizare în gen (după „Scu
fița Roșie“) — culisele — adică 
secretele, miracolele din spatele 
cortinei. Spre surprinderea noas
tră, a maturilor, a „specialiștilor“ 
cu zâmbete de superioritate și 
cit expresia a-tot-prevederii pe 
fufă, în atenția și afecțiunea to
tală a copiilor n-au intrat nici 
trapa ingenios construită, nici 
micile mașinării și sforării (la pro
priu) care facilitau animația, nici 
aparatura tehno-electrică. Întâl
nind în primul moment această 
relativă răceală, am fost predis- 
ptiși, aidoma „oamenilor mari“ 
preopinenți ai micului Prinț al 
lui Exupertj, să complicăm și să 
alambicăm chiar explicația psiho
logică a acesfei reacții ji să ne 
șoptim unul altuia cu o pseudo- 
filozofică remușcare: „am dis
trus ceva din lumea copilului, 
am demascat trucurile și deci am 
ucis mirajul, am „năruit" (ni s-a 
părut superb în rezonanța lui 
dureroasă acest cuvânt „năruit“) 
„eșafodajul“ (și asta suna bine) 
de iluzii, de fantastic, pe care 
scena le crease spectatorului plin 
de prospețime“. In realitate, însă, 
micul spectator își păstra neștir
bită prospețimea lui trainică, ina
lienabilă de către gafele maturi
lor și asta am înțeles-o în secun
da următoare cînd a avut loc în
tâlnirea copiilor cu păpușile. Nu 
mașinăriile, nu trucurile, nu apa
ratura electrică (destul de rudi
mentare, de altfel, pentru a capta 
interesul spiritului tehnic al mul
tor copii, mai ales băieți), nici co- 
turnele încălțate de mînuitori și 
nici măcar mânuitorii înșiși, cu 
tot farmecul și modestia lor pro
verbiale — ci păpușile, adică per
sonajele, eroii adevărați din bas
mul adevărat și el în imagina
ția copilului erau singurul — nu 
obiect — ci subiect al emoției 
vizitatorilor din spatele scenei. 
Păpușa-Scufița Roșie, păpușa- 
bunică. pănușile-copii, păpu- 
șile-animale blînde și binevoitoa
re rămîneau însuflețite și aureo
late de semnificațiile lor chiar și 
după ce simulau inerția, părăsite 
pentru o clipă de aportul mânui
torului. Așa se explică felul în- 
tr-adevăr impresionant cum au 
fost privite, mângâiate, strînse în 
brațe, sărutate de copii, după 
spectacol. Ei au sărutat și pe ar
tiștii mînuitori cînd li s-a expli
cat rolul și rostul acestora ; ghea
ța s-a topit frenetic și liniștitor 
pentru noi, maturii, „specialiștii“ 
care respiram ușurați că am evitat 
eșecul. S-a mai produs însă un 
șoc: într-un colț al garderobei 
de păpuși atârna fioros, deși ne
ofensiv, nu atât după ce fusese 
părăsit de mâinile artistului-ani- 
mator cit după înfrângerea și 
pedeapsa suferite pe scenă —■ 
păpușa-LUP! Această păpușă nu 
a beneficiat de mângâierile copii
lor, care au privit-o chiondărîș, 
au ocolit-o și au 
cu o tacită, dar 
siune.

Nu peste mult 
ocazia să verific 
lui episod al relatării de mai sus 
în teatrul dramatic. La o întîl- 
nire cu micii spectatori, o actriță 
care juca rolul mamei vitrege și 
rele dintr-o dramatizare a „Ce- 
nușăresei“ a avut aceeași soartă, 
s-a bucurat de același răcoros tra
tament ca și păpușa-lup.

O bună parte a „micuților" de 
acum doisprezece ani se apro
pie azi de o deplină maturitate. 
Ei au promovat în fotoliile săli
lor noastre de teatru și asistă — 
sau nu — în mod regulat — sau 
nu — la spectacolele noastre de 
teatru în care dezbatem, vrem 
sau numai pretindem că dezba
tem esența frământărilor contem
poraneității noastre și marile te
me ale dramaturgiei clasice na
ționale și universale, într-o moda
litate ce se vrea adesea înnoită, 
acordată cu ritmurile și trepida
țiile zilei, dar întotdeauna — sau 
nu — cu vigoare dramatică și 
eficiență. Nu am plasat în fraza 
de mai sus acel „sau nu" ca pe 
o opoziție repetată, care să aci
duleze sonoritatea și cadența ex
primării, ci pur și simplu pentru 
că sălile noastre de teatru nu sînt 
întotdeauna pline și acest lucru 
ne produce multora dintre cei 
ce participăm la mișcarea teatrală 
contemporană dileme, procese de 
conștiință, insomnii. Oare nu tre
buia să facilităm întîlnirea copii
lor de atunci cu păpușa-lup și cu 
actrița-mamă vitregă ? Sau poate 
nu trebuia — căci am făcut-o — 
să explicăm copiilor că păpușa- 
lup este inofensivă, artificială, 
confecționată din aceleași mate
riale lemnoase, textile și sintetice 
ca și celelalte, iar tovarășa artistă 
care juca pe mama-vitregă este 
o femeie plină de căldură, care-și 
adoră propriul băiețel și în ge
neral iubește copiii P

La rîndul lor, scăunelele cam 
strimte pentru noi. ale teatrelor 
de păpuși și fotoliile prea largi 
pentru copii ale teatrelor drama-

tratat-o în bloc 
evidentă aver-

timp, am avut 
sensul ultimu-

de ION MAXIMILIAN
directorul Teatrului de staț 

din Constanța

tice găzduiesc azi o altă genera
ție de mici spectatori. Poate ar 
trebui repetată experiența pe care 
am relatat-o mai sus, dar cu oa
recare grijă; nu e vorba de 
grija de a nu provoca copilului 
„șocuri“ de dezamăgire și demi- 
tizare. Cel puțin acum să ne deo
sebim de „oamenii mari“ din re
flecțiile candidului prințișor al 
lui Saint-Exupery. Mă refer la o 
altă îngrijorare : stilizarea și mo
dernizarea mijloacelor de expre
sie teatrală manifestă adeseori 
excese de zel. Virtuozitatea și 
setea de inedit — pe care nu 
le tăgăduiesc și nu le ironizez — 
ale multor regizori, actori, sce
nografi, atunci cînd nu sînt fil
trate și temperate judicios duc 
la rezultate nedorite; metafori
zând, sau poate chiar exagerând 
aș spune că păpușa-lup și păpu- 
șa-Scufița Roșie nu mai sperie și 
respectiv nu mai atrage pe co
pilul de azi — care, în ciuda mi
nunatei evoluări față de cel de 
ieri rămîne, din fericire, copilul 
de totdeauna — atunci cînd soli
cită excesiv și deci obosesc forța 
de imaginație
Acesta înainte de a se emoționa 
și citeodată în loc de a se emo-

a spectatorului.

DOINA, DOINA, CTNTEC
DULCE..."

<
Frumusețea portului popular 
se îmbină armonios cu melo
dia folclorică, interpretată 
lingă o veche poartă româ

nească

fi

SCENĂ

• PE SCENELE BUCUREȘ- 
TENE — două ansambluri de 
estradă în turneu. „Lumea noas
tră este plină de muzică“ — 
afirmă titlul și spectacolul la 
care ne invită o revistă muzi
cală din R.D. Germană. în sea
ra zilei de 2 august, la Sala 
Palatului, sintem invitați să ne 
binedispunom in compania ac- 
torilor-eintăreți : Ingrid Bart- 
hels Ingeborg și Jo Irmscher, 
Jorg Martin și cvintetul „Curt 
Werner“. Regizorul spectacolu
lui, Jochen Thomas.

spectacolu-

• ANSAMBLUL 
TECE ȘI DANSURI 
ne prezintă — pentru

DE ClN- 
al armatei 

t______ ,__ ti prima
dată "in București — Formația 
de estradă și varietăți din Cluj. 
Sub titlul „Parada țintelor“ va; 
rietățile clujene — in regia lui 
Victor Tudor Popa și Eugen 
Ghinescu — aduc la rampă pe 
Octavian Cadia (cunoscut solist 
de muzică ușoară lansat la te
leviziune). Viorica Bistreanu, 
Marcela Chican, Ioan Pater și 
Vaier Georgescu.

• JURNAL DE REPETIȚII : 
Teatrul Mic se pregătește pen
tru toamnă cu „Dansul sergen
tului Musgrave“ de J. Arden 
— regizor D. D. Neleanu și 
piesa lui R. Anderson '„Ceai și 
simpatie" in regia Soranei Co
roană. Teatrul Nottara conti
nuă șirul de spectacole semnate 
de dramaturgul Ion Omescu. 
în premieră la începutul sta
giunii : „Fratele meu eu solzi 
de aur".

'Sj PORTATIV

Radioul rămîne și în această 
săptâmînă, unica instituție rara 

ționa e nevoit să descifreze într-o 
bucată de material ingenios, dar 
citeodată prea savant croită, 
identitatea personajului pe care, 
eventual, i se propune să-l bănu
iască.

Dar, păstrînd proporțiile, pro
blema se ridică în mod analog 
fi pe planul creației teatrale dra
matice. Adepți fi căutători ai tu
turor înnoirilor avem datoria de 
a reflecta cu seriozitate și asupra 
criteriului calității fi clarității re
zultatelor noastre scenice. Este o 
obligație profesională fi in egală 
măsură, sau poate că în primul 
rând, cetățenească, socială, deoa
rece angajează nu numai aderen
ța publicului de azi la spectaco
lele noastre, ci și a celui de 
mîine.

Evident, încercăm și reușim pe 
alocuri să obținem satisfacții dem
ne de luat în seamă. Dar bucuria 
unor modeste realizări pe acest 
plan este încă adumbrită de ne
mulțumirea legitimă, pentru fap
tul că rareori, încă foarte rare
ori, reușim performanța deplină 
de a oferi tînărului spectator acel 
crâmpei de artă contemporană, 
de adevărată, consistentă și poe
tică creație contemporană. Dra
maturgia ne vine la rindul ei ra
reori în ajutor fi în acest sens 
problema satisfacerii spectatoru
lui de azi și mai ales a înzestrării 
celui de mîine rămîne încă des
chisă.

(MNPREIVUERB
oferă posibilitatea de a trăi 
preajma muzicii.

Din zecile de piese ale aces
tei săptămîni vă recomandăm : 
să ascultați :

— Duminică dimineața la ora 
11, „Concertul capodoperelor“ 
avînd în program Uvertura 
„Leonora Nr. 3“ de Beethoven, 
Concertul Nr. 2 de Chopin (so 
list Arthur Rubinstein). muzica 
baletului „Daphnis și Chloe“ de 
Ravel în interpretarea Orches
trei simfonice din Boston diri
jată de Charles Muncii.

— Luni seara, la ora 22, o 
capodoperă enesciană : Simfo
nia a IlI-a în do major. Inter
pretează Corul și Orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii.

— Marți la ora 16,20 o nouă 
emisiune cu bogate exemplifi
cări muzicale în ciclul „Prelu
dii enesciene“.

Printre rubricile emisiunii a- 
mintim : „Lucrări beethoveniene. 
în programul Festivalului“. 
„Corul Madrigal“ și „Oaspeți ai 
Festivalului : dirijorul Paul 
Kletzki și pianistul Paul Badura 
Skoda“.

— Sîmbătă la ora 20, în ci
clul „Capodopere ale secolului 
XX“ putem asculta un concert 
Strawinski. în program : Sim
fonia în trei mișcări. Concertul 
pentru vioară și orchestră și 
Suita din baletul „Ritualul pri
măverii".

— în sfîrșit, la Televiziune, 
joi seara pe programul II, vom 
putea asculta cîtev.a lucrări în 
interpretarea unuia dintre marii 
șefi de orchestră ai lumii con
temporane : Ionel Perlea. în 
onoarea dirijorului, care a de-

,.Orice stil mare este 
semnul unei relații funda
mentale a omului cu uni
versul, al unei civilizații cu 
o valoare pe care o consi
deră supremă“. A. Malraux.

Poezia tînjea demult după 
matematică, susțin adepții ci
berartei cînd ii explică începu
turile, dar și filiațiunea cu cla
sicismul. Drept care, aristote
lica Poetică matematică e re
luată cu pasiune, iar teoria lui 
Pitagora — totul este număr, de 
la armonia muzicii pină la cea 
a sferelor — e pusă pe tronul 
esteticii moderne. Pornind de 
la ea, „proporția divină“, „nu
mărul de aur“ se descoperă în 
toate capodoperele — de la poe
ziile lui Ommar Kayam, la pi
ramidele egiptene, sau lucrări
le lui da Vinci. Artelor li se 
descoperă deci astăzi o eternă 
și constantă matrice matematică. 
Știința, la rindul ei, își relevă 
generos numitori comuni cu ar
ta. „în gîndirea științifică exis
tă totdeauna un element poe
tic. înțelegerea unei științe, ca 
și prețuirea unei muzici bune 
cer într-o anume măsură un 
proces mintal identic“ (Einstein). 
Esteticienii, însă, pornind de la 
observațiile aristotelice repli
că : ..Simetria, echilibrul, toa
te legile compoziției geometri
ce /au devenit întîi vizibile în 
artă ; știința cea de la început 
consta din notația descoperiri
lor făcute de artist ; matema
tica s-a născut ca meditație des
pre obiectele de artă“. (H. Read). 
Subtilul dialog n-art ca scop în 
veacul nostru primordialitatea, 
ci explicația îngemănării unei 
calități moderne : savant-ar- 
tist. De aici a plecat ciberarta. 
Și a plecat, afirmă adepții ei, 
pentru a descoperi modalități
noi de creație. Fiindcă i se in- 
tîmplă artistului să nu mai fie 
mulțumit de uneltele vechi și 
atunci, cum zice W. R. Lethaby, 
se izbește ca o rindunică in- 
țr-o șură, de pereții ce-1 îngră
desc. Savantului i se întîmplă, 
însă, să aibă totdeauna perspec
tiva euristică, fapt care expli
că inovările, progresul științei. 
Exact în acest scop, Edgar Va- 
rese. de pildă. întrunind ambele 
calități — inginer și muzician — 
și-a propus în cadrul artei sale 
„să elibereze sunetul și să des
chidă 
sonor“, 
ni că a 
Eimert 
apoi a 
compusă 
pind din 
muzical, 
tic ? Nu. 
știință — 
ajută artistul. Și iată cum. 
teoria armoniei există 
ce trebuie neapărat aplicate. Sti
lul contrapunctic, de exemplu, 
are asemenea reguli ce pot fi 
algoritmizate ; predate calcula
torului el le aplică automat în 
compoziția propusă, ajutînd pe 
compozitor, căruia îi revine in- 
terstiția aleatoare. Așa a făcut 
și savantul sovietic Zaripov — 
matematician și distins cunos
cător de muzică — realizînd cu 
calculatorul Ural melodiile cu
noscute sub numele de*..ariile 
uralîene“. La fel s-a compus o 
suită pentru coarde ..Suita ilia- 
că“. tot în stil contrapunctic, 
realizată de calculatorul Uni
versității din Illinoîs, Yannis 
Xennakis — de data aceasta ar
hitect și compozitor — realizează 
prima sa lucrare ajutat de or
dinator în 1962, an în care Aurel 
Stroe afirmă că și-a compus 
piesa „Arcade“ ca și cînd ar 

larg muzicii universul 
Ceea ce muzica electro- 
realizat prin părinții ei, 
și Stockhausen. Ceea ce 
continuat prin muzica 

cu calculatoare, înce- 
1955. Mașini cu simț 
cu geniu componis- 

Mașini ale omului de 
calculatoarele — care 

în 
reguli

cedat acum cîteva ore, și care 
ne-a lăsat în urmă cu un an 
amintiri de neuitat în concer
tele dirijate la București, Tele
viziunea a programat Simfonia 
a V-a de Ludwig van Beetho
ven și „Preludiu“ și „Moartea 
Isoidei“ din opera „Tristan și 
Isolda“ de Richard Wagner. 
Prezintă : Theodor Drăgulescu,

PLASTICĂ

• Patru plasticieni — 4 ex
poziții la Galeriile de Artă „A- 
pollo“ (Calea Victoriei 56). Nu
mele lor : Constantin Albani, 
Valeriu Boborelu, Dan CrisMan, 
Nică Petre. Data vernisajului — 
3 august 1970, orele 18. în cu- 

fi fost el însuși calculator. Pes
te trei ani, apelează însă la ma
șina cibernetică și la ajutorul 
matematicianului Stelian Nicu- 
lescu. producînd cu adevărat ci- 
berartă prin compoziția „Lau
de 1“.

De fapt se pare că nu mu
zica a deschis ciberarta. ci lite
ratura. Specialiștii afirmă că un 
calculator poate prelucra un 
roman intr-o secundă și o en
ciclopedie intr-un minut. Dar nu 
de prelucrare e vorba, ci de 
creație. Și s-au creat la înce
put traduceri cu calculatorul, 
care în domeniul lucrărilor teh
nice și științifice dau rezulta
te bune. Pe urmă, s-au compus 
proza epistolară, niște 
de dragoste, opera lui 
chester University ~ 
De la scrisori de dragoste 
la poezie e un pas. Ispita 
putea fi ocolită : mai ales 
diind geneza unor poezii 
Poe sau Enzesberger. Un 
culator purtind numele 
însăși — Caliope — a creat un 
remarcabil poem, „Insula“. Al

scrisori 
Man- 

Computer. 
pină 

nu 
stu- 

de 
cal- 

muzei

•cüX.

OMUL SI MAȘINILE LUI DE GÎNDIT
■ ■ ' . • * ■ I-'t .• • • j-.ă ..e:

ARTA CIBERNETICĂ
AVENTURA SAU
ANTICIPAȚIE?

goritmul lui de creație nu s-a 
publicat, dar profesorul Ed. Ni
colau a realizat . unul, folosind 
materialul de bază din creația 
poetului matematician Ommar 
Kayam și tehnica montajului 
aleator. Calculatorul i-a res
tituit poezii în genul rubaiya- 
telor, care deși nestilizate după 
compunerea lor cibernetică, sună 
surprinzător de frumos.

Ciberarta plastică a început 
tot prin necontestatul ajutor a- 
cordat de calculatoare in do
meniul tehnic, adică in desenul 
tehnic. Desenatorul automat, in 
stare să transpună grafic o se
rie de impulsuri cifrice, date 
de program, nu mai e o nouta
te. O noutate e însă că un mare 
pictor modern, Vasarely, și-a 
comandat contra cinci milioane 
de dolari un calculator electro
nic cu ajutorul căruia va picta. 
Și va picta așa, nu din pricina 
modei, spune el, ci a necesită
ții, fiindcă îi lua prea mult 
timp realizarea programului 
fiecărei lucrări, gîndită și 
transpusă de fapt tot matema
tic. Vasarely știe că intr-un In
stitut de matematică instru
mentală din Bonn s-a realizat 
grafică a la Paul Klee — fie
care desen păstrîndu-și însă 
personalitatea prin interven- 

Cărți fără bibliotecari
si bibliotecari fără cărți

(Urmare din pag. I)

la întâmplare, de către cele două 
organe centrale care coordonează 
bibliotecile amintite. Pe cînd Co
mitetul de stat pentru cultură fi 
artă dovedește o larghețe neobiș
nuită, U.G.S.R. manifestă o zgâr
cenie exagerată.

prinsul expozițiilor — 
pictură și sculptură.

• In holul Bibliotecii Centrale 
Universitare, duminică 2 august 
are loc vernisajul expoziției de 
pictură aparținînd lui Mihai A- 
damiu.

• Luni 3 august — un verni
saj la casa de cultură „Fr. 
Schiller" (str. Batiștei 15). Ta
blourile sînt semnate de picto
rul Helmut Sabini — aflat la 
prima expoziție personală.

• Continuind seria de expozi
ții de artă plastică, Casa de 
cultură a sectorului 6 (Calea 
Rahovei) prezintă publicului ta
blourile pictorului Eustație Con- 
stantinescu (lucrări de pictura 
pe sticlă, grafică, acuarele) și 
sculpturile in lemn create de 
Filip Ciubotaru. Vă prezentăm 
în fotografie o secvență din ex
poziție. 

țiile aleatoare, iar în labora
toarele lui Beli Telephone de
sene a la Mondrian. Arătate pu
blicului, au fost greu deosebite 
de creațiile originale, sau, în 
majoritate, preferate acestora. 
Realizarea nu pare complicată. 
Programul e alcătuit prin al- 
goritmizarea modalității de cre
ație a artistului, plus muza ale
atoare. Fluxul cifrelor produce 
semnale. Uneori sint ele tra
duse in desen printr-un ploter, 
șistem ce trasează linii și punc
te comandate de calculator. Al
te ori, prin apariția pe ecranul 
unui televizor a unor scintei, 
care, urmărite punct cu punct, 
construiesc o imagine unitară.

Lucrurile se complică în 
sculptură, artă tridimensiona
lă. ca și arhitectura. Dar toc
mai acest specific o recomandă 
după multe opinii ca artă a vii
torului : după atita vreme de 
viziune mai ales plană, se pre
vede că vom prefera 
mea spațiului 
Henri Coandă, întrebat despre 
artele plastice, a răspuns că în 

se

adinci-
tridimensional.

«

grafică preferă fantezia, în pic
tură culoarea și în sculptură 
gîndirea, ideea. Dar gindirea 
înseamnă abstracțiune și e de 
presupus că în viitor ne vom 
afla în fața unei asemenea scul
pturi. De altfel tendința ei 
actuală este redescoperirea for
melor primordiale, cu o sem
nificație contemporană, așa cum 
a făcut Brâncuși. Ciberarta își 
propune o asemenea sculptu
ră, realizată prin programul- 
proiect oferit calculatorului ce 
realizează o bandă perforată, 
depozitară a informației. Ban
da trece apoi intr-un aparat 
conectat la o mașină-unealtă 
care produce exact piesa ceru
tă. Astăzi, Robert Mallary, au
torul unui program de generări 
sculpturale — TRAN 2. enume
ra șase trepte ce conduc la sculp
tură cibernetică — începînd de 
la muză și pină la producțiile 
ce nu pot fi anticipate. Am vă
zut că la Cybernetic Serendi
pity existau o mulțime de e- 
xemplare ale ciberartei plasti
ce. în majoritate cu aspect ci
netic (în continuă mișcare) u- 
nind însă mai multe reprezen
tante ale artelor clasice — gra
fică. pictură, sculptură, muzi
că. Deci, mariaj al artelor mo
derne, anunțat în 1952 de Cor-

— ne
„Side- 
biblio- 
de ci-

— Să facem un calcul 
invită bibliotecara de la 
rurgistul". Zilnic intră în 
teca noastră cel puțin 100 
titori. Dacă fiecăruia i-aș acorda 
numai 5 minute (și asta e foarte 
puțin) înseamnă că am nevoie, 
pentru a-i deservi, de minimum

lucrări de

Televiziunea ne oferă în a- 
ceastă săptămînă nume sonore, 
pelicule de prestigiu, contribu
ind serios la cultura noastră 
cinematografică :

• Duminică, 2 august, pe pro
gramul I. Ia ora 20 — filmul 
englez „Heidi" în premieră pe 
țară. O ocazie de-a ne reîntîlni 
cu 2 mari vedete : Michael 
Redgrave (cunoscut din „Coli
na“) și Maximillian Schell.

• Miercuri, 5 august, la Țele- 
„cinematecă, tot în premieră pe 
țară un film aparținînd auto
rului lui „Fanfan la Tulipe“ — 
Christian Jaque. De astă dată 
autor al unei pelicule după ce
lebrul basm al lui Perrault 
„Barbă albastră“.

• Teatrul la televiziune — 
concurează cu ținută redacția 
de filme : — duminică, pe pro
gramul II, ora 20 „Corupție.la 
palatul de justiție“ de Ugo 
Betti, în regia lui Petre Sava 
Băleanu. în distribuție : Gh. 
Dinică, Mircea Angelescu, 
George Constantin. Valeria Se- 
ciu, Silviu Stănculescu.

• Joi 6 august — o premieră 
Mazilu în regia lui Cornel To- 
dea — în „Iubirea unui subal
tern" îi vom vedea pe Marin 
Moraru, Vilgil Ogășanu, Dan 
Nuțu.

• Vă recomandăm o intere
santă anchetă realizată de Că
tălin Dodu (joi, ora 11) — 
Errare humanum est?“. „Tine
rețea poate fi o scuză a greșe
lilor ? Avem voie să greșim"? 
— sînt întrebări care constituie 
tematica mesei rotunde la care 
participă regizorul. Lucian 
Giurchescu, acad. Grigore Moi- 
sil. prof. dr. Nicolae Cajal, 
conf. dr. Ludwig Griimberg.

Rubrică redactată de :
LILIANA MOLDOVAN

,și I. SAVA 

busier și presupus ca cert pen
tru arta viitorului, cu efecte es
tetice neobișnuite. Efecte con
testate insă de mulți esteticieni 
care resping ciberartei intențio
nalitatea artistică și autoexpri- 
marea directă a artistului, pre
zența lui înăuntrul operei. Iată, 
se spune, Varese, Xennakis sint 
și ingineri, alții sint matemati
cieni și ciberartiști — calitatea 
de om de știință și artist fiind 
dacă nu obligatorie, cel puțin 
presupusă. Și atunci, cum iși 
poate alcătui programul, al
goritmul. artistul care n-are 
habar de matematică ? Ajutat ? 
Atunci el nu mai face arta lui 
proprie ; atunci nu mai e artă, 
fiindcă arta e deliberat pro
prie artistului. Lipsa de inten
ționalitate artistică e extrapola
tă de aceiași critici ai ciberar- ■ 
tei și la spectator : publicul e 
nevoit să-și potrivească gustul 
și sensibilitatea la ceea ce ope
ra îi înfățișează amestecat, 
sperînd doar că înțelege și co
munică cu autorul. Cei ce res
ping cu înverșunare ciberarta,
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li recunosc doar putința de a 
naște plăcere estetică și nu e- 
moție artistică ; creațiile neo
bișnuite ale calculatoarelor, in
vită ochiul să se amuze, dar 
nu cheamă mintea să reflecte
ze. Condescendenți, criticii ar
telor cibernetice, conced asupra 
nevoii de plăcere estetică a o- 
mului modern, mai ușor de 
resimțit ca emoția artistică, 
omul contemporan fiind mai de
grabă dispus să se amuze de- 
cit să reflecteze. Ciudat e însă 
că alții, oscilînd intre adorație 
și oroare față de științe, afir
mă contrariul : extragerea și 
prelucrarea metodică a mine
reurilor frumuseții inseamnă 
cerebralizare la maximum. A- 
cești alt gen de critici acuză 
satanismul gindirii, al logicii 
reci și excesul de luciditate 
care ar usca sufletul 
lui și al spectatorului, 
cui vrăjitor e văzut de 
ceasta invers, apelul 
la gindire al acestor arte, du- 
cind la o tiranie a spiritului. 
O. nu. conchid ei, aristotelicul 
Katharsis, fiorul sublimului, nu 
ni-1 pot da mașinile ! Sigur că 
nu ni-1 pot da. fiindcă mașinile 
nu fac decit să ne ajute, nu să 
ne înfioare. Și nu ni-1 pot da 
nici pentru viitor cind se pre-

artistu- 
Uceni- 

data a- 
exclusiv

500 minute. Or, ziua de muncă 
are numai 480 de minute.

Ce se întîmplă în această si
tuație se poate ușor presupune : 
cititorul este expediat „din mers“. 
Despre o îndrumare a lecturii 
sale, despre popularizarea fon
dului de cărți al bibliotecii nu 
poate fi vorba. Și asta, credem, 
e pierderea cea mai mare, mulți 
solicitanti nu vin deciși ce să îm
prumute, ci așteaptă să le reco
mande bibliotecara o carte hună. 
Dar bibliotecara n-are timp pen
tru așa ceva, se îndreaptă spie 
raftul aflat în imediata ei apro
piere (este mai operativ așa !) și 
pune mîna pe ce găsește. Eu se 
deplasează și în fundul depozitu
lui nu numai din graba ci și pen
tru că ea însăși nu știe ce cărți 
posedă. Pare de necrezut, dar e 
adevărat. Intr-un fel ignoranța îi 
este justificată : furată de solici
tări presante nu mai are timp să 
răsfoiască măcar publicațiile pe 
care le achiziționează în cantități 
respectabile.

Din lipsa unui număr rezona
bil de salariați în bibliotecile de 
club nu există nici instrumentele 
indispensabile de informare a ci
titorilor — cataloage alfabetice și 
sistematice, — prezențe obișnuite 
în alte biblioteci orășenești și 
chiar sătești care numără cel 
mult câteva mii de volume. în a- 
ceastă situație, cele 110.000 de 
cărți de la „Siderurgistul“ și 
45.000 de cărți de la „Construc
torul“ sînt transformate în obiec
te de muzeu care n-ap nici mă
car șansa, de a ajunge sub ochii 
cititorilor căci accesul liber la 
raft — metodă modernă de de
servire — nu este nici el aplicat. 
Trecînd pragul bibliotecii, solici
tantul intră într-un univers cu 
totul necunoscut, care nu-i oferă 
nici un punct de reper.

Deservirea cititorilor se face, 
așadar, într-un mod rudimentar, 
totul redueîndu-se la simplul act 
de înscriere a cărții în fișă. O fi 
această operație obligatorie, dar 
nu și suficientă. Cititorii nu con
stituie o masă omogenă. Fiecare 
are personalitatea sa. preferințele 
sale adine înrădăcinate, posedă 
un anumit grad de cultură și 
pregătire profesională. A neglija 
aceste elemente, a-i da fiecăruia 
„ce se nimerește" și nu „ceea ce 
i se potrivește" înseamnă a adu
ce deservicii muncii cu cartea, 

vede că va domni altă sensibi
litate, dacă arta vă fi lipsită 
de o filozofie umanistă. Nu pu
tem prevedea dacă potrivit noii 
sensibilități, ori progresului ști
ințific și tehnic, ne vom afla 
in fața unei noi arte — eventual 
Cibernetice. Dacă ea o va înlo
cui pe cea prezentă, dacă ele 
vor conviețui, ori se vor nega
— cu atit mai puțin. Unii au 
crezut că fotografia va anula 
pictura și s-au inșelat, alții că 
noile sistame de captat și re
produs sunetele vor anula mu
zica și au pățit la fel. Dar ceea 
ce se poate cert prevedea este 
necesitatea unei concepții filo
zofice neapărat implicate în 
artă. Pentru ca ea, intr-adevăr, 
să nu fie cum zicea Paul Klee 
„lipsită de un popor care să o 
susțină", adică de un ideal în 
care omul să recunoască și să 
dorească epoca și pe sine, în
tr-o variantă melioristă. Un stil 
mare in artă, cum spune Mal
raux, nu poate fi atins dectt pe 
calea redobindirii încrederii în 
valorile permanente ale omului. 
Oricît de noi ar fi procedeele 
artei, oricît de dominată epoca 
do cuceririle din laborator sau 
uzină. Fără acest adevăr, pro
priu gînditorilor marxiști, u- 
nanim recunoscut dc toți gin- 
ditorii umaniști, nu vor exista 
domenii de progres.

Așadar se prevede ca inco.n- 
tcstabilă creșterea ponderii de 
gindire în actul de creație și, 
firește, ridicarea lui în zonele 
emoțiilor superioare. Pentru a- 
ceasta artistul e obligat să urce 
treptele înalte ale valorilor su
perioare și ale problematicii fi
lozofice ; dar pentru aceasta și 
publicul artei, la rindul lui va 
trebui să asimileze in forme ca
litativ superioare cultura artis
tică. înarmat și el cu adevă
rurile filozofiei umaniste, va 
fi obligat să-și asume cultura 
timpurilor. Ale timpurilor tre
cute, prezente și viitoare. Altfel 
nu va înțelege nimic, altfel nu 
se va putea înnobila și îmbo
găți. Vasarely, de pildă, a con
ceput pentru tineri, mai precis 
pentru anul internațional al e- 
ducației, o lucrare plastică in- 
fățișind un cap realizat din cer
curi concentrice. La prima ve
dere el seamănă cu o piesă in
dustrială sau cu un disc ; Vasa
rely l-a conceput astfel pornind 
de Ia ideea că simbolul medie
val al paradisului terestru este 
cercul. Știind asta. înțelegem că 
intenția lui a fost nu să ne de
lecteze ochiul prin simetrie, ci 
să ne sugereze ideea că o lume 
în progres — edenul pămîntesc
— stă în putința de gindire o- 
menească. Arta modernă, even
tual ciberarta, poate folosi ma
teriale. modalități noi, dar ceea 
ce contează e rezultatul ei. Ma
șinile nu pot înlocui conștiința 
umană, filozofia fundamentală
— nu neapărat manifestă, dar 
obligatoriu implicată, mesajul 
umanist. Dar pentru a fi recep
tat, oricît de înaintată ar fi epo
ca in progrese științifice și teh
nice. oricit de modificată recep
tivitatea e absolut, necesară a- 
vizarea. Nu vom înțelege arte
le viitoare și nici nu ne vor 
satisface, fără cunoașterea esen
ței celor prezente și chiar a 
predecesoarelor. Omul modern, 
tînărul de astăzi — poate nu 
numai spectator, dar și creator 
chiar al ciberartei — nu va me
rita calitatea în speță fără a-și 
pregăti pertinența filozofică, 
fără a-și educa din timp sen
sibilitatea, finețea și profun
zimea receptivității.

VIORICA TĂNĂSESCU

a-l îndepărta pe cititor de biblio
tecă. Consecințele acestei situații 
nu le suportă însă numai citito
rul. Însăși securitatea fondului 
de publicații este în pericol pen
tru că operațiile de inventariere, 
de clasificare și punere a acestuia 
în circulație se efectuează cu 
mari întârzieri ori sînt neglijate. 
Recuperarea cărților de la citi
torii restanțieri întâmpină ace
leași dificultăți, recurgîndu-se de
seori la soluția scoaterii lor din 
inventar pe căi ilegale.

Ca să mai reducă din sarcini
le enorme care apasă asupra bi
bliotecarului, comitetele sindica
le au luat decizia — lipsită de 
orice rațiune — de a nu permite 
accesul în bibliotecile de club 
decât propriilor lor salariați. Bi
bliotecarului i s-a făcut în acest 
fel o brumă de bine, dar propa
gării cărții i s-au adus mari dau
ne. Sint respinși de la lectură 
mulți cititori pasionați, iar fon
durile de publicații sînt condam
nate la prăfuire și uitare. Dacă 
la biblioteca municipală o carte 
este împrumutată în medie de 3 
ori pe an, la bibliotecile de club, 
ea ajunge in mâinile cititorilor 
doar o dată la 5 ani. La biblio
teca municipală (unde activitatea 
cu cartea se ridică la un înalt 
nivel calitativ, în pofida condiții
lor materiale precare) sânt înseriși 
anual mai mulți cititori decit la 
ambele biblioteci sindicale la un 
loc, deși numărul de volume de 
care dispune este de peste 3 ori 
mai mic I Comparația este prin 
ea însăși edificatoare, nu mai are 
nevoie de comentarii. Rămîne 
doar ca cei care au urechi de au
zit. s-o audă..

★
Din cele arătate mai sus iese 

în evidență necesitatea unificării 
celor trei mari biblioteci public« 
și trecerii lor sub un for unic de 
îndrumare și control. In acest caz 
răspândirea cărții va cunoaște, 
fără îndoială, un nou avânt cali
tativ și cantitativ. Secția de copii 
a bibliotecii municipale, care 
funcționează într-o sală total ne
corespunzătoare, și-ar putea găsi 
astfel, o gazdă bună în localul 
uneia din actualele biblioteci de 
club S-ar putea amenaja, de ase
menea, o sală de lectură pentru 
adulți (actualmente nu există așa 
ceva) care să satisfacă la un înalt 
grad pretențiile cetățenilor, săli 
de consultare a presei și de au
diții muzicale etc. Căci spațiu 
există din belșug. Una din cele 
trei unități ar putea fi profilată 
pe împrumutul la domiciliu, care 
șchioapătă șl el. Dar câte soluții 
ingenioase nu s-ar putea găsi ? 
Cu condiția însă ca organele în 
drept să-și dea seama că starea 
actuală este anormală, împiedi
când valorificarea deplină a bazei 
materiale care este mai mult de
cât satisfăcătoare.
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realizată de
IOAN VOICU

D ezvoltarea atît de spectaculoasă a J 
tehnicii, ritmul rapid de industria- < 
lizare caracteristic timpurilor noas- ] 

? tre necesită cantități din ce în ce mai mari Ji 
? de energie și mai cu seamă de energie ]' 
<[ electrică. La ora actuală, din întregul con- > 

sum mondial de energie, un sfert este re- <[ 
prezentat de cea electrică, al cărui ritm <J 

S anual de creștere este de două pînă la ? 
S trei ori mai mare decît al celorlalte forme < 
> de energie. <
c Apar astfel noi probleme, începînd cu ? 
c producerea, continuînd cu transportul și ? 
c încheind cu folosirea ei. Ancheta de față ? 
c prezintă opiniile unor specialiști din cî- ? 
c teva țări, privitoare la viitorul industriei < 
r energiei electrice. ?

Conducerea 
centralelor 

de la domiciliu
• Producția de energie electrică în Ro

mânia va fi de 35 miliarde KWh.
• Lungimea liniilor de transport de înaltă 

tensiune va fi de 1,7 ori mai mare decît în 
1965, iar ponderea liniilor de 40Ö KV din 
total va spori cu 5 procente.

• Circa 80 la sută dîn numărul total a! 
satelor va fi electrificat.

• Producția de energie electrică va fi de 
55—57 miliarde KWh.

• Consumul intern de energie pe cap de 
locuitor va fi de 2 400—2 500 KWh.
• în următorii cinci ani se vor construi 

încă 2 000 km de linii electrice de 220 si 
400 KV.

® în aceeași perioadă puterea instalată 
va crește cu 5 800 MW.

Pentru asigurarea permanentă 
a unei coordonări optime a re
gimurilor de funcționare a hidro
centralelor, ceea ce implică și 
utilizarea economică a apei, s-a 
considerat avantajoasă conduce
rea concentrată a hidrocentralelor 
în cascadă, dintr-un singur punct 
de dispecer. Astfel, în caz de a- 
varii există condiții ideale pen
tru o intervenție promptă și 
eficace, atît prin încărcarea ime
diată a grupurilor în funcțiune 
cît și prin pornirea de noi uni
tăți. Evident, operativitatea poate 
fi realizată doar dacă dispecerul 
acționează direct cu ajutorul unor 
instalații de telemecanizare.

în acest sens, al elaborării 
unor instalații de automatizare și 
telemecanică pentru echiparea 
centralelor hidroelectrice ce func
ționează în cascadă, s-au cana
lizat studiile și cercetările mai 
multor servicii ale I.R.M.E. în pe
rioada 1963—1967. Rezultatele 
au fost valorificate prin construi
rea și montarea în zece centrale 
de pe valea Bistriței, între Piatra 
Neamț și Bacău, a unor echipa
mente ce permit supravegherea 
si conducerea tuturor centralelor 
de la punctul de dispecer din 
Piatra Neamț. Simple comenzi 
duc la pornirea și oprirea centra
lelor cît și la încărcarea lor cu 
putere.

Dotarea hidrocentrului Bistrița 
cu aceste instalații permite, pe 
Pngă alte avantaje, optimizarea 
folosirii potențialului hidroener
getic disponibil, ceea ce repre

Motoarele de 
avioane utilizate 

în... subteran

I
Dr. ing. ERVIN HÜTTNER

Institutul federal de probe și cercetări

din Viena — Austria

Ing. ALEXANDRU IANCU 
șeful serviciului de automatizări de sisteme 
energetice de la întreprinderea pentru 
raționalizarea și modernizarea instalațiilor 

energetice

zintă un spor de 2 la sută la ener
gia produsă.

Caracteristică acestei automa
tizări este concepția originală ce 
o deosebește de alte asemenea 
instalații folosite în Europa, con- 
ferindu-i un grad de superiorita
te. Dispecerul comandă zecile de 
generatoare ca pe un singur a- 
gregat deoarece pe fiecare centra
lă există o automatizare locală cu 
rolul de a hotărî care anume 
grup să intre în funcțiune în o- 
rele de vîrf. în aplicarea acestui 
sistem de cascade de pe Argeș 
s-au prevăzut multe alte perfec
ționări. Dacă pe Bistrița însăși 
construcția și utilarea centralelor 
necesită menținerea de personal 
— evident redus numeric față de 
perioada dinaintea introducerii 
automatizării — pe Argeș un sin
gur om va supraveghea centralele 
de la domiciliul său. în timp ce 
omul se va ocupa de treburi per
sonale în gospodărie, în caz de 
avarie, de nevoie de cuplare sau 
decuplare a unor grupuri, o sone
rie îl va avertiza că semnalizarea 
luminoasă îi indică ce are de fă
cut. Este un pas înainte în ușu
rarea activității depuse de sala- 
riații centralelor, o creștere a si
guranței de funcționare. Firește, 
aceasta nu reprezintă ultimul cu- 
vînt. limita posibilităților. Furni
zarea de energie electrică de că
tre centrale complet automatiza
te este de domeniul viitorului a- 
propiat. 

taje este practic imposibil să nu 
întîmpini și unele greutăți. în ca
zul de față, acestea constau în 
calitatea materialului din care se 
realizează turbinele. Pe de o par
te, gazele arse conțin sulf — duș
man de temut al oțelului. Pe de 
altă parte, gazele ies din camera 
de ardere la temperaturi de 
1 500 ° C intrînd în turbină la 
800*C, temperatură la care oțe
lul trebuie să aibă înalte cali
tăți refractare pentru a rezista. 
Această problemă, a materialului, 
constituie astăzi obiectul unor a- 
sidue cercetări și încercări. Ma
terialul cel mai indicat, finind 
cont de posibilitățile de obținere, 
rămîne oțelul cu structură auste- 
nitică ce prezintă rezistența cres
cută la temperaturi înalte cît și 
o foarte bună rezistență mecani
că. în Marea Britanie s-a obținut 
aliajul nîmonic (avînd în comno- 
ziție nichel, molibden și doar 
urme fine de fier) ce rezistă pînă 
la temperaturi de 1 000° C.

O altă noutate în materie tot 
de turbine cu gaze o constituie 
unele încercări reușite de a fo
losi drept camere de ardere, deci 
de pregătire a gazelor, motoare 
uzate de avioane. Trei-patru ase
menea motoare sînt suficiente 
pentru alimentarea unei turbine. 
S-a mers chiar mai departe și s.a 
găsit un lichid ușor ce poate fi 
introdus în tufbină în locul gaze
lor. Adică, aceeași turbină poa
te funcționa cu combustibili în 
două stări de agregare, ceea ce 
este foarte avantajos din punct 
de vedere economic.

Avantajele de mai sus mă de
termină să consider că turbinele 
cu abur vor fi cele ce vor acțio
na din ce în ce mai multe agre
gate producătoare de energie 
electrică. Cu atît mai mult, cu 
cît centralele electrice cu aseme
nea agregate se pretează foarte 
ușor la o automatizare completă. 
Ele pot fi comandate de la dis
tanțe foarte mari, de către dispe
cerii energetici naționali. Simple 
comenzi ale butoanelor și aceste 
centrale vor trimite tensiunea su
plimentară pe conductorii meta
lici ai sistemelor energetice,

Ne vom bucura 
de avantajele 
unui generator 

inepuizabil ?

I
Dr. ing. IOSEF VLACH

directorul Institutului de cercetări științifice 
de energetică din Fraga

în ultimul tjmp se pune tot 
mai mult întrebarea cui aparține 
viitorul : hidro sau termocentra
lelor. Se poate răspunde cu toa
tă certitudinea că celei de a doua 
forme de centrale electrice. Sînt 
numeroase țările care dispun de 
o rețea hidrografică de-a lungul 
căreia zeci și zeci de hidrocen
trale produc energie electrică. La 
un moment dat insă, cînd toate 
posibilitățile de amenajări se vor 
epuiza, cînd puterea grupurilor 
va crește la maximum, se va ă- 
pcla la termocentrale Și aici se 
ivesc două posibilități : folosirea 
combustibililor clasici sau a celor 
nucleari, în funcție bineînțeles 
tot de resursele existente. Ori
cum, viitorul este al centralelor 
termice.

Dar, cu aceasta, sursele' de 
energie electrică nu s-au epuizat. 
Dacă centralele hidro și termo
electrice rezolvă cererile în ca
zul consumului obișnuit, apar to
tuși probleme greu de rezolvat 
în orele consumului de vîrf. Mai 
cu seamă pentru satisfacerea a- 
cestor cerințe sînt căutări pentru 
surse noi, chiar modeste, dar ab
solut necesare. în unele state ca 
Italia și Ungaria se folosește e- 
nergia eoliană ce acționează gru
puri de mică putere al căror de
bit este acumulat și introdus în 
sistem în funcție de necesități. 
Alte țări, ca Uniunea Sovietică și 
Islanda, folosesc energia geoter- 
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mieă pentru încălzirea apei ce 
pune în mișcare turbinele cu 
abur. Inconvenientul constă în 
faptul că pentru captarea acestei 
energii Sînt necesare instalații 
foarte complexe, ce necesită un 
mare volum de investiții. în vii
tor însă aceste metode vor de
veni rentabile și rapid realizabi
le, ceea ce le va conferi un grad 
sporit de competitivitate în ra-

Hipertensiunea 
arterelor... 

metalice
Ing. LUDVIK PINKO

inginer șef adjunct 
la întreprinderea Energopomiar 

din Gliw'tce — Polonia
Există o tendință vizibilă de 

transportare a energiei electrice 
la tensiuni din ce în ce mai 
.înalte. Se pune problema dacă 
acest efort este rentabil, dacă 

port cu alte surse de energie. 
Atunci energia geotermică va fi 
folosită pe scară largă.

Arătam la început că unele țări 
sînt dezavantajate din punctul de 
vedele al rețelelor hidrografice 
propice construirii de baraje și 
lacuri de acumulare. S-a căutat 
găsirea unei ieșiri și dintr-o ase
menea situație. Soluția constă în 
captarea apei subterane și pom
parea ei sub o presiune egală cu 
cea a căderii dintr-un lac de a- 
cumulare. Totul se află numai 
la stadiul de experiment, existînd 
incertitudini asupra avantajului 
unui asemenea procedeu. Nu 
cumva energia necesară pompă
rii apei este foarte apropiată can
titativ de cea obținută din a- 
ceste hidrocentrale ? Rămîne ca 
viitorul apropiat să ne răspundă 
și la această întrebare.

în ceea ce mă privește consi
der —- deși s-ar putea să pară 
plină de fantezie presupunerea 
mea —- că energia viitorului va 
fi energia solară. Nu numai la 
bordul navelor cosmice ci și pe 
pămînt. în locuințe și întreprin
deri industriale vom utiliza ener
gia electrică produsă cu ajutorul 
energiei solare. Punerea la punct 
a tehnologiei celulelor fotoelectri- 
ce și noi descoperiri ale fizicii 
vor pune la îndemîna noastră va
lorificarea acestui inepuizabil re
zervor de energie.

merită să se aloce investiții în a- 
cest domeniu. Răspunsul pare a 
fi unul singur : da. Este adevă
rat că fiețare creștere a tensiu
nii implică o perfecționare tot 

mai accentuată atît a instalațiilor 
de transport cît și a celor de dis
tribuție și transformare. Dar să 
presupunem că am reduce de 
cca. I 000 de ori tensiunea unei 
rețele și am dori ca la destina
ție să ajungă aceeași putere. 
Știți de cîte ori ar crește diame
trul conductorului ? De peste 
3 000 ori ! Evident, un asemenea 
conductor ce ar ajunge la o gro
sime de 8—10 m., nu ar putea fi 
susținut de nici un stîlp, iar con
sumul de material ar fi enorm.

S-a ajuns astăzi la construirea 
unor linii de foarte înaltă tensiu
ne (750 000 V) și ambițiile ener- 
geticienilor cresc pînă la valori 
ce vor depăși 1 000 000 V !

Adeste tensiuni foarte înalte 
reprezintă viitorul transportului 
energiei electrice. Numai că lo
cul ^actualelor linii aeriene va fi 
luat de cablurile de înaltă’ten
siune (conductori îngroffăți). Pînă 
la' sfîrșitul actualului secol, în 
S.U.A. se preconizează ca rețeaua 
de distribuție cît și o parte din cea 
de transport să fie pe bază de 
cablu. Pentru a nu se ajunge, la 
creșteri excesive de temperatură 
ce ar putea compromite izolația, 
s-a propus răcirea forțată a ca
blurilor cu ajutorul uleiului ce

Intersecțiile
energeticii cu 

celelalte științe
Ing. SPIRIDONOVIC SRDJAN 

șeful secției de măsurători electrice 
a Institutului de electrotehnică „Nic. Tesla“ 

din Belgrad

De cele mai multe ori cînd se 
vorbește de creșterea necesaru
lui de energie electrică, de mă
rirea producției acestei energii 
prin construirea de noi centrale 
și linii de transport se are în ve
dere partea electrotehnică, aspec
tul pur electric, ceea ce este to
tuși o eroare. Nu numai electro
tehnica, electronica, energetica 
concură la obținerea, transportul 
și distribuția curentului electric.

Se preconizează transportul de 
energie electrică la tensiuni din 
ce în ce mai mari. Aceasta im
plică contribuția multor alte ști
ințe. Liniile aeriene de înaltă 
tensiune folosesc aerul drept izo
lator. Crescînd tensiunea, apare 
necesară mărirea distanței dintre 
conductori, deci noi calcule pen
tru dimensionarea imenșilor stîlpi 
susținători. Chimiei și industriei 
izolanților le revine sarcina de a 
furniza porțelan cu înalte cali
tăți izolatoare dar și mecanice. 
De multe ori este necesar ca 

este pompat sub presiune prin- 
tr-un tub amplasat în cablu. La 
tensiuni foarte mari se va folo
si probabil heliul lichid, care v» 
răci conductorul pînă aproape 
de zero absolut, diminuiudu-i în 
acest fel la maximum rezistența. 
Așa se va ajunge la o supraoon- 
ductibilitate cu pierderi neglija
bile.

Dacă asupra transportului la 
tensiuni foarte înalte atît a cu
rentului alternativ cît și a celui 
continuu nu planează incertitu
dinea, nu același lucru se întîm- 
plă cu experimentele în dome
niul magnetohidrodinamicii a 
cărei utilizare practică rămîne 
deocamdată imposibilă. Am face 
o greșeală dacă am considera că 
fiecare teorie lansată de fizicieni 
va putea fi tradusă în viață 
dună cum tot o greșeală ar con
stitui afirmația că nu se vor mai 
găsi și alte mijloace de transport 
a energiei. Așa cum se zîmbea în 
urmă cu ani și ani la citirea căr
ților lui Jules Verne, tot la fel 
unii vor zîmbi probabil, la afir
mația că lasserul va putea trans
porta energia. Cine știe, poate 
chiar în secolul nostru vom fi 
martorii triumfului unei aseme
nea idei.

porțelanul folosit la construirea 
izolatorilor să fie mai fin decît 
cel din care se fac serviciile de 
cafea. Și mai mult se complică 
lucrurile în cazul- folosirii cablu
rilor îngropate care necesită ma
teriale izolante ce, pe deasupra 
altor cerințe, trebuie să răspun
dă și unei minjme degradări în 
orice condiții ar fi instalate.

La unele centrale,' apa rece 
pompată din nuri se reîntoarce 
ca apă industrială cu un conți
nut de impurități. Numai mon
tarea unei instalații de filtrare 
nu este suficientă deoarece tem
peratura ridicată a apei distru
ge peștii și vegetația.

Am arătat numai cîteva din 
aspectele ce determină o conlu
crare strînsă între energetică și 
multe alte științe. Chimiști și 
biologi, ingineri constructori și 
medici sînt chemați ca alături de 
energeticieni, prin îndelungi și 
perseverente cercetări, să le gă
sească rezolvarea.

Faptul că turbinele cu gaz cîș- 
tigă un domeniu mereu mai 
larg de aplicare nu este nicide
cum o întîmplare, ci traducerea 
în practică a unor îndelungate 
studii și cercetări ce le-au impus 
prin randamentul înalt de ex
ploatare. în termocentralele ale 
căror grupuri sînt puse în miș
care de turbinele cu abur, por
nirea giganticelor agregate du
rează uneori 12 ore, pe cînd tur
binele cu gaz necesită pentru 
reglare și pornire circa 10 mi
nute. Tocmai această rapiditate 
le face preferabile atît pentru 
producția obișnuită cît mai cu 
seamă pentru acoperirea vîrfuri- 
lor de sarcină, care necesită in
troducerea în sistem a unei can

tități suplimentare de energie e- 
lect.rică imediat ce consumul de 
curent electric crește.

Dar avantajele turbinelor cu 
gaze nu se opresc aici. Fiind 
construcții ușoare, necesită can
tități reduse de material, avînd 
totodată și un gabarit redus. Sînt 
și alte motive care le clasifică în 
rîndul agregatelor "economice de 
producere a energiei electrice. în- 
tr-un volum mic se obțin ener
gii mari. Un singur exemplu este 
elocvent. Dacă la turbinele cu 
abur turația este de 3 000 
ture/minut, la cele cu gaze ea 
crește de 4 ori.

Desigur, acolo unde găsești o 
asemenea multitudine de avan-

• GENERATOR TERMOIONIC CU COMBUSTIBIL MINERAL
De obicei, generatoarele termoionico funcționează cu energie so

lară sau căldură degajată de izotopi în timpul descompunerii lor. 
Folosirea combustibilului mineral este mai dificilă datorită necesi
tății unei izolații între produsele arderii (care ating 3 000° F) și emi
țătorul termoelectronic. O asemenea temperatură conduce la oxidarea 
lui.

Iată însă că firma americană „Energy Research Corporation“ a 
construit un generator termoionic care funcționează cu combustibil 
mineral pe principiul iradierii de electroni de către suprafața în
călzită. Ajunși pe suprafața rece, electronii capătă un anumit po
tențial. Deși primul generator de acest fel are o putere de numai 
70 W. firma își propune să construiască în următorii ani generatoare 
cu puteri de 300 W și chiar 3 kW.

BATERIE DE LUNGA DURATA
Bateriile clasice, cu plăci din carbură de plumb, cu calciu sau 

plumb cu mică, au o durată de funcționare destul de scurtă. Căti- 
tînd un mod de realizare a unei baterii care să funcționeze mal 
mulți ani firma ,,Bell Telephone Laboratories“ a realizat o baterie 
cu plumb acid tn formă cilindrică a cărei durabilitate este de cel 
puțin 30 de ani.

Masa activă a bateriei reprezintă o pastă cu structură cristalină. 
Carcasa bateriei este confecționată dintr-un material plastic ignifug. 
O altă noutate la această baterie o constituie faptul că în urma 
coroziunii, prin creșterea cantității de pastă crește capacitatea totală 
a bateriei. Adică coroziunea care de obicei are o Influență dăună
toare, acum îmbunătățește caracteristicile noii baterii pe o perioadă 
de timp destul de lungă.

• ENERGIE ELECTRICA DIN... ZAPADA
O firmă californîană producătoare de energie hidroelectrică 

a anunțat sporirea cantității de resurse de ,,cărbune alb“ cu 5 la 
sută. Suplimentarea devine posibilă prin montarea a șapte arzătoare 
pe crestele unui arc montan de 48 km lungime Acestea emit o mare 
cantitate de fum care conține cristale de iodură de argint și sînt 
comandate de una din centralele hidroelectrice.

Pentru realizarea acestui sistem, experimentările au durat cîțiva 
ani. El va permite și obținerea unor date generale prin compararea 

volumelor de precipitații înregistrate în perioadele de ,,însămîntare“ 
a norilor sau de inactivitate a arzătoarelor.

• NOU PROCEDEU DE RECUPERARE 
A ENERGIEI ELECTRICE

Industria electrotehnică din Estonia produce convertizoare redre- 
sor-inversor de o construcție specială. Aceste instalații neobișnuite, 
care funcționează pe căile ferate sovietice, nu numai că transformă 
curentul alternativ în curent continuu dar și readuc excedentul de 
curent în sistemul energetic.

Puterea noului convertizor este de 8 000 kw. El redă sistemului 
energetic 10 900 kWh energie excedentară în decurs de 24 de ore. 
Tinînd seama de faptul că in U.R.S.S. există zeci de mii de kilo
metri de căi ferate electrificate, reducerea consumului nerațional 
de energie in acest domehlu echivalează cu punerea in funcțiune a 
cîtorva centrale electrice.
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MARIA DANC1U, Craiova: Scrisoarea dumneavoa- 
Itră despre fericire pare a fi interesantă, dar are un mare 
defect, care a făcut-o, brusc, nepublicabilă : e scrisă cu 
a-eionul și, deci, ilizibilă. Cînd mai atacați astfel de teme 
importante și grave, faceți 
sau de un pix.

neapărat rost de un stilou

buie să le pătrunzi cu mul
tă atenție și filozofie. Sfă- 
iuiți-mă ce trebuie să fac“.

MANGU ECATERINA, 
Huși : „Doresc ca prin in
termediul dumneavoastră 
să-l anunț pe Mangu Ni
colae, fiul, că Mangu Ni-

corespon- 
fără a-și

decedatului, fiul 
da cu noi, insă 
da adresa. A făcut o im
prudență pe care o va re
greta toată viața. Vă rog

stre să placă tuturor. Fil
mul are cît se poate de 
multe secrete pe care tre-

Nu știu ce sfat să vă dau pentru că, deocamdată, ta noi 
nu există o școală sau o facultate care să vă poată face, 
deodată, și regizoare, și scenaristă, și actriță de film. 
Hotărîți-vă pentru una dintre aceste meserii și încercați 
un examen 1a I.A.T.C. Faptul că sînteți hotărîtă să faceți 
ceva pentru ca filmele noastre să placă, mă umple 
o imensă speranță și bucurie. Pentru că pînă acum

de
au

duință epigrama adresată 
„unor maeștri“ :
„Că pămîntul se-nvîrteșie 
Galilei ne dovedește.
Insă nicăieri nu spune
Cîte-s... învîrteli ve lume”.

V. GHERĂȚOIU, Vas
lui : „Ca un vechi cititor, 
vă rog a-mi permite să vă 
pun și eu o întrebare : a-

cest Dobrin, atît de con
troversat, ar fi fost capa
bil. în cazul folosirii lui în 
meciurile de la Guadala
jara,- să încline balanța 
victoriei
stră ? Care e părea dum
neavoastră, ținînd cont că 
ați fost în Mexic și ați vă
zut lucrurile pe viu".

de partea noa-

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂȚA

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

să publicați aceste rînduri 
deoarece vreau să știu 
mi-am făcut datoria".

Fără comentarii.

că
colae, tatăl, a încetat din 
viață la data de 8 iulie 
1970. Apelez la ajutorul 
dumneavoastră, întrucît, în 
ultimele luni de viață ale

VERONICA BUCUR, București: Poeziile sînt onora
bile si cred că merită să continuați.
MARIA, București: „Sînt 
asistentă medicală la un 
spital, am 37 de ani, 
doresc să-mi formez un că
min bun, fericit, sigur, 
frumos și liniștit. Doresc 
un om care să fie puțin 
mai frumos decît dracul, 
dar cu inima bogată, nobi
lă, liniștit din fire, vesel, 
în nici un caz funcționar, 
dar să aibe măcar o licen
ță. Sînt brunetă cu păr ne
gru, natural ca pana cor
bului, ochi căprui, blînzi, 
privirea bună, sufletul bo
gat, sînt și rea și bună, a- 
mestecat. Nu sînt materia
listă, sînt bună gospodină, 
singură la părinți, care mă 
iubesc și doresc să fiu 
mulțumită în viață. Sînt 
bucureșteancă, îmi iubesc 
țara și neamul. Am un 
nume sfînt, frumos și bun 
cm mine: Maria. Celor cu
rioși le voi răspunde

prompt".
Tot prompt vă răspund 

și eu. Am un teanc de doi 
metri cu scrisori de 1a di
verși cititori și cititoare 
care doresc să fie ajutați 
în găsirea unei partenere 
sau partener pentru ma
riaj. Am mai spus-o Și o 
mai spun : nu mă Ocuo cu 
astfel de tranzacții. atn fă
cut una anul trecut care 
s-a soldat cu o catastrofă 
și m-am lecuit. Se vede că 
nu am mînă bună în pri
vința asta și am decis să 
mă tas păgubaș. Aviz, deci, 
tuturor amatorilor de ma
riaje : nu contați De mine.

ALINA, Rm Sărat: „Voi 
termina in curînd liceul și 
aș dori f. f. mult să devin 
regizoare, scenaristă și ac
triță de film Eu cred că 
voi putea face ceva foarte 
bun pentru ca filmele noa-

Nu există decît două ființe în stare să vă dea un răs
puns rezonabil 1a această întrebare : dumnezeu și Do- 
brin. Deoarece cu primul v-ar fi oarecum dificil să luați 
legătura, întrebați-1 pe Dobrin, iar el vă va spune ce 
s-ar fi întîmplat dacă ar fi jucat 1a Guadalajara. în ca
zul în care va susține că am fi luat titlul de campion 
mondiali, să nu-1 credeți, că exagerează.

N. N., Rm. Sărat: Răspunsul meu 1a cele patru poe
zii pe care mi le-ați trimis este cuprins în aceste ver
suri pe care le-am extras, cu un sincer fior de spaimă, 
din însăși plicul semnat de dumneavoastră :

„E tot și nimic este totul,
E nimic și tot e nimicul".

și vă public unul dintre 
cîntecele dumneavoastră 
folclorice, îngădnindu-mi 
apoi și cîteva observații 
prietenești.

MIERLIȚA 
Foaie verde foi și-o fragă, 
Șade mierlița pe-o creangă, 
Cucu vine și mi-o-ntreabă: 
Ce-ai tu, fă, mierlițo 

dragă? 
Măi cuculeț, sînt bolnavă. 
Cticuleț, dac-oi muri 
Și-or rămine puii mei 
Să-ngrijești bine de ei, 
Să-nvețe să ciripească, 
Aripioare să le crească".

Ghinionul meu a

mai încercat și alții (inclusiv subsemnatul) și n-a ieșit 
mare lucru. Dar nu se știe de unde sare iepurașul...

RADU CUMĂTRU, co
muna Florești, județul Il
fov : „Fiți drăguț, tovară
șe Băieșu, că vă trimit și 
eu cîteva din cîntecele 
mele folclorice și dacă se 
poate măcar unul din ele 
să fie arătat tinerilor citi
tori pentru a lua exemplu 
de la mine, pentru ca să 
facă și ei acest lucru fru
mos. Am peste două sute 
de balade, cîntece de nun
tă, de ocnă și altele. Vă 
rog să fiți drăguț și să le 
publicați".

Sînt într-adevăr drăguț
Care sînt observațiile mele, pentru care vă rog să mă 

scuzați. Las 1a o parte familiarismul cam exagerat dintre 
cele două păsări cîntătoare și vă atrag atenția că puii 
de mierlă nu vor ajunge niciodată să ciripească, decît 
dacă se transformă în pui de vrabie. în al doilea rînd. 
cred că naiva mierlă se înșeală amarnic atunci cînd se 
decide să lase pe mîna cucului educația fiilor ei deoa
rece respectivul este bine cunoscut din literatura de spe
cialitate ca un individ leneș și, de ce să n-o spunem 
deschis, nițel cam escroc, autor a nenumărate abandonuri 
familiale. Acestea fiind observațiile mele, vă rog să tri
miteți și celelalte cîntece.

ION SARACU, Timi
șoara : Glumele pe care

ILIESCU NICOLAE, 
București : „Vă scriu pen
tru a scăpa de o obsesie 
sau de un vis. Am 22 de 
ani și pot spune că, pen
tru ceea ce am reușit să 
fac pînă acum, îmi tre
buiau doar 18. Am fost de 
două ori student și de 
două ori am fost exmatri
culat,
fost că încă de mic, atît 
profesorii, cît și membrii 
familiei mi-au spus c-aș 
fi deștept. Bazîndu-mă pe 
această descoperire a lor, 
am făcut și eu una: un 
om deștept n-are nevoie 
să se chinuiască să învețe 
un lucru la fel ca un om 
normal. După un timp, am

Am citit versurile și vă dau următorul sfat foarte sin
cer : continuați cu geometria. Nu știu dacă este, într-a- 
devăi, mai plicticoasă decît poezia (sînt mulți alții care 
susțin contrariul), dar s-ar putea să vi se potrivească mai 
mult.

SSEE3SS9SSHI

ajuns „brînză bună în bur
duf de cîine", iar în mo
mentul de față sînt „ruși
nea familiei". Am termi
nat liceul, am intrat la o 
facultate cu profil tehnic, 
am fost exmatriculat, am 
intrat apoi la alta, po
vestea s-a repetat, am fost 
în armată și acum am de 
gînd să încerc iar. Vă scriu 
pentru a-mi da un sfat. In 
seara aceasta, în loc să fac 
niște probleme de geome
trie, am „comis" niște ver
suri. Sfatul pe care vi-l 
cer, după ce veți citi ver
surile, este următorul: să 
fac în continuare proble
me de geometrie sau să 
mă apuc de gramatică ?".

TN EXCURSIE

Un scurt popas, o scurtă consultație și Lacul Sf. Ana va rămine undeva in urină

mi le-ați trimis nu m-au 
amuzat. Rețin cu îngă-
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mion oprit de Aurel, prietenii 
lor îi chemau Gilu — pe cel mai 
voinic — și Vulpiță pe celălalt. 
Dar cred că astea nu erau decît 
niște pcrecle

— Continuați relatarea.
— Păi, cam asta e tot. Știu că 

Gilu și Vulpiță au bătut-o și au 
violat-o pe Speranța. Cînd am 
găsit-o, tocmai voiau să o ia cu 
ei, în autocamion — fata leșina
se a doua oară. Era albă la față 
și moale ca o cîrpă...

Și procesul verbal, procesele 
verbale cuprinzînd depozițiile 
martorilor, ale victimei și incul- 
paților se rînduiesc mai departe 
in dosar. Se arată cum, supra- 
excitați de alcool, Gilu și Vulpi- 

din 
pe 
ei,

scăpat nepedepsiți deși atitudi
nea lor e la fel de ticăloasă și pe
riculoasă pentru societate ca vio
lul însuși. Și să ne oprim mai 
îndelung asupra substratului psi
hologic al violului comis de Vul
piță și Gilu, asupra motivației 
ideatice care generează atitudini 
de criminală pasivitate ca aceea 
a grupului martor.

în primul caz este vorba de 
una dintre formele specifice de 
manifestare ale ideii de violență,

Nu de mult, 1a Vaslui, discu- 
tînd cu trei puștani între 16 și 18 
ani, autori, de asemenea, ai unui 
viol — de data asta asupra unei 
minore — unul dintre ei a afir
mat : „Cînd o fată face pe ne
buna trebuie pocnită. Altfel nu 
te mai înțelegi cu ea".

Ideea mi-a dezvoltat-o, într-un 
restaurant din Tulcea, un tînăr 
aflat în pragul căsătoriei : „In 
prima zi de însurătoare o să-mi 
bat rău nevasta. Să știe de frică, 
să nu mai am probleme după 
aia. Să vezi ce-o să mă mai res
pecte".

Nu știu dacă tînărul acela — 
de altfel cu oarecari pretenții in
telectuale — s-a ținut de cu- 
vînt. Nu știu, mai ales, dacă po
sibila bătaie administrată soției 
a avut efectul școntot, dacă cel 
în cauză și-a cîștigat cu forța 
respectul sau — mai degrabă — 
sentimente diametral opuse din

care, în multe cazuri, eșuează 
lamentabil într-o infracțiune atît 
de grav pedepsită cum e violul. 
Violența — ca manifestare psihi
că în primul rînd — demonstrea
ză un sistem logic lacunar, a 
crasă incapacitate de argumen
tare.

Nu mai puțin vinovați și ex
puși 1a penalitate sînt însă ace
ia care accepta argumentul „for
ță", care asistă pasivi, într-o con
damnabilă și tăcută complicitate, 
ta desfășurarea unor acte 
lente. în braseria „Oltul“ 
Slatina, o femeie care își 
prinsese soțul cu o alta, 
te tînără, aproape copilă, a bă
tut-o crunt aproape un sfert de 
oră fără ca vreunul din consu
matori sau cineva din persona
lul localului să intervină, 1a fel 
cu soțul, care a preferat să dis
pară discret. Vinovăția fetișcanei 
era incontestabilă, dar nu acesta

vio- 
din 

sur- 
foar-

XI. DESPRE OM — 76. Ne căutăm fericirea în afară de noi, în părerea oamenilor pe care îi știm 
lingușitori, prea puțin sinceri, fără spirit de dreptate, plini de invidie, de toane și de prejude
căți. Ce lucru ciudat 1

ță — deși văzuți de cei 
grupul lor — au smuls-o 
Speranța de lîngă prietenii 
au bătut-o sălbatic și au violat-o 
pe rînd.

Se arată cum „prietenii“ in
fractorilor au încercat să-i facă 
scăpări luptîndu-se „vitejește“ cu 
cei din grupul Speranței. Cum, 
totuși, aceștia din urmă au re
venit, izbutind să oprească auto
camionul condus de Ioan Faza- 
kaș și să o smulgă pe Speranța 
din mîinile lui Vulpiță et. comp. 
Au dus-o 1a „Schit“, au spălat-o 
și i-au acordat primele îngrijiri. 
Apoi au anunțat miliția. Desco- 
periți și identificați fără dificul
tate, Vulpiță — de fapt Pop 
Gheorghe, de 23 de ani, munci
tor 1a I.I. Sibiu și Gilu — Pur- 
cărescu Virgil, de 26 de ani, sa
lariat al aceleiași întreprinderi, 
își recunosc faptele. Fapte care 
întrunesc integral elementele in
fracțiunii de viol calificat, prevă
zută și pedepsită de articolul 
19”, aliniatul II, litera b din Co
dul penal.

Să trecem însă dincolo de cali
ficarea juridică, dincolo de pe
deapsa primită de cei doi pentru 
odioasa lor faptă, să trecem chiar 
dincolo de faptul că ceilalți ti
neri 
tori

din grup — martori îngădui- 
la actul colegilor lor — au

SLĂBICIUNILE
argumentului
VIOLENȚĂ

ale credinței că forța e argumen
tul suprem, că îți poți apropia 
prin forță bunuri pe care nu le 
poți cîștiga altfel. Și dacă am pu
tea accepta ca firească o aseme
nea idee 1a un bătrîn educat de 
societatea burgheză, de o socie
tate în care unii filozofi au ridi
cat și ridică violența 1a rang de 
principiu, ne e imposibil să în
țelegem manifestări ale ideii de 
violență 1a tineri ca aceia des
pre care e vorba acum, care au 
fost crescuți și educați pe baza 
principiilor convingerii și respec
tului reciproc în relațiile inter
umane.

partea tovarășei de viață. Dar o- 
fer cititorilor un exemplu care 
poate edifica în acest sens : am 
ales, 1a Judecătoria Brașov și 1a 
Judecătoria Focșani, cîte 10 do
sare de divorț în care reclamanta 
era soția. Ei bine, din 20 de 
motive 17 sunau astfel : „Soțul 
mă bate!"

Iată o microstatistică care l-ar 
putea pune pe înduri pe tînă
rul tehnician din capitala Del
tei, pe toți aceia care confundă 
dragostea și respectul cu teama, 
cu teroarea, uitînd înțeleaptă 
vorbă a bătrînilor noștri : „Dra
goste cu sila nu se poate" și

td

era modul de rezolvare a situa
ției. Și în nici un caz ceilalți ce
tățeni nu trebuia să rămînă pa
sivi 1a o asemenea scenă.

La violul de 1a Păltiniș, Vul
piță și Gilu erau într-un grup 
de tineri : Găianu Aurel, Bătuș 
Maria, Toma Adrian, Ferenczi 
Livia, Vintilă Nicolae, Cojoc Pa- 
raschiva, Moroianu Radu, Bîrsan 
Dumitru, Hulpuș Marcela. Nici 
unul dintre aceștia nu a mișcat 
un deget în apărarea victimei, 
ba mai mult, au încercat să-i 
protejeze pe făptuitori și să-i a- 
jute să dispară, acțiune în care a 
excelat Găianu. De unde con-

cluzia că au aprobat tacit violul 
comis, că băieții și chiar fetele 
(asemenea unui alt caz relatat 
mai de mult în ziarul nostru) au 
considerat normală fapta lui Gilu 
și Vulpiță. Cît de mult îi consi
deră vinovați pe cei doi „priete
nii“ enumerați mai sus se poate 
deduce și dintr-un alt fapt ulte
rior violului. Martoră ta siluirea 
Speranței și cunoscînd — prin 
aceasta — caracterul lui Gilu, 
Hulpuș Marcela trece cu vede
rea peste toate defectele huliga
nului — care mai avea, de altfel, 
antecedente penale — și se că
sătorește cu el! Ce forță educa
tivă va avea această familie e 
ușor de bănuit I

Revenind 1a atitudinea de 
damnabilă și complice indi
ferență a grupului martor, atitu
dine consemnată și în numeroa
se alte cazuri, notăm o a doua 
ipoteză cu privire 1a motivația 
ei intimă — anume aceea că 
„prietenii“ făptașilor sau alți a- 
sistenți ocazionali se tem de e- 
ventualele conflicte cu aceștia. 
„De ce să am eu necazuri, dom
nule ? Lasă-le pe nebune să se 
bată pînă cad jos /“ îmi spunea 
un privitor ta păruiala din loca
lul slătinean de care pomeneam 
mai sus. E probabil că așa au 
judecat și unii dintre membrii 
grupului de tineri sibieni care au 
asistat 1a violul de 1a Păltiniș. 
Dar, indiferent de motivul intim 
care i-a stat 1a bază — teama 
de o ceartă cu făptașii — prieteni 
sau aprobarea tacită a actului a- 
cestora — pasivitatea colegilor, 
a privitorilor nu își poate găsi 
vreo justificare etică.

într-o societate socialistă a că
rei deviză este atitudinea activă 
față de viață, combativitatea în 
absolut toate problemele, indife
rența în fața unui act imoral sau 
infracțional trebuie considerată 
în sine însăși un act ta fel de 
imoral, de antisocial. Și dacă ar
gumentul „violență“ denotă șu
brezenia morală a celor care îl 
folosesc, dacă forța, folosirea for
ței reprezintă o fisură în armura 
psihică și în resursele logice ale 
unor tineri, indiferența, pasivita
tea, complicitatea lașă 1a mani
festările violenței sînt, ta rîndul 
lor, dovezi ale unor carențe de 
educație pe care societatea noas
tră nu le mai poate accepta, pe 
care tineretul nostru, exemplu 
de combativitate și dăruire, tre
buie să le reprime cu toată 
imensa autoritate morală pe care 
și-a cîștigat-o.

« • • • •• •••••••••••••

— Mă întreb dacă o convor
bire personală pe care am a- 
vut-o cu dl. dr. Dix poate avea 
vreo legătură cu dezbaterile 
procesului'?

Cuvintele aparțineau unui 
personaj nervos, îmbrăcat in 
togă neagră. Se numea dr. 
Stahmer și era avocatul acu
zatului Göring. Incidentul se 
iscase într-un moment destul 
de nevralgic ai procesului și 
Stahmer a mers pînă acolo incit 
l-a întrerupt pe martorul che
mat Ia bară pentru a-și face 
depoziția.

Lucrurile se petrecuseră ast
fel :

Cu o zi înainte, Hans Bernd 
Gisevius sosise la Nürnberg. EI 
se număra printre aceia care 
știau multe, foarte multe amă
nunte despre clica hitleristă. 
Așteptîndu-se la noi destăinuiri 
compromițătoare, unii dintre 
»vocații acuzaților au încercat 
să exercite direct presiuni asu
pra lui. întrucît Gisevius fu
sese citat ca martor al fostului 
bancher Schacht, avocatul lui 
Göring (cel mai neliniștit din 
toți in privința lui Gisevius) 
s-a apropiat de dr. Dix, avo
catul lui Schacht, pentru a-i 
vorbi. Stahmer a ales momentul 
în care alături de Dix se afla 
și Gisevius Adresîndu-i-se lui 
Dix. el știa că Gisevius va în
țelege exact despre ce este 
vorba. Discuția s-a purtat pe 
un ton violent...

Președintele a insistat ca da
tele convorbirii să fie aduse la

cunoștința tribunalului. Și iată 
ce a declarat Stahmer :

— Domnule președinte, de 
fapt este vorba de o problemă 
foarte simplă. Clientul meu, 
Göring, mi-a spus că nu-1 inte
resează ce acuzații îi va adresa 
Gisevius, dar că nu vrea ca 
personalitatea lui Blomberg, 
care zilele acestea a încetat din 
viață, să fie evocată aci în pu
blic, sau mai precis datele re
feritoare la căsătoria sa. Dacă 
acest lucru nu poate fi împie
dicat, Göring își rezervă atunci 
dreptul de a vorbi fără nici un 
menajament despre Schacht...

Deci un calcul dintre cele 
mai simple : Gisevius să nu facă 
anumite declarații, în schimbul 
tăcerii lui Göring privitoare la 
Schacht. Tirg dintre cele mai 
obișnuite.

Dar Stahmer nu spusese to
tul. Mașinațiunea era mult mai 
vastă.

Iată faptele în relatarea lui 
Gisevius :

— Mă aflam în imediata apro
piere a celor doi și, firește, nu 
puteam să nu aud despre ce 
vorbeau. Apoi dr. Dix m-a sfă
tuit prietenește să-mi măsor 
declarațiile asupra unui punct 
foarte important. Voi aborda 
acest subiect mai tîrziu și de 
fapt n-are nimic de-a face cu 
căsătoria lui von Blomberg. 
Este vorba de rolul pe care l-a 
jucat Göring și eu știu de ce 
Göring nu vrea ca eu să vor
besc despre această chestiune. 
Göring pretinde acum că do
rește să apere memoria unui

mort, dar în realitate caută să 
mă împiedice de a vorbi despre 
altceva și anume criza Fritsch.

Două nume proprii : von 
Blomberg și Fritsch. Ambele a- 
par în legătură cu o anumită 
confruntare. Să prezentăm per
sonajele : primul este fostul

grup de ofițeri docili care să 
nu-i poată crea niciodată difi
cultăți.

La 12 ianuarie 1938, mareșa
lul von Blomberg își oficia că
sătoria sa cu domnișoara Erna 
Gruhn. Primăria orașului era 
păzită de detașamente speciale 
de poliție, fapt care avea să se- 
explice prin aceea că Hitler și 
Goring se numărau în asistența 
venită să-i felicite pe cei doi. 
Și totuși, în pofida acestei asis
tențe înalte, presa dc-a doua zi 
a consemnat doar într-o scurtă 
cronică căsătoria Iui von Blom
berg.

tece și l-a sfătuit să se adre
seze lui Gbring.

Goring l-a primit pe Helldorf 
fără a schița nici un gest de 
uimire. După cit avea să se a- 
fle ulterior, la originea întregii 
afaceri se aflau printre alții și 
Gbring. El i-a răspuns cu mult 
calm lui Helldorf că problema 
este în genera1 cunoscută și că 
von Blomberg I-a prevenit pe 
Hitler de faptul că soția sa „a- 
vea un trecut“.

In momentul însă în care 
Helldorf părăsea cabinetul 
somptuos al lui Gbring, acesta 
a cerut imediat legătura telefo-

soție cu un asemenea trecut.
Efectul scontat a fost, atins. 

Hitler a avut una din obișnui
tele sale crize de nervi, urlind 
că un asemenea om nu poate 
purta uniforma armatei, și ast
fel Blomberg a fost demis. Gb
ring nu a găsit însă de cuviin
ță că lucrurile se pot opri aci 
șt întrucît dorea ca fostul mi
nistru de război să continue să 
rămînă cit mai departe de Ber
lin, subvenționează o călătorie 
a lui von Blomberg și a soției 
în Italia, iar apoi in „Indiile 
Olandeze“.

De ce a acționat oare Goring

AFACEREA BLOMBERG-FRITSCH
ministru de război sub Hitler 
(pînă-11 1938). Al doilea — co
mandantul suprem al armatei 
hitleriste pînă în același an. Ei 
se numărau printre acele vir- 
furi militare care l-au asigu
rat pe Hitler de sprijinul ar
matei. Ei au subscris la planu
rile secrete de pregătire a răz
boiului și reprezentau într-un 
fel puntea intre Hitler și ma
șina care avea să dezlănțuie a- 
gresiunile în lanț.

Și totuși, deși Hitler avea 
nevoie de ei, aștepta primul 
moment prielnic pentru a se 
debarasa și a prelua personal 
conducerea supremă. In fond, 
după înlăturarea vechilor săi 
sprijinitori — gărzile SA — 
cu prilejul așa-numitei „nopți 
a cuțitelor lungi“, în cursa pen
tru puterea totală Hitler urmă
rea să se înconjoare cu un

La aproximativ o săptămînă 
după aceasta, contele Helldorf, 
prefectul poliției Berlinului, a 
primit din partea Gestapoului 
un dosar pe care scria Erna 
Gruhn. întregul dosar încerca 
să demonstreze că proaspăta so
ție a Iui von Blomberg era de 
fapt o femeie de moravuri u- 
șoare. In consecință, era pusă în 
cumpănă personalitatea minis
trului de război. In mod nor
mal, Helldorf ar fi trebuit să 
înainteze dosarul superiorului 
său, care în acel moment era 
Hirr.mler, șeful poliției hitle
riste și a SS-ului. Dindu-și in
să seama că la mijloc este o lu
crătură pornită chiar de la 
Himmler, el s-a consultat de ur
gență cu generalul Keitel, unul 
dintre oamenii apropiați de 
Hitler.

Keitel n-a dorit să se ames

nică cu Himmler și Heydrich. 
A doua zi dimineață, la 23 ia
nuarie, a avut loc o reuniune a 
lui Göring cu cei doi.

Gbring a luat primul cuvin- 
tul :

— Momentul trebuie exploa
tat. Trebuie făcut totul pentru 
ca afacerea să ajungă pe biroul 
führerului așa cum se cuvine.

„Așa cum se cuvine“. Deci, 
așa cum o doreau cei trei.

Și astfel paralel cu dosarul 
de care dispunea Helldorf, Him
mler, a întocmit un dosar su
plimentar care întărea și mai 
mult efectele negative ale per
sonalității proaspetei soții a 
ministrului de război.

Peste alte 2-1 de ore, Göring 
îi aduce la cunoștință lui Hitler 
întreaga afacere. Finalitatea 
era clară, lin ministru de război 
al Reichului nu putea avea o

de această manieră ? Răspun
sul este foarte simplu : Gbring 
dorea să ocupe el postul de 
ministru de război. Dar pentru 
a ajunge la aceasta, mai rămi- 
nea încă un obstacol, si anume 
generalul Fritsch, comandantul 
suprem al armatei. In mod 
normal, acesta trebuia să fie 
desemnat drept ministru de răz
boi prin natura funcției sale. 
De acord cu Gbring. Gestapoul 
intervine a doua oară, afirmind 
că generalul Fritsch nu poate 
fi „demn“ pentru o asemenea 
funcție.

Ce i se putea insă reproșa lui 
Fritsch ? Gestapoul a găsit so
luția rapid. In scriptele ei 
exista dosarul unui oarecare 
von Frisch, dosar care era to
talmente compromițător pentru 
acel obscur personaj. De la 
Frisch la Fritsch nu era decît

un pas. Și astfel, lui Hitler ii 
este prezentat acel dosar ca 
fiind dosarul comandantului 
suprem. Atît Göring cît și Hitler 
au găsit planul cît se poate de 
iscusit. Fără a dispune vreo 
cercetare, Hitler hotărăște și 
demiterea acestuia.

Gisevius relatează astfel în
trevederea dintre Hitler și 
Fritsch despre care avea infor
mații de la alți generali pre- 
zenți în acel moment la cance
laria Reichului :

— Fritsch a fost convocat la 
cancelarie și Hitler i-a adus 
Ia cunoștință învinuirile ce a- 
pasă asupra Iui. Generalul era 
consternat și nu înțelegea, pur 
și simplu, ce crimă i se pune 
in sarcină. In prezența lui Gö
ring și a altora, el și-a dat cu- 
vîntul de onoare că toate acu
zațiile sînt false. Dar Hitler 
n-a vrut să audă și pur și sim
plu l-a dat afară.

In acel moment, erau deja în
lăturați atit von Blomberg cit 
și Fritsch. Drumul spre pute
rea totală era deschis. Spre 
surprinderea lui Gbring, care 
era convins că postul îi va re
veni, la 4 februarie apare un 
decret oficial prin care 16 ge
nerali erau puși în retragere, 
iar Hitler prelua personal co
mandamentul suprem al tutu
ror forțelor armate, desființînd 
postul de ministru de război. 
El se înconjoară de acei oampni 
care-i convenea în cea mai maro 
măsură și în primul rînd de 
Keitel.

Afacerea însă nu avea să se 
oprească aici. Vîrfurile arma
tei, printre care se numărau 
mulți prieteni de-ai lui Fritsch. 
cereau cu insistență deschide
rea unei anchete asupra dosa
rului Fritsch, care să fie con
dusă chiar de armată. Acest a-

șa-zis „tribunal de onoare" re
prezenta pe atunci instanța su
premă juridică pentru cadrele 
superioare militare. După foarte 
multe ezitări, tribunalul a fost 
constituit. Dar șeful acestuia 
fusese numit... Gbring. Era evi
dent că prezența lui Gbring fă
cea dinainte dificilă orice altă 
soluție, decit cea la care se a- 
junsese pină atunci.

Și cu toate acestea, lucrurile 
se complicaseră in mod conside
rabil : Fritsch și prietenii lui 
reușiseră să pună mina pe fal
sele documente care contestau 
in întregime vinovăția fostului 
comandant suprem. In timpul 
anchetei, au fost audiați atit 
martorii Gestapoului cît și mulți 
alți martori, stabilindu-se faptul 
că incriminatul era un omonim 
și anume căpitanul von Frisch 
aflat de multă vreme în retra
gere. In situația cea mai difi
cilă începea să se afle Gesta
poul, deoarece tot atunci s-a sta
bilit că încă de la 15 ianuarie, 
deci cu aproape o săptămină 
înainte ca Gbring să-i aducă lui 
Hitler la cunoștință întreaga a- 
facere, se știa precis că nu este 
de loc vorba de generalul 
Fritsch.

Tribunalul urma să fie convo
cat la 12 martie 1938. Dar exact 
în aceeași zi trupele germane au 
pătruns in Austria. De abia 
cinci zile după aceasta tribuna
lul s-a întrunit. Procedura a 
fost sumară și in cele din urmă 
s-a stabilit nevinovăția fostului 
comandant suprem.

Dar, firește, cu aceasta nil 
s-a schimbat nimic. Intr-una 
din reuniunile sale periodice cu 
vîrfurile armatei, Hitler le-a 
spus în treacăt că s-a dovedit 
inocența lui Fritsch. EI nu a 
mai tost insă încadrat în func
ția pe care a avut-o.

SERGIU VERONA 
(VA URMA)
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Șahinșahului 
Iranului, MOHAMMAD KEZA PAHLAVI ARYAMEHR, ur
mătoarea telegramă :

în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al 
meu personal, exprim Maiestății Voastre Imperiale, poporu
lui iranian, tuturor celor care au avut de suferit de pe urma 
cutremurului din provinciile Gorgan și Khorassan, 
tele noastre de profundă compasiune.

sentimen-

O MARE ÎNTRECERE LA BUCUREȘTI A doua semifinală 

a „Dinamoviadei"

„Cupa Europei" la atletism
1 boxeri români

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, losif Banc, a oferit vi
neri, în saloanele Hotelului Athe- 
nee Palace, un dineu în cinstea 
delegației guvernamentale co
reene condusă de Zăng Zun 
Thek, vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri al Republicii

Populare Democrate
Printre persoanele

se afla și Kang lăng Săp, amba-
__R.r.D. —3 la Bucu-

Coreene, 
participante

sadorul R.P.D. Coreene 
rești.

In timpul dineului, 
losif Banc și Zăng Zun 
rostit toasturi.

tovarășii
Thek au

• Se anunță un spectacol atletic de mare ținută • Trei record-
mene mondiale ți 4 campioane olimpice vor evolua pe „Repu-

blicii" • O invitație a medaliatelor noastre olimpice
calificați in finală

Solemnitfltea acordării gradului de ofițer promoției 1970

de absolvenți ai Școlii militare de ofițeri a M. A. I.

Tn Capitală a avut loc vineri 
dimineața solemnitatea acordă
rii gradului de ofițer promoției 
1970 dé absolvenți ai Școlii mi
litare de ofițeri a Ministerului 
Afacerilor Interne.

După intonarea Imnului de 
stat al Republicii Socialiste 
România, s-a dat citire Ordinu
lui ministrului afacerilor in
terne pentru acordarea gradului 
de ofițeri noii promoții. Apoi au 
fost înmînate premii absolvenți
lor clasați pe primele trei locuri 
la învățătură, disciplină și alte 
activități in cadrul școlii.

In numele celor mai tineri o- 
fițeri de miliție, locotenentul 
Damian Stelian. șeful promoției, 
a mulțumit conducerii de par
tid și de stat pentru condițiile 
bune de învățătură create și 
a exprimat angajamentul între
gii promoții de a-și aduce con
tribuția la întărirea legalității 
socialiste, la apărarea avutului 
obștesc și personal al cetățeni
lor, la asigurarea ordinii și li
niștii publice.

A luat apoi cuvîntul general- 
maior Nicolae .State, care, în 
nomele ministrului afacerilor 
interne, i-a felicitat pe noii, ab- 
lor, la asigurarea ordinii și li
niștii publice.

Absolvenții școlii au adresat 
o telegramă Comitetului Cen
tră! al Partidului Comu
nist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tul- general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat, Comandant Su
prem al Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, 
în care se spune :

Absolvenții Școlii militare de. 
ofițeri a Ministerului Afacerilor 
Interné, in acest moment so-

de 
cu 
și

Sorții au făcut cif în semifinala 
Cupei Europei la atletism feminin 
echipa noastră să cadă în aceeași 
grupă cu puternicele reprezentati
ve ale U.R.S.S. și Poloniei iar ca
lificarea pentru etapa finală să 

• fie stabilită doar pentru ocupan
tele primelor două locuri. Calcu
lul rece al hirtiei indică favorite 
reprezentantele Poloniei și 

»U.R.S.S., la o diferență de puncte 
suficiente pentru ca atletele aces
tor țări să nu concureze cu emo-

lemn, — de înălțare la grad 
locotenent — își îndreaptă 
recunoștință toate gindurile• r». ă i r- tor sa nu concureze cu emu-simțămintele către Partidul Co- țll prea mari și totușl„
munist Român, conducător în- — Concursul de la 2 august are loc 
cercat al poporului în opera deț^ia București pe stadionul ..Repu- 
edificare a socialismului în pa- blicii“, adesea terenul propriu 
tria noastră constituie pentru atleții noștri un

Prin grija' conducerii de A de depășire^ un imbold
tid și de stat, a dumneavoastră Wc?nd spectatorii îi susțin cu căl- 
personal, iubite tovarășe Nicolae dură. Diferența de puncte calcu- 
Ceaușescu, au fost asigurate A iată teoretic este mare. (După un 
toate condițiile pentru a ne pre- “calcul de anticipație al antrenori- 
găti multilateral și temeinic. In lor români : Polonia 75 p, U.R.S.S. 
școală am invățat să respectăm — 73 P- România ,57 pb Cu flr?u. ne 
munca creatoare a poporului și 
să apărăm, așa cum se cuvine, 
marile realizări obținute în o- 

a ...............

• putem aștepta la minunea răstur- 
, nării acestui calcul. Totuși, atlete- 
•’ le noastre au posibilitatea ca, ală- 

turi de adversarele lor renumite, 
să-și depășească actualele perfor
manțe sau eventual să realizeze 

întreaga n°i recorduri. Astfel, Ia săritura 
în înălțime Cornelia Popescu, la 
unul din antrenamente ne-a în
credințat o confesiune : „Voi face 
tot posibilul să cîștig acest Con-

pera de construire 
noastre socialiste.

Ne angajăm ca 
noastră activitate 
în viață liotărîrile 
de stat, să aplicăm în practică 
cele învățate în școală și să ne » citrs^ unde tntîlnesc ‘cele mai în 
perfecționăm continuu pregăti- W formă „Inălțlmiste" la ora actuală 
rea politico-profesională și mi- din Europa" (Lazareva L87 m, 
litară. In munca noastră v<!’n^i,85 m). De un înalt nivel valoric 
respecta și apara drepturile va șj cursă de 200 metri. O sin- 
fundamentale ale cetățenilor, do- KUră concurentă din 7 are per- 
vedind maximum de solicitudine formanțe ’ ’ - --- - -
față de interesele și cererile le-A în rest, 
gale ale acestora. Totodată, vom MMdova 
dovedi intransigență și fermi- <,run 1 (Italia) îți vor rezolva tiv.-
tate in prevenirea și combate-/—- •- - ■
rea faptelor antisociale, bazin-’ __ __ 
du-ne pe sprijinul larg al cetă- antrenamentelor avînd doar cî- 
țenilor. ^teva săptămîni de lucru normal,

noastră Mariana 
Goth va avea totuși un ctivînt de 
spus în această luptă. Are de 
apărat prestigiul de finalistă la 

" de anul trecut. La 
startul probei de 100 metri gar
duri, se va alinia și realizatoarea 
în acest an, a recordului mondial 

a al probei DuknieVici (Polonia), 
Wr pentru locul II însă un lot de 6 

atlete au șanse apropiate printre 
• care și Valerla Btifânu care cînd

„ este bine pregătită, este capabilă

în
să traducem A 
de partid și “

mai slabe dè 24*0 sec. ;
Samotesova (U.R.S.S.), 
(Cehoslovacia). Meyer

Jedrejek (Polonia)^

•
 litatea cu performanta de 23 sec. 
După-jQ perioadă de întrerupéré a

J.UI111IH. »apiamu
Vă asigurăm că nu vom pre-® reprezentanta 

cupeți nici un efort pentru a ‘'"th 9VO° 
contribui, alături de toți oame- aparat preș 
nii muncii, la înfăptuirea pro- A..europenele" 
gramului trasat de Congresul al 
X-lea al partidului, de făurire A 
a societății socialiste multilate-” 
ral dezvoltate 
României.

La sfîrșitul solemnității a avut 
Ioc defilarea noii promoții de 
ofițeri de miliție.

pe pămintul

de surprize plăcute și chiar de un 
nou record românesc al probei. 
Participări selecte cuprind și pro
bele de demifond, 800 și 1 500 me
tri, la care participă mai multe 
finaliste de la recenta ediție a 
campionatelor europene. Pigni 

Wierzbowska (Polonia), 
(U.R.S.S.) și româncele 
Linei se anunță printre

(Italia). 
Brac>ia 
Silay și , „
pi’otagoniste. Săritura în lungime 
va fi o probă viu disputată pro
babil penttu ocuparea locului II, 
deoarece la victorie aspiră în pri
mul rînd campioana noastră 
olimpică Viorica Viscopoleanu. Și 
la probele de aruncare se pot con
semna participări selecte. Ba 
proba de aruncare a greutății 
pentru campioana olimpică și de
ținătoarea recordului mondial 
Cijova (U.R.S.S.) este suficient 
doar o aruncare de demonstrație 
pentru a-și întrece cu aproape doi 
metri următoarea' clasată. în 
schimb la disc campioana no^tră 
olimpică L>ia Manoliu (58.62 m)
primește replica sovieticei Danilo- 
va (58,80 m) neputîndu-se face 
pronosticuri certe în privința în
vingătoarei. Ca de altfel și la su
liță unde cu toate că poloneza 
Jaworska are o performanță su
perioară celorlalte concurente. în
trecerea e deschisă deoarece su
lița este mai canricidăsă decît 
celelalte materiale* de aruncat iar 
performanțele sînt mai in
constante.

într-un cuvînt. un concurs va
loros (trei deținătoare de recor
duri mondiale, patru campioane 
olimpice), cum n-am avut ocazia 
de mult să vizionăm. De altfel, 
cititorii acestor rînduri trebuie să 
se considere invitați la concurs 
ai medaliatelor noastre olimpice 
Viorica Viscopoleanu, Lia Mano- 
liu și Ileana Silay. Ele m-âu ru
gat stăruitor să vă transmit a- 
ceastă invitație pe care nimeni nu 
cred că o va refuza.

La începutul celei de a doua 
semifinale s-a anunțat o veste 
plăcută pentru publicul specta
tor : MARIN CONSTANTINES-
CU, în urma contestației înain
tate de către Clubul Dinamo- 
București. a fost declarat învin
gător. Deci, s-a reparat, într-un 
fel, nedreptatea ce i se făcuse 
cu o seară înainte.

Revenind la cea de-a doua se
mifinală trebuie să spunem că 
boxerii români au avut o com
portare meritorie. Alături de 
ION OLTEANU și MARIN CON- 
STANTINESCU s-au mai calificat 
în finală ȘT. BOBOC, V. IVAN, 
A. MORARU, C. CUTOV și I. A- 
LEXE.

Cîteva cuvinte despre CALIS- 
TRAT CUȚOV, învingător prin 
abandon în repriza a IlI-a în fața

SILVIU DUMITRESCU

F.S. Reprezentativa noastră 
masculină susține, de asemenea, 
azi și miine la Zfirich o tntllnire 
în cadrul semifinalei Cupei Eu
ropei.

Forurile organizatoare au hotărtt 
că elevii și copiii să aibă acces li
ber la peluzele Stadionului „Re
publicii".

sovieticului GRANICIKOV. CU- 
ȚOV a boxat, așa cum îl știm, 
într-un stil de MARE CAMPION. 
Loviturile sale deosebit de preci
se și eficace l-au ,,tocat“ pur și 
simplu pe adversarul său care nu 
a putut să-i reziste pînă în final. 
Dintre ceilalți boxeri români care 
au urcat treptele ringului, s-a de
tașat oarecum VASILE IVAN. 
Dar> el nu ne-a convins prin vic
toria obținută. Cît despre celă
lalt învingător român — A- 
DRIAN MORARU putem spune 
că juriul i-a făcut cadou victo
ria. De altfel publicul, obiectiv și 
cinstit, a contestat decizia juriu
lui. Este o nouă dovadă că spec
tatorilor români nu le lipsește o- 
biectivitaea, că ei pun tmai pre
sus cinstea și calitatea întrecerii 
sportive la care asistă.

Sîmbătă seara (de la ora 18,30) 
în potcoava stadionului „Dinamo“ 
se vor desfășura finalele „Dina
moviadei“ — Ele se anunță deo
sebit de disputate și, avînd în ve
dere galele la care am asistat, 
credem că vor oferi un spectacol 
de bună calitate.

T. PIMJOCEANU

La Slobozia Moară am realizat această suită de trei fotografii. Pri
ma înfățișează miriștea din punctul „Filipeasca“ pe unde combinele 
au trecut acum 10 zile. Nu s-a arat pentru că. așa cum o dovedește 
și imaginea, baloții de paie încă n-au fost ridicați. Dar nu numai 
atît, nici tractoarele nu sînt toate mobilizate la lucru. Imaginea a

doua n-a reușit să prindă decît două din cele șase tractoare care, 
ieri, n-au tras nici măcar o braz du. ...Și, dacă n-au tras nici o 
brazdă, puteau măcar să introducă cultivatoarele in acest porumb 

îtnbwuienat.

FÂNUȘ NEAGU vă prezintă

Idolii gazonului

l-am spus Corsarul pentru atacurile lui în
drăznețe ; și i-am mai spus Roibul (și mi-a 
cerut, zîmbind, un miel) pentru pârul lui, 
ondulat de privirea fetelor, care-mi amin
tește de un cîmp de secară la malul Medi- 
teranei.

A crescut pe lingă Cuțitul de argint, de
ocheat de ursitoare. Știe sâ treacă prin ma
hala cu pas săltat, ca fanții de altădată, au
reolat de aventură. Tarafurile de lăutari îl 
spun în cintec (în Mexic înfloreau lingă el 
orchestrele de mariachis, iar într-o grădină 
din Lima, mi-a povestit Dinu, după 1—1 cu 
Peru, a dansat samba, scuturînd o legătură 
de clopoței, un ceas întreg), de după per
delele de zorele ochi plini de dor se atîrnă 
de el.

Numărul 1 al fotbalului românesc e un 
băiat frumos, naiv și plin de candoare. în
tr-o duminică dimineața l-am întîlnit în Obo
rul Bucureștilor, în locul unde copiii fac 
schimb de păsări (porumbei, sticleți, mierle, 
botgroși), se plimba, el însuși copil, printre 
coliviile de răchită, în brațe cu un cîine pe 
care, cu ajutorul larg al unui mușteriu al 
tribunelor, l-a dat pe patru porumbei,

Roibul își poartă cu mîndrie pistruii și per
ciunii stufoși.

îl privesc (poate că vîrsta mea e de vină) 
ca pe un copil prins cu degetele în borca
nul de magiun. Pircălab, cel plecat să cu
cerească Parisul, mi-a mărturisit că Dumi- 
trache, în deplasări, cumpără, ca să se joace 
cu ele, pistoale cu capse. „Sus mîinile, dom
nule portar" și Tamango ridică brațele-n ta
van și ripostează : „mă, detecțivu’lu’pește, 
nu pe mine trebuie să mă găurești, ia-l la 
țintă p-ăla din poarta inamică, da tu cu ăla 
joci ochita, îi pui mingea numa-n poală".

La Săftica, în cantonamentul echipei Di
namo, într-o zi, astă-toamnă, a dispărut și 
l-au căutat două ore. L-au găsit în fundul 
livezii, suit într-un prun. „Ce faci acolo ?" 
l-a întrebat Lucescu. „Mă uitam cum vine 
toamna spre noi". Și apoi : „Lucică, tu ai 
văzut vreodată urși vii prin pădure ?"

Cînd s-a întors de la Guadalajara, m-a 
sunat și m-a chemat în oraș. Purta o că
mașă cu desene fistichii și mi-a zis ; „nea 
Fănușe, dac-apar cu asta pe plajă, la Ma
maia, nu-i așa că mănîncă lumea furnici 
„Ce ți-a plăcut la Guadalajara ?" l-am între
bat. „Mi-a plăcut cînd l-am î.ndoit pe porta

rul ceh și pe cel brazilian — mama spune 
c-a plîns în hohote — mi-a plăcut cînd mi-am 
serbat ziua și m-am aruncat îmbrăcat în pis
cină, și mi-a plăcut cînd Dumitru s-a arun
cat c-o vorbă din Giulești, de-aia rotundă 
în arbitrul meciului România — Brazilia... 
Știi, ăla s-a născut ia Timișoara, și Dumitru 
l-a întors pentru o. clipă în cartierul Mehala. 
Nu mi-a plăcut de loc îndepărtarea lui Ta
mango din poartă".

Jocul lui Dumitrache e deasupra legilor 
fotbalului. La fel ca și Dobrin, sau poate 
mai mult ca ei, Dumitrache iubește driblin
gul cu patimă. Barierele fotbalului, din mo
mentul cînd sportul rege a devenit indus
trie, pot fi rupte — și sînt — numai de cei 
ce știu să lunece fulgerător printre cioca
nele de măcinat oase cu care lucrează din 

. plin toți fundașii din lume.
Dac-aș fi fost portar nu l-aș fi iubit ni

ciodată pe Dumitrache. Din pricina secun
delor plesnind de atîta primejdie pe care le 
construiește în apropierea carelui mic. 
Spaima gonește alături de piciorul lui — și 
pentru că nu sînt portar, acest băiat, dăruit 
cu aripi, va rămîne ani mulți înscris în vi
sul de duminică.

Dumitrache mi se pare uneori că e cel 
mai înalt jucător român ; el bate aeruj cu 
un metru deasupra tuturor și. lovește min
gea cu capul cu o forță ieșită din comun. 
Merită să te-ndeși să-i furi pălăria.

„RALIUL DUNĂRII“
Prin telefon de la trimisul nos

tru). —

„A fost cea mai dură, cea. mai 
disputată ediție din cele de pînă 
acum, de-a dreptul epuizantă — 
ne declara Florin Popescu ime
diat după sosire. Aceasta atît 
prin dificultățile traseului, numă
rul mare de puncte de control, 
cît și prin calitatea piloților ș-i a 
mașinilor ce s-au înfruntat în 
acest raliu“.

Chiar și fără această declarație 
a veteranului nostru, bilanțul e 
edificator : mai puțin de jumăta
te din mașinile care au luat star
tul la Vlena au ajuns pînă la 
Brașov __ numai 20 de echipaje
figurează în clasamentul final. în 
aceste condiții locul 10 ocupat de 
Gh. Rotaru — D. Rădulescu, cea 
mai bună performanță româneas
că de pînă acum în acest concurs, 
merită subliniată. Și aceasta pen
tru că au avut de înfruntat echi
paje cu mai multă experiență, a- 
vînd la dispoziție mașini mai pu
ternice (Porsche 911 S, Porsche 
914 6. Renault Alpine. Lancia Ful- 
via H. F., Ford Escort T.C.).

în urma lor s-au clasat, de pil
dă, Toni Fall cîștigător din 
1967 al raliului și unul dintre pro
tagoniștii cursei Londra — Me-

A șaptea ediție — cea 

mai dură

xico, ca și cunoscutul pilot bul
gar Ciubrikov, care la ultimile 
ediții s-a aflat totdeauna printre 
fruntași.

„Tactica noastră a fost să mer
gem ca pentru un poncurs de re
gularitate fără să urmărim per
formanțe deosebite în probele 
speciale — ne spunea Gheorghe 
Rotaru. Aceasta pe de o parte 
ne-a oferit avantajul de a nu a- 
vea puncte de penalizări de pe 
urma unor defecțiuni tehnice mai 
grave, iar pe de altă parte ne-a 
adus numai locul II la grupa a 
Il-a, clasa pînă la 1 300 cm. c. 
unde concurentul maghiar ne-a 
învins la diferență infimă tocmai 
datorită unor timpi mâi buni ob
ținuți în această probă. Anali^înd 
situația acum, după cursă, cred 
că am fi putut face mai mult. 
Dar sîntem mulțumiți și cu rezul
tatul obținut în condițiile în care 
s-a desfășurat această cursă, așa

cum spun toți participanții, cea 
mai grea din cele 7 de pînă azi“.

Florin Popescu — Petre Vezea- 
nu au sosit pe locul III în aceeași 
clasă cu Rotaru și ocupă locul 15 
în clasamentul general. Echipajul 
C. Pescaru — L. Covaci a aban
donat în apropiere de Miercurea 
Ciuc din cauza ruperii unor rul
menți.

Iată acum și primul clasament 
general :

1) Janger — Wessiak (Porsche 
911 S): 2) Schindler — Hrusclika 
(Porsche 914 6); 3) Hollier — Short 
(Renault Alpin).

ANDREI BANC

PRONOSTICUL ZIARULUI 
NOSTRU

PENTRU CONCURSUL
PRONOSPORT NR. 31

(Etapa din 2 august 1970)

Ceahlăul-Știința Bacău 1
Chimia Sv.-Gloria Bîrlad 1
Oțelul Gl.-Politehnica Gl. 1
Progresul Br.-Portul C-ța 1
Dunărea-Flacăra Moreni 1
C.S.M. Sibiu-Metrom 1
Gaz metan-Poiana Cîmpina 1
C.S.M* Reșița-Minerul Anina 1
C.F.R. A rad ■‘Metalurgistul 1
Metalul Tîrg.-Chimia Rm. V. 1
Olimpia Oradea-Olimpia S.M. 1
Minerul B.M.-Vagonul 1
Metalul Hd.-C.F.R. Timișoara 2
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rată, iar culturile duble nu s-au 
însămîntat decît pe o suprafață 
neglijabilă. Cauzele acestei stări 
de lucruri pot fi reduse la cîteva 
cuvinte : nepăsare, dezorganiza
re, lipsă de răspundere.

Cu totul alta este situația Ia 
cooperativa agricolă din Pitaru. 
Primii întîlniți pe ogoarele aces
tei cooperative sînt mecanizato
rii Petre Niță și Vasile Cercel, 
doi dintre cei 20 de tractoriști de 
la I.M.A. Titu permanentizați 
aici, care în ultimele zile n-au 
știut ce este odihna. După ce au 
încheiat recoltatul griului și-au 
concentrat toate forțele la balo- 
tatul paielor, la executarea ară
turii, la însămîntarea culturilor 
duble. „Au lucrat excepțional 
ne declară atît președintele coo
perativei, tovarășul Colțoi cît ji 
inginerul șef, Eugen Pavele seu. 
Activității lor intense, desfășura
tă de-a lungul a 20 de ore 
din zi, îi datorăm faptul că în 
acest moment avem executată 
arătura de vară pe mai bine de 
400 de hectare, că întreaga su
prafață planificată a fi însămîn- 
țată cu culturi duble a fost 
realizată. Continuăm însă lu
crarea. încă două sau trei zile. 
Sîntem convinși că tot ceea ce 
facem este în folosul cooperativei 
noastre, al nostru al tuturor". 
O optică sănătoasă, o atitudine 
responsabilă față de chemarea 
partidului adresată țărănimii de 
a compensa pagubele provocate 
de inundații, o poziție comunis
tă față de cuvîntul dat.

Ne continuăm raidul. Con
semnăm :

• La cooperativa agricolă din 
Potlogi sute de hectare au fost 
eliberate dar sînt încă nearate, 
neînsămînțate. Culturile duble, 
această importantă resursă de 
produse agricole pentru coopera
tivă, pentru piețele de desfacere, 
de furaje pentru sectorul zooteh
nic, n-au fost însămînțate nici

Grăbiți însămințarea 
culturilor duble!

măcar pe doi la sută din ceea ce 
se prevăzuse inițial.

• La Corbii Mari patru plu
guri părăsite în cîmp. Dumitru 
Lupașcu ne dă unele amănunte 
privind locul unde s-ar afla trac
toriștii : „sînt pe acasă, tovarășe, 
că așa au stat cam tot timpul din 
urmă. Altfel n-ar fi rămas cu 
griul în cîmp, la ora aceasta, pe 
mai mult de 200 de hectare, nu 
ne-arn fi situat cei din urmă cu 
arăturile, cu însămînțatul în cul
tură dublă", li invităm pe tova
rășii Marin Pestrițu, președinte
le cooperativei agricole și ingi
nerul șef al acesteia, Ion Stoica, 
să deslege sensul acestei apre
cieri. De dorit ar fi ea interven
ția dumnealor să fie operativă, 
eficientă pentru producție.

• La secția I.M.A. Tărtășești 
ce deservește cooperativa agrico
lă din localitate două tractoare 
și un paznic — Marin Miron. 
„De două zile n-au mai ieșit în 
cîmp, ne spune dumnealui, pen
tru că tractoriștii n-au mai venit 
să le ia“. Simplu, două tractoa
re, două forțe mecanice ce ar fi 
putut realiza zilnic cinci hectare 
de arătură fiecare, stau nefolosi
te pentru că tractoriștii n-au ve
nit la lucru. Și aceasta la nici cinci 
sute de pași de sediul întreprin
derii pentru mecanizarea agricul
turii Tărtășești, unitatea tutela
ră, și într-un moment în care co
operativa agricolă de producție 
nu poate raporta realizări mulțu
mitoare nici măcar la recoltatul 
griului, dar mi-te la executarea 
arăturilor, la însămînțarea în cul
tură dublă.

• Ponosim la cooperativa a- 
gricolă din Slobozia Moară. Ingi
nera Lidia Geamănu prezintă

succint situația la zi : 370 de
hectare eliberate de culturile pă- 
ioase; pe 180 s-ati executat ară
turi și pe 112 (din 286 planifi
cate) s-au însămînțat culturi 
duble. Astăzi n-a lucrat nici un 
tractor la executarea însămînță- 
rii. pe motiv că au fost ocupate 
„cu celelalte munci“. Adevărul 
este că la această cooperativă a- 
gricolă din 13 tractoare 6 n-au 
tractoriști. Cu ele mai lucrează 
în timpul zilei, și atunci pînă o- 
bosesc, elevii aflați în practică. 
Cum justifică întreprinderea 
pentru mecanizarea agriculturii 
Tărtășești această stare de lu
cruri ?

De fapt semne de întrebare de 
genul acesta se cer adresate și 
altor conduceri de întreprinderi 
pentru mecanizarea agriculturii 
din cele două județe cuprinse în 
raidul nostru, unde realizarea 
planului la culturile duble este 
departe de a mulțumi pe cine
va. Constatările din timpul rai
dului ne permit să apreciem 
însă că. cu toate greutățile sem
nalate în cadrul acestor județe, 
există toate condițiile ca supra
fețele planificate a fi însămînța- 
te cu culturi duble să se realizeze 
integral. Pentru aceasta se impu
ne organizarea lucrului în 
schimb prelungit, pentru fiecare 
tractor; planificarea în raport 
optim a mașinilor pe feluri de 
lucrări; inițierea unor ample ac
țiuni ale membrilor cooperatori 
pentru eliberarea tereiudui de 
paie, realizarea de schimburi pe 
tractoare prin trimiterea în cîmp 
a tuturor mecanicilor de atelier, 
a elevilor aflați în practică, a ță
ranilor cooperatori ce s-au cali
ficat in această meserie.

(Urmare din pag. I) 

cîteva trăsături, cîteva modalități 
distincte care, bine folosite, au 
dat adunării personalitate, i-au 
conferit un punct de vedere pro
priu asupra unor fenomene pe
trecute în viața organizației, au 
atras la aprecierea acestora ca și 
la alegerea soluțiilor de viitor 
întreaga masă a uteciștilor.

A părut firesc să se întîmple 
astfel. Ca să înțelegem de ce, 
vom sublinia în primul rînd fap
tul că fiecare amănunt inițial de 
procedură — alegerea prezidiu
lui, împărțirea sarcinilor în ca
drul acestuia, prezentarea, într-o 
scurtă alocuțiune, de către ingi
nerul Ion Cușnir, secretarul co
mitetului coordonator, a conți
nutului materialului, a scopului 
căruia intenționa tema acestuia 
să-i slujească, consultarea adună
rii asupra problemelor înscrise la 
ordinea de zi, dacă membrii or
ganizației sînt de acord sau nu, 
dacă mai au de adăugat ceva, 
mai au de făcut vreo propunere. 
— înscriseseră adunarea sub 
semnul unei trăsături democrati
ce pe care nimic nu avea să o 
dezmintă pe parcurs. Din primul 
moment, tinerii simțiseră că nu 
li se impune nimic, că adunarea 
la care participă este liberă de 
orice contrafacere, că ei. uteclș- 
tii, sînt solicitați să clădească, 
împreună, un edificiu de temei
nicia căruia sînt responsabili, 
prezidiul ales avînd datoria să 
țină seama și fiind hotărît să 
țină seama de opiniile lor în- 
tr-un raport de perfectă ega
litate.

Pornind de la instaurarea unui 
asemenea climat adunarea gene
rală a trecut, ea un singur om, 
să străbată realitatea pe care 
materialul i-o oferea spre apre
ciere. Recunoașterea deschisă în 
material a situațiilor petrecute în 
ultima vreme. însoțită nu de re
proșuri nemotivate ci de eviden
țierea a ceea ce se pierduse prin 
avariile provocate de superficia
litatea, neglijența sau lipsa de 

cunoștințe profesionale a unor 
membri ai organizației, dezvălu
irea gravității faptelor deschisese 
larg poarta unor contribuții ul
terioare la reliefarea și din alte 
unghiuri, a acestora.

Stimulate de spiritul referatu
lui, înscrierile la cuvînt n-au tre
buit așteptate și n-au venit după 
rugăminți insistente. Nota comu
nă a intervențiilor din adunare 
ale lui Gheorghe HR1ȚCU. Petru 
COSTIN, Victor BUHĂIANU, 
Gheorghe T AN ASE, Mihai CHI- 
RILA și Severin ROȘU, a fost 
indiscutabil combativitatea, spi
ritul analitic, lipsa oricărei reți

CONDUCEREA
DEZBATERILOR

neri în atacarea frontală, curajoa
să a problemelor puse în discu
ție. Poate că lui Vasile GOI A, 
tînărul însărcinat cu redactarea 
procesului verbal al adunării, i-a 
fost greu să țină pasul cil ritmul 
dezbaterii. Pentru că, o dată 
deschise, discuțiile n-au urmat 
linia dreaptă în forma ei rigidă, 
orizontală, plicticoasă, omul și 
cubîntul, fără întreruperi, fără 
întrebări și explicații suplimenta
re, ci linia dreaptă în înțelesul 
cel mai ferm al ideii, continuita
tea stabilindu-se prin urmărirea 
consecventă a adevărului.

— Spuneți ceea ce este de 
spus, ceea ce credeți că trebuie 
spus — le atrăseseră atenția, ne
protocolar, atît Ion CUȘNIR, cît 
și Ilciuc ZAMFIR, secretarul or
ganizației U.T.C. de la centrala 
termică — n-avem nevoie de 
fraze pompoase, băieți, dacă e 

ceva de modificat, Să modificăm. 
Să explice fiecare.

— N-am supravegheat instala
ția, recunoscuse Hrițcu, citeam 
în timpul ăla o revistă. Promit 
că n-o să se mai repete.

— Stai, nu așa, l-au întrerupt 
ceilalți, spune ce presupune 
asta ?

— Păi, cu comenzile de la 
distanță. Ca măsură principală. 
Ce mai, îmi iau angajamentul 
să nu mai provoc avarii.

— Dar tu simți că noi sîntem 
o organizație U.T.C. acolo, și că 
răspundem toți ?

— Tovarăși, spusese Hrițcu 

din nou, eu nu muncesc numai 
pentru că mi-e frică să nu-mi 
taie din salariu. Acolo sîntem pa
tru băieți pe instalație și cînd 
s-a întîmplat treaba aia, m-au 
certat toți, n-au fost de acord. 
„Cum să citești, mi-au spus, nu 
ți-e rușine ?“ Tovarăși, vă dau 
cuvîntul meu de onoare că de 
acum încolo...

— Trebuie să fim și noi, cei 
vechi, mai atenți cu pregătirea 
profesională a băieților — afir
mase Costin — aici cum nu ești 
atent avaria e gata. Propun, pen
tru că este de față și tovarășul 
inginer Toader, șeful nostru de 
secție, de asta l-am și invitat 
aici, să se afișeze schemele mai 
multor teme de avarie la locul 
de muncă, să știe fiecare ce le
gătură are, ce face el cu restul 
agregatelor.

— Să se extindă cursurile de 

ridicare a calificării, ceruse Bu- 
băianu, dar cineva îl interpelase 
rppede :

— Ai spus că tu nu ești nici 
bun nici rău și din cauza asta 
materialul nu te citează nică
ieri. Dar ce fel de om ești tu a- 
tunci ? Mediocru ? Te mulțu
mești să o duci toată viața, așa, 
fără ambiție ?

— Eu cred — își încheiase 
grav cuvîntul Severin Roșu -— 
că și secretarului, lui Ilciuc, tre
buie să-i atragem foarte serios 
atenția. Avem absolvenți de 
școală profesională, uite, unul e 
lingă mine. Dar el a făcut prac

tica pe o instalație și acum lu
crează pe alta și cineva ar tre
bui să-i deschidă ochii și în loc 
de asta cei mai mari de acolo 
îl trimit să le cumpere țigări. 
Secretarul organizației noastre e 
și maistru și ar fi trebuit s-o 
vadă. El de ce permite una ca 
asta ?

Nu, discuțiile nu se limitase
ră la textul propriu-zis al mate
rialului prezentat. Materialul le 
folosise doar ca punct de pleca
re pentru o analiză mult mai 
amplă și mai la obiect. Dar ur
mărind pașii care fuseseră făcuți 
pe calea aceasta, drumul străbă
tut pînă cînd se ajunsese aici, 
tie-am dat seama că nu era vor
ba de o întîmplare, că totul se 
datora capacității celor care con
duseseră dezbaterile de a le în
drepta într-o asemenea direcție, 
de a nu le lăsa să rătăcească 

fără un punct precis de orienta-: 
re. Arta lor se bizuise, desigur, 
mai întîi pe fotța declanșatoare, 
mobilizatoare a materialului, ma
terialul rămăsese una din arme
le redutabile, dar, după aceea, 
Zamfir Ilciuc, însărcinat cu con
semnarea înscrierilor la cuvînt, 
le stimulase celor din sală, am
biția. dorința de a se afirma, le. 
amintise fapte asupra cărora ma
terialul nu insistase dar merita 

. să se zăbovească, fiind, de fapt, 
prin ceea ce le spunep, cel din
ții rare lua cuvîntul și imprima, 
astfel, stilul dezbaterii. Ion Cuș
nir. prcșdintele prezidiului, sesi
zase starea reală a sălii, inter
venise cu tact și bun simț, cu 
întrebări și obiecții, dar știuse să 
se retragă la vreme și să lase 
discuțiilor cale largă, încurațînd 
la ceilalți această modalitate de 
a fi prezenti în adunare. Ingi
nerul Constantin TOADER. șr- 
ftd secției, invitat al tinerilor la 
adunare, clarificase pe loc ceea 
Ce simțise că este de datoria și . 
atitoritatea lui să clarifice, nu 
așteptase, nu lăsase nedumeriri- ■ 
Ic șă plutească în aer și să stin
gherească desfășurarea firească 
a lucrurilor.

— De ce am vorbit —- se miră 
la sfîrșit Severin Roșu — de ce 
am spus ce afn sptts. de ce m-am 
opus, dc pildă, ca Pavalache să 
plece de la adunare sub pretex-..» 
tul că el e navetist, de ce âm in- , 
sistat să rătnînă și să audă de ■ 
la noi ce părere avem despre oa- 
menii care vin beți în centrală și 
toate celelalte ? Pentru că m-a, ’ 
îndemnat materialul. Și pentru că . 
Ilciuc mi-a dat o idee și trebuia. 
să-i răspund, pentru că inginerul 
Cușnir se uita la mine, mai așa, 
ca lâ un om care are ceva pe 
inimă și el așteaptă să afle de 
la mine ce am pe inimă și să 
mă ajute. La un moment, dat, 
din cauza tuturor acestor lucruri 
am simțit că nu pot să tac.

Dacă există o artă a conduce
rii dezbaterilor ? Tată dovada ‘ 
cea mai elocventă că ea există în- 
tr-adevăr.



ORIENTUL APROPIAT SEMINARUL TINERILOR
• israelul a acceptat „planul Rogers“ 

• Jarring convocat de U Thant
DIPLOMATI DE LA 

SALZBURG

i A.
TEL AVIV 31 (Agerpres). — 

„Guvernul israelian a hotărît să 
subscrie la ultima inițiativă a 
guvernului S.U.A. și să desem
neze un reprezentant pentru ne
gocieri de pace fără condiții 
prealabile, prin bunele oficii 
ale ambasadorului Gunnar Jar- 
rind și în cadrul oferit de re
zoluția Consiliului de Securitate 
nr. 242, din 22 noiembrie 1967, 
în scopul de a se ajunge la un 
acord de pace care să stabileas
că obligațiile contractuale ale 
părților“ — se arată în comuni
catul oficial dat publicității vi
neri aupă-amiază la Tel Aviv, la 
încheierea reuniunii cabinetului 
care a luat în discuție planul 
Rogers. Poziția guvernului israe
lian a fost stabilită după mai 
multe zile de dezbateri.

în comunicat se precizează 
totodată că Israelul este pregă
tit să subscrie la propunerea 
Statelor Unite privind încetarea 
focului pe termen de cel puțin 
trei luni, pe frontul egiptean.

Secretarul cabinetului israe
lian a arătat că mimul ministru 
Golda Meir va face în cursul 
săptămînii viitoare o declarație

în fața Knesset-ului (Parlamen
tul israelian), în legătură cu ac
ceptarea de către guvernul său 
a planului Rogers.

NEW YORK 31 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, l-a convocat de ur
gență la New York pe repre
zentantul său special în Orien
tul Apropiat, ambasadorul 
Gunnar Jarring. pentru con
sultări asupra „unor posibile 
noi măsuri“, a anunțat un pur
tător de cuvînt al Națiunilor 
Unite. Se relevă că chemarea 
lui Gunnar Jarring urmează 
acceptării în principiu de că
tre R.A.U., Iordania și Israel 
a „planului Rogers“ de solu
ționare a conflictului isTae- 
lo—arab.

Gunnar Jarring va sosi la 
New York sîmbătă seara.

EXPUNEREA
LUI V. GLIGA

31 — -Corespondentill 
Ion Gălățeanu trans- 
cadrul vizitei pe care 

R.P. Chineză,

Delegația U.T.C
la

NEW YORK 31 (Agerpres). 
■— Generalul Ensio Siilasvuo, 
noul șef al misiunii de observa
tori . ai O.N.U. din Orientul 
Apropiat, a părăsit 
New York-ul, după încheierea 
convorbirilor purtate 
miercuri cu secretarul 
al O.N.U., U Thant, plecînd spre 
Ierusalim. Siilasvuo, care urmea
ză să-și asume sîmbătă atribu
țiile noii sale funcții, a fost con
vocat la începutul săptămînii de 
către U Thant

joi seara

marți și
general

VIENA 31 (Agerpres). — 
Politica externă și securitatea 
europeană“ constituie tema 
generală a celui de-al XII-lea 
seminar pentru tineri diplo- 
mați ale cărui lucrări se des
fășoară în prezent la Salz
burg. în cadrul seminarului, 
prezintă, de asemenea, expu
neri diplomați din 11 țări. 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
României, a prezentat expu
nerea : „Politica externă a 
Republicii Socialiste România 
și securitatea europeană“. ’

★
Cu prilejul prezenței sale în 

Austria, Vasile Gliga a fost 
primit de Rudolf Kirchschlä
ger, ministrul afacerilor exter
ne austriac, și a avut un 
schimb de păreri cu adjunctul 
secretarului general al Mini
sterului Afacerilor Externe, 
E. Halusa. Convorbirile pur
tate cu această ocazie s-au re
ferit la cooperarea și securi
tatea europeană, precum și la 
alte probleme de interes co
mun.

PEKIN 
Agerpres, 
mite : în 
o întreprinde în 
delegația militară română, con
dusă de general colonel Ion Io
niță, ministrul forțelor armate, a 
fost, în dimineața zilei de vineri, 
oaspete al colectivului de mun
citori ai Combinatului siderur
gic „Capitala“ din suburbiile 
Pekinului. Membrii delegației 
române, care au fost salutați la 
sosire de reprezentanți ai Comi
tetului revoluționar al combina
tului, au vizitat cu acest prilej 
principalele secții, luînd cunoș
tință de succesele în producție 
obținute aici. Muncitorii au fă
cut pretutindeni o caldă și entu
ziastă primire oaspeților români.

In timpul vizitei, delegația a 
fost însoțită de Siao Cin-kuan. 
adjunct al ministrului apărării 
comandantul forțelor maritime 
militare, și de Aurel Duma, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în R. P. Chineză.

Cu prilejul vizitei delegației 
militare române, condusă de ge- 
neral-colonel Ion Ioniță, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Pekin, Aurel Duma, a 
oferit o recepție, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
de prietenie.

Au participat conducători ai 
armatei populare chineze de e- 
liberare, ai ministerelor afaceri-

loi externe și comerțului exterior, 
precum și atașați militari acre
ditați la Pekin.

Cu acest prilej, ministrul for
țelor armate ale Republicii So
cialiste România, Ion Ioniță, și 
Huan Iun-șen, șeful Marelui 
Stat Major al armatei populare 
chineze de eliberare, au toastat 
pentru continua întărire a prie
teniei dintre cele două țări, din
tre P.C.R. și P.C. Chinez, dintre 
cele două popoare și armatele 
lor.

Convorbirile
soviete

vest-germane

LONDRA 31. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu trans
mite : In cursul zilei de joi, de
legația 
munist condusă de Vasile Ni- 
colcioiu,
U.T.C., a avut întîlniri cu condu
cerile tineretului comunist, tine
rilor socialiști, tineretului liberal 
și Uniunii naționale a studenților 
din Anglia.

în cadrul convorbirilor s-a 
efectuat o informare reciprocă a- 
supra activității desfășurate în 
rîndul tineretului, precum și un 
schimb de păreri în legătură cu 
principalele probleme ale mișcă
rii internaționale de tineret și 
studenti.
SBBBBBBBBBBB

Uniunii Tineretului Co-

secretar al C.C. al

AMMAN 31 (Agerpres). — 
Două organizații ale mișcării de 
rezistență palestiniene — Orga
nizația de acțiune pentru Elibe
rarea Palestinei și Organizația 
Palestiniană arabă — au dat pu
blicității o declarație în care 
sprijină poziția adoptată dg pre
ședintele R.A.U., Carnal Abdel 
Nasser, față de planul Rogers 
privind soluționarea crizei din 
Orientul Apropiat.

DAMASC 31 (Agerpres). — 
Un comunicat oficial dat publici
tății vineri seara la Damasc a- 
nunță că guvernul sirian nu ac
ceptă „planul Rogers“ privind 
soluționarea crizei din Orientul 
Apropiat.

BBBBBBBBBB

comifiȚ/i Bl PRESĂ I
PREȘEDINTELUI NIXON

LOS ANGELES 31 (Ager
pres). — După cum anunță a- 
genția U.P.L, într-o conferință 
de presă radiotelevizată, ținută 
la Los Angeles, președintele 
Nixon a declarat că, după pă
rerea sa, Israelul poate accepta 
în siguranță încetarea focului de 
90 de ' '
R.A.U. 
pentru
b b a

zile, fără a se teme că 
va profita de aceasta 
a-și îmbunătăți poziția
■ ■■■■■BBS

& Asasinii din umbră 0 Scrisori de amenințare și crime
într-o căsuță părăsită, la zece kilometri de Guatemala City, 

doi polițiști au găsit un cadavru care prezenta urmele unor tor
turi atroce : arsuri cu fierul roșu pe obraji, limba și degetele 
mîinilor tăiate. Cel asasinat a fost identificat : Cesar Monte
negro Branigna, unul din conducătorii mișcării democratice 
studențești din Guatemala. Asasinii au avut grijă să-și lase am
prenta. Pe pereții încăperii în care a fost găsit cadavrul erau 
scrise cu litere mari, negre, următoarele mesaje : „MANO a 
acționat" și „MANO îi va distruge pe liberali și pe roșii".

Asasinatul sălbatec din a- 
propierea capitalei guatema
leze este n.umai unul din cele 
mai recente, unul dintr-un în
treg val de asasinate declan
șat de organizațiile extremiste 
de dreapta împotriva forțelor 
patriotice, democratice din „țara 
bananelor". MANO (supranu
mită și „Mîna albă") și NOA — 
principalele organizații tero
riste de extremă dreaptă au 
pregătit minuțios și desfășoară 
— așa cum dezvăluie revista 
nord-americană VISION — „un 
veritabil război de distrugere 
împotriva tuturor elementelor 
de stînga din Guatemala, îm
potriva oricărui guatemalez 
suspectat de idei progresiste 
sau neconforme actualelor 
structuri."

Pe baza interviului luat u- 
nuia din șefii „Mîinii albe", al 
cărui nume, conform înțelegerii 
intervenite nu este dezvăluit, 
VISION arată că MANO își 
revendică deschis „cel puțin 200 
de asasinate politice făptuite 
în cursul acestui an".

Numai în interval de cinci 
zile (20—24 iunie) teroriștii din 
rețeaua MANO au asasinat:

• pe conducătorul sindicatu
lui conducătorilor auto, Fran
cisco Barreno.

• pe unul din liderii sindi
catului funcționarilor particu
lari Eligio Rodas Ochoa.

• pe președintele centrului 
cultural al Departamentului 
Quezaltanango și corespondent 
al ziarului LA NACION, Ju
lio Cesar de la Roca.

• pe unul din principalii re
dactori ai revistei literare RA- 
ZON, tînărul poet Augusto 
Britez.

Lîngă cadavrul fiecăruia din 
aceste victime a fost găsit cîte 
un plic portocaliu avînd înă
untru un mesaj dactilografiat 
cu același conținut : „MANO 
acționează conform planului".

Cu numai o săptămînă îna
intea acestui sinistru ciclu de 
asasinate, MANO l-a ciuruit «j 
30 de gloanțe de pistol-mitra- 
lieră pe profesorul universitar 
Rufino Cabrera Guzman, ju
rist de renume, unul din cei 
mai activi militanfi pentru re
forma democratică a universi
tății quatemaleze.

Una din cele mai abomina
bile crime ale lui MANO din 
ultima perioadă a constituit-o 
asasinarea, în mica localitate 
San Manuel-Chaparron, a în-

tregii familii a militantului sin
dical local, muncitorul textilist 
Julio Sabrao Nunez. 20 de in
divizi înarmați au năvălit în 
cursul nopții de 7 spre 8 iunie, 
au incendiat casa lui Nunez, 
l-au ucis pe el și pe toți cei
lalți nouă membri ai familiei 
sale.

Mulți dintre cei vizați de 
MANÓ si care primesc scrisori 
sau telefoane de amenințare 
preferă să fugă peste graniță. 
„Unul din. rezultatele noului 
val masiv de teroare — notea
ză VISION — este că sute de 
oameni au părăsit în ultimele 
șase luni țara. Oficialitățile a- 
preciqză acest număr la cel 
puțin 600, dintre care foarte 
mulți intelectuali și cel puțin 
nouă universitari".

Chiar în străinătate, însă, 
personalitățile progresiste gua
temaleze sînt urmărite de „Mî- 
na albă". Fostul președinte al 
baroului avocaților din Gua
temala City, Manuel Ivros, ca
re a fugit în Mexic după ame
nințările lui MANO, a fost 
împușcat în timp ce cina în- 
tr-un restaurant din localitatea 
mexicană Metapa. Numeroși in
telectuali de stìnga, care s-au 
auto-exilat în Mexic, continuă 
să primească — așa cum dez- 
zăluia recent Pen-Clubul me
xican — „telefoane de ame
nințare cu moartea".

Dincolo de oroarea și indig
nar«] provocate de noul lanț 
de crime al „Mîinii albe" este 
evident că actualul val de te
roare constituie un produs al 
temerilor pe care reacțiunea 
guatemaleză le încearcă, me
reu mai acut, în fața ascensiu
nii ferme și continue a forțelor 
de stìnga, progresiste, care mi
litează pentru o dezvoltare de
mocratică a țării.

EM. RUCĂR

a
încă

militară. „Statele Unite — 
spus el — nu au primit 
un răspuns din partea Israelului 
la propunerea de pace, dar cred 
că Israelul se va alătura R.A.U. 
și Iordaniei în acceptarea pla
nului Rogers“. Nixon a subliniat 
inconsistența temerilor Israelului 
că încetarea focului ar putea 
avea drept rezultat o întărire a 
poziției militare a țărilor arabe, 
precizînd că Statele Unite au 
dat asigurări Israelului că nu se 
va întîmpla așa.

Răspunzînd întrebărilor ; ‘ 
vind războiul din Indochina, 
președintele s-a referit din nou 
la așa-numitul plan de „vietna- 
mizare“ a conflictului, aspru cri
ticat, după cum se știe, chiar în 
Statele Unite.

Președintele Nixon a 
în continuare necesitatea 
zării unui acord între 
Unite și U.R.S.S. în p______
limitării înarmărilor strategice. 
El consideră că țelul 
rilor de la Viena îl 
reducerea reciprocă a 
lor.

Președintele Richard ____  _
abordat apoi unele aspecte ale 
actualei situații economice a 
S.U.A., insistînd asupra politicii 
antiinflaționiste urmate de ad
ministrație. El a afirmat că una 
din cauzele actualei încetiniri a 
ritmului de creștere economică 
ar constitui-o încercarea de a se 
realiza tranziția de la o econo
mie de război la una de pace. 
Președintele a atribuit acestor e- 
forturi și nivelul ridicat al șo
majului, care a atins în luna 
iunie 4,7 la sută din totalul for
ței de muncă, fiind deosebit de 
îngrijorător în cadrul populației 
de culoare : 8,7 la sută. Deși a 
încercat să absolve administra
ția de responsabilitatea pentru 
tulburările studențești și rasiale, 
care marchează în prezent scena 
internă americană, președintele 
a recunoscut totuși că guvernul 
poartă „o parte

pri-

relevat 
reali- 

Statele 
problema

convorbi- 
constituie 
înarmări-

Nixon a

Peisaj elvefian
Pentru mulți Elveția se 

confundă cu cele 63 000 000 
ceasuri pe care, anual, le 
exportă pe toate continen
tele. Alții o privesc doar 
prin ocheanele vacanței : 
pămint tradițional al tu
rismului, cu cîmpii și 
lacuri peste care tronează 
liniștea reconfortantă dar 
și cu piscuri veșnic înză
pezite, în care „anotimpul 
alb“ nu are alternativă. 
Ar mai fi o categorie — 
cei care consideră Elveția 
doar o împărăție bancară, 
în care secretele seifurilor 
sint păstrate cu strășnicie. 
Firește, industria ceasor
nicelor, turismul și privi
legiile bancare au creat 
destule legende despre a- 
ceastă țară de o frumusețe 
tulburătoare. Dar faima 
elvețiană provine din mo
destia și hărnicia locuito
rilor, din talentul cu care 
au știut să facă dintr-o 
țară fără materii prime 
un producător industrial 
reputat. Natura a dovedit 
o rară zgircenie față de 
elvețieni. Lacuri și munți 
acoperă cea mai mare 
parte a țării. Doar o trei
me este destinată agricul
turii sau centrelor urbane. 
Nici cărbune, nici fier, nici 
„aur negru“ nu se află în 
măruntaiele acestui pă- 
mînt. Și, totuși, lipsită de 
materii prime, Elveția (su
prafața 41 288 km.p, popu-

lație : 6 200 000 locuitori) 
și-a dezvoltat o remarca
bilă industrie, prețuită mai 
ales prin calitățile tehnice 
deosebite ale produselor 
ei. întreprinderile elve
țiene produc o gamă largă 
de mașini-unelte, mașini 
electrice, instrumente de 
precizie, produse chimice 
și farmaceutice etc. 80 la 
sută din mașinile-unelte 
sînt destinate exportului 
iar in cazul mașinilor e- 
Iectrice volumul exportu
lui este și mai mare : 90 
Ia sută din producție. Re
clamelor tradiționale pc 
care industria elvețiană le 
răspindea in lumea în
treagă li s-a adăugat, în 
anii din urmă, un element 
inedit : echipajele de pe 
„Apollo“ s-au folosit in 
expedițiile lor cosmice dc 
instrumente de precizie 
elvețiene. Competiția in
dustrială mondială pune, 
însă, probleme dificile El
veției, țară cu posibilități 
limitate. Chiar în dome
niul ceasornicelor, con
curența unor industrii 
străine începe să primej
duiască poziții tradițio
nale. In aceste împreju
rări Elveția mizează mai 
ales pe mina sa de lucru 
de o înaltă calificare. 
„Pentru țara noastră, cu 
o economie de export care 
nu dispune de nici o ma
terie primă, buna pregă-

tire profesională constituie 
o sursă importantă de 
prosperitate și de progres 
social“ — arăta intr-un 
interviu Hans Peter Tsc- 
hudi, președintele Confe
derației Helvetice. în a- 
cest fapt își găsesc expli
cație eforturile făcute 
pentru a asigura tineretu
lui o pregătire pe măsura 
cerințelor progresului teh- 
nico-științific. După cum 
sublinia și președintele 
Elveției, nu este vorba 
doar de invățămintul su
perior, ci de toate treptele 
instrucțiunii, mai ales cele 
privind pregătirea profe
sională.

Elveția oferă vizitato
rilor ei nu numai farme
cul priveliștilor montane 
și trăsăturile proprii, de o 
sobrietate nobilă, ale 
unor așezări cu rădăcini 
în istorie. Această țară — 
și cu deosebire Geneva — 
a devenit un Ioc al dia
logului internațional, un 
punct de intîlnire al nați
unilor. Orașul în care s-a 
născut Jean Jacques 
Rousseau sau în care s-a 
refugiat 
tradiție 
mințită, 
reuniuni 
desfășoară in cadrul ospi
talier pe care Geneva îl 
creează. In prezent, de 
numele Genevei se leagă 
speranța umanității în

Voltaire, are o 
umanistă nedez- 
Multe din marile 
internationale se

ANGLIA. La Londra, în fața 
Casei Transporturilor, ne
mulțumirea docherilor gre
viști a căpătat expresia după 
ce delegații uniunii au votat 

pentru încetarea grevei

MOSCOVA 31. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : La Moscova a 
avut loc vineri o nouă întîlnire 
între ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., Andrei Gromîko, și 
ministrul afacerilor externe al 
R.F. a Germaniei, Walter Scheel. 
După cum s-a făcut cunoscut în 
mod oficial a continuat discuta
rea problemelor care fac obiec
tul tratativelor dintre cele două 
părți.

După ședința de vineri dimi
neața a comisiilor de lucru care 
a durat trei ore, Rüdiger von 
Wechmar, purtătorul de cuvînt 
oficial al delegației RF.G. a pre
cizat că „atmosfera a fost bună“.

Vineri seara, Walter Scheel a 
avut o întrevedere cu șefii re
prezentanțelor diplomatice la 
Moscova ale S.U.A., Angliei și 
Franței.

• CONSILIUL DE MINIȘTRI 
ai R.F. a Germaniei, reunit în 
ședință la Bonn, a ascultat un 
raport asupra stadiului convor
birilor vest-germano-poloneza 
prezentat la Karl Moersch, se
cretar de stat parlamentar al 
Ministerului Afacerilor Externe. 
După ședință, purtătorul de cu
vînt al guvernului, Conrad 
Ahlers, a precizat că viitoarea 
rundă a tratativelor dintre cele 
două țări va avea loc la 10 sep
tembrie a.c., la Bonn.

IRLANDA DE NORD. Starea de 
tensiune aproape permanentă 
a făcut ca unitățile britanice de 
poliție să devină una din com
ponentele peisajului pe străzile 

din Belfast

S.U.A. Principalul martor în procesul familiei de hippies Man
șon, Linda Kasabian, părăsind tribunalul însoțită de o poli« 

țistă, după începerea depozițiilor martorilor

PROCESUL 
MANȘON

• DUPĂ CE A RĂSPUNS 
timp de trei zile întrebări
lor puse de procurorul Vin- 
cent Bugliosi, Linda Kasa- 
bian a devenit, începînd de 
joi, ținta ripostelor apărării, 
în procesul grupului de 
hippies acuzat de uciderea, 
în urmă cu aproape un an, 
a șase persoane, printre 
care actrița de film Sharon 
Tate. Așa cum era de aștep
tat, avocații celor trei incul
pați aflați în prezent pe 
banca acuzării, Charles 
Manșon, Patricia Krenwin- 
kel și Susan Atkins, au ur
mărit de la bun început pu
nerea în discuție a „respon
sabilității mintale“ a mar
torei, speculînd faptul că a- 
ceasta a obișnuit să se dro
gheze în ultimii ani.

AL
Edward

• PRIMUL MINISTRU 
MARII BRITANII, 
Heath, a numit pe deținătorul 
postului de secretar de stat 
pentru Țara Galilor, Peterdin vină“.

Imagine din orașul Biel

legăturilor dintre Româ
nia și Elveția se înscrie in 
eforturile comune ale ce
lor două țări pentru însă
nătoșirea climatului euro
pean, pentru ca încerca
tul nostru continent să fie 
ferit de urgia războaielor.

M. R.

reușita tratativelor de de
zarmare.

De ziua națională a El
veției, remarcăm cu satis
facție evoluția pozitivă a 
relațiilor româno-elve- 
țiene, extinderea lor pe o 
bază reciproc avantajoasă. 
Dezvoltarea favorabilă a

★ ★

Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a 
trimis președintelui Confederației Elvețiene, 
HANS PETER TSCHl'DI, următoarea telegra
mă :

Sărbătoarea națională a Confederației Elve
țiene îmi oferă plăcutul prilej ca, îri numele 
Consiliului de Stat și ai meu personal, să adre
sez Excelenței Voastre și membrilor Consiliu
lui Federal, cordiale felicitări, iar poporului 
elvețian prieten cele mai bune urări de pace și 
prosperitate.

FRANȚA. O imagine care nu poate reda decît o idee palidă a 
ravagiilor produse de incendiile care au avut loc pe Coasta 

de Azur

ITALIA. Emilio Colombo are o 
sarcină grea : reconstituirea 
coaliției guvernamentale. Ob
servatorii manifestă un opti
mism prudent în ce privește 
șansele sale de succes. Răspun
sul său : „Am multă răbdare"

SECVENȚE DE PE GLOB 0 SECVENȚE DE PÉ GLOB
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Thomas, în funcția de președin
te al Partidului conservator. 
Thomas înlocuiește astfel pe 
Ant.hony Barber care a fost de
semnat ministru de finanțe.

IONEL PERLEA 
A DECEDAT

• LA NEW YORK a încetat 
din viață, după o boală înde
lungată, Ionel Perlea, reputat 
muzician de orgine română. 
Ionel Perlea s-a născut în 1902 
la Oradea.

• LA AMBASADA AMERI
CANA din Viena s-a desfășurat 
vineri o nouă ședință de lucru 
din cadrul convorbirilor sovieto- 
americane privind limitarea 
cursei înarmărilor strategice, a- 
nunță agenția TASS. Reluînd 
surse autorizate americane, a- 
genția France Presse arată că 
pentru prima oară de la deschi
derea convorbirilor, experții ce
lor două părți s-au întrunit 
pentru a discuta probleme teh
nice de detaliu.

dusă de generalul O Jin U, 
membru al Comitetului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, șeful Marelui Stat Ma
jor al Armatei Populare Co
reene. care se află într-o vizită 
în China.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială, priete
nească.

c Intre praga și new 
YORK a fost stabilită o legă
tură telefonică directă, infor
mează agenția C.T.K. Noua li
nie folosește atît radio-releul 
și cablul, cit. și un satelit de 
telecomunicații, situat deasupra 
Oceanului Atlantic. Legătura 
astfel realizată va servi pentru 
comunicațiile telefonice între 
Cehoslovacia și toate țările A- 
mericii de Nord și Americii 
Latine, precum și pentru emi
siuni ocazionale' radio în am
bele direcții.

• COLECTIVUL TEA
TRULUI SATIRIC-MUZI- 
CAL „Constantin Tănase“ 
clin București a prezentat joi 
seara pe scena teatrului 
budapestan în aer liber 
„Buda-park“ primul specta
col din turneul de două săp- 
tămini pe care il întreprinde 
in Ungaria. Spectacolul, la 
care au asistat numeroase 
personalități ale vieții cultu- 
ral-artistice și obștești din 
capitala ungară, s-a bucurat 
de . succes. Măiestria și 
coeziunea corpului de balet, 
in frunte cu soliștii Marica 
Negrea și Tudose Martinică, 
arta interpretativă a soliști
lor vocali, calitatea orches
trei. fantezia, strălucirea, 
înalta ținută artistică a în
tregului spectacol, regizat de 
Nicolae Dinescu, au incintat 
publicul budapestan. Multe 
numere din program, printre 
care baletele „Ritmuri", „Pă
ianjenul“, „A 1002-a noapte", 
precum și cântăreții Doina 
Badea, Anca Agemolu, for
mația Trio Caban, au întru
nit aplauze la scenă des
chisă. Cronicarii de specia
litate și numeroși artiști un
guri au avut cuvinte de caldă 
apreciere despre spectacol

BUJOR ALMĂSAN 
LA HAVANĂ

• BUJOR ALMĂȘAN, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei miniere și geologiei, 
conducătorul delegației române 
la sărbătorirea zilei de 26 iulie 
-- Ziua insurecției naționale 
cubaneze, a avut o întrevedere 
cu comandantul Pedro Miret, 
membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, ministrul industriei mi
nelor, combustibilului și meta
lurgiei. Cu acest prilej, au fost 
abordate probleme ale cooperă
rii româno-cubaneze în dome
niul industriei petroliere și mi
niere. întrevederea s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă, tovărășească.

• MAO TZEDUN, președin
tele C.C. al Partidului Comu
nist Chinez, a primit delegația 
militară a R.P.D. Coreene, con-

ÎN CĂUTAREA AVIONULUI „ANTEU"
De două săptămini continuă cercetările în vederea găsirii avio

nului sovietic „AN-22“ „Anteu“ cu care s-a pierdut legătura în 
timp ce efectua o cursă spre Peru, avînd la bord, instrumente me
dicale destinate sinistraților din această fără. In această perioadă, 
informează agenția TASS, a fost cercetată o zonă largă din O- 
ceanul Atlantic — între Islanda și litoralul sudic? al Groenlandei. 
La operațiunile . de căutare, din hotărîrea C'.C. al P.C.U.S. și a 
guvernului sdvietic,. au participat numeroase nave sovietice și un 
grup special de avioane.. •• •

In urma apelului adresat de guvernul sovietic, au pornit, de 
asemenea, în căutarea avionului nave și avioane canadiene, ame
ricane, norvegiene, daneze.

Agenția citată precizează că situația a fost elucidată într-o oa
recare măsură. Echipajele navelor de pescuit sovietice au găsit 
pe suprafața apei diferite obiecte <care, în mod neîndoielnic, se 
aflau la bordul avionului „AN-22“. .Nu, au putut fi însă găsiți 
membri ai echipajului. Operațiunile de cercetare au fost îngreu
iate de condițiile meteorologice nefavorabile: o ceață densă, ploi 
puternice, vizibilitate slabă. Navigația a fost, de asemenea, în
greuiată de icebergurile plutitoare. Cu toate acestea, cercetările 
continuă.
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