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Proletari din toate țările, unițî-vă!
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• ÎNTR-O TELEGRAMĂ 
adresată secretarului gene
ral al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
Comitetul de partid al sec
torului 4 din municipiul 
București raportează că la 
data de 16 august 1970 in
dustria sectorului și-a în
deplinit sarcinile planului 
cincinal 1966—1970 la pro
ducția globală industrială.
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
e INTENS SOLICITAȚI 

pe frontul reconstrucției, 
tinerii din județul Mureș, 
au participat activ la repu
nerea în funcțiune a între
prinderilor, la repararea 
caselor și refacerea străzi
lor. Cu sprijinul tineretu
lui. de-a lungul Mureșului, 
Tîrnavelor și Nirajnlul au 
fost construite diguri, în 
lungime de 6 km. și au 
fost îndepărtați peste 2 0<>0 
mc. de nămol șl pietriș. In 
același timp, tinerii mure
șeni au predat furnalelor 
3 100 tone de fler vechi, au 
împădurit 30 hectare șl au 
plantat 60 000 arbori. El au 
participat, de asemenea, la 
întreținerea a 6 000 hectare 
de pășuni, precum și la 
alte acțiuni, valoarea lucră
rilor realizate de ei, prin 
muncă patriotică, ridicîn- 
du-se la 36 milioane lei, cu 

6 milioane peste angaja
mentul asumat.
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diferite acțiuni men<- 
contribuie la dezvol- 
economiei naționale, 
altele, în acest an, 
contribuția tinerilor

îi

ajungă ingineri se' pot 
cu un asemenea în

de biografie profe
sionala ?

Foto: O. PLECAN
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• PESTE 25 000 DE E- 

LEVI, studenți, muncitor! 
și cooperatori, din județul 
Iași, au participat Ia acțiu
nile de muncă patriotică 
din acest an. Potrivit evi
dențelor de pînă acum ei 
au efectuat 3 460 000 ore de 
muncă patriotică, în cadrul 
cărora au împădurit 97 
hee" de teren, au plan
tat! - J00 pomi fructiferi,
au contribuit la lucrările 
organizate în scopul între
ținerii unei suprafețe de 
15 500 hectare de pășuni și 
irigarea a 2 000 hectare. De 
asemenea, ei au participat 
la construcția a două școli. 
Valoarea lucrărilor reali
zate prin muncă patriotică 
de tinerii din județul Iași 
este evaluată la 10 milioa
ne lei.

• ȘI TINERETUL 
JUDEȚUL BIHOR pârtiei 
pă Ia..........  *’ ’
te să 
tarea 
Intre 
prin 
s-au adunat peste 4 000 tone 
de fier vechi.

(Agerpres)

Elevul Hans Reinhardt Ben
ning : la 17 ani a trecut deja 
— muncind trei vacanțe la 
rînd — pe Za trei dintre noile 
obiective ale Porților de Fier. 
Cîți dintre tinerii care năzu
iesc să 
mîndri 
ceput

VISE MARI ȘI-UN
COIF ALBASTRU

Sistemul de irigații Pietroiu — 
Ștefan cel Mare. Pe frontispiciul 
acestui șantier aproape o mie 
de tineri, debutanți într-una din
tre cele mai noi meserii — cea 
de constructor hidro — au scris, 
la jumătatea lunii aprilie, ȘAN
TIERUL NAȚIONAL AL TI
NERETULUI. Iar în amintirea 
Bumbeștiului și a Agnitei, a Sal
vei - Vișeu, a Cemei - Jiu, a 
Luncii Prutului și-au prins ecu
sonul de brigadier la chipiu și 
la mîneca uniformei albastre, 
s-au angajat —sigur, de data a- 
ceasta nu cu tîrnăcopul și lopata, 
ci stăpînind mașini modeme —, 
să participe la construirea unuia 
dintre cele mai moderne sisteme 
de irigații din țară. Ritmul în 
care dau formă definitivă edifi
ciului este alert. „Nu-i timp de 
pierdut —- pare să spună fieca
re dintre cei cu care vrei să 
discuți. Pămîntul acesta trebuie 
să producă mai mult !“, Și acest 
trebuie, dezlănțuie energii nebă
nuite, alungă oboseala orelor de 
lucru sub arșiță, generează iniția
tive. Mihai Savu, venit aici de 
la școala Bicazului, s-a impus ca 
cel mai conștiincios mecanic. „Ce 
trece prin mîna lui Savu e ca și 
nou“ — ne mărturisea tovarășul 
Ion Smeureanu, directorul între
prinderii. Și toți cei din jurul său 
i-au urmat exemplul. Petre și Ga- 
vrilă Buta au venit anul trecut 
tocmai din Boghișul Sălajului. I-a 
atras șantierul, iar chemarea or
ganizației U.T.C. de a se înca
dra în una din brigăzile Șantie
rului Național al Tineretului a 
constituit doar prilejul potrivit 
de a depăși o anume stare de 
teamă inerentă debutului, mai 
ales cînd acesta se produce la 
vîrsta de 17 ani și jumătate. 
S-au calificat ca sudori, în peri
oada din urmă numărîndu-se 
printre oamenii cărora li s-a dat 
pe mînă construcția metalică a 
stației de pompare de la Pietroiu. 
Viorel Sas e din Tg. Mureș. El 
este unul din cei douăzeci de to- 
pografi care au trasat drumul a- 
pei în cîmpie. Probitatea sa pro
fesională, a celorlalți, tocmai în 
aceasta constă : nici o rectificare

costisitoare, apa curge liniștită în 
sensul dorit de om. Emilian Ma- 
teescu e cel mai bun draglinist. 
„Zilnic, cel puțin o sută de metri 
cubi în plus" — acesta a fost o- 
biectivul propus de el în între
cerea dintre brigăzi. Mulți au 
spus că e foarte mult. Dar Ma- 
teescu nici n-a vrut să audă. Re
plica lui a constat în cei 160 — 
1S0 metri cubi excavați zilnic în 
plus, în situația alegerii celor mai 
dificile porțiuni de teren.

...Pasiunea muncii capătă am
plitudini . din ce în ce mai mari, 
și aici, în colțul sudic al Bărăga
nului. Haina de brigadier a ma
turizat un colectiv tînăr. Succe
sele raportate la primul careu al 
Șantierului s-au dovedit nebănuit 
de frumoase : excavări și supra- 
înălțări în volum de peste șase 
milioane metri cubi — de trei ori 
și ceva mai mult decît betonul 
ce s-a turnat pînă acum în corpul 
hidrocentralei de la Porțile de 
de Fier. Au fost finisate canale

■
B Capitala, plecînd spre 
g delegația de partid și

Republicii Socialiste
" condusă de tovarășul .____
g Ceaușescu, secretar general al

Partidului Comunist Român, pre- 
“ ședințele Consiliului de Stat al
■ Republicii Socialiste România, 
B pentru a lua parte' la întîlnirea 
g care are loc conform înțelegerii

dintre Comitetele centrale ale 
" partidelor comuniste și muncito- 
® rești și guvernele statelor partici- 
B pante la Tratatul de la Varșovia. 
B Din delegație fac parte tovară- 
_ șii Ion Gheorghe Maurei, mem- 
" bru al Comitetului Executiv, al
■ Prezidiului Permanent al C.C. al 
B P.C.R., președintele Consiliului 
B de Miniștri, Paul Niculescu Mizil,

membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre- 

“ tar al C.C. al P.C.R., Corneliu
■ Mănescu, membru al C.C. al 
B P.C.R., ministrul afacerilor ex- 
m terne.

La plecare, pe aeroportul Bă-
■ neasa, erau prezenti tovarășii E-
■ mii Bodnaraș, Gheorghe Pană,
■ Ilie Verdeț, Maxim Berghianu,
■ Constantin Drăgan, Emil Drăgă-
■ nescu, Janos Fazekas, Petre
■ Lupu, Manea Mănescu, Dumitru

Miercuri la amiază a părăsit 
Moscova, 

de stat a 
România, 

Nicolae

r

■
■
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Vedere panoramică a „vete-

orașul Reșița

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)

ranului oțelului românesc
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Popa, Dumitru Popescu, Ștefan 
Voitec, Petre Blajovici, Mihai 
Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, vi
cepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu-

vernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Erau de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai amba
sadei.

Sosirea la Moscova
Trimisul Agerpres, A. Toth, 

transmite : Pe aeroportul Vnu
kovo, delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Ro
mânia a fost întîmpinată de 
Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.. Alexei Ko- 
sîghin, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., G. I. Voronov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., K. F. Katușev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., Andrei Gro- 
mîko, membru 
P.C.U.S.. ministrul 
terne al U.R.S.S., 
kov, șef de secție 
P.C.U.S.

al C.C. al 
afacerilor ex-

K. V. Rusa- 
la C.C. al

A
La Moscova au 

menea, delegații de partid și de 
stat din : R. P. Bulgaria, în

sosit, de ase-

frunte cu Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria ; R. S. Ceho
slovacă, în frunte cu Gustav Hu- 
sak, prim-secretar 
P.C. din ~ '
Germană, 
Ulbrlcht,
al P.S.U.G.?
silfului de Stat al R. D. Ger
mane ; R. P. Polonă, în frunte 
cu Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P. ; 
R. P. Ungară, în frunte cu Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
I'.M.U.S.

La sosire, delegațiile au fost 
întîmpinate de conducători de 
partid și de stat ai Uniunii So
vietice în frunte cu 
Brejnev, secretar general 
al P.C.U.S.

al C.C. al 
Cehoslovacia ; R. D. 

în frunte cu Walter 
prim-secretar al C.C. 

președintele Con-

Leonid 
al C.C.

— Dar cu tine ce-i aici ?
E prima întrebare care mi-a 

venit pe buze oind l-am în- 
tîlnit. Un băiat firav, cu ochi 
albaștri, cu nasul cirn, cu panta
loni scurți și cu un zîmbet sfios, 
de copil cuminte, rătăcit pe un 
tărim al uriașilor.

Uriașii ? Opt macarale-turn 
K.P.G.S., de cîte 450 t/m, ru- 
lînd molatec pe șine, ridieîndu-și 
și coborindu-și ritmio brațele 
gigantice în „pumnul“ cărora 
se cuprind cîte două camioane 
de beton moale. Apoi : camioa
nele insele — adevărați masto
donți de șantier, venind și ple- 
cind încontinuu, gonind specta
culos pe spații incredibil de 
înguste, ca într-o cursă contra-

cronometru. Și, tot uriaș, „deco
rul“ : ziduri de zeci de metri 
înălțime, culcate dulce pînă sub 
tîmpla soarelui ca niște supra
fețe de piramidă egipteană. Și, 

tot uriași, oamenii înșiși: zeci și 
sute, fie pierduți — cit libelu
lele — pe crenelurile zidurilor 
in curs de betonare, la armă
turi, la cofraje, fie ureînd și co- 
borind pe verticala macarale
lor, fie veghind, cu steagul 
semnalizator, ritmul brațelor 
metalice, ori dirijînd plasele de 
apă care trebuie să-ntrețină 
mereu proaspătă „pielea“ de ci
ment a zidurilor — dar toți pă- 
rind supradimensionați, ară- 
tînd de două ori mai înalți și 
mai lăți în umeri tocmai pentru

J JURNAL STUDENȚESC
7 DE VACANȚĂ"'Ma’

» VLTIMVL EREN“

că se mișcă firesc într-un ase
menea .decor, construindu-1, or- 
ganizîndu-1, dominindu-1... Și, 
„rătăcit“ în această lume, ca uri 
Guliver în țara uriașilor, puș
tiul firav, cu ochi albaștri ! îmi 
vine să-i pun degetul pe vîrful 
nasului cirn, să apăs mîngiie- 
tor și să-l întreb întocmai ca-n 
jocurile copilăriei : „Mama, tata, 
doi bunici, / Dar cu tine ce-i 
aici ?“ Sau să-1 prind de mînă 
și să ritmăm împreună știuta 
„poezie“ despre Groapa cu fur
nici („Ba-i aici, ba nu-i aici !...“)

Aici este într-adevăr o „groa
pă“. dar nu pentru furnici. Este 
o excavație largă cam cit vatra 
unui sat mare, deschisă acolo 
unde, numai cu citeva luni în 
urmă, mai trecea albia Dunării, 
unde fusese adine de fluviu și 
peste care lunecaseră lin, de zeci 
și sute de ani, navele din valsul 
lui Strauss. Aici, nu peste 
multă vreme, poate chiar în 
septembrie, apele, zăgăzuite vre
melnic, mutate, vor reveni, dar 
nu pentru a legăna trupuri de 
nave, ci spre a se năpustit func
țional, prin arcadele baraju
lui deversor. Aici, așadar, a- 
cum, este Șantierul acestui ba
raj, unul dintre principalei^ 
„fronturi“ ale Porților de Fier,

W HVORVL
PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a V-a)

MEREȘlUm
Desigur, o tabără studen

țească nu poate fi imaginată 
altfel decît dominată de o ac
tivitate entuziastă. Există anu
mite „tipicuri“ a căror absen
ță ar fi nefirească. în primul 
rînd acel dute-vino al ex
cursioniștilor. în grupuri mai 
tiumeroa.se sau mai restrìnse, 
ei colindă munții „forțînd“ 
traseele turistice care duc 
spre vestite monumente ale 
naturii. Seara se întorc frînți 
de oboseală, dar cu tolba pli
nă de impresii frumoase pen
tru „albumul de amintiri al

studenției“. Apoi larma între
cerilor sportive. Zilnic terenu
rile de fotbal, handbal, bas
chet, volei, tenis găzduiesc a- 
prige și pătimașe dispute în
tre reprezentativele centrelor 
universitare, urmărite cu viu 
interes șt comentate cu înflă
cărare de către toți studenții 
aflați în tabără. Dar să nu 
omit serile de dans. Ele au un 
farmec cu totul aparte. Cîte

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

I CHIPUL NOSTRU
MORAL

I

CONDIȚIA SUCCESULUI

ÎNNOBILEAZĂI

PRESTIGIUL
PERSONAL

(Continuare în pag. a V-a)
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Prilejul cunoștinței cu 
GHEORGHE BOTA, secreta
rul comitetului U.T.C. al co
munei Macea din județul 
Arad, a fost pentru mine

neașteptat și inedit, 
mult de cind pe scena Tea-

TRAIAN GÎNJU

Studenți din tabăra studențească Izvorul Mureșului în excursie. 
Foto : EMIL COJOCARU

AMINTIRE
de ZAHARIA STANCU

Tn timpul războiului mă reîntorsesem după mulți ani aca
să, pe Călmățui. Lunca satului era plină de corturi. Dimi
neața, la prînz și seara auzeam ca într-un poem de Baco- 
via, goarna. Cîrciumile nu duceau dorul clienților. Ofițeri, 
sergenți majori, soldați. „Dar ce s-a petrecut aici „Ni
mic. Un regiment de infanterie A venit în refacere“.

Toamna era neobișnuit de frumoasă și neobișnuit de în
cărcată de roade. Secerișul fusese bogat. Bogate se arătau 
a fi și înaltele păduri de porumb. Pepenii erau mari și dulci 
iar pe deal, în vii, începuseră să se coacă strugurii. Cerul 
albastru devenea în fiecare seară fumuriu și se umplea de 
stele. Uneori, noaptea, cerul se umplea nu numai de stele, 
se umplea și de zgomot. Cetăți zburătoare venind dinspre 
Apus zguduiau văzduhul. Treceau spre București, își arun
cau încărcătura deasupra orașului care își pierduse somnul 
și se întorceau spre bazele lor din Africa de Nord sau Italia. 
Acestea erau bombardamentele de noapte care făceau 
destule victime în rîndurile nevinovate ale populației. 
Cele de zi erau mult mai dese și produceau mult mai multe 
pagube. Aproape în fiecare zi, cam între zece și unsprezece 
dimineața, clopotele bisericii sunau alarma. Atunci toate în
tinderile gemeau greu. Peste cîteva minute stolurile de 
bombardiere, însoțite de sprintene avioane de vînătoare se 
vedeau la marginea zării, se apropiau, treceau peste sat, 
zburau mai departe și se întorceau cam peste o oră, de cele 
mai multe ori nevătămate. Sătenii se obișnuiseră atît de 
mult cu zborurile marilor păsări de metal îneît nici nu mai 
ridicau ochii să le vadă. își lucrau cu hărnicie ogoarele. 
Curiozitatea mea era mai vie. Mă apucam să le număr. 
Uneori număram pînă la șapte sute, alteori pînă la opt sau 
chiar pînă la nouă sute. Seara, pe linia satului sau pe la 
cîrciumi, țăranii vorbeau de război, vorbeau însă și de 
pace. Frontul era lingă lași și mai jos de lași. „Trebuie să 
se întîmple ceva la București“. „Ce ?“. „Nu știu, dar ceva 
tot trebuie să se întîmple“. Lungit în iarba, la umbra deasă 
a unor salcîmi, pe deal, citeam Don Quijote. Era o lec
tură reconfortantă care mă îneînta și la care făcusem apel 
în toate momentele grele ale vieții. Cînd văzduhul rămînea 
liniștit soldatii din luncă se apucau de instrucție. Trăgeau în 
niște saci umpluți cu paie, săpau șanțuri, se culcau la or- 
ain, pe burtă, și tot la ordin se ridicau. Instrucție la cata
ramă 1 „Dar războiul o să se isprăvească“. „Poate o să se 
isprăvească, dar poate n-o să se isprăvească așa de curînd 
Poate o să mai dureze. Nemții se laudă că au descoperit o 
bombă cu o extraordinară putere de distrugere. Citeva lo
vituri și gata“. Umblau multe vorbe și era greu să le deo
sebești pe cele adevărate de celelalte. La țară mă compor
tam întocmai ca țăranii. Mă culcam devreme, odată cu găi
nile. Tntr-o seară, puțin după ora zece, m-a trezit un cumnat 
care lucra la poștă. „S-a anunțat la radio că Antonescu a 
fost arestat și România a ieșit din război“. „E bine, mi-am 
spus, chiar foarte bine“. Dimineața mi s-a adus un aparat de 
radio cu baterii. L-am instalat de îndată și l-am deschis. Pri
mele cuvinte pe care le-am auzit au fost : „Bună dimineața, 
tovarăși“... Era întîia oară cînd cuvîntul tovarăși se rostea 
la posturile noastre de radio. Tn momentul acela și eu pre
cum și toți vecinii care se adunaseră repede în juru-mi 
să asculte noutățile am înțeles că în viața întregii noastre 
țări, ca și în viața fiecăruia dintre noi intervenise în timpul 
nopții un fapt fundamental. România plecase pe un drumnopții un fapt fundamental. România plecase pe 
nou care avea sâ ne schimbe tuturora destinele.

Peste vreo două ore emisiunile postului de radio 
s-au întrerupt brusc. Nemții bombardau Capitala, 
română se alătura oștirilor sovietice și își îndrepta 
melor împotriva hitleriștilor. Așa cerea dreptatea. Așa ho- 
tărîse Istoria.

București
Armata 

focul ar-
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CE CAUTĂ — ÎN
SEPTEMBRIE —2000 
DE STOMATOLOGI 

LA BUCUREȘTI
INTERVIU CU CONF. UNIV. DR. 

CAROL STIEBER

Intre 20 septembrie — 1 oc
tombrie va avea loc un remar
cabil eveniment pe care stomato
logii români îl vor trăi la ei a- 
casă: al 58-lea Congres al Fe
derației Dentare Internaționale. 
Intrucît sînteți membru al comi
tetului de organizare al apropia
tei reuniuni științifice, vă rugăm 
să faceți citeva precizări privind 
amploarea ei:

— După toate probabilitățile 
ne aflăm în fața celui mai mare 
congres științific ținut vreodată 
la noi în țară. Mai mult de 1 000 
de specialiști din toate colțurile 
lumii și-au anunțat deja partici
parea și credem că în final nu
mărul lor va depăși cifra de 2 000.

Alegerea țării noastre ca gazdă 
se datorește prestigiului de care 
se bucură școala românească de 
stomatologie peste hotare. Voi 
încerca să enumăr pe scurt cîte- 
va din elementele pe care se ba
zează acest prestigiu. Cred că 
merită menționat, în primul rînd, 
caracterul original al sistemului 
de învăfămînt superior din Ro
mânia, care a stîrnit încă demult 
interes în lume și a constituit — 
pe alocuri — un model pentru 
alte școli din străinătate. In al 
doilea rînd, succesele organizării 
asistenței stomatologice din țara 
noastră au avut un deosebit ră
sunet peste hotare și s-au bucu
rat de aprecieri elogioase. 
In fine, trebuie subliniat aportul 
direct al unor specialiști ro
mâni care, datorită rezultatelor 
obținute în domeniul clinic și de 
specialitate, și-au atras stima co
legilor din întreaga lume. Mulți 
dintre reprezentanții de frunte 
ai stomatologiei românești au fost 
aleși membri ai unor organisme 
științifice internaționale și au al
cătuit lucrări premiate de acade
mii și societăți străine.

— Vă rugăm să faceți o suc
cintă prezentare a conținutului 
științific și a modului cum ,șe va. 
desfășura apropiata sesiune a 
F.D.I.

— în central atenției vor sta 
cîteva probleme majore ale sto
matologiei moderne : placa den

■ *>!!■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■
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PROGRAMUL I

• 10.00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață. Reluări la cererea 
telespectatorilor. Rornan-foilèton : 
..Tluzii pierdute“ (TTÏ) * 11.Ó0 Dană 
64 — reportaj TV. de Hori a Va.si- 
loni • 11,20 închiderea emisiunii

BB ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

^PENTRy TIMPUL D V. LIBERĂ;

SUNETUL MUZICII: rulează la 
Patria (orele 9, 12,45; 16.30; 20,15).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
12,30; 16: 19,45), București (orele 
9; 12,15; 16,30: 20.15), Grădina Doi
na (ora 20,30), Grădina Festival 
(ora 19,30).

DRAGOSTEA LUI SERAFIM 
FROLOV : rulează la Capitol (o- 
rele 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,30;
20,30).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Festival 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

DRAGOSTE Șl VITEZA : rulea
ză la Republica (orele 9; 11,15;
13.45; 16.15; 18,45; 20,15), Melodia
(orele 8.45; 11,15; 13.45; 16; 18,30; 
21), Stadionul Dinamo (ora 20,15), 
Parcul Herăstrău (ora 20). Favo
rit (orele 10; 13; 15,30; 18; 20,30).

TIFFANY MEMORANDUM î ru
lează la Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Excelsior (o- 
rele 9; 11,15: 13.30; 16; 18,15; 20,30), 
Modern (orele 9,15; 11,30: 13,45: 16; 
18,15; 20,30), Arenele Romane
(ora 20).

TNTÎLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Victoria (ore
le 9, 11,15; 13.30: 16; 18.30; 20,45).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ î 
rulează la Central (orele 9; 11,15: 
13,30. 15.45; 18,15. 20,30) Bucegi
(orele 10; 16; 18.15) Aurora (ore
le 9: 11.15. 13.30; 16: 18.15), Flamu
ra (orele 11: 16; 18,15; 20.15) Gră
dina Aurora (ora 20.15). Grădina 
Bncefii (ora 20,15).

VALURILE DUNĂRII : rulează 
la Lumina (orele 9,30 -- 15,45 în 
continuare; 18,30; 20,45), 

tară. chirurgia ca ajutor al orto- 
Interviu cu conf. univ. dr. ypp 
tului stomatologic, in zilele con
gresului invitații vor avea posibi
litatea să participe la numeroase 
simpozioane, ședințe de comuni
cări pe teme variate, gale de 
filme științifice, demonstrații cli
nice asupra unor procedee de 
diagnostic și tratament originale, 
executate de autori din țară și 
străinătate. Conform tradi
ției, va fi organizată o expoziție 
de echipament, materiale și sub
stanțe stomatologice, la care par
ticipă țara noastră și un număr 
însemnat de firme din străină
tate. Expoziția are ca scop cu
noașterea ultimelor realizări din 
domeniul tehnicii și farmacologiei 
dentare, precum și înche
ierea unor tranzacții comerciale. 
O după amiază este dedicată vi
zitării unor unități de profil 
din București ; ea va fi pre
cedată de două comunicări care 
abordează principalele aspecte 
ale învățămîntului și asistenței 
stomatologice în tara noastră.

MARIA SUCIU

SCHIMBUL I 
DE LA PRICAZ

Elevii Liceului din Simeria au 
schimbat uniformele cu salope
tele lucrind pe ogoarele C.A.P. 
din localitate. El răspund ..pre
zent“ la cele mai diverse lucrări. 
Preferind industria, colegii lor 
din Vulcan lucrează la Fabrica 
de cărămizi din Pricaz. înlocu
ind complet schimbul I al între
prinderii, liceenii realizează zil
nic cite 20 000 de cărămizi.

VASILE MOROȘAN

DUBLU CÎȘTIG
De citeva zile s-a închis șan

tierul tineretului de la Pătîrla- 
gele, județul Buzău, care a spri
jinit, încă de la 1 iulie, lucră
rile de refacere a căii ferate Pă- 
tirlagele—Nehoiu. Cei peste 300 
elevi și studenți prezenți aici au 
efectuat o serie de lucrări de 
terasamente pe o lungime de 9 
km. Astfel, ei au extras 2 842 
tone de piatră din apa Buzău
lui, au încărcat și descărcat 4 547 
tone piatră. Sigur, contează cei 
600 000 lei cit reprezintă valoa
rea globală a lucrărilor efectu
ate, dar contează și întărirea or
ganismului. Au făcut mușchi, nu 
glumă.

M. C. ■

SOCIOLOGIE Șl 
CULTURĂ

Editura Academiei R.S.R. a 
scos recent de sub tipar, sub 
redacția lui Mihail Cernea, mem
bru corespondent al Academiei 
volumul : „Contribuții la socio
logia culturii de masă“, care iși

CONTAM H1I;
‘ SOCO.O<A
: CUlTURâ : 

DE MASĂ
'■ ‘r’!' jț.;.-?". .- ’
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propune clarificarea unor con
cepte sociologice, pornind de la 
delimitarea sferei de cultură de 
masă, investigind dimensiunile 
și mecanismele complexe ale -

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
18,15; 20,30). Viitorul (orele 15.30; 
18; 20,15).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE ; rulează Timpuri Noi 
(orele 9,30—20,30 în continuare).

PETRECEREA : rulează la Gri- 
vița (orele 10,30; 16; 18,15; 20,30), 
Floreasca (orele 15.30; 18; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18.15) , Grădina Tomis (ora 20).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO rulează îa înfrățirea 
(orele 15,30; 17.45: 20). Munca (o- 
rele 16; 18; 20).

INTRUSA : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuare). Artă (o- 
rele 15,30: 18). Grădina Arta (ora
20.15) .

CASTELUL CONDAMN AȚILOR: 
rulează la Unirea (orele 16; 18).

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Drumul Sării (orele 15.30; 17,45;
20).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET • rulează la Grădina Bu
zești (ora 20.30).

ACESTE FEMEI : rulează la 
Giulești (orele 15.30; 18; 20.30) Ra- 
hova (orele 1.5,30; 18). Gloria (ore
le 9; 11,15; 13.30; 16: 18,15; 20.30), 
Grădina Rahova (ora 20.30).

PAN WOLODYJOWSK! (ambe
le serii) rulează la Miorița (orelfe 
10; 16; 19 30).

VINATO RITI DE CĂPRIOARE î 
rulează la Cotroceni (orele 15.30; 
17.45: 20),

MARILE VACANȚE rulează la 
Crîngași (orele 15,30 18. 20,15).

CĂSĂTORIE ÎN STIL GREC : 
rulează la ^olga (orele 16 30; 18.30; 
20.30).

EXPRESUL COLONELULUI 

acțiunii culturale, prosecele de 
asimilare și transformare a cul
turii difuzate.

Colectivități muncitorești, ță
rănești. grupe de elevi și alte 
categorii de tineret sint tot atî- 
tea domenii supuse cercetării. 
Diferitele concepte sociologice a- 
nalizale sau fenomene sociale 
investigate constituie probleme 
de largă rezonanță, cu ecou ce 
depășește aria sociologiei cul
turii de masă, făcindu-1 deose
bit de util in munca activiștilor 
in domeniul culturii și artei.

AL. I.

OMAGIU
La 20 octombrie 1958 se stin

gea din viață academicianul 
Constantin C. Moisil, creatorul 
școlii numismatice românești, 
ilie Țabrea, elev și colaborator 
apropiat- al renumitului savant, 
prezintă în acest volum bogata 
și multilaterala activitate de

pusă de Constantin C. Moisil 
timp de o jumătate de secol, in 
domeniul științelor istorice și în 
special al numismaticii româ
nești.

Scrisă intr-o formă accesibilă, 
acest volum omagial oferă citi
torului nu numai o lectură deo
sebit de interesantă și instruc
tivă despre viața și opera de 
pionierat a lui Constantin C- 
Moisil. dar și o impresionantă 
bogăție de date informaționale 
despre realizările unor disci
pline istorice — poate mai puțin 
familiare — ca arheologia, nu
mismatica, gliptica etc. cărora 
Constantin C. Moisil le-a închi
nat viața,

I. AL.

AUTOSTRADA 
BUCUREȘTI—PITEȘTI 

VA AJUNGE LA...
SIBIU I

De aproape trei luni, o nouă 
arteră rutieră leagă Capitala de 
municipiul Pitești- încă înainte 
de terminarea lucrărilor de con
strucție a primei căi, Începuse 
construcția celei de-a doua părți 
a viitoarei autostrăzi, prima din 
țara noastră. Care este stadiul 
lucrărilor ?

— Pină in prezent ne spune 
Florin Stanciu, inginerul șef al 
șantierului, au fost atacate toate 
lucrările de poduri și podețe, 
precum și la cele două pasaje 
denivelate de la intersecțiile cu 
liniile ferate Giurgiu-Videle și 
București-Roșiori. existirjd con
diții ca pină la sfirșitul anului 
să trecem la montarea grinzilor 
prefabricate la pasajele amintite 
și la podurile peste riurile Cio- 
rogirla. Sabar și Argeș. Totodată 
au fost începute amenajările 
pentru rezolvarea nodurilor lu,- 
tiere. racordarea la drumurile 
de intersecție. Loturile Cioro- 
gîrla. Corbii Mari, Ionești. Că
lească și Pitești au încheiat a- 
proximativ 8 km. din banda a 
doua, iar pină in luna decem
brie. sectorul dintre km 11.5 și 
km 24,5 va înfățișa o secvență 
completă a viitoarei autostrăzi.

— Cum va arăta viitoarea 
autostradă ?

— Partea carosabilă a fiecărui 
sens de circulație, complet aco
perită cu îmbrăcăminte asfalti- 
că, va avea o lățime de 7,5 m. 
între cele două căi unidirecțio
nale va exista o zonă medii f i 
de separație lată de 4 m și plan
tată cu arbuști oină la înăiiimea 
farurilor mașinilor pentru ca 
razele acestora să se intersec

VON RYAN: rulează la Moșilor 
(orele 15,30: 18), Grădina Moșilor 
(ora 20).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Popular (Orele 15,30; 18;
20,15).

WARLOCK : rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PROFESORUL INFERNULUIî 
rulează la Flacăra (orele 16; 18;
20).

ORA HOTARÎTOARE : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18), Grădina 
Vitan (ora 20,30).

DEPARTE ÎN APUS : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : rulează la Grădina Capitol 
(orele 19,45: 21.45).

VÂ PLACE BRAHMS ? : rulează 
la Grădina Unirea (ora 20,15).

SPLENDOARE ÎN IARBA : ru
lează la Grădina Lira (ora 20,15).

STRĂINII : rulează la Progresul 
Parc (ora 20).

COCOȘATUL : rulează la Cine
mateca Union (orele 9; 11: 13; 15; 
17; 19; 21).

FRAȚII SAROYAN : rulează la 
Pacea (orele 15,30; 18; 20,15).

CEI CINCI DIN CER : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15). 

teze sub un unghi convenabil. 
Vor mai exista, pe ambele 
părți, benzi de staționare de 
3 m și acostamente de pămint 
de 0,5 m. astfel că lățimea auto
străzii va ajunge la 26 m. Pen
tru accesul vehiculelor se prevăd 
trei noduri rutiere, cu bucle de 
racordare, la București. Găiești 
și Pitești, toate celelalte inter
secții cu drumurile locale ne- 
avind acces pe autostradă. Siste
mul de proiectare — curbele și 
contracurbele mari, care evită 
totodată monotonia unui traseu 
rectiliniu — va permite circu
lația vehiculelor cu viteze pină 
la 140 km pe oră. întrucît vi
teza de frinare este mare, se va 
construi un gard de beton pen
tru a împiedica pătrunderea pie
tonilor și animalelor. în zona 
de traversare a pădurii Căscioa
rele. pe o distanță de circa 9 km 
se vor amenaja campinguri și 
hanuri turistice, stații de între
ținere. De-a lungul autostrăzii 
se va monta o rețea telefonică, 
cu posturi din 2 in 2 km. ceea 
ce va permite controlarea stării 
drumului în orice moment, iar 
conducătorilor auto anunțarea 
rapidă a oricărei defecțiuni teh
nice.

în viitorii ani vor începe lu
crările de prelungire a acestei 
autostrăzi, prin localitatea Că- 
pătineni. pină la Sibiu, dublind 
astfel șoseaua națională 7.

VICTOR RAREȘ

SUGERĂM: 
UN CONCURS 

PENTRU NUMELE 
VIITORULUI 

MICRORAION
Pe șesul Bahluiului,,ip fața 

actualei stații feroviare de călă
tori din Tați, va'Ti construit pe' 
o suprafață de 40 hectare un 
cartier modern cu 8 100 de apar
tamente. Cartierul, va dispune 
de o întreagă gamă de construc
ții social-culturale : două com
plexe de creșe și grădinițe, trei 
școli generale cu 90' de săl'i de 
diasi, un liceu, un dispensar cu 
centru stomatologic, un centru 
social-cultural cu bibliotecă, 
club și sală de festivități. Spa
țiile comerciale au fost ampla
sate la parterul blocurilor cu 4 
și 10 etaje incit principalele ma
gazine formează o esplanadă 
comercială. Peste trei hectare de 
spații verzi se vor continua de-a 
lunguj unei promenade. N-au 
fo,st omise nici locurile de joacă 
pentru copii Un singur amă
nunt nu le este, deocamdată, 
cunoscut proiectanților : n-au 
găsit, încă, un nume viitorului 
microraion. Sugerăm un concurs 
pentru stabilirea lui. Și pentru 
că volumul dotărilor social-cul
turale li se adresează mai ales 
tinerilor, credem că aceștia se 
vor și număra printre cei mai 
activi participanți. la concurs.

PREMIERE 
PE VERTICALĂ

Municipiul Bîrlad și-a îm
bogățit’, locurile de agrement cu 
un elegant ștrand. „Rulmentul“, 
de dimensiuni olimpice. Recent, 
s-a dat in folosință și hotelul 
„Moldova“ cu o capacitate de 
120 de locuri, restaurant și bra
serie.

Alte premiere pe verticală 
din același oraș : Complexul co
mercial „Cerbul de aur“, un 
bloc pentru tineret, și in curînd... 
o casă de cultură.

I. FLOR EA

GABRIELA
MELINESCU

— Mai sînteți încă în Bucu
rești ? Pe cînd concediul ?

— A fost. M-arn reîntors și

de dimineață • 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după amiază. Emi
siune în limba maghiară • 18,00 
Mult e dulce și frumoasă • 18,25 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto • 18.40 Cadran in
ternațional • 19,15 Anunțuri — 
publicitate o 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20.00 Ro- 
man-foileton : „Moara de pe Pad“ 
(IV) • 21,00 „Patrium Carmen“ — 
emisiune concurs de formații co
rale o 21,30 Lumea între cele 
două războaie mondiale. Film TV. 
realizat de E. Mândrie • 22,15 
Microrecital Roxana Matei și 
Luigi Ionescu. prezentați de N. 
Stroe • 22,30 Emisiune literară • 
22,55 Telejurnalul de noapte • 
23,05 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II

• 20,00 Evocări literare: Un 
mare patriot — Vasile Alecsandri 
• 20,15 Tineretul la rampă. în 
preajma concursului ..George E- 
nescu“ __ 1970 • 21.00 „Chopinla-
na“ — Interpretează ansamblul de 
balet al Teatrului ..Kirov“ din 
Leningrad • 21,25 Film serial : 
„Trei prieteni“ (IX) • 22,00 închi
derea emisiunii programului II.
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Teatrul Național „I.. L. Caragia- 
le“ (la Teatrul de vară .Herăs
trău“); MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN - ora 20: Teatrul ..C. 
Tănase“ (la Grădina Boema): ȘO- 
NATUL LUNII — ora 20. 

aștept apariția in librării a vo
lumului meu de versuri „Mater 
arheo terix". In editura „Emi- 
nescu“.

— In afară de acest volum și 
de articolele lunare din „Fe
meia" ?

— Voi termina in curînd, la 
începutul toamnei, cred, „Supra- 
bobinocarii“. Este continuarea 
romanului „Bobinocarii“, un 
volum in patru părți despre ur
mașii bobinocarilor.

— Patru părți ?
— Da : „Spinzurabilul prie

ten“. „Pisiconfeșiuni“, „Despre 
căminul de animale“ și „Happy- 
end fericit !“

—- Și la capitolul poezie ?
— Deocamdată pauză. Scriu 

de mai mult timp o piesă, pro
babil debutul rreu dramaturgie : 
„Un om gras intr-un om slab“. 

’Și-mi propun să string intr-un 
volum, articolele mele de plas
tică de la revista „Femeia", ar
ticole pe care, de altfel, le voi 
continua. Titlul volumului : „Re
velațiile poeziei“.

— Și proiecte ?
— M-ar tenta un scenariu de 

film. Despre natură — acest 
personaj atit de aproape. Despre 
obiectele și ființele naturii.

LILIANA MOLDOVAN

ADN sau ARN?
ÎNCĂ 0 „EREZIE" 

ȘTIINȚIFICĂ 
CONFIRMATĂ

După cum se știe, majoritatea 
geneticienilor consideră că 
acidul dezoxiribonuclele (ADN) 
este arhitectul oricărei celule. 
Suport al eredității, el coman
dă toate operațiunile de sinteti
zare a proteinelor care au loc la 
acest nivel microscopic. Pentru 
a-și realiza sarcinile ADN fo
losește o așa-zisă matriță simpli
ficată a propriei sale seneme — 
acidul ribonucleic (ARN). Acesta 
parcurge celula transmițînd de 
la nucleu spre celelalte organe 
schema „montării“ proteinelor.

Or, acum șase ani dr. H. Temin 
de la Universitatea Wisconsin a 
exprimat o serie de dubii în 
legătură cu această schemă cla
sică. Pentru că, observa el, ea 
nu ne permite să înțelegem 
modul în care anumite virusuri 
cancerigene pot deregla func
ționarea celulei în., care sint 
găzduite : aceste,, virusuri nu au, 
ADN, fiind compuse numai din- 
tr-un simplu filament de ARN 
învelit intr-un strat de protei
nă ! Or. aceste virusuri nu nu
mai că' modifică instrucțiunile 
genetice ale celulei, obligind-o 
să evolueze sub formă cance
roasă, dar falsa informație trans
misă de ele se integrează defi
nitiv in patrimoniul genetic al 
celulei atacate, care dă naștere 
numai la celule canceroase. Deci, 
conchidea dr. Temin, in anumi
te cazuri ARN nu numai că are 
aceleași puteri cu ADN dar este 
chiar capabil să fabrice un 
ADN reprezentînd propria sa

„ULTIMUL TREN"

DIN IZVORUL MUREȘULUI
(Urmare din pag. I)

prietenii, cite iubiri și cîte căs
nicii n-au înmugurit în ambi
anța romantică creată. pe te
rasa. de dans a taberei...

Imaginea unei tabere golită 
de toate aceste ornamente este 
incredibilă. Și totuși, la Iz
vorul Mureșului, într-o zi din 
săptămîna care a trecut, am 
avut prilejul să colind prin 
tabăra pustie. La club, jocu
rile electrice și mesele de te
nis se odihneau „acompania
te“ de o tăcere nostalgică. Pe 
aleile străjuite de copaci um
broși nu treceau grupuri gălă
gioase și nici nu răsuna zvon 
de cîntece. Terenurile sporti
ve jinduiau parcă după for
fota marilor întreceri... O 
serie studențească își înche
iase activitatea, iar urmă
toarea avea să-și facă de
butul abia a doua zi. Pentru 
24 de ore, liniștea a fost îm
puternicită să domine tabăra. 
Această liniște nefirească ur
ma însă unor momente în care 
entuziasmul înregistrase cota 
maximă. Ultimul tren din Iz
vorul Mureșului pleca noap
tea, la ora 2. Foarte puțini 
au fost acei studenți care s-au 
hotărît să plece la alte ore. 
Cei mai mulți au rămas pen
tru ultimul tren. Gestul a fost 
explicat simplu : „Viața de 
tabără ne-a oferit momente 
de o rară frumusețe. De aceea 
am căutat să-i prelungim e- 
xistența pină la ultima oră 
posibilă".

...Așadar, peste tot e liniș
te. Timp de 12 zile aici s-a 
desfășurat o activitate tumul
toasă. Acum însă n-a mai ră
mas nimic din specificul de 
tabără. Toate întîmplările, 
toate faptele s-au consumat. 
Aparent numai. Pentru că în 
realitate s-au transformat în 
învățăminte, în amintiri. In 
gară. înainte de plecarea tre
nului. fiecare dintre cei peste 
200 de studenți era tentat să-și 
etaleze talentul de povestitor, 
relatînd cu lux de amănunte 
întîmplări pline de interes ji 
de farmec. 

imagine pe care-1 încorporează 
cromozomilor celulei. Iată, 
așadar, schema clasică propusă 
de data aceasta intr-o formă 
totalmente inversată. Acum șase 
ani ipoteza părea o erezie știin
țifică. în prezent, după ce trei 
echipe diferite de cercetători 
au ajuns experimental la aceeași 
concluzie, ea începe să fie pri
vită cu cea mal mare seriozi
tate, mai ales de cancerologi. 
Și aceasta fiindcă pentru a fa
brica ADN virusul are nevoie 
de o enzimă : dacă aceasta ar 
putea fi inactivizătă, ceea ce in 
general este posibil in cazul en- 
zimelor, vom izbuti poate ca să 
im-piedicâm virusul să deregleze 
mecanismul celulei, blocînd ast
fel dezvoltarea tumorilor can
ceroase.

A.B.

CERUL VĂZUT
DE LA BÌRNOVA
Numeroși sint tinerii care-și 

petrec timpul liber la punctul 
turistic al Comitetului județean 
Iași al U.T.C. de la Birnova. 
Aici li se oferă condiții de prac
ticare a sportului, turismului, de 
petrecere plăcută, reconfortantă 
a timpului liber. Dar suprema 
atracție a fiecărei zile o consti
tuie astronomia : seară de seară, 
aici, telescoapele Societății astro. 
nomice de amatori „Orania“ din 
Iași ii conduc, pe tineri prin 
captivantele căi ale cosmosului.

V. V.

DOCUMENTE 
BEETHOVEN

La sala Dalles din Capitală 
s-a deschis expoziția documen
tară „Ludwig van Beethoven“, 
cu prilejul sărbătorii bicentena
rului nașterii marelui muzician.

Organizată sub auspiciile Uni
versității Populare București, 
expoziția cuprinde numeroase 
panouri cu fotografii reprezen- 
tind portrete la diferite virste 
ale lui Beethoven, imagini ale 
unor locuri natale (Bonn), ale 

’Unor locuri și oameni de la Vie- 
na, portretele unor prieteni, pro
tectori și editori, precum și lă
cașuri beethoveniene, săli de 
con'certe din Viena, reproduceri 
după partiturile celor mai ce
lebre lucrări ale Titanului, curr. 
ar fi cele nouă simfonii, uver
turi, concerte, muzică de balet 
și de cameră și opera „Fidelio“.

Această expoziție este încă un 
omagiu adus marelui compozi
tor in cadrul manifestărilor 
prilejuite de „Anul Beethoven“.

T. KARACAȘIAN

Se știe că tabăra de la Iz
vorul Mureșului are un profil 
complex : de odihnă și instrui
re. Sub egida Comitetului E- 
xecutiv al U.A.S.R. — acti
viștii asociațiilor studențești 
poartă aici discuții privind 
conținutul muncii profesiona
le, politico-edudative, cultura
le, sportive și turistice in vii
torul an universitar. Seria la 
care mă refer i-a întrunit pe 
membrii comisiilor profesiona
le. Deși aflați într-o tabără 
de vacanță, situată într-un a- 
devărat paradis al naturii și 
deosebit de bogată în activi
tăți distractive, acțiunile cu 
caracter de lucru au fost tra
tate cu toată seriozitatea. De 
altfel, nici acestea n-au fost 
lipsite de tentații. In acest 
sens, relatările celor din „ulti
mul eșalon“ sint elocvente. 
Voi reține însă numai două 
aspecte :

Elena Buzogan — studentă 
în anul V la Institutul de me
dicină și farmacie din Tg. Mu
reș și-a exprimat părerea că 
utilitatea tuturor manifestări
lor cu caracter profesional 
organizate în tabără este in
contestabilă. „Mesele rotun
de“, care au prilejuit schim
buri de opinii între reprezen
tanții diferitelor centre uni
versitare. institute și facultăți, 
s-au soldat cu un fond de 
experiență demn de a fi ge
neralizai.

Dar — așa cum preciza Ra
du Irimia. student la Acade
mia de studii economice din 
București — o experiență deja 
există. Activiștii comisiilor 
profesionale cunosc bine spe
cificul activității universitare, 
opiniile și preferințele studen
ților, particularitățile fiecărui 
colectiv studențesc. De aceea 
este foarte important că fac
torii de răspundere din do
meniul învățămîntului și vie
ții obștești i-au consultat în 
privința organizării procesului 
de tnvăfăniînt și activității e- 
ducatlve în anul universitar 
1170 197/ Tocaiășij Alexe 
Popeseu, adjunct al ministru
lui Învățămîntului, și Traian

SALUT CĂLDUROS
ZIARIIIIII

„APĂBAREA PATRILI“
Se împlinesc 25 de ani de 

la apariția ziarului „Apăra
rea patriei“, organ al Minis
terului Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Editarea primului număr 
al ziarului „Apărarea patri
ei“, a avut loc intr-o perioa
dă istorică puternic frămin- 
tată, cînd poporul român, 
pariicipind la evenimente 
politice și sociale fundamen
tale pentru destinul său, pu
nea bazele marilor translor- 
niâri socialiste viitoare. In 
memoria Primilor cititori ai 
acestui ziar era i/ncă prezent 
ecoul luptelor pentru elibe
rarea țârii, pentru înfringe- 
rea lascismnlui. era proaspă
tă amintirea tovarășilor lor 
d<> arme care căzuseră eroio 
la datorie.

Răspunzind cu cinste sar
cinilor puse în fața presei 
noastre de către partid, pre
cum și obiectivelor sale spe
cifice, de-a lungul celor 25 
de ani de apariție, z.iarul 
„Apărarea patriei" s-a dove
dit un prețios instrument în 
educarea patriotică a fiecă
rui contingent chemat să-și 
îndeplinească inalta datorie 
cetățenească, în mobilizarea 
la o bună pregătire de luptă 
și politică a forțelor noastre 
armate ; s-a afirmat ca o 
tribună inainlată a experien
ței pozitive obținute in in
struirea la nivelul exigențe
lor tehnicii militare moder
ne. ca un mesager al ideilor 
Înflăcărate și generoase, al 
îndemnurilor mobilizatoare 
ale partidului.

Ziarul „Apărarea patriei“ 
participă alături de întreaga 
presă de partid la amplul 
efort de înfăptuire a hotări-

Ștefăneseu, președinte al Con
siliului U.A.S.R., secretar al 
Comitetului Central al U.T.C., 
au participat, in tabăra de la 
Izvorul Mureșului, la ample 
colocvii despre sistemul infor
mațional și de documentare, 
echilibrarea sesiunilor de exa
mene. organizarea cercurilor 
științifice, predarea și însuși
rea limbilor străine, relația 
profesor-student, principiile 
colaborării dintre conducerile 
instituțiilor de învățămînt su
perior și asociații, perfecțio
narea sistemului de reprezen
tare a studenților în senatele 
universitare și consiliile pro
fesionale etc. S-au desprins 
concluzii folositoare atît. pen
tru munca studenților, cit și 
pentru activitatea Ministeru
lui învățămîntului și Comite
tului Executiv al U.A.S.R.

...„Ultimul tren“ a plecat și 
tabăra a rămas pustie. Stu
denții au luat cu ei, drept a- 
mintire, imaginea celor 12 zile 
de vacanță la Izvorul Mure
șului. cu toate învățămintele 
și frumusețile ce-i sint speci
fice. După o zi a sosit o altă 
serie și animația a reintrat in 
drepturile ei.

ȘCOALA PROFESIONALA Șl DE SPECIALIZARE POSTLICEALA 
PENTRU VALORIFICAREA CEREALELOR — CONSTANȚA

ORGANIZEAZĂ

C0US III ADMITEIÎT
1N PERIOADELE:

3—10 septembrie 1970, pentru meseria SILOZAR.
25—30 septembrie 1970 pentru meseria TEHNICIENI 

CONSERVAREA CEREALELOR.

Relații privind condiții!» de admitere se pot obține zilnic 
de la întreprinderile pentru valorificarea cerealelor din 
fiecare județ și de la școală, telefon 21.893.

rilor Congresului al X-lea, 
militează pentru îndeplinire» 
înaltei misiuni încredințate 
armatei române de partid și 
popor, de comandantul su
prem — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru continua 
ei perfecționare in spiritul 
celor mai mari exigențe, 
pentru sporirea contribuției 
militarilor ia edificarea in 
patria noastră a societății 
socialiste multilateral dez
voltate.

O bună parte a cititorilor 
ziarului „Apărarea patriei" 
sini tineri in termen, care 
după satisfacerea stagiului 
militar se intorc la mun
ca productivă in indus
trie, pe ogoare, in dife
rite instituții. Acordind o »- 
tc nț ie permanentă probleme
lor instrucției ostășești A ti
nerilor, educării lor politice, 
patriotice și cetățenești, 
„Apărarea patriei" se pre
ocupă, totodată, de pre
gătirea tinerilor in vede
rea integrării lor rapide 
în opera constructivă a 
întregului nostru popor, cui- 
tivindu-le dorința și ho- 
tărirea de a-și dărui ‘»»te 
forțele și priceperea infi 1- 
rll programului elabora. 
partid pentru continua dez
voltare și înflorire * * Româ
niei socialiste.

Cu prilejul împlinirii unui 
sfert de veac de la apariție, 
colectivul redacțional al 
„Scînteii tineretului“ adre
sează colegilor de la ziarul 
„Apărarea patriei", colabo
ratorilor săi un cald salut 
și le urează noi succese ia 
activitatea pusă în slujba În
floririi scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă 
România.

PELICANUL 
DE LA 

MURIODIOL
Romancierul francez Jules 

Verne vizitind în secolul trecut 
Delta Dunării, Tulcea și Bulina 
a rămas impresionat de fantas
tica frumusețe cuprinsă între 
aceste ape. Dar acesta nu este 
singurul călător străin care de
pune mărturie pentru ineditul 
acestor frumuseți. Călători ves
tiți ai antichității ca Herodot, 
Strabon și Ptolomeu, apoi Da- 

rius, împăratul perșilor și Ale
xandru cel Mare — in expediții
le lor au fost încintați de «- 
ceasta exotică lume lacustră 
despre care istoricul bizantin 
Constantin Porphirogenetul ci
tind 14 orașe-cetăți ale Dobrogei 
consideră printre acestea pe 
Aegissus (Tulcea) drept cea mai 
însemnată localitate a Dunării. 
Vizitind Delta, trebuie să ne 
oprim în primul rind la Colonia 
de pelicani de la Motița și la 

. săraturile de la Murighiol o altă 
mare minune a Deltei. Săratu
rile de la Murighiol se află nu
mai . la 40 km de Tulcea cu o 
abatere de 5 km de pe șoseaua 
asfaltată. După ce se vizitează 
împrejurimile .putem fi cazați 
intr-un original camping turis
tic amenajat din stuf și trestie 
prevăzut și cu 26 căsuțe de zid. 
Bufetul pescăresc excelează prin 
preparatele pescărești autohtone. 
A doua zi, camping-Service ia 
in primire autoturismele și ne 
pune la dispoziție 40 de am
barcațiuni cu motor sau lotci 
cu visle cu care vom pătrunde 
în împărăția liniștii. La Jurilov- 
ca vom admira casele lipove
nești construite după o anumită 
tradiție din scinduri vopsite, Cu 
interioarele pictate in ulei și cu 
nelipsita baie de aburi din 
curte. De aici ne îndreptăm spre 
Grindul Lupilor la cherhanaua 
vinătorilor de delfini. Toamna 
care se apropie oferă un minu
nat prilej pentru excursiile in 
Delta Dunării. Delta liniștii, 
Delta nuferilor... Iar aici, po
pasul pescăresc de la Murighiol.

I. M.
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e știe că virtuțile umane s-au 
fixat încă din timpuri imemo
riale tot așa cum se știe să tră

săturile general - umane, prin 
schimbările lor lente, impercep
tibile într-o singură generație

au hrănit convingerea că universul caracte
rologic, moral este apăsat de fatalismul 
imobilismului. Dacă între bine și rău, între 
curaj și lașitate, între demnitate și. slugăr
nicie, între sinceritate și ipocrizie încă din 
copilăria civilizației umane erau marcate 
granițe morale de necălcat, mutațiile inte
rioare în psihologia omului de-a lungul 
unei singure existențe păreau imposibile, 
utopice. Faptul nu trebuie să mire. Reunind 
în aceeași persoană pe proprietarul mij
loacelor de producție, pe producătorul bu
nurilor materiale și consumatorul roadelor 
propriei sale munci, este meritul fundamen
tal, propriu doar socialismului, de a pune
pe un nou făgaș al istoriei dezvoltarea, în 
infinite exemplare, a personalității umane 
cu un larg și complex profil moral-spiritual. 
Generînd un curs de

ormarea 
voltarea 
conștiințe eco
nomice a 
țiunii socialiste,

profunde mutații în

și dez- 
noii

na-

pro
sale, 

mate-

este — în orica
re dintre analizele transfor
mărilor petrecute în cei 
26 de ani în sfera conștiinței 
noastre socialiste — una 
dintre cele mai semnificati
ve și definitorii dimensiuni 
în profilul spiritual al 
concetățeanului nostru. Fe
nomen complex, reprezentă
rile oamenilor despre 
ducție și obiectivele 
despre cointeresarea
rfală dar și despre locul și 
rp^llț producției concret slu- 
j, un vastul angrenaj econo- 
rtiiv . și social sint reflexul 
imediat al acestei societăți, 
singura formațiune social- 
economică care cere fiecărui 
individ să acționeze ca un 
constructor conștient al unei 
noi organizări economice.

— Practica edificării noii 
economii socialiste — este 
opinia doctorului în științe 
filozofice tov. Mihai Cernea 
— inculcă în conștiința oa
menilor mobiluri economice. 
Dacă gindirea economică 
este în mod firesc și întot
deauna structurată și de țe
lurile economice individuale 
ale oamenilor, in condițiile 
construirii societății socialiste 
se dezvoltă treptat o nouă 
modalitate de înțelegere a 
relațiilor între interesele și 
mobilurile economice indivi
duale și cele generale ale 
societății, se dezvoltă o con
știință nouă a relațiilor din
tre interesele personale și 
cele colective. In noul model 
de gindire economică cultivat 
de construcția orinduirii so
cialiste, în contextul înțele
gerii noilor raporturi și legi 
economice, un element cen
tral îl constituie relațiile de 
proprietate. Revoluția so
cialistă, afirmind biruința 
proprietății colective asupra 
mijloacelor Ide producție a 
deschis procesul unei adinei 
mutații și în conștiința clasei 
muncitoare și a celorlalți oa
meni ai muncii despre pro
prietate. Traiectoria de la 
„al meu“ la „al nostru" re
zumă un uriaș salt istoric, 
o epocă, o revoluție spiri
tuală. care excede sfera 
conștiinței economice, mo- 
dificind și conștiința morală, 
politică, juridică a oameni
lor. Simptomatică pentru 
dobindirea conștiinței relații
lor de proprietate socialistă 
mi se pare geneza unei serii 
întregi de noi valori și cri
terii de comportament, vizi
bile cotidian in activitatea 
oamenilor în uzine, la sate : 
grija pentru avutul obștesc, 
spiritul econom, preocuparea 
pentru parametrii economici 
ai producției — productivi
tate, preț de cost etc., ceea 
ce, intr-un cuvînt, putem nu
mi atitudinea de gospodar 
socialist.

Noi și temeinice adevăruri 
fundamentale despre omul 
societății noastre socialiste, 
societate care împlinește 
în maturitatea sa douăzeci și 
șase de ani de existență, ele 
pot fi verificate oriunde, de 
la cele mai banale gesturi de 
chibzuire a eforturilor in 
raport de rezultatele muncii 
și pînă la cele mai spectacu
loase și decisive atitudini în 
care conștiința lui „al nos
tru“ excede chiar instinctul 
de conservare, anulează în
gustul simț de proprietar. Ci
titorul va înțelege, desigur, 
fiindu-i proaspete în me
morie nenumăratele fapte 
înscrise pe răbojul din urmă 
al luptei cu vitregia naturii 
în care zeci de mii de oameni 
au dovedit cu prețul unor 
mari eforturi cit de scumpă 
le e conștiinței lor averea 
noastră comună. Nu întîm- 
plător ne oprim puțin la a- 
cele zile cînd acordul intre 
conștiință și viață, puse sub 
același numitor in infinite 
ocazii a pus puternic în lu
mină sentimente și atitudini 
eroice, epopeice.

cubi de apă mî- 
năvăliți în halele fa- 
munceau de mai bine 
de ore pentru demon- 

utilajelor, pentru

ram, în prime
le ore cînd în 
Moldova de jos 
se anunțase 
starea de alertă, 
în Brăila la ki

lometrul 30 unde apele um
flate, incredibil, ale Șiretu
lui amenințau cu iminen
ta revărsare. La Fabrica de 
conserve din apropiere, mun
citorii, împresurați de pri
mii metri 
loasă 
bricii, 
de 24 
tarea
scoaterea lor în afara peri
metrului supus sinistrului. U- 
tilajele montate altădată in 
aproape 2 ani, în ritmul și 
dimensiuni de timp normale, 
au fost salvate în mai puțin 
de două zile. Faptele sub
ordonau vorbele nerostite, în- 
scriindu-se pe valori proprii 
doar omului pentru care a-

conștiința socială a poporului român, istoria 
celor 26 de ani de construcție neobosită a 
socialismului ne pune astăzi nu numai în 
fața unor realizări materiale uriașe, care au 
schimbat din temelii chipul spațiului nostru 
economic, dar și în fața unui profil spiritual, 
a unui chip uman propriu numai socialis
mului, propriu doar omului stăpîn pe soarta 
sa, pe convingerile sale, capabil să facă 
din speranțele sale de mai bine un program 
de muncă și de viață inalienabil. „Schimbă
rile survenite în structura socială a țării _— 
arată secretarul general al Partiduh 
munist Român, tovarășul tl" 
CEAUȘESCU — vasta activitate desfășurată 
de partid a influențat temeinic dezvoltarea 
conștiinței socialiste, profilul moral și spi
ritual al oamenilor". Astfel, în anii construc
ției socialiste s-a produs o profundă înnoire 
morală a societății, locul vechilor concepții 
și moravuri impuse de clasele exploatatoare 
luîndu-l tot mai mult concepția despre lume 
și viață, principiile etice ale clasei munci
toare.

lui Co- 
NICOLAE

o privesc la modul cel mai 
direct.

— Profundele măsuri în
noitoare luate de partidul 
nostru în ultimii ani — ne 
spune tovarășul inginer Ni
colae Gheorghiu, director al 
Uzinei de mașini electrice 
București — au acordat de
mocrației economice dimen
siuni mult mai convingătoa
re. Paralel cu perfecționările 
aduse modalităților de con
ducere și planificare a eco
nomiei naționale pe toate ve
rigile sale, cu folosirea mai 
eficientă și mai echitabilă 
a pîrghiilor economice s-au 
acordat și mai largi posibili
tăți de stimulare a inițiativei 
muncitorilor, tehnicienilor, 
inginerilor atit în realizarea 
sarcinilor de plan cît și în 
rezolvarea problemelor pe 
care le ridică producția mo
dernă. Cum e șl firesc, tine
retul, constituind majorita
tea colectivului nostru de 
muncă, beneficiază din plin

entuziaamul tineresc, conști
ința lor socialistă, sentimen
tul (pe care l-am numit de 
participare) de care sînt 
animați. Operația a fost rea
lizată repede, fără dificultăți, 
într-o ordine desăvirșită. 
Acțiunea nu era însă înche
iată. Deși create condițiile 
pentru un plus de pro
ducție adiționat la cel al uzi
nei, acest plus era și în func
ție de integrarea profesio
nală rapidă a noii promoții 
de muncitori a uzinei veni
tă de pe băncile școlii pro
fesionale. După efortul bra
țelor, a venit efortul intelec
tual, efortul pedagogic care, 
deseori, a asimilat, la tinerii 
maiștri și ingineri cuprinși 
în această acțiune și cel de-al 
doilea opt al zilei, cel al pro
priei instrucții sau distracții. 
Satisfacțiile reușitei au fost 
însă compensatorii : inte
grarea profesională a noi
lor cadre muncitorești s-a 
făcut paralel cu rezolvarea

nouă 
crește- 
sociale 
conști- 
cimpul

mutațiile de cea mai 
și importantă geneză 
rea responsabilității 
a fiecărui cetățean, a 
inței structurate de
magnetic al realizării întoc
mai a imperativelor supreme 
ale societății, ale națiunii 
noastre socialiste. Este aici 
imaginea concretă și fidelă 
a ideii marxist-leniniste con
form căreia libertatea re
prezintă necesitatea Înțeleasă.

te mul nou al so
cietății noastre 
socialiste se 
prezintă astăzi 
cu o structură 
complexă, mul

tilaterală dar armonio arti
culată. In personalitatea lui 
ooncură, pregnant implicate, 
valori politice, economice, 
profesionale, tehnice, știin
țifice, etice, culturale 
Pluridimensionali ta tea

etc. 
pro

organică a valorilor politice 
promovate intransigent de 
către partidul nostru, conso
lidarea și fertilizarea pe mai 
departe a conștiinței socia
liste a tinerilor noștri presu
pune însușirea fermă, crea
toare a principiilor materia
lismului dialectic și istoric.

GIndirea lucidă, emancipa
tă de mituri și idoli, stimu
larea gîndirii creatoare In 
acțiunea transformatoare a 
omului prin adecvarea per
manentă a mijloacelor la 
scopuri, însușirea consecven
tă a idealului de viață co
munist căruia îi corespunde 
o viziune prospectivă pe mă
sură, iată în cîteva cuvinte 
trăsăturile pe care le-a fă
cut de neconfundat, asimila
rea de către omul nou al so
cietății socialiste a filozofiei 
creatoare marxist-leniniste. 
Această filozofie este în plan 
politic, moral, spiritual —

vutul obștesc este încorpora
rea existenței șale trecute, 
proprii doar omului pentru 
care avutul obștesc este să- 
mînța roadelor care vor îm
bogăți în viitor viața seme
nilor săi. Nu departe, intr-un 
sat aflat practic sub ape 
l-am întîlnit pc brigadierul 
legumicol Ion Stanciu. El 
muncise cu înverșunare la 
ridicarea digului, stavilă in 
fața Milcovului care amenin
ța culturile dc zarzavaturi. 
Cind ei și ai lui au văzut că 
apele cresc mai repede decît 
obstacolul de pămint au în
ceput să care, cale de kilo
metri, cu brațele răsaduri de 
zarzavaturi 
lor ocolite 
Mare, cind 
cît de cît, 
uzine, din 
demn, au venit cu întreaga 
familie, cu mic cu mare ca 
să grăbească reconstrucția. 
Cînd citim în ziare că în ju
dețul Sibiu au fost lichidate 
pagubele pricinuite de inun
dații ne gîndim cu toții la 
duminicile roșii, la dumini
cile de făuriri în care se des
fășura o muncă nu mai pu
țin încordată decît în zilele 
consacrate, din moși-strămoși, 
muncii. > Da, la neistovitele 
duminici cînd solidaritatea 
muncitorească, halele au vuit 
sub bătaia ciocanelor pneu
matice, In cuptoarele o- 
țelăriilor a clocotit metalul 
incandescent, filaturile au 
tors firele necesare țesături
lor, cînd cărămidăriile — 
grație și celor deveniți în 
duminica odihnei obștești că
rămidari — au ars lutul ne
cesar reconstrucției.

Imaginile din acele zile 
sînt copleșitoare, de excep
ție. Dar această stare tensio
nală unică a pus în relief, 
într-o orbitoare lumină, ui
mitoarea capacitate a între
gii noastre -națiuni socialiste 
de mobilizare, această stare 
de excepție a demonstrat, 
printr-o proiecție grandioasă, 
ce forță de nestrămutat a 
devenit in 26 de ani conștiin
ța socialistă edificată pe 
convingerea intim asimilată 
de fiecare individ că fiecare 
este in același timp nu'numâi 
producătorul și consumatorul 
roadelor muncii sale 
totodată, proprietarul 
loacelor de producție, 
tățeanul suveran al 
sale. La o ultimă analiză a 
acordului între conștiință și 
viață geneza acestor senti
mente și atitudini este ideea 
responsabilității economice, 
devenită dimensiune orga
nică, valoare morală a nou
lui profil spiritual al con
structorului socialismului.

in ogrăzile case- 
de ape. La Satu 
apele s-au retras 
muncitorii din 

propriul lor în-

dar, 
mij- 

ce- 
țării

dată cu dez
voltarea forțe
lor de producție, 
cu îmbunătăți
rea condițiilor 
de trai ale po

porului și ridicarea nivelu
lui său cultural, Partidul 
Comunist Român promovea
ză cu consecvență ideea — 
idee subliniată puternic de 
Congresul al IX-lea— că so
cialismul trebuie să asigure 
o 
re
lor și 
toare 
cietății 
progresului social, exercita
rea celor mai largi drepturi 
și libertăți la care au aspirat 
masele de-a lungul timpuri
lor. Lărgirea și dezvoltarea 
democrației 
stituie unul 
profundului 
In același

tot 
în

mai largă pune- 
valoare a energii- 
capacităților crea- 

ale membrilor so- 
în interesul lor și al

socialiste con- 
din elementele 

său umanism, 
timp, asimilînd
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inițiativa creatoare a mase
lor, cultivînd la f 
membru al societății, 
timentul participării, 
girea continuă 
crației socialiste 
profunde mutații 
tura intimă a 
lității umane.
ritatea democrației 
liste — arată
NICOLAE CEAUȘESCU — 
stă în faptul că ea asigură 
participarea ia exercitarea 
puterii, la conducerea trebu
rilor țării, a întregului popor 
in interesul propriei sale 
bunăstări și fericiri. Acesta 
este izvorul inepuizabil al 
forței și vitalității societății 
noastre, garanția mersului 
victorios înainte pe drumul 
progresfllui și civilizației so
cialiste". Ca UNIC PRODU
CĂTOR SOCIAL. CA UNIC 
PROPRIETAR SOCIAL, CA 
UNIC DEȚINĂTOR AL PU
TERII POLITICE, în clima
tul de efervescență crea
toare instaurat după Con
gresul al IX-lea, se înfăptu
iește tot mai consecvent, în 

practica cotidiană, guvernarea 
statului de către popor, în 
folosul bunăstării și fericirii 
națiunii socialiste.

îmbunătățirea continuă a 
cadrului instituțional. care 
consacră democrația econo
mică în actualul stadiu de 
dezvoltare a forțelor de pro
ducție, a creat premisele eli
berării de noi energii ce 
amplifică uriașul efort con
structiv, a conferit colective
lor de muncă o înaltă res
ponsabilitate și voință de 
todepășire, a inculcat 
menilor, producătorilor 
mijlociți ai bunurilor, 
robust sentiment de partici
pare nu numai la realizarea 
directă a producției dar și 
la elaborarea deciziilor care

fiecare 
sen- 

, lăr- 
a demo- 

produce 
in struc- 
persona- 

„Superio- 
socia- 

tovarășul

au- 
oa- 
ne- 
un

de aceste măsuri de lărgire 
a democrației economice și, 
aș afirma, el este structurat 
din ce în ce mai mult, prin 
exercitarea permanentă a a- 
cestor drepturi, in sensul 
unei dăruiri și mai mari pro
ducției, intereselor generale.

Ni se relatează pe larg ur
mătoarea situație. Construc
torul reușise să înscrie în 
termen terminarea noii hale 
a uzinei. Mutarea unei secții 
de bază aici era o problemă 
vitală realizării planului. Mai 
mult decît atit realizarea, sub 
termenul planificat pentru a- 
ceastă operație, ar fj dezvol-

optimă a liniilor tehnologice 
de către aceiași tineri 
cialiști !

nu excluae ci,
spe-

per- 
con-

n condițiile 
fecționării 
tinue a demo
crației socialiste, 
îndeplinirea e- 
xemplară a în

datoririlor profesionale au un 
rol deosebit de important în 
crearea cadrului optim de 
manifestare a libertăților so- 
cial-economice și social-poli- 
tice.

— Ne aflăm in mijlocul u- 
nui proces de dezvoltare 
complexă a democrației so-

filului său __ _____
dimpotrivă, presupune uni
tatea sa 

: Devenind,
marxismului, o uriașă’ forță 
materială în transformarea 
lumii și a societății, în cei 
26 de ani pe care-i împli
nim în această lună de la E- 
liberare, filozofia a devenit 
și un puternic 
fertilizare a 
Am verificat in 
stră experiență 
verificat în existența noastră 
individuală că concepția ma- 
terialist-dialectică despre lu
me oferă o trainică bază teo
retică generală pentru con-

de sens.
prin apariția

ferment de 
conștiințelor, 
propria noa- 
socială, am

@ Partidul, un permanent modelator al omului 
nou al societății socialiste ® Conștiința so
cială 
noastre economice • De la „al meu“ la „al 
nostru“, o întreagă revoluție spirituală • Forța 
materială a inițiativei creatoare a maselor 
@ Responsabilitatea civică în cîmpul magnetic 
al realizărilor înfăptuite în cei 26 de ani de 

la Eliberare

sensibil seismograf al prefacerilor

tat rezerve pentru obținerea 
unei producții absolut ne
cesare îndeplinirii angaja
mentului asumat de colec
tivul uzinei. S-a apelat, ca 
și in alte situații, la tineri, 
la orele lor libere. In acest 
perimetru tradițional al 
distracției, al prefacerii for
țelor consumate in procesul 
de producție s-a exprimat, 
prin repetate acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică,

oa- 
pă- 
re- 
de

trăsătura de unire ideatică, 
elementul omogenizator — în 
planul convingerilor — a 
unității de interese sociale 
a membrilor societății noa
stre.

— Angajarea practică și 
conștientă in opera de con
strucție socială — își expri
mă opinia tovarășul profesor 
universitar doctor PAUL PO- 
PESCU-NEVEANU — a con
solidat impresionant atitudi
nea de solidaritate umană și 
patriotică. Aceasta se reflectă 
nu numai în ceea ce repre
zintă existența cotidiană dar 
și in proiecte, în idealuri de 
viață, intr-un cuvînt în con
vingeri. Se afirmă tot mai 
puternic legea specifică so
cialismului a interdependen
ței fericirii personale și feri
cirii colective. Prima nu e 
posibilă fără a doua care re
prezintă o premiză și o cale 
pentru prima. A fi cetățean 
al țării tale înseamnă a fi 
legat prin toată ființa ta de 
realitățile sociale. Colectivis
mul, considerat în modalită
țile lui concrete și implica
țiile sale generice, face să 
pulseze autentic nu doar in 
vorbă ci mai ales în faptă, 
umanismul socialist. Expe
riența noastră dovedește că 
strinsa corelare

eialiste — ne spunea tînărul 
cercetător al fenomenelor 
morale, tovarășul Vasile Po- 
pescu — și se poate lesne 
observa cîte energii de inteli
gență și inițiativă, altădată 
lăsate in stare latentă, sint 
degajate, capătă expresie 
concretă în acest proces. Din 
anchetele pe teren am obser
vat cu o mare bucurie că in 
anii din urmă au crescut 
sensibil disponibilitățile 
menilor în exprimarea 
rerilor proprii legate de 
zolvarea unor probleme
mare interes, în luarea unor 
decizii care prin implicațiile 
lor vizează structurile so
ciale cele mai intime. Acest 
fapt este reflexul nemijlocit 
al cadrului democratic în 
care concepem azi luarea 
tuturor deciziilor ‘de mare 
interes ; oamenii cred mai 
mult — și au multe motive 
să fie convinși de faptul că 
prin opiniile lor contribuie 
la rezolvarea optimă a unor 
chestiuni sociale majore. E 
un cîștig decisiv realizat in 
creșterea democrației noastre 
socialiste. Dar nu 
gurul, tot așa cum 
rea democrației 
nu poate fi făcută
de creșterea sensibilă a con
științei individului, de mu
tațiile profunde produse atit 
in conștiința opiniei publice 
cit și in responsabilitatea in
dividului în fața adevărate
lor valori morale ale colec
tivității socialiste. Accep
tarea totală și conștientă a 
normelor elaborate demo
cratic de întreaga obște — 
și ele sint astfel receptate de 
majoritatea covîrșitoare a 
populației — indică printre

este sin- 
examina- 
socialiste 
izolind-o

vingerile politice că ea fun
damentează teoretic concep
țiile social-politice.

— Adincile transformări 
petrecute in conștiința oame
nilor și, implicit a tinerilor 
— este opinia tovarășului ION 
POPESCU, prim-secretar al 
Comitetului Județean Con
stanța al U.T.C. — sînt și re
flexul însușirii, din ce în ce 
mai mult și din ce in ce mai 
nuanțat, a esenței materia
lismului dialectic și istoric, 
cu ajutorul căruia pot fi ju
decate cu certitudine feno
menele complexe ale vieții, 
realitatea bogată care ne în
conjoară, distingerea tranșan
tă a ceea ce este vechi și 
perimat de noul care se 
naște sub ochi și prin parti
ciparea noastră. Asimilînd 
știința creatoare maxist-le- 
ninistă poporul nostru, te 
tinerii patriei înțeleg și spri
jină unanim justețea neînti
nată a politicii interne și 
externe promovată cu con
secvență de Partidul Comu
nist Român, de conducerea 
sa în frunte cu secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae 
Fără a ne fi 
vem acces la 
fiei marxiste, 
de fundament 
posibilă descifrarea 
țelor legice ale dezvoltării 
sociale, sesizarea cerințelor 
obiective proprii fiecărei e- 
tape a dezvoltării pe care 
am parcurs-o, asimilarea in
timă a politicii elaborate 
științific de către partid, 
care a devenit cauza scum
pă a fiecărui cetățean 
al României socialiste de azi. 
Iată de ce aflînd în filozofia 
marxist-leninistă o bază ve
rificată prin atitea și atitea 
experiepțe sociale ca fiind 
de trăinicia granitului, ridi
carea continuă a nivelului 
conștiinței politice, însușirea

Ceaușescu. 
străduit să a- 
esența filozo- 

fără un astfel 
n-ar fi fost 

tendin-

colectivă 
permite o fecundă absorbție 
de valori și o mai vie afir
mare a specificului personal, 
cu atit mai mult cu cit a- 
cestuia i se creează un statut 
unanim recunoscut în siste
mul democrației noastre so
cialiste.

otențial virtual 
incomparabil, 

capital uman 
de neprețuit, 
calitatea și can
titatea oameni

lor specializați în condițiile 
orînduirii socialiste este nu 
numai un indicativ prin care 
se poate stabili, în parame
tri apropiați de real, prog
noza evoluției sociale, dar 
și gradul de maturizare a 
conștiinței sociale. In această 
privință proporțiile mutații
lor produse sînt de un spec
taculos care lasă să se între
vadă ce eforturi a investit 
societatea românească în ul
timii 26 de ani, ce valoare 
capitală reprezintă omul în 
condițiile societății socia
liste în care individul creea
ză prin el și pentru el o su-

perioară ambianță In care 
se regăsește umanismul său 
cel mai fierbinte.

Stimulate astfel, mutațiile 
produse în conștiința indivi
duală sînt nu numai remar
cabile dar și realizate 
proporții de masă. Iată o ci
fră care ne introduce în a- 
cest laborator de modelare 
a acestei conștiințe : școala 
noastră de toate gradele dis
pune astăzi de 200.000 de 
cadre didactice, ceea ce în
seamnă că la 25 de oameni 
din populația activă revine 
un cadru didactic. Dinamica 
cantitativă a cîtorva profesii 
de bază (o comparație calita
tivă ar fi imposibilă !) ne in
dică proporții incredibile : 
numărul inginerilor este 
astăzi de aproximativ 10 ori 
mai mare decît în 1944 ; nu
mărul economiștilor a cres
cut în aceeași perioadă, de 
aproape 6 ori în timp ce al 
medicilor este astăzi de apro
ximativ 38 000 față de 8 000 
cîți existau în anul Eliberării. 
In ultimii 10 ani, școala ro
mânească a pregătit aproxi
mativ 800 000 de muncitori 
și cadre cu studii medii de 
specialitate, circa 160.000 de 
specialiști cu o calificare su
perioară. Caracterul impe
rios al acestei necesități te 
fost formulat In amplul pro
ces de industrializare a ță
rii cu întregul său corolar 
de civilizație, pe care l-a sta
tornicit. Evident, repercu
siunile produse în creșterea 
randamentului social de că
tre această uriașă armată 
de specialiști nu face obiec
tul anchetei de față. Dar să 
încercăm să descifrăm puțin 
care sînt implicațiile produ
se în planul conștiinței so
ciale de acest proces masiv 
de intelectualizare profesio
nală. Paralel cu nașterea a 
noi focare de industrie con
centrată în numeroase cen
tre ale țării a avut loc și o 
răspîndire corespunzătoare 
a centrelor universitare, cu 
toate urmările pozitive pe 
care le presupune statorni
cirea unui puternic ferment 
de cultură. De la 4 centre 
universitare cu 26.500 de stu- 
denți în 1138 la 16 centre- 
citadele complexe ale noii 
spiritualități românești _
cu circa 150.000 de studenți 
In prezent, iată un salt can
titativ spectaculos, cu ecouri 
Și implicații și mai adînci pe 
planul calității. Să adăugăm 
aici obligativitatea la care 
constrînge dinamica econo
miei în calificarea și recalifi
carea profesională (atît prin 
studiu individual cît și prin 
cursuri serale, fără frecven
ță, cursuri de specializare, 
de ridicare a calificării pro
fesionale etc.) ca să avem o 
imagine exactă a unui întreg 
popor care muncește și înva
ță, practic, în același timp.

— Intelectualizarea con
științei — ne spune tovară
șul dr. Stelian Stoica, lector 
la Universitatea din Bucu
rești — este rodul firesc al 
procesului dialectic în care 
se edifică noua morală. Re
flexele acestei intelectuali- 
zări sînt detectabile în refu
zul misticismului și a idola
trizării, intr-o mare capaci
tate de angajare socială la 
care conduce cunoașterea și 
înțelegerea mobilurilor celor 
mai intime ale progresului 
social, puterea de orientare 
prospectivă la care, aș adău
ga, o mai nuanțată înțelege
re a raportului intre drep
turi și Îndatoriri, intr-un cu
vînt în conștientizarea exis
tenței și prin aceasta a di
recționării ei.

— Partidul Comunist Ro
mân — ne spune și cercetă
torul CONSTANTIN PAU- 
NESCU, șef de sector la In
stitutul de științe pedagogice 
— eșțe un permanent mode
lator, prin intermediul unui 
tip uman pe care concepția, 
relațiile interioare, raportu
rile stabilite in afară și stilul 
de existență îl definește 
printr-o expresie sintetică de 
om al umanității. Modelator, 
in primul rind prin modelul 
pe care-1 creează, HOMO 
HUMANITATIS poate fi de- 
finit prin cîteva nobile di
mensiuni din care aș enume
ra infinită receptivitate pen
tru nou, conștiința profundă 
a evoluției factorului deter
minant al progresului uman, 
(cu alte cuvinte o conștiință a 
istoricității omului), o mare 
capacitate de distilare a șar
jelor de bogății spirituale, 
sociale, morale pe care a- 
ceste două mari direcții le 
concentrează in permanență 
in conștiință.

.A/VWVWW

romovînd în fruntea sa puternice personalități, 
partidul promovează și astfel un model gene
rator de înalte valori morale. In această ac
țiune formativă, în aceste mari mutații de va
lori interioare, la a douăzecișișasea aniversare 
a Eliberării, oamenii se văd, se gîndesc ca oa

meni și se simt în cadrul interreiațiilor sociale ca purtători
ai unei umanități superioare. Ei simt umanitatea ca o condi
ție fundamentată a existenței lor și pentru aceasta vocația 
lor este eroismul, actul de devoțiune supremă față de uma
nitate, față de patria sa socialistă, față de Partidul Comu
nist Român, acest genial arhitect al chipului de azi și de 
miine ol patriei, al chipului nostru moral.

Anchetă social-politica

de V. ALEXANDRU I
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MAI MULT DECÎT ATENJIE LA RIGORILE : CRONICA LITERARĂ

FILME DE DIPLOMĂ „NARAȚIUNII
MIHAI

UNGHEANÜ
...... • U

Filmele de absolvire ale stu
denților regizori sînt o surpriză. 
Scoase la vedere, ele nu se arată 
cu nimic inferioare filmelor de 
diplomă străine pe care, de pil
dă, televiziunea le programea
ză. Mă gîndesc la filmul lui Po
lanski pe care micul ecran ni l-a 
oferit recent : „Doi bărbați și un 
dulap“. Desigur că nu aliniez 
toate cele 12 scurt metraje de 
diplomă filmului lui Polanski. Se
lecția'oferită în prima întîlnire a 
tinerilor cineaști ai cenaclului 
„Victor lliu" a fost totuși ine
gală, chiar dacă dominată 
de o tendință comună : aceea a 
unei ambițioase ținute cinemato
grafice. Un spirit de emulație ar
tistică neascuns este ceea ce se 
evidențiază de la sine. Regi
zorii nu-și propun cele mai fa
cile teme și cele mai facile re
zolvări. Chiar cele mai puțin con
vingătoare se supun unor pre
tenții deosebite. Ambițios. dar 
fără soluții pe măsura temelor și 
a intențiilor, este Vînătoarea lui 
Timotei Ursu în care tratarea 
rămîne încă în domeniul dis
cursivului. a literaturii. La Con
stantin Vaeni menționăm o re- 
proșabilă tendință de a aglo
mera situații și filmări de 
efoct în „Ceremonie albas
tră“. Filmului îi lipsește pro
funzimea, căutînd contactul 
superficial cu sala. Un exercițiu 
regizoral meticulos este „Jocul 
oamenilor mari“ de M. Moldo- 
van, în care se urmărește ritmul 
și atmosfera. Un film făcut ex
clusiv pentru ochi, alert, este 
cel al lui Șerban Creangă, 
„Săgețile", cu un final ex
celent prin capacitatea sugestivă.

Filme autonome sînt cele ale 
lui C. Azimioară și P. Bokor. Cu 
ele intrăm în rîndul filmelor care 
cer cronici separate. „Fata Mor
gana" este o ecranizare după 
D. Țepeneag în care surprinză
toare este subordonarea la su
gestiile textului și realizarea unei 
atmosfere de neconfundat. At
mosfera unui anume tip de pro
ză, caracterizată prin lirism și pa
rabolă este bine susținută de C. 
Azimioară, cu mijloace filmice 
adecvate. Bokor, înclinat către 
tratarea satirică a faptului divers, 
a realizat cu dezinvoltură o peli
culă amuzantă, nu lipsită de tri
miteri mai grave. „Fredonînd un 
reqviem“ e o satiră a mecanis
melor existentei care înlătură 
responsabilitatea conștiinței.

Cu totul deosebite ni se par 
însă filmele lui Radu Gabrea, Dan 
Pița, Mircea Veroiu și N. Mărgi
neanu. Regretul că nu le putem 
dedica cronici detaliate se mă
rește în cazul lor. Ne aflăm în 
fața unor regizori formați cu o 
distinctă personalitate artistică. 
Radu Gabrea, autor deja al unui 
film de lung metraj („Prea mic 
pentru un război așa de mare") 
se dovedește superior acestui 
film în producția de diplomă 
„Cadențe", film poematic pro
fund, de un lirism grav, susținut 
de un ochi care știe să vadă ne-

cruțător și filmic în același timp. 
„Suspecții", o peliculă documen
tară, datorată aceluiași Radu Ga
brea surprinde prin autenticitate, 
printr-o gîndire riguroasă a sce
nariului, prin curajul investiga
ției. Alături de „Prea mic pen
tru un război atit de mare", „Ca
dențe" și „Suspecții" întregesc 
un profil regizoral matur.

Film de excepție este și cel al 
lui Dan Pița „Viața în roz“, me
ditație asupra superficialității și 
a implacabilelor ei consecințe. 
Dincolo de prospețimea unui 
ochi care știe să vadă peisajul, 
(operator N. Mărgineanu) și a 
unei dezinvolturi care amintește 
de naturalețea filmului italian de 
marcă, se ascunde uri grav mo
ralist. Surprinzătoare este mai

suspens. Departe de a fi. din 
punctul de vedere al cineaștilor o 
specie ușor de abordat, ea impu
ne dificultăți enorme intrușilor 
și nerespectarea codului filmului 
polițist, necunoașterea ori incapa
citatea de a se adapta regulilor 
lui „duce la avalanșa de pro
ducții superficiale, mediocre pe 
care le vedem destul de des, pe 
ecrane. Alfred Hitckock a arătat 
că specia aceasta poate atinge 
adevărata artă și că ea rămîne 
urtul din cele mai grele exame
ne pentru un cineast. Cercul 
lui Mircea Veroiu denotă o ști
ință a ritmului și tensiunii re
marcabile. EI nu este încă un 
film propriu-zis, ci o suită de 
secvențe fără cuvinte cale pune 
în evidență. cu talent, virtuțile 
speciei. Deși doar un exercițiu.

AUREL DRAGOȘ

MUNTEANU

CINEMATO
GRAFICE-

Filmele prezentate recent la 
„Ateneul tineretului“ de cîțiva 
absolvenți ai Institutului poartă 
pecetea harului. Nu sînt specia
list și nu le-am cîntărit cu măsu
ra incomodă a criteriilor școlare, 
deși am avut impresia că multe 
dintre ele erau lucrări de diplo
mă. Ceea ce pot să afirm este că 
peliculele lor vădeau o prospeți
me în tratarea subiectelor, o vo
ință de a ieși de pe dramurile 
umblate, dorința vie de a ocoli 
banalitatea, pasiunea pentru film, 
intr-un cuvînl : talentul. Destinul

subiectul în discuție, „filozofia“ 
lui, tipul de existență socială pe 
care o duce. Cred că filmulețul 
lui Gabrea ar fi nedreptățit apli- 
cîndu-i-se regimul estetic al u- 
nui documentar obișnuit. Zgîrcit 
în mijloace, lapidar, el este o 
mică operă de artă, o simfonietă 
cinematografică unul dintre cele 
mai bune lucruri produse la noi 
în acest domeniu.

Văzînd Prea mic pentru un 
război atit de mare, la care 
m-am referit în treacăt mai sus, 
am avut atunci o bănuială care 
mi s-a confirmat cu ocazia fil
melor de la Ateneul din Aleea

Cit datorează autorul acestei 
neobișnuite cărți strictei actuali- 

• tăți literare nu se poate ști. Un 
cititor grăbit — și adesea aceș
tia se recrutează dintre profe- 

• sioniștii scrisului — ar putea-o 
trimite în rafturile anilor 30 
acuzînd-o de vctustețe. inactua- 

_ litate, pedanterie antimodernă 
ș.a.m.d. Comentatorii par a-i 
găsi. într-adevăr. valoare mai 
ales in caracterul ei insolit in 

A raport cu felul in care se scrie 
azi. Deci o valoare de circum
stanță, prin ricoșeu. Dar va- 

• loarea cărții e departe de a se 
explica prin această nostalgie 
după o artă ce nu se mai prac- 

• tică. Este adevărat că George
Alexandru — pe care cine ar 
risca să-l asimileze după normele 
comune unui debutant ? — este 

0 un Stilist desăvirșit. de o clari
tate și limpezime ce, ele, în
tr-adevăr, se practică destul de 

A rar. Fraza are arhitectură, nici 
un cuvînt nu-i nelalocul lui. 
O marcată suveranitate a stilu- 

• lui îi conferă o noblețe pe care
sintem înclinați să o atribuim

ga simularea și masca. Stilul 
nu e sincer. în „După douăzeci 
de ani“ (titlul însuși anunță un 
stil) tinărul îndrăgostit primeș
te lovitura despărțirii „politicos 
și sumbru“. travestit intr-o 
„glacială indiferență“, așadar 
drama este eludată prin stil, 
împingind lucrurile in schema 
retorică, falsitatea nu mai poate 
fi apărată. Iată cum suferă 
eroul în „singurătate“ : „Iar eu 
m-am retras atunci în singu
rătate, încercind să introduc o 
oarecare ordine în haosul con
trazicerilor de tot felul ce mă 
solicitau cu intensitate, acapa- 
rindu-mă. Asistam la o vastă 
depreciere a tuturor sensurilor, 
la un regres dureros și inexpli
cabil al ordinii celei mai gene
rale a lumii. Un cataclism vio
lent scuturase toată realitatea 
înconjurătoare de orice valoare 
pozitivă“, ș.a.m.d. Credința in 
poncifele curente este spulbe
rată prin adoptarea de circum
stanță a poncifelor. La o primă 
lectură se pare că întimplările 
acestea au sensul dat, in față,

du-le uităm de unde am plecat 
ori, mai bine, nimerim in altă 
parte. •

Ideea subtilă din „Stilul nu 
mai e omul" nu este contrazisă 
ci degradată, subminată, persi
flată dar prin aceasta povestea 
însăși nu este mai puțin incin- 
tătoare. Să vedem insă in ce 
constă degradarea. însușindu-și 
scrisorile unui îndrăgostit, ro
mantic (iubita trăind, firește, 
intr-un spațiu izolat de ziduri 
impenetrabile, arăt.îndu-se fără 
a fi văzută. intr-un balcon 
inaccesibil) eroul povestirii be
neficiază de grațiile femeii 
claustrate dar in contul unui stil 
ce nu-i al său. Ideea de stil e 
degradată prin aceea că, de 
fapt, orice simulație duce, poa
te duce, la același efect. Iubirea 
nu e ciștigată prin stil ci de
gradată prin utilizarea retorică 
a acestuia. Unul a creat stilul 
dar altul ii demonstrează tocmai 
caracterul convențional-retwic. 
Dacă acesta, stilul, ar purta cu 
adevărat pecetea celui care l-a 
creat atunci impostorul ar urma

ales capacitatea de a face film 
cu elementele cele mai banale, 
cele mai uzate cu putință. Pen
tru pelicula de care vorbim 
(Viața în roz) regizorul nu are 
nevoie decît de un camion, o 
șosea, cîteva biciclete. Actorul 
său, unicul, e neprofesionist. Dan 
Pița știe să ne vorbească cu na
turalețe. eleganță, poezie și gra
vitate despre ceea ce se întîm- 
plă zilnic în jurul nostru. Se pare 
că prin el vom cîștiga un regizor 
pasionat de actualitate și de dez
baterea etică, pe care știri să le 
ridice la nivelul artei. Fără „Viata 
în roz" și fără „Cadențe" în 
acest repertoriu al galei aminti
te este puțin probabil să fi apă
rut numele lui Polanski în artico
lul de față. Ele sînt însă pelicule 
probante ale maturității gîndirii 
cinematografice a celei mai re
cente promoții de regizori.

Aceeași demonstrație de bun 
nivel profesional face și Mircea 
Veroiu în specia de film care 
cere o rigoare specială, lilmul de

cu o ușoară nuanță parodică, fil
mul lui M. Veroiu e o demon
strație de profesionalism de cea 
mai bună calitate. Stăpîn pe 
uneltele sale e și operatorul-re- 
gizor N. Mărgineanu în filmul 
„Rătăcire", în care imaginea e o 
demonstrație riguroasă a inten
țiilor regizorului. Alături de 
Dinu Tănase (inspiratul autor al 
imaginii pentru „Ceremonia al
bastră" și „Jocul oamenilor 
mari"), N. Mărgineanu se impu
ne ca un operator de concep
ție.

Prea marele număr de filme 
(12), multe pentru o singură vi
zionare, pune în dificultate pe 
comentator. Ea a avut totuși a- 
vantajul de a prezenta o pro
moție solidară-artistic, subliniind 
diferențele și inegalitățile ei. Fo
losirea judicioasă a acestor tineri 
poate rezolva multe din dezide
ratele generale, actuale. în orice 
caz ei trebuie folosiți în raport 
cu convingătoarele probe de ca
pacitate și talent pe care ni le-au 
oferit filmele lor de diplomă.

lor este încă nesigur și poate că 
unii dintre ei nu se vor împli
ni. Depinde, în orice caz, de tă
ria vocației și de... studiourile 
unde sînt angajați ca regizori. în 
arta asta pretențioasă a filmului 
îți trebuie și investiții, nu e de-a- 
juns numai harul sau voința de a 
crea.

Două-trei filme mi-au reținut 
însă cu precădere atenția. în 
primul rînd documentarul lui 
Radu Gabrea. îl cunoșteam pe 
tînărul cineast din Prea mic pen
tru un război atît de mare, un 
lung metraj de frumoase promi
siuni. Afirm totuși că pelicula 
prezentată la Ateneul tineretului 
este mai valoroasă din punctul 
de vedere al subtilității procede
elor cinematografice. Am văzut 
la Radu Gabrea aproape o lecție 
de caracterologie, aparatul a ur
mărit trăsăturile interioare ale 
personajelor, cei care apăreau în 
cadru își „jucau" parcă propriul 
lor rol. în cîteva imagini era 
schițat un personaj, puteai bănui 
tot ceea ce gîndește, dincolo de

Monumentala construcție ieșeană in stil gotic : Palatul Culturii

Alexahdru. însetați de sensul pur A 
al imaginii, etalînd cu oarecare 
ostentație ceea ce au de spus, 
tinerii regizori neglijează un ele- A 
ment fundamental al limbajului W 
cinematografic : narațiunea. Ei 
nu știu să povestească cinemato- £ 
grafic. Probabil că în cazul lor 
s-a repetat experiența plasticieni- 
lor, care au considerat la un mo- 0 
ment dat că subiectul, motivul' 
pictural este un element de na
tură literară și că poate fi eludat 
din operă. Dar sptiia,' cetea ce 
poartă, ceea ce spune, adevărul 
artistic devine inevitabil o po
veste, pn discurs, o suită de mo
mente semnificative a căror în
lănțuire aparține unui teritoriu 
foarte dificil al artei. Nu este mai 
puțină narațiunea într-o pînză de 
Kandinski decît într-una de De- 
lacroix, de pildă, ca sa iau ca
zuri extreme. Tot așa, în cinema
tografie, a apărut foarte recent 
o agresivitate a imaginii semnifi
cative în raport cu povestirea ci
nematografică. Nu vreau să fac 
aici o profesiune de credință 
conservatoare, cred că imaginea 
pură, vizualul în sine este pre
ponderent în arta filmului, dar 
în același timp se află într-un 
raport cu celelalte componente, 
care nu poate fi stricat fără a 
primejdui sensul artistic al ope
rei. Tinerii regizori văzuți de 
mine la „Ateneul tineretului“ nu 
au „răbdarea“ cuvenită în „scrii
tura“ cinematografică (iertare 
pentru ticul profesional !). Iată 
unul dintre cele mai bune filmu- 
lețe: Vînătoarea lui Timotei 
Ursu 1 Mi-a plăcut pasiunea cu 
care a fost filmat, caracterul sa
cadat al imaginii, adîncimea su
gestiilor în planul ideilor artisti
ce. Totul era rău — rău urmărit 
în ceea ce privește povestirea ci
nematografică, iar ideea cea mai 
fecundă a filmului este pur și 
simplu eludată.

în încheiere un cuvînt despre A 
filmul lui C. Azimioară după un 
text de Dumitru Țepeneag. O 
maturitate excepțională în con
struirea imaginii, detașare și con
trol permanent al scenariului, o 
neobișnuită profesionalitate. Sub 
rezerva cine știe cărui element 
de surpriză, ne permitem o pro
feție. Acest autor poate să fie li
nul din marii autori de filme de 
mîine.

Radu Gabrea și colegii lui sînt 
de pe acum personalități artisti
ce demne de luat în consi
derare.

GEORGE ALEXANDRU:

Simple întâm
plări cu sensul

la urmă

maeștrilor îndelung 
Este, apoi, adevărat că 
scriitor are o conștiință 
ce acționează implacabil 
vocației stilului. Ironia, 
ori instrument al conștiinței 
critice, întoarce pe dos ceea ce 
stilul vrea să spună. Prima ob
servație pe care sintem deci 
obligați să o facem este că ceea 
■ce vacarmul, polemica zgomo
toasă ori replica despletită nu 
pot compromite obține fătță 
drept de apel o atitudine supe
rior ironică, un .stil ce pune dis
tanță intre obiectul și sursele 
agitației. Actualitatea reală a a- 
cestei cărți (pe care am apro
pia-o de „Ingeniosul bine tem
perat“ de M. H. Simionescu și 
„Matei Iliescu“ de Radu Petres- 
cu) consistă in atitudinea artis
tică : marile combustii, obsesii, 
haosul interior, violența existen
ței psihice și morale ca și, in 
genere, toate marile simulări 
sînt așezate intr-o retorică ăni- 
hilantă. Nimic nu poate degra
da mai convingător decit acest 
tratament de sursă maiorescia- 
nă (procedeul din „Oratori, re
tori și limbuți“). Cartea e pole
mică însă nu doar la nivelul 
stilului ci mult mai profund.: 
stilul nu este omul (o compu
nere se intitulează chiar așa) 
pentru că stilul poate fi simulat. 
Stilul tinde să devină o apa
rență tot atît de înșelătoare ca 
oricare alta, din mijloc de recu- 
noaștere el , devine un instru- 
ment de ascundere. Pentru a-1 
denunța ca atare. însă, legile 
lui trebuie asimilate, însuși- 

A te în chip desăvirșit. Numai o 
” perfectă minuire a stilului care 

ne ascunde poate sesiza și divul-

exersați, 
acest 

critică 
asupra 

semn

nu la urmă. Toate povestirile 
încep cu un comentariu didac
tic plin de atenție la stilul logic 
al expunerii (Eminescu nu-și 
incepe altfel prozele romantice), 
dar tocmai seriozitatea, doctis- 
mul conțin nu știu ce conștiin
ță secretă a parodiei ce se in
sinuează de altminteri în orice 
academism. Scriitorul n-ar fi 
însă primul personaj care tră
iește viața literaturii lui de n-ar 
proteja el însuși acest terito
riu fictiv. Oricit de înalt de- 
mistificator ar fi țelul său, nor
ma divulgării se 
literaturii.

începute sub 
ce poveștile sint 
rătoare. Poate fi 
procedeu scos din 
lecturii : sensul conținut în aTo- 
cuția didactică de la început e 
intr-un anumit fel eludat, ac
țiunea lui însăși e înconjurată, 
limitată, de scepticismul generat 
de ironia cu care ne este 
nicat. Oricit de teribilă _. .. 
parodia marilor elanuri, a ma
rilor obsesii nu avem 
de-a face cu parodii

oprește în fața
auspicii ironi- 
de fapt tulbu- 
vorba și de un 

psihologia

comp
ar fi

totuși 
curate : 

farmecul poveștilor rămîne, în 
ciuda «fi tocmai datorită iro
niei din care s-au născut. în 
orice fabulă. în fabula „clasi
că“, morala e la urmă dar toc
mai morala Pe face să pierdem 
sensul tulburător al lecturii, des
tramă farmecul vieții parcurse 
pină la formularea sentinței, a 
învățăturii moralizatoare. Po
veștile lui George Alexandru, 
oricită fină ironie ori parodie 
subtilă ar conține, sint niște 
fabule fermecătoare a căror mo
rală este, ne place să credem, 
programatic anihilată. Citin-

CE PLACE PUBLICULUI 
NU PLACE UNIUNII 
COMPOZITORILOR

Săvîrșim aproape un truism 
spunind că nicăieri bursa suc
cesului nu prezintă un specta
col mai dinamic, uneori de un 
dramatism care atinge paroxis
mul, decit în muzica ușoară. 
Ne-am obișnuit de multă vreme 
ca două cosițe aurii și o voce 
precum multe altele să arunce 
uitarea peste numele unor ve
dete pină ieri fascinante. Știm 
că interpreți de excepție pot 
răsturna intr-o lună toate cri
teriile și clasamentele disc-jo- 
ckeilor de pretutindeni. Și în 
acest marasm halucinant, in 
care amănuntul lustruit pină la 
ostentație devine, deseori, atuul 
decisiv al vedetei, niște oameni 
reușesc să-și păstreze un statut 
al lucidității. Sint compozitorii 
— ne gindim la profesioniștii de 
valoare — singurii care pot 
menține acest echilibru fragil, in 
care se înfruntă la o tensiune 
deosebită autenticitatea cu mi
ma, valoarea cu impostura. 
Popularitatea compozitorului 
este limitată și condiționată de 
cea a interpretului. De aici și 
încercările multor compozitori 
de a-și interpreta singuri me
lodiile. Moustaki a compus ani 
de zile pentru mari'e vedete ale 
cintecului francez, dar numai în
tr-o singură seară, aceea cînd a 
îndrăznit să apară pe scenă, 
și-a cîștigat meritata populari
tate, care-1 ocolise vreme înde
lungată.

Puțini dintre compozitorii ro
mâni ai genului, s-au bucurat 
Ia 25 de ani — virsta lui ROMEO 
VANICA — de popularitatea pe

care acest tinăr compozitor a 
dobindit-o în numai doi ani de 
cînd a debutat. Așadar, un in
terviu cu Romeo Vanica nu 
poate incepe decit cu această în
trebare :

— Cum ați primit succesele 
aproape instantanee de care 
s-au bucurat melodiile dum
neavoastră „Primăvara“, „Iu
bire; bibelou de porțelan“. „De 
va veni la tine vîntul" etc. ?

— Succesele de public, cu li
niște și bineînțeles cu plăcere. 
Insuccesul in fața autorităților 
în materie, cu mai puțină plă
cere.

— Care este acest insucces ?
— Am prezentat Uniunii 

Compozitorilor citeva melodii, 
printre care și cele amintite de 
dumneavoastră, spre a fi achi
ziționate In referatul întocmit 
de către onorata comisie, aceste 
melodii sint declarate ' absolut 
nule din punct de vedere armo
nic, melodic etc., intr-un cu- 
vint foarte slabe.

— Ce vi se impută ?
— încălcarea unor dogme — 

pentru că există și așa ceva în 
muzică — pe care n-am de 
gînd să le respect, atîta timp cit 
pot face muzică bună și făp- 
tuind astfel de „erezii“. Sînt 
absolvent al Conservatorului și 
știu — măcar atit — că după 
treapta a V-a nu poate urma 
cea dc-a IV-a. dar lucrul acesta 
nu mă interesează și nu mă în
grădește cind compun. Dacă 
pot scrie muzică bună uitînd a- 
ceste „restricții" o fac cu plă
cere. De fapt o fac compozitori

de mare prestigiu de vreo sută 
de ani încoace. Cei care-și pe
trec viața numai între dogme 
devin cu timpul simple pretex
te, ca și „regulamentele“ pe 
care le întocmesc. Pot fi oare 
obligați poeții să scrie numai 
în versuri alexandrine, pe 
motiv că există și această formă 
prozodică ?

— Cite lucrări v-au fost achi
ziționate de către Radiotelevi- 
ziune ?

— în 1968 „Primăvara“. Pri
ma și ultima.

— Bine, dar posturile de radio- 
televiziune difuzează cu o frec
vență care vă onorează și ce
lelalte melodii ale dumneavoas
tră !

— Știu. Vă repet însă, că nu
mai „Primăvara“ mi-a fost a- 
chiziționată. Restul au fost im
primate în urma unei înțelegeri 
între reprezentanți ai radiotele- 
viziunii și formația „Mondial“. 
Eu nu am fost întrebat și nu 
mi-am dat asentimentul. Și 
melodiile — să-mi fie iertată 
lipsa de modestie — nu sint 
ale formației mai sus-amintite, 
ci ale mele.

— Ciudat. La fel de ciudat ca 
și faptul că mulți iubitori de 
muzică ușoară vă cred compo
nent al acestei formații.

— Știu și asta. Printre scriso
rile trimise formației in una 
scrie : „mi-a plăcut, mai ales, 
timbrul cald al interpretului și 
comoozitorului Romeo Vanica“. 
Dacă semnatarul scrisorii m-ar 
auzi cîntînd ar fi dezamăgit. In 
general mă deranjează faptul

că sînt considerat „compozitorul 
formației „Mondial“. Nu sînt 
compozitorul formației „Mon
dial“, așa cum această formație 
nu este a mea.

— Poate pentru că melodiile 
dumneavoastră sint interpretate 
aproape exclusiv de forma
ția „Mondial“ aceste confu
zii sînt ușor de făcut. Nu 
vi se pare straniu că alți 
interpreți nu vă cinta melodiile?

— De loc, fiindcă știu moti
vul, Atit timp cit melodiile mele 
nu sint achiziționate, interpre
ti! nu le pot prezenta în emi
siunile radioteleviziunii. E foar
te simplu. Pe de altă parte, sînt 
solicitat de către formații și in
terpreți să le dau partiturile 
melodiilor. Am obosit scriin- 
du-le de mină. Editura Muzicală 
nu mi le poate edita fără o a- 
probare din partea Uniunii Com
pozitorilor și îmi este teamă că 
solicitînd această aprobare, aș 
putea-o obține, deși melodiile 
mele, pentru această instituție, 
cum v-am spus, nici nu există !

— Ce știți despre publicul 
dumneavoastră ?

— Destul. Mă bucur pentru 
faptul că nu este format numai 
din spectatori de virsta mea.

— Unde ați fost repartizat 
după terminarea Conservatoru
lui ?

— Sint profesor la Bolintin- 
Vale și lucrez cu o reală plă
cere la formarea unui cor de 
elevi, formație care a și obți
nut unele mici succese.

— în ceea ce privește compo
ziția, care sînt lucrurile ce vă 
interesează în mod deosebit în 
acest moment ?

— Colaborarea cu un autor de 
idei, mă gîndesc la partea lite
rară a cintecului Doresc să co
laborez în continuare cu Ga
briel Drăgan, ale cărui calități 
vocale pot fi folosite cu succes 
de un compozitor dispus să-i va
lorifice unele efecte de mare 
singularitate. Și eu sint dispus. 
E destul ?

— Nu știu. Veți constata sin
gur.

DORIN TUDORAN

CINCI1
ani în căutarea ■

PROMISIUNILOR À 
„EXCEPȚIONALE“ Â
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ne răspunde tovarășul NICOLAE MUNTEANU,
directorul Direcției teatrelor

în urma anchetei întreprinse 
printre tinerii actori de la teatrele 
din Oradea, Sibiu și Cluj, am 
cerut explicații de la directorul 
Direcției Teatrelor, Nicolae 
Munteanu.

— Situația absolvenților în 
cele trei teatre din țară nefiind 
prea încurajatoare, ce părere 
aveți ?

— Nu se poate generaliza. Din 
unghiul utilizării în spectacole, 
tinerii nu se pot plînge.

— De regulă, doar în primul 
an după absolvire...

— Da, e adevărat. în fiecare 
an solicitările teatrelor sînt ex
trem de multe. Dar nu există 
în toate teatrele o reală preocu
pare de a crește, de a maturiza 
aceste talente „explozive“ în pri
mul an de profesiune. Producția 
artistică primind, perspectiva 
dezvoltării tinerilor actori e, din 
păcate, mai mult teoretizată în 
teatrele noastre.

— De ce ?
— Motive ar fi multe. Unele 

scuze, altele acuzații. Sînt multi 
directori-voiajori, stau un an, doi 
și îi preocupă în primul rînd re
pertoriul, nu distribuția. Alții, 
poate nu sînt capabili să fie pe
dagogi. Alt motiv : fluctuația ti
nerilor. Mulți pleacă de la tea
tru] în care au fost repartizați

încă după primul an de stagiu. 
Nu poți să te bazezi pe ei.

— Dar aceste plecări nu țin 
cumva de alte motive ?

— Ajungem la un „lanț" de 
scuze dacă mergem așa. în 
bună măsură, da. Cazarea de
fectuoasă a tinerelor cadre. (O 
semnalam și noi prin spusele in
terlocutorilor noștri de la Sibiu 
și Oradea n.n.). Apoi obișnuința 
din institut, unde sînt*  crescuți 
ca în „seră“. Se lovesc de pro
blemele teatrului, simt că nu 
mai sînt în centrul atenției (e grav 
atunci cînd trec la periferia a- 
tenției I). Și pleacă, renun
ță la luptă, la ambiție, la 
munca strînsă. Ideea cu „practica 
în teatre“ sugerată de directorul 
teatrului din Sibiu e interesantă. 
O aprob întrutotul și-i voi da 
concursul. Mai ales că și rectorul 
Institutului de Teatru. G. Dem. 
Loghin, îmi vorbea despre așa 
ceva. Pe urmă, mai e o poveste. 
Acest mult discutat „miraj al 
Bucureștiului". Și acesta are une
ori scuze. în București tînărul 
actor are posibilitatea unor cola
borări. apariții în emisiuni la ra
dio,. la televiziune. Acolo... Ve
deți și clv., dificultăți specifice. 
Și cam multe. încetul cu încetul 
le vom remedia.

în privința regizorilor tineri e 
o altă problemă. Expedierea lor 
în teatrele din țară după 4 ani și 
jumătate de institut, de lucru 
cu colegi de generație, s-a dove
dit falimentară. E și greu, de alt
fel, să pui în spinarea unui 
tînăr, „n' spectacole dintr-o sta
giune de teatru profesionist. Nu 
e recomandabil nici pentru ca
litatea profesiunii lor. De aceea, 
ne-am gîndit să-i oprim după ab
solvire în București, pentru doi 
ani eventual. Să lucreze alături 
de personalități regizorale. Tot 
un fel de „practică în producție“. 
Cu șanse de reușită evidente.

— Să revenim însă la situația 
„anormală“ a celor cîțiva tineri 
actori despre care vorbeam : re
medii ? și o barieră în fața ge
neralizării, există ?

— Facem toate eforturile ca 
să creăm aceste remedii și 
această barieră. Repet, situația 
nu e generală și asta ne dă drep
tul să nu fim pesimiști. O mai 
mare grijă la alegerea directori
lor de teatre — ar fi un prim re
mediu. Și anularea tuturor moti
velor expuse mai sus — ar fi și 
barieră, și remediu.

LILIANA MOLDOVAN

SIMPUIMTIMHARI

să fie descoperit însă înșelăto
ria. artificiul, duce la același 
natural efect : femeia e ciștigată 
de cel care oferă aparența unui 
stil. Autorul are perfectă drep
tate, in cazul său : stilul nu mai 
este omul ! „Philemon și Bau- 
cis“ reprezintă un stil dar ce 
ascunde, sau relevă, el ? înțe
lepciunea bătrinului sihastru se 
înalță pe un subsol de crime 
monstruoase. învățătura mare
lui înțelept, asimilată unui stil 
de viață exemplar, este deci 
retorică, simulație grotescă. In 
altă povestire amorul pisicesc 
este urmărit și descris într-un 
„stil“ romantic-feerio (firește, 
o farsă grotescă).

Așa încit inactuali ta tea aces
tui scriitor este o falsă inactua- 
litate .EI însuși simulează ca
noanele unui stil literar lovind 
chiar încrederea, noastră în ceea 
ce se petrece sub auspiciile ace
lui stil. Ne dă sensul înainte 
pentru a-1 degrada in cele din 
urmă. Cultul însuși al aminti
rilor. ca să mai cităm un caz, 
poate fi doar o simulare, cum 
■se petrece în „în căutarea 
timpului pierdut“. Pretext al 
unor meditații cu aer de profun- 
djtate („Insă mai prețioase de-,, 
cit toate sînt suvenirurile unor 
fapte uitate pe care întimplarea 
le scoate la iveală pe neaștep
tate, ea hoiturile înecaților pe 
care capriciile valurilor le fac 
să răsară...“), cultul amintirii ce 
ne oferă șansa de a trăi a doua 
oară este detronat chiar de „po
vestea“ menită să-l ilustreze, 
între cei doi prieteni nici o a- 
mintire nu s-a păstrat însă 
orice „amintire“ inventată pe 
loc. se poate susține prin pu
terea de a o face să pară reală. 
Un spirit comun ar fi denunțat 
pe loc eroarea insă eroul po
vestirii o acceptă și construieș
te. stimulat de perplexitatea 
confuziei, în spiritul ei. Și a- 
tunci. „noua“ amintire confec
ționată în spiritul unei erori, 
intră in aceeași solemnă „carte 
cu coperțile ferecate cu argint 
greu, între paginile cu lumină- 
turi de mare preț, îngălbenite 
de vreme, pe care o răsfoiesc 
cu miini tremurînde, uneori". în 
acest chip amintirea devine un 
vast depozit de fapte posibile, 
nicicând întîmplate, ea este chiar 
literatură. Ironia înaltă e în de
monstrarea fără ostentație a 
incapacității regulii de a expli
ca faptele. Trecutul, amintirea 
sint o altă imaginație de vreme 
ce in „cartea cu coperțile fere
cate cu argint greu“ ficțiunea, 
invenția provoacă aceeași nos
talgie ca amintirea faptelor pe
trecute, autentice. Nu sintem 
nrea departe de atitudinea este
tică a lui Mircea Horia Simio
nescu a cărui carte divulga un 
scriitor ce privește lumea sub 
specia literaturii. După cum la 
autorul „Ingeniosului bine tem
perat“ orice poate deveni lite
ratură (ideală fiind utilizarea 
posibilităților infinite pe care o 
banală carte de telefoane le 
poate oferi fanteziei inepuizabi
le) tot astfel pentru George A- 
lexandru posibilitatea literaturii 
nu stă in obiect ci in subiectul 
creator. în „Visul unor nopți 
de vară“ miraculosul lac „ase
meni mărilor moarte“ e sub 
ochii banali ai dirigintelui poș
tei „uri fel de lac, mai mult o 
băltoacă care se umflă cind 
plouă“. Distanță ce nu poate fi 
apreciată decît cu măsura iro
niei. semnul ori instrumentul 
conștiinței critice creatoare. în 
George Alexandru, ironistul de- 
mistificator îl stimulează sur
prinzător și aparent paradoxal 
pe creatorul unor „povești“ de 
un farmec pur. superior. în a- 
cea.stă coexistență consist# ca
racterul remarcabil al primei 
sale cărți.

C. STĂNESCU
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Miercuri la amiază a avut loc 
în Capitală festivitatea organiza
tă cu prilejul absolvirii de către 
promoția 1970 a cursurilor Aca
demiei Militare.

La festivitate au luat parte 
general-colonel Ion Ioniță, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., minis
trul forțelor armate, Cornel O- 
nescu, ministrul afacerilor inter
ne, general-locotenent Ion Co- 
man, adjunct al ministrului for
țelor armate, secretar al Consi
liului Politic Superior, general- 
locotenent Grigore Răduică, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Securității Statului, Ion Cosma, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești, Virgil Cazacu, secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., adjuncți ai ministrului 
forțelor armate, general de arma
tă Ion Tutoveanu, comandantul 
Academiei Militare, generali și o- 
fițeri superiori.

Pe platoul din incinta acade
miei, unde a avut loc festivitatea, 
ministrul forțelor armate, gene
ral-colonel Ion Ioniță, a primit 
raportul și a trecut în revistă 
subunitățile de absolvenți.

După intonarea Imnului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a luat cuvîntul ministrul 
forjelor armate care, în numele 
co 1 berii de partid și de stat, 
al rășului Nicolae Ceaușescu 
personal, a adresat noilor absol
venți un călduros salut, felicitîn- 
du-i, totodată, pentru rezultatele 
obținute în formarea unei califi
cări superioare. Vorbitorul a urat 
actualei promoții a Academiei

Militare succese în perfecționa
rea continuă a procesului pregă
tirii de luptă și politice, în edu
carea efectivelor în spiritul tradi
țiilor glorioase făurite de popor, 
al hotăririi nestrămutate de a în
făptui politica marxist-leninistă a 
partidului nostru de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul românesc, 
pentru a fi oricînd gata să-și facă 
datoria față de popor, față de 
cauza socialismului și păcii.

în numele absolvenților a luat 
cuvîntul șeful promoției, colone
lul Nițescu Valentin, care, dînd 
glas sentimentelor de recunoștin
ță față de conducerea partidului 
și statului, a exprimat angaja
mentul noii promoții de a-și face 
datoria cu răspundere și devota
ment în funcțiile ce le vor fi 
încredințate.

S-a dat apoi citire telegramei 
adresate de către absolvenții A- 
cademiei Militare Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al partidului, președintele Consi
liului de Stat, comandant suprem 
al Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România, în care 
se spune :

In acest moment solemn, gîn- 
durile noastre, ale ofițerilor ab
solvenți ai facultăților de coman
dă și stat major, de arme și 
servicii, ai facultății militare po
litice, se îndreaptă cu dragoste 
fierbinte și nemărginită recunoș
tință spre Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
spre dumneavoastră, iubite tova
rășe NICOLAE CEAUȘESCU,

exprimîndu-ne sentimentele 
deosebită stimă și prețuire fafă 
de preocuparea permanentă pe 
care o manifestați pentru forma
rea de cadre cu o temeinică pre
gătire tactico-operativă, politico- 
ideologică și de specialitate, ca
pabile să-și aducă o contribuție 
sporită la întărirea capacității de 
apărare a patriei.

Pătrunși de răspunderea ce ne 
revine, asigurăm Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, pe dumneavoastră perso
nal. tovarășe secretar general al 
partidului și comandant suprem 
al forțelor noastre armate, că ne 
vom consacra întreaga capacitate 
de muncă realizării la nivelul ce
rințelor a planului pregătirii 
de luptă și politice, fiind gata 
oricînd să apărăm cu bărbă
ție pămîntul strămoșesc, cuceriri
le revoluționare ale poporului, li
bertatea și independența patriei, 
cauza socialismului.

La sfîrșitul festivității a avut 
loc defilarea subunităților de o- 
fițeri aparținînd promoției de ab
solvenți 1970.

de
Zilei de 23 August:

La căminele culturale din Mă- || 
ceșu de Sus, Teslui, Dăneți și la ■ 
Casa de cultură din Băilești, din ■ 
județtil Dolj s-au desfășurat sim- ■ 
pozioane cu tema „23 August — ■ 
filă de aur în istoria patriei“. Cu ■ 
același prilej, în municipiu] Craio- ■ 
va s-a dat startul întrecerii pen- ■ 
tru „Cea mai bună formație ar- ■ 
tistică a anului 1970“. ■

Manifestări asemănătoare au 
fost organizate și în județul Me
hedinți. Marți după-amiază, ge
neralul în retragere Ion Gașpar, 
profesorul Iulian Schinteie și lt. 
col. Constantin Vorotic, partici- 
panți la războiul antifascist au 
luat parte la un simpozion dedi
cat zilei eliberării. în încheiere 
formațiile artistice ale casei de g 
cultură au prezentat montajul li- g 
terar-muzical „Pe treptele lui g 
August“.

■
■

B

■
(Agerpres)(Agerpres)

CRONICA U.T.C.

Primire la tovarășul 
Ion Iliescu

Tovarășul Ion Iliescu prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele ti
neretului a primit ieri delega
ția Federației de Tineret a 
Partidului Muncii din Olanda 
formată din Boudijn Uythof, 
președinte și Hans Brosse, se
cretar cu probleme internațio
nale.

Cu prilejul discuțiilor a fost 
realizat un larg schimb de

opinii cu privire la preocupă
rile celor două organizații, u- 
nele aspecte ale vieții interna
ționale contemporane și miș
cării de tineret, precum și în 
legătură cu dezvoltarea in vii
tor a relațiilor dintre cele 
două organizații.

Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a primit 
miercuri după-amiază pe dr. Ray
mond Guaterò, reprezentant al 
Programului Organizației Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare, 
precum și pe ing. Santiago Ca
ballero, dr. Eliasea Samch, ing. 
Marcel Dinu, reprezentanți ai Or
ganizației Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare industrială, aflați 
într-o vizită în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au 
participat Ion Popescu, adjunct al 
ministrului industriei ușoare, re
prezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă de 
Mihail Roșianu, președintele 
Consiliului General al A.R.L.U.S., 
de activiști ai A.R.L.U.S.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul 
București, și 
dei.

Uniunii Sovietice la 
membri ai ambasa-

★
la Moscova delega-La sosirea 1 

ția a fost întîmpinată de G. G. 
Sotnikov, adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini grele 
pentru transporturi și energetică, 
prim-vicepreședinte al Asociației 
de prietenie sovieto-române, A. I. 
Rotanova, vicepreședinte al aso
ciației, și alți reprezentanți ai a- 
cestei asociații.

■
■
■
■
■

■

Cupa Voința 0 ETAPĂ FOARTE Participare valoroasă
ANIMATĂ, CiȘTIGATĂ DE CICLISTUL

MAGHIAR FERENC ISZAK

la Campionatele Naționale 
de atletism ale juniorilor

• MIERCURI LA AMIAZĂ, a 
plecat la Moscova o*  delegație a 
Consiliului General al A.R.L.U.S., 
condusă de acad. Cristofor Si- 
mionescu, membru al Biroului 
Consiliului General al A.R.L.U.S., 
care va participa la manifestările 
ce vor avea loc în Uniunea So
vietică cu prilejul sărbătoririi zi
lei de 23 August.

din 19 august •
■

Programate 
succesiune 
cursuri atletice internaționale, 
campionatul național al juniori
lor mari poate părea la prima 
vedere un concurs de mai mică 
importanță. Cine a fost însă ieri 
pe Stadionul Republicii printre 
sutele de concurenți și a asistat 
la întrecerile viu disputate, ca
racteristice tinereții, și a văzut 
la startul multor probe atleți 
care cu zile în urmă reprezen
tau culorile țării în echipele de 
seniori, își poate da seama că 
această ediție a campionatelor 
de juniori este un concurs valo
ros. Tradiționalele curse de 
100 m cu care încep îndeobște 
concursurile atletice nu au ofe
rit surprize. La fete Eleonora 
Monoranu a cîștigat cu un mo
dest 12,1 sec., sub posibilitățile 
ei. în schimb băieții prin Szabo 
Tamaș și Mitrofan au reușit să 
egaleze recordul probei cu 10,5 
sec. Si probele de 400 m au fost 
cîștigate de favoriți, ambii conr- 
ponenți și ai loturilor de seniori : 
Mariana Filip, și Francisc Ghe- 
deon, fără să aibă contracandi- 
dați redutabili au devenit cam-

imediat după o 
bogată de con-

de 
mai

pioni ai probelor cu timpii 
54,5 și respectiv 48,4. Mult 
disputată a fost proba de 110 m 
garduri unde de-abia în finalul 
probei campionul balcanic de 
juniori Ion Glava a reușit să 
cîștige (47,7 sec.). Dar cea mai 
spectaculoasă probă a zilei a fost 
indiscutabil 1 .500 m fete unde 
se întîlneau de asemenea două 
junioare, componente ale echipei 
de senioare, Natalia Andrei și 
Rafira Fița. După ce conduce
rea în cursă a fost dusă pe rînd 
de mai multe ori, de cele două 
protagoniste, în finalul cursei 
Rafira s-a impus autoritar 
(4:27,5). In aceeași probă, la bă
ieți, pe primele două locuri s-au 
clasat în ordine doi atleți meta- 
lurgiști, Cornel Dilua și Florea 
Șandru, după o cursă destul de 
lentă pe prima parte. Primul re
cord republican întrecut a fost 
la aruncarea greutății unde 
Gheorghe Sulta a cîștigat cu 
15,85 m întrecînd cu aproape 
un metru pe următorul concu
rent. •

Așteptat cu interes, duelul la 
înălțime între Doja și Negomi- 
reanu, acesta s-a terminat repede 
în favoarea primului (2,02 m) 
în timp de adversarul său nu a 
reușit să ocupe decît locul pa
tru.

Concursul continuă astăzi în- 
cepînd de la ora 15,00.

Din nou o secvență agitată, ra
pidă, cu acțiuni temerare, succe- 
dîndu-se în ritm vioi în special în 
a doua parte a cursei. Așa a fost 
etapa a doua desfășurată pe ruta 

| Brașov — Rupea — Brașov, 124 
I km parcurși cu peste 42 km pe 

oră.
Au fost numeroși rutierii care 

• și-au încercat șansa căutînd să 
I facă o breșă ce avea să le des- 
I chidă drum spre eventuală victo- 
I rie de etapă. In fruntea lor s-a 

situat dinamovistul Alexandru So- 
1 fronie recentul cîștigător al turu

lui Macedonie. El a fost pe avan
posturi chiar de la plecare ini
țiind o evadare „in trei“, împreu
nă cu juniorul Nemțeanu de la 
Steaua (foarte inimos'și el) și ita
lianul William Zerbini. Terțetul 
se înțelege foarte bine și obține 
la un moment dat un avans de 
trei sferturi de minut, Cle mai 
aprig muncește în morișci Sofro- 
nie. El știe că nu are sprint final 
remarcabil și ca atare o mare vic
torie nu o poate obține decît prin 
evadare. Dar în ciuda eforturilor 
celor trei fugari, în zona cărora 
Sofronie nu vrea să depună ar
mele cu nici un preț, cei trei sînt 
absorbiți de pluton, în apropiere 
de Rupea, după o teribilă urmări
re de aproape o oră. Pe primul 
plan apare acum italianul Franco 
Martini, bătăiosul din prima eta
pă, secondat de juniorul Teodor 
Drăgan (Voința), Ștefan Szekely 
(Dinamo) și bătrînul vulpoi al șo
selelor, Ion Ardeleanu — de la 
Metalul Plopeni. Un cvartet pus 
pe fapte mari, se pare, după ar
doarea cu care pedalează, numai 
că steliștii anulează inițiativa a- 
cestora. încep hărțuielile care se 
fin lanț. Vilmoș Egyed, Vasile 
Teodor, Constantin Popescu, C. 
Giigore, polonezul Manfred Gar- 
bas, bulgarul Slavcio Ivanov, din 
nou Nemțeanu, C. Ciocan, italie
nii Venturino și Scromino, iarăși 
Ion Ardeleanu și mulți alții lan
sează atacuri după atacuri vizînd, 
spre finalul etapei, o desprindere 
decisivă. Și, peste tot, mereu, a- 
celași „machedon“ Al. Sofronie, 
inepuizabil și combativ. Dar, de 
fiecare dată, plutonul condus de
seori de mureșanul N. Davic și 
alți cicliști printre care, explica
bil, și purtătorul tricoului galben

Emil Rusu, contracarează furioa
sele atacuri și orice tentativă.

Și astfel, un pluton de peste 50 
de alergători angajează de drept 
un sprint monumental pe care îl 
cîștigă scundul, dar robustul ci
clist maghiar Ferenc Iszak.

Iată clasamentul etapei: 1)
Ferenc Iszak — Ungaria, 124 km 
în 2h 56 min. 05 sec. ; 2) Ștefan 
Ene — Steaua ; 3) Vasile Burla
cii — Steaua ; 4) N. Ciumeti — 
Dinamo : 5) Roberto Felini —
Italia ; 6) Vasile Teodor — Dina
mo și plutonul, toți în același 
timp. In clasamentul general con
duce Emil Rusu (Dinamo) urmat 
de colegul său N. Ciumeti.

Astăzi, în cursul dimineții, se 
desfășoară etapa a treia pe dis
tanța Brașov — Poiana, 13 km. 
contratimp individual iar după- 
amiază, etapa a IV-a, Brașov — 
Tg. Secuiesc — Brașov — 
112 km.

EMIL IENCEC

La sfîrșitul lunii august și 
începutul lunii septembrie, 
pe litoralul românesc al Mă
rii Negțre va avea loc o ine
dită manifestare sportivă : 
Raliul elegantei, organizat 
de Automobil Clubul Român 
și firma „Europa turistică“ 
din Italia.

Concursul cuprinde mai 
multe probe grupate in două 
categorii : sportive și de ele
ganță și este deschis tuturor 
automobiliștilor din tară și 
străinătate.

Probele concursului spor
tiv constau din parcurgerea

Juriul va acorda distincții 
pe probe :

— PREMIUL ELEGAN
TEI ÎN CONDUCEREA AU
TOMOBILULUI :

— PREMIUL TEHNIC PEN
TRU CEA MAI BUNA CON
DUCERE TEHNICA AUTO :

— PREMIUL 
PENTRU CEA 
CANTA ÎMBRĂCĂMINTE, 
Încălțăminte și coa
fura a concurentei 
sau PASAGEREI :

— PREMIUL ELEGAN
ȚEI PENTRU CEL MAI 
ELEGANT AUTOMOBIL.

Silviu DUMITRESCU

MODEI
MAI F.1.Ï- MERIDIAN

Raliul elegantei

INITIATIVE
(Urmare din pag. I)

Imagine de la serviciul tehnic de calcul al Combinatului siderurgic Galați.

PRONOEXPRESI
Numerele extrase Ia con- ® 

cursul nr. 34 
1970.

EXTRAGEREA I :
33 18 I 11 10 45

Fond de premii 480 624 lei.
EXTRAGEREA A Il-a :

39 44 5 1 12 32 3 24
Fond de premii 321 766 lei.

■
■

unui traseu de 60 km (regu
laritate) cu o viteză medie 
impusă de 30 km in locali
tăți și 50 km în afara lor : 
demaraj pe distanță de 400 
m ; slalom : înscriere in 
curbă : parcare. Probele con
cursului de eleganță sînt : 
forma și eleganța caroseriei, 
eleganța culorii, a amenajării 
și gradului de confort interi
or, originalitatea și eleganta 
pasagerei sau conducătoarei 
automobilului. Pentru fiecare 
probă și grupe de probe se 
acordă punctaje și se întoc
mește clasament separat, 
astfel că un automobil poate 
participa Ia una sau la mai 
multe probe in funcție de 
înscriere.

înscrierile și consultarea 
regulamentului concursului 
se fac la Comandamentul ra
liului de la hotelul Albatros 
din Mamaia, precum și la 
toate punctele de informații 
ale A.C.R. de la principalele 
hoteluri de pe litoral, pină 
Ia 26 august a.c., pentru 
prima rundă, care va avea 
loc in zilele de 29 —30 august 
și pină la 2 septembrie, pen
tru runda a doua, care va 
avea loc in zilele de 5 și 6 
septembrie Ambele runde 
sint independente și cu cla
sament separat.

(Agerpres)

• In continuarea turneului pe 
care l-a întreprins în țara noas
tră echipa franceză de rugbi 
A. S. Mauleonais a jucat ieri 
in Capitală cu echipa Dinamo. 
Rugbiștii români au obținut vic
toria cu scorul de 18—8.

• Miercuri la Sibiu s-au întil- 
nit într-un meci internațional 
amical de fotbal echipele Stea
gul Roșu Brașov și Olimpiakos 
Pireu (Grecia). ~ " 
mâni au terminat învingători cu 
scorul de 2—1 (2—1).

• La Constanța s-a disputat 
jocul amical de baschet dintre 
echipele masculine Farul Con
stanța și Dubla Olomouc (Ceho
slovacia). Oaspeții au cîștigat 
cu scorul de 85—77 (38—37).

• LA ATENA au ineeput ieri 
întrecerile balcaniadei de nala- 
ție. In proba de 100 m bras mas
culin victoria a revenit Iui V. 
Costa (România) cronometrat eu 
timpul de riO ’7/10. Proba de 400 
m liber (masculin) a fost cîști- 
gată de M. Slavic (România) cu 
rezultatul de 4-24”4/10.

• INTR-UN MECI de verifi
care desfășurat miercuri la 
dapesta, selecționata R. P. 
gare a învins cu scorul de 
(0—0) echipa U.T.A. Arad.

Fotbaliștii ro-

Bu- 
Un- 
3—0

(Urmare din pag. I)

univers al construcției în per
manentă efervescență. îmbrăcat 
in largi rostogoliri de pulbere, 
dominat de vacarmul specific 
locurilor unde oamenii luptă cu 
apa și betonul, cu roca și me
talul. cu timpul... în această 
ambianță, întrebarea „Dar cu 
tine ce-i aici ?“ devine un fireso 
debut de interviu, care-și pri
mește. din partea puștanului în
trebat. răspunsul prompt :

— Ce să fie ? Muncesc.
— Ciți ani ai ?
— 17. Adică aproape 18.
— Cum te cheamă ?
— Hans Reinhardt Benning.
— Parcă-am mai auzit nu

mele ăsta, Benning.
— Se poate. E tata.
într-adevăr, cine n-a auzit, la 

Porțile de Fier, de experimen
tatul și sobrul maistru dulgher 
Benning !

— înveți meseria lui ?
— Pe-a lui și dte-oi mai pu

tea.
— Nu te-ai fixat la o mese

rie anume ?
— Ba da.
— Ce vrei să-ajungi ?
— Inginer constructor.
— Și pentru asta cite meserii 

trebuie să știi ?
— Vreo cinci, de bază. Dar 

n-o să am timp.
— De ce ?
— Pentru că eu vin aici nu

mai in vacanță.
— Ești elev ?
— Da. Am trecut într-a Xll-â 

la teoretic, la „Gheorghe I'.a- 
zăr“. Din Sibiu, nu din Bucu
rești.

— Și ce știi să faci ?
— Dulgherie de 

Industriale
— Și chiar știi, 

„miroși“ meseria ?
— Ce să spun eu ?

alții. Muncesc aici de trei ani, 
adică asta este a treia vacanță.

— Să-l intreb pe maistru ?
— Nu chiar pe el...

: Jfliehe Petre, comandantul

Șantierului național al tinere
tului, care mă-nsoțește, îmi 
spune, șoptit, că maistrul Ben- 
ning se poartă cu fiul său mai 
aspru, mai exigent decit cu toți 
ceilalți muncitori — de-aici și 
sfiala băiatului...

— Ce materii îți 
mult, Hans ?

— Chimia, fizica 
matematica. Dar la 
am note mai mici decit la cele
lalte.

— De ce ?
— E mai grea. Cea mai grea. 
—• Dar și cea mai frumoasă !

plao mai
și mai ales 
matematică

istoria constructivă a Hidrocen
tralei de pe Dunăre... La nici 16 
ani împliniți, băiatul acesta, fi
rav se-ntîlnea cu una din cele 
mai mari construcții ale acestor 
decenii, fiind implicat direct, cu 
forțele lui firave, in epopeea 
Porților de Fier... Nu știu dece, 
băiatul îmi apare dintr-odată 
mai înalt, mai lat în umeri... 
Dar — ce e drept, e drept — 
nasul ii rămîne tot cîrn.

— Ce faci in timpul liber. 
Hans ?

— Citesc. Mă plimb. îmi place 
drumeția. Acum doi ani am fost

VISE MARI

construcții

sau doar
Să spună

— Cea mai folositoare !
...îmi spune că în fiecare va

canță. după luna (sau lunile) de 
șantier, numai la matematică 
învață, că acum trebuie să-nve- 
țe și mai mult fiindcă materia 
„s-a făcut și mai grea“ iar el, 
care avusese-ntr-a X-a, la ma
tematică, opt, într-a Xl-a a luat 
numai șapte, cu toate că a-nvă- 
țat pe ruptele, mai mult ca 
înainte.

— Aici, 
place mai

— Peste
lucrat la Port-amonte. anul tre
cut — la Podul-cheson, acum lu
crez aici, la Lotul 1 baraj. A- 
tunci mi-a plăcut acolo, acum 
îmi place aici.

...Port-amonte. Podul-cheson, 
Lotul 1 baraj ! Tfei mari obiec

tive, trei etape importante in

pe șantier, unde-ți 
mult. Hans ?
tot. Acum doi ani am

în Apuseni, anul trecut în Del
tă...

— Anul ăsta ?
— Nu știu. Poate mă duc la 

Dealul Rodnei, să-mi întîlneso 
clasa. Băieții lucrează acolo...

— Tot la muncă te duci ?
— Tot. Mai in glumă, mai in 

serios, dirigintele (prof. Richard 
Schuller) ne-a spus, la încheie
rea anului, că in vara asta cine 
nu pune mina 
«m.

— Dar tu ai 
pe ciocan...

— Și lopata 
ce tata — iar săpatul, 
fel. e și 
•tructor. 
pe asta.

— Ești
— Nu eu. tata...
...Acești maiștri

pe lopată nu e
pus mina pe teslă.
e sculă — așa zi- 

intr-un
con

ti
el ..meserie' 
Trebuie

de 
s-o-ncerc

înțelept. Hans.

de șantier nu

în lungime de peste o mie de 
kilometri. S-a îngropat conductă 
în lungime totală de cinci sute 
de kilometri. Șaptezeci la sută 
din investiție a fost realizată. Pa
tru mit de hectare predate înain
te de termen beneficiarilor — 
cooperativelor și întreprinderilor 
agricole din Jegălia, Fetești, Pe
rișorii, Pietroiu, Mărculești, Bor- 
cea, Săveni. O contribuție însem
nată la salvarea suprafețelor în- 
diguite în perioada marii încor
dări din primăvară, chirpici con
fecționați, în timpul liber —

clădesc, după cum se vede, nu
mai giganți energetici, ci și ca
ractere. Micite Petre îmi spune 
că Hans nu e singurul licearv-o- 
draslă de constructor, care lu
crează. vacanță de vacanță, pe 
șantier. Băiatul artificierului 
Coste Ion. fostul brigadier de la 
Bumbești-Livezeni, fiul și 
fiica lui Gașpar Adalbert, vete
ranul de la Salva-Vișeu, fata lui 
Terhes, elevă într-a X-a. pot fi 
găsiți tot aici, pe șantier, in
tr-o vacanță a cărei frumusețe 
este aspră și a cărei poezie...

— îți place poezia. Hans ?
— Nu ca matematica, dar îmi 

place.
— Spune-mi primele versuri 

care-ți vin in minte !
— ,,A fost odată ca-n povești,/ 

A fost ca niciodată...“
...A fost odată ca-n povești... 

A fost odată o generație tînără, 
abia ieșită din negurile războiu
lui și chemată de partidul comu
niștilor să pună umărul la re
construcția țării. Și acești tineri 
s-au numit ..generația șantiere
lor“... și au trecut anii, și tinerii 
de-atunci au ajuns maiștri cu 
timple sure și tot ..ai șantiere
lor“ au rămas, chiar și peste 
două decenii și mai bine. Iar 
băieții și fetele lor. fiind ai altui 
timp, sint o ..generație a căr
ții“. Dar și a șantierelor, pentru 
că......Pentru că. imi spune Mi-
che Petre, constructorii noștri 
vîrstnîci sint ca niște șefi de di
nastii — a minerilor, a dulghe
rilor. a zidarilor, a betoniștilor 
— iar fiii lor nu fac decît să 
continue ce-au început părinții. 
La o altă treaptă. De pildă, in 
vreme ce maistrul Benning este 
o cască galbenă (tehnician), fiul 
său năzuiește să devină o cascăsău năzuiește să devină o' 
albă (inginer)“.

...Dar. deocamdată, Hans 
tă cască albastră.

De ce porți, Hansli. 
albastră a electricienilor ? 
place mai mult meseria

— Nu, dar 
frumos, 
toată, căștile de pe șantier al
bastre le-aș face...

poar-

casca 
Iți 

asta ? 
albastrul e mai 

Bacă ar fi după mine

pentru circa două treimi din fa
miliile sinistrate din localități li
mitrofe Dunării. In patru luni, un 
volum de lucrări aproape cît în 
întreg anul 1968 I Dar în aceste 
patru luni, au lucrat aici, pe Șan- 

Pietroiu — Ștefan cel 
aproape o mie de brigă- 

Deocamdată pe primul 
întrecere se situează bri-

tierul 
Mare 
dieri 1 
loc în 
gada a șasea de screperiști con
dusă de Nicolae Crăcihnescu, cel 
mai tînăr conducător de lot din 
întreg șantierul. Ei au obținut de
pășirea cu peste cincizeci la sută 
a tuturor indicatorilor de plan.

în perioada ce a urmat consti
tuirii Șantierului Național al Ti
neretului s-a desfășurat aici, în 
sudul Bărăganului, marea ofensi
vă în vederea încheierii lucrărilor 
de amenajare pentru irigații îna
inte de luna decembrie. Greutăți 
au fost și mai sînt. Dar oamenii 
aici se formează și, Șantierul na
țional — cadru de manifestare și 
de educare a noii generații de 
meseriași — tocmai această me
nire o are : să-i obișnuiască pe 
tineri să muncească în condițiile 
unei înalte responsabilități, a u- 
nei angajări totale. Se lucrează 
cu oameni, se lucrează pentru 
modelarea acestui aluat, •— care 
sînt tinerii de 17, 18 și 20 de 
ani ce acum încep escaladarea 
piscurilor profesiunii ce și-au a- 
les-o. Munca e grea. Sigur, pe 
drum se mai înregistrează și de
zertări. Dar cei mai mulți. ma
joritatea covîrșitoare, merită gi
rul de încredere. Faptele lor, de 
pînă acum atît de dens încărca
te cu realizări, ne obligă să li-1 
acordăm.

N. R. Publicînd acest reportaj 
inspirat din faptele și biografiile 
tinerilor brigadieri de pe Șantie
rul Pietroiu — Ștefan cel Mare, 
înfățișăm cititorului cartea de vi
zită a unui detașament de entu
ziaști care în luna aprilie s-au 
constituit în primul Șantier Na
țional al Tineretului din agricul
tură. Simțim, totodată, o deose
bită satisfacție că astăzi, la nu
mai cîțiva kilometri de locurile 
de muncă ale acestor construc
tori. pe Șantierul de irigații Gă- 
lățui — Călărași, alți aproape 
800 de uteciștl participă la pri
mul careu — careul în care se 
constituie Șantierul Național al Ti
neretului. Din partea brigadieri
lor de pe Șantierul Pietroiu — 
Ștefan cel Mare și din Valea Ca- 
rasu. de la Lotru. Porțile de Fier 
si Rogoielu. de la Cîmpnlung 
Muscel un călduros salut la în
ceput de drum.

joi ultima zi la
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trului de Stat din Arad 
fost prezent un grup teatral 
format din tinerii din Macea. 
Spectacolul s-a bucurat de 
aprecieri foarte frumoase ce 
își perpetuează și acum e- 
eoul. Printre cei mai aplau
dați „actori“ s-a numărat și 
Gheorghe Bota. Ecoul aplau
zelor de atunci m-a îndemnat 
să-1 cunosc personal pe ani
matorul și organizatorul a- 
cestui. colectiv. Și trebuie să 
spun că dialogul pe care 
l-am avut cu acest tînăr in 
virstă de 21 de ani mi-a am
plificat sentimentul ineditu
lui in activitatea lui de se
cretar de organizație. M-a 
privit liniștit și firesc, dîn- 
du-mi de ințeles că nu vede 
nimic inedit. Mi-a argumen
tat indirect, făcîndu-mi cu
noscute o serie de alte ac
țiuni similare ca perspectivă 
și dintre cele mai variate. în 
colaborare cu căminul cultu
ral, organizația U.T.C. din 
comună a inițiat citeva dia
loguri scenice cu organizații
le din alte comune, Vinga și 
Săvîrșin. Tot în domeniul 
acțiunilor culturale, răspun- 
zind dorinței exprimate de 
un mare num'ăr de tineri din 
comună, organizația U.T.C. a 
luat inițiativa înființării u- 
nei formații de dansuri 
populare și a unei brigăzi ar
tistice de agitație. Și aici 
Gheorghe Bota este prezent 
ea membru activ, atit în gru
pul de dansatori cit și în bri
gada de agitație.

în perimetrul comunei Ma
rea se găsesc multe specii de 
arbori rari.

La propunerea organelor 
de resort de a se- prrfteia 
aceste monumente ale natu
rii, toți tinerii din comună 
au fost mobilizați la amena
jarea unui parc dendrologie 
care astăzi poate fi admirat 
de oricine vine în comună. 
Dar. una dintre acțiunile a- 
flate, în adevăratul înțeles a) 
cuvîntului. la ordinea zilei în 
această perioadă a fost cea

a muncilor agricole datorită 
mai ales inundațiilor din 
primăvară. Recolta de pe ci
teva hectare de teren agri
col era in pericol să fie com
promisă datorită înmuierii 
solului, care împiedica re
coltarea cu mijloace mecani
zate. în această situație, la 
îndemnul lui Gheorghe Bota, 
organizația U.T.C. a format 

o echipă de tineri care, sub 
conducerea lui a secerat in
tr-un timp record întreaga 
recoltă de grîu periclitată. în 
aceleași condiții a fost cură
țită pășunea comunei, insu-

PRESTIGIU

„Există in activitatea 
crctarului de organizație 
amănunt de care, dacă nu ții 
scama in fiece moment, tot 
ceea ce faci nu va atinge cu 
nici un chip nivelul dorințe
lor tale și mai ales al cerin
țelor evocate de rolul pe care, 
ca secretar trebuie să-l justi
fici in viața colectivului de 
tineri care formează organi
zația. Acesta este proș#iul 
prestigiu, prestanța necesară 
a muncii tale. Și aceasta nu 
se poate realiza decit prin 
acțiune, printr-o participare 
directă și permanentă, cot la 
cot cu ceilalți. Este unica 
modalitate și principala con
diție a eficacității activității 
de secretar. Altfel, contribu
ind doar cu vorba, invitin- 
du-i pe alții să înfăptuiască 
ceea ce tu însuți nu infăp- 
tuiești, nu ajungi prea de-tuiești, nu ajungi 
parte“.

Aceste cuvinte. 
Gheorghe Bota mi 
cu referință directă 
în care-și ințelege

mind peste 400 de hectare. 
Acum. Gheorghe Bota în
cearcă, împreună cu întrea
ga organizație, cu toți tine
rii din comună să amenajeze 
un ștrand.

Din tot ceea ce am aflat 
despre acțiunile organizației 
U.T.C. din Macea. despre 
ponderea remarcabilă a tine
rilor în viața și activitatea 
comunei am desprins labori
oasa prezență a secretarului 
U.T.C. Exemplele consemnate 
anterior ilustrează în bună 
măsură această prezență. Ea 
este cu atît mai revelatorie, 
cu cit resorturile ce o animă 
se dovedeau limpezi, trăgîn- 
du-și seva din conștiința ho- 
tărîtă nu doar a necesității 
unor relații cit mai firești și 
apropiate eu membrii organi
zației U.T.C, cît și a unui 
mod lucid de a transpune a- 
ceste relații în practica de 
zi cu zi.

pe care 
le-a spus 
la modul 

............... calitatea 
de secretar U.T.C. sînt pe de
plin confirmate de întreg re
pertoriul de acțiuni între
prinse de organizație, din ca
re, aici, am spicuit doar cî- 
teva. Ceea ce la începutul a- 
ceslor rînduri mi se părea 
inedit, anticipînd impresia u- 
nul spectaculos forțat mi-a 
apărut, în ultimă instanță, 
condiția fermă a unei reali
tăți pozitive in care secreta
rul organizației se regăsea 
firesc în exercitarea manda
tului ce i se încredințase. 
Prestanța de care el pome
nea, mai mult decit trăsătura 
implacabilă a purtătorului de 
cuvînt al organizației, era 
semnul împlinirii, de ce nu, 
frenetice a unei tinereți dor
nic® de afirmare și plenitu
dine. Și dacă astăzi, la Ma
cea se pot constata atitea lu
cruri remarcabile în activi
tatea tinerilor de aici, desi
gur că ele se datorează în
tr-o bună măsură și secreta
rului organizației U.T.C. din 
comună.



Manifestări consacrate
aniversării eliberării

României

de 
a 

a-

MOSCOVA 19 — Trimisul A- 
gerpres, A. Toth, transmite : Ca
sa de cultură a Uzinei de rul
menți nr. 1 din Moscova 
membru colectiv al Asociației 
prietenie sovieto-române ■— 
găzduit marți după-amiază o
dunăre festivă consacrată celei 
de-a 26-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist.

Au luat parte reprezentanți ai 
conducerii și ai comitetului de 
partid ale uzinei, ai organizațiilor 
sindicale și de Comsomol, filia
lei Asociației de prietenie sovie- 
to-română, numeroși lucrători ai 
uzinei. Au fost prezenți membri 
ai Ambasadei Republicii Socia
liste România la Moscova.

Expunerile consacrate însem
nătății zilei de 23 August au su
bliniat relațiile de prietenie din
tre cele două țări, succesele ob
ținute de România și Uniunea 
Sovietică în diferite domenii de 
activitate. A luat, de asemenea, 
cuvîntul și Ion Porojan, secretar 
al ambasadei române.

A urmat un program 
prezentat de 
cii și artiști 
Moscova.

lor plastici din Polonia, mem
bri ai corpului diplomatic. A 
fost de față Tiberiu Petrescu, 
ambasadorul României la 
Varșovia.

HANOI 19 — Corespondentul 
Agerpres, Corneliu Vlad, trans
mite : La Uzinele mecanice Long 
Bien din Hanoi a fost organizat 
în seara zilei de 18 august un 
miting cu prilejul celei de-a 26-a 
aniversări a sărbătorii naționale a 
României. Au participat funcțio
nari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe și Comitetul 
pentru relații culturale cu străi
nătatea, reprezentanți ai Comi
tetului administrativ al orașului 
Hanoi. Au luat parte, de aseme
nea, Constantin Băbeanu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Democra
tă Vietnam, și membri ai amba
sadei. Directorul general al uzi
nelor Nguyen Van Co, și amba
sadorul României au rostit cuvîn- 
tări.

. «ti. » t «

R.P.D. COREEANA. — Imagine din Phenian.

Rezoluția 
Comitetului pen
tru decolonizare

al O N U
Comitetul pentru decolo

nizare al O.N.U. a adoptat 
marți o rezoluție în care se 
cere aliaților militari ai Por
tugaliei din N.A.T.O. să în
ceteze furnizarea de ajutor 
militar guvernului portughez. 
De asemenea, rezoluția cere 
guvernelor acestor țări să in
terzică cetățenilor lor în
cheierea unor contracte care 
să ajute la întărirea domina
ției economice a Portugaliei 
în Angola, Mozambic și Gui
neea Portugheză, Totodată, 
Portugaliei i se cere să pună 
capăt imediat tuturor actelor 
de represiuni și să-și retragă 
toate forțele militare de a- 
colo.

soliști ai 
ai unor

artistic 
filarmoni- 
teatre din

★ 
festivă consacratăO adunare ___

celei de-a 26-a aniversări a eli
berării României de sub jugul 
fascist a avut loc marți după- 
amiază și la societatea „Znanie“ 
din R.S.F.S.R. Despre semnifica
ția acestei zile și despre realiză
rile poporului român au vorbit 
conf. univ. I. Orlik, col. M. 
hailov și Gh. Stoica, atașat 
tural al Ambasadei române 
Moscova.

Mi- 
cul- 

la

DELHI 19. —• în cadrul ma
nifestărilor dedicate zilei de 23 
August, la Dhera Dun, în India, 
a fost prezentat filmul „Codin" 
și s-a deschis o expoziție despre 
viața copiilor în Republica So
cialistă România. Prefectul dis
trictului a subliniat, cu această 
ocazie, succesele remarcabile ob
ținute de România în ultimii 26 
de ani, relevînd totodată spri
jinul acordat de țara noastră 
pentru dezvoltarea economică 
Indiei.

a

încercare eșuată
Contrar știrilor anterioare, de 

la bordul distrugătorului de es
cortă „Hartley“ se anunță că nu 
au putut fi recoltate toate pro
bele de apă de la diverse adîn
cimi care să permită depistarea 
unor eventuale scurgeri de 
gaze letale din încărcătura na
vei „Lebaron Russel Briggs“, 
scufundată marți în apele 
Oceanului Atlantic. După cum 
se știe, la bordul navei scufun
date se află blocurile de beton 
armat ce conțin rachete cu gaze 
toxice Învechite provenind din 
arsenalele Pentagonului. Echi
pajul distrugătorului „Hartley“ 
a avut sarcina de a aduna 8 bu
telii ce urmau să se desprin
dă de nava scufundată la diver-

se adîncimi. Din motive încă 
necunoscute 4 dintre aceste bu
telii au ieșit la suprafață înainte 
de a ajunge la adincimea sta
bilită, iar celelalte 4 nu au mai 
fost descoperite și se crede că 
sint pierdute. în acest fel posi
bilitatea de â pune în evidență 
apariția unor eventuale scurgeri 
de gaze pe măsura coborjrii na
vei cu încărcătura ucigătoare 
spre fundul Oceanului a fost 
ratată.

O altă serie de defecțiuni de 
ordin tehnic au împiedicat lo
calizarea cu precizie a punctului 
de pe fundul Oceanului în care 
s-a fixat epava navei „Lebaron 
Russel Briggs“.

0 declarație
3

a cancelarului

BONN. — Guvernul federal

Evoluția situației
din Asia de Sud-Est

SAIGON — Agențiile de presă 
relatează că în ultimele 24 de ore 
au continuat luptele între for
mațiunile Guvernului Revolu
ționar Provizoriu și trupele a- 
mericano-saigoneze în diferite 
regiuni ale Vietnamului de 
sud. Cele mai importante ac
țiuni militare s-au desfășurat în 
provinciile septentrionale unde 
continuă luptele in jurul bazei 
saigoneze „O’Reilly“, asediată 
de mai multe zile de forțele 
patriotice. Cu toate că au fost 
trimise întăriri, atît avioane de 
bombardament cît și unități te
restre, patrioții sud-vietnamezi 
controlează in continuare în
treaga zonă din jurul acestei 
baze. De asemenea, au mai fost 
înregistrate lupte în provinciile 
Quang Tri, Quang Ngai, Qaung 
Tin, Kien Hoa și Chuong Thien, 
la numai cîteva zeci de kilo
metri sud-vest de Saigon.

în același timp, avioane ame
ricane „B-52“ și-au continuat

raidurile de bombardament a- 
supra unor zone din 
Quang Tri și în 
frontierei cu Laosul, 
valea A Shau.

PNOM PENH —

regiunea 
apropierea 
la nord de

In noaptea 
de marți spre miercuri, a avut 
loc în apropiere de localitatea 
Prek Tameak, situată ia numai 
15 kilometri nord-est de Pnom 
Penh, o violentă ciocnire între 
forțele de rezistență populară 
cambodgiene și trupele regimu
lui Lon Noi. După cum mențio
nează agențiile de presă, ca ur
mare a acestei lupte, forțele de 
rezistență populară cambodgie
ne au provocat inamicului im
portante pierderi. De asemenea, 
forțele patriotice au aruncat în 
aer un pod în localitatea Osan- 
dan, aflată la 75 km de oapitală, 
întrerupînd orice comunicație 
dintre Pnom Penh și provincia 
Battambang.

UN RAPORT CARE ACUZĂ
• CONGRESMENI Șl MILITARI • „MANTIA DE TACERE“ 

• DREPTUL LA REPLICĂ

★
La cinematograful „Mir“ 

Moscova a început miercuri Festi
valul filmului românesc, manifes
tare prilejuită de cea de-a 26-a 
aniversare a Eliberării României.

V. N. Golovnia, vicepreședinte 
al Comitetului pentru cinemato
grafie de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. și Marin 
Stanciu, director general-adjunct 
al Centrului Național al cinema
tografiei, conducătorul delegației 
de cineaști români sosiți la Mos
cova cu prilejul festivalului, au 
evocat însemnătatea Zilei de 23 
August și s-au referit la colabo
rarea slujitorilor celei de-a șaptea 
arte din cele două țări.

Festivalul, care va dura pînă 
la 28 august, a debutat prin pre
zentarea filmului „Castelul con- 
damnaților“.

din

VARȘOVIA 19 — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite : în cadrul 
„Zilelor culturii românești“ 
organizate la Varșovia în cin
stea celei de-a 26-a aniversări 
a eliberării României, Radio
difuziunea poloneză a ofe
rit marți ascultătorilor săi un 
program de muzică populară 
românească, un recital Radu 
Aldulescu, precum și un frag
ment din romanul „Vestibulul“ 
de Al. Ivasiuc.

în aceeași zi, a avut loc un 
concert festiv cu participarea 
ansamblului „Perinița“.

Miercuri, în sala Stara 
Kordegarda din Varșovia, a 
fost deschisă o interesantă ex
poziție de pictură, care reu
nește 40 de lucrări aparținînd 
unor curente și tendințe dife
rite în pictura contemporană 
românească. Printre alții sem
nează D. Ghiață, N. Ciucu- 
rencu, C. Baba, H. Catargi, 
Ion Pacea și Șt. Constanti- 
nescu. Expoziția a trezit inte
res deosebit în capitala polo
neză.

în aceeași zi, într-unul din 
saloanele asociației prietenilor 
artelor frumoase a avut loc 
vernisajul unei expoziții ine
dite prin tematica ei: „Bucu- 
reștiul văzut de copii“.

La vernisaj au fost prezenți 
oficialități, reprezentanți ai 
Asociației prietenilor artelor 
frumoase și ai Uniunii artiști-

• A INTRAT IN VIGOARE 
legea privitoare la naționalizarea 
companiei chiliene de electrici
tate „Chilelectra“, întreprindere 
controlată pină acum de capi
talul nord-american. Acțiunile 
companiei americane „South 
American Power“, care deținea 
74,75 la sută din capitalul com
paniei „Chilelectra“, au fost a- 
chiziționate de către „Corpora
ția de dezvoltare chiliana“ 
(C.O.R.F.O.). Pe viitor, „Chilelec
tra“ va depinde de „întreprinde
rea națională de electricitate" 
(E.N.D.E.S.A.), filială a 
C.O.R.F.O.
GUVERNUL CIPRIOT REFUZA 
BAZE MILITARE ALE N.A.T.O.

• INTR-UN INTERVIU 
cordat corespondentului 
Nicosia al ziarulu grec

teros Kosmos“, președintele Ci
prului, arhiepiscopul Makarios, 
a declarat că guvernul cipriot 
nu intenționează să pună la 
dispoziția blocului militar 
N.A.T.O. baze militare pe insulă. 
El a precizat că Republica 
Cipru rămine în afara blocurilor 
militare, intrucit aceasta slu
jește intereselor sale naționale.

Președintele Makarios a făcut 
cunoscut că va avea în curînd 
discuții la Atena cu guvernul 
grec asupra ansamblului proble
mei cipriote.

• UN TINĂR JAPONEZ a 
eșuat, miercuri, în încercarea 
sa de a deturna un avion „Boe- 
ing-77“ al companiei de tran
sporturi aeriene „AII Nippon 
Airlines“. Avionul, care plecase 
de la Nagoya spre Sapporo, cu

74 de persoane la bord, a fost 
silit să aterizeze pe un teren de 
zbor al forțelor aeriene de la 
Hamamatsu (20 km 
Tokio). 51 pasageri 
torizați să coboare, iar ceilalți 
23, dintre care 
membri ai echipajului, au fost 
menținuți. în continuare, în 
captivitate la bordul avionului. 
Piratul aerului, în vîrstă de 24 
de ani, a fost arestat în momen
tul în care cerea turnului de 
control de la Hamamatsu o ar
mă și o sută de cartușe pentru 
eliberarea persoanelor rămase 
la bord. S-a constatat că arma 
cu care deturnase avionul era 
în realitate un pistol-jucărie.

sud-vest de 
au fost au-
șase erau

MOSCOVA

Congresul mondial 
de științe istorice 
La Moscova continuă lucrările 

celui de-al 13-lea Congres mon
dial de științe istorice. Prof. 
univ. Miron Constantineșcu, 
președintele Academiei de Știin
țe Sociale și Politice, conducă
torul delegației istoricilor ro
mâni a fost ales în Prezidiul 
Congresului, iar academicianul 
Mihail Berza în Biroul Perma
nent al Comitetului internațio
nal de științe Istorice. Ședința 
consacrată istoriei antice a fost 
prezidată de academicianul Emil 
Condurachi.

In cadrul dezbaterii cu pri
vire la „Bilanțul lumii în 
1917—1918“, prof univ. Miron 
Constantinescu a făcut o ana
liză a situației internaționale și 
a celei din țările din sud-estul 
Europei în acea epocă, iar aca
demicianul Andrei Oțetea a luat 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor 
despre modul de gindire în epo
ca Renașterii. Istoricii români 
Vasile Liveanu, Dan Berindei, 
Nicolae Fotino și Augustin Deac 
au luat, de asemenea, cuvîntul 
în timpul.............. “
sului.

dezbaterilor Congre-

Un experiment new-yorkez : „mini-trenurile" cu efect poluant 
redus sînt singurele vehicule care circulă sîmbăta pe 5-th Avenue

După vizita recentă a premierului australian în 
Noua Guinee, „dosarul Papua", și așa controversat 
și dificil, a determinat în cabinetele ministeriale 
de la Canberra preocupări vecine cu îngrijorarea. 
Turneul premierului Gorton a fost, cum se știe, 
presărat cu incidente. Demonstrațiile de protest ale 
băștinașilor au luat uneori forme viotente, implicind 
intervenția forțelor de ordine australiene. Pe în
treg traseul au trebuit dispuse unități polițienești; 
un elicopter special urmărea cortegiul, gata să-l 
scoată pe premier dintr-o posibilă ambuscadă.

Demonstrațiile energice cu care a fost întîmpi- 
nat John Gorton exprimau pregnant nemulțumirea 
populației locale, formată din triburi care se află 
pe trepte diferite de dezvoltare, față de politica 
Australiei în Noua Guinee. Participanții la demon
strații au cerut Australiei să pună capăt discrimi
nărilor cărora le este supusă populația băștinașă, să 
accelereze programele social-economice și, mai ales, 
să renunțe la piedicile pe care le pune în calea unei 
cît mai grabnice treceri la independență a teritoriu
lui Papua.

Actualmente, Papua (partea de est a Noii Guinee) 
se află sub mandat australian. Ea este subordonată 
Ministerului teritoriilor de la Canberra și unui 
„administrator general“ numit de guvernul austra
lian. încă din timpul primului război mondial 
Australia a intrat în posesia estului insulei Noua 
Guinee, iar după terminarea războiului a obținut 
din partea Ligii Națiunilor mandatul asupra aces
tui teritoriu cunoscut sub numele generic de Papua. 
Mai tîrziu, mandatul a fost reînnoit.

După cel de-al doilea război mondial au apărut 
în Papua primele mișcări organizate de emanci
pare a aborigenilor. Lupta a crescut mereu în am
ploare și, actualmente, „Liga pentru independen
ță“, organizație politică de masă a băștinașilor, 
grupează o mare parte a populației. Un exemplu 
semnificativ al dezvoltării mișcării de eliberare 
papua îl constituie apariția și creșterea Uniunii 
Mautaungan. în urmă cu numai 18 luni, această 
Uniune, care numără actualmente peste 22 000 de 
membri activi, nici nu exista. Actul ei de naștere 
a fost nemulțumirea provocată de confiscarea, în 
primăvara anului 1968, de către autoritățile austra
liene a unei suprafețe de 70 de kilometri pătrați, 
transformată în „teritoriu rezervat pen*ru  noi imi
granți" albi. Uniunea Mautaungan și-a propus ca 
țel imediat lupta, chiar cu mijloace violente, îm
potriva acaparării de terenuri de către coloniști

<

MARTORUL A FOST PLĂTIT
• MARTORUL ACUZĂRII în 

afacerea Bobby Moore ar fl fost 
plătit pentru a declara că cele
brul fotbalist britanic ar fi fu
rat, ]a 18 mai. o bijuterie în 
valoare de 1 200 de dolari, rela
tează ziarul „El Vespertino“. care 
apare la Bogota.

Potrivit aceluiași ziar, jude
cătorul care anchetează cazul 
ar fi în posesia unor elemente 
din care rezultă că Alvarez 
Suarez ar fi primit o sumă de 
bani pentru a depune mărturie 
împotriva Iul Bobby Moore. 
Tot „El Vespertino“ adaugă că 
proprietarul bijuteriei, un oare
care Danilo Rojas, ar fi semnat 
un contract prin care martorului 
i se acorda „un ajutor profesio
nal“

„1 
de mai sus 
Moore nu a 
cătorul ar 
zul printr-o 
să mărturie.

a 
ajuns la convingerea că semna
rea Tratatului între U.R.S.S. și 
R.F.G. servește interesele Repu
blicii Federale a Germaniei — 
declară cancelarul Willy Brandt 
în răspunsul său la scrisoarea ce 
i-a fost adresată de președintele 
grupului parlamentar creștin-de- 
moerat, Rainer Barzel. „Poporul 
german — se spune în scrisoa
rea cancelarului vest-german — 
are nevoie de pace, în deplinul 
înțeles al acestui cuvînt, cu po
poarele Uniunii Sovietice și cu 
toate popoarele Europei răsărite
ne. în acest spirit, el intențio
nează să încheie înțelegeri con
tractuale și cu guvernele Polo
niei și Cehoslovaciei“. în conti
nuare, documentul semnat de 
Willy Brandt relevă că guvernul 
federal urmărește, de asemenea, 
să ajungă la o reglementare con
tractuală a relațiilor sale cu gu
vernul Republicii Democrate 
Germane.

în încheierea scrisorii sale, 
cancelarul R.F.G. arată că guver
nul federal este dispus Să dea 
curs propunerii grupului parla
mentar al U.C.D.-U.G.S. și să în
ceapă curînd convorbiri confiden
țiale pentru a ajunge, în domenii
le menționate, la o înțelegere asu
pra politicii corespunzătoare in
tereselor țării. în acest scop, Wi
lly Brandt i-a propus lui Rainer 
Barzel să se întîlnească în luna 
septembrie.

Marți au început audierile preliminare în cazul 
soldatului Gerald Smith, acuzat de participare la 
masacrul comis de o companie americană în satul 
Song My din Vietnamul de sud. El este acuzat de 
asasinarea a cinci civili sud-vietnamezi. De rezul
tatul audierilor va depinde deferirea sau nu a ca
zului Curții Marțiale.

Tărăgănarea de luni de zile 
deschiderii acestui proces și 
altora intentate celorlalți 21 

americani, dintre

biroului unj’i detec- 
altă parte,- torii

,E1 Vespertino" trage din cele 
concluzia că Bobby 
furat și că jude- 

putea încheia 
anchetă pentru

ca- 
fal-

• AGENȚIA TASS reia o 
declarație făcută coresponden
tului din Washington al agen
ției U.P.I. de către un reprezen
tant al forțelor militare aeriene 
ale S.U.A., în legătură cu acțiu
nile avioanelor americane ce au 
participat Ia efortuile întreprin
se pentru a da de urma navei 
aeriene sovietice de transport 
„An-22", despre care nu se mai 
știe nimic de la 18 iulie, cînd 
s-a pierdut legătura cu aceasta 
în condiții defectuoase de 
zbor, în timp ce ea străbatea 
distanța între Islanda și Noua 
Scoție. Ca urmare a acestor o- 
perațiuni, a declarat reprezen
tantul forțelor militare aeriene 
ale S.U.A., nu s-au descoperit 
nici resturi și nici vreun om 
din cei aflați Ia bordul avionu
lui.

a 
a 
de militari 
care trei ofițeri, răspunzători 
de crime comise împotriva 
populației sud-vietnameze, a 
devenit o caracteristică a tribu
nalelor americane. Se trage de 
timp, spun observatorii politici, 
ca la fotbal.

De nouă luni, Pentagonul ur
mărește cu atenție lucrările Co
mitetului pentru Serviciile Ar
matei. Cînd acum un an pre
ședintele acestui Comitet, L, 
Mendel Rivers din Carolina de 
sud, a hotărît să înceapă inves
tigațiile privind crima în masă 
comisă de trupe americane la 
Song My, la 18 martie 1968, o- 
ficialităfi ale Pentagonului lă
sau să se înțeleagă că rezulta
tul va fi „apă de ploaie“. Pre
zența cîtorva „super-ulii" în Co
mitet reprezenta o garanție 
pentru Pentagon că acuzațiile 
vor fi date, cu timpul, uitării- 
Surpriza a venit tîrziu, dar mai 
bine tîrziu decît niciodată. în 
unanimitate, cei 41 de membri 
ai Comitetului pentru Serviciile 
Armatei au votat un raport con
trar așteptărilor Pentagonului. 
Acesta era atît de critic ineît 
judecătorul F. Edward Hebert, 
democrat din Louisiana, a fost 
nevoit să înainteze concluziile 
Comitetului cu următoarele cu
vinte introductive : „Iubesc ar
mata cum îmi iubesc propriul 
copil. Dar n-am să ezit să-i dau 
acelui copil o mamă de bătaie 
dacă va face ceva rău". Venite 
din partea unui congresman so
cotit „uliu“, aceste cuvinte au 
părut alarmante cercurilor de 
la Pentagon și prevestitoare de 
atacuri și condamnări ulterioa
re la adresa „operațiunilor" mi
litarilor americani în Vietnamul 
de sud. Și aceasta cu atît mai 
mult cu cît judecătorul Hebert

nu s-a oprit aici. „Armata — a 
adăugat el — a făcut foarte 
mult rău". Termenii săi fami
liari nu vor evident să jigneas
că pe militari, dar îi acuză di
rect. Raportul în cauză califică 
ca „implicați" în masacru ofi
țeri superiori printre care, după 
toate aprecierile, și pe genera
lul maior Samuel W. Koster 
care comanda pe atunci o divi
zie americană. în continuare, 
raportul se referă la oficialități 
de lp Departamentul de Stat și 
de la statul major al armatei 
din Saigon, care au încercat „să 
acopere cu o „mantie de tăcere“ 
cazul considerat ca „o trage
die de mari proporții". Decizia 
de a acoperi crimele de la 
Song My a fost luată la nivel 
mai înalt decît cel al diviziei a- 
mericane, și dacă da, atunci de 
cine ? se întreabă congresme
nii. De o mare virulență, atacu
rile din raport sînt îndreptate 
în primul rînd împotriva Depar
tamentului Armatei pentru „lip
să de cooperare" și pentru fap
tul de a fi „încetinit și întîrziat 
investigațiile Comitetului". Con
gresmenii se mai plîng și de 
dispariția misterioasă a unor 
documente pertinente, de negli
jența condamnabilă a păstrării 
altora (singura probă scrisă a 
investigației masacrului, efec
tuată de colonelul Oran K. Hen
derson comandantul compani
ei, a fost găsită din întîmplare

în sertarul 
tiv). Pe de 
oculari interogați de .sfo
rul Hebert au dovedit, %șa 
cum afirmă congresmenii, „o 
lipsă de memorie aproape de 
necrezut".

Raportul Comitetului pentru 
Serviciile Armatei reprezintă în 
sine un document foarte pre
țios la îndemîna acuzatorilor 
celor 21 de militari americani 
răspunzători de crimele de la 
Song My. După ce și președin
tele Nixon a folosit termenul 
de „masacru". Pentagonului 
nu-i mai rămîn șanse de a 
face cazul invizibil și timpul de 
care a tras pare să se întoarcă 
împotriva lui.

Acum cîteva zile, Agenția Fe
derală de Comunicații a S.U.A. 
a acceptat cererile exprese ale 
congresmenilor care se opun 
războiului din Vietnam, de a li 
se rezerva oficial și la prețuri
le cele mai scăzute spații în 
emisiunile de radio și televiziu
ne pentru a-și face cunoscute 
părerile privind cele cinci dis
cursuri pe care președintele Ni
xon le-a ținut din noiembrie 
1969 și în care este expusă po
litica administrației față de răz
boiul din Vietnam. Obținerea 
de către congresmeni a drep
tului de replică în mod sistema
tic va proiecta, foarte probabil, 
la dimensiunile lui reale și ca
zul militarilor americani acu
zați de omucidere în Vietnamul 
de sud. Și poate va mai avea 
un rezultat pozitiv — grăbirea 
pronunțării sentinței împotriva 
celor vinovafi de aceste crime.

DOINA TOPOR

declara Johnalbi. „întregul pămint în Papua —
Caputin, unul din conducătorii noii Uniuni — apar
ține aborigenilor și sintem gata să ne opunem chiar 
cu prețul vieții jefuirii acestor pămînturi“. Lărgin- 
du-și rîndurile. Uniunea Mautaungan desfășoară 
acțiuni energice; în urmă cu circa două săptămini, 
4 000 de luptători din detașamentele Mautaungan 
s-au ciocnit cu detașamentele de 
nistrației australiene.

Revendicările pentru grabnica 
pendenței au devenit mereu mai 
prin glasul multor reprezentanți 
de la Port Moresby (parlament cu atribuții strict 
limitate la unele măsuri administrative) cit și prin

poliție ale admi-

acordare a inde- 
insistente. Atît 

din parlamentul

WASHINGTON

Veto-ul prezidențial
a fost respins

După 
pins cu 
iedului 
din S.U.A.

Camera Reprezentanților, Senatul american a res- 
majoritate de voturi veto-ul prezidențial opus pro- 

pentru învățământulde lege referitor la alocările

Papua 
revendică

independența

delegații la O.N.U. și în tratative purtate cu autori
tățile de la Canberra, băștinașii cer fixarea unui 
termen precis pentru acordarea independenței teri
toriului Papua. în ianuarie a.c. un grup influent de 
reprezentanți ai „Ligii pentru independență“ a a- 
vut discuții cu premierul Gorton la Canberra, ce- 
rînd să fie instituită urgent o comisie formată din 
reprezentanți ai Australiei, ai O.N.U. și ai populației 
aborigene din Papua, care să stabilească formele, 
modalitățile șj data acordării independenței. Insis
tențele acestea, ca și ultimele demersuri făcute în 
Comitetul O.N.U. pentru teritoriile de sub tutelă 
pentru reînscrierea pe agendă a problemei indepen
denței teritoriului Papua, apar firești dacă ne gîn- 
dim că și în ultima scrisoare, adresată în noiem-

brie trecut, comitetului specializat al O.N.U.. au
toritățile de la Canberra afirmă că „problema au
tonomiei totale în Papua e studiată în continua
re" și că „Australia nu încetează să se ocupe de 
emanciparea acestui teritoriu“. Ceea ce, în limbaj 
diplomatic, înseamnă o eschivare de la fixarea 
unui termen precis pentru acordarea independenței.

După mișcarea puternică de protest care a însoțit 
turneul în Papua at premierului australian, Can
berra s-a văzut în fața adevăratei dimensiuni a 
realităților și schimbărilor intervenite pe teritoriul 
deținut „sub mandat“ de cîteva decenii. Presa 
australiană vorbește despre „începutul unei verita
bile mișcări de rezistență" a aborigenilor. Din une
le luări de poziție ale oficialităților din capitala 
Australiei se poate descifra intenția de a-i obiș
nui pe australieni cu ideea unei intervenții milita
re a Canberrei împotriva unei „posibile escaladări 
a violenței în Papua“ (adică împotriva mișcării abo
rigenilor). Printr-o decizie specială, un regiment 
australian a fost pus „la dispoziția administrației 
din Papua“. în cercurile guvernamentale australie
ne s-a insistat totodată in ultimele zile asupra fap
tului că nu se poate oferi băștinașilor din Papua 
decît chemarea „de a trece cît mai curind posibil 
spre stadiul de autodeterminare". Prin lansarea a- 
cestei formule se urmărește, pe de o parte, „cal
marea“ celor care se pronunță pentru acordarea 
independenței, iar, pe de altă parte, se încearcă 
atragerea unora din liderii băștinașilor spre elabo
rarea unor astfel de forme de conducere care să asi
gure Australiei dominația de facto, în continuare, 
asupra acestui teritoriu.

în cercurj politice influente australiene se face 
însă simțit un curent spre o poziție mai rațională. 
E simptomatic că un grup de 22 de deputați, re- 
prezentînd trei partide politice, au prezentat în 
parlamentul australian o moțiune cerind să se în
ceapă rapid „negocieri de fond“ cu reprezentanții 
populației din Papua pentru fixarea concretă a 
modalităților și termenului acordării independenței 
depline. „Australia, care în urmă cu numai 60 de 
ani era ea însăși o colonie — se arată în moțiune 
— nu poate și nu trebuie să-și permită ignorarea 
dorinței de independență a populației din Papua“.

Rămine de văzut dacă asemenea aprecieri 
prevala. Oricum, însă, cerințele aborigenilor 
Papua nu vor mai putea fi îndelung ignorate.

Noua lege, care în felul aces
ta a intrat în vigoare în pofida 
veto-ului președintelui, prevede 
alocarea pentru nevoile învăță- 
mîntului a 4,4 miliarde dolari, cu 
jumătate de miliard de dolari mai 
mult decît prevedeau planurile 
Administrației.

Președintele Nixon _____  „
biecțiuni în legătură cu alocări 
suplimentare pentru învățămînt, 
invocînd necesitatea 
inflației.

Relevabil este faptul că, atît 
în Camera Reprezentanților, cît și 
în Senat, au votat împotriva 
președintelui numeroși membri ai

a adus o-

combaterii

Partidului 
torii pun
cu alegerile pentru Congres, care 
urmează să aibă loc în noiembrie, 
și cu tendința legislatorilor de 
a-și asigura realegerea, chiar și 
cu prețul unui conflict cu con
ducerea partidului și cu Casa 
Albă.

Aceiași comentatori amintesc 
că în iunie Congresul a revocat 
un veto al președintelui Nixon, 
opus de acesta unui proiect de 
lege referitor la alocări pentru 
construirea de spitale și de alte 
instituții medicale.

republican. Comenta- 
acest fapt în legătură

ORIENTUL APROPIAT
• ÎNTILNIREA AMBA

SADORILOR U.R.S.S., 
S.U.A., FRANȚEI ȘI 
MARII BRITANII.

NEW YORK — Reprezentanții 
permanenți la O.N.U. ai Uniu
nii Sovietice, Statelor Unite, 
Franței și Marii Britanii s-au 
întîlnit miercuri din nou pen
tru a discuta situația din Ori
entul Apropiat.
a 41-a întîlnire a celor patru 
ambasadori din 
melor 18 luni.
miercuri a avut loc la reșe
dința reprezentantului perma
nent al Franței. Următoarea 
întîlnire va avea loc la 2 sep
tembrie, la reședința repre
zentantului Uniunii Sovietice.

Aceasta este

cursul ulti- 
întîlnirea de

neața poziții ale forțelor pales
tiniene, situate pe teritoriul li
banez, în zona muntelui Hermon.

Erik Hedborg, președintele A- 
sociației proprietarilor de nave 
imobiliza te în Canalul de Suez, 
în urma războiului israeliano- 
arab din 1967, a avut întrevederi 
cu Salah Gohar, subsecretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.A.U. In cadrul con
vorbirilor au fost examinate 
probleme referitoare la eventua
la degajare a vaselor, în con
textul • suspendării focului în 
regiunea Canalului de Suez.

E.

vor 
din

R.

TEL AVIV — Un purtător de 
cuvînt militar a anunțat la Tel 
Aviv că avioane de luptă israe- 
liene au atacat miercuri dimi-

• AGENȚIA TASS anunță că 
la Moscova a sosit o delegație 
militară franceză, condusă de 
general de aviație Michel Four- 
quet, șeful statului major al ar
matelor. Vizita delegației mili
tare franceze are loc Ia invitația 

Zaharov. 
general al 
U.R.S.S.

mareșalului Matvei 
șeful statului major 
Forțelor Armate ale
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