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Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU
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ÎȘI DISPUTĂ TITLUL DE 
CEL MAI BUN ȘOFER

Mi- 
Ne

jr
Participam în urmă cu un an

— în calitate de invitați, firește
— la faza finală, pe țară, a pri
mei ediții a concursului profe
sional adresat tinerilor șoferi, in
titulat „Stăpîni pe volan“, orga
nizat de Uniunea Tineretului 
Comunist în colaborare cu Mi
nisterul Transporturilor și 
nisterul Afacerilor Interne,
sînt încă proaspete în memorie, 
palpitantele moment«» ale ulti
mului act al competiției, act în 
care dificilele teste teoretice și 
practice au desemnat pe cei mai 
buni trei conducători auto din 
totalul de 35 000 tineri șoferi 
prezenți inițial la start. Dar tim
pul a trecut și iată ne aflăm a- 
cum în plină desfășurare a celei 
de-a Il-a ediții a concursului a- 
mintit — faza pe întreprindere
— mașinile purtînd la parbriz 
ecusonul „Stăpîni pe volan" 
putînd fi întîlnit pe toate dru
murile țării.

— V-am ruga, tovarășe Vlad 
Galin să ne spuneți obiectivele, 
scopul pentru care Ia 1 aprilie a 
fost reluată această acțiune, pre- 
cizînd, totodată, și cîteva din ele
mentele noi ce au apărut în orga
nizarea lui ?

Asistăm la o creștere, simți
toare de la an la an, a traficului 
rutier de mărfuri și de pasageri. 
Inerent, numărul tinerilor care 
obțin diplome de absolvenți ai 
școlilor de șoferi și permise de 
conducere, deci al celor ale cărot 
principale atribuții constau toc
mai în utilizarea parcului de au
tovehicule, se înscrie într-o curbă 
dinamică. Concursul „Stăpîni pe 
■ /an“ li se adresează în mod 
nemijlocit, el constituindu-se în
tr-o formă proprie, specifică or
ganizațiilor Uniunii Tineretului 
Comunist, prin care sînt spriji- 

preocupările conducerilor

nirea cu uzina

9 Un tovarăș, un

prieten : secreta

rul U.T.C.

„EVIDENȚELE" LUI

VICTOR TURDA

îmi este deosebit de plăcut 
să vă adresez un salut căl
duros în numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, al guvernului și al 
meu personal, dumneavoastră, 
participanților la cel de-al 
16-lea Congres internațional 
Ampere de rezonanțe magne
tice și fenomene asociate.

Poporul român 
cu bucurie această 
care, prin numărul 
celor prezenți — 
cercetători, oameni 
de renume mondial 
30 de țări ale lumii 
problematica de stringentă ac
tualitate cuprinsă în ordinea 
de zi se înscrie ca una din ma
nifestările deosebit de impor
tante ale vieții științifice in
ternaționale.

Se știe că dintotdeauna ști
ința a avut un rol uriaș în 
viața societății, în eforturile 
pentru cunoașterea tot mai 
profundă a tainelor universului 
și stăpînirea legilor naturii, în

găzduiește 
reuniune 
mare al 

savanți și 
de știință 
din peste 

prin

accelerarea progresului mate 
rial și spiritual al 
Cu atît mai uriaș a 
rolul științei astăzi, 
vertiginoasei revoluții 
co-științifice 
cînd, pe baza 
savanților și 
omul a pătruns 
în Cosmos, a ajuns să stăpî- 
nească tot mai temeinic taine
le atomului. Știința a devenit 
în mod nemijlocit, în vremu
rile noastre, o importantă for
ță de producție ; încorporarea 
in practică a rezultatelor ei a 
determinat o uriașă creștere 
a avuției materiale a socie
tății, o sporire fără precedent 
a potențialului de creație al 
popoarelor. Prin influența sa 
hotărîtoare asupra vieții 
ciale știința se afirmă tot mai 
mult drept o imensă bineface
re a civilizației.

Fizica — domeniu în care 
dumneavoastră vă desfășurați 
activitatea — se numără prin
tre sectoarele cele mai avan
sate ale științelor moderne,

omenirii, 
devenit 

în epoca 
tehni- 

contemporane 
descoperirilor 
cercetătorilor, 
cu temeritate

so-

aflîndu-se în avangarda cu
noașterii contemporane. Re
zultatele obținute în ramurile 
fizicii de care vă ocupați des
chid drumuri și perspective 
noi în perfecționarea tehnicii, 
a producției de bunuri mate
riale, în realizarea marilor 
proiecte științifice ale omeni
rii contemporane. Problemele 
care fac obiectul dezbaterilor 
dumneavoastră reprezintă u- 
nul din cele mai noi capitole 
ale fizicii moderne de o deo
sebită importanță pentru cer
cetarea fundamentală și apli
cativă nucleară, precum și 
pentru realizări tehnice de 
mare anvergură în domeniul 
electronicii, semiconductori- 
lor, opticii și în alte domenii.

Dacă epoca actuală a înre
gistrat asemenea mari succese 
științifice în slujba progresu
lui, nu putem omite, în același 
timp, că evoluția științei — și 
mai ales descoperirile din do
meniul fizicii, în special al ce-

?

CONVORBIRE CU :

® VLAD GALIN, șef sector propagandă 
tehnică al C.C. al U.T.C.
• GHEORGHE DUMITRESCU, inspector 

general în Ministerul Transporturilor.
• Colonel VICTOR BEDA — șeful Direc

ției circulației din cadrul Inspectoratului Ge
neral al Miliției.

tehnico-administrative ale între
prinderilor de transport — auto
baze — preocupări (vizînd în e- 
gală măsură ridicarea permanen
tă, teoretică și practică, a cunoș
tințelor profesionale, introducerea 
tehnicii noi, familiarizarea cu ca
racteristicile diverselor tipuri ds 
mașini pe care lucrează pentru 
utilizarea cît mai eficientă a par
cului auto) avînd drept obiectiv 
realizarea sarcinilor de plan la 
toți indicatorii în condiții de de
plină siguranță a circulației. De 
data aceasta, spre deosebire de 
ediția precedentă, în colaborare 
cu Ministerul Transporturilor și 
Direcția Circulației din cadrul 
Inspectoratului General al Mili
ției a fost întocmit un regulament 
unic pentru toți participanții in
diferent în care județ al țării își 
desfășoară activitatea. Au fost 
astfel evitate cazurile în care 
concurenții din județul Ilfov, de 
pildă, aveau, conform regulamen
tului întocmit ad-hoc la nivelul 
Comitetului județean U.T.C., al
te criterii de departajare decît 
cei din Dolj sau cei din Teleor
man, stabilindu-se în acest fel o 
punctare riguroasă, unică pentru 
fiecare din cei peste 40 000 de 
tineri șoferi care își dispută, la 
locurile de muncă, întîietatea în

meserie. E bine să reținem, 
numărul participanților a crescut 
tocmai ca urmare a aderenței de 
care s-a bucurat inițiativa orga
nizării unui concurs cu acest pro
fil. Pe de altă parte, faza pe au
tobază, faza de masă cum o mai 
numim, cea mai importantă dacă 
avem în vedere că rezultatele ei 
se adaogă direct la rezultatele 
generale ale întreprinderilor de 
transport — durează, acum, șap
te luni față de una pînă la trei 
luni în ediția precedentă. Deci

GII. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Marți dimineața, în sala 
Palatului Republicii Socia
liste România din Capitală, 
s-au deschis lucrările celui 
de-al XVI-lea Congres in
ternațional de fizică 
AMPERE, reuniune științifi
că de mare prestigiu inter
național, la care participă 
peste 600 de savanți de re
putație mondială și specia
liști de seamă din peste 30 
de țări ale lumii. Congresul 
își desfășoară lucrările sub 
înaltul patronaj al președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, ex
presie a prețuirii deosebite 
care se acordă în România 
cercetărilor științifice în ge
neral, inclusiv celor de fizică 
și de energie nucleară, și, tot
odată, a aprecierii de care se 
bucură peste hotare succesele 
României în dezvoltarea știin
ței și în alte domenii, poli
tica sa de pace și colaborare 
internațională.

Congresul internațional 
AMPERE este organizat de 
către Institutul de fizică ato
mică din București, sub egida 
Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, Academiei, 
Ministerului Invățămîntului, 
Consiliului Național al cer
cetării științifice, Asociației 
internaționale AMPERE, 
Agenției internaționale pen
tru energia atomică și So
cietății europene de fizică. ■

Congresul, care va dura 
cinci zile, își axează lucră
rile pe domenii de bază ale 
fizicii actuale, care, pe lîn- 
gă însemnătatea ce o au 
pentru cercetările funda
mentale de fizică atomică și 
nucleară, lărgind prin des
coperiri de seamă orizontul 
cunoașterii omenești asupra ' 
structurii materiei — a con
dus la o seamă de aplicații 
tehnice de mare anvergură, 
cum sînt electronica cuanti
că și optica neliniară — re
prezentate în practică prin 
maser și laser — și la o serie 
de realizări valoroase în fi- 
fizica și tehnica semiconduc- 
torilor, materialelor nucleare 
și în alte domenii conexe.

In aplauzele asistenței, 
în prezidiul Congresului au 
luat loc tovarășii 
Ceaușescu, Ion 
Maurer, Emil 
Ilie Verdeț, Manea Mănescu, 
membri ai guvernului, pre
cum și personalități de sea
mă ale fizicii moderne din 
țară și de peste hotare.

Rostind cuvîntul de des
chidere, prof. dr. docent 
Ioan Ursu, președintele Co
mitetului de Stat pentru e- 
nergia nucleară, președintele 
Comitetului internațional de 
organizare a Congresului, a 
salutat, în numele partici
panților, prezența președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, adueîn- 
du-i mulțumiri pentru 
bunăvoința de a fi acceptat 
ca lucrările acestei reunjuni 
să se desfășoare sub înaltul 
său patronaj. Vorbitorul a 
subliniat importanța deose
bită a acestei reuniuni știin
țifice, exprimînd tuturor ce
lor prezenți gratitudinea pen
tru participarea la lucrări.

(Continuare în pag. a V-a)
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De o sută de mii

Nicolae 
Gheorghe 
Bodnaraș,

de ori, „PREZENT"

• Albumul nostru

POEZIA
de GEORGE IVAȘCU

Bagheta
de ȘTEFAN IUREȘ

OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a V-a) Prieten drag...

cî~
am 
cu

$1

(Continuare în pag. a V-a)

DIN NOU, ELEVI ÌN SALOPETĂ

Comandamentul central pen
tru munca voluntar-pa- 
triotică de pe lingă C.C. 

al U. T. C. ’ ........ "
nou, acum, 
nei. Urma 
problemă 
vor lucra ____ ___
cepînd cu 15 septembrie, două 
săptămîni vor purta'— în locul

s-a intîlnit din 
în pragul toam- 
să se discute o 

importantă : unde
elevii care, în-

Ce cistigăm si ce pierdem la

\
\
\
\
\
\
\
I-.

Unde mergem sîmbătă și duminică seara ? 
Alături de mulți tineri din București ne-am 
pus și noi această întrebare. Știm, desigur, 
că nu sînt putini cei care merg la film, stau 
în fața televizoarelor ori caută un spectacol 
estival. Alții preferă cartea. La sfîrșitul săp- 
tămînii ne-am alăturat, însă, celor care se 
îndreaptă spre sălile de dans și, în primul 
rind, spre casele de cultură, patronate de 
comitetul municipal U.T.C. (Unul dintre noi 
a avut ideea de a-și petrece sîmbătă la Rîm-

nicu-Sărat : cum se va vedea, n-a fost prea 
inspirat). încredințați de posibilitățile mul
tiple de a ne petrece plăcut una sau două 
seri, am dat curs invitațiilor, nu fără un te
mei de siguranță în calitatea distracției : 
știm, ca toți tinerii din orașul nostru, că a- 
ceste case de cultură sînt dirijate de comi
tetul U.T.C. Surprizele n-au lipsit. Nu fa
cem decît să transcriem cum ne-am distrat 
sîmbătă și duminică seara la citcva case de 
cultură din București.

uniformei școlare — salopeta. 
Căci, unanim consimțit, elevi 
și dascăli, au hotărît să înceapă 
cursurile în clasele muncii pa
triotice.

E o tradiție. Toamna, cînd 
țara întreagă își umple cămările 
cu belșugul recoltei îndelung 
trudite, adolescenții preiau și 
ei ștafeta muncii, voind să știe 
și să simtă, cu propriile brațe, 
cum se agonisește pîinea.

Anul acesta intră în clasele 
muncii patriotice, potrivit unor 
date estimate, aproximativ o 
sută de mii de elevi. De mai 
multă vreme, pe plan local se 
gospodăresc cu grijă treburile, 
incit din prima zi, fără acomo
dări — cei mai mulți sînt de 
acum „calificați" în meseriile 
muncii fizice — elevii „să intre 
în normă". Se perfectează nece
sitățile, condițiile de lucru, de

cazare, se stabilesc contractele 
intre școli și beneficiari. Cînd 
se va da semnalul muncii 
totul trebuie să meargă ca un 
ceasornic. Clasele a IX-a, a X-a 
și a XI ale liceelor, iar cu data 
de 1 octombrie elevii anilor I, II 
și III ai liceelor agricole vor 
avea satisfacția să debuteze în 
anul școlar, muncind.

Aflăm de la comandament că, 
prioritar, vor beneficia de mînă 
de lucru școlară, entuziastă, 
întreprinderile agricole de stat : 
60 000 tineri care au sarcina ca 
nimic din ceea ce există

cîmp, din recolta acestei toamne 
să nu se piardă. Deci, pe toți 
atîția elevi îi vom găsi învățînd 
meserii agricole ori, mai corect, 
îndeletniciri de toamnă. Depă- 
nușatul porumbului după mași
nile de recoltat va constitui ac
țiunea numărul unu. Dar și re
coltatul cartofilor, al legumelor 
pentru conserve, și culesul 
fructelor.

Patru-cinci mii de elevi, co
legi de ai lor se vor afla pre- 
zenți în fabrici de conserve si 
alte întreprinderi prelucrătoa
re pentru a da cămărilor pro
duse finite.

Și cooperativele agricole de 
producție din apropierea locali
tăților unde învață elevii, în

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pas. a 11-a)
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Comerțul cu 
prietenia

„Dai o votcă ?“. 
întrebarea cu care, 
micul meu își întîmpina cunoscu- 
ții. Dacă răspunsul era favorabil, 
fața i se lățea într-un zîmbet cu
ceritor și cuvintele de duh îi pig
mentau conversația — altfel 
destul de ștearsă — făcîndu-l 
deosebit de agreabil. Desigur, 

.doar pentru moment, adică pînă 
cînd votca sau alt „elixir" din 
aceeași categorie se termina. A- 
tunci omul începea să se fră- 
țnîrtte nervos pe scaun și, dacă 
„votca" nu se repeta sau nu 
era completată cu o friptură, bu-

Aceasta era 
invariabil, a-

năoară, se ridica și pleca grăbit 
„după treburi“ — cum zicea el. 
11 puteai găsi cîțiva pași mai în
colo, în alt local, cu alt cunoscut 
care îi plătise altă votcă, altă țui
că și așa mai departe. Cordiali
tatea amicului sporea brusc în 
intensitate în zilele de salariu, 
cînd făcea efortul de a mă vizi
ta personal la serviciu, apoi urma 
o linie descendentă pînă la sala
riul următor.

S-a întîmplat ca odată să am 
niște necazuri în familie, apoi o 
serie de probleme materiale. A-

micul de care vorbesc a început 
să mă ocolească, înțelegînd că 
nu mai are ce cîștiga de la mine, 
cel puțin o vreme.

Firește, atunci cînd i-am făcut 
„cinste" sau l-am împrumutat cu 
bani, pe care nu i-am mai văzut 
niciodată, nu m-am gîndit la vreo 
răsplată, nu am așteptat nimic în 
schimb. Pentru bunul motiv că 
nu pot concepe o prietenie ca 
pe o formă de schimb, mai ales 
cînd unul din elementele schim
bului este cel material. Dar nici 
o asemenea atitudine, de a fugi,

de a mă ocoli atunci cînd aveam 
nevoie de nimic altceva decît de 
o privire prietenească, de o strìn
gere de mînă, nu mi se pare 
tuși de puțin corectă. Așa că 
renunțat definitiv la relațiile 
amicul respectiv explicîndu-i
motivul la prima ocazie care 
s-a ivit. Mi-a pufnit în nas rostind 
disprețuitor : „Zgîrie - brînză !“. 
Am auzit apoi de la cunoscuți

Cînd moare un mare diri
jor, bagheta care l-a slujit 
de-a lungul deceniilor de 
viață artistică se culcă la 
rîndul ei, pentru totdeauna, 
într-un sicriu îngust, de ca
tifea. Atunci bagheta, uneal
tă de simplicitatea esenței 
și ale cărei mișcări au cio
plit — adeseori cu gra
ție, uneori cu violență, me
reu cu fervoare — universul 
muzical, trebuie privită lung 
in mijlocul muzeului oma
gial, în vreme ce discuri cu 
garanții de inaltă fidelitate 
vor revărsa jur-împrejur 
valurile sonore declanșate, 
cîndva, de șeful de orchestră 
dispărut. în locul tristeței aș
teptate se stabilește atunci o 
relație stranie. Sunetele do- 
bîndesc un punct material de 
sprijin, se ancorează prin 
baghetă în realitatea tangi
bilă ; și invers, cu desfășura
rea muzicii bagheta își sfi-

(Continuare în pag. a V-a)

NICIODATĂ, desigur, nu s-au publicat atîtea versuri 
ca în zilele noastre. Comparînd cu presa străină, din ță
rile socialiste ca și din Occident, apare pregnantă excep
ționala generozitate cu care revistele noastre, chiar co
tidienele (cf. Preludiile „Scînteii tineretului“) fac loc 
compozițiilor poetice în coloanele lor. Este un semn — 
acesta — al înfloririi literelor și artelor în tara noastră, 
semn confirmat și de multitudinea aparițiilor editoriale. 
Sute și sute de volume, de plachete cu versuri apăr în 
fiecare an și știm din proprie experiență redacțională cît 
de viu, de intens este afluxul de literatură versificată 
spre revistele noastre. De unde și necesitatea acestora de 
a întreține o corespondență sistematică, bine organizată 
și competentă, cu atît de numeroșii solicitatori la porțile 
Poeziei. Nina Cassian, la „România literară", Fănus 
Neagu si Cezar Baltag la „Luceafărul", St. Aug. Doinaș 
la „Familia", loanichie Olteanu la „Tomis“, mergînd pe 
urmele lui M. R. Paraschivescu și Geo Dumitrescu (cîndva 
deținători ai acestei corespondențe de veleități lirice la 
„Contemporanul"), aceștia și alții îndeplinesc o veritabi
lă magistratură în cultura noastră literară. Radu Bou- 
reanu o face la „Viata Românească" publicînd un tot
deauna interesant caiet de poezie, florilegiu deosebit 
de util și masei mari a debutanților, în măsura în care 
aceștia pot sesiza un discernămînt critic si o scară de 
valențe estetice.

în sfîrșit la Radio și la Televiziune se difuzează și se 
proiectează, multă poezie. Nu discutăm aici calitatea 
selecțiilor,_ după cum nici un istoric literar n-ar îndrăzni 
să îmbrățișeze întreaga producție poetică pe care i-o 
oferă acum editurile noastre. La prima vedere, senzația 
de inflație „poetică“ este de necontestat. Evident, s-a 
creat un fel de cerc vicios al publicării (în presa scrisă 
și vorbită) a cît mai multor versuri (nu spunem „poe
zie“ I) și pentru a ieși din el cu succes ar trebui o 
vastă campanie de educoție literară, de ridicare o 
nivelului de receptare estetică, de edificare a bu
nului gust, de valorificare a veritabilelor experien
țe lirice,_ demne de a fi promovate public, dar se
lectiv, implicînd un indice crescut al autorității 
redacțiilor de la reviste și Radioteleviziune, a edi
turilor. Atîta vreme, însă, cît mai dăinuie prejudecata că 
a deveni sigur.. impopular este a ridica un cuvînt împo
triva stihiei metafizice a tinerelor talente, o asemenea 
perspectivă — de autoritate eficientă — se lasă încă aș
teptată. Aceasta cu toate că și în literatură e întrutotul 
valabilă iegea inflației monetare : moneta rea alungă pe 
cea bună...

Promovatori ai unui tot mai elevat nivel artistic, ca 
atare ai unui proces selectiv anume determinat, să con
tinuăm, dar.a ne mulțumi cu bucuria (mai puțin frec
ventă tocmai din pricina acelei nemărginite generozități 
de care vorbeam) descoperirii cîte unui veritabil poet, iar 
la Radio și Televiziune să așteptăm cu încordare recita
lurile de autentică poezie.

Unul dintre acestea a fost cel din seara zilei de 29 
august la Televiziune, pe programul 2 : al Anei Blan- 
diana. Prejudecata de a face spectacol din confesiunea 
lirică ne-a adus, cu acest prilej, și doi excelenți actori : 
Irina Petrescu și Florian Pitiș, numai că nici coregrafia 
cu măști, nici interpretarea abuziv-scenică nu ne-a con
vins. Sublimă în directitatea ei, citind pur și simplu din 
volumul său de poeme, a fost poeta însăși.

O tulburătoare comuniune lirică și o mare lecție es
tetică.
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Edilitare
!

IN NOUL AN ȘCOLAR:
3 456 NOI SALI 
DE CLASĂ

Ba»a materială necesară 
bunei desfășurări a procesului 
instructiv-educativ se extinde 
in apropiatul an de invăță- 
mînt cu noi spații de școlari
zare. Cele 394 milioane de lei 
alocate în acest scop consilii
lor populare, pentru 1970. au 
fost cheltuite pentru construc
țiile solicitate de începerea 
generalizării școlii obligatorii 
de 10 ani și creșterea numă
rului unităților existente în 
invățămîntul profesional și 
tehnic, urmărindu-se îndeo
sebi amploarea lor în noile 
cartiere de locuințe din dife
rite centre ale țării. Cu toate 
greutățile provocate de cala
mitățile naturale din mai-iu- 
nie, datorită măsurilor luate, 
consiliile populare județene 
vor da în folosință, pînă la 
sfîrșitul anului, în total 3 300 
noi săli de clasă. Dintre aces
tea, 1 800 sint realizate din 
fondul central de investiții, iar 
1 500 prin contribuția . volun
tară a populației, statul asigu- 
rînd materialele de construc
ție și acordind. în același 
timp, credite rambursabile. 
Totodată, pentru învățămîntul 
profesional și tehnic, redes
chiderea cursurilor coincide 
cu darea în folosință a 156 săli 
de clasă și aproape 5 000 de 
locuri în internate.

baraj. La foarte mică diferen
ță s-au clasat : pe locul I 
Răucea Constantin (Cîmpu
lung 62 de puncte), locul 
II : Nicolae Eimilian (Pitești
— 60 de puncte), locul III : 
Țîncu Gheorghe (Cîmpulung
— 58 de puncte).

O mențiune care poate ține 
loc de felicitări': Cei cinci 
concurenți veniți de la Cîm
pulung au obținut locurile I 
și III și cele trei mențiuni. 
Deci, cinci din cinci !

CĂTĂLIN ALEXIU

ORCHESTRA RADIO- 
TELEVIZIUNII ÎN 
NOUA STAGIUNE

tova pe latura tradițională a a- 
cestei „îndeletniciri“, scăpîndu-se 
(cu voie ?) din vedere criterii 
ce-ar trebui să funcționeze în a- 
precierea pe care o dăm astăzi 
respectivului fenomen artistic. 
Reflectam la toate acestea — hră
nit cu cîteva lecturi „de specia
litate“ -— după ce am trecut 
pragul sălii Kalinderu, întîrziind 
printre lucrările, a trei tinere plas- 
ticiene — Rodica Anca, Cristina 
Drăniceanu și Rodica Mazilescu 
— pînă anul trecut studente ale 
profesorului Mac Constantinescu. 
Zicem reflectam, deoarece gîn- 
dul s-a înturnat numai în mică 
măsură în legendă. ■ atenția fiind 
captată de lucrările in sine, de 
acele trăsături specifice care le 
conferă ideea de artă actuală, 
modernă. Sigur, este. o particula
ritate în plus a ceramicii româ
nești, dovedită de faptul că ea' 
rămîne de secole o îndeletnicire 
populară, a poporului, adică, o 
îmbinare între meșteșug și artă 
naivă, din nevoie și dragoste de 
frumos. Dar tot sigur este faptul

„FLOARE DE LOTUS" 
PRIMUL FESTIVAL- 
CONCURS DE 
MUZICĂ UȘOARA 
PENTRU ELEVI

în zilele de 29 și 30 august 
a.c. s-a desfășurat la Oradea 
prima ediție a Festivalului-con- 
curs de muzică ușoară, „Floare 
de lotus“.

Inițiativa, precum si reușita 
organizare, aparțin Comitetu
lui municipal Oradea al U.T.C. 
care, fără investiții financiare, 
a reușit, credem, să ofere ele
vilor, afiați io vacanță, ți publi
cului de cea mai. eterogenă 
compoziție, o delectare estivală 
plină de cîntec și voie bună și, 
ceea ce-i mat. e^ehțial, de un 
bun nivel artistic; •

Dincolo de imperfecțiunile 
datorate emoției, a unei stîngă- 
cii, produs al vîrstei și poate, 
mai ales, a întîlnirii cu marele 
public orădean, la fiecare dintre 
elevii participanți am găsit ceva 
remarcabil. Candoarea și since
rul fior cu care au înțeles și au 
interpretat melodiile concuren- 
ții mai slabi au suplinit lipsa 
de profesionalitate — pe care 
nu o regretăm că a absentat 
uneori. Valoarea unor melodii 
românești ne-a fost pur și sim
plu mai frumos relevată prin 
felul cum au ieșit transfigurate 
de înțelegerea și ingenua lor 
simțire. Bineînțeles, n-a lipsit 
nici pastișa. Astfel că, uneori, 
ni s-a părut că în spatele cîte 
unei interprete transpare umbra 
Margaretei Pîslaru, Mihaelei 
Mihai sau a Andei Călugăreanu. 
Dar fenomen firesc și poate 
aplaudabil. este semnul că avem 
soliste. Poate vorbește de ia 
sine faptul că băieții n-au co
piat pe nimeni ți nu pentru că 
toți au fost atît de personali ci 
pentru că poate... Dar să reve
nim la florile noastre. Esențial 
ni se pare cîștigul că în festival 
am remarcat talente. între a- 
cestea cîștigătoarea premiului I 
— eleva din Baia Mare, Chio- 
reanu Margareta, care poate 
sta alături de oricare solist 
afirmat și apreciat, sau eleva 
Salm Helga din Timișoara. în 
vîrstă de numai 15 ani, a cățpi 
profunzime poetică ne-o reco
mandă ca pe o speranță a ge
nului. precum și elevul Faltic- 
ska Iacob din Baia Mare, cîști- 
gătorul premiului II, care a ofe
rit interpretări viguroase.

Din lipsă de spațiu nu putem 
completa această parțială și 
nedreaptă evidențiere. dacă 
ne gîndim că se putea vorbi la 
fel de frumos și de elevii Ioa
na Luminița din Satu Mare, 
Micula Felicia din Arad și Mol- 
nar Ileana din Oradea. Pentru 
a întări cele afirmate avem 
îndrăzneala să sugerăm celor 
ce organizează concursuri in 
Capitală, mai ales televiziunii, 
să rețină aceste nume de elevi 
care pot fi impuse marelui pu
blic.

ION IEKEMIA

Din bogatul program al noii 
stagiuni, ce include variate ma
nifestări concertistice, ne-a reți
nut în mod deosebit atenția pre
zența la București a reputatu
lui dirijor elvețian de origină 
rusă IGOR MARCHEVICI. In 
virstă de 68 de ani (n. 1902) fiind 
totodată și un cunoscut compo
zitor (autor de simfonii, concer
te, muzică de cameră și bale
te), MARCHEVICI va dirija două 
concerte consecutive (4 și 5 no
iembrie) cu oratoriul CREAȚIU- 
NEA de Haydn, lucrare — care 
alături de „Anotimpurile“ — se 
situează printre cele mai valo
roase creații ale compozitorului. 
Ca invitați de peste hotare vor 
mai apare : organistul Coche- 
reau de la Notre-Dame, pia
nistul Emil Ghilels (U.R.S.S.), 
care va interpreta în cadrul 
unui „Festival Beethove»“ — 
dirijor losif Conta — două con
certe, printre care și Imperia
lul și dirijorul MAXIM ȘOSTA- 
KOVICI, fiul reputatului com
pozitor sovietic.

In zilele de 11, 18 și 25 fe
bruarie 1971, tinărul dirijor 
clujean Erich Bergel va pre
zenta publicului două cicluri 
simfonice, unul dedicat lui Mo- 
zart (simfoniile 39, 40 și 41) iar 
altul lui Anton Bruckner (sim
foniile a V-a. a Vil-a și a IX-a). 
La pupitrul orchestrei vor a- 
pare, pe lingă dirijorii perma- 
nenți (losif Conta, Emanoil E- 
lenescu și Constantin Bobescu) 
și Mircea Basarab, Paul Po- 
pescu. Remus Georgescu (Timi
șoara) iar ca soliști instrumen
tiști : Ion Voicu, Valentin și 
Ștefan Gheorghiu, Maria Foti- 
no, Ștefan Ruha, Mihai Con- 
stantinescu, Alex. Hrisanide, 
Gh. Halmoș, O. A. Popa, și 
Horst Gehann. O inițiativă lău
dabilă, pe care o salutăm în rîn- 
durile de față este aceea de a 
invita tineri soliști români afir
mați ip ultima vreme, în țară și 
peste hotare : Mariana Sîrbu 
Silvia Marcovicî, Gabriela Ijâc, 
Ilinca Dumitrescu. Dan Victor 
(orgă) și Cătălin llea. Mariana 
Sîrbu și Cătălin llea vor inter
preta în primă audiție Concer
tul pentru vioară și orchestră 
de Liviu Glodeanu și Concertul 
pentru violoncel și Orchestră de 
Wilhelm Berger. Din activitatea 
orchestrei de studio notăm un 
concert cu participarea violo
nistei franceze Claire Bernard 
și unul cu monumentala compo
ziție „Arta fugii“ de J. S. Bach 
(dirijor C. Bugeanu). în ciclul 
de audiții de concert a unor o- 
pere nereprezentate pe scenele 
noastre lirice vom avea prilejul 
să audiem „Andrea Chenier“ de 
Giordano, cu participarea în ro-. 
lurile principale a lui Nicolae 
Herlea. Marina Krilovici și Lu
dovic Spiess. Am prezentat aici 
doar o mică parte din progra
mul orchestrei, care se anunță 
în acest an mult mai bogat și 
interesant, față de anii trecuți.

ION PASAT

UN DEBUT 
ÎN PROVINCIE

CINCI ȘOFERI DIN 
CÎMPULUNG

In ultima zi a lunii august, 
județul Argăș și-a desemnat 
cei mai buni „Stăpini pe vo
lan“ <Tin autobazele Pitești, 
Cîmpulung, Curtea de Argeș 
și I. T. Pitești. Peste 1 600 de 
șoferi au circulat luni de zile 
cu ecusonul prins pe parbriz : 
„Participant la Olimpiada ti
nerilor șoferi — 1970“. Finala 
s-a desfășurat intr-un climat 
de maximă exigență.

Buna pregătire, seriozitatea 
cu care tinerii s-au integrat 
în acest concurs sint atestate 
de faptul că pentru a se sta
bili primii trei clasați au fost 
necesare, in afara completării 
«'h»«tionarelor, întrebări de

în sala de expoziții deschisa 
de curind in municipiul Deva, 
tinărul Ioan Seu, metodist la 
Casa județeană a creației 
populare, absolvent al Facul
tății de arte plastice din 
București, își face debutul cu 
prima sa expoziție personală 
de pictură și sculptură, inau- 
gurînd o tradiție pe care o 
vrem cit mai rodnică. Prin 
combinarea formelor decora
tive cu cele plastice, Ioan Seu 
redă . pregnant bogăția sufle
tească a omului modern, fiind 
atras îndeosebi de stările me
ditative lirice. Se impune în
deosebi ciclul de patru lucrări 
ce surprind sentimentul ero
tic în diferitele sale ipostaze 
determinate de vîrstă : „Re
gretul unui joc“, „Legământ“, 
„Familie“ și „Meditație“. Din
tre sculpturi, amintim „Jocul 
sărutului", poezie în lemn a 
tentației spre ascensiune și 
desăvîrșire a omului, „Prima 
bucurie“ șt „Geneză“, un ori
ginal joc de fraze care suge
rează legătura dintre genera
ții. Debutul tînărului artist 
plastic e de bun augur atît 
pentru viitoarele sale creații 
cit și pentru viața spirituală 
a municipiului care tinde ast- 
fe’ să iasă din anonimat.

AL. BĂLGRĂDEAN

TREI TINERE 
CERAMISTE

Despre mărturisirea bucății de 
humă în artă s-au spus multe — 
și se mai pot spune multe. Și nu 
de puține ori „copacii" au fost 
estompați (sau neglijați) din 
cauza „pădurii". „Meșteșug și 
artă deopotrivă“, „un meșteșug 
și o artă veche" — s-a cam in
sistat de cele mai multe ori, o-

că, deși „ceramiști", astăzi avem 
a face cu artiști, supuși canoane
lor propriului talent, dar și rigo
rilor artei —- să zicem așa *— 
înalte, culte ; avem a face cu pro
fesioniști, la modul cel mai exact 
al cuvîntului (Spunem aceasta, 
pentru că uneori ceramica prea 
a fost trecută în rîndul artei mari, 
adevărate cu doar jumătate de 
gură). Vin în sprijinul acestei pă
reri cele mai multe din obiectele 
expuse de tinerele artiste, iar 
dacă menționăm cîteva, n-o fa
cem dedt ca un îndemn spre vi
zitarea expoziției : „Zîna în oraș“, 
„Vestală“ — Rodica Anca ; „Fa
milie“, „înălțare" — Cristina 
Drăniceanu ; „Elegie", „Traiec
torie“ — Rodica Mazilescu. La 
prima lor „personală“, cele trei 
plasticiene se înțeleg pătrunse de 
spiritul înaltei răspunderi, al su
blimei seriozități ce le incumbă. 
Fapt ce ne înlesnește, fără a 
greși, apropierea unei perspective 
promițătoare, alături de un cuvînt 
cald, de încurajare, acum, la în
ceput de drum.

I. A.

NOU PROGRAM 
LA VADU OII

Departamentul transportu
rilor auto, navale și aeriene a 
stabilit un nou program al 
trecerilor pentru autovehicule 
in zona Giurgeni — Vadu Oii, 
care intră în vigoare cu înce
pere de la 3 septembrie. Po
dul plutitor de vase, deschis 
pentru traficul rutier în am
bele sensuri, va funcționa, 
fără întrerupere, între orele 
11—18. în același timp, pentru 
trecerea fluviului se mențin, 
în continuare, un număr co
respunzător de bacuri care 
funcționează permanent, ziua 
și noaptea.

INFORMATICA 
Șl TURISMUL

în 1954, pentru prima dată, o 
companie aeriană recurgea la 
calculatoarele electronice, orga- 
nizînd cu ajutorul lor rezervarea 
locurilor pentru întreaga ei rețea, 
în prezent, numărul marilor com
panii aeriene care au recurs la 
calculatoare în același scop se 
ridică la 20. După cum remarcă 
experții, pe baza analizei rezul
tatelor de pînă acum, investițiile 
ridicate (în medie 2 la sută din 
cifra de afaceri) se recuperează 
după circa 5 ani. Interesante în 
această privință sint studiile în
treprinse de BEA și Air France. 
Calculatoarele permit ocuparea 
optimă a avioanelor ceea ce este 
deosebit de important pentru so
cietățile aeriene aflate mereu sub 
amenințarea deficitului : după 
cum a constatat REA în 1966 ea 
ar fi înregistrat o pierdere im
portantă dacă ar fi avut numai 
cîte un pasager mai puțin pe fie
care din cursele ei, în timp ce 
Air France consideră că un pa
sager în plus, față de medie, la 
fiecare zbor, îi asigură în 1970 
un beneficiu de 20 milioane de

, franci. Avantajele introducerii in
formaticii în organizarea servi
ciilor internaționale apar în pre
zent atît de evidente incit o se
rie de rețele de hoteluri și de 
organizații turistice își propun să 
recurgă la ordinatoare. Astfel, 
„Sita“, o cooperativă creată de 
120 de companii aeriene din toa
tă lumea, dispunînd de o rețea 
ce leagă între ele 3.3 de orașe, 
majoritatea europene, își propu
ne să realizeze pînă în 1973 un 
sistem unic de rezervare a locu
rilor prin ordinator pentru Eu
ropa, Orientul Mijlociu și Africa. 
„American Express“, una dintre 
cele mai impbrtante firme tu
ristice din S U.A., și-a creat un 
centru de ordinatoare care cen
tralizează rezervările de camere 
la hotel pentru clienții ei din A- 
merica, Asia și Australia. în ace
lași timp, o companie franceză, 
„Citel“, își propune pînă în pri
măvara viitoare să stabilească o 
legătură între toate centrele ho
teliere europene mai importante 
și un ordinator din Paris care va 
asigura rezervarea camerelor în- 
tr-o secundă. După cum esti
mează specialiștii. în cîțiva ani, 
adresîndu-se unei agenții de vo
iaj, orice persoană -va putea obți
ne în mai puțin de un minut re
zervarea locurilor lâ avion pentru 
o călătorie oricît de sinuoasă în 
jurul lumii, inclusiv rezervarea 
locurilor la hotel, la spectacole 
în orașele de escală, a mesei la 
restaurant, a taxiului etc. îritr-o 
etapă ulterioară asemenea ser
vicii se vor putea obține de la 
domiciliu prin interogarea telefo
nică a ordinatoarelor.

cului I la Festivalul național 
studențesc de folclor — 1970, vor 
evolua pe scenele mai multor o- 
roșe : Napoli, Roma, Milano, după 
care vor pleca în partria valsu
lui —» Austria.

A. B.

DRUMURILE UNUI
CONSTRUCTOR DE... 
DRUMURI

Ieri, poștașul ne-a adus o scri
soare, datată : Tulcea 25.08, al că
rui cuprins îl reproducem :

„Subsemnatul Enuță Nicolae din 
Oltenița, Bd. Exterior nr. 101, de 
profesie tehnician constructor de 
drumuri și poduri, în vîrstă de 35 
de ani, efectuez în concediul de 
odihnă „turul României“ pe o bi
cicletă. Plecarea am făcut-o la 20 
august 1970 din București, iar as
tăzi 25 august am ajuns la Tul
cea.

Itinerarul propus este ; Bucu
rești — Oltenița — Călărași — 
Constanța — Tulcea — Galați — 
Bîrlad — Iași — Suceava — Cîm
pulung Moldovenesc — Sighetul 
Marmației — Satu Mare — Ora
dea — Arad — Timișoara — Tr. 
Severin — Craiova — Roșiori — 
București... de unde sperăm să 
primim noi vești.

&

• EDITURA MERIDIANE
A. Dfirer : „Hrana ucenicului 

pictor“, lei 9.00.
V. G. Marica : „Arta gotică“, 

lei 14,00.
Th. Enescu : „G. D. Mirea“, lei 

20.00.
Ion Mdclea : „Istanbul“, lei 18,00.
H. Perruchot : „Viața lui Re

noir“, lei 10,50.
• EDITURA „CARTEA 
ROMANEASCĂ“

Monica Pillât : „Corăbii“, lei
4,75.

V. Vlad : „Omul fără voie“ lei
8,00.
• EDITURA ȘTIINȚIFICĂ

*** „Călători străini despre Ță
rile Române“, II, lei 43.00.

C. Levi-Straus : „Gîndirea săl
batică“, lei 19,50.
• EDITURA STADION

L. Baroga : „Manual de haltere 
și culturism“, lei 11,50.

De o sută de mii 
de ori „prezent“

(Urmare din pag. 1)
măsura necesităților lor, vor 
primi ajutor la recoltare.

Ceilalți elevi, pînă la o sută de 
mii, se vor îndrepta spre șan
tierele locale, în construcții — 
acolo unde este nevoie de mun
că necalificață. Activitatea de 
șantier va fi specifică mai ales 
pentru elevii Capitalei, care vor 
lucra, de pildă, la amenajarea 
salbei de lacuri a orașului, ca 
și pe alte șantiere de interes 
local.

Ni s-a părut extrem de valo
roasă preocuparea ca nici un 
elev să nu rămină în afara 
muncii. Sint proiectate amena
jarea unor baze sportive ale 
școlii, ori, pentru anticiparea 
iernii, asigurarea locurilor unde 
vor fi patinoarele. Se va merge 
in întreprinderi pentru a da o 
mină de ajutor la unele treburi 
care nu presupun muncă califi
cată și, paralel, pentru a cu
noaște specificul muncii în pro
ducție.

La 1 octombrie, reîntorși în 
clase, liceenii anilor de studiu 
amintiți vor face bilanțul. Nota: 
normele realizate, valoarea zi- 
lei-muncă, satisfacția că au fost 
de folos. Ii vor avea tot timpul 
alături pe dascăli. Mergind la 
muncă pe clase compacte, pro
fesorii ii vor indrunia îndea
proape, vor veghea ca nimic să 
nu diminueze entuziasmul mun
cii, nici o neregulă de factură 
organizatorică, să existe front 
de lucru continuu pentru opt 
ore. incit elevul să aibă senti
mentul că a muncit efectiv. Și 
vor lucra și dascălii cot la cot 
cu elevii lor.

Din cîteva județe — Argeș, 
Mureș, Timiș și Teleorman — 
elevii — cîteva ntii — au plecat 
de ieri la muncă. A fost nevoie 
de ajutorul lor acum. Așadar, 
în următoarele zile, vom putea 

fi printre ei. rămînînd ca la 15 
septembrie, după festivitatea 
de deschidere a cursurilor, să 
vedem cum decurg orele in cla
sele muncii.

Ministerul Industriei Construc
ției de Mașini va avea luna a- 
ceaeta o foarte mare participa-, 
re la tirgurile internaționale. 
Deja este prezent la tîrgul de 
la Salonic, în Grecia, cu circa 
70 de exponate de inaltă teh
nicitate, iar pe 5 septembrie va 
fl prezent la Brno — C.ehpslo- 
vacia — cu alte 70 de exponate. 
O deosebită participare va avea 
la tirgurile de la Alger — 11-27 
sept. — unde va expune 90 de 
mașini (electronice, electroteh
nice, mașini-unelte. mașini de 
trasat etc.) și la cel de la Za
greb — 10-20 sept. — Aici nu
mărul exponatelor se va ridi
ca la o sută șl va cuprinde. în 
afară de produse 
întreaga gamă de mașini.

Participarea M.LC.M. din 
ceasta lună se va încheia 
tirgurile de la Helsinki și Plov- ' 
div, unde vor fi prezentate ma
șini-unelte, motoare și materia
le electrotehnice.

în ultimul timp, au fost 
semnate o serie importantă1 de 
contracte privind exportarea 
unui spectru foarte' larg de pro
duse ale industriei noastre con
structoare de mașini. Printre1 
acestea se remarcă in mod deo
sebit contractul încheiat cu 
U.R.S.S. pentru livrarea a cir
ca 11 500 tone utilaj tehnolo
gic pentru industria chimică, în 
valoare de. 45 000 000 lei și cel 
inchetat cu Republica Populară 
Ungară pentru livrarea in 1971 
a 2 900 000 baterii electrice.

In prezent se duc nenumăra
te tratative cu foarte multe țări 
din Europa. Asia. Africa și A- 
merica de Sud, pentru vinzarea 
între altele a unui număr im
portant de vagoane marfă, de 
motoare njQnofazate. . precum ș: 
pentru exportarea urțOi fabrici 
de tractoare.

★
Pe lingă întreprinderea Opti

că Română și Uzina de piese 
auto din Sibiu va funcționa in- 
cepînd cu noul an școlar 1970- 
1971 cite o școală profesională, 
care urmează să pregătească ca
drele de muncitori calificați 
necesare întreprinderilor res
pective. Elevii vor avea la dis
poziție localuri noi, dotate cu 
tot materialul didactic necesar.

Tot in rețeaua M.I.C.M. a luat 
ființă 1 liceul industrial pentru 
construcția de mașini. El are ca 
profil specialitățile : mașini, a- 
parate electrice, tehnici și teh
nologii moderne.

★
De la Ministerul Industriei 

Constructoare de Mașini1sîntem 
informați că elevii cave au ter
minat anul doi al unor școli 
profesionale și care se pregă
tesc in anumite meserii de mare 
importanță tehnică vor fi an
gajați in producție' îricepînd-, cu 
anul școlar 1970-1971. Ei urmea
ză în același timp să se pre
gătească în continuare prin în- 
vățâmintul seral profesional.
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Responsabilul subredacției 
județene Bihor al ziarului nos
tru — LIVIU MARC — ne 
informează despre o nouă ini
țiativă județeană, un concurs 
de fotografii artistice ale ama
torilor, care se anunță intere
sant și captivant.

Concursul face parte din 
acțiunile închinate sărbătoririi 
semicentenarului creării P.C.R. 
Este organizat de Comitetul 
județean Bihor al U.T.C., Co
mitetul sindical județean și 
comitetul județean pentru cul
tură și artă și răspunde dorin
ței unui foarte mare număr de 
tineri din județul nostru. Va fi 
un prilej de a descoperi noi ta
lente, de a cultiva interesul 
și dragostea pentru arta foto
grafică, de a înlesni un larg 
schimb de opinii in acest do
meniu. în genere, se va urmări 
surprinderea pe peliculă â 
celor mai semnificative mo
mente din munca și activita
tea tineretului.

Acțiunea se va declanșa la 
1 octombrie 1970 și se va în
cheia la 31 martie 1971. Ca 
orice concurs va avea trei e- 
tape. în prima etapă se vor 
organiza expoziții, la nivel de 
comună și orașe, cu lucrările 
foto-amatorilor. în a doua e- 
tapă lucrările selecționate vor 
fi trimise comisiei de organi
zare pe zone teritoriale, la se
diile comitetelor orășenești ale 
U.T.C. de la Marghita, Aleșd, 
Beiuș, P. Groza, Salonta și 
municipiul Oradea. Etapa a 
treia, finală — etapă de selec
ționare, clasificare și... pre
miere. Se vor acorda două 
premii I, trei premii II, cinci 
premii III și 15 mențiuni.

REUNIUNEA DE 
CÎNTĂRI HILARIA

tn urmă cu 95 de ani, Oradea 
sărbătorea un eveniment cultural 
deosebit — înființarea „Reuniunii 
de cîntări Hllaria“. Fondurile ce 
se realizau din concertele susținu
te și din celelalte acțiuni erau 
destinate sprijinirii tinerilor să
raci din școlile orădene. Reuniu
nea a fost prezentă la toate ma
nifestările culturale ale vremii. 
In 1906 i s-a decernat medalia de 
aur la marele „Festival coral“ de 
la București.

In anul 1968 „Hllaria“ și-a reluat 
activitatea. împlinind în toamna 
acestui an 95 de ani de existență.

pornește călă-

Răspunzînd mai multor invita
ții, ansamblul folcloric „Mărțișo
rul" al Casei de cultură a stu
denților din Cluj a plecat intr-un 
turneu, in Italia. Solii artei popu
lare transilvănene, deținătorii lo-

Moderna stație a telefericului din Sinaia. De aici 
toria spre înălțimea Bucegilor.

Foto: ION POPESCU

• • • Fiare. Tn plini ii, 
la ora 11, Constantin Nițu 
(29 de ani), din comuna 
Frățești, județul Ilfov, pro- 
fitind de lipsa de acasă a 
lui I. B. a forțat ușa la 
Intrare și a furat obiecte tn 
valoare de eca. 90» de lei. 
Cînd să plece l-a surprins 
fetița Iul I. B„ Mtlena, de 
11 ani. Hoțul a legat-o de 
mllni și de picioare lmo- 
bilizînd-o, a violat-o și lă- 
slnd-o în nesimțire a fugit. 
Cu ajutorul sătenilor a fost 
prins imediat. Un act nu 
mai puțin neomenos s-a 
petrecut in stația C. F. R. 
Petroșani : Sabin Enășescu 
ajutorul șefului de stație
l-a surprins pe magazione
rul Ioan Btltean în stare de 
ebrietate la serviciu și l-a 
invitat la șeful gării pen
tru recoltarea probelor 
biologice. Pe drum Bîltean 
l-a lovit pe S. E. cu o ran
gă de fier in cap și după 
ce acesta și-a pierdut cu
noștința l-a așezat cu capul 
pe linia ferată. Noroc că 
mecanicul unei locomotive 
ce executa manevre l-a ob
servat, mai ttrziu. pe S. E. 
și a oprit la timp.

Ieri a început concursul de 
admitere la Institutul de arhi
tectură „Ion Mincu" din 
București. în urma reorgani
zării înpățămîntului superior 
de arhitectură — în anul I 
vor fi admiși studenți pentru 
secțiile din București. Cluj, 
lași și Timișoara. După primii 
trei ani se va susține un exa
men de baraj; studenții care 
vor trece acest examen își vor 
continua pregătirea în institu
tul bucureștean, urmtnd să 
primească, după susținerea 
proiectului de diplomă, titlul 
de arhitect diplomat. Ceilalți 
studenți vor fi repartizați în 
producție cu titlul de arhitect 
conductor.

Foto : C. CIOCAN

Mercur

„ALPINISTUL" DIN 
SINAIA VINDE 
ARTICOLE DE PLAJĂ

• • • Copii și
Atît părinții cît și_______
rii din grădinițe ar trebui 
să-i învețe pe copii astăzi 
regulile de circulație oda
tă cu primele noțiuni de 
comportare. Niciodată nu e 
prea devreme pentru a- 
ceasta și nici un efort nu e 
de prisos, lată numai cîte
va cazuri spicuite din bu
letinele de evenimente alp 
miliției în ultimele două 
zile : Nicolae Curt, 12 ani, 
comuna Mihăilești, Ilfov a 
trecut neatent șoseaua — 
grav rănit ; ‘
sile — 7 ani 
a zbughit-o de lîngă pă
rinți traversînd strada 
fugă — mort ;
ca, 5 
răiești, 
versa 
omorît de o mașină ; 
silica Oprea, <3 ani) grav 
accidentată în comuna 
Prundeni-Vîlcea tot la tra
versarea în fugă a soselii : 
Savin luliana (9 ani) din 
Fălticeni accidentată mor
tal în aceleași împrejurări.

strada, 
educato

Mihai Va- 
dln Ploiești

in 
Petru Dîs- 

anl, comuna Ghe- 
jud. Neamț, tra- 

neatent șoseaua —
Va-

O excursie pe munte presu- 
I pune desigur o Vestimentație 
I aparte și un echipament spe- 
I cial : o ghiată ușoară, un bo- 
I cane care să adere pe stîncă, 
I un hanorac protector pentru 
I ploaie sau vînt, un rucsac, ac

cesorii de călătorie etc., etc. 
Toate acestea ar trebui să Se 
găsească, la indemina oricărui 

I cumpărător care ar cerceta vl- 
I trina sau rafturile magazinu

lui șui-generis ..Alpinistul" din 
Sinaia, ăcest oraș care 'consti
tuie unul din marile 
rate ale turismului 
Numai că...

Pînă la jumătatea 
lui turistic de vară, din maga
zin lipseau articolele de încăl
țăminte, pantofi de tenis și 
bascheții, foarte practici pe 
munte. Cine ar fi dorit bo- 

I canei de schi, găsea ! în săp- 
tămîna aceasta, după lungi in
sistențe și numeroase adrese 
au sosit și bascheții. La ora 
actuală, aceștia sint singurul 
articol pentru, munte care se 
vinde la magazinul „Alipinis- 
tul“.

Turiștii întreabă, cercetează 
cu insistență rafturile, revin și 
a doua zi, dar mărfurile rămîn 
aceleași.

în sezonul de iarnă, se vin
deau mărfuri în valoare de 
40 000 lei pe zi, acum -viuza
rea a scăzut, la 6—8 000 lei pe 
zi. Organele comerciale jude
țene Prahova care asigură cu 
mărfuri toată rețeaua comer
cială de pe Valea Prahovei nu 
s-au preocupat in suficientă 
măsură să asigure aprovizio
narea cu mărfuri specifice zo
nei turistice. Numai la Cîmpi- 
na și Ploiești există magazi
ne bine aprovizionate cu tot 
inventarul turistic. Așa că tu
ristul prevăzător înainte de-a 
ajunge pe munte trebuie să 
se oprească aici. Iar din 
Sinaia să-și procure undița și... I 
pixul.

• • • Condamnați pen
tru vio). La uzina de repa
rații auto Tecuci tn fața 
Întregului colectiv au fost 
judecați pentru violul co
mis la 20 august Gheorghe 
Dumbravca și Ghlță Matei 
— condamnați la S ani. 
Nicolae Tonan și Georglcă 
Constandache — condam
nați la 7 ani și Vașiie Hur. 
jui — condamnat ia 
toți foști salariați la 
tă întreprindere.

5 țni. 
aceas-

ci ispecë- 
moritan.

sezonu-

I. M.

0 ■ • Entomoxan. 
spitalul din 
internați cu o 
gravă copiii Iile 
xa și Elena. Cu 
te mama lor a 
mera cu entomoxan, insec
ticid folosit contra purici
lor, după care a trimis co
piii la culcare fără a aerisi 
în prealabil încăperea.

La 
Titu au foM 

intoxicație 
Radu. Ale- 
o zi înain- 
stropit ca-

To- 
urcat pe 
la etajul 
„Unlver- 
spart un

• • • Intrînd în magazin 
pe fereastră... Iată un mij
loc sigur pentru a ajunge 
apoi la miliție, prin intra
rea principală. Vaslle Fio. 
rea (39 ani), de profesie lă
cătuș mecanic, dar fără o. 
cupațle, din comuna 
mești — Iași ș-a 
scara de incendiu 
I al magazinului 
sal“ din Bacău, a
geam, a îndoit gratiile și
pătrunzlnd Înăuntru a fu
rat îmbrăcăminte și bijute
rii în valoare de 3 700 de 
lei. A fost prins curind in 
gară.

Imediat după isprava lor 
au fost arestați și Neculai 
Bejan (17 ani), fără ocupa
ție, din comuna Bicaz Chel 
și Neculai Staicu (12 
elevi, 
noapte 
fracție 
școala
de legume și fructe 
comuna Tarcău 
recoltînd 
creioane și un lacăt 1

care într-o 
au vizitat 

unitatea 
generală și

ani) 
singură 
prin e- 
C.E.C., 

chioșcul 
din

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

ÎNTÎLNIREA . rulează la Repu
blica (orele 8; 10,30; 13,15; 16; 18,45;
21.30) , Stadionul Dinamo (ora 20), 
Parcul Herăstrău (ora 20).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
12,30; 16; 19,45) Melodia (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Modern (orele 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30). Gră
dina Doina (ora 20,30), Arenele Ro
mane (ora 20).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
București (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21).

LINIȘTE ȘI STRIGAT : rulează 
la Capitol (ora 9,45) ; SĂRMANII 
FLĂCĂI (orele 12; 14) ;AȘA AM 
VENIT (orele 16,15; 20,15).

AMBUSCADA : rulează la Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MĂBUSE : rulează la Festival 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18;
20.30) . Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30) Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
Festival (ora 20). Flamura (orele 
11; 16; 18.15 20.30).

MONȘTRII : rulează la Central 
(orele 8.30 : 10.45 ; 13,15 ; 15.45 ;
18,15 ; 20.45) Floreasca (Orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

FUMUL : rulează la Lumina (o- 
rele 18,30; 20,45).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL : rulează la Lumina (orele
9.30— 16,30 în continuare) ; Cotro- 
ceni (orele 15,30; 17,45; 20), Grădina 
Moșilor (ora 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ î 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Miorița (orele 11; 
15: 17,30; 20).

LANTERNA CU AMINTIRI : 
rulează la Timpuri Noi (orele
9.30— 20,30 în continuare).

PROFESORUL INFERNULUI î 
rulează la Grivița (orele 16; 18.15; 
20,30), Popular (orele 15,30: 18).

ACEASTĂ FEMEIE ; rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20), 
Volga (orele 16,30; 18.30; 20,30),
Popular (ora 20,15).

ASUL DE PICA : rulează la 
Buzești (orele 15.30;’ 18).

PAN WOLODYJOWSKI (ambele 
serii) : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuare).

TIFFANY MEMORANDUM : 
rulează la Bucegi (orele 10; 15,30; 
17,45), Aurora (orele 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15), Grădina Bucegi (ora 20), 
Grădina Aurora (ora 20,15).

IUBIRI TĂCUTE : rulează Ia 
Unirea (ora 15 30) ; AȘTEAPTĂ 
PÎNĂ SE ÎNTUNECĂ (ora 18), 
Grădina Unirea (ora 20,15).

FRAȚII SAROYAN rulează la 
Lira (ora 15,30) COMISARUL X 
ȘI PANTERELE ALBASTRE (ora 
18), Grădina Lira (ora 20).

ORA HOTĂRÎTOARE : rulează 
la Drumul Sării (ora 15.30). 
FREDDY și CÎNTECUL PRERIEI 
(O’’p1p 17 45 20).

SUB SEMNUL LUI MONTE

CRISTO : rule?-' la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PETRECEREA .ează la Giu- 
lești (orele 15,30, 18; 20,30), Arta 
(orele 15,30: 18), Rahova (orele
15,30; 18), Grădina Arta (ora 20,15), 
Grădina Rahova (ora 20,15).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulează 
la Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30), Tomis (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18). Grădina Tomis
(ora 20).

ÎNTÎLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Munca (orele 
16; 18; 20).

AFURISITUL DE BUNIC î ru
lează la Flacăra (orele 16; 18; 20).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18), 
Grădina Vitan (ora 20,30).

FERESTRELE TIMPULUI î TU. 
lează la Progresul (ora 18).

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT : rulează la Pacea (orele 
15,45; 18; 20).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

DRAGOSTEA LUI SERAFIM 
FROLOV : rulează la Viitorul 
(ora 20,30) ; VALEA PĂPUȘILOR 
(ora 15,30 ; 18).

APORT, MUHTAR : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20.15).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : rulează la Grădina Capitol 
(orele 19.30; 21,30).

STRĂINII : rulează la Grădina 
Buzești (ora 20.15).

STĂPÎN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Progresul (orele 15,30). Pro- 
gresul-Parc (ora 20).

CAVALERUL PARDAILLAN și 
ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN : 
rulează la Cinemateca — Union 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

MIERCURI. î SEPTEMBRIE

Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boemi : SONATUL LUNII — «ră 
30.
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• 18,00 Micoavanpremiera ; <
18,05 Universal-șotron — enciclo
pedie pentru copii. ; • 18.30 Actua
litatea în economie. Confruntări, 
termene, rezultate. Desfășurarea 
lucrărilor de investiții la Comple
xul pentru industrializarea lemnu
lui din Sebeș; • 19,00 Cronică lite
rară de Ion Vlad. Ion Brad: „Orga 
de mesteceni“. Ion Vlasiu : „tn 
spațiu și timp“ ; • 19,15 Anunțuri- 
publicitate ; > 19,20 „1001 de seri“ 
— emisiune pentru cei mici ; • 
19,30 Telejurnalul de seară ; • 
20,00 Reflector ; • 20,15 Tele.cine. 
mateca : ..De ce ai întîrziat Un 
film cu Michèle Morgan și Henri 
Vidai — premieră pe țară : < 
22.00 Cărți și idei. Francisc Albert: 
„Dialog cu timpul liber“ : • 22,25 
Gala marilor interpreti români. 
Ocțav Enigărescu ; • 23,00 Tele
jurnalul de noapte.



TREIZECI Șl OPT DE MUNCITORI
LA iNTlLNIREA CU UZINA

Cînd în 1956 la apa Moldovei, 
cea care îmbrățișează matern Ro
manul, pătrundea impunătoare 
siderurgia, Uzina de țevi, nou- 
nouță, ar fi putut să-și aplice pe 
frontispiciu o efigie de bronz. 
Oamenii erau în majoritatea lor 
tineri și fascinați de noul blazon 
al ținutului lor, aici unde îndu
ioșarea sadoveniană a veacului 
transcendent copleșea inimile. 
Voinicii de viță domnească 
pribegii oploșiți într-o noapte 
de o prezbiteră Olimbiada călă
toriseră mai de mult în știutul 
loc cu verdeață. Alt romantism 
a întins corzile, altă eră incen
dia locul duios ai amintirii. Au 
și trecut paisprezece ani de a- 
tținci ? Nici. o mirare că azi o- 
mul de legătură al reporte
rului sosit la Roman în proble
me de tineret, primul secretar 
deci al Comitetului municipal 
UNIC., este „născut“ și „făcut“ 
de uzină!

— Tineretul de-atunci a cres
cut și el, observă cu nostalgie to
varășul Gheorghe Prisecaru. Mă 
număram în rîndurile sale. Azi 
sînt tot aici, și mi se pare reve
lator că am sarcina de a certifi
ca o nouă organizație de bază, 
aceea a laminorului „mic“ de 6 
țoii, dat în funcțiune foarte re
cent. Cu alte cuvinte ne ținem 
locului tot tineri.

agitat, gata să se distreze oricît 
îi permite timpul liber este exa
gerat de tînăr, nu ?

Am căzut de acord. Din cei 
treizeci și opt, cincisprezece s-au 
și înscris la liceul seral.

— De altfel, adaugă tovarășul 
inginer Popa, la noi fenomenul e 
în linia unei tradiții. Muncitorul 
din industria grea are nu numai 
ambiția, dar și conștiința speciali
zării definitive. Gîndiți-vă în ce 
plan ne disputăm meseria la nivel 
internațional.

Mai rămîne să-i găsesc pe ti
nerii noii promoții la locul lor 
de muncă. Majoritatea sînt dis- 
tribuiți în posturi de comandă, 
deci în condițiile cînd secția se 
găsea în revizie erau pulverizați 
în alte direcții. Nu-i puteam re
cunoaște anume. Incercînd a-l 
identifica doar pe unul din ei 
aflu de fapt că acesta este deja 
foarte de mult timp în uzină.

— Cei noi, spune Dan Crețu, 
sînt ca și noi, asta-i totul.

— Și-acum, îmi propune to
varășul Prisecaru, să mergem pe 
flux, în laminorul cel mic. Acolo 
nu sînt numai treizeci și opt, 
sînt pește o sută! Și-o să vedeți 
cum se fac țevile.

Mai văzusem în filme de ac
tualități. Materia primă sub for

ma unor bare rotunde e încălzită 
în cuptoare cu vetre rotative. A- 
poi se execută procesul de per
forare ; are loc o laminare elico- 
idală. Țeava condusă pe paturi 
înclinate, ajunge în agrementul 
duo, unde se execută o laminare 
longitudinală. Cred însă că pro
cesul în sine l-am înregistrat me
canic. Fusesem cucerit cu ade
vărat de spectacolul uimitor, 
de o precizie matematică; un 
spectacol de forță la care omul 
participă nu atît cu puterile sale 
fizice cit mai ales cu știința sa. 
M-am gîndit iarăși la cei treizeci 
și opt, sau poate că numai la unul 
singur. Cel care avînd șaispre
zece ani stăpînește un post de 
comandă aici. Dacă-i așa, tinere
tul acesta e într-adevăr uimitor 
de matur. Putem merge cu el, 
cum se spune, în orice fel de 
luptă.

— Cei treizeci și opt nu sînt 
mai deosebiți, insistă primul se
cretar. Aici sînt peste o sută re
partizați, după cum v-am mai 
spus. Merită, de asemenea, aten
ția noastră.

Numele lor este scris în poe
mul obișnuit care se scrie aici în 
fiecare zi. Fluxul continuă.

ION MURGEANU

Uzina „Balanța“ din Sibiu. In imagine utecistul Berian Gheorghe, unul dintre muncitorii frun
tași din secția „Mecanică fină“.

Foto : PAVEL TINJALĂ
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lin tovarăș, 
un prieten: 
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De altfel și Țara nouă se află 
de-abia la vîrsta unui utecist 
matur! Sînt douăzeci și șase de 
ani în august și sîngele ei curge 
impetuos. Uzina de țevi de la 
Roman duce vestea țării ea în
săși în alte circa 50 de țări.

— Să ne raportăm la 1958, 
propune tovarășul inginer Gheor
ghe Dominte Popa. Ce era ti
neretul de-atunci, ce-i tineretul 
de astăzi. Laminorul l-ați vizi
tat și regret că sîntem în revizie, 
aici in hala principală. „Specta
colul“ muncii noastre poate fi 
însă privit în mic la laminorul 
nou, de 6 țoii. Nouă ne place, 
îl găsim chiar mai impunător 
decît cel de la uzinele „Repu
blica" din București. Dacă șcrieți 
despre tineri și v-ați decis pen
tru secția noastră, să-ncepem cu 
ultimii.

Sînt treizeci și opt. Au venit 
în uzină de-abia de o lună, pro
babil nici nu au încasat primul 
salariu. Nicolae Matișca e cel mai 
„mic“, are doar șaisprezece ani, 
cel mai „vîrstnic“ din cei trei
zeci și opt fiind Mihai Moldo
veana, de douăzeci de ani.

— Au probleme ?
— Depinde ce vreți să aflați. 

Tinc'etul de astăzi e plin de pro
bleme. Dar, adaugă tovarășul 
Popa, recunosc buna lui profe- 
sionalitate chiar încă din primul 
moment în care au pășit în uzină. 
S-au adaptat de la primele schim
buri. E o problemă, desigur, și 
seriozitatea lui, în sensul cel mai 
bun. Mi se pare un tineret ab
solut matur.

Aduc în discuție etalonul 
1958, de la care de altfel porni
sem discuția.

— Nu eram cu nimic mai 
nematuri atunci, mă încredințea
ză de data aceasta tovarășul 
Gheorghe Prisecaru. Dar eram 
tulburați de o nerăbdare fireas
că. Noi și clădeam vatra uzi
nei. De noi a depins bunul re
nume al ei, astăzi unanim accep
tat. Uzina era și școală, iar școa
la noastră de-atunci, cea esen
țială — munca. Tovarășul Popa 
venise la noi tehnician, astăzi e 
inginer, șef adjunct al secției 
principale.

Cei treizeci și opt au numele 
scrise pe o listă în fața mea. E- 
vidența operativă a inginerului 
Popa. Moraru Nicolae, Bantaș 
Constantin, Nica Ionel, Ciocan A A A A A A A A A A A 
Gheorghe, Moldoveanu Mihai 
etc.

— Aceștia sînt cei mai buni ?
— Toți sînt buni, spune ingi

nerul. Eu, care le-am fost și exa
minator la examenul de intrare 
în producție țin totuși să-l re
marc în mod deosebit pe Moraru 
Nicolae. E un model, li întrevăd 
un viitor strălucit.

Asupra viitorului celor treizeci 
și opt insist. Destinul însuși al 
fiecărui tînăr e în puterea vii
torului. Incercînd să-ți închipui 
un siderurgist care astăzi are de- 
abia 16 ani, cum e cazul lui Ma
tișca, viitorul emoționează. Nu 
fără legătură, desigur, primul se
cretar de la municipiu mă în
trerupe :

— Să vi-l prezint pe inginerul 
Otto Mayerhoffer. A venit în u- 
zlnă direct din institut, de la 
Brașov, în 1967. De-acum este 
și el „vechi“ siderurgist.

Tînărul inginer este în comi
tetul U.T.C. pe întreprindere, 
coordonator cultural.

— Cum vi se par tinerii în 
viața particulară, după ce pără
sesc schimbul de lucru ?

— Foarte tineri I Și Otto 
Meyerhoffer iîmbește serios. Un 
tineret însetat de viață, mereu
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(Urmare din pag. I)

șapte luni în care zi de zi 
fiecare talon de participare 
notate riguros aspectele legate de 
realizarea sarcinilor de plan pe 
fiecare mașină în tone și tone ki
lometri — la transporturile de 
mărfuri și respectiv regularitatea 
curselor — la transportul de per
soane, încadrarea în consumurile 
normate de carburanți și lubrefi
anți, respectarea disciplinei etc.

— Ajunși cu discuția în acest 
stadiu, stadiu în care deja cuvîn- 
tul — prim bilanț — este aproa
pe rostit, să solicităm, tovarășe 
Gheorghe Dumitrescu, în calita
tea dv. de reprezentant al Mi
nisterului Transporturilor, să fa
ceți referiri asupra modului în 
care faza de masă a concursului 
profesional „Stăpîn pe volan“ 
și-a pus amprenta asupra evo
luției îndeplinirii sarcinilor de 
plan ale autobazelor. Vă rugăm, 
totodată, ca, păstrînd compara- 
bilitatea cu ediția precedentă a 
competiției despre care vorbim, 
să împărtășiți cititorilor noștri 
cîteva din criteriile noi introduse 
în regulament, criterii de care se 
ține seama la acordarea califica
tivelor.

— Prefer să încep cu răs-

Pe 
sînt

TINERII
IN MAI

CTHar dacă ml-ar fi foar
te greu să mă refer la anu
mite situații mai deosebite, 
pentru că totul a fost atunci 
deosebit, nu pot trece cu ve
derea faptul că încă din pri
ma zi a mobilizării oameni
lor la lupta cu puhoaiele, 
peste 10 000 de tineri din ju
dețul nostru s-au constituit 
operativ, la chemarea orga
nizațiilor U.T.C., în 340 de 
brigăzi și echipe de muncă 
voluntar-patriotică, al căror 
obiectiv l-au constituit ac
țiunile de salvare și, apoi, 
cele de refacere. Enunțînd 
doar cîteva exemple mă gîn- 
desc, în fond, la toate cele
lalte. Așa de pildă, cei 600 
uteciști de la Liceul agricol 
Ciumbrud, au acționat cu 
mult curaj și hotărîre, în co
munele Rădești și Unirea, în 
orașul Aiud, punînd la adă
post de furia apelor peste 
300 de persoane și însemnate 
bunuri materiale. După re
tragerea în matcă a torente
lor ei au efectuat peste 15 000 
ore de muncă voluntar-pa- 
triotică pentru repararea șo-

selei Aiud-Ciumbrud, ava
riată de năvala revărsărilor, 
au săpat 1.000 m.l. șanțuri 
pentru scurgerea apei de pe 
ogoarele inundate etc. Atît 
la Aiud cît și în localitățile 
învecinate au acționat brigă
zile uteciștilor de la Școala 
de șoferi profesioniști, for
mate din peste 600 tineri. 
Timp de trei zile și trei nopți 
ei au ajutat la salvarea ani
malelor ca și a altor bunuri 
aparținînd I.A.S. și C.A.P. 
Aiud, la construirea unui 
dig pentru apărarea depozi
telor de cereale, iar mai tîr- 
ziu, în timpul a peste 10 000 
ore de muncă voluntar-pa- 
triotică, au curățat nămolul 
de pe străzi și au refăcut in 
întregime zonele verzi dis
truse.

Din rîndul tinerilor care 
au dovedit în momentele a- 
celea de grea încercare mult 
curaj, inițiativă, vrednicie și 
abnegație, aș vrea să amin- 
teso pe IOAN CRĂCIUN, 
frezor în secția mecanică 
VII a U.M. Cugir, GHEOR
GHE TODERAȘ de la Auto-

baza Aiud, VASILE ARINA
RU de la Uzina de produse 
sodice Ocna Mureș, RADU 
VIRBANESCU de la Liceul 
„Horia, Cloșca și Crișan“ 
din Alba Iulia, DOREL TRIF 
de la Liceul agricol Cium
brud, VIRGIL BEJU, trac
torist în secția I.M.A. ce de
servește C.A.P. Blandiana, 
VIOREL SIMA de la Școala 
profesională de pe lîngă Fa
brica „Refractara“, IOAN 
MACOVEI 
SCHULLER 
de la I.A.S.

de la liceu și
FRIEDERICH

Jidvei, KRIZ-
BAY ALEXANDRU și MA
RIN LUȚA de la Școala pro
fesională de construcții Alba 
Iulia, toți aceștia n.umărîn- 
du-se printre cei distinși cu 
Diploma de Onoare a C.C. 
al U.T.C. Desigur, șirul 
exemplelor poate fi mult con
tinuat dar am certitudinea 
că oricîte altele aș mai a- 
dăuga, lista tot nu le-ar pu
tea cuprinde pe toate.

Conștienți de atribuțiile ce 
le revin în marea operă de 
refacere, tinerii județului, 
întruniți în, adunări pe gru-

GHEORGHE TODERAȘ

punsul la cea de a 
bare. Dacă în anul 
pletarea corectă, cu 
a foilor de parcurs, respectarea 
de către tinerii șoferi care fac 
curse interurbane a programului 
cursei, trecerea prin stațiile de 
colectare și expedierea mărfuri
lor în toate cazurile cînd nu au 
marfă la înapoiere, reprezentau 
criterii mai mult sau mai puțin 
facultative, în acest an ele au 
devenit obligatorii, orice abatere

doua între- 
trecut com- 
toate datele,

„CEL
în acest sens atrăgînd după sine 
penalizări începînd de la pierde
rea a zece puncte și pînă la ex
cluderea din concurs. Evident, în 
acest fel parcul auto este mai bi
ne utilizat, sînt eliminate cursele 
goale, se mărește viteza de trans
port, într-un cuvînt eficiența e- 
conomică a traficului rutier creș
te. Atestarea convingătoare ■— 
și cu aceasta răspund și la 
prima întrebare 
zintă faptul 
rioada

o repre- 
că deși în pe- 

în care țara a fost

DOREL TRIF FRIEDERICH SCHULLER

de IOAN LASLĂU
pi im secretar al Comitetului 

județean Alba al U.T.C.

pe și’ în plenare ale comite
telor U.T.C., au hotărît să-și 
suplimenteze angajamentele 
asumate pe acest an, în 
scopul efectuării prin mun
că patriotică a unor lucrări 
edilitar-gospodărești și de a 
veni în sprijinul unităților 
agricole din zonele calami
tate.

Atenția noastră este în
dreptată acum spre crește
rea aportului tinerilor din 
cele peste 20 unități econo
mice calamitate la recupe
rarea pierderilor de produc
ție și, în același timp, în în
tregul județ, la realizarea 
exemplară a angajamentelor 
suplimentare, menite să di
minueze pagubele suferite 
de pe urma inundațiilor.

Noi, cei din Alba, nu ne 
vom precupeți eforturile în 
acțiunea de înlăturare cît 
mai grabnică a urmărilor 
inundațiilor, pentru ca via
ța să reintre în drepturile 
ei depline în orice colț al 
județului în care vitregiile 
naturii au încercat să-i a- 
bată cursul firesc.

VIRGIL BEJU

Săpînța, una din comunele 
mărginașe ale județului Ma
ramureș, el însuși situat la 
marginile țării, a parcurs cu
rajoasă distanțele, devenind 
demult celebră datorită neo
bositului ei cioplitor în lemn 
Ion Stan Pătraș, în casa că
ruia sosesc aproape în fiecare 
zi oaspeți din toată lumea. 
Recent, însă, am fost îndrumat 
spre Săpînța, de către comi
tetul județean U.T.C., pentru 
a-l cunoaște, de data aceasta, 
pe secretarul ei U.T.C., VIC
TOR TURDA. Iar cunoștința 
cu el mi-a înlesnit contactul 
cu munca unui om ale cărui 
strădanii, chiar dacă nu se pot 
compara cu arta lui Stan Pă
traș, presupun totuși aceeași 
delicatețe și atenție, aceeași 
perspectivă a trăinicie! în 
tirpp, pentru că ne aflăm în 
fața unei complicate operații 
de „modelare" a oamenilor.

L-am întrebat la început 
âți uteciști are în comună. O 
întrebare obișnuită la care el 
mi-a răspuns tot atît de obiș
nuit : „în jur de 250“. Apoi, 
deodată, a sărit la o observa
ție care a răsturnat mersul fi
resc al discuției, așa cum mi-o 
imaginasem: „însă acum opt 
ani, de exemplu, nu eram nici 
o sută. Iar dacă s-ar afla în 
comună toți cei pe care i-am 
făcut uteciști, ar fi vreo 800 
acum“. Cuvintele acestea 
m-au determinat să mă opresc 
mai îndeaproape asupra unui 
capitol pe care îl înregistrăm 
adeseori numai statistic, fără 
să mai cercetăm atent ceea ce 
se ascunde dincolo de cifre: 
capitolul primirii în organiza
ția U.T.C.

„într-o vreme primeam în 
U.T.C. și cîte 20—30 de tineri 
pe lună numai din rîndul ță
ranilor, a continuat el. Acum 
nu mai putem nota cifre atît 
de mari. Anul acesta au de
venit uteciști doar 30 pînă în 
prezent. Scăderea reflectă însă 
un proces evident, acela că la 
ora actuală marea majoritate 
a tinerilor din comună face 
parte din organizația U.T.C.“.

Un proces, într-adevăr o- 
biectiv, și mai degrabă ascen
dent, care, în expresia aceea 
aparent lipsită de precizări, 
„marea majoritate a tinerilor“, 
înglobează de fapt o realitate 
din ce în ce mai frecventă. Ea 
se referă nu numai la tinerii 
rămași în sat ci, în egală mă
sură, și la cei care au plecat 
între timp, dar au plecat în
soțiți de calitatea de utecist 
cîștigată aici, în Săpînța: „la 
Oradea, la Satu-Mare, la Ti
mișoara, și mai știu eu unde 
or fi ajuns. Unul e chiar la 
București, student la Cinema
tografie. Singurul din comuna 
noastră care a rîvnit la o ase
menea profesie. Și-mi amin
tesc că în 1964, cînd l-am 
primit în organizație, unii 
s-au împotrivit, mi s-a spus 
chiar, după aceea, că m-am 
cam grăbit. Eu însă am avut 
încredere în el“.

„Mă mai întîlnesc din cînd 
în cînd cu cîte unul din ei, 
în timpul verii, cînd vin de 
obicei în concediu. îl opresc

grav lovită de calamități pla
nul nostru a fost afectat, la 
ora actuală sîntem în măsură să 
ârătăm că restanțele au fost eli
minate, indicatorii economico- 
financiari pe care-i urmărim, fi
ind îndepliniți și chiar depășiți. 
Bineînțeles, n-aș vrea să se în
țeleagă că numai criteriile noi 
introduse au condus la această 
stare de lucruri sau că, singur, 
concursul profesional „Stăpîni pe 
volan“ a reușit să ne aducă la

experiență care va avea loc în zi
lele de 25—26 septembrie la în
treprinderea de transport auto 
din Galați, reuniune la care vor 
participa toți inspectorii șefi de 
transport din țară, intenționăm 
să punem pe ordinea de zi și as
pectele ridicate în cele patra luni 
trecute de la demarajul concursu
lui, cu acest prilej vom căuta și 
găsirea căilor prin care desfășu
rarea competiției poate fi impul
sionată, modalitățile ce se impun

cîteva din concluziile reieșite din 
sondajele organelor de miliție ca
re Ia rîndul lor colaborează Ia 
reușita întrecerii.

— Doresc să precizez din ca
pul locului că în însăși intenția 
sa concursul își propune, în pa
ralel cu obiectivele deja aminti
te, să fie și un prilej de educație 
cetățenească a șoferilor. Conform 
acestui deziderat nu sancțiunea 
din partea organelor noastre de 
control este importantă cît înțe-

MAI BUN ȘOFER"
Fără nici 
însă tine- 
competiție 
contribuie

normal activitatea.
un 
rii 
au 
din 
să 
ducerea 
ranți și lubrefianți și deci a cos
tului tonă kilometru, organiza
țiile U.T.C. din autobaze ajutînd 
în acest fel efectiv, concret con
ducerile tehnico-administrative 
în surclasarea deficiențelor. De 
altfel, în cadrul unui schimb de

fel de dubiu 
angrenați în 
contribuit și 
plin la o mai judicioa- 

folosire a mașinilor, la re- 
consumului de carbu-

pentru o cît mai bună urmărire 
în continuare a activității diurne 
a participanților.

— lată-ne ajunși, în sfîrșit, la 
abordarea ultimei corelații asu
pra căreia intenționăm să ne o- 
prim și anume concursul profe
sional „Stăpîni pe volan“ — de
plina siguranță a circulației. A- 
pelăm deci la bunăvoința tova
rășului colonel Victor Beda, șeful 
Direcției circulației din cadrul 
Inspectoratului General al Mili
ției cu rugămintea de a releva

legerea de către toți participan- 
ții și cînd spun participanți mă 
gînâesc de fapt la toți conducă
torii auto, indiferent de vîrstă, a 
necesității respectării, fără nici o 
abatere, a regulilor de circulație 
și realizarea în acest fel a unei 
depline siguranțe a traficului ru
tier. Rezultatele de pînă acum 
sînt promițătoare. în acest an 
numărul accidentelor s-a redus 
cu peste 300 față de perioada co
respunzătoare a anului trecut. De 
menționat scăderea accidentelor,

micșorarea în proporții sesizabile 
a contravenților datorate vitezei 
excesive sau neacordării priori
tății. Rămînînd în perimetrul a- 
cestei din urmă referiri vreau să 
relev că asistăm, totodată, și a- 
cesta este un lucru pozitiv, la o 
întărire a disciplinei și în ceea ce 
privește acordarea priorității pie
tonilor. Desigur însă sîntem încă 
departe de a putea afirma că, 
de-acum conducătorii auto circu
lă cu toții în mod ideal. Repet 
însă, conștiința profesională a șo
ferilor este stimulată astfel încît 
privit și din acest punct de ve
dere, concursul „Stăpîn pe vo
lan“ își face simțită prezența, 
inițiativa Uniunii Tineretului Co
munist căpătînd un argument în 
plus. Vom considera concursul 
drept o reușită atunci cînd, indi
ferent cine va ocupa locurile 
fruntașe, toți cei peste 140 000 de 
șoferi angrenați în competiție vor 
fi într-adevăr stăpîni pe volan, 
cînd contribuția lor la îndepli
nirea sarcinilor de producție ale 
autobazelor va fi maximă.

Mulțumind interlocutorilor 
noștri, reținînd invitația de a veni 
în paginile ziarului nostru cu 
instantanee surprinse pe par
cursul întrecerii, urăm tuturor 
participanților — succes deplin.

pe stradă, ne tragein undeva 
mai la umbră și îl întreb cum 
merge treaba, ce i s-a mai 
întîmplat între timp, Mă inte
resez cum activează: organiza
ția U.T.C. de acolo, aflu că 
unul sau altul a fost chiar ales 
în organe de conducere. Cum 
s-ar zice, mă străduiesc să 
nu-i pierd din „evidență“. Pe 
lîngă asta, sînt și curios să 
mai aud cîte o veste nouă des
pre foștii mei uteciști. Alte
ori veștile ne sosesc și pe alte 
căi. Odată am primit o scri
soare de felicitare de la o uni
tate militară din Timișoara 
pentru unul din băieții noș
tri".

Mulți, așadar, au plecat, 
s-au împrăștiat în țară, minați 
de îndemnurile către propria 
lor realizare. Dar tot atît de 
mulți dintre uteciștii „făcuți“ 
de Victor Turda au rămas 
aici, căutîndu-și posibilitățile 
de afirmare în comună. Cei 
mai mulți dintre ei lucrează 
în cooperativa agricolă, în bri
găzile de cîmp („aici se află 
majoritatea“), în sectorul zoo
tehnic („șînt și acolo vreo 25“), 
în pomicultură . („ceva mai 
puțini în acest sector. E în 
„evidența“ mea pentru vi
itor“).

„In cadrul cooperativei au 
loc aproape toate acțiunile 
noastre, atît noile primiri în 
organizație, cît și ieșirile la 
muncă patriotică. Aici ne în
tâlnim, de aici plecăm mai de
parte în sat, aici ne reîntoar
cem după ce terminăm ce a- 
veam de gînd. Am cerut întot
deauna să ni se dea nouă, ti
nerilor, obiective de muncă 
concrete, ca să se vadă exact 
ce și cît am făcut“.

„Cu cei de aici, desigur, mă 
găsesc mult mai ușor, cînd am 
nevoie de ei e de ajuns să 
spun la cîțiva și aceștia trans
mit, din om în om, în toată 
comuna. Mulți din ei îmi sînt 
fini, după ce le-am strîns mîna 
la primirea carnetului i-am 
felicitat și la nuntă, în calita
te de naș, așa că nu mă pot 
refuza“. Și a început să-mi 
înșire, pe degete, numele fi
nilor săi. lntîi pe degetele 
mîinii stingi, apoi la dreapta, 
pe urmă a trecut din nou la 
stingă...

Întrebarea mea următoare 
nu mai avea nici un rost, însă 
am pus-o totuși, dintr-o curio
zitate de nestăpînit: „Și cîți 
tineri ai putea aduna, cu finii 
dumitale, pînă diseară ?“ 
--Păi cît e ceasul acuma ? în 
cel mult o oră putem avea 
aici, să nu exagerez, vreo 
60—70“.

Nu mai era nevoie, cred, 
să-i verific afirmația. Ea se va 
verifica, de altfel, de la sine 
în scurtă vreme. Peste cîteva 
zile cooperativa agricolă din 
Săpînța, „locul de întîlnire al 
tinerilor din sat“, va împlini 
douăzeci de ani de la înteme
iere.. Va fi, fără îndoială, unul 
din acele prilejuri de un de
osebit ecou care îi va aduna 
fa un loc, în ziua sărbătorii, 
nu numai pe uteciștii de a- 
cum, ci și pe cei care au fost 
cîndva uteciști, iar acum, tre- 
cuți de pragul primei tinereți, 
„au devenit oameni de nă
dejde ai cooperativei". Alături 
de ei, însă, se vor afla și cei 
născuți atunci, odată cu naș
terea cooperativei, cei care au 
acum douăzeci de ani, iar unii 
din ei vor fi chiar invitați să 
vorbească la festivitate. Pen
tru că drumul acesta atît de 
bogat al unei unități agricole 
și, totodată, al unei comune 
din nordul Maramureșului a 
fost parcurs, în toate etapele 
sale, țji de Victor Turda îm
preună cu uteciștii săi.

D. MATALA
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Dansul măștilor
n-a cunoscut pe nimeni. Sîmbăta 
viitoare vor încerca din nou ?

Sîmbătă 29 august sala de 
dans a „Ecran-Clubului“ — lu
minată feeric, pavoazată cu gust, 
într-un cuvînt, ospitalieră — nu 
avea, la ora 19,30, nici un musa
fir. De aproape două ore. orches
tra invita la dans... măștile de 
carnaval, tăcerea și. din memorie, 
perechile care se vor fi rotit, 
cindva, pe parchetul lustruit, Ul
terior, s-au vîndut, la casă, 29 
bilete de intrare! cifră derizorie 
în raport cu capacitatea maximă 
a sălii (care poate adăposti circa 
1 000 tineri). In consecință, soli
stul fon Roșea a așteptat zadarnic 
un prilej spre a-și etala entuzias
mul vocal.

Desigur, vară oferă și alte 
puncte de atracție tineretului, 
pentru că, după cum ne spunea 
tinărul Gheorghe Cristinoiu, „ti
nerii nu se mai mulțumesc azi. 
doar cu dansul. Evident. Ia Club 
ei caută, în primul rind, asta. 
Dar nu în exclusivitate. De aceea, 
ar trebui să se facă un veritabil 
spectacol din seara dansantă- 
în continuu, pe scenă, ar trebui 
să apară altceva. Lucru care n» 
se prea întîmplă, din păcate“.

De justețea acestui punct de 
vedere aveam să ne convingem 
chiar a doua zi. Fără îndoială, 
nu s-a putut vorbi nici duminică 
seara de o „afluență“ a tinerilor 
la „Ecran-Club" Oricum, celor 
vreo 160 de participanți — ti
neri civilizați, politicoși, veseli, 
muncitori de la Combinatul de 
confecții și tricotaje, Uzina de 
mașini electrice, UREMOAS. 
„Semănătoarea", .Electrotehnica“ 
etc. — li s-au oferit mai multe 
„condimente“ artistice : audiții 
de muzică ușoară (cu Liviu Cîm- 
peanu și amînatul de sîmbătă, 
Ion Roșea), vizionarea programu
lui la televizor, concursuri dis
tractive cu premii (un concurs 
de catrene, pe rime date, cîștigat 
de Emil Cozonac, elev la Școa
la de șoferi profesioniști și un 
concurs „Infășurați mumia“) și 
evident, multă, multă muzică de 
dans. Din păcate, o seară la 
„Ecran-Club“ fără Chaplin sau 
alt mare cineast își pierde mult 
din farmec. Absolut accidental 
— o rolă arsă — pe Dealul Gro- 
zăveștilor, duminică aceasta s-a 
rfs mai puțin

Agreabilă, 
minică invită 
Clubului“ la 
versificarea 
activități incluse in agenda seri
lor distractive.

încerca din nou ?
★

Duminică 30 august. „Univer- 
are peste șapte sute 

Două ore — între
sal-Clubul“ 
de oaspeți. 
18,00 și 20,00 — fetele rămîn 
singure, orchestra cîntă pentru 
ea fiindcă băieții s-au bulucit în 
fața televizorului, care retransmi
te un meci de fotbal. Numai 
sportul „rege“ poate face con
curență dansului. După acest
respiro, perechile de dansatori
reîncep dansul. Ion Bănică, Da
niela Gheorghiu, Pavei Cîrlig, 
Elena Botev, Margareta Topîr- 
ceanu, Omer Hussref sînt pe 
rind idolii serii.

Dintr-un pliant editat de 
Club cît și de la director aflăm 
amănunte despre celelalte acti
vități. Ele se desfășoară în tim
pul săptăminii : sîmbăta și dumi
nica se dansează, se dansează, se 
dansează. Cîțiva tineri se încrun
tă lîngă sticlele de bere care-i 
înconjoară. Poate sînt singurii 
care nu se „plictisesc“. în curîrtd 
ies. în curte așteaptă niște parte
neri pentru un pugilat ad-hoc. 
Părăsind „Universal-Chtbul“ sîn- 
tem însoțiți cu amabilitate de că
tre director care, pe lîngă înde
plinirea perfectă a serviciilor de 
gazdă încearcă, probabil, să ne 
dea șansa de a nu fi noi cei aleși

„Săgețile
indicatoare

MAMAIA ’70

D. I. SUCHIANU

cinta...

PIERDEM LA

lntr-o seară de vară o chitară

ru peste gard. Peste cîteva 
cunde ne ieși în cale.

— Am auzit că sînteți de 
ziar ! Despre asta de ce 
scrieți ? Nu vedeți că nu se poa
te dansa în liniște ? Riști să fii 
bătut.

. Urmăritorii dispăruseră. în gră
dină dansul continua.

— Ce s-a întîmplat ?
— Dansam și cineva — e îm- 

pinzit ringul de astfel de speci
mene — mi-a „agățat“ partenera. 
La încercarea mea de a scăpa, 
mi s-a răspuns... printr-o înjură
tură și un pumn. Intr-o secundă 
au mai apărut cîțiva. Am scăpat 
prin fugă și... am aflat de la por
tar că e aici cineva de la ziar. 
V-am căutat să vă rog, scrieți 
despre asia.

— Veniți des ? Vi s-a mai în
tîmplat așa ceva ?

— Aici de fiecare dată cînd e 
dans, se întîmplă astfel de scan
daluri. Nu numai mie. Nu poți 
veni cu o fată aici. Riști să fii 
bătut. Cred să s-ar umple două 
mașini dacă ar veni miliția aici. 
Păcat de clubul ăsta frumos !

— Ați vorbit cu conducerea 
clubului ?

— Păi și directorului cred că-i 
este frică I

— Numele d-tale ?
— Goiu Mihai, electrician de

CE CÎȘTIGĂM Șl

BALUL
SÎMBĂ TĂ

COPILUL FOLOSIT

DE
SEARA

ca altădată, 
reuniunea de du- 

conducerea „Ecran- 
îmbogățirea si șli- 
„repertoriului“ de

® i

Încotro ?Ei sint idolii ?

i jw J ..
j f

■5. j
Al 
iti’ f I 1

bal de pe strada Brîncoveanu. 
în noapte se aud răcnetele or
chestrei, ale soliștilor. Un eline 
latră cu disperare în vecini. 
Curtea seamănă cu un tramvai 
tixit, sticle și pahare peste tot, ti
nerii stau pe jos, se cațără pe 
garduri.-.. Dar sala, sala canti
nei (!), cimentul tnnoroit (amestec 
de vin și praf), mese trase pe 
margini, pe un șir de mese stă 
cocoțată „orchestra“ care nu știe 
decît să facă gălăgie de „liști-gu- 
riști", înconjurată cu cîteva sticle 
cu „dresuri" de voce. Atîrnă pe 
un bec niște panglici, pe un 
rete, între două dulapuri, se 
făie un afiș — reclamă Loz 
plic. Cîteva mame moțăie 
scaune, cîțiva degustători 
rioși" își pierd picioarele

pe- 
lă- 
în 
pe 

„se- 
prin

fața oficiului în care domnește o 
darriigeană pîntecoasă cu vin al
buriu. Fum de țigară, praf sus 
și jos, înghesuială, țopăituri inde
cente, băieți mulți care n-au ce 
să facă în lipsa fetelor și beau și 
fumează. Tavernă ! Intrarea : 5 
lei. Ce să mai comentăm, este 
clar că nu interesează’pe nimeni 
cum se distrează tinerii și cît iese 
din afacerea asta. 23,30. Pe stra
dă ne oprește un cetățean cu o 
stinghie în mînă. Se clatină și 
bolborosește : „mă ’uc la confec
ții, băutură este, 
singur îs și m-a 
mos, hî !“. 23,45. 
raptului Prahova
neri. Pe o masă urlă un magne
tofon „amore, amooore", „hai la 
confecții, că ne mai dă de băut, 
c-aici nu mai dă“, îl roagă unul 
pe altul.

Peste oraș s a lăsat o liniște a- 
dîncă. Dorm toți, dorm chiar și 
cei care au organizat petrecerea 
acestei sîmbete. Dorm în pace. 
Să nu poată oare nimeni Să-i tre
zească, să doarmă ei chiar atît de 
adînc, ca dușii de pe altă lume ? 
în ce lume, mă rog ?

Coborirea la capătul tramva
iului 14 ar fi începutul „aventu
rii“ de sîmbătă seara spre Uni- 
versal-club (șoseaua Vergului 14). 
Întrebînd din om în om. petre
cută de invitații cam „glumețe“, 
pentru ora 20, am străbătut cîte- 
va străzi întunecoase, visînd la 
„săgeți indicatoare“, spre cel 
mai important club al tineretu
lui din acest cartier.

Clădirea — impunătoare și ge
neros luminată — m-a întîmpi- 
nat prin cîțiva... „nedeciși“ care 
m-au primit prompt; „Te fac un 
dans ?“.

Un hol mic, de primire, supra
aglomerat de sticle de bere, tele
spectatori și tineri care stau o- 
dihnindu-se după dans în picioa
re... Sîmbătă. 29 august, la Uni- 
versal-Club. Programul de bază : 
dans. Să recunoaștem însă exis
tența unui oarecare program ar
tistic : doi soliști consacrați de 
estrada clubului (Omer Husref și 
George Roznovan), trei tinere 
începătoare și două scurte mo
mente vesele. Dacă erau mai 
multe scaune, un plus consistent 
de curățenie, o ținută vestimen
tară mai corectă a orchestrei, cei 
300 de tineri dansatori de sîm
bătă seara la Universal-club n-ar 
fi avut decît de cîștigat.

j. micul turnir programat 
de „tinerii furioși“. îi mulțumim 
încă o dată și ajunși în autobuzul 
79 înțelegem că duminica seara 
se dansează, se dansează, se dan
sează...

pentru

Efectele unui
tur de forță

20.Duminică, 30 august. Ora 
Din grădina Ateneului Tineretu
lui răsună săltărețe acorduri de 
chitare fracturate de ropotele u- 
nui baterist îndrăgostit de explo
zii sonore. Trec prin holurile e- 
legante și pustii ale clubului și a- 
jung în grădină — locul de des
tindere duminicală oferit tineri
lor din acest cartier. Un număr 
destul de mare de tineri dansea-

iluminare-filmări la studioul „Al. 
Sahia".

Era ora 21,30. Directorul 
plecase. Altfel, i-am fi cerut 
explicații. Deoarece, credem că 
nu acesta este „programul artis
tic“ al serilor de dans la Ateneul 
Tineretului.

Unii, plătiți 
„la prezent",

vorbesc numai
„!a trecut"...

s-a 
fix 
di
n-a 
ni-

liber“. Cîțiva se opreau 
afișe mari, scrise 
provocator, Mare

„timpul 
în fața a două 
de mînă : unul , 
bal la F.C., altul cu pretenții cul
turale, mai modest : Seară de 
dans la Casa de cultură. Evident, 
F.C. înseamnă Fabrica de Con
fecții. Marele bal se ținea în 
sala cantinei. M-am dus întîi la 
Casa de cultură. O liniște solem
nă domnea în hol; membrii for
mației muzicale mai că nu ațipi
seră rezemați de garderobă, ca
sierul își număra mărunțișul din 
buzunar, tovarășul director pleca-

se la Buzău, alt tovarăș... nu, era 
o tovarășă metodistă, declara cu 
seninătate’ că e în timpul liber... 
Nimic, dar „ei, dacă ați fi venit 
altădată... Ați picat prost; noi or
ganizăm, noi facem, noi dregem ; 
n-avem însă bufet și tinerii se 
duc la Confecții, unde se dă bău
tură...“ Picasem eu prost ? Poate. 
Nu știu însă cum se face că unii, 
plătiți la prezent, vorbesc numai 
la trecut sau la viitor.

Ora 23. Hai la F. C. Marele

NU ȘTIE STÌNGA CE FACE

Nimeni n-a
cunoscut

pe nimeni...
Un chioșc sub care se adăpos

tesc cinci băieți îmnreună cu 
instrumentele lor. Al șaselea, 
blond, firav, la prima 
inoportun, se dezlănțuie. Imită 
excelent pe Tom Jones, Huni- 
perdink. Sîmbătă 29 august în 
grădina „Ateneului tineretului“ 
numai acești băieți contează. 
Ceilalți, 200 de dansatori, nu fac 
altceva decît să le urmeze co
menzile ritmice, pe care amplifi
catoarele le fac cunoscute între
gului cartier. E ceva mai mult 
zgomot decît de obicei și asta 
pentru că e ziua toboșarului, iar 
colegii din orchestră înțeleg să-i 
lase partea leului. Toboșarul 
parcă aruncă bolovani în toba 
din fata sa. Se vede că-și trăiește 
din plin ziua. Nu îndrăznim să 
întrebăm pe nimeni cum se sim
te : fiecare dansator zîmbe.ște de 
două ore. Un băiat în bluză 
orange încearcă să obțină un al 
doilea dans de la parteneră. A- 
eeasta îl refuză nedumerită și 
după cîteva secunde perechea 
dansează, părtenerii stînjenin- 
du-se din ce în ce mai puțin. 
Cînd melodia se sfirșește cei doi 
rămîn împrenă, mi schimbă un 
cuvînt și peste alte 30 de secun
de sînt parteneri într-nn 
de demult.

Plecăm Tinerii printre 
ne-am aflat cîteva ore ne 
necunoscuți. Zgomotul în care 
se îndreaptă spre stația de trolei
buz ascunde un regiei Nimeni

vedere

tango

care 
rămîn

este și gagici, 
’ăcut ma’a fru- 
Grădina restau- 

è plină cu ti-

DREAPTA

La conferințele de presă care 
au avut loc cu Ocazia Festivalu
lui internațional al animației de 
la Mamaia, s-a discutat adeseori 
chestiunea filmelor pentru copii. 
Cineaștii par a dori mult să se 
zică și să se creadă că există 
două soiuri de filme de anima 
ție : cele pentru copii și cele 
pentru adulți. îi înțelegem pe 
cineaști ! Filmul pentru copii 
este un excelent alibi. Un bun 
mijloc de disculpare. Ori de câte 
ori filmul e cum nu trebuie să 
fie. animatorul va spune, corn-' 
potent, că a făcut-o dinadins, 
căci era un film pentru copii.

In fond, între copii și adulți 
există totuși o deosebire. Adul
tul nu se supără 
bagă de seamă) 
ca un copil : din 
e furios cînd nu 1 
unui adult ; cînd. 
luat în serios. El 
dramatizeze treaba la care e pus 
să ia parte. Spuneam odată (in 
cartea mea ..Puncte de vedere“) 
cum se deosebește copilul de 
adult pentru că ia totul în se
rios, chiar și ce nu-i. mai exact: 
ceea ce pare că nu-i. Căci totul 
e serios pe lumea asta, dacă iți 
dai osteneala și privești cum 
trebuie...

„Felix est qui potuit cognoe- 
cere rerum causas“ ziceau la
tinii : ferice cel ce Doate cunoaș
te cauzele lucrurilor. Această 
deviză este și principala obsesie 
a copilului. „Les pourquoi de 
Pierre“, adică : „de ce ?-urile Iul 
Petrișor“ este vechea expresie 
franceză. îl pasionează pricinile 
lucrurilor. Obiceiul de a demon
ta o jucărie, ba chiar de a o 
spargt- intenționat — provine din 
curiozitatea de a afla ce are ea 
în „burtă“. îmi amintesc de un 
fapt istoric autentic si feroce : 
un sultan (capetele încoronate 
au mult din psihologia uneori 
feroce a copilului) avea în hare
mul său o soție pe care o plă
cea mai mult decît pe 
înnebunea să știe de 
doară toate erau egal 
moașe. Că doară asta 
cauza pgntru care fuseseră cum
părate. Atunci ? Ce oare avea 
femeia âceea în ea care să-l facă 
pe domnul sultan infinit mai 
fericit decît alunei cînd îsi a- 
corda favoruri!*' alteia ? Logic, 
acest îndrăgostit de cauzalitate 
puse atunci no sluiitori s-o taie 
pe ..doamnă“ ca să afle ce avea 
ea asa de special înăuntru. Exact 
cum face r-onilul cînd sparge iu* 
căria ca să-si satisfacă filozofica 
lui curiozitate.

Am văzut odată un snlendid 
film unguresc care se chemă : 
..Bolile copilăriei". Acolo copiii 
erau toți. în bandă, vînători de 
cauzalitate^ Si nu cauzalitate 
simoiă. banală, ci ceea ce fizi
cienii numesc ..reacție în lanț“. 
Acești copii, cu o uimitoare jă- 
cusință. 
tioluiau niște situații care 
dansau dezastre diroă dezastre, 
dezastre din

Insațiabila 
1ului îl face 
poveștile zise centru con:î. St;*i. 
acelea unde binele triumfă, dar 
cu o nlicticoasă monotonie, si cu 
O încă mai nlicticoasă absență 
de motiv. Am auzit odată pe o 
fetită de 4 ani snunind : „nu 
pot să sufăr basmele : acolo toa
te lucrurile «înt de aur“. în 
schimb, copilul se înnebunește 
după poveștile măi satirice, mai 
afurisite, mai — cum să tic? — 
paradoxale. De nildă. copilul 
adoră anecdotele, ceva 
mult : adoră fabulele 
Fontaine pentru că sînt 
tăioase, pline de amară 
Fabulele acestui mare 
sînt pline de savuroase 
cărl ale ipocriziei ; de Ia „Lupul 
și mielul" pînă la ..Animalele 
bolnave de ciumă“. Să nu uităm 
că marele filozof și critic literar 
Hipnolite Taine a căzut la exa
menul de licență pentru că în 
teza sa „La Fontaine et ses 
fables“ susținuse (împotriva opi
niei sorboniene ortodoxe) că „La 
Fontaine e un naturalist care 
descrie eu obiectivitate ipocrizia 
societăților omenești".

Copilul, victimă uneori a ipo
criziei unor părinți care își fae 
personal de cap în timp ce față 
de progenitură o fac pe 
apostoli, copilul, zic. savurează 
cu voluptate orice demascare ă 
ipocriziei. Iată de ce admirabilul 
film bulgăresc prezentat la fes
tival : „Ospățul" va fi un film

(fiindcă nu 
cind e tratat 

contra, copilul 
«e vorbește ca 
adică nu este 
adoră să i se

celelalte, 
ce. Că 

de fru- 
fusese și

araniau catastrofe f 
<îe-

dezastre. 
curiozitate a copi- 
să aibă oroaré dé

care va face deliciile copiilor. 
Căci este a patra poveste in care 
♦ vorba de dorința păcătosului 
de a-și prezenta păcatul ca o su
premă virtute. Prima poveete 
este aceea â lui Ugolin care și-a 
mincat copiii „potir leur conser- 
ver un pere“, pentru a le păstra 
un tată. A doua poveste este a 
bețivului care iși pune voința la 
încercare trecînd pe lingă cir
ciumă fără să intre. Ca să-și 
răsplătească vitejia, se va cinsti 
eu o vadră de vin. A treia po
veste e aceea a avocatului ăl că
rui client era un criminal care-și 
ucisese ambii părinți. Cum mai 
putea oare avocatul să îndul
cească pe judecători 7 Foarte 
simplu : Le va spune „Fie-vă 
milă, domnilor jurați, de un biet 
orfan, și de mamă și de tată“. A 
patra poveste e aceea a bulga
rului de Ia Mamaia : Niște bravi 
ciobani luptă crincen contra 
unor lupi care voiau să măninc* 
oile. Ciobanii, ii răpun. Apoi, 
sărbătoresc izbinda printr-un 
ospăț mare, in care frig și mă- 
nincă toate oile...

Veți spune poate că aceste po
vești sint de o cruzime căre le 
fae improprii pentru copii. Ar fi 
însă mai exact să spunem cț 
poveștile, adevăratele povești 
pentru copii, sint adeseori lipsi
te de orice idilism, dimpotrivă. 
Faimoasele „limerika“, povești 
englezești pentru „nureery“, 
pentru odaia copiilor, sint spăi- 
mintător de crude. De pildă o 
mamă doarme. Doarme tu£* și 
refuză să deschidă ușa la bătăile 
disperate ale vecinilor, care ii a- 
nunță că tăvălugul pentru șosele 
l-a călcat pe băiatul ei. Mama 
îndurerată aflînd. le spuăe ve
cinilor : ..treceți-mi-1 pe sub 
ușă !“ și se întoarce pe partea 
cealaltă continuîndu-și somnul. 
In alt. ..litneriks“ bărhatul află 
că nev.astă-sa a fost. călcată si 
tăiată în două de un camion. 
„Trimiteți-mi (zice al) partea cu 
cheile“. Firește, astea sint po
vești englezești,

La festivalul de animație, dl. 
George de la GrPndier» a pre
zentat un serial după ■ • ■ ■ 
lui La Fontaine și. la o confe
rință de presă. L,__ „ _ _
făcut în Franța următoarea pe
dagogică experiență : copiii pre
școlari, cărora li s-a servit timp 
de un an filme cti fabulele lui 
La Fontaine, aveau 2 ăni avans 
(ca dezvoltare intelectuală) față 
de ceilalți copii.

Dar e timpul să conchidem. 
Nu spuneți : „Să facem și filme 
pentru copii“, ci să Zicem : ..Fa
ceți desene animată plifte de 
idei satirice, așa cum le place 
copiilor : poate că, cu limbul, 
ele vor fi gustate și înțelese și 
de adulți". Tn tot catul, pentru 
propagarea unei etici curajoase, 
progresiste, sincere, demasca
toare. nu există public mai re
ceptiv decît copiii și opere mai... 
operante ca desenul animat. Să 
nu uite cineaștii de animație că 
animația ca gen de artă.' este 
față de arta cinematografică 
exact ceea ce anecdota e față de 
arta povestirii. Aceeași concen
trare de filozofie și humor, 
aceeași nostimă amărăciune sa
tirică. același gust pentru para
bola enormă și caricaturală.

într-un foarte frumos film ita
lian : ..Plaja“, e vorba de un 
miliardar mizantrop. Mizantrop 
pentru că e lucid și serios, și-și 
dă seamă că succesele lui de a- 
vere și carieră sint nemeritate, 
clădite pe hazard și nedreptate. 
Dezaprobă societatea lui. 
rea lui, 
Pe plaja modernă.
dem,
meni.
de 10 
cărui
Această sinceritate el nu o nu
mește naivitate, ci seriozitate. 
Ca să-i facă băiețelului o plă
cere, instituie un premiu de 500 
mii de lire pentru cea mai fru
moasă casă de nisip construită 
de copii pe plajă. Bineînțeles, 
alege cîștigător pe micul său 
prieten, autor al celei mai urite 
lucrări. Mama băiatului nu se 
poate abține să-i Spună că pre
miul a fost nedrept. La care mi
zantropul nostru răspunde (sint 
ultimele cuvinte ale filmului, 
cuvinte amare și înțelepte) : 
„Doamnă, pe copil trebuie să-l 
înveți de mic să . (re) cunoască 
nedreptatea“. Admirabil fel de 
a spune că, atunci cînd e vorba 
de chestiuni grave, copiilor și 
nu adulților trebuie să le explici.

fabulei«

spune» că s-a

mai 
lui La 
ironies, 
răutate, 
scriitor 
demas-

Așadar, ce putem spune după două seri petrecu
te in cîteva din casele de otiltură ?

știm că noul profil al caselor de cultură din 
București este bine stabilit („Ecran-club“, „Univer- 
sal-club“ etc.) Această dlfersificare, ce pornește 
dintr-o concepție după toate aparențele unitară, 
pare însă a fi infirmată de ceea ce se înțelege 
uneori prin distracție. In cele două seri de la sfîr
șitul săptăminii nu am intîlnit nici o „diversifi
care“ demnă de luat în considerație. In schimb, 
monotonia întreruptă pe alocuri de scandal ori 
confirmată, cel mai des. de indiferență.

In al doilea rind : se observă un dezinteres ne
fast pentru ținuta casei de cultură și chiar a sălii 
de dans. In condițiile dezinteresului față de „re
gia“ primirii cu greu se mai poate vorbi de preocu
parea pentru crearea, prin ambianță, a acelei at
mosfere în care să nil se întîmple ca „nimeni să 
nu cunoască pe nimeni".

In al treilea rind este necesar — după cum s.a 
văzut — exercitarea unui control mai frecvent 
dacă nu și competent al orchestrelor, repertoriului 
și stilului muzicii de dans Uneori ea se transfor
mă în zgomot pur.

In al patrulea rîritl : am observat că băutura nu 
lipsește dintre mijloacele de a face mai agreabile 
unele seri de dans. Am asistat și la cîteva scanda
luri In care provocatorii nu erau inși veniți din 
aită parte ci chiar dintre cei care apelaseră la 
mijlocul de care am vorbit. Tn orice caz nu este 
inutil să insistăm asupra îndatoririi caselor de cul
tură de a asigura un climat de ordine și securita-

solistului.

Orășelul plutește pe apa Rîm- 
nicului-Sărat de foarte multă vre
me. Are un aer pașnic, aproape 
patriarhal, începînd încă de la 
gara veche de cărămidă roșie, al 
cărei ceas — ceasul gării — 
oprit de nu se știe cînd la 
5 fără 20. Să fi fost seara sau 
mineața, luni sau joi, cînd 
mai vrut să meargă, nu știe
meni, nici chiar omul cu mîrțoa- 
ga care își plimbă hodoroaga pe 
sub castani pînă-n centru. Cen
trul este o stradă de mijloc, măr
ginită de o parte și de alta de 
clădiri vechi la parterul cărora se 
vînd foarte multe țigări și con
fecții. produse ale celor două in
dustrii locale : noua Fabrică de 
confecții și vechea Fabrică de ți
garete. La Cinematograf, sîmbă
tă, 29 august, rula „aventurosul“ 
film intitulat cu aproximație 
„Dublu servici secret"!?!). înghe
suială înăuntru, înghesuială afa
ră, pe centru „promenada" de la 
ora 20 pînă la fix 21,30, o mulți
me de tineri care astfel își petrec

te corespunzător dorinței de distracție civilizată pe 
care o reclamă cei mai inulți tineri. (Notăm in pa
ranteză că în cele două seri noi n-am intîlnit in 
mijlocul tinerilor care se distrează nici un activist 
al Comitetului municipal U.T.C.—București și. în 
unele cazuri, nici pe reprezentanții caselor de cul
tură. Nu excludem, desigur, caracterul pur Intîm- 
plător al acestor absențe).

tu sfirșlt. considerind global toate cele observate 
în cele două seri, supunem atenției organelor 
U.T.C. răspunzătoare și de activitatea cu acest ca
racter. următorul „paradox“ : multe aspecte neplă
cute ale serilor distractive la care am participat 
constituie tot atîtea contradicții cu activitatea pe 
care organizațiile U.T.C. o desfășoară pentru edu
cația comunistă a tinerelului. Este cel puțin neplă
cut să constați că ceea ce se urmărește printr-o 
multitudine de forme și metode — educația tinere
tului, formarea și consolidarea unei atitudini cores
punzătoare normelor noastre de comportare, culti
varea gustului pentru manifestări elevate, civiliza
te — pare a scăpa atenției în cele două zile de 
distracție de Ia sfîrșitul săptăminii. Cum s-ar zice, 
ceea ce dăm cu o mină, luăm cu cealaltă. Nu pu
tem fi de acord ca aceeași casă de cultură să găz
duiască, de exemplu, o dată o instructivă mani
festare cinematografică (vizionarea unora din pro
ducțiile celor mai tineri regizori) și altă dată o 
distracție punctată de scandal și bătaie. Distanța 
este prea mare și nu în acest fel promovăm ceea 
ce este reprezentativ pentru sursele și realizările 
tineretului nostru.

Raid realizat de LILIANA MOLDOVAN, DORIN TUDO- 
RAN, NICOLAE BALTAG, IULIAN NEACȘU.

Fotografiile : C. CIOBOATA

sfinții

ave- 
și chiar pe el însuși, 

unde 51 t e- 
nu frecventează pe fti-
cu excepția unui băiețel 
ani. a cărui sinceritate, a 

spontaneitate îl cucerește.

ză într-un ritm epuizant, foarte 
rar întrerupt de 
pauze ale orchestrei.

Programul serii de duminică — 
dans în grădină. De la ora 17 la 
22. Văzînd că programul dansant 
nu este întrerupt, mai precis 
completat, decît țle pauze con
sumate Ia un minuscul și supra
aglomerat bufet, cer completări 
de la o persoană competentă.

— Le-am oferit tinerilor o 
săptămînă întreagă de dans. E un 
tur de forță. Facem o pauză în 
materie de program artistic. Pro
fităm și de timpul frumos ca să 
folosim spațiul grădinii pentru 
dans.

în momentul în, care ne 
îndreptăm spre ieșire, un incident 
neașteptat. Și foarte neplăcut. Un 
tîilăr, fugărit de alți cîțiva dispă-

binefăcătoarele

Recent a văzut lumina tiparu
lui lucrarea „Casa regală și aface
rile cu devize 1935—1940“, sub 
semnătura reputatului om de 
știință Costin Murgescu. Lucrarea 
a apărut în colecția Biblioteca de 
economie, sub egida Institutului 
de Cercetări Economice și a 
Editurii Academiei Republicii So
cialiste România.

Literatura noastră economică 
este săracă . în studii mai ample 
care, de pe pozițiile științifice 
marxiste, să analizeze frămîntata 
perioadă interbelică, atît de boga
tă în evenimente. Această singură 
condiție ar fi mai mult decît su
ficientă pentru a trezi un interes 
deosebit pentru lucrarea de față. 
Interesul crește însă o dată cu 
lectura cărții, dată fiind măiestria 
cu care autorul își conduce ana
liza și ca urmare a caracterului 
inedit al celor mai multe dintre

faptele prezentate.
Lucrarea analizează una dintre 

cele mai dificile și mai contradic
torii perioade pentru economia 
națională românească. Urmările 
crizei economice din 1929—1933

fapt pentru care s-a încercat prin 
unele măsuri legislative să se 
frîneze procesul scurgerii de capi
taluri peste hotare.

In acest context, jaful pe care 
familia regală și camarila sa îl 
efectua din resursele țării apare 
în toată hidoșenia sa. Profesorul 
Costin Murgescu ne prezintă sis
tematic, într-o ținută științifică 
ireproșabilă și cu multă putere de 
sugestie, principalele căi folosite

țării, transferînd 
interes personal, 
la peste un mi- 
așa cum se sub-deși,

lucrare, evaluarea nu 
parțial proporțiile a-

prin exporturile 
în străinătate în 
devize evaluate 
liard lei, 
liniază în 
redă decît 
cestui jaf.

în lucrare sînt prezentate date 
ce dovedesc transferurile de ca
pital efectuate de Carol al Il-lea 
sau de fosta regină Mana și con
stituirea unor depozite în străină-

automobil la fiecare 10—11 zile. 
„Oricît ar fi fost de mistuitoare 
pasiunea sa automobilistică — 
remarcă autorul lucrării — este 
evident ca explicația unor ase
menea importuri trebuie găsită în 
altă parte". Explicațiile nu se lasă 
așteptate, ele conslînd în tranzac
țiile pe care Carol al Il-lea le 
făcea cu automobilele importate.

Această inimaginabilă risipă de 
devize se făcea, așa cum se sub-

AFACERILE CU DEVIZE
CASEI REGALE*)

ALE

fără aceste importuri nu puteau 
executa comenzile statului. în 
timp ce casa regală obținea trans
feruri de devize de peste un mi
liard de lei, Banca Națională a 
fost nevoită să cumpere prin 
Institutul național al cooperației, 
în contul statului, devize la piața 
liberă, plătindu-le la un preț mai 
mult decît dublu în raport cit cel 
pe care-1 plătea în mod legal.

Investigațiile într-un domeniu 
puțin explorat, competența cu 
care sînt analizate faptele, stilul 
atractiv cu care ne-a obișnuit 
profesorul Costin Murgescu și în 
alte studii, recomandă lucrarea 
„Casa regală și afacerile cu de
vize 1935—1940" unui cerc larg 
de cititori.

erau resimțite puternic și, înainte 
de a fi complet eliminate, spectrul 
altei crize amenința deja econor 
mia românească. în plus, simpto- 
mele celui de al doilea război 
mondial deveneau tot mai evi
dente. Una dintre problemele 
care trenau asupra economiei 
românești era foamea de devize,

de Carol al Il-lea, de familia re
gală și anturajul său, în vederea 
secătuirii țării de devizele care 
erați atît de necesare economici 
românești. Autorul demonstrează 
cum familia regală, sfidînd cadrul 
legal în vigoare, a obținut între 1 
septembrie 1935 și 6 septembrie 
1940, din stocul de devize creat

tate. Dar aceasta nu era singura 
cale de secătuire a țării de devi
ze. In același scop erau folosite 
sume imense pentru luxul fami
liei regale. Din multele exemple 
amintim unul singur, anume fap
tul că numai în 1939 fostul rege 
a importat 34 de automobile, 
ceea ce însemna, în medie, un

liniază în lucrare, într-o perioa
dă cînd datorită lipsei de valută, 
statul nu își putea achita pro
priile obligații pe piețele externe. 
Au fost cazuri cînd s-a refuzat 
acordarea de devize la preț legal, 
chiar pentru efectuarea unor im
porturi strict necesare economiei, 
inclusiv unor întreprinderi care

Conf. dr. 
ALEXANDRU PUIU

*) Costul Murgescu, „Casa re
gală și afacerile cu devize 1935— 
1940“, Biblioteca de economie.
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DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CELUI DE-AL XVI-LEA

CONGRES INTERNAȚIONAL DE FIZICÀ AMPERE
■ Adunarea festivă consacrată celei de a

25 a aniversări a Zilei naționale

Cuvîntarea de salut 
a președintelui

Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

lei nucleare — a avut drept 
corolar crearea unor mijloace 
de distrugere în masă, a bom
bei atomice și cu hidrogen. A- 
ceasta. după părerea noastră, 
face să crească incomensurabil 
răspunderea profesională, mo
rală și socială ce revine astăzi 
savanților și cercetătorilor, oa
menilor de știință din întreaga 
lume — de a face ca roadele 
gîndirii și eforturilor lor să nu 
pericliteze în nici un caz soar
ta civilizației, viața pașnică a 
popoarelor. Misiunea cea mai 
nobilă a creatorilor în dome
niul științei este astăzi de a 
milita pentru ca marile cuce
riri ale cunoașterii științifice 
să servească progresului, ridi- 
c jții nivelului de trai al tu
turor popoarelor de pe glob, 
făuririi unei vieți mai bune, 
eliberate de spectrul unor noi 
războaie mondiale nimicitoare. 
Noi dăm o deosebită apreciere 
și sprijinim din toată inima 
activitatea cercurilor largi ale 
savanților și cercetătorilor din 
toate țările lumii, care militea
ză neobosit pentru folosirea 
cuceririlor științei în scopuri 
pașnice și își ridică vocea îm
potriva agresiunii și războiu
lui, a oricăror acte de folosire 
a forței, menite să împiedice 
mersul înainte al popoarelor 
spre civilizație și progres.

Este știut că lumea contem
porană este frămintată astăzi 
de probleme grave, care-și cer 
soluționarea, că opinia publică 
internațională, întreaga ome
nire progresistă luptă pentru 
excluderea războiului din via
ța societății, pentru abolirea 
politicii de dominație și dictat, 
pentru afirmarea dreptului la 
viață liberă al fiecărui popor, 
respectarea independenței și 
suveranității naționale a sta
telor, pentru destindere și 
securitate. Știința, cunoașterea 
științifică nu se pot dezvolta 
decit într-un climat de pace, 
în care toate popoarele — mari 
și mici — au posibilitatea să-și 
valorifice nestingherit capaci
tățile creatoare, talentul și e- 
nergia, adueîndu-și contribu
ția proprie, originală la pro

TELEGRAME
Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și ION GHEORGHE MAU- 
RER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialis
te România, au trimis tovarășilor : TON DUC THANG. preșe
dintele Republicii Democrate Vietnam, LE DUAN, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, TRUONG CHINH, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a Republicii Democrate 
Vietnam, și FAM VAN DONG. primul ministru al Republi
cii Democrate Vietnam, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
CU prilejul marii dumneavoastră sărbători naționale — cea 

de-a 25-a aniversare a proclamării Republicii Democrate 
Vietnam. în numele Comitetului Centra] al Partidului Comu
nist Român. Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, al întregului popor român și 
al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și, prin 
dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului celor ce 
M.uncesc din Vietnam, Comitatului Permanent al Adunării 
Naționale, Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate 
Vietnam și poporului frate vietnamez un salut tovărășesc și 
cele mai calde felicitări.

în sfertul de veac care a trecut de la proclamarea Republi
cii Democrate Vietnam, poporul vietnamez a dus, sub condu
cerea Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, o luptă eroică 
pentru apărarea libertății, independenței și suveranității na
ționale, pentru făurirea unei vieți noi, socialiste. Poporul ro
mân se bucură din toată inima de succesele obținute de po
porul vietnamez și îi urează victorie deplină în înfăptuirea 
aspirațiilor sale nobile.

Reafirmîndu-și solidaritatea internaționalistă cu lupta plină 
de abnegație a bravului popor vietnamez. P.C.R., poporul ro
mân îi vor acorda și în viitor întregul lor sprijin pentru rea
lizarea năzuințelor sale legitime, pentru restabilirea păcii în 
Vietnam, încetarea agresiunii imperialiste, retragerea trupe
lor S.U.A. și ale aliaților lor din Vietnam și respectarea drep
tului sacru al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soar
ta, fără nici un amestec din afară.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că 
relațiile de strînsă prietenie ș; colaborare frățească dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul celor ce Muncesc din 
Vietnam, dintre Republica Socialistă România și Republica 
Democrată Vietnam se vor dezvolta tot mai mult spre binele 
popoarelor român și vietnamez, al unității țărilor socialiste 
și tuturor forțelor antiimperialiste, în interesul socialismului 
și păcii în lumea întreagă.

★

> ' Cu prilejul zilei naționale a R.D. Vietnam, a 25-a aniversa
re a proclamării Republicii, ministru] afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Corneliu Mănescu, a adresat o 
telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al R. D. 
Vietnam, Nguyen Duy Trinh.

gresul mondial. Tocmai de a- 
ceea, oamenii de știință și cul
tură nu pot fi decît de partea 
forțelor care militează pentru 
zădărnicirea unui nou război 
mondial, pentru întărirea în
crederii și prieteniei între po
poare. Credem că. pe deasupra 
oricăror deosebiri de orîndui- 
re socială, a oricăror diferențe 
de concepții politice, filozofi
ce, religioase, oamenii de ști
ință trebuie să-și dea mîna, 
să acționeze solidar pentru 
apărarea cuceririlor geniului 
uman, pentru respectarea 
principiilor dreptului interna
țional, a dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele, pentru salv
gardarea păcii.

TJna din problemele majore 
ale epocii noastre, care preo
cupă în modul cel mai profund 
omenirea este oprirea cursei 
înarmărilor, ce a atins propor
ții uriașe, absorbind anual 
fonduri de sute de miliarde 
de dolari, făcînd să se acumu- 
leze cantități tot mai mari de 
arme ultraperfecționate de 
distrugere în masă. Nici un 
om de știință, conștient de ro
lul și menirea sa în societate, 
nu poate sta departe de aceas
tă luptă vitală a popoarelor, 
nu poate pregeta să acționeze 
din toate puterile pentru ca 
mijloacele financiare absorbi
te de înarmare să fie puse în 
serviciul bunăstării popoare
lor, al înfloririi științei și cul
turii, ocrotirii sănătății și dez
voltării instrucției publice, li
chidării decalajului care mai 
desparte astăzi popoarele de 
pe glob, întăririi securității și 
păcii mondiale.

în opera pe care o între
prinde poporul român — de 
transformare pe baze noi. so
cialiste, a întregii societăți, de 
făurire a unei economii și cul
turi moderne și prospere — 
știința ocupă un loc de însem
nătate esențială. Statul nostru 
face eforturi deosebite pen
tru a asigura o largă bază 
materială muncii de cercetare 
științifică, pentru a crea con
dițiile materiale necesare des
fășurării cu succes a creației 

științifice, pentru formarea și 
pregătirea unui număr tot mai 
mare de cercetători și oameni 
de știință — convins că aceasta 
reprezintă o condiție sine qua 
non a însuși progresului Ro
mâniei. Acordăm o deosebită 
atenție cercetării în domeniul 
fizicii — îndeosebi în dome
niul fizicii nucleare și electro
nicii — precum și aplicării în 
practică a rezultatelor sale, în 
scopul modernizării continue 
a întregii economii naționale. 
Savanții și cercetătorii din 
țara noastră, continuînd va
loroasele tradiții ale școlii ști
ințifice românești din trecut, 
au adus și aduc o contribuție 
de seamă la eforturile gene
rale ale poporului pentru 
propulsarea țării pe căile pro
gresului și civilizației, își dau 
aportul la îmbogățirea conti
nuă a patrimoniului științei 
internaționale.

Considerăm că dezvoltarea 
largă a colaborării multilate
rale între toate statele lumii 
este unul din factorii primor
diali ai progresului, ai consoli
dării păcii și încrederii in
ternaționale. în acest spirit, 
România intensifică și adîn- 
cește în mod consecvent 
schimburile sale culturale și 
științifice cu celelalte țări ale 
lumii. Statul nostru sprijină 
și încurajează contactele din
tre oamenii de cultură, dintre 
savanții care lucrează în do
meniul fizicii și în alte sec
toare ale cercetării științifice, 
promovează cooperarea lor pe 
plan internațional în realiza
rea marilor obiective pe care 
și le propune știință româ
nească și mondială, în înfăp
tuirea unui climat de încre
dere și colaborare între na
țiuni.

îmi exprim speranța că a- 
ceastă importantă reuniune 
internațională va contribui la 
mai buna cunoaștere și apro
piere dintre oamenii de știin
ță. la dezvoltarea colaborării 
tehnico-științifice internațio
nale, la progresul general al 
științei modeme, spre binele 
întregii umanități.

Urez succes deplin lucrărilor 
Congresului dumneavoastră ! ,

Bagheta
(Urmare din pag. I)

dează moartea aparentă, își 
reîncepe baletul aerian, re- 
scrie frumoasele ei hieroglife 
sub o cupolă de atheneu e- 
lern.

Reverie ? Poate. Dar beți- 
gașul din os ori lemn de e- 
sență tare se înscrie și din 
alt punct de vedere in ordi
nea perenității. Atîta vreme 
cit oamenii vor aspira la fi
nalizarea socialmente superi
oară a eforturilor lor indivi
duale (și cine ar indrăzni să 
prevadă un slîrșit acestei as
pirații ?) bagheta dirijorală 
va infirma principiul și prac
tica anarhiei, opunîndu-i in 
chip riguros etica disciplinei 
creatoare de valori. Un ins
trumentist virtuoz uimește 
sau incintă ; excelența unei 
orchestre impune un respect 
vecin cu fascinația. Artă su
premă. omogenizarea nedi
zolvantă a individualităților 
pretinde dirijorului, clipă de 

• clipă, consumarea devoțiunii 
fără limită pentru partitura 
cea mai puțin întinsă a ce
lui mai „modest“ component 
al ansamblului, altfel ba
gheta n-ar obține decit o 
sumă aritmetică de vibrații. 
Cu mult înainte de a fi sim
bolul comun al autorității, 
bagheta exprimă plastic le
gătura intre compartimen
tele frumosului egal de im
portante in ierarhia lor di
namică, imprevizibilă de la o 
măsură la alia.

Ceea ce n-are nimic de-a- 
face eu retragerea într-o mo
destie cenușie. Ci tocmai 
dimpotrivă. Bagheta lui Tos- 
canini, a lui Enescu, baghe
tele lui Charles Munch, John 
Barbiroli, baghetele altor gi- 
ganți duși in lumea umbre
lor ne-au rămas ca obeliscuri 
înșiruite spre Olymp. Și dacă 
în conteinerul menit să ne 
reprezinte civilizația în fata 
viitorului îndepărtat un loc 
de onoare li se rezervă „o- 
draslelor“ inteligente ale ci
berneticii, e sigur că una din
tre cele mai covîrșitoare, — 
prin complexitate — cuceriri 
ale spiritului uman, am nu
mit capacitatea de coordo
nare. va fi la fel de strălucii 
ilustrată de prezența unui 
cilindru simpluț, subțirel, lus
truit. o mică nuia inflexibilă 
pe virful căreia se așează în 
echilibru lumea aristotelică, 
șapte sfere de cristal cintă- 
for.

(Urmare din pag. I)

Primit cu puternice aplau
ze de participanți, a luat cu- 
vintul președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România^ Nicolas 
Ceaușescu.

Cuvîntul de salut al preșe
dintelui Consiliului de Stat 
a fost ascultat cu vie aten
ție și aplaudat îndelung de 
întreaga asistență.

Participanții la Congres 
au fost salutați apoi de 
prof. Alfred Kastler, laureat 
al Premiului Nobel, preșe
dinte de onoare al Asociației 
AMPERE, prof. Erik Rud- 
berg, președintele Societății 
europene de fizică, dr. Sig- 
vard Eklund, directorul ge
neral al Agenției internațio
nale pentru energia atomică, 
prof. René Freymann, 
președintele asociației
AMPERE, prof. Mihail 
Feodorovici Deigen, mem
bru al Asociației AMPERE, 
acad. Horia Huțubei, preșe
dintele Comitetului de fizică 
din Republica Socialistă Ro
mânia.

Vorbitorii au exprimat 
președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, re
cunoștință și mulțumiri 
pentru prezența sa la lucră
rile Congresului, fapt care 
demonstrează interesul deo
sebit manifestat de statul 
român față de progresul ști
inței și cooperarea interna
țională. Ei au relevat înal
tul sens uman al chemării 
adresate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, în cuvin- 
tarea sa de salut, de a pune 
știința și mijloacele pe care 
le creează în slujba progre
sului și păcii, a apropierii și 
cooperării între națiuni. Tot
odată, au fost aduse mul
țumiri guvernului român 
pentru ajutorul material și 
moral acordat organizării 
Congresului, pentru larga sa 
ospitalitate.

Oamenii de știință care 
au luat cuvîntul au subliniat 
aportul școlii de fizică din 
România la dezvoltarea ști
inței în general, a cercetă
rilor din domeniul rezonan
țelor magnetice și fenomene
lor asociate, contribuția ei 
în.cadrul diverselor instituții 
științifice internaționale de 
specialitate. Vorbitorii și-au 
exprimat convingerea că a- 
ceastă reuniune de prestigiu 
va constitui o verigă în lan
țul prieteniei între țări, un 
nou prilej de strîngere a 
legăturilor dintre oamenii 
de știință, de adîncire a

SPORT • SPORT
• LA CLEVELAND (O-

hlo) au luat sfirșit întrece
rile finalei „Cupei Davis“, 
disputata in acest an între, 
selecționatele S.U.A. și R.F. 
a Germaniei. Victoria a re
venit în final cu 5—0 tenis- 
menilor americani, care ast
fel cuceresc pentru a 22-a 
oară trofeul. în ultima par
tidă de simplu, Arthur Ashe 
l-a invins in cinci seturi : 
6—8. 10—12. 9—7. 13—11,
6—4 pe. Christian Kuhnke.

• PE DIFERITELE baze 
sportive din orașul Torino 
au continuat întrecerile U- 
niversiadei.

Turneul de polo pe apă a • •••••••••••
(Urmare din pag. 1) 

comuni că spunea pe unde se ni
merea că aș fi un zgîrcit fără pe
reche, că am „încercat să cumpăr 
nobilele-i sentimente“.

Am desprins aceste rînduri din 
scrisoarea lui Petre Dinescu — 
un tînăr arhitect bucureștean pe 
care îl cunosc mai demult. Nu 
era nevoie să le mai verific 
exactitatea întrucît cunoșteam 
persoana despre care se vorbea 
în scrisoare, ba măi mult, tre
cusem — întîmplător — prin a- 
celași gen de relații cu pretinsul 
boem a cărui atitudine era încri
minată. Mi-am amintit atunci, 
din experiența ultimilor ani, de 
cîteva cazuri asemănătoare, de 
alte cîteva specimene identic 
conturabile. Pentru că, e trist dar 
adevărat, mai există încă — sub 
diferite chipuri — „prietenul de 
buzunare“, „prietenul de inte
res“, micul escroc sentimental 
dispus să-și vîndă amiciția, afec
țiunea pe-o bere, pe un serviciu, 
pe o relație

„Fericit sau nefericit, omul are 
nevoie de alt om pentru că nu 
trăiește decît pe jumătate atunci 
cînd trăiește numai pentru el“ — 
sintetiza atît de frumos necesita
tea inexorabilă a prieteniei între 
oameni un poet francez, în timp 
ce, cu două mii de ani în urmă, 
Cicero mergea și mai departe 
afirmînd că „Sine amiciția vitam 
esse nullam“. Intr-adevăr, fără 
prietenie viața este nulă, searbă
dă, aridă. Avem nevoie de prie
teni, să se bucure împreună cu 
noi atunci cînd sîntem fericiți și, 
mai ales, avem nevoie de prieteni 
pentru a răzbi mai ușor dificul
tățile existenței, pentru a ne spri
jini de umerii lor siguri în ceasu
rile de cumpănă.

Tocmai de această nevoie de 
căldură, de prietenie, tocmai de 
această necesitate a oamenilor 
de a-și forma — în cadrul mai 
larg al societății — o „micro- 
societate“, un „micro-grup“, o 
rel.ție de intimitate afectivă, 
tocmai de acestea profită acești 
adevărați „paraziți“ ai prieteniei 

cooperării științifice Inter
naționale.

în numele Consiliului 
popular al municipiului
București. Ion Cosma, prim- 
vicepreședinte al Consiliu
lui, a adresat un călduros 
salut de bun venit partici- 
panților la cel de-al XVI-lea 
Congres AMPERE, arătînd 
că alegerea Bucureștiului 
ca loc de desfășurare a a- 
cestei importante reuniuni 
onorează pe toți cetățenii o- 
rașului. Vorbitorul și-a ex
primat convingerea că parti
cipanții la congres vor folosi 
prezența lor in România 
pentru a cunoaște frumuse
țile ei, realizările poporului 
român pe plan material și 
spiritual, dragostea lui fier
binte de pac.e, independență, 
progres și colaborare între 
națiuni, precum și stima ce 
o poartă altor popoare.

După încheierea ședinței 
inaugurale, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. președintele Con
siliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și ceilalți 
conducători de stat prezenți 
la deschiderea lucrărilor 
Congresului au vizitat ex
poziția de aparatură științi
fică de aplicații nucleare, 
organizată în foaierul sălii 
Palatului cu ocazia deschi
derii celui de-al XVI-lea 
Congres AMPERE. Sînt ex
puse diferite aparate origi
nale produse în laboratoare
le și atelierele Institutului 
de fizică atomică din țara 
noastră și ale firmelor de 
specialitate Bruker (R. F. a 
Germaniei) Thomson-Hous
ton (Franța), Varian (S.U.A.), 
Tesla (Cehoslovacia), Jeol 
(Japonia).

Președintele Consiliului 
de Stat și celelalte persona
lități oficiale au felicitat pe 
reprezentanții firmelor rea
lizatoare pentru înaltul ni
vel științific și tehnic al a- 
paraturii prezentate.

★
Lucrările Congresului se 

desfășoară în continuare în 
trei sesiuni paralele în ca
drul cărora se vor prezenta 
23 de conferințe care sinteti
zează principalele probleme 
ale rezonanței magnetice și 
fenomenelor asociate, pre
cum și un număr de 250 co
municări originale, care vor 
oglindi cele mai noi rezulta
te obținute de oameni de ști
ință din diverse laboratoare 
de fizică, chimie, biologie 
sau tehnică din țări ale Eu
ropei, Americii, Asiei și 
Africii.

(Agerpres)

fost ciștigat de selecționata 
U.R.S.S., urmată de echipele 
Italiei și Ungariei. în ulti
mul joc, formația sovietică 
a învins cu scorul de 4—3 
(1—1, 0—0, 2—1, 1—1) echipa 
Italiei.

în turneul feminin de 
volei, reprezentativa Româ
niei a întrecut cu scorul de 
3—0 (15—10, 15—11, 15—13)
echipa Poloniei. Alte rezul
tate din turneele de volei : 
masculin : U.R.S.S.—Canada 
3—0 ; Belgia—Grecia 3—2 ; 
Coreea de sud — Japonia 
3—2: Bulgaria—Polonia 3—1; 
feminin : Brazilia — Elve
ția 3—0.

care sînt prietenii „de buzuna
re“, „de interese“. Osatura mo
rală a acestui gen de indivizi se 
axează pe un singur principiu 
.descins pare-se, din tenebroasa 
etică a Fanarului : „Interesul 
poartă fesul“ — ca să-l expri
măm în forma lui proverbială.

Am cunoscut, deunăzi pe Ma
rian D., un student din Petroșani 
care se lăuda fără jenă cu modul 
în care el și încă vreo trei ca el 
își „trec“ proiectele de an co- 
piindu-le, de fapt, de la unul 
dintre colegi, pe care în schimb 
îl admit în cercul lor de „gîndi- 
tori distinși“, lăsîndu-I să creadă 
că e mai deștept decît este.

Am cunoscut, la Tîrgoviște, o 
tînără familie (el — tehnician, ea

COMERȚUL CU 
PRIETENIA

— asistentă sanitară) foarte re
trasă, surprinzător de singurati
că. De ce ? „Pentru Că, mi-a ex
plicat soțul pe un ton tare pesi
mist — prietenii de azi sînt ca 
pepenii, trebuie să încerci 50 
pînă găsești unul bun. Am fost 
în relații de amiciție cu familia 
colegului P. Toată ziua erau Ia 
noi la televizor, de multe ori îi 
opream și la masă, mergeam îm
preună în excursii. De curînd 
și-au luat mașină și de-atunci nu 
se mai poate sta de vorbă cu ei. 
Ne ocolesc, de parcă s-ar teme 
să nu ne invităm singuri Ia vreo 
plimbare cu rabla lor de „Tra- 
bant“.

Aș putea continua exemplele, 
aș putea enumera, între altele, 
cazurile unor tineri care și-au

a Republicii Democrate
Sub auspiciile Consiliului 

Național al Frontului Unită
ții Socialiste, Comitetului mu
nicipal București al P.C.R. și 
Comitetului de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, la 
Teatrul U.G.S.R. din Capitală, 
a avut loc, marți după-amia- 
ză, adunarea festivă consacra
tă celei de-a 25?a aniversări 
a Zilei naționale a Republicii 
Democrate Vietnam.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Turcu, vi
cepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității 
Socialiste, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului aface
rilor externe, Alecu Costică, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
Ion Preoteasa, secretar al U- 
niunii Generale a Sindicatelor 
din Republica Socialistă Ro
mânia, Mircea Angelescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., Cela 
Boga Ioana, vicepreședintă a 
Consiliului Național al Femei
lor, Marin Rădoi, secretar a! 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., activiști de 
partid și de stat și ai organi
zațiilor obștești, numeroși oa
meni ai muncii.

Au luat parte Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R.D. Viet
nam în România, Nguyen Duc 
Van, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud la Bucu
rești, și membri ai celor două 
ambasade.

După intonarea imnurilor 
de stat ale R.D. Vietnam și 
Republicii Socialiste România, 
adunarea a fost deschisă de 
Ion Cosma, prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului Executiv 
al Consiliului popular munici
pal București.

Despre semnificația acestei 
aniversări a vorbit președintele 
Comitetului Național de soli
daritate cu lupta poporului 
vietnamez. Tudor Ionescu.

Sărbătorim astăzi, a spus 
vorbitorul, o dată memorabilă 
în istoria poporului vietnamez 
— împlinirea unui sfert de 
veac de când Ho Și Min, ma
rele fiu al acestui popor, pro
clama solemn la Hanoi, la 2 
septembrie 1945, Republica 
Democrată Vietnam, liberă și 
independentă.

întemeierea Republicii Demo
crate Vietnam marchează un mo
ment de cotitură în istoria multi
seculară a poporului vietnamez, 
reprezentînd o strălucită încunu
nare a luptelor eroice duse de 
popor, în frunte cu Partidul Co
muniștilor, împotriva dominației 
colonialiste, pentru apărarea fiin
ței sale naționale, a independen
ței și suveranității țării, pentru 
progres social.

Această victorie a deschis per
spectiva luminoasă a unor pro
funde transformări revoluționare,, 
a făuririi unei societăți în care 
poporul, liber și stăpîn pe des
tinele sale, își putea construi o 
viață nouă, un viitor pașnic și 
fericit.

făcut un obicei din a nu se îm
prieteni decît cu cei care le sînt 
superiori la serviciu, ale unor 
tineri care — ciudată mentali
tate — își aleg prietenii numai 
dintre acele persoane care le pot 
facilita îndeplinirea unor anumi
te servicii. (Cunosc un individ 
care, surprinzător pentru vîrsta 
și ocupația lui — are 24 de ani 
și e operator chimist — e prie
ten la cataramă cu toți gestio
narii și vînzătorii din cartier. 
Rezultatul ? E servit „pe sprin
ceană“ și i se acordă prioritate 
la produsele mai căutate). Dar, 
fără îndoială, cei mai mulți din
tre cititori cunosc bine acest gen 
de „prieteni“, acest gen de „a- 
mici“ care meschinizează prin 

comportarea lor poate cel mai 
frumos sentiment pe care le e 
dat oamenilor să-l trăiască •— 
prietenia.

Pentru că prietenii „de inte
rese“ există de tot atîta vreme 
cit și prietenia însăși. Părăsit de 
prietenii care îl înconjuraseră a- 
tîta timp cit fusese un favorit al 
soartei, Ovidiu își cînta durerea 
în Triste — „Cît vei fi fericit 
vei număra mulți amici, dar vei 
rămîne singur cînd vremea se va 
înrăutăți“.

Imbrăcînd forme noi, dar la 
fel de meschine în conținut, a- 
cest mod alterat «de a concepe 
prietenia este contrazis și infir
mat cu forță de nenumăratele 
exemple ale unor prietenii adevă
rate. nobile, dezinteresate. Să ne 
gîndim doar la acele sincere și

Acordurile de la Geneva 
din 1954. au consemnat drep
tul inalienabil al poporului 
vietnamez la independență, 
suveranitate, integritate teri
torială și unitate națională, 
dreptul de a hotărî singur a- 
supra dezvoltării sale viitoare.

Partidul Comunist Român, 
guvernul țării noastre, întrea
ga națiune română și-au ma
nifestat întotdeauna solidari
tatea internaționalistă și spri
jinul ferm față de lupta eroi
că pe care poporul vietnamez 
a dus-o împotriva dominației 
colonialiste, față de lupta pe 
oare o duce împotriva agre
siunii imperialiste americane, 
pentru un viitor pașnic și fe
ricit. Ca prieteni și tovarăși 
de luptă, ne bucurăm din toa
tă inima de succesele poporu
lui vietnamez obținute pe ca
lea construirii socialismului 
în Republica Democrată Viet
nam, pe calea înfăptuirii nă
zuințelor sale de libertate, 
pace și progres social.

Așa cum declara tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „Partidul 
Comunist și guvernul Repu
blicii Socialiste România, po
porul nostru, dînd o înaltă 
prețuire luptei poporului frate 
vietnamez, iși reafirmă depli
na solidaritate cu cauza sa 
nobilă, hotărîrea de a-i acorda 
și în viitor întregul sprijin și 
ajutor material, moral și po
litic, pinâ cînd se va pune 
capăt agresiunii împotriva 
Vietnamului“.

Cu prilejul acestei sărbători 
a poporului vietnamez, ne este 
plăcut să constatăm, a arătat 
vorbitorul, că între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
celor ce Muncesc din Viet
nam, între Republica Socia
listă România și Republica 
Democrată Vietnam se dez
voltă relații de frățească prie
tenie și solidaritate interna- 
ționalistă, raporturi înteme
iate pe principiile marxism- 
leninism.uj.ui și internaționa
lismului socialist. Colaborarea 
româno-vietnameză cunoaște 
o continuă dezvoltare, ceea ce 
își găsește expresia în diverse 
acțiuni pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific și cultu
ral. O contribuție importantă 
la strîngerea legăturilor de 
prietenie dintre cele două țări 
aduc vizitele delegațiilor pe 
linie de partid și de stat, pe 
linia organizațiilor obștești 
etc.

Exprimînd convingerea că 
aceste relații se vor dezvolta 
cu succes și în viitor, spre bi
nele popoarelor român și viet
namez, al unității și coeziunii 
țărilor socialiste și al între-

trainice legături sufletești care 
i-au ajutat pe tinerii și entuziaștii 
constructori de pe șantierele na
ționale ale tineretului să răz
bească greutăți aparent invinci
bile, să ne gîndim la acele mi
nunate exemple de altruism, de 
dăruire în muncă și, deopotrivă, 
în amiciție pe care le-au oferit, 
în decursul anilor, constructorii 
marilor obiective industriale. 
Bicazul, Lotrul, Galațiul, Portile 
de Fier — fiecare clin aceste 

, locuri ar putea povesti nenumă
rate scene de adevărat eroism 
prietenesc, de sacrificiu in nu
mele marii și adevăratei priete
nii dintre oameni.

Durabilitatea, perenitatea a- 
cestor sentimente a fost temei

nic verificată de viață. Mulți 
dintre eroii șantierelor de care 
vorbeam ocupă acum diferite 
funcții de răspundere în eco
nomie, în aparatul de stat, 
alții activează in diverse do
menii, potrivit cu pregătirea 
și capacitatea fiecăruia. Ceea 
ce a rămas, trecînd peste 
ani și peste ridurile vîrstei e toc
mai acel minunat sentiment care 
i-a legat și îi leagă încă pe oa
menii șantierelor, sentiment năs
cut din necesitatea ajutorului re
ciproc în împrejurări dramatice.

Așa cum nota poetul acelor 
clipe :
„Poate după chipuri nu ne vom 

mai ști 
Dar lumina caldă a acestor

chipuri, 
N-o vor șterge anii...“.

Vietnam
gului front antiimperiali8t. »1. 
cauzei socialismului și păcii în 
lume, în încheiere, vorbitorul 
a adresat poporului frate viet
namez un călduros salut și u- 
rarea fierbinte de a obține noi 
succese in opera de construc
ție socialistă, și izbînda totală 
împotriva agresiunii imperia
liste, pentru făurirea unui Vi
etnam unit, pașnic și indepen
dent.

A luat apoi cuvîntul amba
sadorul Nguyen Dang Hanh, 
care, după ee a vorbit pe larg 
despre lupta poporului viet
namez pentru apărarea și con
solidarea independenței națio
nale, despre succesele și reali
zările înfăptuite în anii con
strucției socialiste în Vietna
mul de nord și după ce a fă
cut cîteva referiri la situația 
din Vietnamul de sud, a spus 
în continuare :

Sub conducerea Partidu
lui celor ce Muncesc din Vi
etnamul de nord, poporul nos
tru este hotărît să realizeze 
testamentul sacru al veneratu
lui președinte Ho Și Min. de 
a duce lupta împotriva agre
siunii americane pînă la vic
toria fihală, pentru reunifica- 
rea pașnică a patriei.

In lupta pentru cauza sa 
nobilă, poporul vietnamez este 
ajutat și sprijinit de țările so
cialiste. de țările iubitoare de 
pace și dreptate din lumea în
treagă. Poporul frate român 
urmărește cu o caldă simpa
tie lupta de eliberare a po
porului vietnamez. Solidarita
tea de luptă și prietenia frățea
scă dintre țările noastre își gă
sește, de asemenea, expresia 
în sprijinul și ajutorul prețios 
pe care partidul, guvernul și 
poporul frate român le acordă 
luptei poporului nostru împo
triva agresiunii americane, o- 
perei de construire a socialis
mului. Folosesc acest prilej 
pentru a exprima -mulțumiri 
sincere pentru acest sprijin și 
ajutor.

Poporul vietnamez a spus in 
încheiere vorbitorul, urmăreș
te de aproape egera de con
struire a socialismului în Ro
mânia, bucurîndu-se sincer de 
realizările obținute, realizări 
pe care le consideră o contri
buție activă la întărirea forței 
țărilor socialiste în lupta co
mună pentru pace, indepen
dență națională, democrație și 
socialism. Vă dorim în conti
nuare succese și mai mari în 
dezvoltarea economiei, cultu
rii și in ridearea nivelului de 
trai.

în încheierea adunării a 
fost prezentat un program ar
tistic.

(Agerpres)

• • • • •

Amfora de cristal a adevăratei 
prietenii nu se poate coace decît 
în retorta marilor idealuri. E fi
resc, dai, ca prieteniile „de bu
zunare“, meschinele prietenii „de 
interese" să se manifeste tocmai 
la acei tineri ale căror idealuri, 
ale căror țeluri în viată nu de
pășesc imediatul material, pentru 
care a cuceri lumea, a fi fericiți 
înseamnă a avea un mic cîștig 
din orice Numai asemenea oa
meni îi pot invidia pe alții pen
tru că au un prieten „sus-pus“ 
și fără a cerceta care sînt, de 
fapt, bazele acelei prietenii, cau
tă și ei o prietenie „de relație“, 
numai asemenea oameni, intru 
realizarea scopurilor lor mărunte 
își pot rîvni o prietenie măruntă.

Dar, de ce să nu recunoaștem 
că. în bună măsură, vina pentru 
manifestările de cupiditate in re
lațiile de prietenie revine și par
tenerilor, celor care, de la bun 
început, acceptă să fie „tapati“ 
de bani, să facă prietenilor de 
acest fel servicii pe care nu le-ar 
face în mod obișnuit, să le ofere 
relații, protecție etc.

Ca orice afect, prietenia este 
educabilă și, în acest sens, în 
cazurile de care vorbeam, o am
plă și subtilă campanie educati
vă se impune.

Trebuie să învățăm să fini 
prieteni fiind, mai întîi, exigenți 
cu noi înșine, fiind apoi la fel 
de exigenți cu prietenii noștri și 
să solicităm de la ei aceeași exi
gență fată de conduita noas
tră. Trebuie să învățăm să 
fim prieteni nu pe baza unei 
simpatii și înțelegerii de mo
ment. ci pe fundamentul — 
mult mai trainic — al țe
lurilor comune, al ideilor și nă
zuințelor comune. Trebuie încă 
să învățăm să fim prieteni ade
vărați, dezinteresați, sinceri, ge
neroși, să ne construim și să ne 
educăm prietenia și prieteniile 
conform acelei concepții — prin 
excelență altruistă — care a în
fruntat mileniile și pe care Jules 
Renard o sintetiza în cuvintele 
„prieten ți-e ce! care ghicește 
întotdeauna cînd ai nevoie de 
el“.



25 DE ANI DE LA
PROCLAMAREA R.D. VIETNAM

ORIENTUL APROPIAT
• Atentat asupra regelui Husein
• întrevederea Jar ring —• Zayyat

AMMAN 1 (Agerpres). — 
Marți seara, postul de radio 
Amman a anunțat că „persoane 
înarmate neidentificate" au des
chis focul asupra automobilului 
în care se afla regele Hussein, în 
timp ce acesta se îndrepta spre 
aeroportul din apropierea capita
lei iordaniene. Atacul a avut loc 
în momentul în care convoiul 
de automobile se găsea în apro
pierea unui pasaj de nivel pe șo
seaua Ain-Ghazale. Comunicatul 
precizează că atentatul a eșuat.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă relevă că marți după-amia- 
ză au fost reluate la Amman 
ciocnirile dintre forțele de co
mando palestiniene și unități ale 
armatei iordaniene.

NEW YORK 1 (Agerpres) — 
Reprezentantul special al secre
tarului general al O.N.U. în O- 
Tientul Apropiat, Gunnar Jarring, 
a primit la sediul Națiunilor U- 
nite din New York pe ambasado
rul Mohamed El Zayyat, repre
zentant permanent al Republicii 
Arabe Unite la O.N.U. La înche
ierea convorbirii, Zayyat a decla
rat ziariștilor că discuția a fost 
purtată pe marginea sorisorii a- 
dresate de Jarring la 7 august lui 
U Thant. După cum s-a mai a- 
nunțat, în scrisoarea amintită se 
subliniază că scopul discuțiilor 
lui Jarring cu reprezentanții per- 
manenți ai R.A.U., Iordaniei și 
Israelului la O.N.U. este de a se 
ajunge, conform rezoluției Consi-

liului de Securitate din 22 noiem
brie 1967, la un acord asupra in
staurării unei păci juste și dura
bile între părți, bazate pe recu
noașterea reciprocă de către 
R.A.U., Iordania și Israel a suve
ranității, integrității teritoriale și 
independenței politice a fiecărei 
dintre ele și retragerea Israelului 
din teritoriile ocupate în timpul 
conflictului din 1967.

AMMAN 1 (Agerpres) — Luni 
seara a luat sfîrșit întîlnirea între 
oficialitățile iordaniene și repre
zentanții organizațiilor palestiniene 
care au examinat situația din țară 
în urma incidentelor înregistrate 
duminică la Amman. La reuniune 
au participat, din partea guvernu
lui, primul ministru Abdel Mone- 
im Rifai, precum și alți membri 
ai cabinetului iordanian. Dele
gația palestiniană a fost formată 
din Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Central al Rezisten
ței Palestiniene, și toți conducă
torii organizațiilor de guerilă din 
Amman.

S.U.A. Recent a avut loc la 
New York o mare demon
strație a femeilor, care pro
testau împotriva menținerii 
în această țară a unor prac
tici discriminatorii la adresa 

lor.

SUB SEMNUL COLABORĂRII INTERAFRICANE

CONFERINȚA O.U.A. LA NIVEL ÎNALT

INTERVENȚIA 
REPREZENTANTULUI 

ROMÂNIEI
GENEVA 1 XAgerpres) — în 

cadrul Consiliului U.N.C.T.A.D. 
și-a început lucrările Comitetul 
care, la cererea țărilor în curs de 
dezvoltare, examinează punctul 
p 'ivind „transferul de tehnici, in- 
c’’’siv know-how și brevete".

Luînd cuvîntul la acest punct, 
delegatul român, Ion Pah, a su
bliniat importanța pe care Ro
mânia o acordă transferului de 
tehnici pentru șțiiHulareâ crește
rii economice în țările în curs de 
dezvoltare. Dezvoltarea comuni
tății internaționale, a arătat în 
continuare delegâtul român, se 
poate realiza printr-o repartiție 
mai largă a rezultatelor științei și 
tehnicii. Reducerea decalajului 
economic dintre țările dezvoltate 
și cele aflate în curs de dezvol
tare nu se poate realiza decît 
printr-o micșorare a diferențelor 
tehnologice dintre cele două gru
pe de țări.

în încheiere, delegatul român a 
amintit că pe ordinea de zi pro
vizorie a celei de-a 25-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. a 
fost jnscris, la propunerea Româ
niei, punctul intitulat: „Rolul 
științei și tehnologiei modeme în 
dezvoltarea națiunilor și necesita
tea întăririi cooperării economice 
și tehnico-științifice între state"

„SÄ MUNCIM CIT DOI! «fi

Sprijin pentru conferința 
asupra securității europene 

Reuniunea miniștrilor de externe 
ai țărilor Consiliului Nordic

OSLO 1 (Agerpres). — în Ca
pitala Norvegiei au luat sfîrșit 
marți lucrările de două zile ale 
Conferinței bianuale a miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor mem
bre ale Consiliului nordic. Din a- 
cest organism, înființat în anul 
1952 pentru a permite consultări 
între guvernele țărilor nordice a- 
supra unor probleme de interes 
comun, fac parte Danemarca, 
Suedia, Finlanda, Islanda și Nor
vegia.

în cadrul unei conferințe de 
presă, miniștrii de externe scandi
navi au declarat că țările lor 
sprijină propunerea organizării ri
nei conferințe asupra securității 
europene și intenționează să men
țină un contact strîns pentru a

• GUVERNUL URUGUA- 
YAN a acuzat oficial nouă 
membri ai unei organizații 
ilegale, aflați sub stare de a- 
rest, de răpirea consulului 
brazilian Dias Gomide și a 
consilierilor americani Daniel 
Mitrione și Claude Fly. Du
pă cum se afirmă la Monte
video, în următoarele zile 
urmează să înceapă procesul 
intentat celor nouă acuzați. 
Printre capetele de acuzare 
reținute împotriva lor nu fi
gurează însă asasinarea con
silierului american Mitrione.

După cum anunță agențiile 
de presă, poliția uruguayană 
continuă cercetările sale pen
tru descoperirea locului unde 
sînt ascunși Dias Gomide și 
Claude Fly. în timpul unei 
descinderi într-unul din car
tierele capitaîet, s-a produs 
un schimb de focuri între o 
patrulă și un grup de membri 
ai organizației ilegale care 
și-a asumat responsabilitatea 
răpirilor.

contribui la pregătirea ei. Ei au 
apreciat, de asemenea, că recen
tul tratat de renunțare la folosi
rea forței încheiat între U.R.S.S. 
și R. F. a Germaniei reprezintă 
o contribuție importantă la redu
cerea încordării în Europa.

Miniștrii de externe ai țărilor 
nordice au declarat totodată că 
vor susține eforturile O.N.U. pen
tru realizarea „unei păci juste și 
durabile în Orientul Apropiat". 
Referindu-se la poziția țărilor 
scandinave față de situația din 
Asia de sud-est, ei au subliniat 
că numai o soluție politică „care 
să asigure dreptul popoarelor in- 
dochineze să-și hotărască singure 
viitorul lor“ poate să ducă la o 
pace trainică. Ei au arătat, de 
asemenea, că se pronunță în fa
voarea interzicerii vânzărilor de 
arme către regimul rasist din Re
publica Sud-Africană și au decla
rat că prezența R.S.A. în Nami
bia este ilegală.

în capitala Etiopiei s-au 
deschis marți lucrările ce
lei de-a 7-a conferințe la 
nivel înalt a statelor mem
bre ale Organizației Uni
tății Africane.

La conferință participă 14 șefi 
de state, trei vicepreședinți, trei 
prim-miniștri și numeroși mi
niștri, reprezentînd 40 din cele 
41 de țări membre ale organi
zației.

Cu puțin timp înaintea des
chiderii sesiunii, în capitala Etio
piei s-a anunțat că între Nige
ria, pe de o parte, Zambia, Tan
zania, Coasta de Fildeș și Ga- 
bon, pe de alta, a intervenit un 
acord de reluare a relațiilor di
plomatice, întrerupte în urma 
recunoașterii de către cele patru 
state a independenței fostei re
giuni secesioniste Biafra. Elimi
narea ultimelor disensiuni dintre 
Nigeria federală și unele state 
africane întărește și mai mult pă
rerea unor observatori că această 
sesiune a Organizației Unității 
Africane ar urma să se desfă
șoare sub semnul colaborării și 
înțelegerii dintre statele membre. 
Se relevă, în această ordine de 
idei, că pentru prima dată din 
1964, cînd a fost creată O.U.A., 
statele participante la o aseme
nea reuniune nu vor avea de re
zolvat nici un diferend major 
între ele. Principalele probleme 
de pe agendă sînt lupta de eli
berare a populației din terito
riile aflate încă sub dominație

străină: coloniile portugheze 
Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau, precum și din Rhodesia 
și Republica Sud-Africană, unde 
regimurile rasiste minoritare pro
movează o politică de oprimare 
a populației africane care repre
zintă majoritatea locuitorilor a- 
cestor țări.

Luînd cuvîntul la deschiderea 
lucrărilor conferinței, U Thant, 
secretar general al Organizației 
Națiunilor Unite, a subliniat că 
„situația gravă din Africa aus
trală preocupă intens nu numai 
popoarele independente din Afri
ca, care o consideră pe drept cu- 
vînt ca o amenințare a secu
rității și independenței lor na
ționale, ci pe toți membrii Or
ganizației Națiunilor Unite“. 
U Thant a abordat problemele 
Namibiei, Rhodesiei, apartheidu
lui și a coloniilor portugheze.

Șeful statului zambian, Ken- 
neth Kaunda, a fost ales pre
ședinte al celei de-a șaptea con
ferințe la nivel înalt a O.U.A.

„Mai mult decît orice po
porul nostru își iubește pa
tria și pacea, dorește sâ aibă 
pace pentru a-și reconstrui 
țara, dorește pacea adevă
rată în independență și li
bertate“. Mi-au rămas vii 
întipărite în minte aceste cu
vinte ce mi le-a spus un tî- 
năr ziarist vietnamez care 
mă întovărășea în vizita pe 
care o făceam în țara sa, a- 
jutîndu-mă să cunosc lupta, 
viața, munca și aspirațiile 
minunatului său popor.

Eram la Thanh-Hua, și în 
mijlocul ruinelor rămase 
în urma escaladei aerie
ne americane, aceste cuvin
te căpătau un sens profund. 
Printre ruinele unui oraș al
tădată înfloritor, azi cu case, 
școli, fabrici spulberate de 
urgia bombardamentelor, un 
vietnamez îmi vorbea despre 
pace, despre reconstrucție, 
despre libertate și indepen
dență. Am înțeles atunci mai 
bine ca oricînd cît de mare 
este dragostea de patrie a 
eroicului popor vietnamez, 
am înțeles că ea constituie 
un adevărat cult național. 
Am înțeles atunci, o dată 
mai mult, că nimeni și nimic 
nu va putea 
lui dreaptă.

„QUYET THANG !‘ 
„HOTARÎTI 
GEMI". Ăm

infringe cauza

Declarațiile lui U Thant
BELGRAD 1 — coresponden

tul Agerpres, G. Ionescu, trans
mite : Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a declarat zia
riștilor pe aeroportul din Bel
grad, după încheierea vizitei sale 
în Iugoslavia, că, după părerea 
sa, reacția părților implicate în 
conflictul din Orientul Apropiat 
față de planul Rogers a fost po
zitivă, și că soluționarea pe ca
lea tratativelor a acestei proble
me corespunde interesului conso
lidării păcii în lume. Referindu-se 
la apropiata sesiune jubiliară a 
Adunării Generale a O.N.U., el 
și-a exprimat speranța că aceasta 
va duce la întărirea rolului

O.N.U. în viața internațională. 
Secretarul general al O.N.U. a 
subliniat că situația internaționa
lă prezintă „multe semne încura
jatoare". De exemplu — a arătat 
el — situația în Europa este a- 
cum mai clară decât era cu un an 
în urmă. S-a făcut un pas spre 
înțelegere mutuală și spre destin
dere. In acest sens, privind lucru
rile în perspectivă, sînt optimist 
— a spus secretarul general 
O.N.U.

R.F. A GERMANIEI

• IN SALOANELE DE EX
POZIȚIE ZACHENTA și la 
Casa artiștilor plastici din 
Varșovia a fost deschisă 
marți expoziția „împotriva 
războiului și fascismului“. 
Artiști din 7 țări socialiste, 
între care și România, expun 
peste 540 de lucrări de pictu
ră, sculptură și grafică cu te
matică antirăzboinică și anti
fascistă. Majoritatea operelor 
expuse sînt creații din peri
oada ultimilor 25 de ani. Ar
tiștii plastici români sînt pre- 
zenți la Varșovia cu circa 80 
de lucrări semnate, printre 
alții, de Brăduț Covaliu, Ion 
Pacea, Al. Ciucurencu, Cor- 
neliu Baba, Constantin Piliu- 
ță, Marcela Cordescu, Aurel 
Jiquide și Vida Gheza.

Expoziția a fost deschisă de 
K. Rusinek, ministru adjunct 
al culturii și artei, în pre
zența reprezentanților oame
nilor de cultură și artă din 
Varșovia, a unor șefi ai mi
siunilor diplomatice, printre 
care și T. Petrescu, ambasa
dorul României la Varșovia, 
și a unui numeros public.

I» _
SĂ ÎNVIN- 

întîlnit această 
lozincă pretutindeni. Am vă
zut-o înscrisă cu litere uriașe 
pe culmea unui deal, sau în
scrisă pe ziduri ciuruite de 
schije sau înnegrite de fum. 
Am văzut-o pe flamuri roșii, 
în ateliere și școli, în frun
tea brigăzilor de tineri ce 
reconstruiau. Ea exprimă un 
legămînt sacru, însăși rațiu
nea existenței fiecărui 
pentru că nimic și nimeni 
a putut și nu va putea 
fringe voința, hotărîrea 
cestui popor.

Se împlinesc acum, la 
septembrie, 25 de ani 
cînd, ca urmare a victoriei 
Revoluției din august 1945, a 
fost proclamată Republica 
Democrată Vietnam, moment 
ce a deschis o eră nouă în 
istoria acestei țări, eră în 
care poporul vietnamez, de
venit stăpîn pe destinele pa
triei sale, a pornit ferm pe 
calea socialismului. Dar în 
acest sfert de secol, foarte 
scurte au fost răgazurile în 
care poporul vietnamez a 
putut să-și consacre întrea
ga sa capacitate creatoare 
construcției țării. în acest 
răstimp, el a fost nevoit să 
lupte fără încetare împotri
va agresiunii străine și a 
dus două războaie de rezis
tentă pentru salvarea națio
nală. O generație întreagă 
s-a născut, a crescut și a 
trăit luptînd fără să fi cu
noscut nici măcar o zi de 
pace adevărată. în focul unui 
război îndelungat poporul 
vietnamez însă n-a încetat 
o clipă să-și construiască 
noua societate, viața sa 
nouă. Ingeniozitatea și pute
rea sa de muncă, folosirea 
oricăror condiții, arme pe

care știe să le mînuiască cu 
măiestrie, au dus la înfăp
tuirea unor importante reali
zări, în toate domeniile vie
ții, realizări care au sporit 
și sporesc continuu forța a- 
cestei națiuni.

l-am văzut muncind pe oa
menii acestor străvechi me
leaguri, care cu trudă și 
voință, cu spirit de sacrifi
ciu, călăuziți de o nemărgi
nită dragoste de patrie, au 
săvîrșit adevărata miracole 
și am avut posibilitatea să 
cunosc la fața locului cîteva 
aspecte ale felului cum au 
reușit să le înfăptuiască. în 
condițiile dispersării întregii 
industrii, nivelul producției 
nu numai că nu a scăzut, dar 
au fost obținute sporuri în
semnate. Zeci de întreprin
deri raportează îndeplinirea 
și depășirea planurilor de 
producție. Cu toate că răz
boiul a impus amînarea con
struirii unor mari obiective, 
economia țării a progresat 
totuși continuu. Amplasarea 
secțiilor uzinelor dispersate 
— de cele mai multe ori în 
apropierea surselor de mate
rii prime — a permis o bună 
valorificare a acestora și, 
totodată, a contribuit la 
crearea unor adevărate nu
clee industriale în mijlocul 
țărănimii, influențînd direct 
viața acestora, formînd noi 
detașamente de muncitori 
calificați. S-a putut astfel 
dezvolta mult în fiecare pro
vincie rețeaua unităților in
dustriei locale care, folosind 
resursele și forța de muncă 
locală, produc bunuri nece
sare traiului, contribuie la 
întărirea capacității de a- 
părare a țării.

Călătorind pe drumurile 
Vietnamului am întîlnit

șoc ale 
și fete 
chemării 
Muncitor

lucru brigăzile de 
tineretului. Băieți 
care, răspunzînd 
Uniunii Tineretului 
din Vietnam, luptă pentru re
facerea cît mai grabnică a 
rănilor războiului. M-au cu
cerit prin entuziasmul și hăr
nicia lor. Zi și noapte, pre
tutindeni, acolo unde era 
nevoie, această armată de 
tineri muncitori și țărani și-a 
făcut pe deplin datoria. Mii 
de poduri au fost refăcute 
de ei, adesea sub focul bom
belor, sute de kilometri de 
șosele și căi ferate au fost 
construite sau reconstruite 
defrișînd jungla, înfrîngînd 
tăria munților.

Realizările poporului viet
namez, înfăptuite chiar șijn 
cele mai grele zile ale răz
boiului, au creat bazele 
mersului înainte ale acestui 
harnic și eroic popor. Fieca
re este însă conștient că mai 
sînt multe dificultăți în via
ța de zi cu zi și spre înlătu
rarea lor se îndreaptă acum 
eforturile unite ale tuturor. 
„SĂ MUNCIM CÎT DOI !“ 
este azi o lozincă în general 
întîliîită, la înfăptuirea că
reia s-a angajat întreaga 
țară.

Cea de-a 25-a aniversare 
a proclamării Republicii De
mocrate Vietnam găsește în
tregul popor, strîns unit în 
jurul Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, în plin efort, 
pentru restauarea și dezvol
tarea economiei și culturii, 
pentru a da un nou avînt 
construirii socialismului, îl 
găsește în plină luptă pentru 
edificarea unui Vietnam 
pașnic, independent, demo
cratic și prosper.

MIRCEA IONESCU

ish®.

Minerii din regiunea carboniferă Quang Ninh au răspuns cu 
însuflețire apelului conducerii de partid și de stat a R. D. Viet
nam privind intensificarea eforturilor în vederea sporirii pro
ducției. în timpul Conferinței Cărbunelui, ei au primit vizita 

premierului Fam Van Dong.
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Spre o reorganizare federală ?
Adunarea solemnă

de la Hanoi

• UNITĂȚI ale Guvernului 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud au declanșat noi 
acțiuni puternice împotriva po
zițiilor fortificate americano- 
saigoneze. în cursul luptelor an
gajate în regiunea Long Khanh, 
situată la 70 de kilometri nord- 
est de Saigon, forțele patriotice 
au provocat importante pierderi 
inamicului în oameni și mate
riale de luptă. Au fost semna
late lupte și în zona Kien Hoa, 
din Delta fluviului Mekong, 
unde patrioții au supus unui in
tens tir de artilerie și mortiere 
pozițiile saigoneze.

Avioane americane de tipul 
„B-52“ au efectuat misiuni de 
bombardament în provincia sep
tentrională Quang Tri.

• LA INVITAȚIA Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia și 
a Conferinței federale a 
U.S.P.M.I., la Belgrad a sosit o 
delegație a Partidului Social 
Democrat din R.F. a Germaniei, 
condusă de Herbert Wehner, vi
cepreședinte al partidului și 
președinte al grupului parla
mentar în Bundestag. In cursul 
vizitei în Iugoslavia, delegația 
va avea convorbiri oficiale cu 
reprezentanți ai U.C.I. și 'ai 
U.S.P.M.I.

• GUVERNUL INDIEI a a- 
doptat un proiect de lege potri
vit căruia toate persoanele im-

plicate în acțiunile de provocare 
a incidentelor între comunită
țile religioase vor fi deterite 
tribunalelor. Același proiect de 
lege prevede interzicerea înfiin
țării așa-numitelor organizații 
„SEN“, cu orientare de extre
mă dreaptă, menite să incite la 
tulburări în detrimentul unită
ții naționale.

ACORD COMERCIAL 
ROMÂNIA—VOLTA 

SUPERIOARĂ

• MARȚI s-a semnat la Bru
xelles un acord comercial între 
Republica Socialistă România și 
Republica Volta Superioară. A- 
cordu] a fost semnat de Ale
xandru Lăzăreanu, ambasadorul 
României acreditat în Volta Su
perioară, și de Michel Kom- 
paore, ambasadorul Voltei Su
perioare în România. Cei doi 
ambasadori au reședința la 
Bruxelles.

Documentul va contribui la 
dezvoltarea relațiilor comerciale 
între cele două țări, pe baza 
egalității și avantajului reciproc.

• JUMJAAGHIIN ȚEDF.N- 
BAL, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole,

I-a primit marți pe tovarășul 
Emil Drăgănescu, membru al 
comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, care se află în 
Mongolia Ia invitația guvernului 
acestei țări. Cu acest prilej, a a- 
vut loc o convorbire care s-a 
«desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

• MARIAN SPYCIIALSKI, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Polone, l-a primit pe 
Yao Kuang, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar aJ 
R.P. Chineze în Polonia, care 
î-a prezentat scrisorile de acre
ditare. După înmînarea scrisori
lor, Marian Spychalski și amba
sadorul Yao Kuang au avut o 
convorbire prietenească la care 
a luat parte Ștefan Jedry- 
choswski, ministrul polonez al a- 
facerilor externe.

O amplă discuție are loc în prezent în R. F. a Germaniei 
în legătură cu ideea de reorganizare a teritoriului. Actuala 
organizare federală, care are Ia bază reglementarea oarecum 
provizorie din perioada celor trei zone de ocupație, este con
siderată de un număr din ce în ce mai mare de politicieni și 
specialiști drept nesatisfăcătoare.

FRANÇOIS MAURIAC A DECEDAT

• CUNOSCUTUL SCRIITOR ȘI ZIARIST FRANCEZ, 
FRANÇOIS MAURIAC, a decedat marți dimineața, în vîrstă 
de 85 de ani. Din luna aprilie a acestui an, scriitorul francez 
su’erea de o fractură, care nu i-a permis să se refacă, în ciuda 
a numeroase eforturi depuse de specialiștii Institutului Pasteur.

în timpul celor șase decenii de prodigioasă activitate literară, 
François Mauriac a publicat 75 de volume : romane, piese și 
versuri. El a fost distins cu premiul Nobel pentru literatură pe 
arul 1952. în 1933, la numai 48 de ani, Mauriac a devenit membru 
al prestigioasei instituții de cultură, Academia Franceză.

François Mauriac s-a distins, âe asemenea, ca militant pe tă- 
rîm social și politic, pronunțîndu-se răspicat împotriva fascis
mului, atît în timpul războiului civil din Spania, cît și în 
cursul celui de-al doilea război mondial, cînd a sprijinit activ 
mișcarea de rezistență.

• ADMINISTRAȚIA 
N.A.S.A. a anunțat că în 
urma studierii cauzelor care 
au dus Ia eșuarea misiunii 
„Apollo-13“, va efectua mo
dificări importante ale mo
torului de serviciu pentru 
a-i mări posibilitățile de re
cuperare în caz de pericol. 
Astfel, va fi instalată o ba
terie suplimentară care va 
asigura necesitățile de cu
rent în cazul unei întreru
peri a sursei principale. Mo
dulul va dispune, de aseme
nea, de o rezervă suplimen
tară de 9 litri de apă pota
bilă și de un al treilea rezer
vor de oxigen. Pînă în pre
zent, modulul de serviciu 
„Apollo“ era echipat numai 
cu două asemenea rezervoa
re. După cum se știe, aceste 
rezervoare au făcut explozie 
în cursul zborului navei 
„Apollo-13“.

Intre cele zece landuri existen
te în prezent (Schleswig — Hols- 
tein, Hamburg, Brema, Saxonia 
inferioară, Renania de nord — 
Westfalia, Saar, Renania — Pa
latinat, Hessa, Baden — Wurtem- 
berg și Bavaria) există dispropor
ții considerabile atît în ce pri
vește suprafața și populația, cît 
și capacitatea economică și finan
ciară. Astfel, din punct de vede
re al suprafeței, Bavaria dispune 
de circa 70 000 km pătrați, în 
timp ce Brema și Hamburg au 
împreună abia 1000 de km pă
trați. Din punct de vedere al 
populației Renania de nord ■— 
Westfalia, cu peste 17 milioane 
locuitori, depășește de peste opt 
ori populația Bremei și Saarului 
luate împreună. Din punct de ve
dere economic, cifrele arată o 
pondere de 30 la sută din produ
sul social al țării în cazul landu
lui Renania de nord — Westfa
lia, în timp ce Saarul participă 
numai cu 1,5 la sută. în sfîrșit 
impozitul pe cap de locuitor în
casat de Senatul Hamburgului 
este de trei ori mai mare decît 
cel din Schleswig — Holstein, 
forța financiară a acestuia fiind 
deci mult mai mică. îndeosebi a- 
ceastă inegalitate economică și 
financiară, reglementată de către 
guvern printr-un sistem dificil și 
complicat, a constituit obiectul 
unor permanente discuții, un a- 
devărat echilibru fiind greu de 
realizat. Constituția R. F. a Ger
maniei prevede, de altfel, în arti
colul 29, reorganizarea prin lege 
a teritoriului federal „pe baza 
sentimentelor de comuniune ale 
populației, a raporturilor istorice 
și culturale, a considerentelor e-

conomice și a compoziției sociale“. 
Scopul reorganizării, stipulează 
constituția, este acela de a se 
crea „landuri apte de a-și înde
plini cu succes sarcinile care le 
revin conform mărimii și capaci
tății lor“.

încercările de pînă acum de a 
se trece la realizarea acestor pre
vederi constituționale au eșuat 
fie din cauza inconsistenței pro
iectelor, fie datorită rezistenței 
opuse de diverse cercuri de inte
rese (guverne de land, partide 
etc.). Landurile „bogate“ încear
că să evite comuniunea cu cele 
„sărace“,, văzînd în aceasta nu- 
maj o formă de diminuare a pri
vilegiilor proprii.

Pe de altă parte, marile partide, 
care guvernează singure, împreu
nă sau în alianță cu liberalii și 
în landuri, se tem de o slăbire a 
pozițiilor lor pe acest plan și a- 
bordează chestiunea cu vizibilă 
prudență. In sfîrșit, reorganizarea 
ar trebui aprobată de populație, 
în cadrul unor referenduri popu
lare ad-hoc și raporturile regio
nale tradiționale sînt destul de 
pronunțate într-o țară caracteri
zată încă din timpul feudalismu
lui printr-o mare fărîmițare.

Aceste dificultăți există și în 
cazul prezentei inițiative. Deo
sebirea față de trecut este consis
tența proiectelor și o anumită 
înclinație din partea guvernului 
de a aborda efectiv problema. 
Din, inițiativa ministrului de in
terne liberal-democrat Genscher, 
o comisie de experți însărcinată 
cu studierea acestei probleme se 
va întruni la Bonn o dată cu re
luarea activității parlamentare și 
intenția guvernului pare a fi a-

ceea de a adopta încă în cursul 
acestei legislaturi (pînă în sep
tembrie 1973) legea de reorgani
zare federală.

Circulă chiar diferite proiecte 
de reașezare dintre care cel mai 
consecvent prevede crearea a 
cinci mari landuri : Bavaria, Ba
den — Württemberg și Renania 
de nord — Westfalia (cu populații 
de 10,6; 8,9 și respectiv 17,1
milioane locuitori) ar urma să se 
mențină în formă actuală, adău- 
gîndu-li-se Renania de mijloc — 
Hessa, format din actualele lan
duri Saar, Renania -— Palatinat și 
Hessa, cu o populație de 10,3 mi
lioane locuitori, și landul Nord- 
Vest, format din Brema, Saxonia 
inferioară, Hamburg și Schles
wig — Holstein, cu 12,2 milioane 
locuitori. Această soluție ar în
truni condițiile celui mai mare e- 
chilibru economic, social și fi
nanciar. Dificultăți : pe de o par
te orașele — stat Hamburg și 
Brema nu consimt să renunțe la 
privilegiile lor hanseatice, iar pe 
de altă parte guvernul ezită să-și 
ia răspunderea împărțirii politice 
a R.F. a Germaniei într-un nord 
social-democrat (landul Nord-Vest 
și Renania de nord — Westfalia, 
cu 29,3 milioane locuitori) și în- 
tr-un sud creștin-democrat (Rena
nia de mijloc — Hessa, Baden — 
Württemberg și Bavaria) cu 29,8 
milioane locuitori — temîndu-se 
de consecințele posibile ale aces
tei polarizări politice regionale. 
Celelalte variante satisfac însă în 
mai mică măsură imperativele e- 
chilibrului economic și social ce
rute de constituție.

Iată deci o problemă internă 
cu multiple implicații pe care 
guvernul Brandt—Scheel se pre
gătește s-o abordeze la sfîrșitul a- 
cestei vacanțe — cu oarecari 
șanse de succes, în măsura în 
care interesele generale vor pri
ma asupra celor individuale și de 
grup.

BAZIL ȘTEFAN

HANOI 1. — Corespondentul 
Agerpres, Corneliu Vlad, trans
mite : In sala Ba Dinh din Hanoi 
a avut loc o adunare solemnă 
consacrată împlinirii a 25 de ani 
de la fondarea Republicii Demo
crate Vietnam. Cu acest prilej a 
luat cuvîntul premierul Fam Van 
Dong care a evocat evenimentele 
de acum un sfert de veac și a 
trecut în revistă lupta poporului 
vietnamez pentru independență 
și libertate. Vorbitorul a subliniat 
că noul regim este rezultatul ac
țiunii a două forțe ale epocii 
noastre -— independența națională 
și socialismul — tradițiile po
porului vietnamez îmbinîndu-se 
cu ideologia marxist-leninistă. 
Abordînd problemele construirii 
socialismului, președintele Consi- 
siliului de Miniștri al R. D. Viet
nam a spus că puterea democrat- 
populară, sub conducerea parti
dului, a mobilizat forțele a mi
lioane de oameni ai muncii, obți- 
nînd realizări cu care poporul 
vietnamez se poate mîndri. în de
cursul a patru ani de război, 
populația din Nord a salvgardat 
și a întărit potențialul Republicii 
Democrate Vietnam în toate pri
vințele — militar, economic și 
cultural. Construirea socialismului 
în Vietnamul de nord, a spus el, 
trebuie intensificată pentru a 
dezvolta marele rol al Republicii 
Democrate Vietnam în lupta pen
tru eliberarea sudului, apărarea 
nordului, pentru, a se face noi 
pași spre reunificarea pașnică a 
țării și edificarea unui Vietnam 
independent, democratic și pros
per.

Oprindu-se în continuare asu
pra situației internaționale, pre
mierul Fam Van Dong a arătat 
că R. D. Vietnam este ferm 
hotărîtă să se unească cu po
poarele cambodgian și laoțian în 
lupta contra agresorilor americani. 
Poporul vietnamez — a spus în 
continuare — îndeplinind testa

mentul sacru al președintelui 
Ho Și Min, a depus în mod con
stant toate eforturile pentru a 
contribui la întărirea solidarității 
și prieteniei între țările socialiste 
frățești, pentru consolidarea și 
dezvoltarea forțelor fiecărei țări și 
a sistemului socialist în ansamblu, 
pentru restaurarea și întărirea 
unității mișcării comuniste și 
muiicitorești internaționale pe 
baza marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar.

Condamnînd cu hotărîre agre
siunea americană împotriva po
porului vietnamez, premierul 
Fam Van Dong a relevat impor
tantele victorii obținute în lupta 
împotriva invadatorilor. El a sub
liniat că, atîta vreme cît obiecti
vele sacre ale poporului vietna
mez — independența autentică și 
pacea adevărată — nu vor fi cu
cerite, lupta va continua, indife
rent de sacrificiile și privațiunile 
care vor fi necesare. Pacea poate 
fi realizată prin traducerea în 
viață a Declarației în patru punc
te a guvernului R. D. Vietnam și 
a celor zece puncte, propuse de 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud. Orice soluție 
pașnică corectă a problemei viet
nameze trebuie să se bazeze pe 
respectarea drepturilor naționale 
fundamentale ale poporului viet
namez și pe dreptul populației 
sud-vietnameze de a a-și hotărî 
singură soarta.

în încheierea expunerii, pre
mierul R. D. Vietnam a declarat 
că în cursul ultimilor 25 de ani 
poporul vietnamez a parcurs o 
etajrâ plină de dificultăți, dar 
străbătută de fapte eroice în lupta 
împotriva dușmanului. Poporul 
vietnamez înaintează cu pași 
siguri și avînt, ferm hotărît să 
poarte cauza sa revoluționară 
spre victorii și mai mari și, în 
același timp, să îndeplinească no
bilele sale obligații față de po
poarele lumii.
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