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• BACĂU
în cinstea zilei de 23 August, 

întreprinderile industriale din re
giunea Bacău anunță însemnate 
succese. Pînă la această dată, u- 
nitățile din industria materialelor 
de construcții, a extracției și pre
lucrării țițeiului, de prelucrare a 
metalelor, a hîrtiei și celulozei au 
livrat peste plan, printre altele, 
11 200 tone ciment, 2 700 000 cără
mizi, 4 400 tone benzină, 9 200 tone 
motorină, 2 055 tone celuloză, 526 
tone hîrtie, 4 400 tone țevi. în pri
mele șapte luni ale anului, va
loarea produselor realizate peste 
plan de întreprinderile regiunii se 
ridică la circa 100 milioane lei.

(Agerpres)
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Republicii Populare Române cu privire

la extinderea intervenției militare

americane împotriva poporului vietnamez

ÎN ÎNTÎMPINAREA

ZILEI DE 23 AUGUST

MINUTELE UZINEI

(De la corespondentul nostru). — 
Minerii de la Teliuc, furnizorii 
principali ai minereului de fier 
pentru furnalele Hunedoarei, men
țin schimb cu schimb, zi de zi ril- 
mult înalt al întrecerii socialiste, 
mărind decalajul dintre angaja
mente și realizări la toji indicato
rii. La productivitatea muncii, fi
zică și valorică, ei prevăzusem 
o depășire fată de plan cu 4 la 
sută ; au realizat 8,29 la sută și 
respectiv 7,89 la sută. Conținutul 
de metal în minereu s-au angajat 
să-l sporească cu 0,5 la sută ■ au 
realizat 3,22 la sută. Mecanizînd 
lucrările de extraejie și încărcare, 
organizîndu-se mai bine locurile 
de muncă, sporindu-se simțitor in
dicii de utilizare ai utilajelor și 
agregatelor, de Ia Începutul anu
lui șl pînă acum s-au extras peste 
plan 40 000 tone de minereu.

onstructorii de la Uzina de strunguri din Arad au 
livrat acum cîteva zile primele strunguri revolver 
cu ax orizontal — SRO-40, cum le denumesc 
ei. Aceasta a însemnat îndeplinirea înainte 
de termen a unuia dintre angajamentele luate în 
întrecerea socialistă.

De la începutul anului, planul producției marfă 
depășit cu 1,25 la sută, productivitatea mun- 

crescut cu 0,69 Ia sută, iar economiile reali
zate prin reducerea prețului de cost se cifrează la 605 000 lei 
(față de 750 000 lei cît prevede angajamentul pînă la sfîrșitul 
anului). Adăugăm acestui scurt bilanț încă un fapt. Constructorii 
de strunguri au livrat beneficiarilor din cea mai tînără familie 75 
strunguri din seria SRO-40 și 25 bucăți din seria SRO-25. Ei 
sînt hotărîți să execute, încă luna aceasta, ultimele strunguri de 
acest tip, prevăzute pentru acest an.

Și acum fapte și constatări de-a lungul întregului 
logic.

Montaj. Cele cinci tipuri de strunguri care se fabrică în 
mod curent în uzină, au aici numeroși reprezentanți 
drumul beneficiarilor. Sînt ultimele bucăți pe care secția montaj 
le-a realizat din planul prevăzut în prima decadă a lunii august.

flux tehno-

gata să ia

Aici, la montaj — ne spune inginerul Ambrozie Bălăneanu, șeful 
secției — lucrează mulți tineri. Totul : principiul de 
funcționare, schemele electrice ale celei mai complexe mașini-u- 
nelte care s-a construit aici, s-au însușit din mers. După cele 8 
ore de lucru atelierul se transforma în amfiteatre, iar inginerul 
Viorel Andra, șeful atelierului, îi introducea în legea lui Ohm, le 
făcea cunoscut modul de funcționare a cuplajului electromagnetic 
cu care sînt înzestrate strungurile din seria SRO sau le vorbea 
despre funcționarea comenzii program.

— Graba era firească. Timpul de asimilare era foarte scurt. 
Trebuia prețuită fiecare zi — ne spunea inginerul Andra. De re
gulă perioada de asimilare a celorlalte tipuri de strunguri univer
sale dura 40—43 zile, în unele cazuri chiar mai mult. SRO-40 a 
fost asimilat numai în 25 de zile, iar SRO-25 în mai puțin. O 
dată cu preocuparea pentru cunoașterea caracteristicilor cons
tructive ale acestor mașini noi, ne-am îngrijit ca oamenii să-și 
însușească și tehnologia. Muncitorii care executau prototipurile, 
cei mai buni ingineri tehnologi au fost invitați să facă demons
trația tehnologiei.

Opinia publică din tara noa
stră a luat cunoștință cu pro
fundă îngrijorare și reprobare 
de noile măsuri în vederea ex
tinderii intervenției militare a 
imperialismului american îm
potriva poporului vietnamez. 
Hotărîrea guvernului Statelor 
Unite ale Americii de a spori 
cu încă 50 000 de oameni efec
tivul forțelor sale armate din 
Vietnam reprezintă un act de 
agravare a războiului din Viet
nam, sporește pericolele la a- 
dresa păcii în Asia de sud-est, 
constituie o sursă de noi pri
mejdii pentru toate popoarele, 
pentru pacea și securitatea 
generală. Săvîrșind aceste ac
țiuni agresive, guvernul S.U.A. 
se încarcă cu o nouă și grea 
răspundere.

Trimiterea de noi trupe in- 
tervenționiste ca și înmulțirea 
bombardamentelor asupra o- 
rașelor și satelor din Vietna
mul de nord arată că, în ciu
da declarațiilor de intenții paș
nice, Statele Unite, încâlcind 
normele elementare ale drep
tului internațional, intensifică 
războiul fățiș împotriva unui

stat independent și suveran — 
Republica Democrată Vietnam 
— împotriva poporului vietna
mez, care își apără libertatea 
și dreptul său sacru și inalie
nabil de a dispune de propria 
soartă.

Guvernul Republicii Popu
lare Române, dînd glas gîndu- 
rilor și sentimentelor întregu
lui popor, condamnă cu cea 
mai mare fermitate aceste ac
țiuni agresive. Pornind de Ia 
principiul că fiecare popor are 
dreptul de a-și hotărî în mod 
liber destinul, fără nici un a- 
mestec din afară, poporul nos
tru își exprimă încă o dată, cu 
toată tăria, solidaritatea și 
sprijinul său deplin față de 
lupta dreaptă a poporului viet
namez, susține în mod ferm 
declarația din 2 august 1965 a 
guvernului Republicii Demo
crate Vietnam.

Programul expus de guver
nul Republicii Democrate 
Vietnam și de Frontul Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de sud — unicul repre
zentant legitm al poporului 
din această parte a Vietnamu-

lui — arată calea rezolvării 
problemei vietnameze. Așa 
cum a subliniat în repetate 
rîndurî, Guvernul Republicii 
Populare Române consideră 
imperios necesar să se pună 
în aplicare prevederile acor
durilor 
1954, să 
mentele 
călcare 
securității Republicii 
erate Vietnam, să se pună ca
păt războiului de agresiune 
din Vietnamul de sud, să fie 
retrase toate trupele străine 
din Vietnam. Poporul vietna
mez, să fie lăsat să-și rezolve 
singur problemele sale interne 
în conformitate cu interesele 
și voința s£_ proprie.

Guvernul și poporul român, 
reafirmîndu-și întreaga soli
daritate, simpatie și sprijin 
față de cauza dreaptă a po
porului vietnamez, își exprimă 
nestrămutata lor încredere în 
victoria luptei eroice a aces
tuia pentru independența, su
veranitatea, unitatea și inte
gritatea teritorială a patriei 
sale.

de la Geneva din 
înceteze bombarda- 
aeriene și orice în- 
a _ suveranității și 

Demo-

Construcții pentru studenții gălățeni

V. DINULESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

In timp ce studenții gălățeni 
își petrec zilele de vacanță, con
structorii au terminat pentru ei 
noi clădiri. La Institutul pedago
gic de trei ani a fost ridicată o 
nouă sală de sport. De aseme
nea, a fost reamenajat fi dotat

cu aparate noi laboratorul „foto
cinema", cel de fizică și de știin
țele naturii. Pentru studenții sec
ției de piscicultura a Institutului 
politehnic se construiește un 
bazin piscicol cu caracter de la
borator, unde se va putea studia 
viața diferitelor specii de pești.

Altul acesta, pentru crearea de 
noi condifii de studiu în cele 
două institute de învățămînt su
perior din Galați, a fost alocată 
suma de 1400 000 lei.

(Agerpres)

• GALAȚI
(De la corespondentul nostru). 

— Prin aplicarea unor măsuri 
tehnico-organizatorice (introdu
cerea unei noi retete de fabrica
re a plăcilor P.A.L., bazată pe fo
losirea întăritorului rapid, modifi
carea transportoarelor de la linia 
de presare a așchiilor la secția 
P.A.L. 2, precum și darea in folo
sință a cohitorului tambur) lucră
torii Combinatului pentru indus
trializarea lemnului din Brăila au 
obținut de la începutul anului im
portante succese în producție. 
Planul producției globale a fost 
depășit cu peste 1 600 000 lei, iar 
cel al producției marfă cu aproape
1 900 000 lei. Succese însemnate a 
obținut colectivul acestei mari în
treprinderi în direcția îmbunătăți
rii calității produselor. Așa, de 
pildă, la secția P.A.L. indicele de 
calitate al plăcilor aglomerate a 
crescut cu 4,31 Ia sută față de sar
cina prevăzută, iar la secția P.A.L.
2 cu 15,18 la sută. totuși asupra cartierului Drumul TabereiPerspectivă largă și parțială
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în atelierul stațiunii a Intrat un tractor. Mecanizatorul a venit cu el la reparații 
acum, în plină campanie. Cine e vinovat de această pierdere de timp ? Cît durează 
reparația ? Cum funcționează și cum sînt îngrijite mașinile pentru ca ele să meargă 
din plin ? Aceste întrebări au constituit subiectul unui raid-anchetă pe care l-am 
întreprins recent printre mecanizatorii de la S.M.T Sf.-Gheorghe, regiunea Bra
șov. Ne-au răspuns t

MIHAI VĂRZARU, inginer mecanic cu 
reparațiile : — Stațiunea noastră dispune, 
printre altele, da 228 tractoare dintre care 
96 sînt „Universal“ 650 și 651. în acest 
an reparațiile au fost mult mai bine execu
tate decît în anii trecuți. Operațiile s-au 
efectuate pe posturi de lucru. Fiecare 
mecanizator a răspuns de mașina lui. Cînd 
au pornit tractoarele la brigăzi, aveam 
garanția că toate vor merge strună. Cele 
două ateliere-mobile, dotate cu aparate de 
sudură, cu piese de schimb, deservite de 
meseriași buni, sînt bune puncte de spri
jin ale atelierului stațiunii. Apoi, trebuie 
spus că a crescut competența mecanizato
rilor în prevenirea defecțiunilor. Mai sînt 
însă cazuri cînd tractoarele rămîn în braz
dă. Unele nu pot fi reparate pe loc. A- 
proape zilnio sînt aduse în stațiune cîte 
3—4 tractoare...'.

ZOLTAN SOCACI, mecanic i — îm
preună cu trei tineri lucrez pe unul din 
cele două ateliere mobile. Avem tot ce 
ne trebuie ca să intervenim operativ la

remedierea defecțiunilor. La brigăzile de 
la Ozun, Vîrghiș, Sf.-Gheorghe, am 
executat operații urgente. S-a calculat că 
dacă unele reparații s-ar fi făcut la ate
lier, în loc de 2—3 ore ar fi durat 6—8 
ore. Totuși, cred că pentru cele 21 de bri
găzi ale stațiunii noastre sînt prea puține 
două ateliere-mobile. Distanțele între bri
găzi sînt mari. De exemplu, cînd ne aflam 
la brigada de la Ileni, am fost anunțați 
să mergem si la Valea-Crișului. Am ajuns 
cu întîrziere. Astfel, un tractor a stat a- 
proape două zile din cauza unei defec
țiuni pe care am pus-o la punct în două 
ore. Calculat în... arături, acesta înseamnă 
un minus de circa 6 hectare. Sînt condiții 
ca să mai funcționeze încă un atelier mo
bil. De aceea propunem conducerii ca 
pentru campania de toamnă să se mai 
amenajeze unul.

NICOLAE BARBU

(Continuare în pag. a IlI-a)

E o cărare-n în pămînt — legenda, 
și-i una în stele — balada Mioriței; 
pe oricare din ele ai merge, ajungi în 
inima Vrancei. Și una și alta au fost 
suite de oameni, în timp, generații 
după generații...

Și mai e al treilea drum, adîncit în 
piatră și arcuit în cer, drumul care în
fruntă torenții și împlîntă pădurile în 
apele sălbatece, drumul pe care con
structorii îl croiesc astăzi, între legen
dă și baladă, păstrîndu-le îndrăzneala 
și frumusețea, continuîndu-le.

Aveam să urmez drumul acesta în 
Vrancea de azi.

Aici, munții în ruină vorbesc de ja
ful^ pădurilor, de frumusețea culmilor 
prădate, de torenții care s-au năpustit 
în piatra golașă, tîrînd-o în albia rîu- 
rilor.

De la împăduriri la construcția dru
murilor, de la acele aparent mărunte 
lucrări în munte, pentru corectarea 
torenților, la podurile noi de bbton 
care înfruntă puhoaiele, — toate pot 
fi numite, cu adevărat, lucrări de artă. 
A început reconstituirea acestui monu
ment al naturii pe care societatea capi-

...PE-O GURĂ DE RAI
talistă l-a lăsat pradă jafului și dis
trugerii.

E ceea ce fac oamenii de azi, scoțînd 
la iveală frumusețile Vrancei, adău- 
gîndu-le dimensiuni noi.

II Comori
Tulnic!, Năruja, Vrîncioaia, Spulber, 

Nereju!... Numele satelor au sonorități 
între cîntec, talangă de turme și vuiet 
de crivăț. De sus, de la monumentul 
lui Ștefan cel Mare, ridicat pe culmea 
dintre apa Putnei și apa Nărujei, cu
prinzi țara legendei. Culmile se întrec, 
înalt, într-o fugă pietroasă, abruptă. 
Amenințător și golaș se ridică, într-un 
fund de zare, Dealul Primejdiei, cu 
legenda lui; în altă zare Dealul Fata 
Nărujii, cu legenda lui și Dealul Zăba

lei ; pîraiele au săpat, pînă la sînge, 
piatra.

In ziua de vară auzi cerul albastru 
izbindu-se între țărmul Mării Sarma- 
tice care s-a întins, cîndva, peste aces
te locuri. Munții Vrancei s-au ridicat 
straturi-straturi, din mare și din le
gendă ; undeva, în vulcanii din adînc, 
s-au întîlnit și contopit patetic geolo
gia cu istoria.

In acest peisaj abrupt își fac loc sa
tele, albind sub acoperișuri de șiță. Li
vezile grele de fructe și pășunile înflo
rite. Oamenii, apele, munții — își sînt 
aici pe măsură. Aici, alături de cer și 
munți, s-au șlefuit pietrele scumpe ale 
poeziei noastre populare, au înflorit în 
lemn chenarele cu stele și frunze sti
lizate sobru, și cusăturile alese; 
veacuri la rînd au crescut omenia și 
firea mîndră a mocanilor. In țara de

piatră și torente sălbatice, vechea Țară 
a Vrancei, cu pîine puțină, frumosul 
a fost dat la masă, cu bucatele, să sa
ture. Cașul oilor a fost „tipărit“ cu 
flori și stele; masa și scaunele de 
lemn greu au glesne de fată, în jocul 
de linii dat de meșterul acestor locuri. 
Săceavul de Sus, de la prispa casei, 
stîlpii și ușile, au fost înnobilate de 
același meșter, cunoscător al armonii
lor geometrice, învățate de la pămînt 
și păduri, de la rîuri și stele. Pretu
tindeni arta și-a pus pecetea firesc — 
trudă și bucurie omenească, lăsată 
moștenire pentru alt șir de oameni.

Vin muzeografi din toată țara, po
posesc sfioși în porțile vrîncene, cerce-

FLORENȚA ALBU

(Continuare In pag. a Il-a)

TELEGRAMA

Excelentei Sale Domnului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Române
București

Doresc să vă adresez profundele mele mulțumiri pentru căldurosul și 
prietenescul dumneavoastră mesaj de felicitare transmis cu ocazia celei de a 
XlII-a aniversări a Revoluției din Republica Arabă Unită. Adresez Excelen
ței Voastre, membrilor guvernului și țării dumneavoastră prietene cele mai 
bune urări și continue succese.

ALI SABRI
Prim-ministru al Republicii Arabe Unite

ABIA S A ROSTIT
„BUNA ZIUA"

La „Electroputere", uzina in care la fiecare trei zile este gata 
de drum o nouă locomotivă Diesel și alte numeroase aparate 
și mașini electrice, fac practică 186 de tineri, studenți ai Insti
tutului politehnic din București (Facultatea de electrotehnică) 
și ai Institutului politehnic din Timișoara (Facultatea de elec
trotehnică și Facultatea de mecanică) allați aici Ia practică in 
producție.

In mare, practica studenților din anul IV are două obiective: 
unul tehnico-știintific și un altul economico-organizatoric. A- 
cest din urmă obiectiv a constituit tema unei discuții la care 
am invitat să-și spună cuvintul îndrumători de practică din 
partea facultăților și specialiști din uzină.

în (ața cuptorului Martin, de la Combinatul siderurgic Reșița, studenti din anul
IV al Facultății de metalurgie din Bucu resti, aliati la practică, tșl verifică cunoș- 

fiata i G. GVfSU

• Ing. MIRCEA CIUGU- 
DEANU — asistent la Institu
tul politehnic din Timișoara:

— Conform programei alcă
tuită de institut, perioada de 
practică a studenților anului 
ÎV se împarte în două etape, 
în prima etapă« care a durat

patru sptămîni, studenții au 
trecut prin toate secțiile și ser
viciile uzinei. Această etapă a 
avut un caracter de informare. 
Tn etapa a doua, studenții fac 
practică de nivel ingineresc : 
împărțiți în grupe de cîte trei, 
sub îndrumarea unui inginer,

ei au primit spre rezolvare 
teme de producție. De aseme
nea, vor efectua și unele ope
rațiuni pe care în mod curent 
le face inginerul: observații a- 
supra probelor la mașini elec
trice ; participarea la încercări 
de tip la standurile de probă ; 
calcule de proiecte interme
diare etc. Timpul de practică 
este însă foarte scurt, abia pot 
fi cuprinse toate aspectele teh- 
nico-științifice ale producției. 
Așa că studenții nu au posibi
litatea să acorde o atenție de
osebită problemelor econo
miei și organizării producției.

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)



Ca un leitmotiv revin în dis
cuțiile despre turism și ex
cursii— ghizii. Excursioniștii 
își manifestă fie nemulțumirea, 
fie dezaprobarea față de felul 
cum aceștia se achită de obli
gațiile lor. Reiese din docu
mentația făcută de ziarul nos
tru pînă acum că rolul ghizi
lor nu este prea bine precizat 
în practica O.N.T.

Cum se efectuează munca 
ghizilor și care e destinația ei 
firească ?

Pentru a ne verifica opiniile 
ne-am 'adresat și unor specia
liști din domeniul istoriei, geo
grafiei, istoriei artelor ori cul
turii, domenii cu informația 
cărora ghizii se află prin na
tura profesiei lor intr-un con
tact permanent.

Prof. Dr. VINTILĂ MIHĂI- 
LESCU, consultant științific al 
Institutului de Geografie al 
Academiei R.P.R., ne-a decla
rat următoarele:

După părerea mea este a- 
proape obligatoriu ca ghidul 
turistic să fie un specialist, în- 
țelegînd prin aceasta nu numai 
o persoană cu studii superioare 
ci și una supusă pregătirii pre
alabile, atente în mai multe 
ramuri științifice și artistice. 
Consider, de asemenea, că în 
pregătirea sa multilaterală 
trebuie accentuată latura geo
grafiei de ansamblu și nu 
aceea a unei specialități geo
grafice oarecare care presupu
ne destule limite și rigidități 
din punctul de vedere abordat 
de noi aici. Nu trebuie uitat că 
ghidul se adresează, în general, 
oamenilor de cultură cu pregă
tire medie, urmărind,în primul 
rînd, realizarea unei drumeții 
pe. cit de utilă, pe atît de plă
cută și antrenantă.

— In ceea ce privește spe
cialitatea dv., la ce s-ar limita 
activitatea unui ghid turistic ?

Ceea ce are o impor
tanță majoră, e sarcina deose
bit de dificilă dar plină de sa
tisfacții, de a înlocui din pers
pectiva majorității turiștilor

ldeea de pitoresc facil, static, 
pe care și-o creează despre a- 
numite regiuni ale țării deve
nite celebre mai mult prin tra
diție. Se impune relevarea 
luptei titanice pe care o 
poartă omul zilelor noas
tre pentru a stăpîni na
tura, deseori răzvrătită. (Pu
țini turiști care admiră frumu
sețea litoralului știu ce greu
tăți au întîmpinat constructorii 
în acel mediu geografic deose
bit pentru a înălța minunatele 
„castele“ clădite pe nisip... 
Fundația de beton armat este 
aproape cît volumul blocurilor 
in întregime). Să se entuzias
meze ghizii în fața Detunate-

— Evident, și încă foarte 
mult. In afară de cîteva re
giuni arhicunoscute ca Litora
lul, Bucegii, Valea Prahovei, 
Valea Oltului și parțial Mol
dova s-ar mai cuveni organi
zate interesante și instructive 
excursii și în alte regiuni ale 
țării (Banat, Oltenia, Transil
vania, Dobrogea etc). Deoarece 
prezintă interes, atît datorită 
impetuoaselor transformări 
naturale și economice cît și 
datorită faptului că sînt păs
trătoare ale unor vechi civili
zații antice sau românești (Do
brogea, Munții Apuseni, Mara
mureșul etc). Foarte puțini 
drumeți cunosc frumusețile

profesie

memoriale din Moldova ne-a 
dat putința să observăm că o 
parte din ghizii localnici sînt 
departe de a-și îndeplini cu 
maximă eficiență îndatoririle. 
Carența principală e incompe
tența, lipsa de informații etc. 
Deci O.N.T. (cate nu este doar 
o întreprindere de transpor
turi) trebțiie să acopere prin 
ghizii proprii aceste goluri a- 
tunci cînd ele se ivesc. Asupra 
acestei chestiuni l-am consul
tat pe HORI A OPRESCU, mu
zeograf principal al Muzeului 
literaturii române din Bucu
rești.

— Aș îndrăzni să afirm că 
ghidul .trebuie să fie mai mult

lor sălbatice și colțuroase, dar 
să atragă atenția călătorilor și 
asupra uimitoarei puteri de a- 
daptare a omului la mediul în
conjurător, așezările omenești, 
atingînd altitudinea de 1 200— 
1 400 de metri! Lîngă farmecul 
pitoresc natural trebuie aso
ciate și frumusețile create de 
om, ca parte integrantă a pei
sajului (Hidrocentralele de la 
Bicaz, de la Argeș, Combina
tele din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Turnu Măgu
rele etc.). Datele geografiei fi
zice trebuie completate cu 
date ale geografiei economice, 
ale florei, faunei, ocupațiilor 
de bază ale locuitorilor regiu
nilor respective etc.

—■ Credeți că activitatea tu
ristică din țara noastră poate 
fi îmbunătățită ?

deosebit de variate ale Munți
lor Apuseni. De pildă, în Mun
ții Bihorului, întîlnim cea mai 
reprezentativă regiune carstică 
a țării (Cetățile Ponorului, 
Peștera Scărișoara etc), ale că
rei frumuseți minerale, fac 
din regiune un adevărat mu
zeu natural. De aceea se 
recomandă mai multă aten
ție în îmbogățirea și alegerea 
traseelor prin consultarea 
obligatorie a specialiștilor geo
grafi sau etnografi, sociologi 
etc., fapt care ar duce și la 
dezvoltarea turismului în mul
te regiuni ale țării, insuficient 
cunoscute și dotate din acest 
punct de vedere (posibilități de 
transport, cazare, condiții opti
me și de securitate în timpul 
călătoriilor etc).

Un raid făcut prin casele

decît un specialist. Activității 
acesteia, deosebit de importan
te, de culturalizare, alături de 
presă, radio, televiziune, etc, 
trebuie să i se consacre multă 
dragoste și pasiune, căci ea e 
arta de a extrage esențialul 
din diversul cotidian pe care 
altfel călătorul nu l-ar cu
noaște, sau i-ar trebui un 
timp infinit mai mare. Tre
buie aflat un element cald, 
omenesc de comunicare între 
ghid și temporarii săi însoți
tori, făcîndu-i pe aceștia să nu 
uite atît de ușor obiectivele 
mai importante pe care le-au 
vizitat. Evident, lucrurile nu 
sînt ușoare și tocmai de aceea 
pregătirea trebuie să fie spe
cială.

E greu, de exemplu, în spe
cialitatea noastră, de a prezen

ta atrăgător un text de litera
tură veche, ori un manuscris 
cu scriere chirilică, și cu toate 
acestea practica a dovedit că 
nu e imposibil. Pasiunea acea
sta trebuie să fie dublată de 
buna pregătire științifică, ghi
dul trebuie să poată da expli
cații competente atît în muzee, 
cît și la case memoriale, sau 
alte obiective legate de viața 
sau activitatea scriitorilor 
noștri ori personalităților noa
stre culturale, istorice atît oa
menilor fără pregătire cît și 
celor cu pregătire superioară. 
Adresîndu-se de obicei grupe
lor eterogene, ghidul nu tre
buie să debiteze o lecție ste
reotipă, memorizată, ci să se 
adapteze cu mult „tact peda
gogic“ diverselor situații.

Cred apoi că ar trebui să se 
extindă și mai mult acțiunea 
de vizitare a muzeului litera
turii române, muzeu de interes 
internațional, fiind, în afară 
de cel din Praga, singurul 
muzeu specializat din lume 
pentru întreaga literatură na
țională. Traseele turistice ar 
trebui să mai includă vizitarea 
unor numeroase case memo
riale răspîndite în toată țara 
mai puțin cunoscute ca cele 
consacrate lui Rebreanu (Pris
lop) Emil Isac (Cluj), Haș- 
deu (Cîmpina), I. A. Bas- 
sarabescu (Ploiești), Vlahuță 
(Dragosloveni) etc. etc. Mai a- 
mintim pe cele în curs de pre
gătire de la Oradea consacra
te lui Iosif Vulcan și Ady En- 
dre și pe aceea a lui Panait 
Istrati (Măcin-Brăila). E vizi
bil că dacă se includ și aceste 
obiective ghidul trebuie să fie 
un specialist. O altă acțiune 
deosebită ar fi și aceea de edi
tare de broșuri-ghid speciali
zate (obiective istorice, de artă, 
literatură, geografie etc), de
osebit de utile atît ghizilor cît 
și călătorilor, fie ei și solitari.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

Una din halele de țevi su

date de la Uzina metalurgică

Iași

Spectatori exigenți 

dar muzica ușoară 

tot... ușoară
(Urmare din pag. I)

Dialog cu cei mai

tineri poeți

tează spuma dantelată a maramelor și 
catrințelor încrustate cu fir de aur. 
Creatori populari sînt toți oamenii de 
aici: toate femeile știu să coasă, toți 
bărbații știu să încrusteze în lemn. Și 
totuși, numai cîtorva dintre ei, cîtorva 
dintre ele, satul le acordă o încredere 
deosebită. In această competiție, doar 
ei, cei cîțiva ai fiecărui sat, sînt meș- 
terii-artiști.

...Intre munții despuiați de păduri la 
care au putut ajunge societățile de ex
ploatare, între frumusețile pustiite de 
lăcomie, oamenii au știut să păstreze 
aceste comori de artă neatinse. Desco
perirea lor, azi, este descoperirea 
Vrancei însăși.

în silvicultură, venea pentru prima 
oară în Țara Vrancei. In locul păduri
lor avea să găsească ruina lor. Poate 
încă de atunci s-a dăruit, tînărul ingi
ner, visului de a vedea crescînd din 
nou pădurile pe culmile acestea ; de a 
contribui el însuși la această operă grea. 
In 1936 o grupă de studenți inimoși 
printre care și Aurel Constantine seu, 
înființau prima pepinieră în Vrancea. 
Dar cu o singură pepinieră nu se pu
tea trece la adevărata împădurire. Era 
un început timid. Anul 1948 a însem
nat asaltul. Încă un deceniu și pinii,

IV Inscripție pe 
drum nou

un

munți, sa- 
spete, fru-

Scrisorile care sosesc zilnic 
la redacție oferă adeseori și 
prilejul unor revederi poetice 
autentice. Sint tineri care în
cearcă stăruitor porțile versu
lui, printr-o muncă tenace, re
velatoare. li cunoaștem, nu
mele lor se reține și solicită, 
desigur, atenția. 'Versurile îi re
comandă de altfel cu căl
dură:

ION DUMITRESCU este ope
rator la Complexul chimic de 
la Brazi, membru al cenaclului 
literar „I. L. Caragiale" Plo
iești. Versurile sale urmează 
un drum ascendent și de cele 
mai multe ori izbutesc a fi 
clare, contigurind cu emoție 
un profil artistic in devenire. 
De la notații lirice, avind ca 
obiect o ipostază sau alta a 
realității, și pină la încercările 
de meditație, surprinzătoare 
uneori, Ion Dumitrescu își per
fecționează cu exigentă mij
loacele de expresie, gindeșle 
asupra cuvîntului, îi caută sen
sul precis, i-1 ascultă și ope
rează cu imagini simple, con
cludente. Atitudinea sa lirică 
stă .aparent in expectativă. At
mosfera poetică pe care o pre
gătește, izvorind firește din te
matica pe care o abordează, ii 
înglobează insă și sentimentele 
și gesturile, întreaga sa deve
nire. Iată, spre edificare, un 
scurt fragment dintr-o poezie 
dedicată partidului, al cărui 
simbol de lumină poetul II în
țelege ca pe un intim des
tin:

„Recunoscindu-mă-n lumina 
ta / Un drum al lumii mă anti
cipează / Că tu nu poți fi / Nu
mai prezent acum ca o amiază / 
Fără să-mi dai ceva din timpu
rile vechi / Fără să mă-ntorci 
cu chipul spre anul două mii".

Și in altă poezie, meditația 
spre care tinde se realizeazăcu 
o economie de cuvinte frumoa
se. Atmosfera e ca a unei ce
tăți ce deține in inscripții măr
turisiri solemne ale unei pre
zențe umane istorice: Poetul 
scrie: „Treceți ușor prin liniș
tea lui / Acum visează cum se 
ridică / In șeaua calului alb de 
domn / Să adune luminile... / 
Treceți ușor pe lingă somnul 
lui / E răsturnat deasupra ce
tății / Treceți prin această 
noapte a lui / Ca pe niște po
duri de cristal / Să nu-i spar- 
geți sufletul".

Interesante sint aproape toa
te poeziile trimise de Gheorghe 
Cazma din Brașov. Excepție 
mai bună iac însă categoric, cî
teva strofe care obligă desigur 
la eforturi mai atente, con
tinui. Iată un exemplu din 
poezia „Certificat 3b naștere“: 
„încărunțiți de dor, dormind 
pe-o zare munții / Trăiau in vis 
răcoarea zăpezilor dinții, / Pă
duri Ii se uscaseră sub ceru- 
ntreg al frunții / Trudind să 
stringă rouă-ntr-o urmă de căl- 
cii".

Cel puțin ideea artistică a 
ultimului vers merita In conti
nuare a fi dezvoltată, aducind 
argument de metaforă sugestivă 
mesajului care trebuie trans
mis cu claritate cititorului. In
vocația retorică din final, es
tompează apoi întreaga atitu
dine lirică și anulează de fapt 
emoția. La fel se întimplă și in 
altă încercare de creație „Odih
na tractoriștilor". Versuri ca 
acestea : „Umbrele s-au retras 
pe sub mașini / Năucite, supte

de căldură, / Stau să crape bul
gării prea plini / De dogoarea 
zilei peste arături", sînt evi
dent estompate de aceeași lipsă 
de finalizare artistică, răminind 
numai ca simple și desigur u- 
tile exerciții poetice. Ceea ce j 
desigur poate conduce spre o I 
experiență poetică proprie, spre 
a izbindă încurajatoare. Mate
rial pentru aceasta se vede că 
există.

Gheorghe Duță — București: 
ideea smulgerii din inerție a 
mai fost alocată, și cu mare 
succes, de N. Labiș. Cei ce se 
angajează in continuare pe a- 
ceastă temă au un drum deja 
încercat și ca atare cu atît mai 
greu. Mai ales că, in ciclul de 
versuri trimise redacției, argu
mentele poetice, metaforele, 
pornesc prea de deparle pen
tru a putea sprijini ideea, tnde- 
părtind-o, în cele din urmă, de 
la obiect. Apare astfel vagul, 
incertul, pe alocuri abstracția. 
Surparea „turnului de fildeș", ca 
simbol, solicită, de asemenea, o 
gîndire poetică activă, mijloace 
de expresie specifice, iar nu 
numai afirmație. In general, 
prea multe afirmații și definiții 
in vers exclud posibilitatea unei 
atitudini lirice autentice, a emo
ției capabilă de a fi receptată.

Versurile trimise de Floren
tin Cațan rezumă numai o rea
litate, fără însă a o transfigura 
artistic. De aici izvorăște pro
babil și practica unui anume 
stil de cronică rimată „Seara 
s-a anunțat în cartier / Că-n 
parcuri va fi iarăși soare / Și 
că primăvara va ieși pe alei / 
Cu copiii grădinițelor la plim
bare" /

Poezia prin însăși definiția ei, 
solicită totuși o autenticitate 
caracteristică a sentimentelor, 
a gindurilor, a tot ceea ce prac
tic face azi obiect de înnobilare 
artistică. Altiel, creațiile rămîn 
dincolo de exercițiu și apar nu
mai ca procese de intenție.

Ion Chingaru, Ion Băbuș, Ion 
Crăciun — Argeș ■, Vie. D. Buhă- 
ianu, Bacău ; Ștefan Mihai Fiii- 
pescu — Dobrogea ; Lăcrămioa- I 
ra Dumitriu — Iași; Seul Vicu 
Decebal, Ion Anichiței — Su
ceava ; Paraschiva Ciornei — 
Galați, Ion Aldea, Cioabă Ma- 
rincu, Maria Bakoș — Bucu
rești i Dumitru Căprioru, Ion 
St. Crușoveanu — Oltenia ; Au
rel Drugă — Banat.

După toate aceste nume ar 
putea urma desigur și un foarte 
cuprinzător „etc.“. Gitindu-le în
cercările de creație, ai adeseori 
senzația aceasta a cernelii care 
nu s-a svîntat încă pe hlrtie, și 
plicul, gata, a și fost expediat 
la redacție. Nerăbdarea e moti
vată firește, dar de aici și pînă 
la exigență nimeni altcineva 
decît autorii înșiși nu pot să-și 
fie mai bine de folos. Căci se 
pune problema nu numai a ta
lentului, ci și a cultivării ace
stui talent, a educării lui prin 
cultură. De aceea, nu atita gra
bă cu expediatul primelor în
cercări literare 1 Lucrați încă a- 
supra lor, confruntați-le cu opi
niile proprii, mai tlrziu, cind 
singuri puteți alege și respinge 
ceea ce o dată ați scris ; cind | 
ceea ce ați scris rezistă discer- 
nămtntului critic pe care vi-1 j 
formați > și atunci, eu încredere, ; 
lrimiteți-le,
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...Pe-o

La Nereju — satul dintre 
tul cu bărbați înalți, lăți în 
moși; oameni care au înf runtat urșii, 
au doborît brazi, au învîrtit horele 
vrîncești și au stăvilit zăpoarele, obi
ceiurile de an nou, de nuntă și moarte 
vin de departe — tulburătoare și a- 
dînci, din Miorița și de mai departe.

primele mașini au pă- 
cu drumul 
luptele cu 
oi și exca- 
prin vadul 

între 
și 
la

cîțiva dintre 
participant 
că în festivalul 

cu

ti- 
in

Năruja e cam ce sînt Cîmpenii pen
tru Țara Moților. De aici a pornit, la 
începutul veacului XIX, răzmerița îm
potriva boierului Ion 
veanu care, sprijinit 
Alexandru Ipsilanți, a 
atingă de drepturile 
vrîncenilor de Ștefan 
prezece ani a durat procesul cu boierul 
și în fața neînduplecării răzeșilor, 
marele vistiernic al Țării Moldovei a 
trebuit să dea înapoi.

Pe aici și-au făcut loc jecmănitorii pă
durilor, un veac mai trîziu, mai abili 
decît boierul Russet.

Năruja, satul care numără cîteva 
veacuri, e azi un centru important. 
Școlile, căminul cultural — construcție 
de seamă, spitalul, lumina electrică, 
biblioteca de peste 7 000 de volume, 
fruntașă pe regiune, radioficarea și 
șantierul constructorilor de drumuri, 
adaugă monografia veche cu atîtea 
obiective de seamă.

Se vorbește despre înființarea unui 
ansamblu folcloric
Năruja, buciumașii din Spulber, dan
satorii soliști de la 
mai multe rînduri 
regiune și pe țară, filmați, recent, de 
televiziune, și-au cîștigat faima unor 
artiști de seamă.

Mulți entuziaști are Țara Vrancei! 
Mă gîndesc în primul rînd la ing. dr. 
Aurel Constantinescu, de la Ocolul Sil
vic din Năruja. In 1930, tînărul student

Russet Rozno- 
de domnitorul 
îndrăznit să se 
răzeșilor lăsate
Voievod. Treis-

— dansatorii din

Nereju, premiați în 
la concursurile pe

gură

de rai
de statura unui, copil acum, vor fi pă
dure, păduri.

— Pădurea e o permanență. La noi •, 
se lucrează cu deceniile, cu veacurile. 
Pentru anii viitori cresc puieții răsă
diți de noi. Dar cit de frumos e să 
trăiești în vecinătatea de vis și certi
tudine cu acest viitor ! 362 de hectare 
au fost împădurite numai anul acesta, 
pe dealurile Nărujei. Pepiniere sînt 
acum pretutindeni. Terenurile degra
date dispar sub îngrădirile vii, sub acest 
verde robust. Pentru asemenea operă, 
atît de mult cinstită în zilele noastre, 
merită să-ți închini întreaga viață...

La jilereju 
truns nu de mult, 
nou, în construcție, 
ursul care mai 
vatoarele care 
apelor pînă în 
măștile pentru 
înalta tensiune 
Borzești spre Vidra Vrancei, de la bu
ciumele care-i vesteau pe feciorii 
Vrăncioaiei, peste șapte culmi, pînă la 
radiourile care apropie lumea pînă-n 
pragul Țării Vrancei — sînt istorii în
tregi, stratificate în munți 
satelor.

Abia s-a început drumul 
piii nerejenilor au pornit, 
ca oricînd, spre școli, mai

Pe aici va trece drum asfaltat, peste 
munți, spre Brașov, spun oamenii. Ma
șinile șantierului aduc mereu vești 
care tulbură viața bătrînului sat. Ca
banele de lemn proaspăt, înălțate pen
tru muncitorii șantierului de drumuri 
au răsărit peste tot. La Nereju Mic, la 
Herăstrău, pe Lepșa... Copiii care se 
scaldă în pîraiele repezi, aleargă să 
admire fuga „Universalelor“ prin va
duri, peste pietre, pe colinele mun
toase.

Pînă la sfîrșitul anului 1965, drumul 
spre Nereju va fi gata; pînă în zece 
ani, pădurile răsădite pe zeci de mii de 
hectare, vor crește înalte ; în anii nou
lui plan de perspectivă și realizări, 
plan parafat de hotărîrile Congresului, 
înalta tensiune va ajunge și în satele 
cele mai îndepărtate ale Vrancei; dru
muri turistice, de piatră și asfalt, vor 
trece prin aceste sate legendare, fă- 
cîndu-le cunoscută frumusețea, como
rile de artă, obiceiurile, cîntecele...

La un capăt este legenda — perma
nentă ; la celălalt, istoria noastră vie 
care creează alte permanențe, pe mă
sura oamenilor de azi.

odată
Intre 

dă iama în 
înaintează 

inima munților, 
obiceiurile vechi 

care-și face loc de

și-n vatra

nou 
mai 

departe.

și co- 
mulți

rchestra Casei de 
discuri „Electre- 
cord“, dirijată de 
Alexandru Imre și 
orchestra radiotele- 
viziunii condusă de 
artistul emerrt Sile

Dinicu, au completat ieri seară 
programul concursului de muzi
că ușoară de la Mamaia, acom- 
paniindu-i pe soliștii care au 
prezentat în a doua interpreta
re cele 27 de melodii ale festi
valului. în ciuda norilor amenin
țători care au întunecat cerul li
toralului, spectatorii au ținut să 
fie prezenți la această manifesta
re. Păcat că interesul publicului 
nu a fost răsplătit cu un egal in
teres din partea celor care răs
pund de organizarea în incinta 
teatrului a unui ștand cu discu
rile și partiturile festivalului. A- 
ceste discuri și partituri se gă
sesc oriunde pe litoral, numai la 
intrarea teatrului din Mamaia 
nu. De asemenea, spectacolul ca 
atare nu a satisfăcut în întregi
me exigența spectatorilor prin 
lipsa de echilibru a succesiunii 
melodiilor și prin calitatea me
diocră, cu aer de improvizație, a 
comperajului. în ce privește ca
litatea melodiilor am cerut păre
rea cîtorva spectatori care acum, 
după a doua ediție, și-au făcut 
deja o impresie de ansamblu. 
Iată în cîteva cuvinte opiniile 
lor :

Mi-au plăcut 
nerii interpreți 
concurs, și cred 
din acest an interpreții sînt 
un pas înaintea compozitorilor.
Muzicalitatea lui Constantin 
Drăghici, ritmul interior al lui 
Horia Moculescu, spontaneitatea 
și vioiciunea Ancăi Agemolu, 
precum și calitățile altor cînlă- 
reți mi-au făcut o bună impre
sie. Este îmbucurătoare promo
varea largă a unor nume noi de 
cîntăreți tineri care asigură va
rietate și prospețime interpre
tării.

M. CIOBOTARU — medic: 
Este lăudabilă tendința com

pozitorilor noștri, evidentă în 
acest festival, de a se apropia de 
comoara muzicii populare ro
mânești, O atestă cîntecele ca 
„Mureșana“ de George Grigo- 
riu, „Noi ne iubim" de Viorel 
Doboș, „Dorule“ de Temistocle 
Popa etc. Se pare insă că în cele 
mai multe cazuri, compozitorii 
nu au găsit încă soluția legătu
rii organice dintre sursa folclori
că și propria lor inspirație. De a- 
ceea ai uneori senzația mimării 
formale a folclorului, fără sesi
zarea esenței acestora pe care 
artiștii aparținînd altor genuri 
au descoperit-o de mult.

SANDA ULMENI —- studen
tă :

Probabil ca unele dintre melo
diile festivalului vor avea suc
ces. Cred însă ca compozitorii 
de muzică ușoară ne rămîn încă 
datori, nouă tinerilor, cu cintece- 
le legate de viața, de preocupă
rile și sentimentele noastre. Am 
ascultat cu plăcere cîteva cîntece 
închinate frumuseților patriei 
(chiar dacă melodiile nu erau 
intru totul izbutite), multe cân
tece despre dragoste, vreo două 
despre tinerețe în general. Am 
regretat însă lipsa cintecelor stu
dențești, sportive, de excursie 
care ar fi răspuns unor preocu
pări frecvente din viața noastră. 
De asemenea, festivalul a cuprins 
prea puține melodii de dans pe 
ritmuri moderne, atît de îndră
gite de noi toți. Sînt convinsă 
că orice tînăr ar dori să-și pe
treacă serile libere dansînd pa 
melodii și ritmuri românești.

★
Fișele de aprecieri completate 

de spectatori la fiecare concert 
reprezintă și ele o oglindă fidelă 
a opiniilor lor. în agenda viitoa
relor zile ale festivalului Vom 
continua sondarea opiniei publi
cului și prin intermediul acesto
ra.

PETRU MIHAI, regizor de 
teatru :

Ca spectator fidel al tuturor 
festivalurilor de muzică ușoară 
am impresia că manifestarea de 
anul acesta nu a realizat în în
tregime acel progres vizibil pe 
care îl așteptam cu toții. Dacă 
textele au fost în general îngri
jite sau în orice caz fără striden
țe și banalități, puține dintre 
melodii trec dincolo de zona 
obișnuitului. Mi-au plăcut melo
diile „Să cîntăm“ de George 
Grigoriu, „Hunedoara“ de Te
mistocle Popa, „Cu tine“ de Va- 
sile Veselovschi și încă două sau 
trei. în general, cam multă me
lancolie, cam abundă tonul ele
giac în dauna cîntecelor vioaie 
și tinerești. Chiar dacă unele 
dintre ele sînt frumoase, numă
rul mare de cîtece 
„Nu am știut să 
„Cum să uit ce a 
tine“, „O • vioară

IN

GEORGE MIHÄESCU 
COSTIN SEBASTIAN

EUGEN TĂIERE 
metodist 

al Casei raionale 
de cultură 

Adjud
MIHAI GHENCEA — con

structor la I.C.H. Constanța.

cu titluri ca : 
te păstrez“, 
fost“, „Fără 
veche“ etc.

creează o imagine ușor diformată 
a sentimentelor tineretului nos
tru. Așteptăm de la acest festi
val mai mult antren, mai multă 
tinerețe“.

EXCURSIE

Colocviu
studențesc despre

prietenilor

Comitetul regional 
U.T.C. Bacău a orga
nizat de curînd o ex
cursie prin țară la care 
au participat 180 de 
tineri de pe șantierele 
și din întreprinderile 
regiunii, tineri care 
s-au evidențiat in ac
țiunile patriotice în
treprinse in această

Excursia organizată 
pe traseul: Bacău— 
București — Pitești— 
Valea Oltului — Si
biu — Brașov — O- 
rașul Gheorghe Gheor- 
giu-Dej — Bacău, a 

ex- 
de 
de 
în-

m , Bacău, 
oferit tinerilor 
curșioniști prilejul 
a vizita o serie 
obiective turistice 
cepînd cu monumente

de cultură și ale na
turii și sfirșind cu o- 
biective industriale de 
o deosebită importan
ță — realizări ale re
gimului democrat- 
popular.

In ultimul timp, mai multe teatre bucureștene 
sau din țară, au introdus în repertoriu piese pină 
acum nejucate pe scenele românești. înnoirea re
pertoriului a adus și o înnoire de mijloace. Regi
zorii au căutat, uneori cu mai multă insistență 
decît va fi cerut-o cauza, mijloace de expresie 
medita, încercare care n-a rămas fără consecințe 
asupra publicului. Acesta și-a manifestat ori en
tuziasmul ori, de cele mai multe ori, deruta 
în fața unor puneri in scenă care o rupeau nu 
numai cu montările tradiționale, dar și cu sen
surile textului interpretat. Cazul spectacolului 
Caragiale — Ionescu, este mult discutat căci re
gizorul a depășit intențiile autorului și a deplasat 
accentele în text. Cauza stă după cit se vede pînă 
acum intr-un împrumut de idei venit o dată cu 
noul repertoriu, idei ce n-au fost bine asimilate 
și, mai ales, de loc bine aplicate, împrumut con
fuz în urma căruia unii au pus chiar un semn de 
egalitate ce nu se poate pune intre teatrul modern

absurdului. Despre aceasta ne vorbescși teatrul
mai jos cîțiva studenți ai Institutului de Teatru. 
In cuvîntul lor, viitorii regizori și critici de teatru 
privesc cu luciditate genul de teatru absurd, ob- 
servîndu-i limitele și întrebîndu-se dacă ne e sau 
nu util. In discuțiile lor, ei evidențiază faptul că 
apariția pieselor lui Beckett sau Ionescu este fi
rească în cadrul unei lumi pline de suspiciune șt 
neîncredere. Prin această observație regizorii și 
criticii de mîine atrag indirect atenția asupra ne 
potrivirii dintre mijloacele teatrului absurd și 
majoritatea realităților noastre sociale de unde sc 
poate deduce că utilizarea și, cu atît mai mult, 
asimilarea acestor mijloace e o chestiune dificilă 
mai ales cînd nu sint cerute de textul dramatic 
Ei îl consideră, de comun acord, o importantă 
etapă a muncii in studio, un moment dintre cele 
mai instructive in asimilarea măiestriei, observîn- 
du-i fără ocol obscuritatea, specifică, a limbaju
lui.

AUREL MANEA, anul II, re
gie, teatru.

Teatrul ionescian este un a- 
pel disperat la adresa unei 
lumi unde rațiunii i se acordă 
un credit înspăimîntător de 
mic. Acolo unde rațiunea nu 
mai există, se poate întîmpla 
orice. Acolo, apar rinocerii, a- 
par bestiile, ucigașii, acolo 
apare moartea hîdă, apar mon
ștrii. „Somnul rațiunii zămis
lește monștri". M-am convins 
de acest adevăr, pregătind pen
tru examenul de sfirșit de an 
piesa lui Ionescu „Lecția".

Nu există nimic mai cumplit 
decît oameni care acționează 
antirațional. „Lecția" este unul 
din coșmarurile ionesciene 
despre acest lucru. Din acest 
punct de vedere, o consider o 
piesă actuală.

Ionescu nu este însă un scrii
tor consecvent. Autorul „Lec
ției" și „Rinocerilor" este și au
torul „Scaunelor"... Dacă am a- 
junge cu toții la concluzia ex
primată în „Scaunele" și alte 
lucrări ale sale de același ca
libru, ar însemna ca de mîine

dimineață să rupem orice legă
tură, să încetăm orice comuni
care, orice încercare de a în
țelege sau a ne face înțeleși, 
să ne izolăm, să asistăm doar 
la curgerea eternă a timpului și 
să supraviețuim creîndu-ne o 
mare iluzie, o mare minciună. 
Se poate întîmpla atunci să-ți 
pierzi încrederea în autorul Eu
gen Ionescu. Atîta timp cît Be- 
renger comunică cu oamenii, îi 
iubește — reușește să rămînă în 
viață. Izolat, retras, singur — 
moare, dispare în întuneric ne- 
lăsînd nimic îh urmă. Atît timp 
cît piesele sale comunică ade
văruri, fie ele și dureroase, tea
trul său are longevitatea asigu
rată. Cînd este încifrat și obscur 
nu va lăsa ecouri.

VALERIU SĂNDULESCU. Co
laborarea cu un coleg regizor 
în pregătirea examenului său 
de an, cu piesa „Regele UBU" 
de A. Jary, a prilejuit și prima 
mea întîlnire cu teatrul absurd.

Personajele — de un sarcasm 
violent — sînt, ca și la Beckett 
sau Ionescu, golite de fondul 
lor uman, devenite fantoșe,

concretizări ale absurdului unor 
existențe stupide. Astfel de ro
luri sint pentru un actor un 
apel permanent și insistent la 
luciditate. Nimic din participa
rea emoționată, intuitivă, a ac
torului nu poate contribui la 
crearea unui astfel de personaj. 
Este nevoie de o excelentă 
pregătire profesională, de o 
stăpînire sigură a mijloacelor 
de expresie, sub aspectele cele 
mai variate. Ca și caricatura, 
ele trebuie să fie executate cu 
o mină sigură, cu o știință 
exactă a amănuntului expresiv.

Concizia — prin sugestie, 
precizia — prin detaliu semni
ficativ, iată imperativele acto
rului și teatrului modern. Și 
teatrul absurd este, fără să fie 
singura — o formă de artă 
care impune această școală. 
Poate că și aceste virtuți vor 
contribui la nașterea teatrului 
viitorului, la modelarea unei 
forme noi în care să se toarne 
viață, lumină, încredere în ziua 
de mîine — adică ceea ce tea
trului absurd de astăzi îi lip
sește indiscutabil.



Fotbal
f V V V V •

tara „păsări

a începutul fiecărui sezon fotbalistic 
să consemnăm un număr mai mare sau 
reri de transfer, pentru una . sau alta 
de fotbal. De aceea, pentru nimeni nu a mai fost o 
surpriză numărul mare de tineri fotbaliști care populau 
în aceste zile strada Vasile Conta (unde se află sediul 
Consiliului General al U.C.F.S.) pentru a se informa 
în ce stadiu se mai află cererile lor de transfer. Nu ne-a 

surprins, de aceea, nici informarea primită din partea Federației de 
fotbal — citiți cu atenție, nu-i nici o eroare — că pentru actualul se
zon fotbalistic s-au primit 1 200 de cereri de transfer. Fiecare dintre 
aceste cereri exprimă dorința unui jucător, indiferent din ce cate
gorie, de a părăsi clubul în care a activat pînă mai ieri și, în mai 
toate aceste cereri există angajamentul petiționarului de a se strădui 
să contribuie la ridicarea calitativă a fotbalului. Paradoxal, de vreme 
ce, după părerea noastră, calitatea slabă a fotbalului care se mai 
practică Ia noi izvorăște și din „obișnuința" unor fotbaliști ■— și nu
mărul acestora, din păcate, este cam mare — de a „călători" din- 
tr-un oraș într-altul, de la o echipă la alta. Situația aceasta a fost 
încurajată, în bună măsură, și de către Federația de fotbal care, în 
anii trecuți, a aprobat cu largheță un număr prea mare de transfe
rări. Este acum momentul să fie analizate lucrurile cu temeinicie și 
profunzime. Departe de gîndul de a discuta cele 1 200 de cereri aflate 
în dosarele federației. Această operație trebuie făcută și va fi soluțio
nată în modul cel mai corespunzător de către forul nostru de specia
litate. Ce trebuie, însă, spus din capul locului : în primul rînd, există 
un număr mult prea mare de jucători din categoria A care au devenit 
„tradiționali" prin perseverența în a se călători, după numai un se
zon, de la o echipă la alta. Este de la sine înțeles că aceștia nu re
ușesc să se atașeze de colectivul vreunei echipe, să îndrăgească cu
lorile clubului pe 
în această populară 
ției aproape în fiecare an. Un singur exemplu : Cacoveanu. După ce 
a plecat de la Steaua, s-a oprit pe la Progresul, apoi, mai tîrziu, la 
Pitești, la Baia Mare, iar acum vrea să se reîntoarcă în București (so- 
licitînd transfer pentru formația „Flacăra Roșie”). Nici o noutate, 
dacă spunem că asemenea lui Cacoveanu avem multe „păsări călă
toare" în categoria A. Să-i numim pe cei mai... consacrați : Traian 
Ivănescu, Iancu, Sasu, ca și alții mai tineri, Ivan, Oprișan (Petrolul 
Ploiești). Și lista este mult mai bogată, dar lăsăm studierea și apre
cierea ei tot în seama federației, pentru a trage cele mai potrivite 
concluzii și a lua cele mai oportune măsuri.

„Obiceiul" transferului are puterea de a contamina și... a trecut 
din categoria A în B, de acolo în ți, practicîndu-se astăzi pînă jos, 
în campionatele regionale și raionale. Ceea ce ni se pare mai grav 
este faptul că și de la echipe de prestigiu, care s-au impus în fot
balul nostru, în fiecare an se transferă jucători în perioada oficială, 
sau chiar și în timpul desfășurării competiției. Asemenea exemple 
întîlnim la Progresul, Dinamo, Petrolul, Steaua sau Steagul Roșu. 
Motivele de transfer sînt diverse, numeroase și chiar puerile, după 
cum atestă cererile respective. Semnatarul nu încearcă, nici un mo
ment, regretul pentru echipa de care se desparte, acolo unde s-a 
format sau acolo unde a primit primele aplauze. Confirmarea lipsei 
de stabilitate a fotbaliștilor, a lipsei de dragoste față de culorile clu
bului în care au activat, arată faptul că despărțirea se întîmplă 
adeseori în momentul în care formația a retrogradat într-o categorie 
interioară. Atunci, în momente dificile, cînd ar trebui împreună, ti
tulari cu rezerve, să închege mai puternic acest colectiv în dorința 
unei evoluții foarte bune, pentru ca în anul viitor să promoveze, 
componenții de bază pleacă în alte formații. Am citit în „Sportul 
popular" apărut luni, 9 august, o declarație a antrenorului Titus 
Ozon. Intre altele, Ozon declara cu satisfacție că Iotul formației 
Progresul, care a retrogradat din prima categorie, se află intact și 
băieții săi se pregătesc pentru reînceperea campionatului, unde vor 
lupta cu toată ardoarea pentru a reveni în categoria A. Ne-am bucu
rat sincer pentru dorința formației Progresul, pentru viitoarele sa
tisfacții ale suporterilor echipei, am admirat hotărîrea lui Mateianu, 
Iancu, Dumitru Popescu și a altora de a rămîne în formație. între
vedeam de pe acum jocurile bune ale echipei în divizia B, cărora 
avea să le urmeze promovarea în prima competiție fotbalistică a ță
rii. Ce-am aflat, cîteva zile mai tîrziu, de la U.C.F.S. ne-a surprins 
însă. Iancu se află printre cei cu cereri de transfer, vrea să redevină 
student la Iași, de unde se vede că pasiunea lui, preferința pentru o 
echipă sau alta, nu are limită. La fel Ioachim Popescu și Dumitru Po
pescu de la aceeași echipă.

Cauze, evident, sînt 
muncă de educație din 
tivă, animate uneori 
jucători.

Alături de spectatori,
Macri, Nunweiller, Georgescu (Rapid) și Georgeșcu (Știința Cluj) 
care de ani de zile evoluează în aceeași echipă cu o dragoste sta
tornică pentru culorile clubului, pentru suporterii atit de pasionați 
care-i încurajează cu atîta căldură si vorbesc despre „veterani" cu 
venerație. Oare ceilalți, aflați la polul opus, puși mereu pe plimba
re, n-au plecat niciodată urechea la glasul cald al publicului de pe 
stadioane, nu l-au înțeles niciodată, nu și-au înțeles pe deplin pro
pria pasiune ?

Din păcate, sînt și unii antrenori care, de Ia un an la altul, își desco
peră vocația pentru altă echipă. Cu doi-trei ani în urmă, ziarul nos
tru publica declarația fotbaliștilor de la Dinamo Bacău (aflați în pra
gul retrogradării) de a continua să se pregătească și să joace mai 
bine pentru a evita retrogradarea. In caz de nereușită întreaga echi
pă, în frunte cu antrenorul Mărdărescu, s-a angajat atunci să nu pă
răsească clubul, să joace în divizia B la un asemenea, nivel pentu a 
reveni printre primele echipe ale țării. La cîteva luni, în fruntea ce
lor care au părăsit Clubul Dinamo Bacău se afla antrenorul Vintilă 
Mărdărescu, plecat la Pitești șl, după numai un an, stabilit, deo
camdată, la Farul Constanta. Un itinerariu bogat a avut și antrenorul 
Botescu. Or, atunci cînd antrenorul este pentru una sau alta dintre 
formații un simplu musafir, e lesne de înțeles ce fel de muncă de 
educație poate desfășura în formarea jucătorilor și omogenizarea 
echipei și la ce rezultate ne putem aștepta. Exemple de antrenori 
care-și părăsesc echipele nu se limitează Ia un singur caz. Uneori, si 
cluburile sînt vinovate însă de asemenea plecări. De ce să se întîm- 
ple așa ?

Asemenea probleme, ridicate și cu alte prilejuri, reclamă inter
venția cu mai mare eficiență a federației de specialitate, a U.C.F.S., 
care sînt direct chemate să contribuie și astfel la ridicarea nivelu
lui și a prestigiului fotbalului nostru. Este cazul ca de această dată 
să intervină cu măsuri prompte și eficace pentru a înlătura definitiv 
acest maraton al fotbaliștilor dintr-o echipă într-alta, care dăunează 
ridicării fotbalului la nivelul cerințelor actuale.

Este adevărat, există unele situații, unele motive temeinice, în care 
federația, analizînd cu răspundere, trebuie să acorde transferul. Dar 
asemenea cazuri trebuie să fie foarte rare și nu atunci cînd prin 
aceasta echipa este văduvită de cei mai valoroși fotbaliști, în favoa
rea altor echipe, așa cum s-a întîmplat și, din păcate, se mai In- 
tîmplă.

Acum, cînd un munte de cereri așteaptă rezolvarea, cînd pe stra
da Vasile Conta este un du-te-vino, cînd jucătorii își oferă servi
ciile unor antrenori, iar alțl antrenori caută să recruteze jucători, 
cînd asistăm la un original „munte de pietate" al picioarelor (mai 
mult sau mai puțin) de aur, este cazul să fie privite cu toată răs
punderea asemenea fapte și să fi® luate cele mai eficace măsuri pen
tru împiedicarea excesului de transferări, care nu mulțumesc pe 
spectatori și aduc pagube calității fotbalului. De altfel, se cuvine 
să precizăm că, după părerea noastră, rezolvarea cererilor de trans
fer cu două zile înainte de începerea campionatului nu este o solu
ție. Atunci, în cazul în care transferările unora dintre jucători tre
buie făcute, operația să fie începută și sfîrșită la timp (poate imediat 
după încheierea campionatului), lăsîndu-le fotbaliștilor și antrenori
lor perioada de vacanță la dispoziție, tocmai pentru a reuși integra
rea perfectă în noua echipă.

calatoare" !

participatcare a
la Congresul P. C. R

Comunist

Primire la tovarășul
lucrări de

Ion Gheorghe Maurer

ne-atn obișnuit 
mai mic de ce- 
din categoriile

aeroportul 
a fost con-

părăsit Ca- 
Partidului

pentru scolari
Pentru școlarii din pninele clase, 

întreprinderea „Electrecord" a edi
tat recent discurile „Bunica" de 
Delavrancea, „Sarea in bucate" de 
Ispirescu, „Hoțul" de Arghezi și 
culegerea „Povești din lumea lar
gă". Aceeași întreprindere a im
primat pe disc, pentru elevii mai 
mari, lucrări din clasicii literatu
rii noastre: Alecsandri, Eminescu, 
Caragiale, Creangă, ale scriitorilor 
contemporani, precum și culegeri 
de versuri din literatura universa
lă, în interpretarea unor cunoscuți 
actori, poeți și prozatori. Printre 
acestea se numără și discurile 
care cuprind texte în lectura lui 
Mihail Sadoveanu șt George Vraca.

In sprijinul predării limbilor 
străine, întreprinderea „Electre- 
cord" a realizat discuri cu texte 
ilustrative pentru teme variate de 
conversație în franceză, rusă, ger
mană și engleză. In completarea 
acestui ciclu de lecții vor mai fi 
editate, în colaborare cu Editura 
științifică, 
cuprinde 
construcții

alte discuri care vor 
texte ilustrative pentru 
gramaticale specifice. 

(Agerpres)

Noi 
telecomunicații 

maritime

care-l reprezintă (pentru scurtă vreme) 
întrecere. I-am întîlnit la porțile federa-

mai multe. Ele dovedesc încă o insuficientă 
partea cluburilor, aspirații lipsite de perspec- 
de ambiții și satisfacții mărunte ale unor

avem toată stima pentru jucători ca : Știrbei,

P. c Marocan

Joi dimineață a 
pitala delegația 
Comunist Marocan, în frunte 
cu Layachi Abdallah, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Marocan, care 
a participat la al IX-lea Con
gres al Partidului 
Român.

La plecare, pe 
Băneasa, delegația 
dusă de tovarășii Virgil Tro- 
fin, Ene Țurcanu, Ion Pățan, 
Uie Rădulescu, de activiști de 
partid.

(Agerpres)

Minutele uzinei
(Urmare din pag. ll

Dar nu întotdeauna, continuă inginerul Andra, totul a mers li
niar. Am întîmpinat și unele greutăți. Dispozitivul hidraulic de 
strîngere nu funcționa bine. Am avut necazuri și la executările 
port-sculei. După studii și încercări repetate făcute de tehnologul 
Constantin Ghiurița, ing. Zoltan Lengyel și strungarii Ion Topp 
și Ioan Fasonak din cadrul secției nu mai aveam bătaie de cap. 
Acum, ne încadrăm în prescripțiile tehnice, am îmbunătățit con
siderabil calitatea.

Multe din îmbunătățirile constructive aduse strungurilor SRO- 
40 și SRO-25 își au locul de naștere aici în secția montaj general. 
Montorii, oamenii dintre cei mai prețuiți și stimați în uzină, au 
contribuit din plin la îmbunătățirea performanțelor tehnice ale 
acestor tipuri de mașini. La eforturile montorilor s-au adăugat 
cele ale strungarilor, frezorilor, ale muncitorilor din secția uzinaj.

— Succesele montorilor — ne spunea tovarășul inginer Emil 
Ciobanu, șeful secției uzinaj-mecanic, depinde și de modul cum 
noi cei de la uzinaj le vom asigura piesele necesare, de ritmul cu 
care ele vor fi livrate. De aceea la fiecare început de lună progra
marea lucrărilor am făcut-o pe om, zi și mașină. în acest fel s-a 
putut asigura un decalaj de 7—8 zile sau cîte o dată chiar mai 
mult. La sfîrșitul lunii iulie, de pildă, montajul avea asigurate din 
partea noastră toate reperele necesare strungurilor prevăzute să 
se monteze pînă la 10 august.

Iosif Zsaid, Adrian Cristea și maistrul Ferdinand Petz de la 
uzinaj sînt numai cîțiva tineri dintre cei care au adus numeroase 
îmbunătățiri, perfecționări tehnice și tehnologice la noile tipuri 
de strunguri.

Apeluri de la brigăzi la S.M.T.
(Urmare din pag. Ij

Pe coasta românească a Mă
rii Negre și pe canalul navi
gabil Sulina s-au terminat noi 
lucrări de telecomunicații ma
ritime, iar altele sint in curs 
de execuție.

Astfel, recent, la Sulina a 
fost dată in funcțiune o sta
ție radio de mare capacitate, 
prin care se asigură siguranța 
navigației vaselor din Marea 
Neagră și gurile Dunării. Tot
odată, în majoritatea porturi
lor cuprinse între Galați și Su
lina se lucrează la instalarea 
radiotelefoanelor.

Cu ajutorul acestor instalații 
moderne de telecomunicații se 
asigură legăturile lesnicioase 
între porturile și navele care 
se află în zona respectivă, pe 
de o parte, și portul Constanța 
și Capitală pe de altă parte.

(Agerpres)

In stațiunea balneară Amara
Foto-; AGERPRES

și tehnico-științifica
Joi dimineața a sosit în țara 

noastră Jivko Jivkov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
conducătorul delegației guver
namentale bulgare la cea de-a 
V-a sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale romàno-bul
gare de colaborare economică 
și tehnico-științifică.

La sosirea sa la Mamaia au 
fost de față Alexandru Bîrlă-

deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Române, precum și membrii 
delegațiilor guvernamentale 
ale celor două țări.

în aceeași zi au început lu
crările sesiunii a V-a a Comi
siei, care sînt prezidate de 
Alexandru Bîrlădeanu, condu
cătorul delegației guverna
mentale române.

(Agerpres)

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a primit joi delega
ția Comitetului orășenesc Pe
kin al P.C. Chinez și a Comu
nei Populare „Prietenia chl- 
no-română“, condusă de Wan 
Li, membru al Secretariatului 
Comitetului orășenesc Pekin 
al P. C. Chinez, care Ia invi
tația Comitetului regional 
București al P.C.R., face o vi
zită în țara noastră.

La primire a asistat tova
rășul Gheorghe Necula, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
București al P.C.R.

(Agerpres)

Informații

PE SCURT

Desen de NEAGU RADULESCU

5cinhia 
tinerelului

n Œ1

Deschiderea festivă

a campionatelor europene

La 12 august, George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a primit în audi
entă pe Saeed Jacoob Shammas, 
în legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor sale de acredi
tare ca ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Kuweitului la 
București.

(Agerpres)

• Ieri a început în Capitală 
Criteriul internațional“ de ci

clism — fond rezervat juniorilor. 
Prima etapă desfășurată de-a 
lungul a 70 km pe un traseu al 
șoselei București—Ploiești a fost 
cîștigată de reprezentantul țării 
noastre Șt. Suciu (Dezrobirea 
Brașov) cronometrat în lh47’03". 
Plutonul a sosit după 6 secunde, 
sprintul revenind francezului 
Geațrard Martin cu timpul de 
Ih47’09“, urmat de Răceanu 
(C.P.B. București), Gh. Juravle 
(Olimpia), V. Ghiță și Șt. Rusen 
(C.S.O. Brăila).

O Întrecerile de nalație din ca
drul Universiadei de la Budapesta 
vor reuni aproximativ 160 de con- 
curenji din 24 de țări. Pînă în 
prezent comitetul de organizare a 
primit înscrierile nominale din 
partea a 16 țări, printre care An
glia, R. F. Germană, U.R.S.S., Ce
hoslovacia, Japonia, Olanda, Unga
ria etc. Printre participanți se re
marcă sportivi valoroși ca record
mana lumii Babanina (U.R.S.S.), 
recordmanul Europei, Gheiman 
(U.R.S.S.), vest-germanul Klein,
care de curînd a stabilit un nou 
record mondial la 220 yarzi liber. 
Pentru săriturile de la trambulină 
comitetul de organizare a primii 
înscrierile nominale din partea a 
9 țări: Anglia, Austria, Cehoslova
cia, Japonia, Polonia, Ungaria, 
R. F. Germană, România și 
U.R.S.S., iar pentru turneul de polo 
pe apă și-au anunțat participarea 
selecționatele Angliei, Austriei, 
Cehoslovaciei, Olandei, Japoniei, 
Ungariei, României și U.R.S.S.

(Agerpres)
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ALEXANDRU ROZA, șef de. 
brigadă la cooperativa agricolă 
din Brăduț: — Am în brigadă 
9 mecanizatori tineri. Toți își 
îngrijesc bine mașinile. Mărturie 
— campania de vară. Graficul 
arată că am realizat sarcinile de 
producție cu o lună mai devre
me. Tînărul Imre Tocuș a rea
lizat planul în proporție de 280 
la sută. Metodele lui de muncă 
au fost discutate în ședințele 
grupei U.T.C. Tinerii le-au pre
luat. Acum alimentarea tractoa
relor se face din mers, diminea
ța, în ora verificării mașinilor, 
în schimbul de noapte se lucrea
ză cu tractoare „Universal 
650“ care au un potențial ridi
cat și faruri mai puternice. Ast
fel, viteza de lucru la arături a 
sporit, în 24 de ore, cu 1-2 hec
tare pe tractor.

CAROL DONAT, organizator 
de grupă U. T. C. în brigada de 
la Ozun : — Dintre cei 14 meca
nizatori ai brigăzii noastre, 12 sînt 
tineri. Am recoltat grîul de 
pe 360 de hectare. Acum 
tractoarele sînt repartizate ast
fel : 5 la arat, 3 la batoze, 5 
la transportul griului la baze și 
al îngrășămintelor pe cîmp. li
nul este la reparații capitale. 
Acum, pe prim plan se situează 
arăturile. Pe 4 tractoare avem a- 
sigurat 
care au fost propuși în ședința 
grupei ~
lucra din plin nici ziua. Ne în
curcă snopii și paiele care stau 
pe miriște. Ar fi nevoie zilnic de 
cîte 50-60 de brațe și 20 de ate
laje ca să avem cîmp de lucru. O 
să luăm legătura cu organizația 
U.T.C. din cooperativa agricolă, 
pentru a-i propune să organize
ze o acțiune a tineretului pen
tru urgentarea strîngerii paielor. 
Sînt mulți tineri țărani coope
ratori. Dacă toți ar fi antrenați 
la această lucrare, am putea ara 
cu toate tractoarele. Avem tineri 
ca Alexandru Nica, Eugen Ur- 
meș, Bela Canadi, cărora le 
merg mașinile ca ceasul, dar 
n-au unde ara. Cele 80 de hec
tare arate pînă acum înseamnă 
prea puțin față de forța meca
nică a brigăzii. Noi ne-am anga
jat în cadrul întrecerii socialiste, 
să terminăm arăturile pînă la 
23 August. Am propus să apli
căm o metodă care a fost folo-

schimbul doi cu tineri

U.T.C. Dar nu putem

sită cu bune rezultate în regiu
nile Bacău și Dobrogea. E vor
ba de niște tîrîșuri. Atașate de 
tractor, ele adună paiele în gră
mezi. Cu două tractoare și trei 
căruțe pot fi eliberate într-o zi 
50 de hectare.

ENO POCUCI, șeful brigăzii:
— Am luat legătura cu tovară
șul Mihai Bendea, inginerul coo
perativei. Ne-a promis că ne va 
ajuta să confecționăm tîrîșurile.

Ar fi bine ca acest sprijin să 
vină mai repede. E păcat că se 
pierd ore nrețioase. Avem de 
pregătit terenul pentru însămîn- 
țările de toamnă. Și treaba asta 
vrem s-o facem cît mai repede 
și mai bine.

ȘTEFAN SIMON, locțiitor al 
secretarului U.T.C. din S.M.T.:
— Majoritatea mecanizatorilor
noștri sînt tineri. Cei 112 ute- 
ciști sînt încadrați în grupele 
U.T.C. de la cele 21 de brigăzi. 
Aproape toți lucrează bine, în
grijesc mașinile, le folosesc la 
întreaga lor capacitate. Sînt în
să și cazuri cînd, din neglijența 
unor tineri, mașinile se defectea
ză. Membrii comitetului U.T.C. 
pe stațiune 
mod egal , ___ ___
grupele. Eu, personal, n-am fost 
în această campanie decît la 
2-3 brigăzi. De la începutul 
campaniei comitetul n-a ținut 
nici o ședință, n-a analizat ac
tivitatea grupelor U.T.C. și în 
consecință, nu ne-am creat posi
bilitatea de a le ajuta. Și se sim
te nevoia unui sprijin mai mare 
acolo unde avem tineri abia ve- 
niți de la școală. Vom dis
cuta despre toate acestea și vom 
lua măsuri cu ocazia adunării 
generale a organizației U.T.C., 
care va avea ioo înainte de în
ceperea campaniei agricole de 
toamnă.

Acestea sînt citeva din răspun
surile primite. Este necesar ca 
membrii comitetului U. T. C. să 
sprijine mai mult organizatorii de 
grupă, să ia măsuri operative de 
îndreptare a lipsurilor și să nu 
aștepte ca despre toate acestea să 
se discute numai în ședințe și în 
adunări generale. în atenția orga
nizațiilor U.T.C. din S.M.T. tre
buie să stea antrenarea tuturor 
tinerilor mecanizatori pentru ter
minarea arăturilor de vară și pre
gătirea terenului Ia un nivel agro
tehnic superior în vederea însă- 
mînțărilor de toamnă.

nu sprijină în 
și eficient toate

Știința juridică 
practicii

și necesitățile
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PETRE CRISTEA 
VASILE RANGA

de caiac - canoe

TEA TR UL ABS URD UL UI

Joi după amiază a avut loc la 
Snagov deschiderea festivă a 
celei de-a 8-a ediții a campiona
telor europene de caiac-canoe la 
care participă sportivi și sporti
ve din 19 țări. Sportivii au fost 
salutați de M. Bîrjega, președin
tele comisiei de organizare, vice
președinte al U.C.F.S. Apoi, a 
luat cuvîntul Charles de Coque- 
reaumont, președintele Federației 
internaționale de caiac-canoe. La 
sfîrșitul festivității, Aurel Duma, 
președintele U.C.F.S., a declarat

deschisă cea de-a 8-a ediție 
campionatelor europene, urînd 
succes participanților.

Ediția din acest an reunește 
379 de participanți din U.R.S.S., 
R. D. Germană, R. F. Germană, 

Suedia, 
Polonia,

Ungaria, Danemarca, 
Olanda, Cehoslovacia, 
Franța, Italia, Iugoslavia, 
garia, Luxemburg, Austria, 
gia, Finlanda, Japonia (în 
de concurs) și România.

afară

(Agerpres)

Abia s-a rostit
(Urmare din pag. I)

• S!ziua

NICOLETA TOIA — studentă 
an II. teatrologie.

Țin minte că acum un an șl 
ceva „Rinocerii", prima noastră 
cunoștință cu „absurdul", ne-a 
contrariat, și pînă la urmă — 
grație spectacolului Teatrului 
de Comedie mai ales — ne-au 
făcut să primim noua formă 
de teatru venită din occident 
Să fie teatrul absurd numai o 
modă ? Sau e realmente o ex
presie specifică epocii ? Despre 
asta — adică despre viitorul 
și durabilitatea artei sale se 
întreabă destul de îngrijorat și 
Ionescu. „Rinocerii" este cea 
mai umană, cea mai optimistă 
— dacă se poate spune așa — 
din opera sa. Cine-i cunoaște 
șl celelalte piese — sau pe cele 
ale lui Beckett ori Adamov, are 
destule motive să-și formuleze 
rezerve serioase cu privire la 
orientarea și mesajul acestui 
teatru, cu privire Ia utilitatea 
lui socială.

Pe de altă parte, esentializa- 
rea maximă, caracterizarea 
Ideilor în formulele drama-

tice consistente, revelatoare, 
este o necesitate vitală a tea
trului. „Absurdul" poate veni 
în ajutorul unor dramaturgi 
care știu să-l folosească — fără 
să se lase influențați, de echi
vocul și neliniștea pe care le 
cultivă teatrul occidental. Pre
cizia și consecvența în adresa 
critică trebuie să condiționeze 
și folosirea mijloacelor de ex
presie specifice teatrului ab
surd. „Somnoroasa aventură", 
de pildă, încearcă timid o con
ciliere între metoda „absurdă" 
și cea realistă — rămînînd ne
clară, neconvingătoare — deși 
ideile și umorul investit își gă
sesc ingenioase raportări în via
ța noastră.

ANDREI ZAHARIA, student 
anul II, regie teatru. „Absur
dul" nu e o noutate a artei se
colului nostru. A existat din 
totdeauna. Comedia, chiar din 
vremea îndepărtată a nașterii 
sale, a conținut o doză de ab
surd. Mi se pare deci improprie 
campania critică care vrea să 
facă din „absurd" descoperirea 
estetică a secolului. Interesul 
pentru absurd căpătînd propor
ții deosebite, se elimină dese-

ori fondul uman al aspectului 
de viată pus sub lupă. Cred 
că aceasta este principala tră
sătură și limită a teatrului ab
surd occidental.

Mai cred că necesitatea care 
l-a zămislit a fost dorința de 
a violenta 
„bunul gust 
fără orizont, fără ideal. ] 
cest punct de vedere, 
absurd contemporan nu < 
in de teatrul lui Brecht s 
reacția furioșilor englezi.

Dar el evident că se susține 
mult mai bine acolo în mediul 
care i-a dat naștere și căruia, el 
îi servește o replică. Ne fiind 
caracteristic peisajului nostru 
social el e mai greu de înțeles 
la noi și are nevoie de serioase 
explicații.

Dar care e poziția acestor au
tori ? Progresismul — poziție 
care dezvăluie și condamnă un 
rău social existent ? Sau ne
gativismul constînd în încrimi
narea a tot ce-i în jur, în anu
larea sensului existenței ? Cred 
că teatrul absurd occidental 
înclină deseori spre a doua po
ziție. Or, după părerea mea, 
un teatru — o operă de artă

existența plată, 
al burghezului 

Din a- 
teatrul 
e stră- 
sau de

în general — care nimicește 
totul fără să afirme nimic nu 
trăiește. Și Caragiale și Gogol 
cultivă în operele lor o anu
mită doză de absurd (țintuind 
la stîlpul infamiei pe toții ab
surzii, fără excepție), dar se ci
tește printre rînduri, în rîspl 
sănătos, un optimism robust, o 
încredere în altă lume. Absur
dul contemporan, cu predilecția 
lui pentru sinistru, elimină 
perspectivele.

Autorii 
atace 
ținta 
și în 
dresa 
rilor" 
deducții. Pasiunea pentru sim
bol și metaforă este evidentă. 
Dar tot aici se află și principala 
calitate a teatrului absurd : vir
tuozitatea artistică. Majoritatea 
pieselor sînt construcții drama
tice bine legate, cu o replică 
densă, bine mînuită. Ionescu 
excelează 
scenice, a 
cunoscute 
de teatru, 
carea satirei.

se eschivează să 
direct, să spună clar 

sarcasmului lor — chiar 
declarațiile teoretice. A- 
antihitleristă a „Rinoce- 
se bănuiește doar prin

în crearea metaforei 
atmosferei.
posibilități inedita

mai ales in

Se fac

valorifi-

Șarje absurde
de dr. G. DUMITRESCU

Sint citeva puncte de vedere ale unor viitori regizori, critici 
teatrali, actori. Din ele se desprind evident Încercările de a 

delimita calitățile și valorile autentice de lipsa de consistență 
și mesaj a unor piese aparținind teatrului absurdului. Neîn
doios, că intr-o discuție, nu se pot aprofunda problemele atit 
de complexe implicate de acest teatru și că in explicațiile date 
aici sint simplificări și poate chiar „opinii“ vulnerabile. Pozi
tivă și de bun augur ni se pare însă poziția critică în comenta
rea subiectului in discuție. Pentru a completa și lămuri unele 
din chestiunile asupra cărora s-au pronunțat studenții vom 
publica stenograma unei mese rotunde organizată de redacție 
cu cițiva regizori și critici de teatru asupra unor probleme ale 
repertoriului și funcției educative a teatrului cum au fost evi
dențiate ele de stagiunea trecută,

— Totuși, în anul IV lor li 
au predat un curs de „Eviden

ță contabilă industrială“ și un 
curs de „Economia, organiza
rea și planificarea întreprin
derilor industriale“. In ce mă
sură au reușit să aprofundeze 
în practică noțiunile teoretice 
însușite la aceste cursuri ?

• Ing. MIRCEA CIUGU- 
DEAN :

— O zi din prima etapă — 
de patru săptămîni — studenții 
au făcut practică la serviciul 
organizării producției. De ase
menea, le-am dat indicații ca 
în rezolvarea temelor de pro
ducție — în a doua perioadă 
— să țină seama și de soluțiile 
economice ale proceselor teh
nologice pe care le studiază.

• Ing. VASILE TRUȘCĂ — 
asistent la Institutul politehnic 
din București:

— Noi am dat o atenție mai 
mare problemelor economice. 
Programa de practică și grafi
cul de rotație au prevăzut în 
prima etapă patru zile de 
practică care au fost efectuate 
în serviciile economice ale u- 
zinei: organizare, planifica
re, contabilitate. Studenții au 
urmărit diferite aspecte pri
vind normarea muncii, planul 
de producție, analiza prețului 
de cost.

• Ing. JAC MARCOVICI — 
responsabil cu practica studen
ților din partea uzinei:

— în uzină, prin felul mun
cii lui, inginerul este chemat 
să dea soluții tehnico-științi- 
fice ; acesta este însă doar un 
prim aspect al muncii ingine
rești. Al doilea aspect al acti
vității sale îl alcătuiesc proble
mele organizării producției, re
ducerii prețului de cost, pro
ductivității muncii, rentabilită
ții, pe scurt, problemele eco
nomice. De aici și cele două 
aspecte ale practicii în produc
ție a studenților din anul IV. 
Programele de practică însă 
s-au ocupat prea puțin de as
pectul aconomic, dăunînd ast
fel pregătirii viitorilor ingi
neri. Am citit în ziar despre o 
inițiativă a Institutului poli
tehnic din Cluj: cadrele didac
tice de la disciplinele econo
mice au fost trimise în între
prinderi să îndrume practica 
studenților. Inițiativa aceasta 
se cere extinsă. De asemenea, 
propun mărirea duratei de 
practică în serviciile econo
mice pînă la 7—8 zile.

• Inginer CONSTANTIN 
IONIȚĂ — șeful serviciului 
planificare :

— Putem să spunem doar a- 
tît: că studenții au făcut prac
tică în serviciul nostru o zi.

s-<

Nu putem însă spune că au șl 
învățat ceva în această zi. 
Pentru că într-o zi nu am pu
tut să le expunem, sintetizat, 
cunoștințele teoretice pe care 
timp de un semestru le-au as
cultat de la catedra universi
tară. Nu au căpătat însă și cu
noștințe practice. Tovarășul in
giner Marcovici propunea mă
rirea duratei de practică în 
serviciile economice pînă la 
7—8 zile. Nu cred că în felul 
acesta s-ar putea rezolva pro
blema. Opinez pentru sistemul 
unei teme cu caracter econo
mic pe care studentul să o re
zolve — paralel cu temele cu 
caracter tehnic — în timpul 
celor opt săptămîni pe care 
le petrece în uzină.

« STELIAN CIOCIU — con
tabil șef adjunct :

— La ora actuală nu se mai 
poate concepe ca un inginer să • 
nu cunoască problemele pri
vind calculul prețului de cost, 
productivitatea muncii și nor
mativul mijloacelor circulante. 
Aceste probleme sînt studiate 
pe larg la cursul de „Evidență 
contabilă industrială“. Apro
fundarea lor în practică nu 
s-ar putea însă realiza într-o 
zi sau două. Soluția ar fi a- 
ceea propusă de tov. ing. Ic
nită : o temă cu caracter eco
nomic pe care studentul să o 
urmărească în uzină și s-o sus
țină la colocviul de practică.*

La București am avut o con
vorbire cu tovarășul ing. Gh. 
Paizi, director general adjunct 
în Ministerul învățământului. 
Cu acest prilej i-am relatat 
discuțiile care s-au purtat in 
jurul temei „Viitorul inginer și 
aspectele economice ale pro
ducției“. Iată ce ne-a spus:

— în prezent mai multe bri
găzi ale Ministerului învăță- 
mîntului analizează, în între
prinderi, felul în care se des
fășoară practica în producție. 
Unul dintre aspectele urmărite 
îl alcătuiesc — nu întîmplător 
— problemele economiei și or
ganizării producție. Aceste as
pecte formează din ce în ce 
mai mult obiectul activității 
inginerului.

Problema care ne preocupă 
la ora actuală este îmbunătăți
rea modului de desfășurare a 
practicii studenților. Consider 
că practica va atinge maxi
mum de eficiență atunci cînd 
studentul va termina cu „vi
zita prin fabrică“ și va avea de 
rezolvat probleme. în această 
viziune, propunerile economi
știlor de la „Electroputere“ mi 
se par interesante ; Ministerul 
învățămîntului le va lua în 
studiu“. '
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R.P.D. Coreeană. Aspect de la Uzina de mașini electrice din 
Daian

Vizita președintelui R. P. Chineze
la expoziția R. P. Române

Atena, SHIMH POLITICĂ 
se mentine ani

300 de „sate strategice“ distruse
de populația sud-vietnameză

Dificultățile

PEKIN. — Trimisul special 
Agerpres, Adrian Ionescu, trans
mite:

Președintele Republicii Popu
lare Chineze, Liu Șao-ți a vizitat 
joi Expoziția economică a R. P. 
Române ' organizată la Pekin, 
înaltul oaspete a fost însoțit de 
Kan Șen, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, de Liu Făng, 
vicepreședinte al Comitetului 
permanent al Adunării reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină, și de alte personalități. 
Oaspeții au fost întîmpinați de 
conducătorul delegației guverna
mentale române Bujor Almășan, 
ministrul minelor și energiei elec
trice, și de ambasadorul țării noa
stre la Pekin, Dumitru Gheorghiu.

După vizitarea expoziției a avut 
loo o scurtă convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească. în cursul convorbirii 'pre-

ședințele Liu Șao-ți a exprimat 
cuvinte de caldă apreciere la a- 
dresa succeselor obținute de po
porul român în dezvoltarea e- 
conomică a țării și a felicitat pe 
organizatorii expoziției.

★
Delegația guvernamentală ro

mână condusă de toc. Bujor Al
mășan, ministrul minelor și ener
giei electrice, care a participat 
la deschiderea Expoziției econo
mice a R. P. Române, organizată 
la Pekin, și-a încheiat vizita 
R. P. Chineză.

Ambasadorul R. P. Române 
Pekin, Dumitru Gheorghiu, 
oferit joi seara o recepție 
cinstea delegației, la care au luat 
parte tovarășii Pin Cen, Li Sien- 
nien — vicepremieri ai Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, 
precum și alte persoane oficiale 
chineze. Cu acest prilej au toas
tat tovarășii Dumitru Gheorghiu, 
Li Sien-nien și Bujor Almășan.

ATENA 12 — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite:

Situația politică din Grecia 
continuă să rămînă confuză. 
In ultimele zile chiar și unele 
soluții respinse, la care s-a re
curs pentru rezolvarea crizei 
guvernamentale, sînt din nou 
avansate. Astfel ziarul „To 
Vima" scrie că fostul premier 
Novas a cerut regelui să-i 
mai încredințeze o dată manda
tul de formare a guvernului, 
sperînd de această dată ca pe 
lingă voturile partidelor de 
dreapta, ale grupului său, va 
putea atrage și pe cei 25 de 
deputați ai grupului Stepha
nopoulos. Regele însă a respins 
această propunere.

La Abena, acțiunile și între
vederile din ultimele zile ale 
lui Tsirimokos, fost ministru 
de interne în guvernul Papan
dreu, sînt considerate ca a- 
vînd drept scop netezirea te
renului pentru preluarea de 
către el a mandatului formării- 
noului guvern. în favoarea u- 
nei astfel de soluții se pro
nunță partidele de dreapta 
precum și grupul Novas. Se 
prevede, totuși, că în cazul în 
care Tsirimokos nu va fi sigur 
de sprijinul unui număr sufi
cient de deputați pentru a ob
ține învestitura în Parlament, 
va. refuza să primească manda
tul. Grupul parlamentar al 
partidului de dreapta, E.R.E. se. 
va întruni vineri în ședință, 
extraordinară pentru a aproba 
propunerea de sprijinire a lui

Tsirimokos în Parlament. „A- 
ceastă soluție, scrie „Kathime- 
rini", este în plină evoluție 
dar ea întîmpină multe dificul
tăți“.

Unele ziare din Atena afir
mă că Tsirimokos urma să fie 
primit în audiență miercuri 
seara pentru a i se acorda 
mandatul. Audiența a fost a- 
mînată în urma cererii brusce 
a. liderului partidului de cen
tru, Papandreu, de a fi primit 
în audiență de către rege.

Joi seara fostul premier Pa
pandreu d.upă întrevederea cu 
regele Constantin a declarat 
ziariștilor : „Am expus punctul 
de vedere 
niunii de 
ascultat“, 
zat că va 
clarație mai . amănunțită.

„amînării ■■■

în

la 
a 

în

Zîmbetele au fost înlocuite cu amenințări. Meta
morfoza s-a consumat într-un timp record — o jumă
tate de oră. Comentînd acest fapt, un ziarist ameri
can nu a lăsat să-i scape prilejul pentru a lansa o bu
tadă : „In problema dominicană — a spus el — O.S.A. 
$1 guvernul american au îmbrățișat stilul diplomației 
cosmice“. Oricum, „racheta“ — guvernul provizoriu 
dominican condus de fostul ministru de externe Gar
da Godoy — a fost lansată. Ea nu s-a 
pînă în momentul de față, 
lită.

înscris însă, 
pe orbita dinainte stabi-

—•--
LUCRĂRILE COMITETULUI

PENTRU DEZARMARE
Joi au continuat la Geneva 

lucrările Comitetului celor 18 
pentru dezarmare. Au luat 
cuvîntul reprezentantul Indiei 
V. N. Trivedi, și reprezentan
tul Marii Britanii, lordul 
Chalfont, ministru de stat 
pentru problemele dezarmării.

Reprezentantul Indiei, Tri
vedi, a prezentat un plan de 
dezarmare nucleară eșalonat 
în două etape, plan care ur
mează să fie studiat în cadrul 
Comitetului.

binecunoscut al U- 
centru. Regele l-a 
Papandreu a preci- 
face ulterior o de-

Agenția V.N.A. anunță, citind agenția de presă 
Eliberarea, că în primele șase luni ale acestui an 
populația din opt provincii din Vietnamul de sud a 
distrus 300 de „sate strategice“ construite de tru
pele guvernamentale. Populația acestor sate, scrie 
agenția, a întreprins în această perioadă 450 de 
acțiuni pentru a respinge controlul trupelor guver
namentale.

După ce a trebuit să facă față 
timp de trei zile unor puternice 
atacuri din partea forțelor pa
triotice, coloana blindată trimisă 
în sprijinul trupelor guverna
mentale de la Duc Co a reușit 
miercuri noaptea să facă joncțiu
nea cu acestea. Totodată, la 
baza de la Pleiku, situată în 
apropiere de Duc Co, continuă 
să sosească noi întăriri ameri
cane.

Comandamentul forțelor ame
ricane dislocate în Vietnamul de

S.U.A. Demonstrație
față de politica americană In Vietnam.

în fața Casei Albe in semn de protest

• De la zîmbete la amenințări • Ce urmărește O.S.A

• Washingtonul exercită presiuni...

n oar o jumătate de 
oră a fost sufici
entă pentru ca în 
soluționarea crizei 
dominicane, provo
cată de amestecul 
armat al S.U.A. în 
această țară, să in
tervină luni două

elemente noi. Ele au marcat de 
altfel trecerea de la zîmbete la 
amenințări. întrunită într-o ședin
ță „fulger“ care nici nu fusese 
anunțată în prealabil, Comisia 
permanentă a O.S.A. a adoptat și 
a dat publicității un plan prin 
care se propune instalarea unui 
guvern provizoriu, condus de 
Hector Garcia Godoy, și organi
zarea de alegeri într-o perioadă 
de șase pînă la nouă luni. Aceste 
propuneri nu erau cu totul noi. 
Ele fuseseră formulate și mai 
înainte. Dar de data aceasta ele 
au fost însoțite de o serie de 
„precizări". Principala o consti
tuie lichidarea sectorului din 
Santo Domingo controlat de for
țele constituționaliste și „înghiți
rea" acestuia de „zona de sigu
ranță" controlată de trupele de 
intervenție ale O.S.A. Observato
rii au remarcat imediat că, în 
realitate, este vorba de o cerere 
de capitulare a constituționaliști
lor dominicani, a acelor forțe 
care au stat în fruntea răscoalei 
din aprilie împotriva fostului re
gim corupt. Apoi, „propunerile 
de pace" nu prevăd nimio în ce 
privește retragerea trupelor O.S.A. 
(în fapt — nord-americane) din

Republica Dominicană. Alegerile 
„libere“ ar urma deci să se des
fășoare în condițiile controlului 
și supravegherii O.S.A., ai cărui 
reprezentanți la Santo Domingo 
au în frunte pe nord-americanul 
Elsworth Bunker. Potrivit unor 
„indiscreții“ apărute în unele 
ziare, principala misiune a lui 
Bunker ar fi tocmai de a asigura

de reținut, în Republica Domini
cană acționează prin intermediul 
O.S.A., a ieșit încă o dată în evi
dență.

De fapt, amenințarea cu „sus
pendarea ajutorului“ pare să con
stituie doar un paravan al „bune
lor intenții“ manifestate de gu
vernul S.U.A. pentru soluționarea 
crizei. De acest „ajutor“, concre
tizat prin acordarea sumei de 
8,5 milioane dolari lunar pentru 
plata salariilor militarilor și func
ționarilor guvernamentali domini
cani, a beneficiat pînă acum nu-

nevre, Statele Unite nu unnă- 
resc altceva decît să distrugă gu
vernul constituțional al colonelu- 
lui Francisco Caamano. Acesta 
este considerat ca fiind obstaco
lul principal în calea realizării 
țelurilor Washingtonului întru- 
cît a arătat cu claritate că „ori
ce acord trebuie să răspundă ce
rerilor poporului dominican. de 
restabilire a constituției din 1963“. 
Or, în recentele propuneri, ale 
O.S.A. nu se vorbește nimic des
pre problema „restabilirii consti
tuției din 1963“. S-au încercat

Varianta nouă
a „Planului Tigrul“

credin-,.guvern
Statele Unite în

alegerea unui 
cios" față de 
această țară.

„Runda amenințărilor“ a inter
venit imediat după publicarea 
„planului de pace“ dar nu de la 
sediul O.S.A. din Washington ci 
din clădirea, destul de apropiată, 
a Departamentului de Stat al 
S.U.A. Prin glasul purtătorului o- 
ficial de cuvînt, guvernul ame
rican a anunțat că „suspendă 
acordarea oricărui ajutor Republi
cii Dominicane pînă la instalarea 
guvernului provizoriu. Invitația 
era transparentă. „Acceptați gu
vernul propus de noi și veți pri
mi ajutor“. „Imparțialitatea“ 
Washingtonului care, lucru demn

mai junta de dreapta, condusă de 
generalul Imbert Barreras, întru- 
cît forțele constituționaliste l-au 
refuzat. Trebuia însă oferită do
vada unor „presiuni“ asupra lui 
Barreras, cel puțin de ochii opi
niei publice. Doar nu constituie 
un secret (ziariștii occidentali din 
Santo Domingo au menționat în 
dese rînduri acest fapt) că așa- 
zisul „guvern de reconstrucție 
națională“ a fost o creație a am
basadei S.U.A. din Santo Domin
go și își are instalate oficiile 
principale la baza aeriană San 
Isidro, păzită de... parașutiștii 
nord-americani.

Observatorii din Washington 
consideră că, prin ultimele ma-

diferite metode pînă acum pen
tru lichidarea constituționaliști- 
lor. Presa americană amintește 
astfel despre existența „Planului 
Tigrul“ prin care trupele juntei 
de dreapta trebuiau să ocupe cu 
forța zona constituționalistă din 
Santo Domingo. Planul a fost a- 
bandonat însă, din motive necu
noscute și înlocuit cu o altă ma
nevră. Recent, O.S.A. a promis 
că va plăti „salarii duble“ tutu
ror constituționaliștilor domini
cani care vor accepta să pără
sească țara. Propunerea a fost 
respinsă cu hotărîre de colonelul 
Caamano. Acum, se vorbește 
despre eventuala integrare a 
militarilor constituționaliști în

cinci ani da la obținerea indepen
denței. Cu acest prilej, președin
tele republicii, François Tombal- 
baye, a pronunțat un discurs în 
care a reamintit că politica Ciadu
lui are la bază dorința de colabo
rare cu toate țările, neamestecul 
în treburile interne ale altor țări, 
participarea Ciadului la organis
mele regionale. în ce privește pro
blemele economice, președintele 
Tombalbaye a amintit crearea in
dustriilor prelucrătoare, precum și 
faptul că se intenționează să se 
cfezvolte industria tăbăcăriei, texti
lelor și de conserve.

Declarație semnificativă
• ÎN CADRUL turneului pe care 

1! Întreprinde In mai multe țări 
vest-africane, Arthur Bottomley, 
ministrul britanic pentru relațiile 
cu Commonwealthul, a soșif 
miercuri la Lagos, pentru o vizită 
de 11 zile în Nigeria, venind din

Ghana. La sosire, ministrul englez 
a făcut o declarație în care a 
menționat, printre altele, că „gu
vernul britanic nu intenționează 
să intervină pe cale militară în 
Rhodesia de sud, în cazul în care 
Ian Smith ar declara unilateral in
dependența acestei țări'.

Sentință la Lisabona
• TRIBUNALUL din Lisabo

na a condamnat miercuri șase 
clin cei 31 de studenți, judecați 
pentru „activități subversive“, 
la închisoare pe termene variind 
între 15 luni și doi ani. 12 dintre 
acuzați au fost condamnați la 
închisoare cu suspendarea pe
depsei, iar ultimii 13 au fost eli
berați.

• DUPĂ CUM anunță agenția 
P.A.P., întreprinderea poloneză 
de import-export „Centromor" a 
semnat recent un contract pentru 
cumpărarea din Anglia a două 
motonave destinate transporturilor 
de mărfuri, cu un tonaj de 24 150 
DRW fiecare. Ele vor fi cele 
mai mari nave de acest tip din 
flota poloneză. .Cele două nave

care vor fi construite de șantierul 
naval „Smith Dok and Kompany“ 
din Sout Bank, vor fi gata la în
ceputul anului 1967.

• AGENȚIA Antara anunță că 
Indonezia a lansat cu succes la 
11 august cea de-a doua rachetă 
cu două trepte destinată cercetă
rilor științifice. Racheta, carie cîn- 
tărește 62 de kg, a atins o altitu
dine de 90 km.

In cursul acestei luni, arată a- 
genția, urmează să fie lansată cea 
de-a treia rachetă pentru cercetări 
științifice.

Convorbire Kosighin-Urguplu
• JOI a avut loc la Kremlin 

o convorbire între Alexei Kosî- 
gliin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Urguplii, 
primul-ministru al Turciei.

Intr-un comunicat oficial se 
subliniază că în timpul convor
birii a fost continuată discutarea 
problemelor telațiilor sovieto- 
turce, inclusiv cele privitoare la 
dezvoltarea relațiilor economice 
dintre Uniunea Sovietică și Tur
cia.

• PREȘEDINTELE Tribunalului 
din Frankfurt-pe-Main, Hans Hof- 
meycr, a declarat la începutul șe
dinței Curții, cu juri de joi că pro
cesul criminalilor de război de la 
Ausch.witz, care se desfășoară aici 
de 20 de luni, va da joi 19 au
gust, sentința. în cursul audienței 
de joi, șapte din cei 20 de acuzați 
și-au făcut ultima lor declarație.

Pentru 16 acuzați, procurorul 
general a cerut pedeapsa cu închi
soarea pe viață și pierderea defi
nitivă a drepturilor civile pentru 
participarea la asasinate în masă. 
Pentru acuzații Arthur Breitwieser 
și Johann Schobert acuzarea a ce
rut achitarea iar pentru Emil 
Hantl și Herbert Scherpe, cei doi 
foști infirmieri ai lagărului, învi- 
nuiți. de complicitate la asasinate 
s-a cerut pedeapsa de 12 ani închi
soare.

Declarația 

premierului singaporez
• ÎNTR-O DECLARAȚIE fă

cută joi, primul ministru al Sin- 
gaporelui, Lee Kuan Yew, și-a 
exprimat dorința de a merge la 
Djakarta pentru a duce trata
tive cu președintele Sukarno,

sud a anunțat joi că începînd de 
marți trupele de luptă americane 
au luat poziție în jurul bazei do 
la Pleiku. Efectivele americane 
sînt formate din unități ale ce
lei de-a 173 brigăzi de parașu- 
tiști și a celei de-a doua brigăzi 
a diviziei I de infanterie, sta
ționate la Bien Hoa (35 km nord 
de Saigon).

Potrivit politicii „repartizării 
sarcinilor“, promovată de preșe
dintele Johnson, scrie corespon
dentul agenției amintite, trupele 
de luptă mobile americane, ca, 
de pildă, cele ale brigăzii 173-a 
și ale diviziei aeromobile, care 
este așteptată să sosească la 
Pleiku, vor fi utilizate ca forțe

de intervenție masive. Aceste 
trupe vor putea constitui în cîte- 
va ore o bază de sprijin a uni
tăților sud-vietnameze angajate 
sau vor interveni direct în luptă.

Agenția Associated Press 
nunță că în cursul nopții 
miercuri un elicopter de 
„H-34“ al trupelor guvernamen
tale a fost doborît de forțele 
patriotice în provincia Binh 
Duong — 25 km nord-vest de 
Saigon. Forțele patriotice au 
atacat în aceeași noapte capi
tala districtului Dak Sut, prici
nuind pierderi trupelor guver
namentale. Numai în primele 
zile ale lunii august, forțele pa
triotice au atacat 16 puncte în
tărite, inclusiv cartierul general 
al subsectorului militar Duc 
Long din provincia Rach Gia.

Joi dimineața, un autobuz care 
transporta 20 de militari ameri
cani, a fost avariat în urma ex
ploziei unei mine la 7 km est de 
Saigon. Mai mulți pasageri au 
fost răniți.

a- 
de 
tip

Principala bogăție a Republicii Chile o | 
constituie cuprul, cu cele 550 000 tone ’ 
extrase anual. Chile se situează pe locul 
doi în lume după S.U.A.

L a un an și ceva 
de la căderea 
primului gu
vern de cen- 
tru-stînga pre
zidat de Aldo 
Moro, perspec
tivele formulei 
pe care se ba

zează actuala coaliție 
guvernamentală italiană 
nu sînt prea clare.

Cortina vacanței de 
vară parlamentare a că
zut într-o „atmosferă“ 
politică și economică în
cărcată.

Nu s-a stins încă ecoul dezba
terilor furtunoase din parlament 
și din cadrul conducerilor princi
palelor partide, privind așa nu
mitul supra-decret conjunctural 
menit să „relanseze" economia 
în vădită stagnare. în sectoare
le din stînga vieții politice ita
liene s-a reproșat că măsurile 
preconizate de guvern nu garan
tează o înviorare generală a ac
tivității productive, că ele lasă 
nerezolvate problemele oameni
lor muncii și nu deschid calea 
unor reforme de structură (de 
pildă, reforma agrară); s-a opi- 
niat, totodată, că respectivele 
măsuri conjuncturale favorizează 
sporirea profiturilor monopoluri
lor în industrie și accentuarea 
speculei cu locuințele. Aripa 
stîngă a partidului socialist a 
criticat cu severitate supra-de- 
cretul guvernamental. Fostul mi
nistru al bugetului, Giolitti, a 
condamnat astfel, ceea ce el nu
mea „tendința de a restrînge 
rolul sindicatelor“ și „orientarea 
politicii fiscale în favoarea ma
rilor grupări monopoliste“.

I
uprul reprezintă pentru economia acestei țări latino- ■ 
americane, cu o populație de 8 milioane de locuitori, J 
principalul articol de export (82 la sută din total) și, • 
totodată, aproape unica sursă de devize pentru balanța ■ 
sa de plăți, care suferă de pe urma instabilității. Dar 9 
cea mai mare parte a acestei bogății scapă de sub con- • 
trolul statului chilian și revine celor două puternice. 
companii nord- americane care exploatează marile mine ■ 
de cupru — „Anaconda Copper, Mining“ și Kennecott ' 

Copper Co“. Ele controlează 90 la sută din întreaga producție de ■ 
cupru a țării. De-a lungul anilor, reprezentanții acestor companii au I 
făcut destule declarații prin care încercau să acrediteze ideea că prin 1 
activitatea lor participă la întărirea economiei chiliene dar datele sta
tistice contrazic aceste afirmații.

INu este de mirare, așadar, că în această conjunctură a cîștigat teren 
ideea de „chilienizare“ a exploatării și prelucrării cuprului. Unanim ■ 
acceptată de forțele politice chiliene, această idee a declanșat, o 1 I aprigă dispută în legătură cu căile ce trebuie urmate pentru reali- ■

zarea ei. In principal, în abordarea acestei probleme se înfruntă cele ■ 
două puncte de vedere : cel al partidului creștin-democrat, condus g 

Ide președintele Frei și cel exprimat de forțele de stînga, unite în ’ 
Frontul de acțiune populară (F.R.A.P.). ■

_ în perioada alegerilor prezidențiale din septembrie 1964, Frontul ! 
ailitat pentru naționalizarea imediată a cu- ■

I
propunere a j 

pînă la 51 la I 
ie din indus- •

- 111 uneiiția preșeumteiui — ar fi dat guver- ■ 
parte din consiliile de administrație ale corn- I

I
I 
I

I
După ce a obținut victoria în alegeri, Frei a trecut la realizarea > 

planului său : guvernul a încheiat acorduri cu companiile Kennecott I 
și Anaconda, prin care preia o parte din pachetele de acțiuni ale fl 
acestora. A fost creată, totodată, o nouă societate „El Teniente Mi- . 
ning Co", în care este reprezentată atît compania Kennecott cît și I 
guvernul chilian. Cu toate acestea, reprezentanții celor două mono- I 
poluri americane au anunțat că ele vor avea în continuare întregul ■ 
control asupra producției și exploatării de cupru chilian. Declarația I 
a fos't de natură să constituie un argument suficient de puternic și ■ 
de convingător pentru adepții naționalizării. Forțele de stînga, în > 
special partidele comunist și socialist, consideră că încheierea acestor I 

acorduri înseamnă, de fapt, o cedare în fața pretențiilor companiilor « 
__ '-americane. Potrivit acestor partide, în loc de „chilienizarea“ cu- ■ 

prului, cum pretinde guvernul, statul chilian ar acorda garanții și ! 
mai solide monopolurilor, cărora li se dau asigurări că minele nu vor I 
fi naționalizate, că vor primi noi concesiuni, precum și o serie întrea- . 
gă de înlesniri în ceea ce privește regimul impozitelor. Pentru ca I 

aceste acorduri să intre în vigoare este necesar, potrivit constituției ■ 
ca președintele să le prezinte spre aprobare parlamentului. Și > 

a izbucnit furtuna. Dacă în Camera deputaților, unde creștin- 3 
democrații dețin o majoritate de 82 de locuri din 147, proiectul gu- * 
vernamental a fost aprobat, nu același lucru s-a întîmplat în Senat, ■ 
unde partidul lui Frei deține numai 12 din cele 45 de locuri. Aici 9 
proiectul de lege s-a lovit de împotrivirea dîrză a deputaților repre- • 
zentînd F.R.A.P. și partidul radical, care au votat împotriva legii, ■ 

deoarece ea nu prevede naționalizarea minelor. Partidul creștin-de- g 
Imocrat face actualmente tot posibilul pentru a obține trecerea proiec- • 

tului de lege și prin Senat, amenințînd că în caz contrar va face apel r 
la un plebiscit. Totodată, creștin-democrații se străduiesc să dezbine | 

I blocul opoziției din Senat, să facă imposibilă coaliția dintre comu
niști, socialiști și radicali.

Dar nuternicele greve de protest, organizate în întreaga tară îm- »
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trupèle lui Barreras. Deci, în rea
litate, O.S.A. a confecționat o 
nouă variantă a „Planului Ti
grul“.

Singurul lucru acceptat pînă 
în prezent de ambele fracțiuni 
dominicane din planul O.S.A. de 
soluționare a crizei este desem
narea lui Garcia Godoy ca con
ducător al viitorului guvern pro
vizoriu. Miercuri, colonelul Ca
amano a atras atenția, în cadrul 
unei conferințe de presă, asupra 
faptului că guvernul său a fost 
pus în fața unui fapt împlinit în 
cursul negocierilor avute cu co
misia O.S.A. și de aceea „po
porul dominican pune la îndoia
lă valoarea unui acord încheiat 
cu această comisie“. Subliniind că 
instaurarea unui guvern provi
zoriu nu trebuie să < 
nici o restricție asupra exercitării 
suveranității naționale și a drep
tului fundamental propriu unui j 
stat liber și independent, el al
cerut totodată ca forțele O.S.A. > 
să părăsească țara, la cel mult o I 
lună, după instalarea acestui I 
guvern, și a respins cererea de , 
lichidare a zonei din capitală a 
deținută de forțele constituționa- I 
liste.

La Washington, se arată că, 
după toate probabilitățile, noul 
guvern dominican va fi instalat 
săptămîna viitoare. Aceasta pre
supune însă o serie de noi trata
tive cu cele două fracțiuni, de 
răspunsul cărora depinde, în prin
cipal, dacă aceste intenții ale De
partamentului de Stat vor fi tra
duse cu adevărat în viață, sau 
vor duce la o nouă răbufnire vio
lentă a actualei crize.

I. RETEGAN

imediat ce Indonezia va recu
noaște Singapore ca stat inde
pendent.

• BANCA iederală de rezerve a 
R.F.G. a anuri/at că rezervele de 
devize străine vest-germane an 
scăzut cu 157 milioane de mărci în 
săptămîna care s-a încheiat ta 
6 august. în prezent aceste rezer
ve se ridică la 28 571 milioane de 
mărci. Se apreciază că acesta este 
cel mai jos nivel la care se cifrea
ză rezervele de devize străine ale 
R F.G. din mai 1963.

• SECRETARUL de stat tu
nisian la Ministerul Afacerilor 
Externe și reprezentant personal 
al președintelui Bourghiba, Mon- 
gi Slim, sosește vineri dimineața 
la Alger, venind de la Rabat.

După cum se anunță, el este 
însărcinat de președintele Bour
ghiba cu o misiune specială pe 
lingă colonelul Boumedienne.

i

de acțiune populară a militat pentru naționalizarea imediată a cu
prului chilian și înlăturarea monopolurilor străine, ale căror seifuri 
au înghițit în ultimii 30 de ani profituri de peste 2 miliarde dolari. 
Partidul lui Frei a opus acestui proiect, propriul său plan de „chilie- 
nizare“ a exploatării și prelucrării cuprului. Principala propunere a 
lui Frei prevede cumpărarea de către guvern de la 25 pi...: 1_ L L 
sută din acțiunile aparținînd companiilor nord-americane din indus
tria cuprului, ceea ce — în intenția președintelui — ar fi dat guver
nului dreptul de a face ‘ "
paniilor și de a

i în 
_— mod
„controleze“ 
tivitatea lor. 
a doua măsu
ră prevede con- 

i unor 
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chilian

Fapt este că, acum, la aproa
pe un an de la formarea celei 
de-a doua echipe Moro de cen- 
tru-stînga, neînțelegerile din ca
drul coaliției guvernamentale nu 
s-au atenuat. „Agenda guverna
mentală —■ remarca zilele tre
cute IL GIORNO — este lite
ralmente plină de stînci subma
rine și puncte de dezacord'^ 
Este cunoscută, de pildă, inter
pretarea diferită pe care o dau 
democrat-creștinii și socialiștii 
obligațiilor ce revin Italiei, din 
apartenența la N.A.T.O. în ce 
privește politica internă, trebuie 
remarcat că pînă în prezent cele 
mai controversate probleme au 
fost rezolvate — dacă se poate 
spune așa — prin amînare. De
finitivarea planului de dezvolta
re a economiei pe perioada 
1965-1969 a fost împinsă în 
1966. Discuțiile privind disputa
ta problemă a școlii (care a pro
vocat criza din iunie 1964 a 
formulei „centru-stînga“) vor fi 
reluate în decembrie a.c., în timp 
ce legea pentru reforma învăță- 
mîntului, de mult promisă, n-a 
fost încă prezentată parlamentu
lui. în ce privește „statutul mun
citorilor din întreprinderi“, re
vendicat de mult timp de sin
dicate, nu s-a înregistrat nici un 
progres. Legea care urma să 
pună capăt speculei asupra tere
nurilor pentru construcții n-a 
fost definitivată.

Dar puternicele greve de protest, organizate în întreaga țară îm
potriva acordurilor încheiate de guvern cu companiile nord-america- . 
ne, constitue dovezi concludente ale stării de spirit a opiniei publi- I 
ce. Potrivit părerii partidelor de stînga și a sindicatelor, „chilieniza- « 

nu se poate face cu jumătăți de măsură, ci numai prin naționa- ■ 
i tuturor minelor.

IVICTOR URSU

ELVEȚIA. — Schiori pe pantele muntelui Piz Carvatsch 
în august

Observatorii politici din capi
tala italiană își pun acum cu a- 
cuitate întrebarea dacă socialiștii 
își mai pot permite luxul admi
terii unor noi amînări în con
fruntarea interguvemamentală 
pe temele cele mai esențiale ale 
politicii interne și internaționale. 
Curentul de stînga din P.S.I. a- 
cuză poziția partidului în coali
ția guvernamentală ca fiind o 
poziție de „concesii“ de „ceda
re“. Și este de așteptat ca în în- 
tîmpinarea Congresului socialist 
programat pentru 10 noiembrie, 
presiunile grupului de stînga, 
așa numitul „grup minoritar“ al 
lui Lombardi, să crească în in
tensitate. în esență, criticile și 
cerințele „lombardienilor“ oglin
dite și în contra-tezele pregăti
te pentru Congres, se referă la 
politica și la însăși existența așa 
numitei fonnule de „centru-stîn
ga . Ei afirmă că participarea 
P.S.I. la actuala coaliție guver
namentală nu servește țelurilor 
partidului și cer reintrarea a- 
cestuia în opoziție. în contrast 
cu curentul majoritar „autono
mist“, lombardienii susțin că li
mitarea la o oarecare planifica
re economică nu are valoare și 
că principalul este realizarea 
unui „cadru potrivit“ acestei 
planificări, realizarea unor „re
forme de structură“, a unor mă
suri profunde cum ar fi orga
nizarea regională, reforma fisca
lă, reforma administrației publi
ce etc. E semnificativ faptul că 
discuția din conducerea P.S.I. 
asupra așa numitului „plan Pier- 
racini“ s-a încheiat prin adopta
rea (37 voturi pentru, 27 contra 
și 27 abțineri) a unui document 
care, pronunțîndu-se în favoarea 
planului, subliniază, în același 
timp, necesitatea unor profunde 
schimbări în economia italiană. 
Votul acesta foarte „strîns" poa
te fi interpretat ca un preludiu 
la înfruntările din cadrul viito
rului Congres al partidului so
cialist.

într-un asemenea context se 
poate presupune că „vacanța“ 
politică, parlamentară și guver
namentală de vară va fi urmată 
de o toamnă efervescentă. Ceea 
ce prezintă însă o serioasă doză 
de incertitudine este perspecti
va actualei formule „centru- 
stînga“.
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