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TRADIJIA DE MUNCĂ
Șl SUCCESE A UNUI
COLECTIV FRUNTAȘ

Tntr-o întreprindere care și-a 
sărbătorit recent a 50-a aniver
sare a existenței sate — cum 

'erie. „Industria sîrmei" din 
Cimpia Turzii — dialogul poa
te fi deschis cu 1001 întrebări. 
In clipa în care-i trecusem pra
gul însă, prima care ne-a venit 
la îndemînă a fost aceasta :

— Cîți kilometri de sîrmă ați 
produs în jumătatea de secol a 
uzinei ?

Interlocutorul meu, tovarășul 
Ștefan Pop — secretarul comi
tetului U.T.C. — nu se aștepta
se la o • astfel de întrebare.^

— Așa ceva e greu de calcu
lat. S-au produs aici sute de 
sortimente de sîrmă în lungime 
de atîția kilometri cîți ar fi 
desigur de ajuns pentru a în
conjura de cîteva ori globul pă- 
mîntesc cu un brîu de oțel. Dar 
nimeni nu s-a apucat să țină 
evidenta lor în astfel de dimen
siuni. Oamenii au fost întotdea
una așa cum sînt și astăzi, re
ținuți de grija ca ceea ce iese 
din mîinile lor să atingă 
formanțele calitative cele mai 
înalte. Au fost preocupați — și 
astăzi sînt mai mult ca oricînd
— de permanenta dezvoltare și 
modernizare a uzinei, de creș
terea gamei și perfecționarea 
produselor noastre, de consoli
darea încrederii și prestigiului 
de care ne bucurăm în țară și 
pe piața externă. La aceste 
eforturi unanime și diurne cei 
peste 500 de tineri care regene
rează „tinerețea fără bătrînețe" 
a colectivului nostru, își conec
tează întreaga lor energie.

Știam și nu mai era nevoie să 
ni se spună că aici nu atît vor
bele cît faptele sînt cete care 
elogiază munca oamenilor, 
care-i conferă sensul și întrea
ga sa valoare. înalta distincție
— Ordinul Muncii clasa I — 
acordată uzinei de către Consi
liul de Stat, cete două titluri 
de Erou al muncii socialiste și 
numeroasele ordine și medalii 
acordate muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor cu prilejul 
semicentenarului întreprinderii 
sînt dovada cea mai grăitoare 
a aprecierilor de care se bucură 
colectivul din Cîmpia Turzii, a 
meritelor sate incontestabile.

— Ce reprezintă pentru dum
neavoastră înalta distincție cu 
care v-a fost încununată acti
vitatea îndelungată în uzină ? 
l-am întrebat pe cel mai proas
păt Erou al muncii socialiste, 
tovarășul Mihai Blag, maistru 
principal, în timp ce se pregătea 
să preia schimbul în primire.

Fără să-l surprindă întreba
rea. cu aerul omului cumpătat, 
trecut prin multe, nu se gră
bea să răspundă. Ne-a invitat 
în oțelărie, acolo unde-și petre
cuse anii cei mai bogați ai vie
ții. La ora cînd treceam îm
preună pragul acestei secții, din 
cuptorul nr. 1 se elabora cea 
de-a 3-a șarjă din ziua aceea, 
însoțitorul nostru prinse să ne 
vorbească despre începuturile 
oțelăriei, despre prima șarjă 
turnată cu ani în urmă, tot în- 
tr-o zi de august, mai exact la 
23 August 1951.

— Noi, o mină de oțelari 
eram aici. în haine de lucru, cu 
atenția încordată în fața cup
torului încins la maximum, în 
care se plămădea opera noas
tră pregătită cu atîta trudă.

per-

IOAN CIMPEAN

(Continuare în pag. a III-a)
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Realizări meritorii in
îndeplinirea planului

• CIFRELE ENTUZIASMULUI : 32 279 000 LEI VALOAREA PRO
DUCȚIEI MARFA, 2 208 000 LEI BENEFICII REALIZATE PESTE 
PREVEDERILE DE PLAN • UN ANGAJAMENT SOLEMN Șl 
UNANIM: CONTINUAREA Șl ÎMBOGĂȚIREA TRADIȚIEI DE 
MUNCA • 13 TINERI DISTINȘI CU DIPLOMA DE ONOARE 

A C.C. AL U.T.C.

Cej ,Jar.e.au abs0,vit Institutul de petrol și gaze !n anul 
1957 își pot revedea astăzi, după trei ani, unul din co
legii de generație, pe ION PETRESCU. L-am întîlnit 

de cunnd tot acolo unde pășise pentru prima oară în 
urmă cu trei ani, la Schela — Moreni, cu deosebirea că între 
timp îi fusese încredințată răspunderea de șef al secției re
parații capitale. Raza sa de acțiune a crescut astfel de la un 
singur Ioc de muncă la zece, de Ia suprafața ocupată de o 
singură sondă la 200 de kilometri.

Amănuntele acestea le-am aflat într-o vineri. A doua zi 
Lam regăsit pe ION PETRESCU la o sondă de mare adîn- 
cime. Era obosit, ochii îi clipeau des, cu încăpățînare, 
insa mulțumirea i se citea pe față mai vizibil decît obo
seala. Stătuse, ne-a spus, jumătate din noaptea trecută 
aici, ca să nu piardă nici un moment al unor operații de care 
depinde tot bunul mers al sondei de acum încolo. Ne-a ex
plicat, apoi, pe îndelete, cum e cu determinarea packerului, 
cu închiderea prevenitorului de erupție, probele de etanșei
tate, diferențele de presiune create — explicații din care 
n-am înțeles decît atît cit trebuia: „Am reușit. Asta e »sențial. 
De șase luni de cînd lucrăm aici, azi noapte am avut, în 
sfîr.șit, prima certitudine“. Sînt cuvintele pe care ni le-a spus 
la despărțire și, în același timp, cele mai recente vești pe 
caic le putem oferi colegilor săi despre el.

Fără îndoială, însă, nu și ultimele.

Foto : O. PLECAN

VIZITA PREȘEDINTELUI 
IIEI'IIBIICII MOCWICI CÖTOO, 

JOSEPH DÎSIRf MOBUTU
La Baia Mare

reprezentanți ai organelor Ju
dețene și municipale, care 
le-au urat bun venit.

Tot mai multe unități eco
nomice din județul Satu- 
Mare raportează îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
de plan pe primele 8 luni ale 
anului. Aceasta este cu atît 
mai important cu cit sînt cu
noscute greutățile pricinuite 
de inundații. Ca urmare a e- 
forturilor depuse, se îndepli
nesc zi de zi măsurile adop
tate de plenara C.C. al P.C.R. 
din 8—9 iulie a.c. cu privire la 
înlăturarea efectelor calamită
ților naturale. Pînă acum au 
fost recuperate peste 43 mili
oane tei, creîndu-se posibili
tatea ca pînă la sfîrșitul tri
mestrului III să fie recupe
rată integral valoarea pagu
belor pricinuite.

Este de menționat și faptul 
că, deși cele mai multe din în
treprinderi au suferit mari 
daune, indicatorul producției 
marfă vîndută și încasată va 
fi realizat pînă la finele lunii 
august — potrivit calculelor 
— în proporție de 100,8 la 
sută, realizîndu-se produse 
peste prevederile planului în 
valoare de —: u:— J" 
20 milioane 
se vor obține beneficii su
plimentare de peste 2 800 000 
lei, prin reducerea cheltuie
lilor la 1 000 lei producție 
marfă cu 6,1 tei.

Aici, la Lotru, piatra renun
ță treptat la structurile sale 
dintotdeauna pentru a se su
pune altor legi, dictate de 
voința omului inscriindu-se 
ca punct de reper nu doar 
peisajul geografic al țării, 

și în cel economic.

Joi, în cea de-a treia zi a vi
zitei oficiale pe care o între
prinde în România, președin
tele Republicii Democratice 
Congo, Joseph-Desirâ Mobutu, 
împreună cu soția și cu cele
lalte persoane oficiale congo
leze, a plecat — la bordul u- 
nui avion special —. într-o că
lătorie prin țară cu destinația 
Baia Mare și 
Negre.

în această 
sînt însoțiți de
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, cu soția, precum și 
de membrii misiunii române a- 
tașate pe lîngă președintele 
Republicii Democratice Con-

litoralul Mării

vizită, oaspeții 
Mânea Mănes-

mai bine de 
lei. Totodată

DE CE

in
ci

go : Constantin Stătescu. se
cretarul Consiliului de Stat, 
Alexandru Tujon, ambasado
rul României la Kinshasa, ge- 
neral-locotenent Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Ma
relui Stat Major, și Tudor 
Jianu, directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

în întîmpinarea președinte
lui Mobutu și a soției sale, a 
celorlalte oficialități congoleze 
au venit — pe aeroportul băi- 
mărean — Gheorghe Blaj, 
președintele Consiliului Popu
lar județean Maramureș, cu 
soția, Ion Vijdeluc, primarul 
municipiului Baia Mare, și alți

De la aerogară, coloana de 
mașini, escortată de motoci- 
cliști, se îndreaptă spre orașul 
de reședință al județului Ma
ramureș, vestit oraș minier, 
centru industrial unde resurse
le naturale ale ținutului își gă
sesc o valorificare superioară.

Gazdele invită pe oaspeți să 
viziteze cîteva din întreprinde
rile orașului.

Primul popas are loc Ia Cen
trala industrială a minerilor și 
metalurgiei neferoase. Minis
trul industriei miniere și geo
logiei, Bujor Almășan, face o 
prezentare a stadiului actual și 
perspectivelor acestei ramuri 
de bază a economiei naționale. 
Oaspeții congolezi — a căror

(Continuare tn pag. a III-a)

V-AȚI ÎNSCRIS LA
ȘCOALA PROFESIONALA ?
ÎNSEMNĂRI DE LA EXAMENELE DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL

Baia Mare, oraș prin care au 
trecut legendele și carele de 
luptă, floarea primăverii adusă 
din munți și purtată la pălărie 
sau la butonieră, Baia Mare, ve
chiul Rivulus Dominarum atestat 
la 1327, cetate în care de secole 
vin cu carele lor ceramiștii la 
tîrguri, cunoaște azi un înfloritor 
destin ; oraș al nordului, cel mai 
îndrăzneț ji mai spectaculos oraș 
al nordului, își deschide porțile 
și aripile într-un zbor modern, 
diurn și nocturn.

Tradițiile evurilor s-au păstrat, 
s-au a'dîncit; mineritul neferoase
lor fiind o îndeletnicire de pres-

In Brașov, vestiți meșteri și 
vechi bresle, au lăsat aici 
moștenire din generație in ge
nerație, respectul față de meș
teșug și demnitatea meseriașului 
din tată în fiu.

Reputatele școli de arte și 
meserii găzduiesc astăzi apreci
ate grupuri școlare profesio
nale. „Steagul Roșu“, „Hidro
mecanica“, „Energetica“ sînt 
numai cîteva dintre acestea.

Am asistat la examenul de 
admitere în aceste școli, exa
men care nu era numai o veri
ficare a cunoștințelor la limba 
română, matematică și fizică, 
nu era numai un concurs, ci și 
un important moment de viață.

Am pus întrebarea „De ce 
v-ați înscris la școala profesio
nală ?“ unui număr de aproxi
mativ 250 de candidați.

Au intrat în dialog cu comi
siile de examinare adolescenți 
pentru care meseriile de meca
nic auto, strungar de precizie, 
electrician, structurist de avia
ție și altele, continuă să fie un 
vis al copilăriei trecut prin joc, 
prin cercurile activităților pio
nierești, devenit ideal de viață 
și, poate, de o viață.

Frații gemeni Gheorghe 
Vasile Gherman veniseră 
Ialomița cu cărți, c ’ ' ,
originală scrisoare de recoman
dare din partea unui profesor, 
probabil diriginte, care în cîte
va rînduri le aprecia calitățile 
de electricieni amatori. De va
loarea unei asemenea epistole 

copiii, moral. O a- 
au arătat-o nimă- 
ei a fost suficient 

a existat și au

Și din 
caiete și o

au beneficiat 
veau, dar nu 
nui. Pentru 
că scrisoarea 
reușit.

Profesorul
colectivul cadrelor didactice al 
Grupului școlar ,, Steagul 
Roșu“, a avut în anii din urmă

I. Zaharescu din

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Nu seamănă a roman polițist 

și nici nu aduce cu vreo peliculă 
modernă cu subiect de spionaj. 
Totuși, întîmplările pe care vi le 
vom povesti se referă la un au
tentic caz de spionaj, o încercare 
mai bine-zis, oprită la timp prin- 
tr-un proces nelipsit de drama
tism. In miezul lor se află un per
sonaj feminin, o tînără brunetă 
cu privire candidă, una din acele 
puștoaice pe care le vezi zil
nic prin baruri și cărora chiar 
dacă le reprobi prezența în 
acele locuri, nu te poți opri să 
nu le admiri o ținută sportivă, un 
obraz catifelat etc. O cheamă Na
talia Burduja și era cunoscută, 
mai ales în amintitele localuri, 
sub numele de Manj. O existență 
tipică, care avea să intereseze cel 
mult miliția pentru încălcarea u- 
nor prevederi ale decretului nr. 
153. Aceasta pînă într-o zi din 
primăvara acestui an, cînd la

LOGODNICII
NU $1 SPUNEAU

VORBE
DE DRAGOSTE

cîteva poze ale unor ingineri ro
mâni pe care trebuie să le dea 
lui, adică străinului. E ceva ne
curat la mijloc. Poate s-ar putea 
s-o scoatem de sub influența 
acestuia, să prevenim ceva mai 
grav...“ După care a închis.

Nu cumva e vorba de o iniția
tivă dictată de o gelozie „profe
sională“, adică acea Rodica are 
mai puțin succes la bărbați ? — 
s-au întrebat cei care primiseră 
acest semnal. Numai că la puțin 
timp s-a primit un nou semnal. , 
De data aceasta unul scris și se
mnat, în care se putea pune mai 
multă bază. Venea de la un tânăr 
om de știință, un cercetător de la 
un institut bucureștean : „Sub
semnatul Mircea N. lonescu, do-

telefonul ofițerului de serviciu al 
Consiliului Securității Statului a 
sunat o femeie care s-a recoman
dat Rodica Pavelescu. Reprodu
cem din cele declarate la tele-

Bur-fon: „Amica mea, Natalia 
duja, se întîlnește de cîteva zile 
cu un personaj „deochiat“. Cred 
că este un cetățean de naționali
tate străină. Natalia mi-a arătat

PETRE HLADCHI—
BUCOVINEANU

V. CONSTANTINESCU

un partener consecvent In în
treținerea și repararea apara
telor electrice din perimetrul 
gospodăriei, pe fiul său, aflat 
și el în rîndurile candidaților. 
Peste puțină vreme, partenerul 
se va transforma în specialist. 

Cîndva, certificatele de calfă 
sau meșter își sporeau valoarea 
prin aceea că erau caligrafiate 
printre sau chiar peste rîndu
rile unor acte asemănătoare de 
breaslă, aparținînd străbunicilor 
sau bunicilor făurari înaintași. 
Pentru mulți dintre viitorii, 
prezenții sau foștii elevi ai șco
lilor profesionale brașovene, 
semnificația unui atare docu
ment se păstrează deplin.

în secția de sculărie a uzine
lor de autocamione, Man Dio- 
nisie a aniversat nu de mult 
împlinirea a 32 de ani de acti
vitate. Din mîinile lui zeci de 
generații de muncitori au îm
prumutat căldura meseriei de
venită artă. De un an, printre 
cei care se bucură și benefici
ază de sfaturile și dojenite pă
rintești ale trasatorului Man 
Dionisie, se află și fostul elev 
al școlii profesionale, Man 
Gneorghe.

Pe listele candidaților, se 
aflau și numele unor absolvenți 
ai școlilor generate, copii recep
tivi la sfaturile părinților și 
ale profesorilor, atenți 
ce obișnuim să numim 
carea aptitudinilor.

în sala examenului, 
blă, elevul Ovidiu Ursu. Afară, 
în curtea școlii. Vasile Ursu — 
tatăl copilului. „N-am emoții — 
îmi mărturisește tatăl. Am ve
nit numai pentru că așa se 
cuvine. Fecioru-meu și-a ales 
meseria de mecanic auto, ca și 
mine“.

— Sînteți sigur că o să-i 
placă ?

— Eu practic meseria asta de 
39 de ani neîntrerupți și știu că 
i-am transmis și lui această 
pasiune, s-a molipsit, ca să zic 
așa. De pe cînd era mic, din 
clasa întîia, l-am găsit într-o zi 
cu un ciocan și o șurubelniță 
călare pe mașina de cusut.

— Și ați remarcat, așadar, că 
Ovidiu...

— Da. Am constatat că tre
buie să cumpăr o altă mașină 
de cusut. Dar lucrurile s-au 
schimbat. Mi-am cumpărat un 
autoturism „Dacia-1100“ și tot 
învîrtindu-se pe lîngă mine, 
Ovidiu al meu a devenit un a- 
jutor de nădejde.

Mai sînt și alte exemple : 
acolo unde părinții și profesorii 
dovedesc atenție, competență și 
realism, copiii aleg bine, apucă 
pe un drum sigur, al lor.

Unul din profesorii din comi
sie a solicitat, după examen, 
candidaților aflați într-una din 
clase, răspunsul scris la între
barea adresată și de noi : „De 
ce v-ați înscris la școala profe- 

/sională ?“ Păstrez dreptunghiu
rile veline pe care au fost fă
cute alte cîteva 
rislri Autorii 
din categoria 
elevilor față de

la ceea 
verifi-

la ta-

zeci de mărtu- 
lor fac parte 

adolescenților, 
care părinții

MIHAI IONESCU

(Continuare în pag. a Ill-a) (Continuare în pag. a lll-a)

Se lucrează intens la finisarea hotelului „Intercontinental“ din 
Capitală

orașului
J

reportaj de

DUMITRU M. ION

tigiu. Minele Săsar, Herfa și Nis
tru, aflate pe aria de desfășurare 
a municipiului, dovedesc o dată 
in plus că orașul, orașul luminilor 
îndrăznețe își trăiește din plin 
esența muncii.

Peisajul industrial numără zeci 
și zeci de detalii: fiecare detaliu 
poartă un nume de rezonanță; 
arăți în cutare parte a orașului, 
peste întinderi, și îți închipui, 
simți, oamenii, izvoarele orașului, 
mîinile, zîmbetele, somnul lor, 
pașii neohosiți rupînd monotonia 
cetății. Nu pot să nu mă opresc 
cu gîndul la Combinatul chimi- 
co-metalurgic, cea mai mare uni
tate de acest gen din România,

(Continuare în pag. a III-a)

LITERATURA
PENTRU COPII
Am auzit de multe ori, ve

nind de la „specialiști", pă
rerea că lumea copiilor ar 
avea problemele ei, copiii, 
eroii, problemele lor, distincte 
de ale adulților. O asemenea 
încercare de separație, cu 
sursa în orgoliul profesiunii, 
mi . se pare artificială. Spe- 
cifitatea copilăriei și impli
cit a literaturii pentru copii 
trebuie căutată, cred, altunde
va decît în problematică, 
într-un articol excelent, con
sacrat literaturii copiilor și li
teraturii pentru copii, N. Ma- 
nolescu observa că totul se în
temeiază pe un bovarism : co
piii scriitori mimează „maturi
tatea“ complicînd în felul a- 
dulților, în timp ce aceștia, la 
rîndul lor, se copilăresc. Pen
tru că, de fapt, problemele co-

de MARIUS ROBESCU

piilor sînt întrutotul aceleași 
cu ale oamenilor mari, 
problemele literaturii 
tru ei — identice cu 
blemele literaturii 
se“. Deosebirile încep 
cind gîndim modul în 
problematica e trăită de către 
unii și de către ceilalți. A- 
ceeași idee, a dragostei să zi
cem sau a luptei, e trăită de 
copii într-un fel pur, elibe
rat ~ adică decalcului împre
jurărilor și de spectrul eșecu
lui. Discernămîntul copiilor 
este în acest sens desăvîrșit, 
ei nu vor confunda niciodată 
mijloacele cu scopul, nicioda
tă „amănuntele“ nu-i vor re-

iar 
pen- 
pro- 

„serioa- 
abia 
care

ține. Cu alte cuvinte, copiii 
iubesc psihologiile lineare, ca
racterele consolidate. Ei nu 
pot înțelege neparticiparea, a- 
naliza în sine a fenomenelor 
sau ezitarea. Nu acceptă decît 
fapta și de aici preferința lor 
pentru ..acțiune“. Eroii lui 
Jules Verne sînt îndrăgiți 
pentru că hotărăsc repede, să- 
vîrșesc ceea ce au pus la 
cale și, în chip necesar, sfîr- 
șitul unui drum fără ocolișuri 
nu poate fi decît fericit. 
Chestiunile tehnice dificile 

ingenios și 
capătă cre- 

pe lume e, 
ușor, în orice 
Cînd se întîinplă

fi decît 
tehnice 

rezolvate 
și cititorul 

că totul
nu

sint 
sigur 
dința 
dacă
caz posibil, 
ca eroii să greșească (de obi-

(Continuare în pag. a Il-a)

Jar.e.au
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SUCIDAVA— 
AL 40-LEA AN 
DE CERCETARE

Pe marginea Dunării, într-o 
dimineață însorită a acestei 
veri, sunetul trompetelor și al 
tobelor vestea deschiderea șan
tierului arheologic al tineretu
lui de la Sucidava. Inițiativa 
face parte din ciclul de acțiuni 
inițiate de comitetul județean al 
U.T.C. „Pe urmele istoriei în 
județul Olt“. Timp de 45 de zile; 
159 de tineri, constituiți în 3 
detașamente vor scoate la iveală 
noi urme ale civilizației stră
vechi pe aceste teritorii. Aici, 
pe șantier, istoria se va „învă
ța“ sub conducerea prof. dr. do
cent Dumitru Tudor. Am soli
citat reputatului istoric cîteva 
relații legate de prestigioasa 
dumnealui activitate în dome
niul cercetărilor :

— Tn 1931, am fost numit 
profesor la liceul din Caracal. 
De atunci datează începutul 
cercetărilor la Sucidava. Număr 
deci 40 de ani de cercetări aici. 
Primele săpături le-am făcut în 
1936. an cînd am înființat un 
șantier arheologic.

— Prezența dv. s-a făcut sim
țită și-n cadrul cercetărilor la 
Romula, de-a lungul Oltului, 
Argeșului și Dunării. De ce ați 
insistat mai mult pe Sucidava ?

— Simplu. Aici au apărut cu 
mult înainte de cucerire, pri
mele influențe romane. Se sem
nalează cu 3000 de ani î.e.n. 
urme ale vieții unor pescari, cu
legători și vînători autohtoni, 
apoi se succed civilizațiile neo
litice. sclavagiste, romane etc. 
Cercetările rrii-au oferit date 
noi. Am găsit inscripții care a- 
testă că Aurelian n-a părăsit 
toată Dacia. A lăsat la Suci
dava 2 cohorte care păzeau în
tinsele grînare din cîmpie. Gar
nizoana s-a păstrat pînă la ve
nirea hunilor, care au ars, pen
tru prima dată, cetatea. Pe la 
535 apar în săpături din nou bi
zantinii. La 600—601 slavii și a- 
varii au ars definitiv cetatea.

...Am restaurat definitiv „Fîn- 
tîna secrc ă“ (descoperită în 
1557—1558) singura din lume cu 
arhitectură și concepție strate
gică. Din cauza straturilor 
groase de pietriș, care se sur
pau, garnizoana nu s-a putut 
săpa drept. Așa s-a ajuns la 
ideea ingenioasă a tunelului de 
sub talpa zidului exterior al ce
tății pînă la pînza freatică. Fîn- 
tîna aceasta a fost unica sursă

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20,15).

ZBOARĂ COCORII : rulează la 
Republica (orele 10; 12,30; 16; 18,30; 
il).

MĂYERLING (ambele serii) : 
rulează la București (orele 9; 12,15; 
16,30; 20,15), Luceafărul (orele 9; 
12,30; 16; 19,43), Favorit (orele 9,30; 
J3; 16,30 , 20), Grădina Doina (ora
90.30) , Grădină Festival (ora 19,30).

ASUL DE PICA : rulează la 
C-pitol (orele 18,30; 20,30) ; BILLY 
MINCINOSUL (orele 9,30; 11,45; 14;
16.30) .

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Sala Palatu
lui (orele 19,30), Festival (orele 
6,45; II; 13.30; 16; 18,30; 21),
Stadionul Dlnamo (ora 20), Parcul 
Herăstrău (ora 20).

PETRECEREA : rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Bucegl (orele 10; 15,45; 18), 
Miorița (orele 11; 15; 17.30; 20),
Grădina Bucegi (ora 20).

IUBIRI TRECUTE : rulează la 
Central (orele 10; 12; 14; 16; 18,30;
20.30) .

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Unirea (orele 15,30; 18), Vitan 
(Orele 15,30; 18).

LANTERNA CU AMINTIRI t 

de apă a locuitorilor cetății.
— Cum considerați inițiativa 

creării acestui șantier al tinere
tului ?

— Ca pasionat arheolog apre
ciez inițiativa. îmi place să co
laborez cu tinerii, este și pentru 
mine un prilej de a-mi îmbogăți 
lucrării? 'cu noi date.

Monumentul are o mare va
loare. Reprezentanții la congre
sele internaționale de bizanti
nologie și cel a granițelor Im
periului Roman care vor avea 
loc în anul viitor, vor vizita Șu- 
cidava, își vor desfășura, aici, 
o parte din lucrări.

Repet, inițiativa tinerilor este 
un act de cultură dublat de un 
act educativ.

GHEORGHE MAZILU 
secretar 

al Comitetului județean Olt 
al U.T.C.

COMPLEXUL 
COMERCIAL 
I.D.M.S. DIN
MILITARI

în cursul cincinalului următor 
comerțul va asigura desfacerea 
către populație a 160 000 de auto
turisme. Un simplu calcul ne a- 
rată că vînzarea lunară de ma
șini particulare se va dubla și 
spre sfîrșitul acestui interval se 
va tripla aproape. I.D.M.S. a 
luat deja o serie de măsuri în 
această perspectivă : directorul 
său, tov. A. Brebenel, ni le pre
zintă pe scurt.

— Principalul centru de li
vrare este și va rămîne în con
tinuare Bucureștiul, mai ales 
pentru piesele de schimb. De 
aici vom aproviziona toate ate
lierele de Întreținere și magazi
nele din țară, profitînd de con
dițiile ce ni se vor crea încă în 
acest an prin darea în folosință 
a complexului I.D.M.S. din car
tierul Militari. Pentru vînzarea 
de autoturisme avem centre și la 
Iași, Cluj. Brașov, Timișoara, 
Pitești iar în perspectivă vom 
deschide poate la Craiova și la 
Constanta. Pentru livrarea ma
șinilor au fost construite deja 
12 autotrenuri speciale, fiecare 
puțind transporta 7 turisme. 
Numărul lor va crește curind la 
15 iar în anii viitori pînă la 30.

Cum vă spuneam mai înainte, 
pînă la sfîrșitul lui 1970 va fi 
gata complexul din Militari. El 
va avea o capacitate de depozi
tare în aer liber de circa 1 500— 
1 600 mașini și de livrare a 100

Timpuri Noi (orele 9.30__20,30 în
continuare).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză Ia Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20 30), Excelsior (orele 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).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ S 
rulează la Grlvița (orele 10,30; 16; 
18,15; 20.30). Floreasca (orele 11; 16; 
18,15; 20,30), Arta (orele 15,30; 18), 
Grădina Arta (ora 20).

ORA HOTĂRITOARE : rulează 
la înfrățirea (ora 15,30).

MARILE VACANȚE : rulează la 
înfrățirea (orele 17,45; 20), Flacăra 
(orele 15,30: 18, 20,15).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18).

INTlLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Dacia (orele 
8.45—20,30 tn continuare), Progre
sul (orele 15,30; 18). Progresul-Parc 
(ora 20).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL : Lira (orele 15,30; 18), Raho- 
va (orele 15,30; 18). Grădina Lira 
(ora 20).

STRĂINII ! rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17.46; 20).

DREPTUL DE A TE NAȘTE S 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15), Cotrocenl (orele 15,30; 18; 
20,15).

MONȘTRII : rulează la Gluleștt 
(orele 15,30; 18: 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15),
Grădina Aurora (ora 20,15). 

de turisme zilnic (dacă ele ne 
sînt trimise gresate sau circa, 
300 dacă asemenea „Daciilor“ 
nu mai sînt protejate fiind 
transportate pe distante mici cu 
autotrenuri). Principala clădire 
are o suprafață utilă de 8 000 
m.p., cu două nivele și va servi 
ca depozit pentru piese de 
schimb : la subsol vor fi ținute 
cauciucurile și alte produse care 
necesită condiții speciale de con
servare iar la palierul superior 
va funcționa un sistem mecani
zat de distribuire și colectare a 
pieselor. Intenționăm ca treptat 
majoritatea acestora să fie li
vrate direct atelierelor și stații
lor de întreținere, magazinele 
urmind să desfacă mai ales ac
cesorii, filtre, faruri, becuri și 
alte asemenea articole mărunte, 
de primă necesitate, așa cum se 
intimplă de altfel în toate țările 
cu tradiție în automobilism. Și 
așa, deși noi încă mai vindem 
pistoane, cutii de viteză sau 
blocuri motor, clienții tot la 
unitățile de reparații se duc cu 
ele fiindcă singuri nu și le pot 
monta. în cadrul depozitului 
va funcționa și un magazin-ex- 
poziție în care vor fi prezen
tate toate noutățile primite. Se
parat se va afla magazinul de 
livrare a autoturismelor, care va 
fi constituit din stația de pregă
tire a mașinilor (unde pot fi 
tratate 6 vehicole simultan) și 
un bar terasă cu o uriașă vitrină 
prin care clienții pot urmări 
„prepararea“ turismului pe care 
l-au cumpărat. Consider că baza 
materială de care vom dispune 
în 1971 ne va permite să facem 
față sporirii desfacerii. în ceea 
ce privește stadiul ei actual : li
vrăm acum la „Dacia“ 1100 op
țiunile din luna mai, urmind ca 
la sfîrșitul lui septembrie să 
începem livrarea pentru înscrie
rile din iunie, continuată in oc
tombrie cu opțiunile din iunie 
și apoi înscrierile din iulie. La 
„Dacia" 1 300 sperăm să lichidăm 
pînă la sfirșitul anului înscrie
rile din martie, dacă U.A.P. iși 
va respecta contractul încheiat 
cu noi.

B. ANDREI

• Fiica și nepoata. La 74 de 
ani, Ileana .Măgherușan din Cluj 
ar putea să se bucure de ocro
tirea fiicei sale. Din păcate si
tuația este cu totul alta : într-o 
zi aceasta, împreună cu nepoata 
lui I. M., Mariana, elevă de liceu, 
au atacat-o pe mama și respectiv 
bunica lor lovind-o cu pumnii 
peste față. Pentru acest act huli
ganic, fiica și nepoata au fost 
condamnate la amendă penală. 
Dar nu s-au potolit : întrucit 
I. M. și-a anunțat intenția de a 
vinde casa sau de a o dona unei 
familii care să o îngrijească.

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20,45), Gloria (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), To- 
mis (orele 9. 11,15; 13,30; 15,45; 18), 
Flamura (orele 11; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina TomlS (ora 20).

PAN WOLODYJOWSKI (ambele 
serii) : rulează la Volga (orele 16;
19.30) .

INTRUSA : rulează la Viitorul 
(orele 16; 18; 20).

CĂSĂTORIE IN STIL GREC : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Popular (ora 20,15) ; FREDDY ȘI 
ClNTECUL PRERIEI (orele 15,30; 
18).

FRAȚII SAROYAN : rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Pa
cea (orele 15,30; 18; 20,15).

DACII ; rulează la Crîngașl (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Crîngașl (ore
le 15,30; 18; 20,15).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : rulează la Grădina Capitol 
(orele 19,30; 21,30).

DRAGOSTEA LUI SERAFIM 
FROLOV : Grădina Buzești (ora
20.30) .

VlNT DE LIBERTATE î Grădina 
Unirea (ora 20).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Grădina Moșilor (ora 20).

LOGODNICELE VESELE : ru
lează la Grădina Vitan (ora 20,15).

fiica a cerut procuraturii... ca 
mama sa să fie pusă sub inter
dicție. La tribunal 50 de cetă
țeni din cartier au evidențiat 
comportarea demnă, plină de o- 
menie a bătrînei, mărturiile lor 
ca și hotârîrea justiției condam- 
nînd moral atitudinea celor două 
reclamante pentru care mama 
devenise acum......pirită“.

• Intermezzo la film. Cetățe
nii din comuna Pojorîta, jude
țul Suceava, aflați în sala cine
matografului la spectacolul de 
seară s-au trezit deodată cu o 
insolită reprezentație în sală. în 
vedetă: Ioan Bosînceanu (19 ani), 
consătean de-al lor. Beat, el a 
intrat la cinematograf și a în
ceput să înjure spectatorii, a 
spart cinci geamuri, a distrus 9 
scaune și înainte de a fugi l-a 
izbit pe operator cu o sticlă în 
cap. Deocamdată a dispărut din 
sat.
• Cu vehicul de împrumut. 

Ciudate idei le vin și altora sub 
influenta alcoolului : Alexandru 
Dumitru, din Iași, in stare de

LITERATURA 
PENTRU COPII

(Urmare din pag. I)

cei, instincul lor e precis), ire
parabilul nu se produce, greșe
lile sînt întotdeauna mai 
mult sau mai puțin neînsem
nate, ele nu pot modifica des
tinele. Lumea lui Jules Verne 
este perfect coerentă, refuzînd 
ca și copiii, absurdul. Nu 
spun că nu există un absurd 
infantil (ca în „Alice în țara 
minunilor“), dar acesta nu e 
niciodată imanent ci numai 
glumă sau joc.

Lumea copiilor este, ca în 
basmele românești, o lume 
ideală și conservatoare, în 
care răul nu poate fi nicicum 
confundat cu binele, în care 
vitejia și istețimea sînt calități 
absolute, inalterabile. Aș zice, 
prin urmare, că primele ca
podopere ale literaturii pentru 
copii sînt „Iliada“ și „Odiseea“. 
Nu toți scriitorii, firește, înțe
leg astfel lumea. Dickens, de 
pildă, despre orice ar fi scris, 
rămîne fundamental un scrii
tor pentru copii. în timp ce, 
oricîte pagini ar fi dedicat co
pilăriei, Proust e cu totul alt
ceva.
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Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară „23 August“) : VIJE
LIE ÎN CRENGILE DE SASSA
FRAS — ora 20 : Teatrul „C. Tă- 
nase“ (la Grădina Boema): SONA- 
TUL LUNII — ora 20.

Secvență din filmul
Pan Wolodyjowski

PROFESORUL INFERNULUI : 
rulează 1« Grădina Rahova (ora 
20,15).

FRAȚII CORSICANI : rulează la 
Cinemateca — Union (orele 13; 
15; 17; 19; 21).

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT : rulează la Cosmos (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

FURTUNA : rulează la Lumina 
(orele 18,30; 20,45). 

ebrietate a luat o motocicletă 
parcată pe stradă și a plecat cu 
ea (fără să aibă măcar permis 
de conducere). Primul agent de 
circulație l-a oprit și l-a reținut. 
O intîmplare asemănătoare din 
comuna Cojocna, jud. Cluj, a 
avut un sfîrșit mult mai trist : 
Ilie Mic din comuna Ceanu 
Mare se întorcea spre casă prin 
Juriul de Cîmpie după ce băuse. 
Văzînd un tractor în curtea lui 
N. J. a intrat, s-a suit la volan 
și a plecat mai departe. La ieși
rea din sat s-a rostogolit pe o 
pantă fiind strivit sub mașină.

• O surpriză la ieșire... Ioan 
Sculei (24 de ani) operator chi
mist la Uzina de prelucrare a 
maselor plastice din Iași a forțat 
un geam de la atelierul de im
primat al fabricii și a furat 58 
de metri p.v.c. Cînd să iasă, tot 
pe geam desigur, s-a trezit față 
in față cu contabilul șef al fa
bricii, care astfel de la pagubă 
a trecut în alt cont suma de 
1 000 lei, valoarea p.v.c-ului iar 
la pierderi l-a înregistrat pe I.S.

Cit de „nespecifice“ sînt 
problemele copiilor, cît de ge
nerale, ne demonstrează cum 
nu se poate mai biné Mark 
Twain. Să ne amintim iubirile 
lui Tom. Sau să ne amintim 
un singur episod : acela al spo
irii gardului. Dintr-o corvoa
dă, pedepsitul transformă 
munca într-o plăcere, mai în- 
tîi pentru sine, apoi pentru 
alții. Ni se relevează adevărul 
moral că o muncă, oricît de 
grea, poate fi îndeplinită și 
încă cu bucurie dacă este 
prezentată într-un anume fel, 
dacă acela care o contemplă 
alege frumusețea. în copilărie 
mi-a plăcut mult cartea lui 
Gaïdar, „Timur și băieții lui“. 
Acolo, copiii luptă ca oamenii 
mari, ca soldații, jucîndu-se 
în același timp. Si suprema 
dovadă de seriozitate a jocu
lui — ei sînt discreți în ce 
privește binele pe care-1 fac...

Cred, de aceea, că e zadar
nic să inventăm, pentru copii, 
probleme pe măsura lor. Ar 
însemna fie că ne-am uitat 
copilăria, fie că nu sîntem în
deajuns de maturi.
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’ • 18,00 Deschiderea emisiunii.
Sumarul serii. „Turism — vacan
ță“ • 18,20 Căminul • 19,15 Anun
țuri — publicitate • 19,20 „1001 de 
seri" — emisiune pentru cei mici
• 19,30 Telejurnalul de seară
• 20,00 Reflector • 20,15 Film ar
tistic „Crăciun cu Ellsabeta"
• 21,50 Mal aveți o întrebare 7
• 22,45 Telejurnalul de noapte
• 22.55 Din carnetul cu amintiri 
al „Cerbului de aur“. Franchie 
Avalone • 23,10 închiderea emi
siunii.

Aspect din expoziția documentară „V. Alecsandri" deschisă recent 
în București la Muzeul Arhivelor Statului

Foto: P. TÎNJALĂ
1

I

mereu tîn Arul
AL EES ANDRI

Printr-una din acele atît de 
profunde intuiții care îi erau pro
prii, Eminescu își începea cele
brul portret moral din „Epigo
nii“, consacrat lui Alecsandri, 
prin sublinierea „veșnicei“ lui 
tinereți. Poate că Eminescu se 
gîndea atunci la trăsătura tempe
ramentală predominantă a poe
tului atît de iubit de el 
în adolescență, Ia acea des
chidere sufletească largă a 
lui spre tot ceea ce era frumos, 
cutezător și promițător în epoca 
lui, la acea posibilitate neistovită 
de înnoire, rămînînd totuși me
reu el însuși, ce caracterizau pen
tru contemporani personalitatea 
și opera lui Alecsandri — dînd 
într-adevăr impresia unei tinereți 
neobosite. Dar faptul că Emi
nescu a preferat totuși cuvîntul 
veșnic pentru a defini această 
constantă temperamentală a lui 
Alecsandri ne face să ne gîndim 
că el privea nu numai în prezent 
ci și departe, în viitor, avea în 
vedere nu numai omul, ci și 
opera.

Astăzi, constatăm că intuiția 
lui Eminescu nu se dezminte. 
Nu s-ar putea spune că Alec
sandri e mereu actual, că în opera 
lui am afla acea putere de a pă
trunde în profunzimile sufletu
lui omenesc, care să-l ducă la 
expresia unor sentimente în li
rica lui sau la crearea unor ti
puri umane în epica și teatrul lui, 
a căror durabilitate — ca forme 
de viață întrupate în artă — să nu 
mai apară numai ca ale unei a- 
numite epoci din istoria noastră, 
să nu rămînă numai ale ei, în 
urma evoluției atît de rapide a 
societății noastre în cele opt de
cenii care s-au prefirat de la în
cheierea vieții și operei lui. Dim
potrivă, pentru amatorii de ar
heologie literară, opera lui Alec
sandri însemnează astăzi unul 
dintre cele mai vaste și mai com
plexe universuri artistice, din 
care, singure, să se poată re
constitui evenimentele majore din 
jumătatea de secol pe care a 
parcurs-o această operă, — oame
nii epocii, mentalitatea, idealurile 
și sentimentele lor. formele ei de 
viață. Nu întîmplător Eminescu 
și-a încheiat patetica și splen
dida evocare a predecesorilor săi 
în „Epigonii“, a acelora care 
„convorbeau cu idealul“, avînd ca 
inimă „o liră“ căci vorbă lor 
„sfîntă și frumoasă“ nu era numai 
„gîndită" ci și „din inimi era 
scoasă“. Așa cum opera genera
ției revoluționarilor de la 1848 a 
fost culminația străduințelor unui

de OVIDIU PAPADIMA

întreg secol de redeșteptare a con
științei noastre naționale și so
ciale, — opera lui Alecsandri în
sumează universul cel mai bogat 
în forme și detalii, al idealurilor, 
simțirii, vieții și modurilor de ex
presie ale acestei generații.

Dar dacă lucrurile ar sta nu
mai așa — dacă viața și opera 
lui Alecsandri ar constitui numai 
un patetic și admirabil document 
de epocă — nu s-ar putea vorbi 
de tinerețea de astăzi a poetului. 
Ea e totuși un fapt evident. Nu

O dovedește numai marele și atît 
de constantul succes de public al 
lui Miluță Gheorghiu, în recita
rea unora dintre poeziile pe care 
Alecsandri și le-a intitulat, cu o 
modestie plină ele luciditate, cîn- 
ticele comice, îndeosebi în savu
roasa lui apariție din Coana Chi
nta. — acest succes ar putea fi 
explicat și prin specificul talen
tului popularului actor ieșean. Nu 
o demonstrează numai recentul, 
aproape neașteptatul, succes de 
public al comediei Coana Chirița, 
— acesta putînd fi atribuit și 
versiunii întineritoare realizaj$ 
de Tudor Mușatescu, și regiei 
spectacolului, plină de inventivi
tate și de tinerețe spumoasă. Dar 
în primul rîncl — și cu o mult 
mai mare durabilitate și suprafață 
de înrîurîre — o confirmă pre
zența filonului de lumină calmă 
și bogată al poeziei sale lirice, 
într-o zonă dintre cele mai vizi

bile ale peisajului nostru literar 
de astăzi. Este acel filon din care 
fac parte artiștii prețuirii frumu
seților și bucuriilor vieții — în 
pofida întunecimilor ei de mo
ment, care nu sînt ignorate dar 
âsupra cărora nu se pune accen
tul cel mai apăsat. E acea o- 
rientare masivă a literaturii noas
tre care iși are, de asemenea, 
punctul de plecare în folclorul 
nostru, în legendele lui eroice, în 
cele despre flori și animale, în 
colinde, în cìntecele închinate 
fericirii, dragostei.

E linia acelor „cărți de înțelep
ciune“ — așa cum atît de suges
tiv le-a denumit Mihail Sado* 
veanu — din vechiul tezaur al 
cărților populare ; linia pregnată 
de psalmii lui Dosoftei, de cule
gerile lui Anton Pan, de geniul 
lui Ion Creangă, de înțelepciunea 
profundă a autorului Hanului 
Ancuței. In această linie, Alec
sandri a devenit și el, pentru noi, 
un prototip și un model. De la 
el pornește poezia lui Mace- 
donski, în adolescența lui, ca să 
se încheie, după izbucniri amare 
de revoltă, cu feeria de culori a 
prozei lui și cu seninătatea flo
rală a rondelurilor. Din preajuia 
lui Macedonski pornesc proza și 
poezia de evocări a lui D. An- 
ghel — oricît ar părea de para
doxal, deși ucenicia lui în atelie
rul autorului Nopții de mài es*é 
cunoscută — opera plină ue 
bucurie luminoasă a vieții, sem
nată de T. Arghezi, mai ales în 
ultima ei etapă, cînd în „Cînta- 
rea omului“ și în ritmul vioi al 
„Horelor“ își face loc din plin 
fondul optimist și vitalitatea scli
pitoare a poetului. Această linie 
și-a găsit întruparea tipică — în 
momentul de constituire durabilă 
a litéràturii noastre moderne —► 
în pastelurile lui Alecsandri, si în 
proza lui epică — atît de colo
rată și de fragedă pînă astăzi — 
î'ț teatrul său și mai ales în 
Fîntîna Blanduziei.

Și fiindcă am vorbit de izvo
rul niciodată uitat al creației 
noastre populare, trebuie să a- 
mintim că și în domeniul fol
cloristicii noastre Alecsandri a 
rămas ca un prototip. El repre
zintă — cu cel mai mare și mai 
durabil prestigiu — înțelegerea 
creațiilor generate de cultura 
noastră populară în primul ririd 
sub aspectul valorilor artistice și 
sub comandamentul moral de a 
„curați , de a șlefui creația popu
lară în culegeri, de a o selecta șî 
de a înlătura „zgura“ adăugată 
de purtătorii ei lipsiți de talent.

în fine, Omul Alecsandri ră
mîne un prototip șî un model. 
El face parte din lunga, funda
mentala serie a scriitorilor Com
batanți pentru fericirea poporu
lui. Alecsandri a avut capacitatea 
senină de jertfă a veleităților 
personale. Omul care a renunțat 
la candidatura la domnia Princi
patelor Române — pentru a în
lesni reușita mai sigură a lui A- 
lexandru Ioan Cuza — scriitorul 
care s-a închinat respectuos »1 
senin, în fața geniului lui Emi- 
nescu — chiar în momentul cînd 
unii mărunți îl loveau dureros în 
numele acestuia — constituie un 
exemplu căruia i s-ar putea ală
tura jertfa sublimă a vieții lui 
Nioolae Bălcescu.

„Apusul“ de care vorbea A- 
lecsandri în răspunsul dat cri
ticilor bătrîneții sale nu s-a în- 
tîmplat. Alecsandri stă mereu în 
răsărit de soare.• • • • • • • • O • •
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băieții, seara ne mai duceam și noi pe la „Gran Hotel“ și șuetam 
pînă tîrziu, mai aflam ba cîte-o veste de-acasă, ba cîte-un cancan 
sau o „cioacă“ nouă de-a lui Tamango, mai beam un borviz româ
nesc pe gratis, parcă nu ne simțeam așa orfani pe un pămînt străin. 
Nici n-am avut timp să ne despărțim de ei, cînd ne-am dus să-i 
îmbrățișăm, fugeau care-ncotro după un magazin cu cămăși ieftine, 
orele erau puține și banii trebuiau cheltuiți. In bărulețul hotelului 
se mai afla doar lefterul Dobrin, care luase o bere și zicea tare 
c-o să spună la întoarcere acasă niște chestii uscătoare despre ci
neva care i-a purtat sîmbetele, în timp ce altul îl sfătuia să-și 

73. AU PLECAT BĂIEȚJL.
țină colții ascunși și, într-adevăr, băiatul așa a făcut s-o fi gîndit 
că e mai cuminte și mai profitabil să lase să treacă și asta de la el. 
Nu înțelegeam, totuși, atunci (și nu înțeleg nici acum) de ce 
s-a decis expedierea fotbaliștilor așa de repede acasă, nici nu apu
caseră să-și stoarcă sudoarea după ultimul meci jucat și li s-a 
ordonat să strîngă chingile bagajelor. Poate că, după atîta caran
tină și trai cu hățul de gît și farfuria umplută cu calorii cîntărite, 
ar fi meritat și ei o plimbare la Acapulco sau într-o altă parte cu 
soare. Mai ales că existau propuneri pentru niște meciuri amicale 
cu cîteva echipe mexicane, băieții și-ar fi scos singuri cheltuiala 
unei scurte vacanțe care să le netezească nervii, pe o plajă paci
fică.

In așteptarea semifinalelor umblu hai-hui prin „Mercado", un 
bazar mare cît o lume, unde se poate cumpăra totul, de la ață pînă 

la șerpi domestici, ascult orga în răcoarea catedralei San Francisco, 
mă uit ceasuri întregi cum pictează un ciung în curtea palatului 
guvernamental și cum strigă cu voce jalnică „Mexico-Mexico“ un 
cerșetor orb pe Caile Jalisco.

Dimineața urcăm într-un autobuz cît un etaj și plecăm spre 
Ciudad de Mexico, drum al groazei, prin uscăciunea unor munți 
de piatră albastră, cu vegetație cenușie, decor ieftin și clasic al 
filmelor western. Facem popas pentru prînz într-un sat, ies să mă 
vlimh pe o uliță, fac gestul iresponsabil de a da bacșiș de un 
pesos unui copil bubos, acesta, năuc de surpriză, își strigă frații, 
frații își strigă surorile și vecinii, fug într-o curte în care zbiară 

un măgar priponit, apoi intru într-o casă de chirpici fără fereastră 
și acoperiș, în care se află un pat, iar în pat un purcel bolnav — 
și această mizerie de pe altă lume mă face să mă prăbușesc în 
mine și să nu mai scot un cuvînt cîteva ceasuri.

Ajungem noaptea la Ciudad de Mexico, cînd uriașa metropolă 
de aproape zece milioane de suflete se lăfăie în lumini colorate, 
iar pe passeo de la Reforma, carnavalul e în clocot, cu brazilience 
superbe cocoțate pe mașini și cu mexicani descreierați călărind sta
tuile cu chitarele în brațe.

La Hotelul „Maria Isabel", unde e sediul presei, luxul și înghe
suiala sînt din cale afară, ca să-ți obții dreptul la un bilet de 
intrare pe stadion, o oranjadă sau o mașină de scris trebuie să dai 
din coate și să zîmbești dulce.

A doua zi urmează semifinalele și buletinele informative ne a

nunță că uruguayenii sînt puși pe scandal monstru, au trimis 
depeșă de protest la F.I.F.A. pe considerentul că aceasta a sta
bilit cu de la ea putere să-i trimită tocmai la Guadalajara, ca să-i 
dea pe mina brazilienilor gata obosiți. Dar observ că nu le plînge 
nimeni de milă, dacă a fost o echipă antipatică întru totul publi
cului și presei, respectiva se numește Uruguay, famată pentru 
jocul ei în formă de clește, de o cruditate voită, care a dezgustat. 
Antrenorul Hohberg declară, de altfel, cu cinism, că nu-l intere
sează ce se spune despre echipa lui, că el va continua să-și scoată 
adversarii din pepeni printr-un antijoc feroce și-i invită pe bra
zilieni să-și aducă aminte de tragedia de pe Maracana, din 1950. 
Zagallo nu se pierde cu firea și precizează că de la respectiva în- 
tîmpldre au trecut totuși două decenii și că echipa lui actuală nu 
are „complexul uruguayan“, întrucit. la vremea respectivă Marco 
Antonio și Clodoaldo încă nu se născuseră, iar Felix și Pele erau 
copii de școală primară.

Dinspre cealaltă semifinală se aud încă gemetele de oboseală 
ale vest-germanilor, după răfuiala pe viată și pe moarte cu engle
zii. Beckenbauer cică doarme cite douăsprezece ore pe noapte, iar 
Uwe bea patru litri de lichide pe zi, ca să se pună pe picioare. 
Presa nu le acordă italienilor decit 45 la sută din șanse, mai ales 
din pricina publicului mexican care-i va pedepsi cum se cuvine 
pentru asprimea cu care i-au înfrânt in sferturi. în zadar antre
norul Valcareggi a încercat să-i îmbuneze pe mexicani, ntimindu-i 
în fața ziariștilor „cei mai mari spectatori din lume, cei mai com- 
petenți, cei mai demni și cei mai nobili“, ca și cum ar fi uitat 
cineva că doar cu trei zile în urmă ceruse să fie protejat la Töluca 
cu tancuri și carabinieri.

Pentru amatorii de autografe anunț că mă aflu în posesia iscă
liturii lui Bobby Moore, titularul celui mai mare scandal al mon
dialelor. în ajunul semifinalelor se afla și el prin holul „Măriei 
Isabel“, cu o soție de braț în calitate de comentator al B.B.C. ului.
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Vizita președintelui TELEGRAME
\

Republicii Democratice Congo,
Joseph-Désiré Mobutu

(Urmare din pag. I)

țară dispune de considerabile 
resurse minerale — iau cunoș
tință cu interes despre reali
zările și experiența specialiști
lor noștri în acest domeniu.

Președintele Mobutu se inte
resează în mod deosebit de 
tehnologiile folosite, de felul 
cum sînt pregătite cadrele in
ginerești și de aportul lor la 
activitatea productivă. El soli
cită, de asemenea, date com
parative referitoare la nivelul 
producției noastre miniere și 
la numărul de specialiști din 
această ramură, înainte de e- 
liberarea României și în anii 
construcției socialiste. Preșe
dintele Republicii Democratice 
Congo apreciază progresul 
realizat în anii din urmă de 
industria minieră românească 
pe multiple planuri : al explo
atării și valorificării bogății
lor, al formării personalului 
de specialitate, capabil să re
zolve problemele cpmplexe ale 
tehnicii moderne și să răspun
dă dinamicei dezvoltări a e- 
conomiei noastre naționale.

După o scurtă vizită la mu
zeul mineralogiei, președinte
le Joseph-Dăsire Mobutu. îm
preună cu oficialitățile congo- 
îei, > și române, se îndreaptă 
spre-flotația centrală de pre
parare a minereurilor. Preșe
dintele Republicii Democratice 
Congo apreciază calitățile uti
lajelor românești, tehnologiile 
elaborate de specialiștii noș
tri, care asigură o prelucrare 
cu randament maxim a ma
teriilor prime.

Un alt obiectiv al vizitei îl 
constituie Uzina mecanică de 
mașini și utilaje miniere. Oas
peții vizitează o expoziție or
ganizată în aer liber, care 
reunește cele mai valoroase 
produse ale uzinei băimărene, 
ale altor întreprinderi simila
re din țară. Președintele Mo
butu se oprește în dreptul mai 
multor exponate, reținîndu-i 
atenția, printre altele, mașina 
pneumatică de încărcat cu si
loz. perforatorul de tip „Tam- 
pela". locomotiva Diesel de 
mină, grupuri electrogene mici, 
și se interesează de posibilită
țile de livrare a unor aseme
nea mașini și utilaje în Repu
blica Democratică Congo.

Vizita în întreprinderile 
băimărene se încheie lâ Uzi
nele metalurgice de metale 
neferoase, unde oaspeții se o- 
presc la secțiile de topire, acid 
sulfuric, de electroliza cupru
lui și oxizi de plumb, urmă
rind procesele tehnologice ori
ginale de mare eficacitate eco
nomică. pentru valorificarea 
integrală a concentratelor de 
minereuri.

Președintele Mobutu con-

semnează în cartea de onoare 
a uzinei impresiile deosebite 
pe care i le-a făcut această 
vizită, elogiind realizările 
munca tuturor minerilor 
metalurgiștilor băimăreni.

Ca amintire, gazdele i-au 
ferit șefului statului congolez 
o casetă cu mostre ale pro
duselor uzinei. „Voi vorbi des
pre succesele voastre, la îna
poierea mea în țară“, a spus 
oaspetele, luîndu-și rămas bun 
de la colectivul uzinei.

în aceeași dimineață, Marie- 
Antoinette Mobutu a făcut vi
zite la Expoziția realizărilor 
social-economice „Maramureș 
’70“ și la Planetariumul din 
localitate.

Și
Și

o-

Pe litoralul
La sosire pe aeroportul Ko- 

gălniceanu, oaspeții au fost în- 
tîn’.pinați de președintele Con
siliului popular județean Con
stanța. Petre Ionescu. de pri
marul municipiului, Petre Ni
colae, și alți reprezentanți ai 
organelor locale.

Primul obiectiv vizitat a fost 
stațiunea Mamaia. Ca și în ce
lelalte centre turistice de pe 
litoralul Mării Negre, la Ma
maia se află în aceste zile mii 
de turiști români și străini. 
Noile construcții ale litoralu
lui, de o mare varietate arhi
tecturală. fac oaspeților o im
presie deosebită. Președintele 
Mobutu și celelalte oficialități 
congoleze se opresc la unul 
dintre marile hoteluri ale Ma
maiei — „Riviera“, de pe te
rasa căruia, aflată la nivelul al 
14-lea. admira vasta panoramă 
a stațiunii. Președintelui con
golez i se dau relații în legă
tură cd cele mai importante 
construcții și cu perspectivele 
de dezvoltare a stațiunilor,

Incheindu-și vizita la Ma
maia. oaspeții se îndreaptă 
spre Constanța. Pe străzile o- 
rașului. oficialitățile congoleze 
și române sînt salutate cu căl
dură de numeroși constănțeni.

Se vizitează unul dintre cele 
mai importante monumente de 
arhitectură antică — Edifi
ciu] roman cu mozaic. Aici se 
face o scurtă prezentare a mo
numentului. relevîndu-se pre
ocuparea specialiștilor români 
pentru valorificarea științifică 
a descoperirilor arheologice. 
Oaspeții mulțumesc, la sfîrși- 
tul vizitei, pentru prilejul ofe
rit de a cunoaște o parte din 
vestigiile trecutului iâtoric al 
țării noastre.

Părăsind Constanța, oaspeții 
străbat alte stațiuni ale litora
lului — Eforie Sud, Eforie 
Nord — ajungînd seara la sta
țiunea Neptun.

al Par- 
Român, 

președin- 
Stat al 
România,

Președintele Consiliului 
popular al județului Maramu
reș, Gheorghe Blaj, și soția, au 
oferit un dejun în onoarea 
președintelui Republicii Demo
cratice Congo, Joseph-Desire 
Mobutu, și a soției sale, dejun 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

în tot timpul vizitei la Baia 
Mare, locuitorii orașului au 
făcut o caldă primire oaspeți
lor, exprimîndu-și sentimente
le de prețuire și stimă pe care 
le nutresc față de poporul con- 
golez.

După-amiază, președintele 
Republicii Democratice Con
go și oficialitățile care îl în
soțesc au plecat, pe calea ae
rului, spre Constanța.

Secretarul general 
tidului Comunist 
Nicolae Ceaușescu, 
tele Consiliului de 
Republicii Socialiste 
și Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, au primit, cu ocazia 
celei de-a 26-a aniversări a 
sărbătorii naționale a Repu
blicii Socialiste România, o 
telegramă de felicitare din 
partea prințului Sufanuvong, 
președintele Comitetului Cen
tral al Frontului Patriotic 
Laoțian.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit, cu ocazia aniversă
rii Zilei eliberării României 
de sub jugul fascist, telegrame 
de felicitări din partea preșe
dintelui Consiliului Republi
can al Republicii Arabe Ye-

men, Abdul Rahman Al Iriani, 
și șefului suprem al Federa
ției Malayeziei, Tuanku Is
mail Nasiruddin, Shah Ibni 
Al-Marhum, Sultan Zainal 
Abidin.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit, de asemenea, 
telegrame de felicitări din par
tea primului ministru al Repu
blicii Arabe Yemen, Mohsen 
Al-Aini, și a prințului moște
nitor și prim-ministru al Sta
tului Kuweit, Jaber Al Ahmed 
Al Jaber.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Vpitec, a 
primit o telegramă de felici
tare din partea prof. dr. Da
libor Hanes, președintele A- 
dunării Federale a Republicii 
Socialiste Cehoslovace.

(Agerpres)
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CITITORII 
SESIZEAZĂ

Numai „aleșii"
sint invitafi ?

românesc
Aici, președintele Consiliu

lui popular județean Constanța 
a oferit. în onoarea președinte
lui Republicii Democratice 
Congo, și a soției sale, un di
neu.

RUGBY
DINAMO ■ R. C. TARBES
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ZILE DE DUPĂ 50-0...
Cu patru zile în urmă, debu- 

tînd în noua ediție a campiona
tului, Dinamo realizase un scor 
de senzație: 50-0 cu C.S.M. Si
biu ! Ieri, în propriul fief, pe sta-

Oamenii, izvoarele orașului
(Urmare din pag. I)

céi care se îndreaptă în fie-la i
care dimineață către porțile a- 
cestei cetăți industriale.

Învolburat sau liniștit, rîul 
Săsar taie orașul, împarte în 
două inima cetății. Centrul vechi 
își ridică turlele covîrșife de lu
mină. Piatra orașului își amintește 
de vitregiile timpilor, de înfloriri 
și izbucniri neașteptate, covîrși- 
toare. Orașul nou ; cîte vorbe se 
pot spune despre orașul nOu I Și 
ce înseamnă orașul nou, vorbind 
despre Baia Mare ? Cineva îmi 
spunea I „Peste zece ani va fi 
cel mai frumos oraș, mă crezi ? 
Peste zece ani...“ Îndrăznețele li
nii ale arhitecturii băimărene mă 
fac să amintesc, cel puțin în trea
căt, despre teatrul băimărean, 
despre noua casă de cultură, des
pre formidabila risipă de fante
zie care cutremură fiece colț al 
acestei clădiri care se va numi 
Casă de cultură. Motivele folclo
rului maramureșean cunosc un 
destin fericit: cetatea și le însu
șește, viata ei culturală, modernă, 
le revendică.

Peste viața orașului, peste tre
pidantul izvor de frumuseți, 
timpul se scurge vorbindu-mi 
despre oamenii minelor, despre 
oamenii pădurilor, despre lemnul 
devenit mobilă, despre gingașele 
lui destine, despre poeții și pic
torii nordului, despre toată a-

TRADIȚIA DE MUNCĂ
(Urmare din pag. I)

Cind șarja a fost terminată și 
analiza ne-a indicat că evacua
rea poate începe, bucuria și 
mîndria noastră n-am fi schim
bat-o cu nimic. Srăvechea dar 
încă rudimentara siderurgie ro
mânească făcea un pas modest, 
dar era un pas, spre afirmarea 
atît de viguroasă de astăzi.

— Și totuși nu rni-ați 
punȘ...

Eroul Muncii Socialiste ___
cîteva lămuriri topitorilor asu
pra compoziției oțelului ce în
cepuse să curgă din cuptor, apoi 
continuă :

— Au trecut 19 ani. Poate fi 
mult sau poate fi puțin. Dar de 
atunci de cind oțelăria noastră 
își începuse activitatea, în cin
stea celei de-a 7-a aniversări a 
Eliberării patriei și pînă astăzi 
Cind sărbătorim a 26 aniver-

răs-
cere

întimplător un număr de 13 din
tre ei au primit cu ocazia semi
centenarului uzinei, Diploma de 
Onoare a Comitetului Central 
al U.T.C. Este impresionantă 
puterea de dăruire a acestor 
oameni, încrederea în forțele 
și priceperea lor, trăsături care 
definesc caracterul celor ce 
ies totdeauna învingători. Și 
ai noștri au învins și de data 
aceasta. Cu toate greutățile 
pricinuite economiei naționale 
de inundațiile din luna mai, 
solicitați la maximum, au răs
puns cu maturitate sarcinilor 
sporite ce le-au revenit. Amir»- 
tesc. cu scuze pentru ceilalți, 
pe Constantin Aurar, Romulus 
Drăgan, Cornel Vaida, Cornel 
Hirian unii dintre cei mai buni

muncitori ai uzinei. Cu, ei, cu 
ceilalți a fost posibil să reali
zăm peste plan în cinstea zilei 
de 23 August, 344 tone sîrmă 
trasă, 118 tone sîrmă zincată și 
562 tone sîrmă trefilată din cu
pru.

Și dacă pînă acum valoarea 
producției marfă vindută și în
casată se ridică la 32 279 000 lei 
iar a beneficiilor suplimentare la 
2 208 000 lei, însemnează că fie
care muncitor, fiecare salariat, 
tînăr sau vîrstnic din uzina 
„Industria sîrniei“ își sfințește 
prin dăruirea lui totală locul 
de muncă, ține din toată inima 
— cum spunea Eroul Muncii 
Socialiste, Mihail Blag — la tra
diția de muncă și succese a 
colectivului lor.

ceastă conviețuire a artelor, des
pre inepuizabilele surse de valori 
spirituale și morale ale maramu
reșenilor. Generațiile meșterilor 
despre care vreau să povestesc 
urcă prin timp de la 1700. Au 
fost din tată în fiu meșteri cera- 
miști. Și azi îți este cu atît mai 
greu să stai în loc și să alegi, cu 
cît fiecare obiect pe care-l ai în 
față îți descoperă o lume : lutul, 
concepția, migala, dragostea 
pentru culoare, flăcările care cu
prind formele în îmbrățișările 
sale întăritoare.

Alexandru Bogossy e un nume 
cunoscut în România și chiar 
peste hotare : în 1962, meșterul 
primea la Praga diploma de 
onoare, iar în 1965, împreună cu 
Ioana Olteș, medalia de aur la 
FaienZa. Zeci de forme, mereu 
altele, culori și armonii ciudate : 
farfurii albastre peste care au 
nins fulgi de zăpadă, ori au tre
zit cocoșii în zori, flori rătăcite 
în zboruri miraculoase, vase și 
simboluri străvechi, ulcioare în
coronate cum sînt cerbii îngreu
nați de podoabe, oale și servicii 
cu profiluri distinse.

Fiul său se numește tot Ale
xandru Bogossy ; are 27 de ani și 
a pășit deja pe urmele tatălui 
său. Dorind să îmbine cît mai fe
ricit modernul cu tradiția, experi
mentează : forme noi, culori etc. 
La 27 de ani, Alexandru Bogossy 
este profesor la Școala populară 
de artă din Baia Mare. Are 40 de 
elevi. Orele de practică le ține în 
atelierul de acasă. Astfel, într-o 
singură zi mîinile viitorilor meș
teri modelează forme. Meșterul 
Alex. Bogossy jr. a avut de cu- 
rînd prima expoziție personală, în 
holul teatrului de comedie. 
Succesul pe care l-a avut se poa
te foarte ușor măsura : în 2 zile 
meșterul s-ă întors la Baia Mare. 
Totul fusese vândut.

Una dintre elevele sale, Delia 
Celina-Ilieșu, tînără poetă, și-a 
deschis o expoziție în holul plane- 
tariumului: pictură pe sticlă și 
ceramică. Unele dintre exponate 
purtau în ele germenii viitoarelor 
mari expoziții. Stăpînirea asupra 
culorilor și a formelor, eleganța 
liniei trădau un artist format.

Meșterii băimăreni sînt mulți: 
ar trebui vorbit numai despre ti
nerețe, despre putința de a ascul
ta peste timpuri marile legende și 
poeme, de a fi în pas cu vremea 
comunistă, cu vîrsta orașului- 
lumină, vîrsta celui mai îndrăz
neț oraș care trăiește la porțile 
de nord ale țării.

sare a aceluiași eveniment, ea
n-a rămas nici măcar o lună 9 9 9 9 9 9
sub plan. Și au fost 228 de luni. 
Zi de zi, an de an, ea s-a situat 
în rindul secțiilor fruntașe. 
Pentru că așa trebuia să fie. De 
producția noastră depindea pro
ducția celorlalte secții producă
toare.

Acesta era de fapt răspunsul. 
Sentimentul că timp de 19 ani 
el, maistrul principal Mihail 
Blag, își făcuse alături de cei
lalți oțelari datoria, ca un co
munist adevărat.

— Iar dorința dumneavoastră 
de viitor ?

își scoate un carnețel din bu
zunar. îl răsfoiește.

— De la începutul anului și 
pină astăzi oțelăria a produs 
peste plan aproape 800 tone de 
oțel ; toate șarjele s-au înca
drat în mărcile și sortimentele 
planificate. Pînă Ia sfirșitul a- 
nului sperăm să mai elaborăm 
încă pe atita.

Mi se părea că tovarășul Blag 
are obiceiul să răspundă pe 
ocolite. Dar, de fapt, răspunsu
rile lui erau, dimpotrivă, foarte 
directe. Pentru că un oțelar 
atît de vrednic nu poate avea o 
dorință mai puternică decit 
aceea ca tradiția renumită a 
secției lor să se păstreze, tra
diția succeselor repetate zi de 
zi să se îmbogățească mereu. 
Dar nu e vorba doar de tradiția 
oțelăriei, ci a întregii uzine. La 
laminoare — unde oțelul ia for
ma șerpilor de foc ce se înco
lăcesc neputincioși în cleștii 

fputernici ai laminoriștilor, tînă- 
rul inginer Mihai Roșea, șeful 
secției, originar din Viișoara — 
comună la doi pași dc Cîmpia 
Turzii — ne vorbește cu aceeași 
satisfacție despre succesele lor. -

— Avem "n colectiv în care 
uteciștii dețin ponderea — nu

(Urmare din pag. I) 
sau profesorii și-au împlinit 
numai formal, în grabă, ele
mentara obligație de a-i sfătui, 
și uneori nici atît.

„M-am înscris la școala pro
fesională pentru că vreau să 
am o meserie la bază. Dacă voi 
reuși și voi termina această 
școală, am să urmez și alte 
cursuri superioare" — Mihalcea 
Fane — comuna Maluri, 
cea.

„Mi-a spus un unchi 
meu, care este mecanic 
că meseria asta este frumoasă 
și o să-nti placă. După ce ter
min școala, am să fac și sera
lul: Am încercat și la liceu, dar 
n-am reușit“ — Ștefan Nicolae 
— Cilnău, județul Buzău.

Moldovan D. Beniamin din 
Brașov : „M-am înscris la școa
la profesională, fiindcă îmi pla
ce meseria de mecanic auto, 
cred că îmi place ? 1 Am fost 
și la altă școală, dar am pierdut 
un an și m-am gindit că e mai 
bine aici".

Lotcă Gh. Ion — comtma 
Cîmpineanca. județul Vrancea, 
Lefter C. Mibea — Pogoanele, 
județul Buzău, Lupu N. Nico
lae, Dîmbovicioara. județul Ar
geș : „M-am înscris la această 
școală, pentru că am fost în
drumat de părinți".

Dar c îndrumare abstractă, 
fără cunoașterea mai îndeaproa
pe a muncii, a meseriei - *
care îndemni este 
curi.

Există însă și o 
rie de candidați la 
admitere în

nale : decepționații examenelor 
de admitere în licee. Zece din 
cei 250 de elevi care ne-au răs
puns la întrebarea : „De ce 
v-ați înscris la școală profesio- —.is ■>« cu gjn_

am reu-
nală ?“ au mărturisit 
ceritate ■ „Pentru că nu 
șit la liceu“.

Am stat de vorbă 
unora am reușit să le 
încrederea, abia după ce am

cu ei și 
cîștigăm

Vran-
de-al 
auto,

spre
plină de ris-

altă catego- 
examenul de 

școlile profesio-
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d.ionul din Ștefan cel Mare, di- 
namoviștii au părăsit terenul 
pe scut. Sigur că de, rugbyul de 
Tarbes nu-i rugby de Sibiu și 
nici nu înseamnă că, fiind capa
bilă să înscrie jumătăți de sută, 
echipa Dinamo s-a consacrat ca 
invincibilă. Doar orice naș... Dar, 
parcă a fost cam supărător să 
vezi cum nașul acesta l-a chel- 
fănit pe fin la modul „ia să mai 
înveți, băiete!...“. Și asta s-a în- 
tîmplat cam o bună jumătate de 
meci. Ne învățasem să vedem 
la dinamoviști foarte multă dîr- 
zenie, clădită pe o pregătire fi
zică ireproșabilă, pe tehnică ra
finată. Adică așa cum este re- 
numele românilor care se joacă 
cu mingea ovală. Dar, pe teren, 
Dinamo a legat ceva doar în 
prima repriză pentru ca, după 
reluare, să evolueze într-o ma
nieră de diletant. Fundașul 
Dăiciulescu s-a angajat într-un 
dialog cu Beregeseau („Penciu“ 
de ta ei) și a pierdut evident: la 
intercepții, la degajări, la lovituri 
de picior căzute. Fundașul fran
cez pe Ungă că a patrulat sigur 
pe liniile din urmă, s-a mai și 
intercalat (periculos în atac, a 
mai și înscris un droap-gol 
ceea ce „i-a scăpat“ lui Dăiciu
lescu). Grămezile, în care france
zii au acroșat aproape tot, au dus 
o luptă continuă. Trelsferturile 
oaspeților ne-au arătat ceea ce 
se cheamă în cărțile de rugby 
scheme tactice colective perfec
te. Florescu, jumătatea la gră
madă, deși fugărit de cîte ori se 
apropia de minge de către Ter-’ „ 
radot, a izbutit să se facă totuși 
remarcat. Poate fiindcă știe ce 
trebuie făcut cu balonul în orD 
ce moment al jocului. El,. ca și 
trois-quartul Mihai Niculescu. 
Alții (Țuțuianu, de pildă), nu că 
n-ar ști ce trebuie făcut, dar în 
meciul cu pricina au făcut alt
ceva decit se potrivea; alții (nu
mărul 5 din linia a doua, a noa
stră) au dat chiar cu pumnul...; 
alții (Fugigi) au ratat senin din 
clare poziții de pedeapsă. Și așa 
mai departe. De altfel, spre final, 
chiar jucătorii dinamoviști, ni s-a 
părut, admirau angrenajul francez 
„furat“ de propriul său joc fru
mos. Ceea ce s-a mai putut face 
a fost jocul distractiv. Punctele I 
noastre aparțin lui Florescu (mi
nutele 24 și 38) după ce france
zii ne-au condus cu 6-0 ca urma
re a două eseuri izbutite de aripa 
lor stingă. Lipsa lui' Nica, prin
cipalul transformer dinamovist, 
accidentat, s-a făcut resimțită. 
Dar chiar și cu el jocul elevilor 
lui Titi Ionescu. strict localizat 
la partenerul de ieri 27 august, 
n-ar fi fost altul. Fundașul Be
regescau a încercat, cu succes, I 
un droap. de la peste 35 de me- I 
tri și apoi, tot în repriza securi- I 
dă. De Matos l-a imitat de la I 
mică distanță. Așa ci. 12-6, în- I 
tr-un meci în care tarhezii au I 
fost în zi foarte bună, iar dina- | 
movistii.
50-0 I

Comitetul U.T.C. al Uzinei 
„Unirea" din Cluj a luat de 
curind lăudabila inițiativă de a 
organiza, periodic, pentru mem
brii organizației, diferite ex
cursii. Apreciată ca atare, ac
țiunea în sine a întrunit sufra
giile tinerilor din uzină și, încă 
de la primele anunțuri, amato
rii de excursii s-au și grăbit cu 
înscrierile. Numai că, o dată cu 
înscrierile, s-au ivit și primele 
neajunsuri, organizatorice am 
putea spune noi, care riscă să 
compromită bunele intenții ale 
organizației ; fiind limitat nu
mărul locurilor, comitetul U.T.C. 
procedează, așa cum este firesc, 
la o selecție care trebuie, sau ar 
trebui, făcută după un criteriu 
cît mai obiectiv și fără favori
tisme. Ar trebui, pentru că, în- 
tr-o scrisoare pe care a adre
sat-o redacției, tînărul Marin 
Lehne, dincolo de considerente
le personale care l-au determi
nat să ne scrie, scoate in evi
dență și alte citeva aspecte care, 
la citirea scrisorii, fac justifica
tă nemulțumirea tînărului. „Du
pă ce am fost respins de la o 
excursie ce se va face în luna 
octombrie prin B.T.T., am în
cercat să aflu motivele acestei 
hotărîri. Primul la care m-am 
dus a fost secretarul organiza
ției U.T.C., coleg de secție cu 
mine, și cel mai îndreptățit 
să-mi răspundă. Nu mi s-a dat 
nici o explicație. în urma insis
tențelor, revoltat de „îndrăznea
la" mea, tovarășul secretar mi-a 
răspuns cu o aroganță, că eu nu 
am calitatea să-i trag pe dinșii 
la răspundere. (Tinărul este 
utecist s.n.). Mal tirziu, cind 
am aflat numele celor trecuți 
pe tabel, am rămas surprins : 
mulți dintre ei, numai cu o 
lună în urmă, au fost intr-o 
altă excursie, iar alții nu au ni
mic comun cu organizația U.T.C. 
(oameni in vîrstă. câțiva, mi se 
pare, din afara întreprinderii). 
Excursiile acestea sint organiza
te oare numai pentru anumiți 
„aleși", sau pentru toți tinerii 
din uzină ? întrebarea corespon
dentului nostru se adresează 
deopotrivă Comitetului U.T C. 
al Uzinei „Unirea" și tovarășu
lui secretar, care sînt datori să 
dea tînărului un răspuns lim
pede și pe un ton tovărășesc.

Drumuri și... drumuri

bulețului din județul Dîmbovița, 
avea un cămin cultural și o sală 
de lectură, unde sătenii, tineri 
și vîrstnici, își dădeau adeseori 
întilnire. In fiecare duminică 
aveau loc aici adevărate 
pionate de șah, devenite 
ționale. în celelalte zile ®e 
citi in liniște o carte sau 
vistă interesantă. După 
împărțire administrativ-' 
rială, cind am devenit „capitala' 
comunei Bărbulețu, toți am spe
rat intr-o intensificare a activi
tăților cultural-distractive. Exis
ta un local gata construit și to
tul părea că va merge bine. 
Dar... „Mai departe, Vlad Mi
hail, autorul scrisorii, ne istori
sește cum liniștea sălii de lectu
ră a fost înlocuită cu clinchet 
de pahare și sticle, goale sau 
pline, cîntece lăutărești, urări 
de sănătate și la mai mare. 
De ce ? Pentru că, printr-o ho- 
tărîre a organelor locale, sala 
de lectură a căminului cultural 
a fost transformată în bufet, bi
blioteca aflîndu-se acum la trei 
kilometri de sediul comunei, iar 
căminul cultural la șase kilo
metri de bibliotecă. De unde se 
vede cit de lung este drumul 
culturii in comuna Bărbulețu și 
cit de scurt este cel al bufetu
lui.
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întîm-admitere, oriunde, la 

plare.
In unele cazuri, „îndemnuri

le" părintești erau formulate 
cam așa „Nu ești bun de 
carte, du-te la profesională, și 
gata !“

Am discutat despre aces
te lucruri și cu doi dintre direc
torii grupurilor școlare pro
fesionale din Brașov. Ingine-

feritelor profesii și a perspecti
velor lor. Pentru candidați! 
care s-au înscris întîmplător, 
contactul direct cu colegii ani
lor mari, cu realizările acesto
ra, cunoștința cu foștii absol
venți ai școlilor, a căror activi- , 
tate în uzină are valoare exem
plară, vor fi mijloace de cîști- 
gare a lor pentru meserie".

De la aceeași problemă a în-

promis solemn că nu-i vom 
prezenta Ipoteza nu e plăcută, 
s-o recunoaștem, dar nu moti
vul unei nereușite la această 
vîrstă îi îndeamnă la discreție, 
ci fapte, după părerea noastră, 
mult mai grave. Bruftuluiți, nu 
sfătiiiți de părinți, și-au luat in 
pripă actele de la secretariatul 
liceului, și cu așa-zisele promi
siuni stimulatoare (aparat de fo
tografiat, bicicletă, magnetofon) 
anulate, și în față cu perspectiva 
unei vacanțe la domiciliu, s-au 
înscris la un nou examen de

rul Virgil Stănoiu, directorul 
Grupului școlar energetic, ob
serva : „diriginții și părinții in
tră în alertă în ultimul trimes
tru, în pragul examenelor de 
admitere din sesiunile de vară 
sau din toamnă. Atunci deșartă 
sacul sfaturilor în grabă, risi- 
pindu-le. și organizează vizite 
formale prin școlile profesiona
le. prin uzine și întreprinderi, 
vizite din care copiii ies vag 
informați și oarecum buimăciți. 
E drept că nici școlile profesio
nale nu fac tot ce ar putea să 
facă în privința prezentării di-

ceput și dialogul cu tovarășul 
Dumitru
Grupului școlar 
..Steagul Roșu".
întîi să remarc diferența cali
tativă în favoarea noii promo
ții de candidați, față de cei din 
anii trccuți. In același timp, in
suficienta informare a părinți
lor și elevilor, ca și exigențele 
examenului de admitere, au fă
cut ca în multe din școlile pro
fesionale brașovene numărul de 
locuri să nu fie acoperit în tre
cuta sesiune de examene. Vom

Sandu, directorul, 
al Uzinelor 

„Aș vrea mai

„înainte de a deveni reședin
ță de comună, satul Gura Băr-

AVIZAȚI
Ion Păduraru, Brăila. „Inova

ția" vânzătorului de la centrul 
de piine ..Alimentara", unitatea 
nr. 40, din Brăila, nu a fost to
lerată. De altfel, nici nu se pu
tea. Pentru faptele semnalate de 
dv., Direcția comercială a Con
siliului popular județean nc-a 
comunicat scoaterea sa din 
funcția de gestionar.

Silvia Mariuțu — Tg. Jiu, jud. 
Gorj. Nu vi s-a desfăcut con
tractul de muncă, ci el a înce
tat să mai existe la două luni 
după angajare. Acest lucru ne-a 
fost confirmat de către Direc
ția județeană pentru probleme 
de muncă și ocrotiri sociale, 
căreia i-am trimis scrisoarea dv. 
încetarea contractului de mun
că s-a datorat, așa cum bine 
știți, faptului că ați fost anga
jată, pe durată determinată, 
pentru două luni, și in momen
tul împlinirii termenului, con
tractul de muncă a încetat să 
mai existe. Observați, deci, că 
nu este vorba de o măsură abu
zivă a conducerii subunității din 
Tg. Jiu.

Carola Ghimboș — Moldova 
Nouă, județul Caraș-Scverin. 
O eventuală reincadrare in 
muncă nu ar fi decit în detri
mentul sănătății dv. Dosarul de

pensionare — invaliditate de 
gradul II — cuprinde alături de 
celelalte acte și un certificat 
eliberat de comisia medicală 
prin care se constată că sinteți 
inaptă oricărui efort fizic. Or, 
in această situație, Consiliul 
popular județean, prin direcția 
sa de specialitate, căreia noi 
ne-am adresat, nu putea să aibă 
o opinie diferită de cea a medi
cilor de specialitate, care v-au 
consultat și v-au stabilit diag
nosticul.

CURIER JURIDIC
Duță Ivansuc — Slobozia, jud. 

Teleorman : Perioada cit ați 
lucrat ca președinte al coopera
tivei agricole de producție nu 
se ia in considerare la obține
rea dreptului de pensie sau aju
tor social in cadrul asigurări
lor sociale de stat. Calculul pen
siei se face numai pe baza ve
chimii în muncă, înscrisă in 
carnetul de muncă.

Gheorghe Comănici, comuna 
Călărași, jud. Botoșani : Artico
lul 33 din Regulamentul pri
vind activitatea profesională a 
studenților menționează eă stu
dentul exmatriculat în anul II și 
următorii pentru nepromovarea 
repetată a unui an dc studii, 
poate fi înscris a treia 
același an de studii, o 
dată in timpul studiilor 
sitare, la o facultate 
sau apropiată din altă _____
ți-e de învățămint superior, cu 
aprobarea rectoratului acesteia. 
Articolul 51 din același regula
ment prevede că studiile pot fi 
întrerupte pe o perioadă de 
maximum trei ani. Intrucit, așa 
cum reiese din scrisoarea tri
misă. ați întrerupt mai mult da 
trei ani, nu puteți beneficia de 
o nouă reinscriere.

oară în 
singură 
univer- 
identică 
institu-

Florîca Militaru — Pitești, 
județul Argeș : Baza de calcul 
pentru acordarea ajutoarelor de 
incapacitate temporară de mun
că, in condițiile articolului 21 
din H.C.M. nr. 880/1965. o con
stituie salariul tarifar de înca
drare corespunzător categoriei 
și treptei respective, pentru 
muncitorii Operativ), iar pentru 
celelalte categorii de angajați, 
salariul corespunzător gradației 
la care sint încadrați. La sala
riu se adaugă și eventualele 
sporuri pentru condiții deosebi
te de muncă, precum și alte 
sume care compun salariul ta
rifar. în cazul lucrătorilor din 
învățămînt face parte din sala
riul tarifar și indemnizația de 
conducere, care se acordă prin 
H.C.M. nr. 2351/1969.

Rubrică redactată de 
MIRCEA NICOLAE

LOGODNICII
(Urmare din pag. 1)

miciliat în București, strada... vă 
aduc la cunoștință cazul Nataliei 
Burduja. Am cunoscut-o intr-un 
cerc de tineri. Ne-am împrietenit 
oarecum și după puțin timp mi-a 
solicitat cîteva date ce au un ca
racter confidențial. Printre altele 
mi-a cerut...“ Era limpede. Toate 
acele date se refereau la desco
periri concrete cu caracter econo
mic și reprezentau, înaintea apli
cării lor în producție, secrete ale 
statului român. De data 
lucrătorii securității au 
cercetarea cazului.

Natalia Burduja, ființa aceasta 
cochetă, obișnuită cu parfumuri și 
ciorapi care poartă numai mărci 
străine, nu știa ce înseamnă 
munca adevărată. Se dorea feri
cită cu orice preț. O fericire tip 
reclamă — așa cum vedea prin

aceasta 
început

mai avea, așadar, o sesiune 
de examene în toamnă și, măr
turisit sau nu, procentul „dc- 
cepționaților" examenelor de 
admitere în licee, va fi mai 
mare.

— Aveți intenția să-i faceți și 
pe aceștia să adere hotărîți, la 
una sau alta din meseriile care 
se învață în școală ?

— Firește. Am rezolvat noi și 
în trecut asemenea mutații. 
Acum ne va fi mult mai ușor. 
Ne bazăm pe exemplele ofe
rite de muncitorii din secțiile 
uzinei, foști absolvenți ai școlii 
noastre. Ei au ocupat locuri de 
muncă de inaltă tehnicitate, 
care implică completarea stu
diilor de cultură generală și în 
mod deosebit a celor de specia
litate, prin cursurile serale de 
maiștri și tehnicieni. Dintre ei, 
zeci și sute au fost sau sînt 
plecați pentru documentare și 
specializare în străinătate. AU, 
după primii ani de la absolvire, 
in funcție de calitatea și ran
damentul muncii lor, cîștiguri 
comparabile cu cele ale altor 
cadre tehnice medii sau superi
oare și, in orice caz, depășesc 
pe cele ale lucrătorilor admi
nistrativi. Și dacă ar fi să ja
lonez perspectivele oricăruia 
dintre ei, cred c-ar fi suficient 
să arăt că marea majoritate a 
maiștrilor și tehnicienilor din 
uzină sînt absolvenți în prințul 
rînd ai școlii profesionale, că 
un procent considerabil din 
corpul ingineresc are aceeași 
proveniență și că, însuși direc
torul general al uzinei a fost 
cîndva elev al unei școli teh
nice.

revistele occidentale : actrița cu
tare își petrece concediul pe 
Coasta de Azur, cîntăreața cutare 
a mai cîștigat un premiu la San 
Remo. Dar Natalia nu era nici 
actriță, nici cîntăreață, nu era de 
fapt nimic. Aștepta să apară ca
valerul îmbrăcat în alb și s-o ia 
cu o mașină mare, elegantă, albă. 
Cavalerul a apărut în persoana 
lui Jack B. Un tînăr chipeș, venit 
dintr-un stat vest-european să-și 
petreacă concediul în țara noastră. 
Aceasta s-a întîmplat cu vreo 
cîțiva ani în urmă pe litoral și 
disponibilitățile ei sufletești s-au 
îndreptat imediat către tînărul 
străin. Mai tîrziu și-au scris, de
clarațiile de dragoste ale lui Jack 
prinzînd destule rădăcini (de alt
fel, la felul ei de a fi prindeau 
ușor orice fel de declarații venite 
de la străini.) Intr-una din scri
sori, Jack i-a comunicat că va 
veni în țară ca tehnician specia
list, urmînd ca împreună cu alți9 colegi să acorde asistență tehnică 
la construirea unor noi uzine. In 
țară, relațiile dintre cei doi pă
reau ale unor îndrăgostiți sadea, 
Natalia începînd să vadă din ce 
în ce nwi aproape țelul propus. 
Cind Jack B. i-a propus să se că
sătorească cu el tînăra visătoare 
s-a trezit în culmea fericirii, gata 
să jertfească orice pe altarul ne
așteptatei împliniri. Și momentul 
acestei uriașe exaltări a fost se
sizat de tînărul logodnic: „Pen
tru fericirea noastră, acolo, cind 
vom pleca, este nevoie ca șefii 
mei să fie foarte mulțumiți de 
mine. Am nevoie de cîteva date 
din industrie, ca cei de acolo să 
știe ce solicitări sînt aici la voi. 
Pe cale oficială e mai greu, știi 
cum e la noi, află și firmele ce
lelalte, concurența intră în joc... 
Tu mă poți ajuta".

Destul de abil ca să fie crezut 
de o Natalie al cărei orizont era 
hrănit cu pepsi, gumă de mes
tecat și reviste străine de modă.

— Caută cîțiva cercetători ti
neri, sociabili, eventual palavra
gii și dornici de aventură.

— De unde să-i iau, nu cunosc 
nici unul ?

— Încearcă, i-a răspuns Jack. 
Fă-ți cunoscuți, vezi prin baruri, 
du-te la ceaiuri. Totul va fi răs
plătit în viitor, atunci cînd amîn- 
doi vom fi împreună.

Și pînă la acel „împreună" Na
talia a fost împinsă realmente să 
agațe tineri de tot soiul, în cău
tarea tipului care pentru o seară, 
două, petrecute la un bar sau în
tr-un loc mai intim, ar fi fost gata

să spună tot ceea ce știe din do
meniul în care lucra. Natalia a în
ceput să bată barurile Bucurcș- 
tiului, a făcut și „deplasări în 
provincie". Dintre cei acostați, 
Mir cea N. Ionescu este luat drept 
cel care se pretează cel mai bine 
la o asemenea cursă : îți ofer dra
goste pătimașă, îmi aduci cîteva 
informații. Numai că tînărul cer
cetător, care s-a apropiat de Na
talia firesc, plăcînd-o, și-a dat 
seama că la mijloc este un „ce“. 
A urmat scrisoarea.

— Nu puteam să aștept doar 
intervenția celor în drept, fără 
ca eu să nu fac nimic — a decla
rat ulterior M. Ionescu. Mi-am 
dat seama că Natalia a intrat în
tr-o „cursă periculoasă“. Gîndeam 
că are un fond bun, că este or
bită de o falsă strălucire. Tocmai 
de aceea am încercat s-o scot de 
sub influența străinului.

Desigur, cercetătorul s-a dove
dit a fi un om cu tact. In limita 
posibilităților, așa după cum sin
gur arăta, a evitat de la început 
să-i dezvălui adevăratele sale bă
nuieli referitoare la intențiile lui 
lack B. Toate acestea s-au intim- 
plat mult mai tîrziu...

— Mircea mi-a deschis ochii, 
a declarat la rîndu-i Natalia Bur
duja, arătîndu-mi adevărata față 
a lui Jack. Am continuat apoi să 
apar apropiată față de Jack, iar el 
a încercat să-mi dea alte și alte 
însărcinări de același fel. Toate 
acestea m-au convins de adevă
ratul său caracter, de scopul jos
nic urmărit și astfel m-am pre
zentat singură la securitate pentru 
a relata totul, așa cum s-a în- 
tîmplat...

...Fuga după himere a Nataliei 
Burduja s-a încheiat din fericire 
cu bine. S-au încheiat și plimbă
rile ei, diurne sau nocturne, au 
dispărut himerele. Încadrată a- 
cum la una din întreprinderile 
bucureștene, Natalia Burduja do
vedește aptitudini pentru munca 
cinstită pe care o desfășoară. 
Si'item siguri că ea îi aduce sa
tisfacția pe care o așteaptă. Cei 
din jur o ajută necontenit.

Dincolo insă de grija semenilor 
față de un om și mai ales de re
cuperarea unui om, pentru că în 
fond despre aceasta e vorba, nu 
putem încheia fără să subliniem 
din nou ca un fapt pozitiv, exis
tența acelei „atitudini de obser
vare atentă a mișcărilor din jur, 
pentru a preveni sau a descoperi 
acțiuni neprielnice, ostile, dușmă
noase“, așa după cum definește 
dicționarul limbii române moder
ne expresia de vigilență.



Lucrările 
Comitetului 

pentru 
dezarmare
GENEVA 27 (Agerpres). — Joi 

»-a desfășurat la Geneva o nouă 
ședință a Comitetului pentru de
zarmare. Au rostit discursuri re
prezentanții Statelor Unite, Polo
niei, Bulgariei, Mexicului și Ma
rocului. In cuvîntul său, șeful de
legației americane, ambasadorul 
Tames Leonard, a abordat pro
blema interzicerii mijloacelor 
chimice și bacteriologice (biolo
gice), de ducere a războaielor. El 
a expus poziția cunoscută a 
S.U.Â. în această chestiune, de- 
clarindu-se în favoarea interzice
rii doar a armelor biologice.

Reprezentanții Poloniei și Bul
gariei au susținut, în discursurile 
lor, proiectul de convenție pre
zentat în 1969 la O.N.U. de un 
grup de 9 țări socialiste, între 
care și România, care interzice 
cercetarea, fabricarea și stocarea 
atît a armelor chimice cît și a 
celor bacteriologice (biologice).

Șefii delegațiilor Mexicului și 
Marocului și-au consacrat inter
vențiile programului deceniului 
dezarmării, pe care Comitetul 
trebuie să-l elaboreze în confor
mitate cu rezoluția adoptată Ia 
cea de-a 24-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. Reprezentan
tul Mexicului, ambasadorul Gar- 
cia Robles, a prezentat un „pro
iect de program cuprinzător de 
dezarmare", elaborat de delega
țiile țării sale, Suediei și Iugosla
viei. Documentul conține propu
neri privind principiile, obiecti
vele, măsurile și fazele unui pro
gram de dezarmare, precum și 
sugestii asupra procedurii de rea
lizare a scopurilor propuse.

Conferința de la 
Paris in problema 

vietnameză

IRLANDA DE NORD. Drumurile care duc spre Republica Irlanda au fost închise după ce 
doi polițiști nord-irlandezi au fost împușcați la granița dintre cele două țări.

interguvernamentală UNESCO
de la Veneția

Cuvîntul șefului delegației române
La Palazzo dei Dogi 

din Veneția continuă lu
crările Conferinței inter- 
guvernamentale a miniș
trilor educației naționale 
și culturii din țările 
membre ale U.N.E.S.C.O.

în cadrul ședinței plenare de 
miercuri după-amiază, a luat cu
vîntul șeful delegației române, 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, care a arătat că pen
tru România, țară profund atașa
tă socialismului, cultura are o 
semnificație deosebită, ea fiind

PRIN TELEFON PENTRU „SCÎNTEIA TINERETULUI**

una din componentele fundamen
tale, integrată organic în întregul 
proces de transformare a socie
tății. Reprezentantul român s-a 
referit pe larg la fenomenul cul
tural din țara noastră, evidențiind 
caracterul său de masă, princi
piile directoare ale politicii cul
turale, subliniind că statul nostru 
consideră ca o datorie etică a sa, 
care derivă din esența democra
tică a orînduirii sale socialiste, 
asigurarea în practică a dreptului 
la cultură al tuturor cetățenilor 
săi, necesitatea de a lărgi și 
accelera acest proces ca o nece
sitate obiectivă.

Vorbind despre rolul con
temporan al culturii, șeful dele
gației române a arătat că în zilele 
noastre cultura este o premisă și 
în același timp o consecință a

ieri a Început la helsinki
păcii. România, a spus el, este 
profund interesată ca astăzi, cînd 
în lume sînt încă focare de în-

NOTE

Insula Pinilor

CONFERINȚA TINERETULUI 
PRIVIND SECURITATEA EUROPEANĂ

PARIS 27 (Agerpres) — Joi a 
avut loc la Paris cea de-a 81-a 
ședință de lucru a conferinței 
cvadripartite în problema vietna
meză. Reprezentantul delegației 
Republicii Democrate Vietnam. 
Nguyen Minh Vy, a declarat 
ziariștilor că șeful delegației ță
rii sale la această conferință, 
Xuan Thuy, care a sosit miercuri 
la Paris, va participa la convor
biri începînd cu ședința viitoare 
programată la 3 septembrie.

Joi după amiază, într-o zi însorită care 
nu presimte toamna, nici măcar aici în 
noraul Europei, tineri din peste 20 de 
țări s-au întrunit în capitala Finlandei 
pentru a discuta, la Conferința tineretu
lui privind securitatea europeană, pro
bleme vitale ale tinerei generații — pa
cea, colaborarea, securitatea stabilă de 
pe întregul nostru continent.

Gazdele inițiatoare sînt șase organiza
ții de tineret din Finlanda întrunite în
tr-un comitet de pregătire al cărui prezj- 
denf, Ulf Sunogist, a deschis ajtăzi lucră
rile Conferinței. In cuvîntul său, început, 
firește cu urarea de bun venit celor a- 
proâpe 70 de organizații participante la 
Conferință, a subliniat importanța activi
tății tineretului pentru realizarea securi
tății europene și speranța pentru eficienta 
dialogului deschis acum la Helsinki. Ulf 
Sunogist a arătat în cuvîntul său că acest 
mare obiectiv e o acțiune în plină desfă
șurare, acțiune începută fructuos în rîn- 
durile tineretului european și prin dezba
terile care au avut loc la Snagov în ca
drul mesei rotunde cu tema „Rolul și .con
tribuția tineretului la realizarea unui cli
mat de pace și securitate în Europa". 
„Sîntem desigur conștienți a spus tî- 
nărul prezident al Conferinței din Fin
landa, — de marea varietate de păreri 
ale reprezentanților organizațiilor de ti-

De la trimisul nostru 
VIORICA TÄNÄSESCU

neret, dar sîntem totodată convinși de in
teresul tinerilor de a discuta și de a acțio
na pentru realizarea acestui mare dezi
derat — securitatea europeană".

Așadar, pînă astăzi în ziua de deschi
dere a Conferinței au sosit la Helsinki 
reprezentanți ai aproape 70 de organiza
ții de tineret, studențești, și sindicale de 
tineret, reprezentanți a nouă organizații 
internaționale, precum și soli ai majori
tății organizațiilor finlandeze de tineret. 
Uniunea Tineretului Comunist din țara 
noastră e reprezentată la Helsinki prin- 
tr-o delegație condusă de tovarășul Va- 
sile Nicolcioiu, secretar al C.C- al U.T.C.; 
delegația tineretului român își propune 
să participe la toate cele patru Comisii 
care vor discuta problemele actuale ale 
păcii și securității în Europa, cooperarea 
intre state, rolul tineretului european în 
realizarea unei atmosfere stabile de pace.

Dorința de a discuta, de a se cunoaște, 
de a colabora pentru a acționa împreună, 
dorință care aparține firesc participanți- 
lor, a fost exprimată și de îndemnul gaz

delor care au salutat Conferința prin 
Meeri Kalavainen, ministrul educației na
ționale și a! problemelor pentru tineret: 
„Ați venit din toate coifurile Europei spre 
a discuta o chestiune de extremă impor
tanță pentru fiecare țară în parte și pen
tru fiecare tînăr în parte. Tineretul e cel 
care făurește viitorul. Iar un viitor de 
pace stabilă nu se poate realiza decît prin 
mari eforturi comune, pentru ca în viitor 
continentul nostru să nu mai fie teatru! 
unor primejdioase conflagrații, pentru ca 
tînăra generație să beneficieze de pace 
și relații de colaborare între state".

Seara, Keiio Kokonen, reprezentant al 
ministrului afacerilor externe, membru al 
comitetului de pregătire a conferinței 
pentru securitatea europeană inițiată de 
Finlanda a ținut în fața tuturor partici- 
panților la conferință o amplă expunere 
privind stadiul acțiunilor finlandeze în
dreptate spre acest țel.

La ora cînd transmitem, seara au în
ceput din plin lucrările conferinței. Ele se 
desfășoară într-o mare sală a „Casei 
Constructorilor. Tinerii participanți speră 
ca numele sălii să fie de bun augur, că 
lucrările vor fi realmente constructive 
pentru cauza păcii și securității în Europa 
și în întreaga lume.

cordare, cînd omul folosește cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii în producerea unor mijloace 
de distrugere a bunurilor mate
riale și spirituale ale omenirii, 
organizații ca UNESCO să acțio
neze cu și mai mare hotărire 
pentru ca locul politicii de do
minație și forță să-l ia politica de 
colaborare și cooperare între na
țiuni pe deplin egale în drepturi.

In încheierea intervenției sale, 
reprezentantul român a prezentat 
o serie de recomandări privind 
necesitatea ca statele membre ale 
UNESCO să dezvolte un vast 
program de cercetare asupra po
liticii lor culturale și inițierea 
unui schimb de informații în a- 
cest domeniu. El s-a pronunțat 
totodată pentru ca UNESCO să 
promoveze un program de pers
pectivă consacrat culturii și artei 
populare în țările care au un fol
clor activ, sub aspectul cercetării, 
formării de specialiști și difuzării 
în întreaga lume. România care 
are una din cele mai vechi și 
bogate experiențe în acest dome
niu, a arătat vorbitorul, este dis
pusă să participe la realizarea u- 
nui astfel de program prin insti
tuțiile și specialiștii ei.

AMMAN 27 (Agerpres). — 
Consiliul național palestinian re
unind 115 delegați ai diverselor 
organizații de rezistență, s-a în
trunit joi în capitala Iordaniei, 
pentru a analiza actuala evoluție 
a situației din Orientul Apropiat.

• DELEGAȚIA CONSI
LIULUI POPULAR AL MU
NICIPIULUI BUCUREȘTI, 
condusă de Dumitru Popa, 
președintele Comitetului E- 
xecutiv, primarul general al 
Capitalei, care face o vizită 
în Turcia, a fost primită în 
după-amiaza zilei de 26 au
gust de președintele Repu
blicii Turcia, Cevdet Sunay. 
Cu acest prilej, primarul ge
neral al Capitalei a transmis 
președintelui Republicii Tur
cia, un mesaj de salut din 
partea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. La rindul său, 
președintele Cevdet Sunay a 
transmis un mesaj de răspuns 
președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu.

In aceeași zi, delegația 
Consiliului Popular al Muni
cipiului București a fost pri
mită de ministrul de stat, 
H. Dincer.

Delegația Consiliului Popu
lar al Municipiului Bucu
rești a fost însoțită de am
basadorul României la An
kara, Grigore Geamănu. R. P. BULGARIA. Aspect de la exploatarea minieră la zi „Tro- 

ianovo".

• CONSILIUL DIREC
TOR AL BĂNCII FRANȚEI 
a hotărit joi reducerea taxei 
de scont de la 8 la 7,5 la 
sută. De asemenea, dobîn- 
zile plătite pentru creditele 
industriale sau comerciale 
au fost reduse de la 3,5 Ia 
9 la sută.

La fel ca și în alte țări ca
pitaliste, Banca Franței a ri
dicat taxa de scont în cursul 
anului trecut în cadrul cam
paniei pentru oprirea spira
lei inflaționiste.

Sesiunea Consiliului Ministerial 
al O.U.A.

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). 
— în capitala Etiopiei au conti
nuat joi lucrările sesiunii Consi
liului Ministerial al Organizației 
Unității Africane, la care partici
pă miniștrii de externe ai țărilor 
membre. Dezbaterile s-au con
centrat asupra implicațiilor pe

OPTIMISM LA MONTEVIDEO
Confirmarea oficială a autenticității ultimului comunicat 

dat publicității de organizația clandestină uruguayană care 
a revendicat răpirea consulului brazilian Dias Gomides și a 
consilierului american Claude Fly a avut darul să întărească 
opinia observatorilor că rezolvarea acestei afaceri este, dacă 
nu iminentă, în orice caz apropiată. Este remarcat tonul mo
derat al comunicatului, care denotă — se subliniază — impa
sul actual al răpitorilor. Se știe că mai mulți lideri ai orga
nizației se află în prezent în închisoare, soarta lor fiind strîns 
legată de cea a persoanelor răpite.

Sentimentul de optimism care dăinuie în momentul de față 
la Montevideo este alimentat, pe de altă parte, de zvonurile 
tot mai insistente privind angajarea de negocieri directe în
tre ambasada braziliană și organizația ilegală.

care le poate avea pentru pacea 
și securitatea pe continentul 
african continuarea livrărilor de 
arme către Republica Sud-Afri- 
cană. Participanții au adoptat 
proiectul unei rezoluții propuse 
de ministrul de externe al Ke- 
nyei, Njoroge Mungai, care pre
vede efectuarea unor demersuri 
diplomatice cu scopul de a de
termina anumite guverne să sis
teze livrările actuale de arme că
tre R.S.A. sau să renunțe la in
tenția de a le relua.

Rezoluția stabilește ca Organi
zația Unității Africane să conti
nue studierea problemei livrări
lor de arme către R.S.A.

Reuniunea Consiliului ministe
rial al O.U.A. va fi urmată, la 
1 septembrie, de conferința șefi
lor de state africane, care va a- 
dopta hotărîrile finale în ce pri
vește atitudinea față de țările 
care întrețin relații cu regimurile 
rasiste din Africa.

La Nueva Gerona — ca
pitala Insulei Pinilor — am 
ajuns după douăzeci și cinci 
de minute de zbor deasupra 
unei mări verzi, presărată 
de zeci de insulițe.

Insula Pinilor — Insula 
Piraților — Insula Comorilor 
— Insula Tinereții — patru 
ipostaze ale aceleiași bucăți 
de pămînt care, văzută de 
pe înălțimile Sierra Caballo. 
se aseamănă cu un uriaș bob 
de fasole. Pe crestele aces
tor munți se află, în fază 
finală, construcția unui re
leu de televiziune. întreaga 
construcție reprezintă încu
nunarea eforturilor și dîrze- 
niei tinerilor de aici. Timp 
de cinci luni, în fiecare sea
ră, sute și sute de tineri, 
înarmați cu cazmale, lopeți 
și tîrnăcoape, după orele de 
muncă pe ogoare și ceasurile 
de studiu în sălile de clasă, 
la lumina reflectoarelor, au 
tăiat o șosea în piatră, au 
transportat materiale, apa
rate sensibile și complicate 
pînă în vîrful muntelui. In 
curînd, uriașa antenă va re
transmite de aici programele 
naționale de televiziune în 
întreaga insulă.

Aici s-a născut 
„Bătrînul 

și marea**
E greu să asociezi aseme

nea fapte cu vechea iposta
ză a insulei. Mult rîvnita 
Insulă a Pinilor, atît de dis
putată de marile puteri ma
ritime europene în secole 
trecute, reședință preferată 
a vestitului corsar englez Sir 
Francisc Drake, după cum 
spune legenda, insula como
rilor fabuloase îngropate în 
locuri învăluite de mister n-a 
avut parte, timp de zeci de 
ani, decît de pămînturi aco
perite de păduri de conifere, 
mizeria cîtorva cătune : Sân
ta Fe. Santa Barbara, Sigua- 
nea și trista faimă de loc de 
deportare a celor ce luptau 
pentru o nouă societate. 
Sumbra construcție a celei 
mai mari și mai „moderne“ 
închisori din Cuba se înalță 
și azi nu departe de plaja 
cu nisip negru de la Bibija- 
gua. Construită în perioada 
de tristă amintire — 1925— 
1928 — din inițiativa dicta
torului Gerardo Machado. 
închisoarea în care a zăcut 
și Fidel Castro după asaltul 
asupra cazărmii Moncada în 
1953, a fost transformată 
acum într-un muzeu, iar în 
clădirile administrației fostei 
„cetăți a libertății înlănțuite“ 
învață viitori constructori. 
La Bibijagua te întîmpină 
culorile vesele ale corturilor 
unei tabere de vară pionie
rești.

Nu poți vizita Insula Pini
lor fără să stai de vorbă cu 
bătrînul Modriel Jackson. 
Locuiește la celălalt capăt al 
Insulei, în sud, în sătulețul 
Jacksonville, azi El Cocodrilo 
(Crocodilul). Tatăl lui, un ne
gru fugit din insulele Cai- 
man, aflate sub dominație 
britanică, a poposit cu ani și 
ani în urmă aici si și-a înăl
țat prima casă. încetul cu 
încetul s-a născut sătulețul 
de pescari ce-i purta numele. 
Bătrinii din sat își aminteso 
de zile de foame, de luptele 
cu marea, de nume dispărute 
pentru totdeauna ; chipul li 
se luminează de fiecare dată 
cînd vorbesc despre domnul 
cu barbă căruntă, în haine 
albe de dril, ce poposea aici 
să pescuiască șl să stea de 
vorbă cu oamenii. Aici, pe 
aceste meleaguri, Hemming- 
way a văzut prinzînd viață 
chipul bătrînului pescar din 
„Bătrînul și marea".

Locuitorii de atunci al in
sulei n-au descoperit comori, 
iar azi, vechile bogății as
cunse de pirați le găsești 
doar în fresca din holul ele
gantului Hotel Colony, a că
rui emblemă, un corsar des- 
chizind un cufăr de galbeni,

te intimpină de cum sosești, 
chiar pe aeroportul din Nue
va Geroma.

Adevărata 
comoară

Astăzi, comoara din insulă 
a fost descoperită : tinere
țea — și insula și-a dobîn- 
dit noua ipostază : Insula 
Tinereții. La chemarea par
tidului comunist, a guvernu
lui revoluționar și a Uniunii 
Tineretului Comunist mii și 
mii de tineri din întreaga 
Cubă au hotărit să vină aici 
și să schimbe fața insulei. 
De atunci au trecut șase ani. 
Mulți din acei tineri locuiesc 
și muncesc acum aici. Au 
fost primii pionieri ce au 
hotărit să rămînă pe insulă. 
Mulți au plecat și alții le-au 
luat locul, continuind munca 
începută. în 1965, pe întrea
ga suprafață de 2 200 km p 
existau doar 17 mii de locui
tori. în prezent, insula nu
mără 45 000. Una din pro
blemele cele mai dificile 
de rezolvat a fost locuința 
pentru noii veniți și mai 
ales pentru cei ce doreau să 
rămină pe insulă. Tocmai dș 
aceea s-au construit două 
fabrici de panouri mari pre
fabricate, cu o producție de 
două case pe zi fiecare. Se 
află în construcție o altă fa- • 
brică asemănătoare, cu o ca
pacitate zilnică de șase caS«’. 
în felul acesta s-au putut 
înălța, numai în 1970 300 de 
locuințe, urmînd ca. pînă la 
sfîrșitul anului, numărul a- 
cestora să ajungă la o mie. 
Planurile de viitor prevăd 
construirea a 62 de școli se
cundare, fiecare cu o capa
citate de 500 de elevi. în ur
mătorii ani sălile de clasă, 
laboratoarele, dormitoarele, 
cantinele și terenurile de 
sport vor fi gata să-i pri
mească pe cei aproximativ 
40 000 de elevi din provincia 
Havana ce vor veni să stu
dieze și să muncească aici ; 
căci fiecărei școli i se va re
partiza o parcelă de eitrice 
pe care o vor îngriji elevii.

Realizări 
și perspective

Cultura plantelor citrice 
reprezintă unul din planurile 
fundamentale de dezvoltare 
economică a insulei. Locui
torii — toți tineri — vorbesc 
cu îndreptățită mindrie des
pre insula lor — viitoare 
patrie a citricelor — așa cum 
se mindresc cu toate realiză
rile și planurile lor de pers
pectivă. Dacă înainte de 
triumful revoluției nu exis
tau dccit 40—50 de caballe- 
rias plantate (o caballeria e 
egală cu 14,5 ha) și în 1965 — 
300, în prezent au fost plan
tate 1100 caballerias cu 
grappe-fruit, portocali, man
darini, lămîi. Pînă în 1972, 
această suprafață va fi ex
tinsă cu încă 2 000 caballe
rias, urmînd să ajungă la a- 
proximativ 45 000 ha. Pentru 
irigarea acestor suprafețe au 
fost construite 16 lacuri d<_ 
acumulare, cu o capacitate de 
200 milioane metri cubi de 
apă, ce asigură irigarea unei 
suprafețe de 26 000 ha. Creș
terea producției de citrice va 
atrage după sine o dezvol
tare multilaterală a insulei, 
în perspectivă se află con
strucția unui port ce va a- 
sigura transportarea fructe
lor, precum și înălțarea unui 
nou oraș, în centrul insulei.

Realizări și planuri de 
perspectivă. Mîndrie și entu
ziasm tineresc. Voință, dîr- 
zenie, eroism revoluționar. 
Tineri ce muncesc, studiază, 
construiesc baraje și centre 
turistice și-și pun pecetea 
hotărîrii lor în cuvinte sim
ple, emoționante : „Lucrarea 
a fost executată de tineri 
care fac din aceste pămîn
turi. insula lor". Aceasta e 
adevărata comoară din insulă.

DAN MUNTEANU
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• MIERCURI după-amiază, ps 
străzile orașului Amman au avut 
loc incidente între forțele de 
ordine iordaniano-palestiniene și 
grupuri de comando ale fedaini- 
lor, soldate cu uciderea unei per
soane și rănirea altor 27. Inci
dentele au fost declanșate în 
momentul cînd un ofițer al for
țelor iordaniene a fost atacat de 
un palestinian.

In momentul atacului, gru
puri de palestinieni au deschis 
focul asupra forțelor de ordine 
venite imediat la fața locului.

• AGENȚIA PAP informează 
că unul din pasagerii aflați la 
bordul unui avion ce _ efectua 
cursa Katowiee—Varșovia a ce
rut pilotului, sub amenințarea 
că va arunca o grenadă, să di
rijeze avionul spre Viena. Pasa
gerul a provocat explozia gre
nadei, rănindu-se grav, îm
preună cu alți zece pasageri. 
Cei răniți au primit ajutor me
dical, viața lor nefiind în peri
col.

Autorul atentatului este un 
tînăr care în trecut suferise 
două condamnări la închisoare 
pentru furt.

• CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL FRANȚEI, întrunit miercuri 
Ia Palatul Elysee în prima sa 
ședință după vacanța de vară, 
a aprobat un proiect de lege,

prezentat de ministrul econo
miei și finanțelor, Valery Gis- 
card d’Estaing, în baza căruia 
cota parte a Franței la Fondul 
Monetar Internațional a fast 
majorată de la 4,6 la sută la 
5,19 la sută. Această măsură va 
permite Franței să se situeze 
în rindul primelor cinci țări 
mebmre ale F.M.I. și să facă 
parte din Consiliul de Adminis
trație al fondului.

• CINCI PERSOANE, între 
care și profesorul universitar 
Homero Aquiles Velasquez Cam- 
pos, au fost deferite unui tri
bunal din Ciudad de Mexico sub 
acuzația de a fi complotat în 
vederea răpirii ambasadorului 
belgian, Jacques Groothaert. 
Dacă răpirea ar fi reușit, am
basadorul ar fi urmat să fie 
restituit în schimbul eliberării 
unui anumit număr de deținuți. 
In prima ședință a procesului, 
inculpații au respins acuzațiile 
ce Ii s-au adus.

• LUPTELE dintre forțele de 
rezistență populară cambodgie
ne și trupele regimului Lon Noi 
au continuat, în ultimele 24 de

s
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oltr
ore, în zona localității Prek Ta- 
meak, situată la numai 15 kilo
metri de Pnom Penh. Cele cinci 
batalioane ale forțelor de rezis
tență, care au lansat un puter
nic atac asupra localității a- 
mintite, au atins poziții care 
permit lansarea de rachete asu
pra capitalei cambodgiene — re
levă agențiile de presă.

• SECRETARUL GENERAL 
AL NAȚIUNILOR UNITE, U 
Thant, a părăsit joi New 
York-ul plecind spre Belgrad, 
într-o vizită oficială de patru 
zile la invitația guvernului iu

goslav. în drum, el va face o 
scurtă oprire la Paris. Din Iu
goslavia U Thant va pleca apoi 
la Addis Abeba pentru a parti
cipa la conferința la nivel înalt 
a statelor membre ale Organiza
ției Unității Africane, ce urmea
ză să se deschidă la 1 spetem- 
brie.

• CA URMARE A PROTES
TELOR stirnite în rindul opi
niei publice internaționale, pro
cesul intentat la Pretoria unui 
grup de 20 de patrioți africani 
a fost aminat. Avocații apărării 
au arătat că 19 din cei 20 de

acuzați fuseseră deja achitați 
în cursul unui prim proces și 
că acuzațiile reținute împotriva 
lor sînt și de data aceasta ne
întemeiate. Ei au arătat, tot
odată, că principalul acuzat, 
Benjamin Sello Ramotsa, a fost 
arestat în mod ilegal, pe teri
toriul Botswanei.

IRLANDA DE NORD: DEMISIA 
MINISTRULUI DE INTERNE

Noul guvern italian de centru-stînga, condus de Emilio Co
lombo, a anunțat joi o importantă sporire a impozitelor pentru 
a se obține, după cum s-a declarat oficial, fonduri în scopul 
dezvoltării economiei. Măsura a fost anunțată după o ședință 
de guvern care a durat șase ore, în cursul căreia s-a hotărit 
creșterea taxelor Ia benzină, băuturi alcoolice, cosmetice, servi
ciile telefonice, asistența medicală etc.

Principalele centrale sindicale italiene au dat publicității la 
începutul acestei săptămîni o declarație în care au avertizat că 
o mare parte a acestor sporuri de taxe se va repercuta în mod 
nefavorabil asupra nivelului de trai al oamenilor muncii. Decla
rația subliniază că sindicatele așteaptă să vadă ce fel de reforme 
intenționează să întreprindă guvernul în lunile următoare îna
inte de a hotărî dacă va fi declanșat un val de acțiuni de pro
test.

• JOI DIMINEAȚA a fost 
asasinat la Buenos Aires li
derul sindical argentinean, 
Jose Alonso, fost secretar 
general al Confederației Ge
nerale a Muncii din Argen
tina.

Alonso este cel de-al doi
lea lider sindical argenti
nean ucis în cursul ultimelor 
14 luni. La 29 iunie 1969 a 
fost asasinat Augusto Van- 
dor, lider al Sindicatelor 
muncitorilor din industria 
metalurgică. Asasinarea lui 
Vandor a dus la atingerea 
unui punct de maximă ten
siune internă, fapt ce l-a de
terminat pe fostul președin
te, Juan Carlos Ongania, să 
decreteze starea excepțională 
pe întreg cuprinsul țării, 
măsură ce este în vigoare și 
în prezent.

Ca și Vandor. Jose Alonso, 
adept al fostului președinte 
Peron, ă fost partizanul unei 
linii moderate și s-a pro
nunțat pentru cooperare cu 
guvernul.

BELFAST 27 (Agerpres) — 
Ministrul de interne în cabinetul 
Irlandei de Nord, Robert Porter, 
și-a prezentat demisia. In scri
soarea adresată primului minis
tru, James Chichester-Clark —• 
care a preluat temporar condu
cerea acestui minister — Porter 
și-a motivat hotărîrea prin con
siderente de ordin „material și 
de sănătate". Observatorii poli
tici subliniază că, indiferent de 
gradul de autenticitate al moti
velor invocate, plecarea lui Por
ter de la departamentul interne
lor intervine într-un moment de 
prelungite dificultăți pentru ca
binetul nord-irlandez. Cunoscut 
pentru opiniile sale liberale, Por
ter era unul din principalii sus-

• LA TEL AVIV au fost 
semnalate patru noi cazuri de 
holeră. După cum anunță Mi
nisterul Sănătății al Israelului, 
numărul celor bolnavi de holeră 
din această țară a ajuns piuă 
acum la 11. A fost adresat un 
apel Organizației Mondiale a 
Sănătății pentru a colabora Ia 
acțiunile de vaccinare a popu
lației.

ținători și executori ai politicii 
de reconciliere între comunită
țile protestante și catolice, ini
țiată de premierul Chichester- 
Clark. Se apreciază că demisia 
sa va duce la intensificarea pre
siunilor asupra guvernului din 
partea extremei drepte, al cărui 
lider, ex-ministrul de interne 
William Craig, și-a anunțat 
chiar intenția de a succeda ac
tualului prim-ministru.

• SCOTLAND YARDUL a 
întreprins ieri seară, pe aproape 
întreg teritoriul britanic, o vastă 
operațiune de descoperire a po
sesorilor ilegali de arme. Nu
mai în regiunea Londrei au 
avut loc aproximativ 50 de 
descinderi. Au fost perchezi
ționate mai ales locuințele 
unor membri ai organizației 
clandestine „Armata irlandeză 
republicană“. Un purtător de 
cuvînt al poliției a anunțat că 
mai multe persoane au fost a- 
restate. Cantitatea armelor cap
turate nu a fost precizată. 
Operațiunea a fost organizată Ia 
scurt timp de Ia descoperirea la 
hotelul londonez „Hilton“ a 
unor arme automate și canti
tăți de muniție.

Turneul asiatic al 
vicepreședintelui 
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Continuîndu-și turneul în Asia 
de sud-est, vicepreședintele 
S.U.A., Spiro Agnew, a sosit joi 
la Saigon.

După cum s-a mai anunțat, o- 
biectivul principal al turneului a- 
siatic al vicepreședintelui Agnew 
constă în a prezenta în mod 
detaliat regimurilor de la Seul, 
Bangkok și Saigon așa-numita 
„doctrină Nixon", care preconi
zează o participare mai intensă 
a aliaților S.U.Â. din Asia de 
sud-est la acțiunile militare din 
această zonă. în legătură cu 
aceasta, observatorii politici re
levă faptul că în cadrul vizitei 
pe care a întreprins-o deja în ca
pitala Coreei de sud, Spiro 
Agnew a discutat cu șeful admi
nistrației de la Seul probleme re
feritoare la ajutorul militar spo
rit pe care S.U.Â. îl vor acorda 
regimului Pak Cijan Hi, precum 
și la intenția Statelor Unite de a 
reduce efectivul trupelor ameri
cane staționate pe teritoriul sud- 
coreean.
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