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Înotătoarele noas

Combinatul siderurgic Galaji 
Lucrări de construcție la furna

lul de 1 700 m c

La Săpînța, așezare din apropierea 
graniței de nord a țării, se ajunge 
de obicei pe drumul dinspre Sighet, 
ce-și desfășoară serpentinele peste 
culmea împădurită a Gutinului, ade
vărat imperiu al pădurilor întune
cate și tăcute.

M-am îndreptat însă spre Săpînța 
venind dinspre Oaș. Lăsam în urmă 
miracolul însuflețirii lutului, pe care-1 
trăiau și îndeplineau cu simplitate 
cei doi meșteri din străvechiul cen
tru de ceramică — Vama, mește
șugul însoțit de un ritual plin de poe
zie al împletirii cosiței miresii — 
pe care-1 filmau cu sîrg colegi de la 
cinematografie. Lăsam în urmă cîn- 
tecul ascuțit și repezit al viorii și 
țipuritul feciorilor veniți la Negrești 
pentru încorporare, arta minuțioasă

— Ge forme de activitate ști
ințifică se vor desfășura, în a- 
cest an, în cadrul cursurilor?

— Manifestările artistice și cul
turale, incluse și în programul din 
acest an, au scopul de a prilejui 
participanților cunoașterea unor as-

greșeală nu 
însuși pomul 
cînd în cînd 
cite un măr.

între 25 Iulie șl 25 august va avea loc la Sinaia cea de-a 
VlII-a serie a Cursurilor de vară șl a Colocviilor științifice 
de limba, literatura, istoria și arta poporului român, organi
zate sub auspiciile Universității din București. Manifestare 
devenită tradițională, Cursurile aduc o contribuție reprezen
tativă la răspîndirea valorilor culturii și științei românești 
peste hotare. Ne-am adresat tovarășului prof. BORIS CA- 
ZACU, membru corespondent al Academiei și director al 
cursurilor, cu rugămintea de a ne înfățișa cîteva dintre as
pectele activității desfășurate în cadrul acestei reuniuni in
ternaționale universitare de la Sinaia.

MIRON CONSTANTINESCU, 
inspector principal : „La 31 martie, 
fabrica era sub plan cu 27 200 tone

meșterul o „an- 
popular și a mo- 

maramureșene" 
așa cum mi se spusese de atîtea ori 
Dar am găsit cu mult mai mult de- 
cît crezusem și îmi imaginasem.

Am găsit mai întîi acea zugrăveală 
ce împodobea în întregime crucile 
acea atît de originală pictură, care 
ii transformă pe toți vizitatorii a- 
cestor meleaguri, fie ei din China 
fie din America sau Europa. în pre- 
țuitori și admiratori ai lui Ion Star. 
Pătraș, absolvitorul a numai patru 
clase primare.

Am simțit la început, ca și ei, a- 
celași șoc. aceeași uimire și chiar 
ușoară rănire a ochiului, în fața co
loritului izbitor. îngemănat cu deli
berată violență și densitate. Un co
lorit ce. ignorînd și implicit prin 
forța sa respingînd orice canon con
sacrat al picturii culte, oferea o ima
gine de ansamblu aproape fantas
tică. Era acolo mai întîi culoare și

prin apropiere. împrc.iu- 
sînt însă dominate de te

și lunci largi învecinate

— In anii precedenți, progra
mul didactico-științific al cursu
rilor era completat cu bogate 
manifestări cultural-artistice. O 
asemenea inițiativă își păstrea
ză actualitatea?

Intr-una din zilele 
trecute, deasupra mun
ților Harghita s-a dez
lănțuit o puternică 
furtună. Pîrîul Homo- 
rodului Mic, care tre
ce prin incinta Uzinei 
de fier Vlăhița, a ie
șit din albie. Cînd pu
hoaiele s-au revărsat 
în uzină, în cele două 
furnale se găseau 10 
tone de metal incan
descent. In cîteva mi
nute apa a pătruns în 
preîncălzitoare. Dove
dind prezență de spi
rit, muncitorii, în 
frunte cu maistrul 
primului schimb Dio- 
nîsie Varga, au ho- 
tărît imediat să astu
pe gurile furnalelor. 
Cite minute sau ore a 
durat aceasta (oame
nii lucrau în apă pînă 
la brîu) nimeni nu

dato-
dimi- 
porni 
peste 

în-
șar- 

care stătuseră

— Mai întîi, vă rugăm să 
înfățișați elementele noi care 
apar in programul activității din 
acest an.

știe. Dar furnalele au 
fost salvate.

între timp, la turnă
torie nivelul apei a- 
tinsese peste un me
tru. Aici, brigăzile de 
salvare, conduse de 
maiștrii Nicolae Crai
nic și Arcadie Kiss, au 
pus în afara perico
lului cărucioarele, for
mele și miezurile.

Din primele clipe 
ale furtunii, în uzină 
a fost întreruptă fur
nizarea curentului e- 
lectric, prevenindu-se 
astfel pericolul unor 
electrocutări. Electri
cienii, conduși de La- 
dislau Nemeti, secre
tarul comitetului de 
partid, nu și-au pre
cupețit eforturile pen
tru a salva cele 90 de 
motoare electrice, iar 
apoi le-au revizuit, 
muncind fără întrem

au 
cu 
excursiile și 
organizate 
prilej.

In cinstea 
structorului",

buri și 
au avut 
artistice, 
formații 
expuneri 
activitatea 
lor, 
sportive, întilniri cu 
fruntașii în producție și 
evidențiații în întrecerea

Azi, 24 iulie, în jurul orei 10, 
posturile noastre de radio și televi
ziune vor transmite lucrările ședin
ței de dimineață a celei de-a VH-a 
sesiuni a Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România.

adus de ape 
pe alocuri o 
de 50 cm, a 
să producă 

de ore. Acum, 
că nu se mai

urma,
a lucra cu securea 
durile tăcute, prin 
ne-o mie".

Căutam odată cu 
tologie a epitafului 
tivelor decorative

— In activitatea didactică s-a 
păstrat organizarea în două sec
ții, una pentru profesori și specia
liști și alta pentru studenți și ti
neri cercetători, deoarece ea cores
punde unor necesități confirmate 
de practică. Și în acest an, un nu
măr de personalități ale vieții noas
tre științifice și culturale ~au 
răspuns cu bunăvoință solicitării 
de a contribui printr-o serie de ex
puneri la buna desfășurare a acti
vității didactice.

Spre deosebire însă de seriile an
terioare, în acest an, alături de 
personalități românești, un număr 
de prelegeri vor fi expuse de spe
cialiști cu renume din străinătate. 
Amintim dintre aceștia pe profe
sorii: Carlo Tagliavini (Bologna), 
care va vorbi despre „Paralele 
ipotetice și reale între limba 
română și dialectele italiene" ; Vla
dimir Georgiev (Sofia), vicepreșe
dinte al Academiei de științe din 
R.P. Bulgaria, care . a face o ex
punere despre „Lingvistica balca
nică și limba română" ; Louis Mou- 
rin (Bruxelles), care va prezenta 
„Cîteva trăsături ale morfologiej 
verbului românesc în perspectivă 
romanică" ș.a. De asemenea, în a- 
cest an, cursurile de literatură au 
o nouă tematică axată pe proble
mele „poeziei și ale romanului ro
mânesc după primul război mon-

a împodobirii dopului cu mărgele 
și panglici, imaginile de basm ale 
icoanelor pe sticlă, așezate ca la mu
zeu pe pereții caselor din Certeze.

Șoseaua ce trece prin pasul Far- 
găului însoțește unda cînd leneșă 
cînd înspumată a Tisei, în vecină
tatea căreia se înșiruie o adevărată 
salbă de sate. Am coborît la Remeți 
și m-am apropiat pe jos de Săpînța, 
întîrziindu-mi momentul surprizei și 
bucuriei.

Harta indică prin aceste părți ca
riere de piatră și nisip, pe_ care le 
bănui 
rimile 
rase 
în zare cu cline prelungi, cu poieni 
întinse, colindate de turme, cu pa
jiști „primordiale", parcă necălcate 
încă de picior de om, smălțuite cu 
flori de un colorit puternic, cu pă
duri de necuprins.

Căutam la Săpînța acel monument 
ds artă populară unic în felul lui 
în țară și în întreaga lume, care a 
mărit faima locuitorilor de aici. Cău
tam cele peste 150 de cruci, tot atîtea 
lucrări artizanale cioplite, încrustate, 
pictate și scrise ale meșterului Ion 
Stan, numit din moși „Pătraș".

Știam despre meșterul, aproape 
sexagenar, că a imaginat și a pus 
bazele artei sale atît de originale, de 
un sincretism surprinzător, (adău- 
gînd-o celei a celebrelor porți mara
mureșene). cu peste 30 de ani în 

pe vremea cînd abia începuse 
și dalta prin pă- 
codrii „cu lem-

Istoria țării depune 
mărturie permanentă 
despre îndreptățirea și 
valoarea profund umană 
a luptei comuniștilor, vi
tală în construcția civili
zației noastre și de un 
foarte grav și însemnat 
rol la adaosul civilizației 
în genere.

Ca scriitor, în primul 
rînd sînt sensibil la tră
sătura fundamentală, 
poate cea mai materială 
a comunistului, implicat 
în fenomenul desfășurat 
de creație, socială, și a- 
nume sînt profund sensi
bil la căldura umană.

Nu se pot lipi două bu
căți de metal indiferent 
de mia de grade a flă
cării fără prezența cata
lizatoare a căldurii u- 
mane.

Frumosul bob de griu 
amintind în chip miste
rios în grafia lui chipul 
omului, nu are vigoare 
și existență întîmplător 
și nepredestinat de mina 
omului, de sudoarea lui, 
de căldura lui.

Nici un sentiment mai 
uman decît dragostea de 
țară, de dreptate socială, 
de îndreptățire și reali
zare a virtualității țării 
și mai apoi a virtualității 
tuturor țărilor în genere 
nu își găsește o noțiune 
mai potrivită, o unitate 
de măsură mai ridicată 
decît aceea a căldurii u- 
mane. Comuniștii au în
țeles aceasta, primii, și 
ca dovadă n-avem decît 
să ne privim țara, în pre
zentul ei dinamic și stră
lucit și în destinul ei vii
tor, nelăsat la întîmplare 
ci hotărît de pe acum sub 
conducerea comuniștilor 
de către întreg poporul.

Ideea de comunist este 
ideea de om multiplu, 
complex, este ideea de 
om care nu-și mai îngă- 
duiește să-și rateze vir- 
tualitățile și care mai 
presus de aceasta nu mai 
îngăduiește să se rateze 
nici una dintre virtuali- 
tățile geniale ale țării.

Expresia de „popor 
harnic și talentat" este 
reală dar nu numai ca 
sentiment ci reală ca îm
plinire, ea poate fi vă
zută în Japte și în lucrări, 
poate fi pipăită cu mîna, 
poate fi auzită cu ure
chea, poate fi gustată în 
toată existența ei, plătită 
nu numai cu singe dar 
cu însuși efortul general 
al poporului nostru dă- 
ruindu-și căldura umană 
celor care-i asigură viito
rul și nu numai lor, ci și 
lumii grave și pline de 
probleme în care existăm.

Mă uit la un cartier de 
blocuri noi, răsărit din 
pământ într-un timp ne
verosimil de scurt, com
parat cu timpul lent și 
chinuit al istoriei demne 
și chinuite a țării.

Văd un grup de zece 
clădiri noi, de douăzeci 
de clădiri noi, toate ridi
cate după cerințele știin
ței la zi și mă tulbur, 
cum ar fi spus odinioară 
Cîrlova, ruinărilor Tîr- 
goviștei: „o, ziduri voi

dial".
Activitatea didactică la seminarii 

va deveni mai eficientă prin apa
riția, la Editura Didactică și Pe
dagogică, a unui manual însoțit de 
discuri : „Cours de langue roumai- 
ne. Introduction â l’âtude du rou- 
main â l’usage des âtudiants stran
gers". Lucrările practice, care asi
gură însușirea, într-un ritm intens 
și rapid, a elementelor de limbă 
.vorbită, vor beneficia de un nou

„Ziua constructorului 
din Republica Socia
listă România" — 23 
iulie — a prilejuit du
minică, în Capitală și 
în centrele regionale 
din întreaga țară, bo
gate manifestări cultu
ral-artistice, la care au 
luat parte constructorii 
și familiile lor.

Pe șantiere, în clu- 
săli de cultură 

loc spectacole 
susținute de 
de amatori, 

despre viața și 
consfructori- 

concursuri cultural- 
întîlniri

Cuvîntul cititorului: 
Contribuții la dezbaterea 
publică a studiului pri
vind dezvoltarea învăță- 
mintului superior

marfă vîndută șl încasată 81 la 
sută. Prețul de cost a fost depășit 
cu aproape opt milioane lei, iar be
neficiul era sub plan cu peste 12 
milioane lei.

Cu atît mai mult este regretabilă 
situația ei actuală, cu cît fabrica 
de la Bîrsești „a venit pe lume" 
în condițiile în care în ramura res
pectivă se acumulase o bogată ex
periență, prin construirea altor în
treprinderi de acest gen la: Med
gidia, Turda, Bicaz și altele. Re
dăm constatările prilejuite recent, 
de ancheta întreprinsă zilele tre
cute, în care am căutat răspuns la 
două întrebări: 1) Cine se face vi
novat de starea critică în care se 
află fabrica în prezent? 2) Cum se 
poate depăși impasul existent?

Iată răspunsurile aflate:

Un străin scria în cartea de oaspeți 
a meșterului despre culorile acestea 
că se aseamănă celor ale măștilor 
din Mexic și Polinezia, dar ca și 
acestea „ele nu au de fapt nimic 
mortuar". Apropierea e posibilă. Dar, 
universul coloristic al lui Ion Stan 
Pătraș amintește direct de pes
trițele costume oșenești. (Si poate că 
nu e lipsit de semnificație că apa 
Săpînței își are izvoarele pe undeva 
pe sub Tarnița Oașului).

Cimitirul capătă astfel o înfățișare 
veselă, sărbătorească, ce alungă și 
șterge orice gînd al morții. O senza
ție de viață, ce e cu mult accen
tuată de imaginile reprezentative de 
pe fiecare cruce, basoreliefuri de 
cîteva palme, pictate, înfățișînd cu

— Activitatea științifică s-a si
tuat, în ultimele serii, la un nivel 
superior, prin înscrierea în program 
a unor colocvii și simpozioane; a- 
ceste manifestări creează partici- 
panților o atmosferă propice pen
tru un rodnic schimb de opinii în
tre învățații străini și români a- 
supra unor probleme de actualita
te, îndeosebi din domeniul lingvis
ticii și al științei literaturii. Anul 
acesta se vor organiza două coloc
vii de lingvistică și un simpozion 
de literatură. Primul colocviu de 
lingvistică va dezbate „Raporturile 
dintre lingvistică și critica litera
ră" (raportor: prof. Pierre Gui
raud de la Universitatea din Nisa, 
Franța). Al doilea colocviu este con
sacrat „Raporturilor dintre ling
vistica generală și lingvistica a- 
plicată ; probleme teoretice și me
todologice" (raportor: prof. Jean 
Dubois de la Universitatea din 
Paris).

Simpozionul dedicat literaturii 
are ca temă : „Romantismul româ
nesc în contextul romantismului 
european" (raportori: prof. Al. 
Dima, membru corespondent al A- 
cademiei, și prof. G. C. Nicolescu).

numai culoare, erau, mult potențate, 
culorile pajiștilor cu flori și ale cu
noscutelor scoarțe maramureșene a- 
lese după o categorică dispoziție tem
peramentală vulcanică.

Regăseai printre vopselele puse cu 
frenezie în motive ornamentale de 
o varietate infinită „roșul înfocat", 
alături de „verdele bătrîn" sau „ver
dele frunză", „albastrul vînăt". „în
chis" sau „ceri" și galbenul „ca ara
ma", ca „tegla" sau cel portocaliu 
„bulbuc".

Credem că Fabrica de ciment și 
var de la Bîrsești (Tg. Jiu) nu mai 
are nevoie de vreo prezentare. Deși 
intrată în funcțiune numai în urmă 
cu doi ani, numele ei a circulat 
mult în articolele publicate în pre
să, în care, din diverse unghiuri de 
vedere, se formulau critici îndrep
tățite la adresa celor vinovați de 
perpetuarea în fabrică a unei situa
ții economice necorespunzătoare. 
Conducerea întreprinderii și forul 
tutelar cunosc, desigur, în amănunt 
tot ce s-a scris. Spunem aceasta, a- 
vînd în față răspunsurile trimise 
redacției la semnalele critice, care 
atestă „însușirea criticii" și apoi 
punctează cîteva măsuri. Dar, în 
pofida articolelor publicate, a a- 
sigurărilor date, a „bunelor inten
ții" din partea forului de resort, 
fabrica din Bîrsești nu s-a redresat. 
Cît de „tari" au fost intervențiile 
ministerului tutelar, ale conducerii 
fabricii, se desprinde și din această 
relatare jenantă, a unui economist 
de la serviciul plan : „nu prea țin 
minte cînd, în ce lună, ne-am fi 
realizat planul la toți indicatorii, 
în cei doi ani de existență"...

Nu memoria respectivului este în 
impas, ci însăși această tînără în
treprindere. Intr-adevăr, în nici o 
lună de la intrarea în funcțiune 
aici planul nu a fost realizat inte
gral. Iar nerealizările nu sînt ne
însemnate. Din-păcate, ele se mă
soară în procente mari, variind în
tre 15 și 20 la sută sau în milioa
ne lei depășiri la cheltuieli. Con
semnăm nivelul cîtorva indicatori 
la sfîrșitul semestrului I : produc
ția marfă 85 la sută, producția

aveți un ce plăcut". Dar 
azi spre diferența de ge
nialul poet întors spre 
rumuri, noi ne întoarcem 
spre viitor, spre monu
mentele lui cărora astăzi 
le sîntem începători.

Ferit de 
este nimeni, 
greșește din 
în roada sa 
Diferența între posibili
tatea veche a greșelii și 
posibilitatea ei în activi
tatea dinamică nouă con
sistă în din ce în ce mai 
marca infailibilitate a 
sensului general muțind 
din ce în ce mai mult po
sibilitatea de eroare, îm- 
pingînd-o în spațiile vici- 
nale către cazul particu
lar.

Linia partidului nostru 
este învingătoare și fap
tul acesta îl demonstrează 
istoria prezentă de o 
înaltă eficiență a statu
lui nostru.

Căldura umană pre
zentată pînă și în cea 
mai abstractă gîndire, 
prezentă în permanență 
de la producerea celui 
mai elementar bun ma
terial, implicată pînă în 
cele mai grave și gene
rale atitudini teoretice, 
este singura plus valoare 
umană pe care demnita
tea omului o suportă și 
o produce nestingherin- 
du-și virtualitățile. Nimic 
mai uman decît însăși u- 
manitatea, nimic mai im
portant decît grija pen
tru umanitate.

Comuniștii au înțeles 
aceasta și iarăși trebuie 
să spunem, repetîndu-ne 
necesar, că istoria țării 
noastre demonstrează din 
plin această realitate.

Lăudînd cu îndreptă
țire esența profund po
zitivă, profund frumoasă 
a țării mele 
înțeleptei ei 
izgonesc zonele 
în cazurile particulare 
foarte rare față de care 
iau atitudine. Ele apar
țin trecutului, și prezen
tul se leapădă de ele.

Locul lor este în trecut 
iar atunci cînd ele mai 
reînvie pentru o clipă, 
reînvie numai ca să poată 
muri mai profund.

Sînt profund sensibil la 
' căldura Umană și mă 
simt emoționat de exis
tența civilizației noastră.

Văd în fiecare piatră, 
în fiecare cărămidă am
prenta de căldură a mîi- 
nii care a ridicat-o in
tr-un zid, și mă gîndesc 
uneori că omul nu mai 
are numai două brațe, 
cele două brațe ale omu
lui din țara noastră au 
fost eliberate de plus- 
valoare.

Acum mă uit cu aten
ție, cu încordare, cu ad
mirație la nenumăratele 
brațe invizibile, lucră
toare, ale omului din țara 
mea. La brațul lui abs
tract care lasă amprenta 
pe tot ce face, la acel braț 
viguros pe care mi-l ima
ginez implicat în ceea ce 
face și pe care-l putem 
numi cu certitudine 
căldura umană.

socialistă, serbări cîmpe- 
nești, reuniuni, au fost 
deschise expozifii.

Numeroși constructori 
luat parte, împreună 

familiile lor, la 
drumejiile 

cu acest

ciment și 14 574 tone var, la sfîr
șitul semestrului 1 cu 51 200 tone 
ciment și 20 254 tone var, iar la 10 
iulie cu 55 400 tone ciment și 21 540 
tone var. Deci, nerealizările capătă 
proporții tot mai mari. Nu exagerez 
cînd spun că situația economică a 
fabricii de ciment și var este re
zultatul direct al arbitrariului care 
s-a împămîntenit aici ca o meto
dă de conducere. Cred că Minis
terul Industriei Construcțiilor a 
dădăcit prea mult această între
prindere. Au lipsit pînă în prezent 
măsurile concrete, energice, cu toa-

Viorel SALĂGEAN

pere, pentru a le re
pune în funcțiune.

In aceste clipe gre
le pentru uzină, toți 
muncitorii și tehnicie
nii's-au aflat la 
rie. A doua zi 
neața,. au putut 
cuptoarele și 
puțin timp s-a 
ceput elaborarea 
jelor 
închise în furnale 15 
ore. Turnătoria, unde 
nămolul 
atinsese 
grosime 
început 
peste 24 
aproape 
văd urmele ravagiilor 
oricinuite de furtună.

Ing. MARIN STOIAN — directo
rul fabricii : „La minister se afir
mă invariabil că toate pă.catele se 
răsfrîng asupra conducerii între
prinderii. Dacă s-a constatat că 
sîntem necorespunzători de ce nu 
ne schimbă ? Or situația este alta. 
Utilajele sînt degradate în bună 
parte. Nu ni se asigură de către fo
rul tutelar piese de schimb. Ne lip- 

-scsc o serie de. cadre. în munci de 
răspundere sînt încadrați o serie de 
tovarăși detașați de la alte între
prinderi din sector. Ne-a încurcat 
mult și linia a IV-a de ciment, 
care nu a intrat la timp in probe 
tehnologice din cauza intirzierii lu
crărilor de construcții-montaj".

Reținem deci următoarele con
cluzii : „utilajele sînt degradate în 
bună parte", iar în munci de răs
pundere și-au găsit locul fel de fel 
de oameni... Dar, directorul fabri
cii nu are nici o contribuție la a- 
ceastă stare de lucruri ? Are, și a- 
ceasta se desprinde din relatarea 
tov. DUMITRU MUSTOIU — se
cretarul comitetului de partid : „Nu 
cred că trebuie să căutăm în altă 
parte factorii direct răspunzători 
pentru situația de fapt, decît aici în 
fabrică. Au apărut vădite semne de 
îmbătrînire prematură. Zilnic avem 
surprize. Mai bine zis, surprizele 
au devenit fapte obișnuite : ba. nu 
avem piatră de var, ba se defectea
ză o moară sau un cuptor, ba con
statăm că o reparație abia termi
nată la un utilaj trebuie începută 
din nou. Prea multă neglijență! 
Prea multă risipă! Am făcut nu
meroase propuneri conducerii fa
bricii cu privire la organizarea in
ternă. De cele mai multe ori ele 
nu au fost însă luate în seamă. Și 
mai e un aspect. Tovarășii de la 
forul tutelar vin într-adevăr des 
prin fabrică. Nu exagerez deloc 
dacă spun că în fiecare zi avem la 
noi pe cineva din partea direcției 
generale. Totuși lucrurile nu și-au 
schimbat cursul lor anormal. Plu
tește pe undeva o stare de forma
lism, de improvizație, în îndruma
rea conducerii întreprinderii".

H Actualitatea la 
fotbal



PAGINA 2 SCÂNTEIA — luni 24 iulie 1967

CUVÎNTUL CITITORULUI

Contribuții la dezbaterea publică 
a studiului privind dezvoltarea
irreițămîntului superior

Publicăm, in numărul de azi, cîteva din primele corespondente adre
sate ziarului în cadrul dezbaterii publice a Studiului privind dezvol
tarea învăjămîntului superior, elaborat pe baza indicațiilor condu
cerii de partid și de stat, de Ministerul învățămîntului.

Nu e firească pretenția 
„specializării" din momentul 
admiterii in facultate

vor evolua în sensul bacalaureatu
lui sau în sensul pregătirii dove
dite în anii de liceu ? Cu
nosc doi tineri cu o astfel de situa
ție care s-au prezentat anul trecut 
la o facultate. Cel cu media mică 
la bacalaureat obține la probele de 
concurs note mari — totuși media 
finală nu este prea mare. Cel cu 
media mare la bacalaureat capătă 
note mediocre la probele de con
curs, totuși în final media lui este 
egală cu a celuilalt. Sub raportul 
pregătirii ei sînt însă egali ? Evi
dent că nu. De altfel lucrurile s-au 
confirmat. După un an de studii 
cel cu media mică la bacalaureat 
termină sesiunea de examen din 
vară cu 10, celălalt, cu calificativul 
maxim la bacalaureat, se plasează 
în coada grupei de studenți și în

cheie sesiunea de examene cu 3 
sau 4 restanțe. Iată, așadar, că 
nota de la bacalaureat deși poate 
egaliza, diminua sau amplifica per
formanțele concursului de admite
re nu reprezintă în întregime un 
elev raportat la altul.

Numai selecția bazată pe un 
criteriu unic — cel al cunoștințelor 
dovedite în fața comisiei — poate 
da examenului de admitere o va
loare proprie, de sine stătătoare, 
nicidecum una dependentă ca pînă 
acum.

I
în consecință, propun să se 
renunțe la adiționarea mediei 
de la bacalaureat în stabilirea 
mediei de admitere în facul
tate.

WStMOBWSMSa

ORADEA, Băile Felix . . w Foto : Sorin Dan

Din programul emisiunilor
radiofonice 24-30 iulie 1957

Prof. ing. N. MANOLESCU
Decan la Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ Potențialul

în prezent, din mo
mentul înscrierii la 
concursul de admite
re în facultate, tînă- 
rul trebuie să se de
cidă asupra viitoarei 
lui specializări. Or, a- 
ceasta nu e fi
resc. La 18 ani nu 
poți ști nici ce în
seamnă și nici ce per
spective de dezvolta
re are bunăoară fie
care din cele peste 35 
de secții ale Insti
tutului politehnic 
„Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“. Și totuși, 
sute de candidați de
zorientați s-au înscris 
în seara zilei de 29 
iunie 1967 la o secție 
oarecare, deoarece la 
celelalte secții rapor
tul statistic era deza
vantajos.

Dar pînă la urmă 
„zarurile au fost a- 
runcate". Candidatul 
s-a înscris la secția 
„X“. A efectuat pro
bele scrise ! A reușit 
la scris cu media 7,33 
și s-a prezentat la 
examenul oral la care 
a dat răspunsuri 
foarte frumoase: Do

vada unor aptitudini 
către științele exacte 
și cu temeinice cu- 
noștinsțe matematice.

Dupiă trei zile cînd 
candidatul explorînd 
cu înfrigurare listele 
„secție?1 (despre care 
nici acum nu știe ce 
perspective i-ar fi 
deschis peste cinci 
ani) constată că : pri
mul în „ordinea clasi- 
ficației" care este res
pins la secția „X“ este 
chiar „el“, în timp ce 
la cealaltă secție a 
aceleiași facultăți, 
studentul „Ionescu 
Ion“ este declarat 
reușit cu media 6,03 
(și au rămas . încă 15 
locuri necompleta
te !).

Și nu e un caz sin
gular. în institutul 
nostru au rămas sec
ții și facultăți necom
pletate, deoarece can
didate înscriși și reu
șiți la proba scrisă nu 
au obținut media fi
nală minimă 6 (șase). 
Dar în același insti
tut, tineri cu reale 
calități, care au obți
nut media 7,72 se 
văd „respinși", în

timp ce colegul lui 
de liceu „mai inspi
rat" se vede „reușit" 
la o secție a ace
leiași facultăți sau 
la o facultate de ace
lași profil, avînd ca 
punctaj: 6,12.

de cercetare poate fi
mai bine valorificat

Ca urmare, pro
pun între altele, 
ca în fiecare uni
versitate sau insti
tut să se porneas
că de la principiul 
că specializarea nu 
poate începe din 
momentul înscrie
rii la facultate, și 
să se admită ca 
completarea locu
rilor neocupate ca 
urmare a rezulta
tului concursului 
de admitere să se 
facă : a) prin com
pensarea între sec
țiile aceleiași fa
cultăți și b) prin 
compensare între 
facultățile de pro
fil asemănător în 
cadrul aceluiași 
institut în ordinea 
mediilor obținute 
la concurs, ținîn- 
du-se seama și de 
media dobîndită la 
bacalaureat.

Conf. dr. Const. CODREANU
Institutul politehnic din Cluj

PROGRAMUL I: La mi
crofon, melodia preferată 
(8,25). Sfatul medicului : In- 
solația (9,25). Cronică econo
mică (11,03). întâlnire cu me

lodia populară și interpretul preferat (13,30). Afiș radio
fonic. Emisiunile culturale ale săptămînii (15,05). Recital 
de operă : Zenaida Pally și Cornel Stavru (16,15). Antena 
tineretului (17,10). Orizont științific (18,05). Variațiuni pe 
aceeași temă — muzică ușoară (18,20). Incursiune în co
tidian (18,40). O melodie pe adresa dumneavoastră (20,20). 
Teatru radiofonic. Premiera „Tezaurul lui Justinian". Co
medie de Al. Voitin (20,45). PROGRAMUL II : „De prin 
sațe adunate" — muzică populară (7,00). „Un flăcău cu 
mîndra lui" — emisiune de folclor (7,45). Program pen
tru iubitori ai muzicii populare (10,45). Album folcloric 
(13,00). Piese instrumentale de Diamandi Gheciu (15,15). 
Muzică de estradă (16,30). Cronica literară (17,40). Val
suri (17,50). Actualitatea teatrală (19,45). Caleidoscop mu
zical (20,40). Poveștile operetei : „Fetițele din pădurea 
neagră" de Leon Jessel (21,50).

medicului: Consumul igienic al fructelor (16,15). Compo
zitorii au cuvîntul : Tiberiu Brediceanu (16,30). în jurul 
globului (19,45). Concert înregistrat de orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii; dirijor Emanuel Elenescu (20,00). în
registrări de la recitalul de poezie „De Ia Shakespeare 
la Arghezi" — versuri de dragoste din lirica universală: 
Iannis Ritsos — „Sonata clarului de lună" (20,45).

SÎNT TOTUȘI NECESARE ORE 
DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Alexandru AXENTE
lector la Institutul pedagogic din Tg. Mureș

Am citit cu interes studiul pri
vind dezvoltarea învățămî.ntului su
perior, publicat în presă. Găsesc că 
aplicarea propunerilor prezentate 
în acest document va asigura o 
mai mare eficiență a pregătirii ca
drelor necesare construcției socia
liste în țara noastră, corespunzător 
etapei în care ne aflăm. Oprin- 
du-mă asupra capitolului referitor 
la practica pedagogică găsesc opor
tună propunerea ca perfecționarea 
metodică să se realizeze după ter
minarea facultății. Totodată, cred 
că sînt necesare și anumite preci
zări.

După cum se știe, pînă în prezent 
nu au existat îndrumători metodici 
pentru toate materiile în centrele 
de regiune. Dacă această situație 
se va menține și în viitor, desă- 
vîrșirea practică a cadrelor didac
tice va rămîne o problemă deschisă.

Dar, după părerea mea, trimiterea 
absolventului la catedră fără o pre
alabilă pregătire practică minimă 
este similară cu trimiterea în pro

ducție a inginerului fără ca în 
timpul studiului să fi montat sau 
demontat măcar un aparat.

Pentru a asigura premisele 
unei activități de bună calita
te în procesul de învățămînt 
din prima zi de școală cred că 
este necesară efectuarea prac
ticii pedagogice și în timpul 
studiilor din facultate sub 
două forme : de observație și 
de probă.

Susțin această propunere pentru că 
îndrumătorul metodic din centrele 
regionale va putea ajunge la unii 
dintre stagiarii numiți la catedră 
după o vreme destul de lun
gă. între timp se poate ivi perico
lul ca absolventul să folosească ne
corespunzător metodele și proce
deele însușite în mod teoretic, pu- 
tîndu-și chiar forma deprinderi e- 
ronate în predare. în consecință 
consider că în timpul anului III de 
studii ar trebui rezervate totuși ore 
pentru pregătirea practică.

în studiul privind dezvoltarea în- 
vățămîntului se acordă un loc deo
sebit perfecționării muncii de cer
cetare științifică a catedrelor. Și pe 
bună dreptate, pentru că, după pă
rerea mea, este încă mult îbc de 
mai bine.

La noi în institut, s-a făcut re
cent, de către comitetul de partid, o 
analiză a folosirii bazei materiale, 
între altele a reieșit că, centrali- 
zînd și comparînd sumele în lei și 
valută atribuite dotării catedrelor și 
facultăților cu aparate și utilaje se ' 
poate observa un echilibru mediu 
aproape perfect. Dar tocmai sub 
acest echilibru formal se ascund 
sursele unei inegale dezvoltări a 
catedrelor, rămîneri în urmă. Sînt 
încă unele catedre care comandă 
aparate depășite, deși există tipuri 
mai noi și mai bune. Acesta este 
efectul întocmirii în grabă a pla
nurilor de dotare fără o documen
tare corespunzătoare. înlăturarea 
acestor anacronisme costisitoare se 
poate face numai printr-o docu
mentare la zi a catedrelor asupra 
producției de aparate și utilaje ști
ințifice din țară și de peste hotare 
și printr-o angajare responsabilă 
morală și materială a catedrei care 
face comanda. în unele din la
boratoarele noastre, aparate și in
stalații scumpe nu sînt folosite de 
ani de zile. Un singur exemplu: la 
catedra de fizică s-a cumpărat cu 
mai bine de zece ani în urmă un 
spectrograf cu cuarț, care a stat 
nefolosit mult timp din lipsa unui 
spectrofotometru. Acum cîțiva ani 
a fost achiziționat și acest spectro
fotometru, dar soarta spectografu- 
lui nu s-a schimbat. Ambele apa
rate au costat mai mult de o sută 
de mii de lei și ocupă inutil o ca
meră de circa 12 mp. Pentru a 
spori responsabilitatea catedrelor, 
față de investiții, o serie de cadre 
didactice au propus ea fiecare apa
rat sau instalație mai valoroasă să

posede o „fișă de exploatare" în 
care să se consemneze de fiecare 
dată utilizarea sa. De la caz la caz, 
în funcție de gradul de utilizare, 
aparatul va putea fi repartizat altor 
subunități, unde exploatarea lui 
poate fi asiguraiă în condiții mai 
bune. ■ ' 
I Cred că prezintă interes 

propunerea de a se înființa la
boratoare centralizate și spe
cializate Ia nivel de faouitate 
sau institut, unde să se con
centreze utilaje unice și scum
pe, în folosința comună a u- 
nor grupe de catedre.

Asemenea laboratoare în in
stitutul nostru ar putea fi: 
laboratorul de tratamente ter
mice obișnuite sau speciale; cu 
atmosferă controlată, laboratorul 
de măsurători electrice și magneti
ce, laboratorul de încercări meca
nice, laboratorul de analize de 
structură etc. Aceste laboratoare ar 
permite o înaltă specializare, ar a- 
sigura o eficiență maximă exploa
tării bazei materiale, ar crea dis
ponibilități de spațiu, ar elimina 
paralelismele, ar oferi condiți bune 
de întocmire a lucrărilor de docto
rat.

Atelierul nostru didactic este u- 
nul din cele mai bine utilate din 
țară, în el se pot confecționa și uti
laje unicate de precizie și complexe. 
El este folosit însă cu cîteva zeci de 
procente sub posibilități, deoarece 
programarea lucrărilor practice ale 
studenților este neuniformă și ne
rațională. Atelierul poate fi încăr
cat mai chibzuit, fie pe zile de 
practică și de exploatare, fie pe 
două schimburi pe zi, în așa fel 
îneît utilajele să fie exploatate la 
maximum fără a se face concesii de 
calitate procesului didactic sau pro
ducției atelierului.

PROGRAMUL I : Sfatul 
medicului : Alimentația fe
meii gravide (9,25). „De la 
munte la mare" (9,30). Ima
gini ale patriei în muzica 

simfonică : „în lunca Șiretului", suită simfonică de Ion
Hartulafy-Darclee (10,30), Parada soliștilor și a orchestre
lor de muzică ușoară (11,15). „La porțile dorului" — cîn
tece și jocuri populare (12,35). Refrene îndrăgite (14;35). 
Meridiane (15,Q5). Evantai muzical (16,30). Tribuna radio. 
Informație și programare în activitatea productivă (18,05). • 
Odă limbii române (18,30). Varietăți muzicale (19,40). Fo
noteca de aur. Lucia Sturdza Bulandra. Prezintă Petre 
Dineu (21,05). Melodii-magazin (21,20). PROGRAMUL II: 
Ochiul magic* (emisiune de știință și tehnică pentru șco
lari) — (9,30). Antologie de literatură universală : Pagini 
din nuvelistica scriitoarei engleze Katherine Mansfield 
(10,30). „Un buchet de floricele" — melodii populare (10,45). 
Fragmente din opereta „Lysistrata" . de Gherase Den- 
drino (15,00). Opera românească și literatura : „Motahul 
încălțat" (18,20). Caleidoscop muzical (20.40). Noi înre
gistrări de muzică vocală românească (21,05).

PROGRAMUL I : Sfatul 
medicului : Utilitatea și li
mitele primului ajutor (9,25). 
Cronica economică (11,03). 
Cîntece de Nicolae Kircu- 

lescu (12,00). De ce ? De unde ? De cînd ? (emisiune pen
tru școlarii din clasele I—IV) — (14,15). Actualitatea lite
rară (15,05). Valsul nemuritor (15,20). Uzina văzută de 
aproape (18,05). Antena tineretului (18,40). Atențiune, pă
rinți 1 (21,05). PROGRAMUL II: Muzică de estradă (8,00). 
Din cîntecele și dansurile popoarelor (8,45). Roza vînturi- 
Ior (emisiune pentru școlari) — (9,30). Bibliotecă de lite
ratură română. Lucia Demetrius : „Nuvele" (10,30). Mati
neu de operă : „Mignon" de Ambroise Thomas (frag
mente) — (11,10). Concert de prînz (14,08). Prelucrări din 
folclor (20,00). Teatru radiofonic. „Omul care a văzut 
moartea". Comedie de Victor Eftimiu (21,30).

mâerctm

PROGRAMUL I: Parada 
soliștilor și a orchestrelor de 
muzică ușqară (11,15). Cînte
ce și jocuri din diferite re
giuni ale țării (12,25), Suc

cese ale muzicii ușoare (13,13). Tot înainte (ediție pentru 
pionierii _ din clasele a IlI-a și a IV-a) — (14,15). Muzee 
și expoziții. Muzeul de artă din Constanța : lucrări de 
Theodor Pallady și Gheorghe Petrașcu (15,05). Radiosîm- 
pozion : Demografie și progres social (18,05). Antena tine
retului (21,05). Moment poetic. Versuri din revista „lașul 
literar" (22,45). PROGRAMUL II : Cîntăreți ai plaiurilor 
noastre (7,00). Concertul pentru vioară și orchestră de 
Jean-Marie Leclair (9,00). Din repertoriul orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat din Arad ; dirijor Jan Hugo 
Huss (10,03). De la scriitori la ascultători. De vorbă cu 
Radu Tudoran (10,30). Selecțluni din opereta „Plutașul de 
pe Bistrița" de Filaret Barbu (15,00). Miorița. Din înțe
lepciunea poporului : proverbe și ghicitori (15,30). Sfatul

O măsura discutabilă
Asist, univ. M. ZLATE

Universitatea din București

în ultimii ani Ministerul învăță- 
mîntului a luat o serie de măsuri 
pentru perfecționarea concursului 
de admitere, dintre care am a- 
minti: luarea în considerare a 
mediei de la examenul de 
bacalaureat la intrarea în fa
cultate, plasarea examenului în 
iulie și nu în septembrie ca 
pînă acum, stabilirea notei 6 ca 
limita inferioară de intrare în fa
cultate. Nu știm dacă ultimele 
două măsuri amintite vor fi sau nu 
eficiente, deoarece abia anul a- 
cesta și-au început „rodajul". în 
legătură cu cea dintîi, însă, care a 
intrat în vigoare din anul trecut, 
vreau să-mi exprim cîteva gînduri.

După părerea mea media de la 
bacalaureat nu este prea semnifi
cativă nici măcar pentru actualii 
absolvenți ai liceului, și cu atît 
mai puțin pentru absolvenții din 
promoțiile anterioare. Dacă ea are 
o oarecare semnificație individuală, 
pentru fiecare elev în parte, și-o

pierde de îndată ce se pune pro
blema comparării a doi elevi de la 
două școli sau din două orașe. 
Și aceasta pentru că nu e- 
xistă încă un sistem unitar de exi
gențe în notarea elevilor. întîlnim 
profesori mai „zgîroiți" sau mai 
„darnici" — cum spun elevii. Zgîr- 
cenia și dărnicia profesorului fiind, 
după noi, în raport direct propor
țional cu pregătirea profesională a 
lui, cu însăși responsabilitatea sa 
față de elevi și față de societate. 
Sînt și destule cazuri — regreta
bil dar există — cînd nota de la 
bacalaureat reprezintă un accident 
pentru un tînăr (fie într-un sens, 
fie în altul) sau cînd ea este vădit 
„umflată". Astfel, unul cu o pre
gătire excepțională poate obține, 
dintr-un motiv sau altul, o notă 
mică, la fel cum altul cu o pregă
tire mediocră poate obține califi
cativul maxim. Care va fi sensul 
evoluției viitoare a celor doi 1 Ei

La sfîrșit de semestru, 
lucrătorii oficiului pentru 
rezolvarea sesizărilor și re- 
clamațiilor de la Sfatul 
popular al orașului Bucu
rești întocmesc o situație 
statistică din ale cărei ci
fre un ochi atent reconsti
tuie ușor coordonatele prin
cipale ale acestei activități. 
Această statistică, printre 
altele, cuprinde două ru
brici : 1) rezolvat favora
bil și 2) rezolvat nefavo
rabil.

— Normal (și ideal) ar fi
— ne spune Marin Taba
cii, șeful oficiului — ca 
toate scrisorile să figureze 
la prima rubrică, iar cea 
de-a doua să rămînă goa
lă și să o desființăm. Prac
tic, totuși nu se poate. La 
această rubrică am fost ne- 
voiți să încadrăm o bună 
parte din sesizările primite 
anul trecut. Nu neg că u- 
nele dintre ele au rămas 
fără nici un rezultat po
zitiv din cauza defecțiuni
lor care mai există în me
canismul de rezolvare a lor. 
Sînt însă și destule cazuri 
cînd nici funcționarea în 
condiții ireproșabile a aces
tui mecanism nu poate sal
va unele sesizări de stig
matul inutilității pentru 
simplul motiv că semnatarii 
lor ignoră principiul fide
lității față de adevăr.

Se întîmplă ca, în anumi
te împrejurări, un cetățean 
sau altul să facă o sesizare 
fără a cunoaște bine pro
blema la care se referă. 
După o cercetare mai aten
tă și aprofundată, sesizarea
— cu toate că semnatarul ei 
a fost bine intenționat — 
se dovedește neîntemeiată. 
Aceasta nu impietează însă 
asupra corectitudinii sale, 
mai ales cînd, după ce i se 
explică situația, omul înțe
lege ce anume l-a putut in-

PROGRAMUL I: Moment 
poetic interpretat de Maria 
Voluntaru de la Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" 
(8,20). Sfatul medicului : Apa 

și soarele — factori fortifianți ai organismului (9,25). Cro
nica economică (11,03). Piese instrumentale (12,15). „Cîn
tecele mării" — muzică ușoară (12,25). Dumbrava minu
nată (emisiune pentru școlarii din clasele I—IV) — (14,15). 
Cărți care vă așteaptă (15,05). Personaje din opere româ
nești : Ion din opera „Năpasta" de Sabin Drăgoi (15,20). 
„Concert ghicitoare" — muzică din opere (17,40). Antena 
tineretului: „Cum folosiți vacanța mare ?“ (radio-anchetă 
printre studenți și elevi) — (18,40). Moment poe
tic. Fintîna lui Manole. Versuri de Gh. D. Vasile (22,45). 
PROGRAMUL II : „Urcăm pe munți" — muzică ușoară 
(8,00). Cîntece de Radu Paladi (8,20). Start spre extraor
dinar (9,30). Teatru radiofonic. „Doamna nevăzută" de 
Calderon de la Barca (10,15). Muzică din operete (11.30). 
Revista revistelor științifice (13,30). Piese instrumentale 
de Tudor Ciortea (15,50). Prime audiții de operă : „Thais" 
de Massenet (17,10). Informații și recomandări turistice 
(19,40). Opere prezentate în stagiunea 1966—1967 (20,00).

vineri

sâmbătă
vista revistelor economice

PROGRAMUL I: Moment 
poetic interpretat de Radu 
Beligan, artist al poporului 
(8,20). Triptic simfonic de 
Dimitrie Cuclin (10,30). Re
ții,03). Parada soliștilor și a

orchestrelor de muzică ușoară (11,15). Revista literară 
radio : „Vox Maris" (14,10). Pagini din repertoriul coru
lui Radioteleviziunii. Dirijor, Gheorghe Danga (16,15). 
Memoria pămîntului românesc (17.10). în jurul globului 
(18,05). Știință, tehnică, fantezie (18,40). Procese celebre : 
Delavrancea are cuvîntul. Evocare de Petre Niță (21,05). 
Moment poetic. Versuri de George Ranetti (22,45). PRO
GRAMUL II : „Cîntă păsările-n luncă" — melodii popu
lare (7,00). Partid iubit, îți mulțumim — program de cîn
tece (8,20). înșir-te mărgărite (emisiune pentru copii) : 
„Fata de fum" — basm de Vladimir Colin (9,20). Călătorie 
în istoria civilizației (emisiune pentru tineret) — (11,15). 
Mituri și legende. Chipuri de voievozi în legendele româ
nilor (15,30). Violonistul Ion Voicu interpretează Simfonia 
spaniolă de Lalo (18,23). Coruri din opere (18,50). Scrii
tori la microfon : Ana Blandiana, Călin Gruia, Rusalin 
Mureșanu și George Sidorovici (19,45). Seară de operetă : 
„Vîrsta dansului" de Ivor Novello (fragmente) — (20,00).

PROGRAMUL I: Teatru 
radiofonic pentru copii : „Doi 
ani de vacanță" de Jules 
Verne. Dramatizare de I. 
Margulius (8,00). „Transmi- 

—„„yo „De toate pentru toți" (12,00).
Estrada duminicala (13,10). Programul orchestrei de mu
zică populară a Radioteleviziunii (14,15). „Personaje și 
interpret» lor : Rigoletto din opera „Rigoletto" de Verdi : 
Nicolae Herlea, Petre Ștefănescu-Goangă, Octav Enigă- 
rescu, David Ohanezian (15,10). Recital Ion Dacian (16,00). 
Mozaic muzical (16,30). Teatru scurt — „Lămîie și porto
cală" de St. Haralamb (20,30). Moment poetic. „De dra
goste"— „Idile" de George Coșbuc (22,30). Interprețl 
români ai canțonetei : Valentin Teodorian și Dan Iordă- 
chescu (22,40). PROGRAMUL II: Voci... orchestre... me
lodii (9,00). Radio atlas (10,03). Actualitatea cinematogra
fică. Premierele cinematografice ale săptămînii (10,45). 
Din înregistrările orchestrei simfonice a Filarmonicii de 
stat „George Enescu" : Simfonia a Vil-a în Mi major, de 
Anton Bruckner. Dirijor Zubin Mehta (11,00). Pagini ce
lebre din opere (12,35). Opereta „Farmecul unui vals" de 
Oscar Straus (montaj muzical-literar) — (18.00). Din cele 
mai frumoase cîntece... cele mai frumoase (20,15).

duminică
tem pentru sate" (9,15).

duce în eroare. Cu to
tul altfel stau lucru
rile atunci cînd semna
tarul unei sesizări neîn
temeiate se face că este 
surd în fața argumentelor, 
a realității, și continuă să 
scrie, deși de multe ori 
este convins că n-are drep
tate.

— Sînt frecvente astfel de 
situații ?

— Numărul celor ce pro
cedează astfel este mic;

gii și a dreptății, nicidecum 
un mijloc pe care unii îl fo
losesc pentru a obține anu
mite avantaje chiar cu pre
țul încălcării legalității și 
a spiritului de justiție. Un 
medic din orașul Cluj afir
mă că în decurs de cîțiva 
ani a făcut peste o sută 
de demersuri către diferi
te autorități fără ca pro
blema care-1 interesează să 
fie rezolvată. Realitatea este 
că, încă de la primele sesi-

serie de abateri, reclaman
tul are curajul de a... minți 
și calomnia.

— Mai grav este însă că 
asemenea oameni — remar
că Vasile Popa, inspector la 
Oficiul de stat pentru in
venții — mimează buna cre
dință, se afișează peste tot 
în postura de „persecutați". 
Nu de mult m-am de
plasat la Bacău pentru 
a cerceta unele recla- 
matii ale tehnicianului

respective. Dar să nu uităm 
că. de regulă, abuzul, ne
dreptatea, greșeala sînt des
coperite de îndată ce au fost 
semnalate. Avem toate mo
tivele să credem că, în ca
zul unuia care face 5—6 
reclamații — urmate de 5—6 
cercetări, efectuate de către 
diferite organe interesate în 
respectarea legalității și în 
apărarea intereselor statului 
și ale cetățeanului — este 
imposibil ca greșeala sau

,'it, »•
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mare este însă numărul re- 
clamațiilor pe care le 
fac. Cîte unii bat recla- 
matiile la mașină în 5—6 
exemplare și le trimit în 
cîte 5—6 locuri deodată, 
așa că în realitate do
sarele lor însumează mii 
de pagini. Cu cîtva timp 
în urmă am primit o 
scrisoare de la Traian Io
nescu din Capitală. Se plîn- 
gea că a lucrat în vreo 16 
întreprinderi și nu și-a pri
mit niște drepturi bănești. 
Față de fiecare întreprinde
re avea o anumită preten
ție. Am cercetat fiecare caz 
în parte. Vă închipuiți cîtă 
muncă s-a irosit prin atî- 
tea arhive. în final, s-a 
constatat că nici una din 
cele 16 întreprinderi nu era 
datoare reclamantului.

Orice sesizare adresată u- 
nei instituții este în primul 
rînd un act de conștiință ce
tățenească, în apărarea le

zări, 1 s-a explicat că sa
tisfacerea pretențiilor for
mulate de el ar fi echiva
lentă cu săvîrșirea unui 
abuz, propunîndu-i-se tot
odată un ajutor în limitele 
permise de lege. Omul nu 
s-a mulțumit însă numai cu 
atît : continuă să scrie re- 
clamație după reclamație.

Panait Minciu din comuna 
Beidaud, raionul Istria, 
a reclamat o serie de 
salariați din localitate și 
din cadrul sfatului popu
lar raional, înșirînd pe pa
gini întregi „afacerile" și 
„ilegalitățile'' care ar fi fost 
săvîrșite de aceștia. Procu
ratura a cercetat totul de-a 
fir a păr, afirmație cu afir
mație. S-a constatat că nici 
una din ele nu stă în pi
cioare. La aceeași concluzie 
a ajuns și Comitetul raional 
de partid. în loc să aibă cu
rajul de a recunoaște că el 
însuși se face vinovat de o

Ilie Babuloș. Am stat de 
vorbă cu el, am mers îm
preună să verificăm faptele 
reclamate. Oricui susține o 
cauză dreaptă, o asemenea 
confruntare îi oferă prilejul 
de a demonstra, de a veni 
cu argumente care să im
pună dreptatea. Or. în ca
zul de față, nici vorbă de 
așa ceva. în lipsă de argu
mente, reclamantul a trecut 
imediat la confesiuni de or
din sentimental, a început 
să se plîngă de „alții" care 
au necaz pe el.

— Cîteodată. — observă 
M. Tabacii — sc întîmplă ca 
dreptatea să nu iasă la 
iveală în urma primei sesi
zări. să se tărăgăneze cer
cetarea ei. Cetățeanul tre
buie să se resemneze ? Eu 
cred că. dimpotrivă, el are 
dreptul si datoria de a per
severa, pînă ce se va face 
lumină asupra problemei

nedreptatea reclamată să nu 
fie sesizată și corectată.

Prin urmare, cel care ar 
fi persecutat de cineva, nu 
poate rămîne nedreptățit, 
iar vinovății nepedepsiți. 
Cum se explică atunci că 
unii, chiar și după nenu
mărate sesizări și cercetări, 
continuă să se plîngă că nu 
li s-a făcut dreptate ? Iată 
un caz relatat într-un răs
puns primit din partea Mi
nisterului Industriei Ușoa
re. Acum doi ani școala 
profesională de meserii din 
Pitești a fost trecută sub 
tutela uzinelor textile din 
localitate. schimbîndu-și 
profilul. Cu un an înainte, 
maistrul instructor Dumitru 
Gheorghe a fost încadrat 
ca suplinitor, fiind înștiin
țat că clasele de tîmplari 
sînt în curs de lichidare, 
întrucît el nu putea fi 
transferat în altă instituție

în condiții avantajoase, a 
acceptat să fie însărcinat 
cu îndrumarea practicii e- 
levilor tîmplari din anul II. 
La puțin timp după aceasta, 
a început să facă sesizări 
după sesizări în care arăta 
că este persecutat de con
ducerea școlii. A fost invi
tat la minister și i s-a ex
plicat că afirmațiile sale nu 
sînt întemeiate. El a conti
nuat totuși să facă nume
roase contestații, adresîn- 
du-se în același, timp mai 
multor organe de ștat si de 
partid care au fost res
pinse ca nefondate. A 
intentat conducerii școlii un 
proces. Tribunalul i-a res
pins acțiunea. îritfe timp, 
el s-a transferat într-un 
nost similar cu cel deținut 
anterior, dar continuă să 
facă contestații. Cine este 
persecutat într-o astfel de 
situație ?

— Legea prevede și ga
rantează cetățenilor dreptul 
de a se adresa oricărui for 
cred ei de cuviință pen
tru orice problemă ca- 
re-i interesează — pre
cizează Florin Dumiltiu, 
procuror șef adjunct la Pro
curatura orașului București. 
La rîndul lor. aceste foruri 
au obligația de a trata si 
rezolva cu toată atenția fie
care scrisoare primită. Unii 
uită însă că. în același timp, 
societatea nu poate admite 
ca. prin exercitarea acestui 
drept,, să se obt.ină anum.’te 
avantaje care n-au putut 
fi obținute pe alte căi, De 
aceea, cel ce recurge la ca
lomnii si denunțuri false 
este pasibil de pedeapsă. O 
atare situație poate fi evi
tată dacă orice sesizare este 
supusă de autorul ei unei 
riguroase confruntări cu 
realitatea.

Dumitru TÎRCOB
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In concursul 

de la Syracusa 

înotătoarele 
noastre au stabilit 
două noi 
recorduri

ROMA 23 (Agerpres). — La 
Syracusa, s-a încheiat „patrulate
rul" feminin de natajie, la care au 
participat înotătoare din Franja, 
Italia, România și Spania.

In ultima zi de concurs, înotă- 
foarea noastră Agneta Sterner a 
obfinut victoria în proba de 200 
m fluture cu timpul de 2'40" 8/10, 
care constituie un nou record ro
mânesc. Proba de 800 m liber a 
fost cîștigată de Mollier (Franja) 
cu timpul de 10'07”08/10. Cordiu 
(România) a ocupat locul 6 cu 
10'46”6110 (nou record al Româ
niei). în proba de 200 m spate, 
cîștigafă de Kiki Caron (Franja), 
Cristina Balaban s-a clasat pe lo
cul trei cu rezultatul de 2'36’3/10.

Concursul a fost dominat de 
sportivele echipei Franței, care au 
învins cu 76—72 echipa Italiei, 
cu 88—60 echipa României și cu 
96—52 echipa Spaniei. Au urmat 
în clasament echipele Italiei, Spa
niei și României.

s R T

CÂIAC-CANOE

Sportivii români au dominat 
tradiționala regată „Holstre- 
be", desfășurată sîmbătă și 
duminică lă Copenhaga. Ca- 
iaciștii și canoiștii noștri au 
obținut 6 victorii, dovedind o 
superioritate evidentă. Victori
ile au iost realizate în urmă
toarele probe : caiac simplu — 
A. Vernescu ; caiac dublu 
(500 m) — Nicoară, Ivanov ; 
caiac dublu (1000 m) — Ver
nescu, Sciotnic ; caiac dublu 
îete (500 m) — Dumitru, Ser- 
ghei; canoe (1 000 m) — Igo- 
rov; canoe (10 000 m) — Ma- 
carenco.

SOFIA 23 (Agerpres). •— în cadrul 
dublei întîlniri de atletism dintre echi
pele selecționate ale României și Bul
gariei de la Sofia, Ileana Silai a sta
bilit un nou record românesc în proba 
de 800 m plat: 2’05”7/10. O perfor
manță valoroasă a realizat și Viorica 
Viscopoleanu, la săritura în lungime : 
6,42 m. Lia Manoliu a cîștigat proba 
de aruncarea discului cu 49,98 m, iar 
tînăra Doina Bădescu pe cea de 400 
m plat cu rezultatul de 56”l/10 (nou 
record republican de junioare). Sprin
terul bulgar Bîcicarov a cîștigat „suta" 
în 10”7/10, iar cursa de 10 000 m plat 
s-a încheiat cu victoria românului 
Ovidiu Lupu în 31’03”. Duminică în 
ziua a doua, Petre Astafei a cîștigat 
săritura cu prăjina realizînd 4,60 m, 
iar Marilena Ciurea s-a clasat prima la 
aruncarea suliței cu 54,92 m.

la pentatlon modern?
Ieri dimineață au început cam

pionatele republicane de pentatlon 
modem — (individual și pe echipe). 
Proba de călărie a revenit lui Marian 
Cosmescu 
puncte.

Celelalte 
șoară astfel 
sala de la 
8) ; marți — tirul la poligonul Tu
nari (ora 9) și înotul la ștrandul Ti
neretului (ora 17) ; miercuri — cro
sul în pădurea de la Călugăreni 
(ora 16).

(Steaua), cu 1100 de

patru probe se desfă- 
: azi, luni — scrima, în 
stadionul Republicii (ora

BEJ
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(Urmare din pag. I)

pecte din arta cultă și populară ro
mânească și din trecutul istoric al 
țării noastre; programul de vizite 
și excursii va permite un contact 
nemijlocit cu realizările de astăzi 
ale poporului nostru, cu frumuse
țile peisajului românesc.

O parte a acestui program se va 
desfășura la Sinaia și va fi reali
zată, în primul rînd, cu concursul 
ansamblurilor culturale studențești 
din Capitală. Studenții Institutu
lui de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale" vor prezen
ta o seară de teatru „Datini de A- 
nul Nou la români", iar orchestra 
„Camerata" și corul „Madrigal" 
ale Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" vor oferi participanților 
două concerte, completate prin- 
tr-un recital al tinerilor soliști. 
Tot la Sinaia se va organiza o sea
ră Mihail Kogălniceanu ; cu acest 

■ prilej, Biblioteca Academiei va

România a cucerit al

Ca în aproape toate 
cele șapte ediții de 
pînă acum ale Balca
niadei de tenis, prin
cipalele candidate la 
locul întîi al întrecerii 
din acest an au fost 
echipele României și 
Iugoslaviei, prezente 
ieri la startul meciu
lui decisiv, după vic
torii nete în îhtîlrii- 
rile cu celelalte par
ticipante — selecțio
natele Bulgariei, Gre
ciei și Turciei. Nume
roșii amatori de tenis 
care, sacrificînd o 
după-amiază excelen
tă pentru... ștrand, 
s-au îndreptat spre te
renurile parcului spor
tiv „Progresul" din 
Capitală au fost re
compensați de calita
tea unui spectacol 
sportiv pe măsura 
frumoasei reputații in
ternaționale a celor 
mai buni tenismani 
români și iugoslavi — 
Țiriac și Năstase, res
pectiv Pilici și Fra
nulovici. Disputele a- 
cestora, echilibrate și 
dinamice, și-au atras 
în repetate rînduri a- 
plauzele spectatorilor, 
al căror interes a ră
mas la fel de mare 
pînă la terminarea 
partidei de dublu, în
cheiată în pragul serii.

Desfășurate simul
tan, meciurile de sim
plu i-au împărțit pe 
spectatori 
grupuri, 
preferau să-i 
rească 
nr. 1", 
sau pe tinerii lor se-

în două 
după cum 

urmă- 
pe „jucătorii 

Țiriac și Pilici,

A
■

Actualitatea
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, du
minică seara a sosit în Capitală o 
delegație a partidului African al 
Independenței din Guineea „portu
gheză" și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), condusă de Amilcar 
Cabrai, secretar general al 
P.A.I.G.C. Din delegație fac parte 
Aristide Pereira, membru al Bi
roului Politic al P.A.I.G.C., și Anna 
Maria Cabral.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost întîmpinată de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Petre Blajovici, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

cundanți, Năstase (21 
ani) și, respectiv, Fra- 
nulovici (19 ani). Bi
neînțeles, cei mai mulți 
au preferat prima va
riantă, dar, prevăză
tori, au luat cu asalt 
locurile de pe care... 
puteau să urmărească 
în același timp și dis
puta mezinilor.

Confirmîndu-și for
ma bună din actualul 
sezon, Pilici (semifi- 
nalist la puternicele 
turnee de la Roland 
Garros și Wimbledon) 
l-a învins pe Țiriac 
în trei seturi, toate 
cîștigate la același 
scor : 6—3. Forța și 
precizia loviturilor lui 
Pilici, inclusiv a ser
viciilor (din care a și 
punctat de multe ori) 
au fost contracarate o 
bună parte din timp 
de Tiriac prin acțiuni 
variate, cu schimbări 
de intensitate și de 
ritm derutante, dar 
inconstanța și, uneori, 
lipsa de calm l-au 
împiedicat să obțină 
un rezultat mai bun. 
După 95 de minute, 
cît a durat meciul ve
detă, Năstase îl con
ducea pe Franulovici 
cu 2—0. Primul set, 
un adevărat maraton, 
s-a încheiat cu 
rul 
taste 
apoi

sco- 
de 11—9. Năs- 

și-a adjudecat 
setul următor cu 

6—2 și, după ce l-a 
pierdut pe al treilea 
cu 5—7, l-a cîștigat 
pe al patrulea cu 6—3.

Așadar, egalitate 
după meciurile de 
simplu ; rezultatul

SB#
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luptei pentru titlu ur
ma să fie decis de 
întîlnirea de dublu. în 
această confruntare, 
una dintre cele mai 
spectaculoase ale com
petiției, cuplul român 
Țiriac, Năstase și-a 
confirmat din nou Va
loarea. Eforturile lui 
Pilici de a compensa 
lipsa de experiență (și, 
se pare, forma slabă) 
a Iui Franulovici au 
fost încununate une
ori de succes, dar în 
cele din urmă omoge
nitatea cuplului nos
tru și-a spus cuvîntul. 
Scor final : 3—0 (6—2, 
7—5, 6—3).

Prin victoria sa de 
ieri, echipa României 
a cîștigat al patrulea 
titlu balcanic, egalînd 
în acest fel performan
ța tenismanilor iugo
slavi.

Clasamentul final al 
întrecerii arată astfel : 
1. România ; 2. Iugo
slavia ; 3. Grecia; 4. 
Bulgaria; 5. Turcia.

Competiția feminină, 
care începînd de anul 
viitor va deveni ofi
cială, s-a încheiat cu 
victoria sportivelor 
române, învingătoare 
ieri cu 2—1 asupra e- 
chipei Bulgariei. Iată 
clasamentul final : 1. 
România ; 2. Bulgaria ; 
3. Grecia ; 4. Iugosla
via.

S-a stabilit ca ur
mătoarea ediție a Bal
caniadei să aibă loc 
anul viitor la Sofia.

:>:W.

i
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iâ Un interesant cupla; 
la poalele Caraimanului

® Programul primei 
noastre reprezentative

B Luna aceasta 
ne vizitează <*»•

• Echipele din categoria A, 
Dinamo București, Dinamo Pi
tești și Petrolul Ploiești, îm
preună cu formația Caraima- 
nul Bușteni (din campionatul 
regiunii Ploiești) au susținut 
ieri după-amiază un cuplaj 
pe stadionul din Bușteni. Re
zultate tehnice : Petrolul — Ca- 
raimanul 2—0 ; Dinamo Pitești 
— Dinamo București 2—1.

• Pentru toamna aceasta, 
prima reprezentativă de fotbal 
a României are perfectate șase 
meciuri internaționale (trei în 
deplasare, trei pe teren pro
priu) : ROMÂNIA—IZRAEL (13 
septembrie) ; UNGARIA—RO
MÂNIA (8 octombrie) ; POLO
NIA—ROMÂNIA (29 octom
brie); ROMÂNIA—R. F. a
GERMANIEI (22 noiembrie) ; 
R. D. GERMANĂ—ROMÂNIA 
(15 noiembrie) ; ROMÂNIA— 
R. D. GERMANĂ (6 decembrie). 
Ultimele două meciuri au un 
caracter oficial (se dispută în 
cadrul preliminariilor 
lui olimpic), celelalte 
partide sînt amicale.

® In plină pregătire 
reluarea activității competițio- 
nale (la 20 august se dispută 
prima etapă a noului campio-’ 
nat), echipele din categoria A 
și B vor susține cîteva meciuri 
amicale cu formații de peste 
hotare. Pînă la sfîrșitul aces
tei luni urmează să se desfă
șoare următoarele partide :

26 iulie, la Tg. Mureș : 
A. S. A.—Neu Brandenburg 
(R.D.G.) ; 27 iulie, la Constan
ța : Farul—Motor Zwickau 
(R.D.G.); 29 iulie, la Constanța: 
Farul—F. C. Sittardia (Olan
da) ; 30 Iulie, Ia Ploiești : Pe
trolul—Motor Zwickau, iar la 
Mediaș : Neu Brandenburg— 
Gaz metan.

turneu-
patru

pentru

!

(Urmare din pag. I) din 
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DIN TOATE SPORTURILE
ÎNTÎLNIREA DE LUPTE LIBERE 

disputată la Sofia între echipele 
Steaua București și T.S.K.A. Cerveno 
Zname Sofia s-a încheiat cu rezulta
tul de 5—3 în favoarea bucureșteni- 
lor. Victoriile lor au fost obținute 
de Ștefan, Coman, Balogh și Stîngu. 
Cîrciumaru și I. Popescu au termi
nat la egalitate'.

— 105 puncte si îi.D. Germane —- 
87 puncte.

FINALA GRUPEI „B a „Cupei 
Davis” la tenis, desfășurată la Dur
ban între echipele Republicii Sud- 
Africane și Braziliei, s-a încheiat cu 
rezultatul de 5—0 în favoarea selec
ționatei Republicii Sud-Africane.

ETAPA A 4-a a Turului ciclist al 
R. D. Germane, disputată contracro- 
nometru individual, pe distanța de 
52 km, a fost cîștigată de Dieter 
Grabe cu timpul de lh 18'29". Din
tre concurenții români cel mai bun 
timp (1 h 22'32’’) l-a realizat F. Gera. 
în clasament conduce Grabe, urmat 
de Ampler la 1’27”.

CONCURSUL ATLETIC MASCU
LIN DESFĂȘURAT LA DUISBURG, 
contînd pentru calificarea în finala 
„Cupei Europei", s-a încheiat cu 
victoria echipelor R. F. a Germaniei 
și Ungariei, care au realizat 115 
și respectiv 84 de puncte. Echipa 
Angliei, mare favorită, a ocupat lo
cul al treilea cu 81 puncte, ratînd 
calificarea pentru finala de la Kiev.

1N CONCURSUL DE LA OSTRA
VA (Cehoslovacia), au obținut califi
carea pentru finala „Cupei Europei" 
echipele Poloniei — 94 puncte și 
Franței — 93 puncte. Echipa Româ
niei s-a clasat pe locul 5 cu 51 punc
te, după Cehoslovacia 79 puncte și 
Italia 71 puncte.

CAMPIONATUL MONDIAL STU
DENȚESC DE ȘAH de la Harrachov 
(Cehoslovacia) Se află în plină des
fășurare. în turneul final, după 4 
runde, conduce echipa S.U.A. cu 10,5 
puncte și o partidă întreruptă, ur
mată de U.R.S.S. 10 puncte (1), R.D. 
Germană 9,5 puncte etc. Echipa Ro
mâniei, care a pierdut trei întîlniri 
(0,5—3,5 cu S.U.A. ; 1—3 cu U.R.S.S. ; 
1,5—2,5 cu R.D.G.), conduce cu 1—0 
(3 partide întrerupte) în meciul cu 
Suedia din runda a 4-a.

ECHIPA FRANȚEI AU CÎȘTIGAT 
TURUL CICLIST AL FRANȚEI, care 
a măsurat peste 4 500 km. Ultima e- 
tapă a competiției a fost împărțită 
în două semietape. Prima semietapă 
Fontainebleau-Versailles (104 km) a 
revenit lui Renâ Bingeli din echipa 
combinată Elveția-Luxemburg cro
nometrat în 2h 45'44”, iar cea de-a 
doua, Versailles-Paris (40 km con- 
tracronometru individual) a fost cîști
gată de francezul Poulidor în lh 
02’52". Clasamentul final : 1. Pingeon 
(Franța) ; 2. — Jimenez (Spania) la 
3’40” ; 3. — Balmamion (Italia) la 
7’23’’ ; 4. — Letorț_ (Franța) la_ 8'38” ; 
5—6. — Aimar 
(Olanda) la 9’47” 
lia) la 10’14” etc.

(Franța) și Janssen 
; 7. — Gimondi (Ita-

COMPETIȚIA

ECHIPA DE RUGBI A FRANȚEI, 
care întreprinde un turneu în Africa 
de sud, a jucat la Bloemfontalne cu 
selecționata Republicii Sud-Africane. 
Au cîștigat sud-africanii cu 16—3 
(3-0).

ROGER PINGEON (FRANȚA) ȘI

COMPETIȚIA CICLISTĂ REZER
VATĂ AMATORILOR „TOUR DE 
L’AVENIR" a fost cîștigată de fran
cezul Robini, care a parcurs cei 1 530 
km împărțiți în 11 etape în 41h 06’23”. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Conti (Italia) 1« 4’53” și Gomez (Spa
nia) la 6’16’'. Din cei 88 de rutieri 
care au luat startul, au terminat 
cursa 44. Ultima etapă Fontainebleau 
— Paris (117 km) a revenit france
zului Guimard în 2h 53’ 14”.

un realism profund situații tipice ale 
existentei obișnuite. O senzație de 
viață și mai accentuată de versurile 
concise, ritmate săltăreț și uneori ri
mate, care le însoțesc, ce conțin date 
privind numele, filiația, meseria, eve
nimentele mai importante ale vieții 
omului, și pe care meșterul le cu
noștea prea bine dintr-o îndelungată 
conviețuire.

Formula acestor inscripții e cea a 
adresării; dar ce departe sîntem de 
tonalitățile tînguitoare și melodra
matice ale epitafurilor știute I Cu
noști astfel din aceste monologuri 
zeci de oameni ce s-au perindat prin 
aceste locuri de-a lungul anilor, cu 
îndeletnicirile, cu firea, cu virtuțile 
și păcatele, cu preferințele și cu ciu
dățeniile lor. Ăi în față un „teatru 
al acestei lumi" maramureșene cu da
tele ei străvechi și recente, al cărui 
creator este în primul rînd un ex
celent cunoscător al ei.

Majoritatea oamenilor îți apar 
muncind. Vezi plugari care-ți rămîn 
multă vreme vii în conștiință, arînd. 
semănînd, cosind. Stilizarea naivă, 
dar nu stîngace și rudimentară a 
desenului, nu le-a alterat cu nimic 
naturalețea gesturilor sau autentici
tatea costumelor. Sînt îmbrăcați cu 
cămășile atît de specifice, cu mineci 
foarte largi și scurte, cu „gaci" lungi, 
sumănaș, brîu lat și pălărie. Printre 
mărturisirile laconice găsim făcute 
la prezent declarații banale, dar toc
mai prin aceasta de mare autenti
citate :
Cît am trăit pe pămînt 
Plugul mi-a plăcut arînd.

Vezi păcurari cu cioareci, „gubă" 
și opinci ducîndu-și desagii cu caș, 
cîntînd din fluier și tilincă și mînin- 
du-și turmele de oi față de care 
mărturisesc sentimente fraterne (a- 
semeni ciobanului mioritic).

Alături de aceștia afli oameni de 
profesiuni mai rare sau mai recente, 
îmbrăcați în costume adecvate : un 
vînător ce nu se teme de urs. ajutat 
si de ulcica cu palincă, un frizer
— versurile vorbesc de un soi de 
Figaro — un polițai salutînd, un ne
gustor mergînd pe drum, o moașă 
stînd la căpătîiul unei mame.

Femeile în ii înflorite cu arnici și 
fuste cu ..zaghii” (sau „zade") sînt 
prezentate exercitîndu-și muncile 
specifice : îngrijind copiii, gătind, te
șind la război, dînd de mîncare la 
păsări. In inscripțiile lor se exprimă 
îndeosebi relațiile cu restul familiei, 
făcîndu-se caracterizări — bune dar 
și rele ! — ale soțului („Cercul re- 
strîns al ocupațiilor lor creează o 
anumită stereotipie în ce le privește"
— observa pe bună dreptate cineva, 

' — ceea ce e, din nou, semn de adînc
realism). în general însă imaginile 
rămîn mereu proa'spete, mereu emo
ționante dovedind o mare putere de 
observație exactă, sintetizare și in
venție.

O atenție deosebită se dă plăcerilor 
vieții gustate de oameni, dincolo de 
cele ale muncii: ca adevărate ima
gini de întruchipare a vitalității, ne 
apar țărani „giucînd". bătînd măsura 
cu piciorul, sau stînd cu clondirul 
și sticla dinainte și închinînd. Notele 
moralizatoare există dar nu sufocă 
omagiul adus petrecerii, veseliei, plă
cerii.

Nicăieri vreun „memento mori". 
Peste tot se consemnează existența 
și se sugerează — fără urmă de re
miniscență mistică — ideea continui
tății ei. Fiecare imagine, fiecare in
scripție ce o însoțește creează viată, 
inițiază în ea, omagiază neostentativ 
mersul ei obișnuit.

încetarea din viață nu e privită
— grație unui instinct de sănătoasă 
vitalitate șl nu a unui sentiment pur 
religios — decît ca o simplă trecere 
dintr-o existență în alta în care o- 
mul păstrează vechile lui deprinderi 
și îndeletniciri caracteristice.

De aici pe jumătate serioasele pe 
jumătate plinele de umor îndemnuri 
ospitaliere pe care le fac eroii lui

Stan Pătraș : de a te înfrupta 
cașul lor, din merele lor, de 
vizita...

Acest cult al vieții, demnă de pre
țuire oricum s-ar fi desfășurat ea, 
face ca oamenii să nu aibă nici o 
pretenție de idealizare, să nu fie su- 
părați deloc de detașarea glumeață, 
ironică, șfichiuitoare. identică cu cea 
a „gurii satului" ne care meșterul și-o 
permite uneori față de ei ci. dim
potrivă s-o privească cu voie bună, 
fără pic de ranchiună. Unul căruia 
i-a plăcut palinca ne apare dînd 
cana peste cap, zgîrcitul numărîn- 
du-și banii, iubețul în vecinătatea 
pomului vieții și a Evei. Profitoarea 
de pe urma bărbatului e pusă să se 
confeseze cu sinceritate. O cicălitoare 
își laudă bărbatul, că e (credem și 
noi!) „om de treabă tare".

Cînd am părăsit cimitirul se lăsa 
seara. Oamenii începuseră să vină 
spre casă. Undeva pe deal, cineva 
horea : „Dragi îmi sînt mie pe lume / 
Oile de lînă bune", / Un plugar în 
cunoscuta cămașă cu mîneci scurte 
și largi, cu „gaci", suman și pălărie 
striga : „Am fost tocma-n deal la fin / 
Acolo dac-am ajuns, / Mi-am făcut 
tocan cu brînz / Și-apoi dacă m-am 
hrănit / Mi-am luat coasa și-am co
sit". versurile atît de asemănătoare 
cu ale epitafurilor.

Femeile dădeau grăunte la păsări, 
„alegeau" la război. își chemau băr
batul și copiii la masă. Moașa asista 
la nașterea unor copii cu numele 
Ion și George... alti copii, abia răsă- 
riti „cuconi" se jucau lingă o fîntî- 
nă... Frizerul avea o mulțime de 
client!...

Legați mai ales de condițiile geo
grafice. oferite generos de natură, 
marea majoritate a urmașilor bătrî- 
nilor maramureșeni au aceeași fire, 
aceleași sentimente, același umor, a- 
celași port, aceleași îndeletniciri de 
agricultori, păstori, vînători. buti- 
nari, dar înscriși în cooperative, an- 

’ 'găjați la trustul de exploatări fores
tiere, continuă azi existenta înainta
șilor. la alt nivel, în condiții incom
parabil mai fericite.

îi cunoaștem deja foarte bine cu 
ajutorul meșterului Ion Stan Pătraș. 
Si nu vizitasem un cimitir, ci unul 
din cele mai frumoase muzee de artă 
țărănească realistă. De altfel po- 
porenii știu bine lucrul acesta, îi în
țeleg spiritul. La fel de bine ca și 
meșterul Pătraș care, reflectînd și 
mai direct împrejurările vieții, a 
ornat în același stil, cu aceleași cu
lori violente poarta de la intrarea 
școlii (omagiind pe cărturari și învă
țătura), cea a cooperativei, (omagiind 
noua muncă în colectiv) și poarta 
propriei gospodării, precum și mobila 
din interiorul acesteia. Printre ima
ginile dragi meșterului apare adesea 
înlănțuită acea cunoscută pere
che conștientă de frumusețea ei 
imortalizată de cîntec („Cîtu-i Ma- 
ramureșu / Nu-s aleși ca eu și 
tu"). De asemenea, pe frontispiciul 
casei sale el a realizat un adevărat 
panou cu portretele „celor mai buni 
conducători din istoria românească", 
înconjurîndu-i de rachete și sateliți, 
simbolurile cele mai expresive ale 
contemporaneității și progresului, cu 
care străvechiul Maramureș ține pa
sul, ca niciodată în istoria sa.

Singura dorință a meșterului care 
lucrează neobosit. întrerupîndu-și 
strădania mai ales ca să-și primească 
numeroșii oaspeți e să găsească 
un urmaș căruia să-i transmi
tă meșteșugul. „Dar pentru asta 
e nevoie de mult suflet și de talent 
și de cunoașterea firii șl atitudinii 
oamenilor de pe aici — taina lui 
Stan Pătraș" — îmi spunea un să- 
pîntean).

Si se pare că a găsit unul care 
„va moșteni" taina... Precum în sfîr- 
șitul unui basm despre Pintea cules 
din aceste părți „Iei pentru aceea tăt 
n-o murit pînă nu s-o horit horile 
și n-o zis că atunci să nască alt 
fiu ca și iei cînd va ieși baltagu 
din pchiatra. Zic oamenii că-i clă
tit baltagul...”

„Duminica 
culturii 
R. P. Polone1*

Cu prilejul celei de-a XXIII-a a- 
niversări a eliberării Poloniei da 
sub jugul fascist, în Capitală a fost 
organizată „Duminica culturii R. P. 
Polone". Au avut loc diverse mani
festări cultural-artistice, cele mai 
multe desfășurîndu-se în Parcul 
Herăstrău.

In pavilioanele A și B a fost 
inaugurată expoziția „Aspecte din 
grafica poloneză", iar în pavilionul 
C expoziția de fotografii „Cu obiec
tivul prin Varșovia". La vernisaj 
au luat cuvîntul Vasile Drăgosscu, 
secretarul Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești, și Wieslaw Sobierajski, amba
sadorul R. P. Polone în țara noas
tră.

La Casa de cultură și pe diverse 
estrade ale parcului au avut loa 
audiții de muzică poloneză înregis
trată pe discuri, prezentarea unor 
filme realizate de cineaști din țară 
prietenă, programe de poezie și 
muzică susținute de artiști amatori, 
spectacole pentru micii vizitatori. 
La bibliotecile din parc au fost a- 
menajate standuri cu albume și re
viste poloneze. Manifestările din 
Parcui Herăstrău s-au încheiat cu 
un spectacol muzical-coregrafic, 
prezentat pe scena Teatrului de 
vară de către ansamblul de estra
dă din Varșovia.

In cadrul „Duminicii culturii 
R. P. Polone" au mai avut loc ma
nifestări și în cîteva case de cul
tură raionale din Capitală.

(Agerpres)

cinema
O SPARTACUS — film pentru 
ecran panoramic : PATRIA —
12.45 ; 16,30 ; 20,15.
o COMISARUL X — cinemascop : 
REPUBLICA — 11,30 ; 14 ; 17 ;
19.15 ; 21,30, STADIONUL REPU
BLICII — 20,15, FEROVIAR —
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, EX
CELSIOR — 11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 
18 ; 20,15, BUCUREȘTI (completare 
Dacă treci podul Ponoarelor) —
11.15 ; 13,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, MO
DERN — 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, 
ARENELE LIBERTĂȚII - 20,30.
• MARELE RESTAURANT — ci
nemascop : LUCEAFĂRUL — 10,30 ; 
12,30 ; 14,15 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, STA
DIONUL DINAMO — 20,15, FESTI
VAL — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
® CIOCÂRLIA : CENTRAL —
12.15 ; 15 ; 18 ; 20,45.
« PERETELE VRĂJITOARELOR : 
CAPITOL — 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21 ; la grădină — 20,30.
e ZODIA FECIOAREI — cinema
scop : GRĂDINA DOINA — 20,30, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA - 20,30.
0 CIIEMAȚI-L PE MARTIN : VIC
TORIA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
• JUDEX : LUMINA — 11,45;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• ROBII : UNION - 15,30 ; 18 ; 
20,30, MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; la 
grădină — 20,30.
O PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA - 9; 10.
• MONTPARNASSE 19 : DOINA 
— 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, 
PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15.
O CARTEA DE LA SAN MI
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dezvoltării științifice și culturale !
ale țârii noastre.

ÎN AL TREILEA CONCURS PEN
TRU ..CUPA EUROPEI", disputat la 
Stockholm, au obținut califica
rea pentru finală echipele U.R.S.S.

deschide o expoziție comemorativă. 
Aspecte ale artei decorative româ
nești vor fi înfățișate într-o confe
rință despre „Covoarele și țesătu
rile românești" și printr-o expozi
ție. Programul manifestărilor cul
turale se va încheia printr-o „Șeză
toare românească" pregătită de 
studenții străini.

După încheierea cursurilor se va 
organiza o excursie în țară, avînd 
ca prim obiectiv Clujul și regiunea 
Năsăudului, orașul Alba lulia, Mî- 
năstirea Cozia, regiunea Argeș, lito
ralul Mării Negre și Bucureștiul.

Cursurile la care mă refer înre
gistrează cel mai mare număr de 
participant!, peste 170 de profesori 
și studenți ; în rîndurile partici- 
panților din 23 de țări întîlnim sa- 
vanți și universitari cu renume. 
Această participare atestă interesul 
crescînd pe care îl suscită peste 
hotare cunoașterea problemelor

(Urmare din pag. I)
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te că s-du făcut o mulțime de pla
nuri. Cu cirpeli nu se poate pro
gresa".

La Comitetul orășenesc 
Tg. Jiu al P. C. ÎL..

AUREL BUȘE, din comisia eco
nomică: „In februarie activitatea 
fabricii de la Bîrsești a fost anali
zată de o oomisie de partid. Cu a- 
ceastă ocazie s-au dat o serie de 
indicații conducerii ei cît și minis
terului. O bună parte din aceste 
indicații au fost neglijate sau lua
te în considerare numai parțial. 
Văd că tovarășii din Ministerul In
dustriei Construcțiilor sînt in fie
care zi în fabrică, iar cadrele teh
nice de la întreprindere se tot de
plasează în străinătate. Și totuși, 
deficiențele persistă. în această fa
brică cred că nu există o responsa
bilitate precisă a fiecărui cadru de

conducere. Nu s-a reușit să se Su
deze un colectiv serios, să se impri
me simț de răspundere fiecărui 
muncitor, tehnician și inginer. Dis
ciplina lasă mult de dorit. De la 
începutul anului s-au înregistrat 
peste 2 400 om-zile absențe nemo
tivate și învoiri. La fabrica de ci
ment și var din Bîrsești se impu
ne neîntârziat o acțiune concretă de 
selecționare a cadrelor de condu
cere. Mulți din cei care ar trebui 
să acționeze dau semne de blaza
re, fiind refractari la semnalele cri
tice. Actuala stare de inerție nu
mai o intervenție fermă a forului 
tutelar ar putea s-o înlăture".

tutelar

Ing. SERGIU ALMĂJEAN — di
rector general : „în general, sîntem 
acuzați că dădăcim prea mult con-

ducerea fabricii din Bîrsești. îmi 
paie rău, dar cu un asemenea lu
cru nu pot fi de acord. De aseme
nea, am fost făcuți și „turiști" de 
către conducerea întreprinderii, ju- 
decîndu-se prin prisma numeroase
lor zile petrecute in fabrică de că
tre diferiți specialiști din direcția 
nbastră generală și prin faptul că 
treburile merg tot prost. Eu nu 
știu ce ar putea să facă forul tu
telar pentru ca oamenii să nu ab
senteze, să respecte procesul teh
nologic, să nu risipească materiile 
prime și materialele, Să facă repa
rații de bună calitate, să întrețină 
utilajele. Oare nu sînt toate acestea 
treburi de „bucătărie proprie", 
cum se spune ? în general, uti
lajele de la Bîrsești sînt de același 
tip ca și la Medgidia și Turda. Cu 
un avantaj — au fost toate noi-nouțe. 
Dacă le privim în starea in care au 
ajuns acum, la numai doi ani de la 
exploatare, vom vedea că s-au dete
riorat și învechit mai repede de
cît altele de la întreprinderi simi

lare construite cu cîțiva ani înain
tea celei din Bîrsești. Și aceasta, 
numai din cauza proastei lor între
țineri. Intenționăm să imprimăm un 
nou spirit de conducere, de gospo
dărire internă a fabricii. Ajutorul 
acordat de direcția noastră gene
rală va fi mai concret și sperăm că 
și eficient".

Evident, din relatările prezentate 
se desprind cauzele esențiale ale 
activității necorespunzătoare a fa
bricii de la Bîrsești. Credem că 
secretarul comitetului de partid a 
fost cel mai aproape de adevăr. 
Dar, este oare suficient acest lu
cru? Critica și autocritica ajută 
numai atunci cînd se înlătură pe 
această cale cauzele esențiale. Văi
căreala continuă, învinuirea reci
procă, fără acțiuni concrete și e- 
nergice pentru înlăturarea anoma
liilor nu pot suplini intervenția Mi
nisterului Industriei Construcțiilor, 
care cunoaște foarte bine cauzele 
activității ineficiente de la fabrica 
din Bîrsești. De ce nu se satisface 
cererea legitimă a conducerii fa
bricii, a directorului ei... „dacă s-a 
constatat că sîntem necorespunză
tori de ce nu ne schimbă?". Cît pri
vește comitetul de partid din în 
treprindere, acesta trebuie să pără
sească etapa... indicațiilor, a „mun
cii de lămurire", care s-a dovedit 
a fi ineficientă și să treacă la o ac
țiune energică de instaurare a li
nei discipline ferme, a unei înalte 
răspunderi în fiecare sector de ac
tivitate. O precizare. Să nu se uite 
cerința esențială: depistarea rigu
roasă a celor care au dus Ia rîpă 
utilajele, recuperarea pierderilor, a 
pagubelor aduse economiei.

CHELE : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 : 
20,30.
e ZORBA GRECUL : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 16 ;
18.15 ; 20,30.
0 PRINTRE VULTURI — cinema
scop : DACIA (completare Gustav 
pesimistul) — 8— 21 in continuare. 
O MAIORUL ȘI MOARTEA — 
cinemascop : BUZEȘTI (completare 
Uneltele gîndirii) — 15,30 ; 18 ; la 
grădină — 20,30.
0 PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop : CRÎNGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA
(completare Tradiții) — 15,30 ; 18 ;
20.30. GRĂDINA VITAN — 20,30.
0 PESCARUL DIN LOUISIANA : 
GRI VIȚA (completare Gustav șa- 
histul) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, MELODIA — 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
0 COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR — cinemascop : BUCEGI 
(completare Escapada) — 11,15 ; 16 ;
18.15 ; 20,45, la grădină — 20,15, 
AURORA (completare Omagiu tea
trului românesc la 150 de ani de la 
primul spectacol în limba română)
— 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; la grădină
— 20,30, ARTĂ — (completare 
Daca treci podul Ponoarelor) —
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45 ; Ia 
grădină — 20,15, FLAMURA —
11.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
® DRAGOSTEA MEA : GLORIA 
(completare Tradiții) — 11,15 •
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© CĂSĂTORIE ÎN STIL ITA
LIAN ; UNIREA - 16 ; 18,15 ; la 
grădină — 20,30.
O ȘAPTE BĂIEȚI ȘI o ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop : TOMIS
— 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la
gradină — 20,30, FLOREASCA
11.30 ; 15 ; 18 ; 20,45.
o CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT : FLA
CĂRA (completare Meșterii pă- 
mîntului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 UN ȘOARECE PRINTRE BĂR
BAȚI : VITAN (completare Dialog 
cu stelele) — 15,30 ; 18.
® ANGELICA ȘI REGELE — ci
nemascop : POPULAR — 15,30 ; 18 :
20.30, COLENTINA (completare 
Școala mamei) — 15 ; 18
O MINUNATA ANGELICA și AN
GELICA ȘI REGELE — cinema
scop : MUNCA - 11 ; 16 ; 18,45. 
© APE LIMPEZI — cinemascop , 
COSMOS — 15/30 ; 18; 20 30 
O RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : 
VIITORUL (completare O uzină de 
lapte) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O IERBURI AMARE : VOLGA
— 11 ; 13 ; 16,15 ; 18.30 ; 20.45
0 DOCTOR PRĂTORIUS - cine
mascop : RAHOVA (completare 
Judecata lui Paris) — 15,30 • 13 ■
la grădină — 20,30.

ALĂREȚUL DEASUPRA ORA
ȘULUI : LIRA (completare Fuga 
Dușcăi) — 15,30 ; 18.
0 LADY MACBETH DIN SIBE
RIA — cinemascop : DRUMUL 
SĂRII — 14,30 ; 17,45 ; 20 
O UN MARTOR ÎN ORAȘ : FE
RENTARI - 15,30 : 13 ; 20,30 
O VIAȚA LA CASTEL: COTRO- 
CENI (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat in re
giunea Ploiești) - 15,30 ; 18 ; 20,30. 
® TIMIDUL : PACEA (completare 
Escapada) — 15,45 ; 18 ; 21,15 
e LA VÎRSTA DRAGOSTEI : 
GRĂDINA COLENTINA - 20 30 
0 ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎM- 
PLAT : GRADINA LIRA - 20,30.
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viața internaționala
0. NU Lupte violente agențiile de presă transmit:

a celei de-a 22-a
sesiuni
a Adunării Generale

NEW YORK 23. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : La sediul O.N.U. a fost anun
țată ordinea de zi provizorie a ce
lei de-a 22-a sesiuni ordinare a A- 
dunării Generale a O.N.U., car-e 
urmează să se deschidă la 19 sep
tembrie a.c. Ea cuprinde un mare 
număr de probleme (92) care, cu o 
singură excepție, au figurat și pe 
ordinea de zi a sesiunii precedente.

Printre problemele care vor fi
gura în dezbateri se numără alege
rea noului președinte al Adunării, 
raportul secretarului general asu
pra activității organizației, rapoar
tele Consiliului de Securitate și ale 
Consiliului economic și social. Un 
alț grup de probleme se referă la 
dezarmarea generală și totală, ne- 
diseminarea armelor nucleare, în
cheierea unui tratat de interzicere 
a armelor nucleare în America La
tină (aceasta din urmă fiind deo
camdată singura chestiune nouă 
înscrisă pe ordinea de zi provizorie 
în urma cererii a 16 state latino- 
americane). A 22-a sesiune ordina
ră a Adunării Generale va mai 
dezbate problema aplicării Decla
rației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale, politica de apartheid a 
guvernului Republicii Sud-Africa- 
ne, rapoartele în probleme legate 
de dezvoltarea economică și de ac
tivitatea diverselor instituții ale 
O.N.U. etc.

A:

Mircea Malița, adjunct 
trului afacerilor externe 
blicii Socialiste România, 
ultima parte a lucrărilor 
extraordinare a Adunării
a O.N.U., consacrată examinării si
tuației din Orientul Mijlociu, a con
dus delegația română la această se
siune, a părăsit New Yorkul sîm
bătă seara, îndreptîndu-se spre pa
trie. La aeroport el a fost condus 
de Gheorghe Diaconescu, reprezen
tantul permanent al Republicii So
cialiste România la O.N.U., și de 
alți membri ai misiunii române.

Ar
Duminică seara, Mircea Malița 

sosit în Capitală.

al minis- 
al Repu- 
care în 
sesiunii 

Generale

a

în Vietnamul de Sud
Forțele americane au suferit pierderi grele

SAIGON 23 (Agerpres). — Co
mandamentul forțelor S.U.A. din 
Vietnamul de sud a anunțat că un 
număr de 22 soldați americani au 
fost uciși și 39 răniți în cursul lup
telor violente desfășurate duminică 
după-amiază cu forțele patriotice 
sud-vietnameze la șase kilometri 
nord-est de tabăra forțelor specia
le americane de la Duc Doc, în re
giunea Platourilor înalte. Cifra

Știri contradictorii
I 

despre situația 
din Nigeria

LAGOS 23 (Agerpres). — Agen
țiile de presă transmit comunica
te contradictorii asupra operațiuni
lor militare dintre trupele federale 
și cele biafreze. Ele nu oferă deo
camdată o imagine clară asupra 
pozițiilor definitive pe care le ocu
pă unitățile beligerante. Potrivit 
agenției France Presse, postul de 
radio Enugu a anunțat că orașul 
Nsukka a fost recucerit de către 
trupele biafreze, în timp ce un co
municat militar al postului de ra
dio Lagos a menționat că trupele 
federale și-au consolidat pozițiile 
în regiunea orașului Nsukka, con- 
tinuînd să avanseze în direcția ca
pitalei provinciei orientale. Pe de 
altă parte, citînd o declarație a ți
nui purtător de cuvînt al guvernu
lui federal, agenția Reuter infor
mează că trupele biafreze au pără
sit la 22 iulie regiunea orașului O- 
goja, unde a fost instaurat un gu
vernator civil.

■Ar
Sindicatele nigeriene (Trades U- 

nion Congres) au cerut naționaliza
rea companiilor americane și en
gleze din Nigeria, în special com
paniile „Shell" și „British Petro
leum", care au refuzat să plătească 
dividendele către guvernul federal 
de la Lagos. Un purtător de cuvînt 
al sindicatelor a declarat sîmbătă 
că companiile petroliere străine au 
fost implicate in declanșarea crizei 
nigeriene.

pierderilor suferite de forțele ame
ricane este considerată ca fiind ri
dicată, ținîndu-se seama de faptul 
că la aceste lupte a participat o 
unitate blindată.

Pe de altă parte duminică s-a 
înapoiat la Saigon generalul West
moreland, comandantul suprem al 
forțelor S.U.A. în Vietnamul de 
sud, după ce timp de zece zile a 
avut întrevederi cu președintele 
Johnson și cu înalte oficialități ale 
guvernului american. Agenția 
France Presse, citind cercurile ob
servatorilor din Saigon, subliniază 
că înapoierea lui Westmoreland 
care precede cu o zi sosirea a doi 
consilieri ai președintelui Johnson, 
generalul Maxwell Taylor și Clark 
Clifford, ar putea să marcheze „în
ceperea unei noi ofensive america
ne în înăsprirea războiului".

★
HANOI 23 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția V.N.A., potri
vit știrilor suplimentare primite la 
Hanoi, patru avioane americane au 
fost doborîte de forțele armate 
populare în provinciile Quang Binh 
și Nghe An. Aceasta ridică la 2 121 
totalul avioanelor americane dobo
rîte pînă acum deasupra teritoriului 
R. D. Vietnam.

ȘEDINȚA

TAPAJUL FĂCUT

KINSHASA 23 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat duminică 
corespondentului la Kinshasa al 
agenției France Presse, președin
tele Congoului, generalul Mobutu, 
a declarat că „tapajul făcut în 
jurul afacerii Chombe constituie, 
după părerea noastră, un amestec 
în afacerile noastre interne". Este 
interesant, a spus el, că numai 
Europa occidentală face cea mai 
mare agitație în jurul afacerii 
Chombe. Restul lumii își păstrea
ză calmul și nu vrea să se ames
tece în afacerile noastre. Genera
lul Mobutu a subliniat că intere
sul excesiv manifestat de unele 
cercuri vest-europene față de per
soana lui Chombe se datorește 
faptului că ele pierd o „piesă im
portantă" din angrenajul lor și 
necesității de a cheltui multe mi
liarde pentru a-și putea procura 
un nou Chombe.

GUVERNULUI R.A.U
CAIRO 23 (Agerpres). — Sîmbă

tă seara a avut loc o ședință a gu
vernului R.A.U. prezidată de preșe
dintele Nasser în cursul căreia a 
fost examinată situația din Orien
tul Apropiat și unele probleme in
terne printre care proiectul buge
tului pe anul fiscal 1967—1968. Un 
purtător de cuvînt a declarat că au 
fost trecute în revistă, cu acest 
prilej, rezultatele recentelor con
vorbiri de la Cairo ale unor șefi de 
state arabe. A fost, de asemenea, 
examinată politica externă a R.A.U. 
în urma amînării lucrărilor Adu
nării Generale a O.N.U.

In legătură cu proiectul noului 
buget agențiile de presă relatează 
că acesta a fost alcătuit în concor
danță cu actuala situație economi
că și cu necesitatea de a se face 
față consecințelor conflictului din 
Orientul Apropiat.

Guvernul R.A.U. se va întruni 
din nou la 24 iulie pentru a încheia 
examinarea proiectului noului 
get.

Miting la
Universitatea

„ANUL ÎNGHEȚULUI" din Cairo

Site două mari orașe din S.O. au fost teatrul unor 
ciocniri rasiale. La Detroit, în statul Michigan, mai multe persoane 
au fost rănite și altele arestate duminică dimineața. Poliția a izolat 
cartierul populației de culoare. La Birmingham, în statul Alabama, s-au 
produs sîmbătă noi incidente după cele izbucnite în ajun. Au fost rănite 
11 persoane, au fost operate numeroase arestări. Guvernatorul statului 
Alabama, Lurleen Wallace, soția cunoscutului rasist din acest stat, 
George Wallace, a ordonat mobilizarea gărzii naționale.

Delegația bulgară s-a în
tors în patrie. Delegația de 
partid și de stat bulgară, condusă 
de Teodor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, și Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, s-a îna
poiat duminică în patrie după în
cheierea vizitei oficiale în R. P. 
Mongolă.

Vizita președintelui Fran
ței în Canada. Generalul de 
Gaulle a sosit la Quebec la bordul 
vasului „Colbert", într-o vizită ofi
cială în Canada. în cursul șederii 
sale în această țară, președintele 
Franței va avea convorbiri cu 
Lester Pearson, primul ministru al 
Canadei, și va vizita Expoziția 
mondială de la Montreal.

Un protocol între Iugo
slavia și U.R.S.S.cu Privire 13 
extinderea colaborării în domeniul 
turismului a fost semnat la Bel-

grad.

Spectacol prezentat în Tunisia de ansamblul „Perinița

Data de 20 iulie a marcat 
împlinirea unui an de la in
troducerea cunoscutelor mă
suri de înghefare a prefurilor 
și salariilor.

Denumirea de „anul înghe
țului" pare acum consacrată 
și are toate șansele 
rămînă 
lendarul 
riște pentru a identifica pe
rioada în care au fost exer
citate cele mai îngrăditoare 
împuterniciri cunoscute în 
timp de pace în Marea Bri- 
tanie în domeniul salariilor. 
Nu însă în ce privește pre
turile, fiindcă aici bariera le
gislativă s-a dovedit pene- 
trabilă în fafa intereselor și 
influenfei monopolurilor.

In momentul inițierii sale, 
îngheful a fost anunțat ca 
un capitol suplimentar la po
litica laburistă anterioară de 
restricții economice prezentată 
ca un regulator temporar al 
economiei. Dintre multiplele 
motive invocate, principalele 
au fost moștenirea de la con
servatori a unui deficit de a- 
proape 800 milioane lire în 
balanfa de plăți și amenin- 
fătoarea instabilitate a lirei 
sterline.

S-a pretins că ar fi nece
sare rezultate rapide, pentru 
a justifica astfel măsurile de 
continuă restrîngere a cererii 
pe piața internă, ducînd la o 
scădere a consumului popu
lației. Iar înghețarea salariilor 
a fost adăugată la întregul 
complex restrictiv pentru a 
convinge pe bancherii interna
ționali — care au acordat îm
prumuturi masive Marii Bri
tanii — că laburiștii sînt de
ciși să folosească metoda or
todoxă a aruncării dificultăți
lor economice în spinarea 
maselor muncitoare.

Pe listă a figurat și un im
portant obiectiv urmărit cu 
insistentă și anume men
ținerea ■— prin introducerea 
înghețării salariilor — a nive
lului costului produselor bri
tanice pentru a le face mai 
competitive pe piețele străi
ne. Fără a îndreptăți pe deplin 
așteptările optimiste, exportul 
a înregistrat o anumită creș
tere, contribuind treptat la 
redresarea parțială a defici
tului comercial. Astăzi acest 
rezultat al înghețului este 
prezentat ca un „succes", me
nit să demonstreze că soluția 
îngrădirilor, apucată de labu-

să 
înscrisă în ca- 
guvernării labu-

CORESPONDENȚA DIN LONDRA 
DE LA LIV1U RODESCV

riști, ar fi salutară pentru eco
nomia națională.

Autorii de analize econo
mice se arată însă destul de 
dezamăgiți de versiunea a- 
cestui „succes", apreciind că 
de fapt bilanțul însumează 
un șir de efecte negative, a 
căror prelungire previzibilă 
ridică noi și grele întrebări. 
A intrat în circulație termenul 
„stagnare". Un studiu recent 
al Confederației Industriei 
Britanice constată că „în ac
tivitatea Industrială a fost a- 
tins’punctul de jos". Despre 
abandonatul plan economic

nut cu acest prilej) prevede 
că orice cerere de majorare 
a salariilor trebuie să treacă 
prin procedura unui control 
prealabil exercitat de Depar
tamentul prețurilor și venitu
rilor, care are latitudinea de 
a aproba sau respinge. Dar 
și în acest caz, salariul devi
ne negociabil numai atunci 
cînd se dovedește contribuția 
muncitorilor solicitant la ri
dicarea productivității muncii. 
Anul acesta, Ministerul Mun
cii a examinat 310 cereri de 
mărire a salariilor constatîn- 
du -se că 250 dintre acestea

— care prevedea initial un 
ritm anual de creștere a pro
ducției cu 4 la sută — a- 
proape nici nu se mai vor
bește, iar economiștii se în
doiesc de realismul previziu
nii ministrului finanțelor, că 
anul acesta producfia indus
trială va crește cu 3 la sută.

Teoretic, perioada de în
ghețare a salariilor a luat sfîr- 
șit. In practică însă, barierele 
restrictive asigură o prelun
gire a situa(iei. într-adevăr, 
capitolul II al legii prefurilor 
și veniturilor, „activizat” 
printr-o recentă votare în Ca
mera Comunelor (peste 20 de 
depufa)i laburiști s-au abți-

fiîndeplinesc condifia. Vor 
ele însă satisfăcute ?

în cercurile conducerii la
buriste este semnalată teme
rea că satisfacerea revendi
cărilor în domeniul salariilor 
după 20 iulie ar „compro
mite” rezultatele objinute atît 
de greu în decursul anului de 
înghef, mărind costul pro
ducției și micșorînd totodată 
competitivitatea mărfurilor bri
tanice în exterior. în această 
mișcare a cererilor de majo
rare sînt implicați, deocam
dată, aproape 7 milioane de 
oameni cu salariile insu
ficiente față de creșterea 
prefurilor, fafă de scumpirea

generală a traiului. Intr-o si
tuație conțrastantă se află 
marile firme industriale, că
rora anul înghețului nu le-a 
fost deloc neprielnic : divi
dendele declarate de circa 
200 de companii britanice au 
fost în această perioadă mai 
mari decif în anii precedenți.

Creat în mod deliberat, tot 
în contextul politicii de auste
ritate, șomajul a luat treptat 
proporții, ultimele date statis
tice oficiale indicînd pe luna 
iulie peste 543 000 oameni, 
adică aproape dublu față de 
numărul din iulie 1966. Este 
cea mai mare cifră din ultimii 
27 ani după cum reiese din 
graficul alăturat, reprodus din 
ziarul 
Pentru 
însă o creștere șl mai sub
stanțială. Unii economiști pre
zic că în ianuarie sau februa
rie 1968 șomajul ar putea a- 
tinge cifra de 700 000 oa
meni, sau poate mai mult.

Frămînfăriie și nemulțumiri
le acumulate în ultimul timp 
în Partidul laburist și în sin
dicate s-au accentuat, luînd a- 
cum forma dezaprobării des
chise. A fost dată publicității 
o declarație, 
de deputați 
exprimă în 
veri decepția 
mișcarea laburistă față de ac
tuala situație economică crea
tă ca urmare a politicii da 
restricții și austeritate. Do
cumentul critică prioritatea 
acordată apărării lirei ster
line, dar sacrificînd în schimb 
creșterea producției, folosirea 
completă a mîinii de lucru, 
planificarea pe scară naționa
lă și lărgirea serviciilor so
ciale.

Pe de altă parte, conserva
torii au și introdus o moțiune 
care exprimă neîncredere 
fafă de modul în care e con
dusă economia națională, iar 
liderul lor Edward Heath ur
mează să conducă luni, în 
Camera Comunelor, un atac 
general anti-laburist.

Ce se va întîmpla după 
sorocul împlinit la 20 iulie? 
Economiștii se așteaptă în ge
neral la o prelungire a vechii 
practici constînd în intervenții 
spontane și ajustări tempora
re. Adică folosirea regulatoru
lui economic ca principal in
strument de menținere a pro
vizoratului. Durata acestuia se 
arată imprevizibilă.

„Financial Times", 
viitor se așteaptă

semnată de 70 
laburiști, care 
termeni se- 
crescîndă în

CAIRO 23 (Agerpres). — Cu pri
lejul Zilei naționale a R.A.U., a 
15-a aniversare de la revoluția care 
a dus la răsturnarea monarhiei, la 
Universitatea din Cairo a avut loc 
duminică un miting. Cu această oca
zie, președintele R.A.U., Gamal Ab
del Nasser, a rostit o cuvîntare în 
care s-a ocupat de situația politică 
și economică a țării după războiul 
din Orientul Apropiat.

law

0 nouă „maree nea
gră” a aPăruț de data aceasta 
în apropierea plajelor stațiunii 
balneare Las Ventanas, din veci
nătatea capitalei chiliene, ca ur
mare a avarierii conductei petro
liere care alimenta uzina termo
electrică din această stațiune. Au
toritățile maritime de la Valpa
raiso au mobilizat puternice forțe 
pentru înlăturarea pericolului po
luării plajei. In urma tristei ex
periențe franco-engleze ca urma
re a eșuării petrolierului „Torrey 
Canyon", municipalitatea din Val
paraiso a hotărît să incendieze 
masa de petrol cu ajutorul elicop
terelor.

Congresul S.O.H.Y.O. In 
capitala Japoniei s-au încheiat lu
crările celui de-al 34-lea Congres 
al Consiliului General al Sindica
telor (S.O.H.Y.O.), cea mai puterni
că organizație sindicală, care nu
mără peste 4 200 000 de membri. 
Delegații la Congres au adoptat 
programul de acțiune pentru anul 
în curs, care prevede dezvoltarea 
luptei în apărarea drepturilor mun
citorilor. Participanții s-au pronun
țat pentru desfășurarea unei cam
panii de masă împotriva agresiunii 
americane în Vietnam și pentru 
retrocedarea Insulei Okinawa către 
Japonia.

0 relatare a presei vest* 
germane. Corespondentul din 
Bonn al ziarului parizian „Le 
Monde" relatează că numeroase 
ziare vest-germane -reiau informa
ția publicată joi de ziarul „Ge
neral Anzeiger". Potrivit acestei 
informații, cancelarul Kiesinger ar 
fi arătat, în fața biroului partidului 
creștin democrat, că, în cursul re
centelor sale convorbiri cu preșe
dintele Franței, de Gaulle, acesta 
l-ar fi sfătuit să recunoască în sfîr- 
șit linia Oder-Neisse ca frontieră 
definitivă a Germaniei în răsărit, 
în sprijinul acestui sfat, de Gaulle 
ar fi invocat răsunetul favorabil pe 
care l-ar avea o astfel de hotărîre 
în Europa răsăriteană.

Cea mai vîrstnică fe
meie din Argentina a în
cetat din viață. Ea se nu- 
mea Anita Rojas, locuia la San
tiago del Estero, și era în vîrstă 
de 135 ide ani. A avut 6 copii, 34 
de nepoți, 18 strănepoți și 8 răs- 
strănepoți. A păstrat o luciditate 
extraordinară pînă în ultimele zile 
ale vieții.

La Tașkent » fost înregistrat 
sîmbătă un cutremur de gradul 
4,5. Epicentrul cutremurului s-a 
aflat în partea centrală a orașului. 
Acesta este cel de-al 785-lea cu
tremur care a zguduit capitala 
Uzbekistanului de la 26 aprilie 1966.

Zilele trecute s-a deschis în Elveția primul eliport pentru elicopterele 
folosite în transportul interior și, atunci cînd e cazul, în acțiuni xle salvare. 
Clișeul de mai sus reprodus din ziarul elvețian Die Tat reprezintă un 
elicopter deasupra noului eliport.

PUTERNIC CUTREMUR 0 nouă reuniune

Inaugurarea unei mari 
hidrocentrale pe fluviul 
Rhon. Primul nrinistru francez 
Georges Pompidou a prezidat du
minică ceremonia solemnă a inau
gurării unei mari hidrocentrale pe 
fluviul Rhon în apropiere de orașul 
Lyon. Lucrările de construcție a 
hidrocentralei au început în anul 
1962. Ele se ridică la valoarea de 
595 milioane franci. Lungimea ba
rajului este de 170 de metri, iar 
puterea hidrocentralei de 80 000 Kw.

IN TURCIA
ISTANBUL 23 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă anunță că sîm
bătă în regiunea Sakarya din 
vestul Turciei, la o depărtare de 150 
km de Istanbul, s-a produs un pu- 
ternia cutremur ■ de pămînt soldat 
cu morți, răniți, clădiri distruse și 
însemnate pagube materiale. Cel 
mai mare număr de victime s-a în
registrat în localitatea Adapazari, 
unde a fost epicentrul cutremurului, 
care a avut o intensitate de gradul 
9. După cum transmite agenția

France Presse, bilanțul oficial 
victimelor era, duminică la ora 
GMT de 68 morți și 193 de răniți. 
La Adapazari, o moscheie, o uzină 
de utilaj agricol și mai multe 
imobile au fost distruse, iar o parte 
din clădirea poștei și telegrafului 
a fost avariată.

Ultimul mare 
mint din Turcia 
la 4 septembrie
cu peste 2 000 de morți și 1 700 ră
niți.

al
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cutremur de pă- 
a fost înregistrat 
1966 și s-a soldat

I

$

Clădire prăbușită în localitatea Adapazari

a C.O.S.P.A.R.
LONDRA. Peste 600 de specialiști 

în cercetarea spațiului cosmic, re- 
prezentînd 46 de țări vor lua parte 
la o nouă reuniune a C.O.S.P.A.R., 
(comitetul internațional pentru cer
cetările spațiale) care se 
luni în capitala Angliei.

Agenția France Presse 
nunță această știre, arată
dinea de zi a reuniunii se află dis
cuții despre cele mai noi cercetări 
cu privire la zborurile omului în 
cosmos, la planete, îndeosebi la 
Lună, Marte , și Venus, la razele 
cosmice, la urmărirea sateliților, la 
detectarea și colectarea prafului 
cosmic etc.

deschide

care a- 
că la or-

Carnet diplomatic
• La Roma s-a anuntat oficial că, 

la invitația președintelui Johnson, 
Giuseppe Saragat. președintele Ita
liei, va face la 19 septembrie o vizită 
la Washington. In prealabil. Saragat 
va face o vizită oficială în Canada, 
între 11—15 septembrie, iar ulterior, 
o vizită în Australia, între 25 sep
tembrie — 1 octombrie. Președintele 
Italiei va fi însoțit de ministrul ita
lian al afacerilor externe. Amintore 
Fanfani.

O Cercurile oficiale din Istanbul 
au anuntat că. la 28 august, regele 
Hussein al Iordaniei va face o vizită 
oficială în Turcia.

® Ludvig Erhard, fostul cancelar 
vest-german. s-a înapoiat sîmbătă la 
Bonn'. El ’a făcut o vizită în Statele 
Unite. în cursul căreia s-a întîlnit cu 
președintele Johnson.

După o lungă serie de experiențe s-a constatat:

FUMUL DE ȚIGARĂ
PROVOACĂ TUMORI

Fumul de țigară provoacă tu
mori ale pielii — cel puțin la 
șoareci — aceasta este concluzia 
raportului publicat la Londra de 
Biroul de cercetări asupra tutunu
lui după o lungă serie de expe
riențe, efectuate asupra a circa 
8 000 de șoareci și constînd din 
aplicarea fumului condensat de 
țigară pe pielea cobailor. S-au

format tumori canceroase cu atît 
mai frecvente, cu cît doza de fum 
aplicată era mai mare.

Raportul precizează, pe de altă 
parte, că dintre toate substan
țele susceptibile de a provoca 
cancerul, hidrocarburile policicli- 
ce erau cele mai frecvente și că 
acestea ar putea fi izolate și se
parate de tutun.
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