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muncii 
crească

• Producția globală 
in construcții va crește 
în cincinal cu 83 Ia sută, 
ntr-un ritm mediu anual 
de 12,8

ale 
el 
o 

de 
i a-

Carpaților păduroși, de o parii? 
Munților Tarcăului, pe firul ce- 
care-i mărginesc — Trotușul și

Productivitatea 
urmează să 

cu 53 la sută în 
industria construcțiilor
și cu 40 la sută in con
strucții-montaj.
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Proletari din toate țările, uniți-va !

SERIA II, 
NR. 5344

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Astăzi sărbătorim „Ziua constructorului". 
Este ziua celor care, prin munca lor, au contri
buit la darea în exploatare a importantelor o- 
biective de pe cuprinsul țării. Sute de întreprin
deri și secții noi, numeroase hidro și termocen
trale, mii de kilometri de drumuri și căi ferate, 
poduri și lucrări hidrotehnice, sute de mii de 
apartamente executate din fondurile statului — 
iată fapte înscrise în filele activității lucrători
lor din construcții.

Felicitindu-i pe constructorii din întreaga țară 
pentru hărnicia și priceperea lor, le urăm noi 
succese în înfăptuirea mărețului program 
dezvoltare a României Socialiste.

DE TALENT

Șantierul l.C.M. 5 din Car
tierul Militari. Construcția 

blocului nr. 72 înaintează cu 
repeziciune. Metoda colra- 
jelor metalice spațiale își 
dovedește pe depi.n produc

tivitatea.

roto : N. STELORIAN

Priceperea profesională și hăr
nicia de care dă dovadă fre
zorul Magy Laszlo de la între
prinderea „Tehnometal" — Tq. 
Mureș îl face stimat de tovă

rășii săi de muncă.

La poalele 
și de alta a 
lor aoua ape 
Bistrița •— au apărut două orașe noi ale căror 
trăsături nu le ntai poți judeca nici după tra
diție nici după istorie. Două orașe noi al că
ror singur atribut înscris pe cartea de vizită 
este prezentul.

Facem această afirmație în ciuda faptului 
că unul dintre ele a apărut pe locul unui neîn
semnat sat, iar altul mai păstrează ctitorii de 
la Ștefan cel Mare și de la Petru Rareș. O- 
rașele sînt noi, moderne, elegante și nu mai 
amintesc prin nimic de ce-a fost, cu toate ca, 
fie vorba-ntre noi, la Piatra Neamț arhitecții 
ar fi putut respecta mai mult tradiția. 
Parcurgi largile lor bulevarde — mărgi
nite de construcțiile masive, moderne, cu 
etaje numeroase. Urmărești jocul balcoa
nelor și-al panourilor pastelate care se repetă 
armonic etaj cu etaj, bloc cu bloc, admiri arcu
rile elegante ale străzilor cu magazine și pers
pectivele măiestrite spre munți, întîlnești — 
bineînțeles, îmbinarea lucrului finisat, asupra 
căruia și-a pus pecetea calmul vieții de toate 
zilele, alături de forfota șantierului unde se 
ridică noi construcții și totul ți se pare firesc, 
normal, cu toate că doar un număr foarte

mic; foarte limitat de ani, ne desparte de peri
oada cind nu exista nimic din tot ceea ce po
menim aici.

Și cu toate astea, amintirile, există din plin. 
Iată, aleg din stenonramă citeva din cele pe 
care Gheorghe Bucelea mi le-a povestit des
pre brigada lui :

„Era, odată la nunta unuia dintre ai noștri, 
a lui Stanciu Constantin — cel cate a deve
nit de curînd maistru. Și, numai ce-1 văd pe 
Potecă ridicînd un pahar. Eram convinși că 
vrea să închine pentru căsătoriți. Ei, nu. „în
chin pentru furtună — a zis — Pentru furtună 
și etajul 7. Pentru furtuna din noaptea aceea 
de octombrie". Și atunci, ne-am amintit: Cit 
de mult ne-a legat furtuna aceea. ’Ne amintim 
de ea ori de cile ori vedem blocul D 4 din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Știți, ajunse
serăm cu construcția la etajul 7. Lucram după 
metoda cofrajelor glisante. Bună metodă. Rapi
dă, ecohomicoasă dar presupune și o mare 
încordare.
buie
rea
cum

De ce încordare ? Pentru că tre- 
lucrat iară întrerupere pînă la termina- 
definitivă a turnării betonului. Și, 
spuneam, s-a pornit furtuna. Furtună

(Continuare în pag. ..a- IlI-a)

Foto: O. PLECAM

Noi succese la

Porțile de Fier
După cum se știe, lucrările ce se vor 

fectua în incinta batardoului celular de 
Porțile de Fier necesită peste un milion de 
metri cubi betoane, cea mai mare parte în com
poziții și mărci speciale. Pentru a se asigura 
această uriașă cantitate de material, a fost 
incheiat cu 20 de zile înainte de termenul 
prevăzut montajul unei noi stații de prepa
rat betoane cu o capacitate de 400 m.c. pe 
Zi. Tot aici au început pregătirile pentru 
construcția unei stații de betoane, a cărei 
capacitate va fi de peste 2 000 m.c., în două 
zeci și patru de ore.

Noile agregate, precum și cele existente 
dau posibilitatea preparării betoanelor în 
flux continuu.

e- 
la

CRAIOVA. — De pe șantierul Sistemului 
hidroenergetic și de navigație de la Porțile de 
Fier se anunță că, sîmbătă, în amonte de ba- 
tardou au început, înainte de termen, lucră
rile de construcție a ecluzei. încă din primele 
ore ale dimineții s-au turnat primele betoane 
la cea dintîi lamelă a radierului ecluzei. 
Succesul a fost închinat sărbătoririi „Zilei con
structorului'1.

(Agerpres)

Pe
ile 1000 mc.

Ziua constructorilor este întimpinată de fău
ritorii noilor agregate siderurgice hunedo- 
rene cu un bilanț bogat. La furnalul’ de 1 000 
mc, unul din marile obiective industriale ale 
cincinalului, s-au terminat de montat toate 
construcțiile metalice prevăzute. Lucrările 
de la vatra și cuva furnalului încheiate re
cent, unde s-au zidit peste 1000 tone de 
cărămidă refractară aluminoasă și blocuri 
carbonice, au avut o durată de execuție mai 
mică cu 6 zile decît la primul furnal de a- 
ceeași capacitate. S-au încheiat într-un ter
men mai scurt decît cel planificat și lucra- 
•rile de construcție și căptușire interioară la 
ciclonul de epurare brută a gazelor, sacul de 
praf și altele. La unele din utilaje au înce
put probele de funcționare în gol.

• Investițiile centrali
zate din fondurile sta
tului pentru industria 
construcțiilor pe perioa
da 1966—1970 se ridică 
la suma de 6.6 miliarde 
lei.

• Prețul de cost va 
scădea cu 14,2 la sută 
în industria construcții
lor și cu 4.4 la sută în 
construcții-montaj.

• Pe primul semestru 
al anului în curs, planul 
producției globale a fost 
realizat în proporție de 
160.7 la sută.

CEL DE AL IV-LEA TRIMESTRU ȘCOLAR

In tabără ori în 
excursii, pe a- 
leile parcurilor 
ori în 
copiii 
petrec 
nunate

păduri 
patriei 

zile mi- 
de

creere

Foto :
N. STELORIAN

Privit de unii cu 
un fel de admirație 
superstițioasă, total 
necritică, talentul se 
complace nu rareori 
în această situație, 
socotind-o 
normală, singura re
lație posibilă între 
sine și mediu. Idola
trii care-l înconjoară 
pot fi și în număr de 
zece, ori mai puțin, 
nu contează: ei se 
presează în asemenea 
măsură în preajmă-i, 
încît talentul tot nu 
mai poate zări restul 
universului. Firește, 
există atunci primej
dia sufocării, s-au 
văzut asemenea ca
zuri ; totuși, de obi
cei, dacă un talent 
moare, iar trupul 
purtător îi supravie
țuiește ani mulți, vi
novată este o autoin- 
toxicație lentă, cu o 
otravă ușor identifi
cabilă, avîndu-și ori
ginile într-o malfor

mație de caracter, 
niciodată sau foarte 
superficial tratată.

Simptomatică este 
neliniștea, o anumită 
neliniște, la început 
vagă, venind să voa
leze căutările real
mente creatoare i 
talentului. Cînd 
tocmai sondează 
problematică atît 
interesantă, cînd o 
bordează cu mijloace 
inedite, de o estetică 
atît de rafinată, nu vi 
se pare că lumea îi 
acordă o atenție sub- 
meritată ? Abia de 
s-au înregistrat cîte
va ecouri la vestea că 
el, talentul, lucrează 
la această operă. Dar 
atunci, ce, mă rog, 
captează într-atît in
teresul publicului în
cît nu mai rămîn de
cît firimituri de

4 reporteri în căutarea 
a două personaje:

MUZICA Șl
DANSUL

Vă amintiți? Nu de mult, în coloanele ziarului 
„Scînteia tineretului1' am vorbit despre multiplele for
me în care puteți fi invitați la dans în zilele de sfîrșit 
de săptămină. în obiectivul critic al atenției repor
terilor noștri s-au aflat atunci unele deficiențe în or
ganizarea timpului liber al tinerilor la casele de cul
tură și cluburi. Cu același prilej, reportajul nostru 
consemna preferințele unor tineri pentru petrecerea 
unei seri plăcute în ambianța restaurantelor. Să ve
dem, așadar, ce oferă localurile de alimentație publică 
tinerilor care le pășesc pragurile. O echipă de repor
teri ai ziarului au vizitat principalele restaurante 
bucureștene incepînd de Ia apusul soarelui și pînă la 
orele de închidere. Rîndurile 
nează fidel cele constatate

Cauza necazului
Restaurantul noului și mo

dernului hotel „Nord" și-a cu
cerit în cele cîteva luni de 
existență notoritatea publică în 
ceea ce privește ambianța plă
cută în care se pot petrece aici 
ore de destindere. Proiectan-

SFADA' FLORILOR
Intr-o livadă mare, într-una 

din zilele trecute s-au strîns 
la vorbă, sub un tei, romanița, 
macul, rochița rîndunicii, su- 
nătoarea, mușețelul. Discuția 
s-a transformat în sfadă, și 
asta din cauza florii de mușe
țel. Adică de ce ea să fie mai 
cu trecere la oameni ?

— Dar eu sînt un bun me
dicament, a replicat mușețelul.

Pe-o adiere de parfum, de 
sus, de pe ramuri, floarea de 
tei a intervenit gingașă :

— Dar ce, eu nu tămăduiesc 
bolile la fel ca tine ? Și. apoi.

nu uita și parfumul meu.
Roșu de necaz pînă-n vîrful 

petalelor, macul l-a criticat în 
cuvinte tari pe directorul că
minului cultural din Scobinți.

— Cind îi intră ceva în cap, 
cu greu îi mai poți scoale. Fe 
semne că ai avut tu ceva re
lații pe la comitetul pentru 
răspîndirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice, de ți-au dedi
cat broșură, mușețelule.

— Și le-ai fi promis matca 
cu sarea, atunci cînd vor răci 
— a intervenit albă de ciudă 
romanița. Altfel cum îți ex-

plici că tovarășul Dumitru 
Cotruță, directorul căminului 
cultural, a vorbit despre tine, 
în fața sătenilor, în fiecare 
lună de la începutul anului ?

Floarea de mușețel s-a pitit 
după o frunză lată de pătla
gină și a tăcut chitic. Parcă 
avea ea vreo vină în privința 
aceasta !

Sfada a 
vîntul s-a 
florile de 
plece capetele, rușinate cele
lalte flori.

Poposisem din întîmplare

continuat pînă cind 
burzuluit, scuturînd 
tei și făcînd să-si

prin apropiere. Ascuns după 
un trunchiu, am auzit aproape 
întreaga discuție. Păcat că 
vîntul nu m-a lăsat să aflu 
sfîrșitul. Așa că, împins de 
curiozitate, am plecat la Sco- 
binți, în căutarea tovarășului 
director Dumitru Cotrută: 
L-am găsit și l-am rugat să 
mă ajute să văd și eu planul 
de muncă al căminului. Vro-

ION BISTREANI

(Continuare în pag. a IlI-a)

CU
care 
acest

urinează conseni- 
prilej.

tu ...
decorația interioară a 
taurantului denotă 
competență artistică, 
este perfect respirabil (con
structorii au prevăzut sala 
cu aer condiționat). Serviciul 
este prompt și civilizat, muzica 
bună, toate aceste constatări 
atestîndu-le cel mai convin
gător figurile surîzătoare ale 
consumatorilor. Pe ringul de 
dans plasat în apropierea or
chestrei și luminat discret din 
plafon cîteva zeci de perechi 
se mișcă în voie. Totul 
făcut aici pentru a te 
bine.

Să facem însă un 
într-un alt cartier al Capitalei, 
pe Ștefan cel Mare, colț cu 
Dorobanți, tot la un restaurant 
nou, modern și confortabil: 
„Perla". O primă constatare : 
sala a fost construită incomod, 
în trepte. Nu este prevăzut de

au fost inspirați, căci 
res- 

gust și 
Aerul

este 
simți

salt

arhitecți loc suficient pentru 
orchestră și, ceea ce este mai 
rău. nu este construit un ring 
de dans. Atunci cind in 
restaurant se află o orchestră, 
cei care doresc să danseze 
evoluează pe spațiul sacrifică
rii a 2-3 mese și, dacă sînt 
mai mulți amatori (și sînt în
totdeauna) atunci ei evoluează 
printre mesele cu consumatori. 
In holul restaurantului mai 
mulți tineri cu mină nemulțu
mită se pregătesc de plecare. 
Le aflăm cauza necazului:

— Plecăm pentru că in 
această seară nu este orches
tra — ne spune tînărul Cosmi- 
neanu Gh., care a venit cu 
prietena pentru a dansa — 
sîmbătă trecută mai era încă 
orchestră. Nu era grozavă, dar 
oricum, aveam după ce dansa. 
De acum pînă în toamnă. 
începe sezonul critic : orches
trele din restaurantele bucu
reștene pleacă pe litoral.

Trei tineri turnători de la 
întreprinderea utilaj transport. 
Apostol Ion, Florescu Gh. și 
Petre Ion ne arată difuzoarele 
prinse în plafonul restauran
tului „Perla". Abia acum sesi
zăm sursa unor zgomote și 
miorlăituri pe care le pusesem

I. ANDREITĂ 
V. CĂBULEA 

V. CONSTANTINESCU
A. TOMA

i
(Continuare în pag. a II-a)

Primire la Consiliul de Miniștri

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit sîmbătă di
mineața pe Hoang Tu, amba-

sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Demo
crate Vietnam la București, 
la cererea acestuia.

(Agerpres)
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Galați se îmbogățește mereu

cu noi frumuseți arhitec-

Grigorc IhiQin

carte atractiva
tonice

Foto: N. STELORIAN Pe-acest pămînt,
Centrul cultural-sportiv al 

elevilor, care-și are sediul la 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul „Nicolae Bălcescu", 
ne-a fost recomandat de către 
tovarășa Măndiță Eugenia, se
cretar al Comitetului orășenesc 
București al U.T.C., ca unul 
dintre cele mai active.

In adevăr, de cîteva ori pe 
săptămână tramvaiele care 
duc spre casa de cultură sînt 
pline cu copii, de obicei pre
gătiți pentru excursie.

„Excursiile — spun copiii — 
sînt cele mai atractive puncte 
din program, alături de ieșirile 
la plajă". De altfel, au și făcut 
o minunată excursie la Giur
giu, unde au vizitat „Podul 
prieteniei", orașul, s-au plim
bat cu vaporașul pe Dunăre, 
s-au oprit la Călugăreni și au 
evocat cu ajutorul tovarășului 
profesor de istorie, Constantin 
Popescu, figura lui Mihai Vi- 
teazu, a cărui armată a luptat 
aici împotriva turcilor.

problema vacanței elevilor de 
la licee și școli profesionale. 
O măsură bine venită. E nevoie 
să se analizeze desfășurarea 
vacanței pînă acum pentru a 
se stabili măsuri eficiente, de 
natură să impulsioneze acti
vitatea în viitoarea etapă. Dar

mai ales e nevoie de o mun
că practică, care să se solde
ze cu programe interesante, 
așteptate de elevi. Și, să se 
aibă în vedere dorința tuturor 
copiilor: excursii, cît mai 
multe excursii și zile de plajă 
cu jocuri sportive !

înnobilat de soare

VACANȚA
ELEV ILOR

Programul centrului le mai 
anunță, în cele două luni de 
vacanță, excursii la Snagov, 
Argeș, vizite la Muzeul satu
lui, la Combinatul agro-ali- 
mentar „30 Decembrie", diferi
te întreceri și campionate spor
tive, activități variate la Pa
latul Pionierilor, învățarea de 
cîntece și poezii etc.

Tovarășa profesoară Maria
na Radu Ionescu este de pă
rere că la buna desfășurare a 
programului centrului cultu- 
ral-sportiv pentru pionieri — 
contribuie mult și școlile care 
au știut să mobilizeze și 
drume mai mulți elevi 
casa de cultură, cum 
școlile generale nr. 103, 
nr. 120.

La aceste școli, programul 
activităților de vacanță a fost 
făcut cunoscut copiilor în ul
tima oră de dirigenție din a- 
cest an. Exista o indicație în 
sensul acesta pentru școlile 
din toate raioanele Capitalei. 
Se pare însă că nu peste tot 
ea a fost respectată. Așa se 
face că mai mulți. copii din 
raionul 30 Decembrie nu 
unde există centrul 
sportiv.

De altfel, aceasta 
rează și faptului că 
mare parte din cadrele didac
tice sînt în concediu în ace
eași perioadă.

Tovarășa directoare Da- 
videscu Eugenia, de la Școa
la generală nr. 103, ne arăta 
planificarea concediilor pe lu
nile de vară : în fiecare peri
oadă cel puțin nouă cadre di
dactice desfășoară activitatea 
de vacanță cu elevii. La acea
stă școală, în afara participă
rii la programul centrului cul
tural-sportiv al elevilor se 
desfășoară și unele acțiuni pro
prii. Chiar înainte de deschi
derea centrului cultural spor
tiv, la 1 iulie, școala a organi
zat vizite la muzee, expoziții, 
turul orașului București.

Nu de aceeași participare se 
bucură acțiunile pregătite pen
tru elevii de la licee. La casa 
de cultură a tineretului din 
raionul Nicolae Bălcescu, la 9 
iulie veniseră pentru a partici
pa la o vizită la muzeu... doi 
elevi. Dovadă că acțiunile nu 
sînt popularizate, elevii nu știu 
ce se face la „sediul" lor de 
vară. In această privință, si
tuația este mai generală și mai 
veche.

DOINA BURUIANĂ 
studentă

să în- 
către 
ar fi 

108 și

știu 
cultural-

se dato- 
cea mai

N. R. După cum sîntern in
formați, la comitetele raionale 
U.T.C. va, fi pusă în discuție

ori

timpului cit de în
altele noi, cu lo- 
mai ales deosebit

seceri- 
aminte 

i bucu- 
cîmpului 
în lung

Ne-ai însoțit, partid, fără-ncetare 
pe-acest pămint înnobilat de soare, 
și tu ne-ai 
cuvintele să 
ce să-nțeleg 
și inima îți

Ne-ai învățat, ne-nveți
Prin tine, nouă viață ne-a fost dată ! 
de-acolo unde pur și 
cu larga lui mișcare 
și-a fi înseamnă dor 
în vîrf de împlinire

învățat intîia oară 
Ie rostim fierbinte, 
cind gura 
trecem în

ce-nseamnă grindul,
Scend dintr-o recentă premieră a Teatrului muzical din Galați

spune țară 
cuvinte.

grav se naște 
laolaltă,
de-a te cunoaște 
mai inaltă.

Prin tine, nouă viață ne-a fost dată ! 
Te-am intîlnit, te știm și niciodată 
nimic nu va putea să ne despartă, 
alăturea urcăm aceleași praguri, 
ne facem stea din neclintita-ți hartă 
și aripi din mătasea ta de steaguri.

înțelege fiecare 
lui de trup nemuritoare

Prin tine-și 
cum partea 
se-adaogă la cea a țării, vastă, 
și spațiu și durată-și cucerește, 
căci tu, partid, ești vîrsta, țara noastră 
ce limpede pe sine se gîndește.

RINDURI DESPRE PIINE

După actul
final...
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I

ntotdeauna 
șui aduce 
acea zarvă 
roasă a < 
cutreierat 
și in lat de combi- 
bine. (și cit de po
trivită este Imagi
nea prin care uria
șul lan este compa

rat cu o imensă mare aurie pe ale 
cărei valuri in continuă mișcare 
parcă se leagănă corăbii argintii). 
Sub soarele torid de iulie, ceea ce 
se întîmplă cu ogorul de griu este 
o fază, o cotitură însemnata in 
nașterea plinii aromate, ruptă zil
nic pe fata noastră de masă, in 
piriitul fin al cojii rumenite răsună 
parcă, mult estompat, zgomotul 
specific al ariei de treierat, zvo
nul pe care-l auzim in aceste 
zile pe multe din ogoarele marilor 
noastre unități socialiste. îmi amin
tesc că străbunii spuneau că plinea 
este sllntă. Afirmația era de fapt 
o alegorie care vorbea despre tru
da cumplită Ia care era supus ță
ranul pentru obținerea boabelor 
de griu pe colțul cărora era săpat 
propriul său chip, pentru că truda 
sa a făcut ca plinea să fie siîntă. 

îmi amintesc de lungi drumuri 
cu căruța în ritmul lent a! roților 
neunse, drumuri înfăptuite sub ar-

I
șită, sub lumina rece a lunii, sub 
aerul umezit de miros de rouă și 
porumb în legat... Drumuri care 
duceau spre coluri de riu sau în
crucișări ale prezumtivelor căi de 
cimpie, spre vlrful unui deal, 
spre așezările mai mari, spre tir- 
gurile cerealiere... Erau drumurile 
spre moară, cu acea răbdătoare și 
tradițională așteptare de nopți și 
zile și uneori de săptămlni, mori 
ale căror pietre scrișnitoare se 
învirteau doar fa cheremul nivelu
lui unui riu, suflurii viatului sau 
al păcănilultii sec și des întrerupt 
a! motorului gripat adus cine știe 
de pe unde... Drumul plinii era 
lung, deosebit de lung, întortochiat 
șl bolovănos. Și era săracă plinea, 
mîndrindu-se doar la sărbători cu 
albeața ei, sau la bucuria trecătoa
re a întâmpinării pețitorilor.

Toate acestea îmi trec viu prin 
minte de cite ori tresar, simțind 
în aer aroma caldă a plinii proas
păt adusă de la cuptor. Si atunci 
învie iără voie și imaginea bunului 
și bătrinului brutar, numai cu un 
șorț trecut peste trup, cocirțat în 
fața gurii cuptorului dogoritor, 
scoțînd pe lopata cu coadă lungă 
piinile mici, cu nerăbdare aștepta
te afară, de rîndul nesfirșit al veș
nicei înfometate mahalale.

Sint imagini care se ivesc lipsi-

te de precizia conturului, șters nu 
atât de trecerea 
locuirea lor cu 
tul deosebite și 
de luminoase.

Toate aceste lucruri le-am discu
tat cu tînărul inginer Aurel Roșea, 
șeful secției de panificație de la 
complexul alimentar din Baci, re
giunea Cluj. El a absolvit, acum 
doi ani, făcui la Iga de chimie ali
mentară la Calup și a adus cu el 
din capătul Bărăganului imaginea 
acelor timpii atît de întinse incit 
par vedenii de basm, cîmpii inun
date de o mare de grîne. Imaginea 
abundentă a belșugului l-a urmărit 
și aici, lingă Cluj, la secția de pa
nificație. Cînd întreg agregatul 
cu patru linii complet automatizat 
va intra în funcțiune — în numai 
24 de ore
muncitori, tehnicieni și ingineri la 
un loc pe schimb, va produce nu 
mai puțin de 80 de tone de piine 
de toate categoriile, pentru toate 
gusturile. La discuția noastră des-

ca 
de 
sâ

— cu maximum 30 de

pie vechiul și noul drum al pîinii 
a mai participat și maistrul loan 
Rad, și inginerul Domoflache. 
„Vom avea de lucru de va tre
bui să ne suflecam mînecile, a 
spus primul. Moara uriașă pe care 
ați văzut-o în vecini are o capa
citate de 22 vagoane în 24 de ore. 
Făină, nu glumă !“

In următoarele zile urmează 
mașinile și agregatele fabricate 
Uzinele „Tehnofrig" din Cluj
tie verificate pînă la ultima rotită, 
urmează ca oamenii — care, ori 
cît ar părea de paradoxal, nu mai 
au nimic comun cu vechii brutari, 
cleși coc tot pline ! — să deprindă 
toate secretele mașinilor, astfel ca 
pînă la sfîrșîtuî anului fabrica să 
lucreze din plin. Producția obținu
tă va întrece' de trei ori pe cea 
prezentă, înscriindu-se intre nume
roase alte victorii ale acestui glo
rios Început de cincinal.

P. AIOANEI

La ora aceasta, Karlovy- 
Vary își reia treptat aspec
tul de liniștită și pașnică sta
țiune termală.

Să vedem acum care au fost 
ultimele filme ale competiției. 
Tînărul Cassidy (Anglia) este 
o romanțare cuminte a biogra
fiei scriitorului irlandez Sean 
O’Casey. Așteptat cu interes, 
Unde începe aventura, filmul 
regizorului John Dorner — 
unul dintre numele cele mai 
cunoscute ale noului val sue
dez — deși o- 
ferea o imagi- -----------------
ne interesantă _ 
a societății și

mentalității 
scandinave, a 
nedumerit prin 
vagul și incer
titudinea con
flictului.

Surprize plăcute și de cali
tate au oferit în schimb două 
foarte tinere cinematografii, 
cea cubaneză și cea vietname
ză. Filmul Moartea unui biro
crat, realizat de Tomas Gutier
rez Alea, o satiră plină de haz 
și condusă cu brio, a birocra
tismului. Proiecția filmu
lui vietnamez, a ocazio
nat publicului o emoționantă 
demonstrație de simpatie față 
de eroicul popor vietnamez. 
La inițiativa lui Joris Ivens, 

fost achiziționate ^criticul Georges Sadoul a 
f^,,oto Ao nr,-^^înmînat delegatului vietnamez 

o cameră de luat vederi cu 
întreg aparatajul auxiliar. în
cepe furtuna, film care pre
zintă un episod din lupta de 
eliberare a Vietnamului de 
Sud, a fost puternic aplaudat.

Anul acesta Marele Premiu, 
Globul de cristal, a rămas in 
tezaurul Festivalului, întrucît 
juriul a hotărît nedecernarea 
lui; măsură judicioasă, deoa
rece nici unul din filmele pre
zentate în concurs nu s-a de
tașat în mod net de celelalte, 
realizările mai valoroase avind 
toate cam același nivel. 
In schimb s-au acordat trei 
premii principale, în urmă
toarea ordine, filmelor Trei 

(Iugoslavia),

In preajma unei inaugurări
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru).
„Aici va fi laboratorul de 

protecția plantelor... Imediat 
după el, cel de zootehnie... 
Dincolo, laboratorul de fito- 
tehnie. Dincoace, în laborato
rul de fitopatologie, voi lucra 
eu..."

Merg, împreună cu ingine
rul Ion Cupșa, secretarul co
mitetului U.T.C., pe culuoarele 
noului pavilion al Stațiunii 
experimentale agricole Livada, 
regiunea Maramureș, care în 
curînd va fi dat în folosință. 
De altfel, acest „va fi" este 
foarte aproape, fiindcă noua

construcție se află în faza 
nisărilor. Mobilierul masiv 
strălucitor este montat 
acum. De asemenea, a j 
pusă la punct aparatura foar
te modernă de care se vor 
servi cercetătorii.

Primul nivel al clădirii este 
în întregime destinat labora
toarelor pentru analizele chi
mice la plante și sol, iar cele
lalte două nivele sînt reparti
zate pe sectoare; fiecare cer
cetător are aici laboratorul și 
cabinetul său. în afară de a- 
ceasta, există o bibliotecă,^ o 
sală de referate și comunicări 
cu aproape 100 de locuri.

Profilul comunist înajuionjl 
educației 
comunist®

tineretului

al tinerei generații ■)
Recent apărută în Editura 

politică lucrarea „Despre mo
rala comunistă" realizează o 
analiză sintetică a cîtorva din 
aspectele actuale cele mai în
semnate ale educației comunis
te a tinerei generații. Din în
tregul volum se desprinde pu
ternic însemnătatea deosebită 
pe care partidul nostru o acordă 
formării „schimbului de mîine' 
în spiritul nobilei ideologii și 
morale comuniste. „Desăvârși
rea construcției socialismului 
— se arată în capitolul intro
ductiv — impune desăvîrșirea 
conștiinței socialiste a oameni
lor muncii. Educarea generației 
care participă la desăvîrșirea 
construcției socialiste și va 
participa la construirea comu
nismului are o însemnătate de
osebită pentru viitorul societă
ții noastre. Iată de ce pentru 
tineretul nostru are o deosebită 
importanță cunoașterea proble
melor moralei, însușirea, trans
formarea în convingeri lăuntri
ce și aplicarea înaltelor princi
pii ale moralei comuniste".

Volumul realizează astfel o 
sinteză a caracteristicilor esen
țiale ale moralei comuniste. 
După ce clarifică sintetic șl 
succint unele probleme genera
le ale morale! (ce este morala, 
caracterul istoric și de clasă al

* DESPRE MORALA CO
MUNISTĂ — Editura Poli
tică

moralei, progresul moral, rolul 
moralei în viața socială) — ca
pitolul „Morala comunistă — 
morala omului nou' înfățișea
ză unele aspecte ale apariției 
și dezvoltării moralei revoluțio
nare

In cuprinsul volumului sini 
tratate apoi în capitole aparte 
problemele educației tineretului 
în spiritul patriotismului so
cialist, al internaționalismului 
proletar, al noii atitudini față 
de muncă și colectivitate, al 
înțelegerii problemelor dragos
tei și prieteniei și al atitudinii 
civilizate, politicoase în socie
tate. Fiecare capitol constituie 
nu doar o expunere sintetică a 
tezelor teoretice, bazate pe ide
ile marxism-leninismului, pe 
ideologia și politica P.C.R. — 
ci și o bogată analiză a realită
ților caracteristice pentru com
portarea tineretului nostru. 
Fapte șl Intîmplări semnifica
tive din viața colectivelor de 
tineri din uzine, de la sate, din 
școli, gînduri și preocupări ale 
tinerilor, întrebări ce și le pun 
în momentele mal importante 
sînt împletite cu analiza desti
nului unor eroi literari cu „ex
periența" personajelor artistice 
pilduitoare din punct de vede
re moral. Căutînd să evite di
dacticismul și moralismul — 
autorii volumului preferă să 
lase faptele să vorbească de la 
sine ; ei subliniază doar sem
nificația atitudinii tineretului si

evidențiază rolul însemnat al 
autoeducației și al formelor ob- 
șteștl de influențare, al opiniei 
publice, al familiei și organiza
țiilor U.T.C. 1n educația comu
nistă a tinerilor.

Avind la bază aprecierile cu
prinse In documentele Congre
sului al lX-lea al P.C.R., ana- 
lizlnd atitudinea tinerilor 51 sar
cinile organizațiilor U.T.C. în 
lumina hotărîrilor Congresului 
al Vlll-lea al U.T.C., capitolele 
volumului constituie nu numai 
un util material de bază pen
tru expuneri în țața tineretu
lui, pentru dezbateri în adună
rile generale ale organizațiilor 
U.T.C. ci și o lecturii interesan
tă, bogată In învățăminte. Ac
tualitatea temelor dezbătute, 
bogăția materialului faptic, În
fățișarea unor crrmpeie din me
ditația etică a marilor glnditorl 
și scriitori din trecut, indicarea 
căilor prin care tinerii Iși pot 
desăvîrșl trăsăturile morale co
muniste — parte integrantă a 
unei personalități multilateral 
dezvoltate — sînt argumente 
pentru larga difuzare a volumu
lui în rtndul tuturor categorii
lor de tineri.

P. NICOARĂ

A început 
culesul fructelor

de pădure

în ac- 
de re- 
prelu-

In regiunea Suceava a înce
put sezonul de recoltare a 
fructelor de pădure.

Față de anii trecuți, 
tualul sezon activitatea 
coltare, achiziționare și
crare e mai bine organizată. 
La Gura Humorului, spre 
exemplu, funcționează un cen
tru modern de prelucrare a 
fructelor dotat cu aparatură 
de înaltă tehnicitate. Pînă în 
prezent au f 
peste 300 tone fructe de pă
dure (zmeură, afine, cireșe a- 
mare). Cantități însemnate din 
această recoltă au fost deja 
livrate pentru 
DEANU).

export. (I. BEL-

De la trimisul nostru 
special la 

Karlovy Vary
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pînă atunci pe seama rumoa- 
rei din sala restaurantului.

— Restaurantul are o foarte 
bună rețea de difuzoare, răs- 
pindite de la un capăt la celă
lalt — ne spune Apostol Ion. 
Dacă orchestra a plecat pe 
litoral — așa cum ni s-a ex
plicat de ospătar — de ce nu 
se îngrijesc tovarășii de aici să 
difuzeze muzică de dans im
primată pe discuri sau bandă 
de magnetofon ? Cu o condiție 
însă : să se audă, nu ca acum 
cînd nu știm dacă în difuzoare 
e muzică sau se citește buleti
nul meteorologic.

— Și alte restaurante re
cent construite, spațioase și 
confortabile sînt necorespun- 
zător întreținute — adaugă tâ
nărul muncitor Florescu Gh. E 
cazul celui din fața stației de 
tramvai de la Oborul Vechi.

zidi — am adus cu noi un 
magnetofon.

— Dar nu este deloc practic
— completează celălalt tînăr — 
să vii cu muzica de acasă. 
Barurile acestea de zi ar tre
bui să aibă tonomate, sau dacă 
nu, magnetofon.

In căutarea celor două per
sonaje surori, muzica și dansul
— animatoare ale bunei dispo
ziții și veselii — am umblat o 
bucată mare de drum. Am 
întîlnit în diverse restaurante 
aceleași grupuri de tineri și ei

— De ce nu aveți orches
tră ? — întrebăm noi un ospă
tar.

— De două săptămîni a ple
cat la mare, la Mamaia...

Orchestră bună, un solist 
cunoscut și un ring pentru 
dans reîntîlnim în sfîrșit la 
restaurantul „Cina". Dar aici e 
arhiplin.

...Atunci ce este de făcut ? 
Să-ți aduci magnetofonul de 
acasă ? Să iei acceleratul și să 
te duci la mare ? Sau... să re
latezi, toate acestea, întru

interpretare modernă, ritmată, 
atunci cînd încerca să cînte 
conform repertoriului, și alte 
melodii diferite ca ritm și gen, 
satisfăcînd cerințe și vîrste 
diferite, „se auzea interzisă" în 
cor de pe 
ascultători, 
repertoriul 
înfocaților
numai șeic. Cîntau pe nerăsu
flate. Și cele cîteva zeci de 
perechi, nu numai că ieșeau 
uneori din mișcările normale, 
firești ale dansului, dar incer

ring. $i, băieți 
schimbau pe loc 
aprobînd cererile 

dansatori și cîntau

MUZICA

Zile înghețate 
(Ungaria) și O 
căruță spre 
Viena (Ceho
slovacia).

Și la capito
lul premiilor de 
interpretare s-a 
făcut o excep
ție de la regu
lă, acordîndu-se 

de interpre-premii
masculină și nici unul 

interpretare feminină.

Cu muzica în traistă
In același timp, dinspre 

barul de zi „Perla" răzbat 
acordurile unei melodii de 
muzică ușoară. Intrăm și noi. 
O încăpere cochetă, aerisită, 
mesele majoritatea ocupate de 
către tineri. Muzica o redă un 
magnetofon. Totuși e ceva...

— Ba nu — ne informează 
barmanul. Noi nu oferim decît 
băuturi. Muzica este a clientu
lui.

Măsuța de lingă magnetofon 
este ocupată de trei tineri: 
Emil Bălan, Dan Amarico și 
Eugen Teliucă.

— In seara aceasta ne întâl
nim aici mai mulți foști colegi 
— ne informează Emil Bălan. 
Ne place locul, și cum s-a init 
un inconvenient — lipsa mu-

§1
în căutarea unui loc plăcut în 
care să se distreze.

Ce oferă de fapt majoritatea 
restaurantelor unor tineri dor
nici să petreacă o seară ? De 
regulă, mâncare și băutură. 
Nu-i prea puțin ? Nu aduce a 
cantină ? 1 „La Șiretul" și „Do
robanți" există și orchestră, 
dar nu erau amenajate locu
rile pentru dans.

Intr-unui din restaurantele 
mari ale Capitalei, „Ambasa
dor", am găsit o atmosferă eu 
adevărat glacială. Puține mese 
ocupate, orchestra lipsește, to- 
nomatul tace.

DANSUL
atenția celor care conduc 
restaurantele Capitalei.

Știți să dansați 
shake ?

Noi, cei care știm dansurile 
moderne numai pînă la me- 
dison (deci „cha-cha", „rock", 
twist" etc.) n-avem ce căuta 
în ringul de la „Parcul tran
dafirilor". Se cîntă numai 
„shake" (șeic). Orchestra „Ma
maia Quintet" destul de 
bună de altfel, cu o formație 
de tineri instrumentiști și o

cau să acompanieze orchestra 
cu urlete distonante. Nu, nu 
exagerăm deloc. Înfierbântata 
de pe ring își pierduseră mă
sura și urlau tot la a doua, a 
treia mișcare. Oare așa cere 
dansul ? Se pare că nu. In 
pauze, unii entuziaști își ară
tau și ei talentul la cîntat. Se 
cînta, de răsuna întreaga cale 
Dorobanți și Piața Romană.

Această ambianță am întîl- 
nit-o într-o sîmbătă seara la 
Restaurantul „Parcul tranda
firilor" ; și dacă am văzut 
oameni mai vîrstnici sculîn- 
du-se și plecînd — (n-apuca-

două 
tare 
de 
Laureații au fost Nairn Cha- 
pov (Bulgaria) pentru rolul 
țarului din filmul Țar și Ge
neral și Donates Banionis 
(U.R.S.S.) pentru personajul 
președintelui din filmul Ni
meni nu vroia să moară.

Premiul Special al juriului 
a revenit ex-aequo filmelor a 
doi tineri regizori: Viața la 
castel de Jean-Paul Rappenau 
(Franța) și Moartea unui biro
crat de Tomas Gutierrez Alea 
(Cuba). Juriul FIPRESCI (din 
care a făcut parte și Valerian 
Sava, cronicarul revistei „Ci
nema"), condus la această 
ediție a Festivalului de la 
Karlov-Vary de criticul ita
lian Lino Micciche, a atribuit 
premiul său ex-aequo filmelor 
Zile înghețate (Ungaria) și 
Ah, tinerii ăștia (Cehoslo
vacia).

De asemenea, o diplomă de 
onoare a fost decernată regi
zorului Alain Resnais de că
tre Uniunea artiștilor ceho
slovaci de cinema și televiziu
ne, ca semn de admirație 
pentru contribuția pe care a- 
cest mare cineast a adus-o în 
evoluția cinematografului 
mondial.

Cum se întîmplă mai tot
deauna în asemenea ocazii. 
Palmaresul a stîrnit o serie 
de reacții contradictorii. Ce- 
rînd opinia lui Georges Sadoul 
acesta ne-a răspuns printr-o 
butadă : „Nu sînt niciodată 
de acord cu un Palmares, nici 
măcar atunci cînd eu însumi 
am făcut parte din juriu" ! !...

MANUELA GHEORGHIU

seră și nici nu îndrăzneau să 
danseze), nu ne-am mirat. Și 
fără a fi neapărat de aceeași 
vîrstă i-am urmat. Dar ca să 
n-o mai facă altădată și alții 
e cazul să se ia măsuri de că
tre cei în drept, pentru ca res
taurantul să devină un loc 
plăcut, de destindere, și nu, 
din pricina unora, „centru de 
zgomote și gesturi necivilizate".

La ora 2 
după miezul nopții

Ora 2,30 — poarta restau
rantului „Parcul trandafiri
lor". Aproximativ 20 de oa
meni solicitau insistent porta
rului permisiunea să intre 
înăuntru, dornici să danseze.

De la orele 2 în Capitală nu 
mai există nici un local deschis. 
Singurele cu program prelun
git, barurile ..Melody" si 
„Continental" își suspendă ac
tivitatea pe timpul verii. Oricît 
ar părea de ciudat pentru unii, 
este nefiresc ca în Capitală să 
nu existe un local unde să poți 
fi primit la orice oră. Cerin
țele unui oraș mare, modern, 
cu o populație numeroasă, im
plică necesitatea unor aseme
nea localuri In perioada verii 
s-ar putea recomanda unor 
grădini regim de bar, în ceea 
ce privește cel puțin tâmpul de 
funcționare ; chiar dacă nu ar 
avea programe stupide și 
vulgare, de genul celui intitu
lat „Sfîntul la Continental" 
din defuncta stagiune a localu
lui citat.
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ACT U A L I
Ambasadorul Re

publicii Arabe Unite 
la București, Moha
med Fahmy Hamad, 
a oferit sîmbătă 
după-amiază o re
cepție cu prilejul 
sărbătorii naționale 
a Republicii Arabe 
Unite.

Au luat parte Mi
hai Marin, adjunct 
al ministrului aface
rilor externe, Octav 
Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutu
lui român pentru 
relațiile culturale cu 
străinătatea, Stanciu 
Stoian, secretar ge
neral al Ligii de pri
etenie cu popoarele 
din Asia și Africa, 
membri ai conduce
rii unor instituții 
centrale, oameni de 
artă și cultură, 
țeri superiori,
riști, precum și șefi 
ai misiunilor diplo
matice acreditați la 
București șl alți 
membri ai corpului 
diplomatic.

Sîmbătă diminea
ța a părăsit Capita
la dr. Otto Schedl, 
ministrul de stat 
pentru economie și 
transport al landu
lui Bavaria, care, 
la invitația Camerei 
de Comerț a Repu
blicii Socialiste Ro
mânia, a făcut o vi
zită în țara noastră.

Uni- 
Bucu-

ofi- 
zia-

Sîmbătă diminea
ța, noul ambasador 
al R. P. Albania la 
București, Iosif Po- 
gace, a depus o co
roană de flori la 
Monumentul eroi
lor luptei pentru li
bertatea poporului 
și a patriei, pentru 
socialism.

Au fost de față 
reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor 
Externe, Ministeru
lui Forțelor Arma
te și ai Sfatului 
popular al Capita
lei.

Sub egida 
versității din 
rești se vor deschi
de la Sinaia, în 25 
iulie, cursurile de 
vară și colocviile 
științifice de limba, 
literatura, istoria și 
arta poporului ro
mân, la care vor lua 
parte profesori, cer
cetători științifici și 
studenți de peste 
hotare.

Pentru anul aces
ta și-au anunțat so
sirea 160 cursanți 
din 26 țări ale Eu
ropei, Asiei, Ame
rică de Nord și de 
sud.

Sub auspiciile Mu
zeului regional Su
ceava și în colabo
rare cu Institutul 
de arheologie al A- 
cademiei, la Rădău
ți în jurul bisericii 
monument Bogdana 
s-a deschis un nou 
șantier arheologic. 
Se presupune că 
aici ar fi fost cen-
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Uniunii Generale a Sindicatelor din România
Sîmbătă s-a încheiat vizita 

oficială făcută în R.P. Bulga
ria, între 15 și 23 iulie, de dele
gația sindicală condusă de to
varășul Constantin Drăgan, 
președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, la 
invitația C.C.S. din țara ve
cină.

în timpul șederii în R.P. 
Bulgaria, delegația a vizitat 
numeroase întreprinderi, orașe, 
stațiuni de pe litoral, diferite 
obiective sociale și culturale 
și a avut întîlniri cu munci
tori, ingineri, tehnicieni din 
întreprinderi, cu activiști ai 
sindicatelor.

Delegația română și-a ma
nifestat satisfacția pentru pri
mirea călduroasă, frățească, ce 
i s-a făcut pretutindeni, vă- 
zînd în aceasta expresia prie
teniei care leagă pe oamenii 
muncii români și bulgari, cele 
două popoare vecine și prie
tene.

Delegația a avut convorbiri 
cu reprezentanți ai sindicate
lor bulgare, în frunte cu Stoian 
Ghiurov, președintele C.C.S. 
din R.P. Bulgaria. în cursul 
convorbirilor, car> s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, cele două delega
ții au făcut un schimb de pă
reri, de experiență cu privire 
Ia activitatea sindicatelor în 
domeniul muncii de masă în 
producție, întrecerii socialiste 
și activității cultural-educa
tive.

în discuții s-a remarcat cu 
satisfacție că legăturile între 
cele două popoare frățești se 
întăresc din ce în ce mai mult 
și că există toate condițiile 
pentru dezvoltarea multilate-

rală și consolidarea continuă a 
relațiilor și colaborării între 
cele două centrale sindicale.

Trecînd în revistă unele 
aspecte ale situației internațio
nale actuale, delegațiile ro
mână și bulgară au subliniat 
că oamenii muncii, sindicatele 
din cele două țări își reafirmă 
solidaritatea cu lupta dreaptă, 
eroică, a poporului vietnamez, 
își manifestă adeziunea de
plină față de Declarațiile adop
tate de țările participante la 
Consfătuirea de la București a 
Comitetului Politic Consultativ 
al Tratatului de la Varșovia.

în Cursul discuțiilor s-a sub
liniat necesitatea lărgirii în 
continuare a relațiilor și cola
borării între sindicatele ro
mâne și bulgare.

Tovarășul Constantin Dră
gan a invitat pe tovarășul Sto
ian Ghiurov să facă o vizită în 
Republica Socialistă România 
în fruntea unei delegații sin
dicale bulgare.

Invitația a fost acceptată cu 
satisfacție.

în cursul zilei de sîmbătă, 
delegația sindicatelor din țara 
noastră a fost primită de 
Boris Velcev, membru 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar. Au fost 
de față Stoian Ghiurov și loan 
Beldean, ambasadorul țării 
noastre la Sofia. Convorbirea, 
care a avut Ioc cu acest prilej, 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, prietenească.

în aceeași zi, delegația a 
plecat spre patrie, sosind, 
după-amiază, la București.
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Locatari Intr-un... „bloc turn

TELEVIZIUNE
DUMINICĂ 24 IULIE 1966

exactă ; Cum va
8,32 — Pentru

8,30 — Ora 
fi vremea ? ; 
noi, femeile ; 9,15 — Emisiune 
pentru copii și tineretul șco
lar ; 10,30 — Emisiune pentru 
sate ; 12,00 — închiderea emi
siunii de dimineață. 19,00 — 
Telejurnalul de seară ; 19,15 — 
„TV.1U" emisiune alcătuită la 
cererea telespectatorilor; 19,45

„Linlorii" — film documentar ; 
20,00 — Varietăți pe... caniculă
— în pauză : Desene animate ;
22,30 — Telesport ; 22,50 —
Telejurnalul de noapte ; 23,00
— închiderea emisiunii.

LUNI 25 IULIE 1966

20,10 — Campionatul mon
dial de fotbal — 1966. Semifi
nala I. în pauză: Preludiu 
„Mamaia — 1966“.

II
I
I
I
I

vechii așezări 
Alexandru cel 
a indicat și

trul
unde
Bun
prima episcopie din
Moldova. (I. BEL- 
DEANU).

Constructorii 
grupului de șanti
ere nr. 1 din Cluj 
au încheiat înainte 
de termen con
strucția noului ob
servator hidrome- 
teorologic al direc
ției de gospodărire 
a apelor Crișul, 
Someșul și Tisa. 
Peste cîteva zile ur-

mează să înceapă 
montarea instalații
lor necesare exe
cutării observațiilor 
și a cercetărilor.
(I. RUS).

locatarilor, 
de termen, 
însumînd a- 
700 de apar-

La Ploiești, Tîr- 
goviște, Cîmpina și 
Buzău au fost pre
date 
înainte 
blocuri 
proape
tamente. Acest re
zultat' a fost închi
nat de constructori 
zilei lor. In total, 
în cursul acestui an,

' ■

in orașele regiunii 
Ploiești au primit 
locuințe noi peste 
1 200 de familii. Al
te 200 de locuințe 
se află în curs 
execuție.

de

Rotorul din por
țelan — așa se nu
mește piesa reali
zată de curînd de 
un colectiv de spe
cialiști de la Trus
tul minier Baia 
Mare, piesă care va 
fi utilizată în ins
talațiile de prepa-

minereuri- 
lor. Rezultatele a- 
plicării ei sînt deo
sebit de valoroase : 
rotorul din porțe
lan are o durată de 
utilizare de circa 5 
ori mai mare decît 
a vechiului rotor 
din oțel și are un 
preț de cost mai 
scăzut. Prin înlo
cuirea vechilor ro
toare, unitățile tru
stului minier vor 
realiza anual o e- 
conomie de aproxi
mativ 500.000 lei. 
(D. MATALĂ).
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Intr-o librărie timișoreană
Foto: N. STELORIAN
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Asta nu mai e patimă...
Transmit direct de pe sta

dionul Wembley și, sincer să 
fiu, nu o fac cu dragă inimă. 
Pentru că sînt nevoit, în pri
mul rînd, să vă spun că lupta 
sportivă a degenerat complet. 
Vinovății principali: jucătorii 
englezi.

Meciul dintre Anglia și Ar
gentina, cea mai importantă 
partidă din istoria fotbalului 
din Argentina, cum l-au ca
lificat crainicii de radio sud- 
americani, *s-a isprăvit de un 
sfert de oră. A fost cel mai 
dur meci al acestui turneu 
final. La sfîrșit, antrenorul 
Carlos Lorenzo („am diplomă 
de antrenor englez, francez, 
italian și argentinian, bineîn
țeles") s-a repezit ca un tigru 
asupra arbitrului Rudolf Kreit- 
len și l-a pălmuit. Au trebuit 
să sară 20 de polițiști ca să-l 
imobilizeze. Carlos 
mai mare peste „los titanos1 
(susține — pe bună dreptate 
— că băieții lui sînt „unșii lui 
dumnezeu" în materie de 
fotbal) e de o violență get 
beget sud-americană. Oricîtă 
dreptate ar fi avut — și a 
avut — nu putem aproba ges
tul său"...

Arbitrul vest german a viciat 
rezultatul, mai precis spus, a 
făcut tot ce i-a stat în putință 
ca să-i treacă pe argentinieni 
pe planul doi. Pînă la urmă a 
izbutit să-i scoată din cursă — 
englezii au cîștigat cu 1—0 și, 
contrar voinței lui. a reușit în 
același timp să-i ridice nespus 
de mult în admirația specia
liștilor și ziariștilor.

Prin voința arbitrului, me
ciul s-a purtat în cel mai 
picaresc stil. Crainicii de radio 
din Argentina, aflați la o ju
mătate de metru în fața mea, 
strigau în microfoane : „Echipa 
noastră încearcă totul cu sete, 
dar se izbește necontenit de 
arbitru. Să-i ajute inima și 
credința ca să învingă !“

în pauzele de respirație ale 
crainicilor principali, alți crai
nici, de mîna a doua, plățiți 
de mari firme comerciale, 
strigau : „Beți vinul Torro, 
cel mai bun vin din lume. Beți 
vinul Torro".

Nu știu cum o fi vinul 
Torro, dar știu că cea mai tare 
băutură din lume curgea în 
vinele celor 10 argentinieni 
din teren, și în special în 
vinele lui Roma, portarul nu
mărul unu al campionatului, 
după părerea mea. Am spus 10 
oameni, fiindcă Rudolf Kreit- 
len l-a eliminat, absolut pe 
de-a surda, pe Rattin, căpi
tanul Argentinei. Iată cum s-a

Lorenzo,

întîmplat: englezii, nervoși că 
nu puteau să dea gol (în ge
neral nu pot să dea gol) se 
aruncau pe terenul advers ru- 
pînd totul în drum, în special 
picioare. în minutul 36, Rattin 
a protestat împotriva felului 
de brutalități și arbitrul l-a 
scos dincolo de tușă. Atunci a 
izbucnit marele scandal. Ar
gentinienii au întrerupt me
ciul. 10 minute am asistat la 
scene de luptă între argenti
nieni, arbitru și traducători. 
Dar totul a fost în zadar. Ar
bitrul nu a vrut să revină asu
pra deciziei. Iar imediat după 
meci, Carlos Lorenzo a refu
zat să intre în studioul de 
televiziune, improvizat ad-hoc 
în holul sălii de recepție a sta
dionului, și să dea declarații, 
în schimb, a dat declarații 
domnul Alf Ramsey, care a 
spus următoarele ziariștilor: 
„Va trebui să arătăm de acum 
înainte cel mai bun fotbal al 
nostru. Aceasta se va întîmpla

cîte ori a avut ocazia. La fel a 
făcut și căpitanul echipei sale, 
Moore, dar arbitrul nici mă
car nu le-a atras atenția).

— Dar președintele F.I.F.A. 
a dat o explicație clară — ar 
fi răspuns crainicul. „Stiles a 
spus domnia sa, are vederea 
slabă, poartă lentile aplicate 
direct pe ochi și, prin urmare, 
trebuie scuzat, nu prea vede 
unde lovește".

— De acord cu partea ad
versă. Dar atunci pot să spun 
și eu că băieții mei au obi
ceiul să închidă ochii cînd 
curge mingea spre ei și dau 
cît pot în ce nimerește. Dom
nilor, am fost împins spre pla
nul doi, fără menajamente. Și 
etica nu a jucat aici un rol 
principal.

în minutul 23 al acestei în- 
tîlniri pe care o consider, dacă 
pot spune așa, dezastruoasă, 
pentru evoluția ulterioară a 
fotbalului, o veste, dată prin 
radio, a făcut să încremeneas-

Prin telefon de la trimisul nostru special 
la Londra, FĂNUȘ NEAGU

cînd vom juca împotriva unui 
adevărat, tip de adversar, adică 
o echipă care să joace fotbal, 
nu să acționeze în teren ca 
niște animale".

Declarația aceasta jignitoare 
a enervat pe toți ziariștii. Dacă 
antrenorul argentinian ar fi 
venit la televiziune, el, sînt 
convins, ar fi avut cu craini
cii următoarea discuție, pe 
care nu mi-o imaginez, ci o 
relatez cu citate din ziare.

— Echipa dumneavoastră 
joacă dur — ar fi spus unul 
dintre crainici, citind din zia
re. Vestgermanii și spaniolii 
au cerut în scris ca organiza
torii să verifice crampoanele 
de la ghetele băieților dumi- 
tale. Ziarul francez „L’equi- 
pe“ a scris că aceste crampoa- 
ne fac să scapere scintei pe 
tibiile adversarilor.

— Dumneavoastră spuneți 
asta ?! — s-ar fi mirat Loren
zo. Dumneavoastră ? O-la-la... 
Poate n-ați citit ce spune a- 
celași ziar despre mijlocașul 
dumneavoastră Stiles ? Mister 
Stiles, go home !. Afară, Mis
ter Stiles I Afară ! (Intr-ade
văr, Stiles l-a așezat în pat pe 
francezul Simon pentru trei 
săptămîni. Iar ieri a lovit și 
cu pumnii și cu picioarele de

că toată lumea. Se anunța că 
Nord-Coreea conducea cu 3—0 
în meciul cu Portugalia. A- 
tunci am notat în carnetul 
meu: „Furia latină nu mai 
are ulei in candelă". Nimeni 
nu mai înțelege nimic. Lumea 
dacă se răsturna, și nu pro
ducea atita uimire în tabăra 
ziariștilor prezenți la mondia
le. Nord-Coreea, echipa pe 
care nimeni nu o vedea în
scriind un singur gol în acest 
turneu, a pornit decisă să 
scoată din cursă o altă țară cu 
singele iute : Portugalia. Spai
ma e întipărită pe fețele tu
turor celor de la masa presei. 
Și spaima crește. Englezii, so
vieticii, vestgermanii se uită 
unii la alții și se întreabă : 
Cine vine mîine la rînd ? Dar 
nord - coreenii, din păcate, 
n-au putut să-și mențină 
acest avantaj. Eusebio, jucă
torul din Mozambic, a salvat 
Portugalia marcînd patru go
luri. La ora actuală pot să 
spun că Eusebio a intrat în 
posesia CECULUI de 1000 de 
lire sterline oferit de un club 
londonez golgeterului campio
natului.

De la Liverpool ni se trans
mite că arbitrul Finney, con
ducătorul meciului R.F.G.—

Uruguay a eliminat, cu totul 
nejustificat, doi jucători suda- 
mericani și a refuzat Urugua- 
yului o lovitură de la 11 metri.

(Englezul Finney a condus 
meciul R.F.G.-ului, iar vest- 
germanul Rudolf Kreitlen a 
condus meciul englezilor).

U.R.S.S. a eliminat Ungaria 
multă lume o dă ca pretenden
tă sigură la titlul suprem.

★
Și acum, veștile promise în 

articolul anterior.
în Italia „i tifosi" au întîm- 

pinat echipa lor cu o ploaie de 
roșii foarte bine coapte. Se a- 
nunță că H.H. va urma lui 
Fabbri Ia conducerea echipei. 
Magul nu a dat nici un răs
puns. A ieșit pe a lui și acum 
se lasă rugat. Magul cu „In- 
ternazionale" ar fi îngenun- 
chiat aici cel puțin trei din 
cele patru echipe care au cîș
tigat întîlnirile astăzi pe o căl
dură năpraznică, i 
parcă de la noi din 
(în sfîrșit simțim că 
plină vară !)

Ceea ce ne-a uimit 
fost că italienii au pornit 
remanierea echipei prin... con
cedierea crainicului tele Caro- 
sio. Sirocco-ul care bate din 
Africa și face ca la Roma, pe 
timpul verii, să transpire și 
pietrele, a aprins toate spiri
tele. înfrîngerea naționalei i-a 
afectat în primul rînd pe par
lamentari. Se anunță o inter
pelare a guvernului pe tema : 
„Cum se poate admite ca un 
jucător profesionist să cîștige 
fabuloasa sumă de 25—35 mi
lioane lire anual ? !“.

Fabbri, cu pungi de gheată 
la tîmple, își scrie raportul de 
activitate. „Va fi ultimul", 
spun ziariștii.

Ceilalți doi antrenori căzuți 
în dizgrație — Guerin și Feo
la — n-au părăsit încă Anglia.

i pe Feola, 
turnură

importată 
i Bărăgan 

trăim în

pe toți a 
la

în ce-1 privește 
lucrurile au luat o 
tragică. Suporteri fanatici au 
plasat o bombă în casa lui de 
la Rio și Feola cu greu a pu
tut fi reținut să nu plece in
tr-acolo cu primul avion (bine 
au făcut cei care l-au reținut); 
n-au fost victime. (Spre a e- 
vita neplăcerile, jucătorii bra
zilieni se întorc în țară în 
grupuri de cîte patru și cu a- 
vioane diferite), dar asta nu 
înseamnă că nu s-a căzut sub 
granița demnității umane. Fot
balul face casă bună cu pito- 
rescu, dar nici odată nu a pu
tut și nu va putea triumfa 
sub explozii. A început să-mi 
displacă total o asemenea pa
timă pentru fotbal. Asta nu 
mai e patimă...

Dincolo

de talent
(Urmare din pag. I)

curiozitate 
lui acum 
o lucrare gata... 
lui N. Dar cine mai e și acest 
N., de unde a răsărit ? Nimeni 
n-are indelicatețea de a-i răs
punde : din aceeași genune ca 
și dumneavoastră. Omul s-ar 
teme de interpretări tenden
țioase.

Desigur, după resorbirea a- 
cestei prime indispoziții, talen
tul tși continuă munca. Dar cu 
mai puțin spor, parcă. înregis
trează sumbru că, după suc
cesul lui N. a venit rîndul lui 
P. ale căror valori artistice, 
ani de zile cizelate în anoni
mat, au căpătat simultan gi
rul specialiștilor și calda pre
țuire a opiniei consumatorilor 
de artă. Se subliniază insis
tent, pretutindeni, că aproape 
neștiut de nimeni, P. a dus la 
bun sfîrșit, fără pic de recla
mă, de concesii, o construcție 
artistică originală și armoni
oasă, lipsită de fisuri, străină 
de improvizații.

Eroul nostru începe să se 
enerveze. Despre lucrarea lui 
de ce nu se vorbește ? Oare nu 
se știe că el, și-a anunțat mai 
dinainte, în stare de proiect, 
opera căreia îi cunoaște va
loarea ? Voi credeți că, la ora 
asta, mai este vorba încă de 
un simplu proiect, o canava cu 
imense suprafețe albe ? Ba e 
un lucru aproape finit. Și

pentru lucrarea 
în șantier ? Ah, 

A cui ? A

chiar dacă nu este încă, chiar 
dacă mai e mult, foarte mult 
de muncă, stadiul exact îl știe 
numai el, autorul. O să dea 
bătaie ț O să lucreze mai ope
rativ, cîte două-trei etape 
deodată. N-o să vă mai lase el 
timp să treceți la altul, la încă 
unul. Pentru că 
acum ! — ați fi în 
după N., după P., 
a-l aplauda pînă și 
fi prea de tot. N-o
Ce, este el un X oarecare, să-i 
„vină rîndul" undeva, la coada 
alfabetului ? Ceilalți pot avea, 
să zicem, talent, dar cu el este 
altceva; el este talentul. N-o 
va admite, veți vedea voi.

Se ține de cuvînt. „Arde" 
etapele, îșt impune tururi de 
forță, termină. Dacă ar accep
ta un proces de conștiință, un 
prelung semn de întrebare s-ar 
ridica alături de cuvîntul sfîr
șit scris cu atîta febrilitate în 
agenda de lucru. Dar nici po
meneală. Timpul pînă la con
fruntarea cu publicul i se pare 
o golgotă infinită : cît va mai 
avea de urcat ? In acest răgaz, 
așa cum prevedea, a fost apla
udat intr-adevăr R.. au fost 
remarcate și aptitudinile pro
mițătoare ale lui S. Ce ridicol f 
S. și aptitudini!

In sfîrșit — ecce hora ! — e 
ceasul lui. Dacă a scos o 
carte de sub teascurile tipo
grafice, spionează îndelung in
teriorul librăriilor; cîți iau 
volumul prețios în mâini ? Și 
cu ce fizionomii îl răsfoiesc ? 
De ce se mai uită și la cartea 
de alături ? ! Nepricepuții! 
Dacă opera lui are viață sce
nică, el înregistrează aplauzele. 
Nu-s prea slabe 7 Anemice.,,

vă cunoaște 
stare, ca 

să începeți 
pe R I Ar 
va admite.

Parcă sunau altfel în cazul 
celorlalți... Desigur, în sală 
sînt toți inamicii. Cînd apar 
considerațiile critice în publi
cațiile de specialitate, mai 
înainte de orice se apucă să 
numere rîndurile. Pe cutare 
critic nu-l va mai cunoaște cît 
o trăi: poftim, i-a scris cu 
șapte rînduri mai puțin decît 
îi dedicase lui P. Abia în al 
doilea rînd, ca motiv al exco
municării, vin obiecțiile ; cri
ticul a îndrăznit să aibă... stai, 
cîte obiecții ? Din nou o ope
rație de abac. Ceea ce îi în
tunecă viața nu sînt bilele 
negre care-i revin lui, ci bilele 
albe cu care au fost marcate 
lucrările celorlalți.

La acest stadiu, intoxicarea 
talentului amenință să intre în 
fază cronică, tot mai greu cu- 
rabilă. Dacă altădată spiritul 
său creator se încorda, vrînd 
să-și arunce săgeata cît mai 
drept și cît mai departe, acum 
îl muncește altceva, un gînd 
penibil, de nemărturisit: ce-ar 
fi să miște puțin ținta, exact 
în momentul în care ochește 
țintașul de alături ? De aici la 
niște alunecări ireversibile nu 
mai este, poate prea mult.

Că toate acestea se petrec, 
procentual, cu un număr mic 
de talente, nu ne interesează 
aici. De n-ar fi decît cazul 
unuia singur, și tot ar fi o 
dureroasă pierdere. Căci' ta
lentul care nu suportă talen
tul altora e, fără voia lui și în 
afara răului provocat celor
lalți, un sinucigaș.

Sfada florilor
(Urmare din pag. I)

iam să verific dacă are vreun 
miez de adevăr bîrfa romani- 
ței. Am rămas surprins. Asta 
era realitatea : cu o candoare 
dezarmantă, tovarășul director 
mi-a explicat că a ținut con
ferința despre mușețel — în 
aceeași formă, respectînd pînă 
și punctuația — pentru a avea 
cît mai multe activități la că
min. Mai tîrziu, în cursul dis
cuției, aparent fără legătură 
cu cele de mai sus, l-am în
trebat despre numărul partici- 
panților.

— Nu prea vin, tovarășe ! 
Nu știm ce trebuie să facem 
să-i atragem la cămin. Vin 
numai la hore.

Am urmărit mai atent pro
gramul căminului cultural. 
Conferințe, conferințe, confe
rințe (dacă s-ar putea toate 
numi așa). Evident, bine pre
gătite, pe teme diferite, sînt 
primite cu interes. Dar așa, să 
citești la infinit o broșură des
pre mușețel! Și apoi, exclu
siv conferințe, fără nici un 
fel de altă activitate cultura
lă, cînd în comună sînt auten
tice talente, cînd tinerii și 
vîrstnicii, deopotrivă, vor să 
participe și la un simpozion, 
să vadă o piesă de teatru, să 
asculte cîntece și poezii (ca 
să nu enumerăm decît cîteva 
din activitățile culturale care 
se pot organiza). Posibilități 
sînt nenumărate ; dar pentru 
valorificarea lor mai este ne
voie și de inițiativa și spiri
tul organizatoric al conducerii 
căminului cultural și al comi
tetului comunal al U.T.C.

OAMENI

PE SCHELE
(Urmare din pag. I)

mare, puternică. Atlt de pu
ternică incit clătina ma
caralele acelea gigante și a 
trebuit să le ancorăm ca să nu 
le răstoarne. Furtună puternică, 
cu ploaie, cu fulgețe, cu trăz- 
nete. Ezitarea noastră nu a 
durat decit o clipă. Cu toții ca 
unul, cei 30 de oameni din 
schimb ne-am ancorat in cen
turi de siguranță și am conti
nuat lucrul toată noaptea. Cind 
s-a potolit furtuna, eram și noi 
gata cu etajul 7. Poate că 
acolo, la etajul 7 al blocului 
D 4 ar trebui să ne întrunim 
noi de cite ori avem de trecut 
un moment greu. Cind trecem 
prin dreptul lui, și acuma, ri
dicăm privirile-n sus intrebin- 
du-ne : „Oare or fi știind loca
tarii ce însemnătate are acel 
etaj pentru noi, cum tresărim 
cind pomenim de 7—D4 ?/" Da, 
pentru noi care am construit 
sute, multe sule de etaje in 
viața noastră... Vedeți, din pri
cina asta Potecă a simțit ne
voia să tacă o asemenea închi
nare la nunta lui Stanciu. 
Doar Stanciu-i de-al nostru și 
a ințeles-o. Si alții au injeles-o 
pentru că, in ultima vreme în 
brigada noastră am avut 15 
nunți".

...Pe unul dintre planșeele 
înalte ale noilor construcții, 
îmbrățișind cu privirea tot ce 
s-a ridicat — construcție civilă 
sau industrială — la întrebă
rile mele curioase în legătură 
cu brigada lui, brigada aceasta 
renumită care lucrează pe șan
tierele regiunii Bacău de la 
începuturile construcției socia
liste, Bucelea îmi răspundea, 
continuindu-și amintirile ;

„Aici in regiunea asta fie
care construcție nouă, vreau 
să spun realizată în anii a- 
ceștia, îmi amintește cite un 
episod din viața, din istoria 
brigăzii noastre. Cred că nu e 
prea mult spus „istorie''.

„Bicazui — îmi amintește de 
începuturi. începuturile noastre 
ca brigadă. Acolo la construc
ția fabricii care avea să dea 
ciment pentru toate construc
țiile regiunii Bacău. Acolo, imi 
amintesc eu, am plins pentru 
că nu puteam să mă ghidez 
(lupă desenul unui proiect. 
Astăzi, in brigada noastră nu 
se mai lucrează decit după 
schițe desenate așa cum lu
crează strungarii sau frezorii 
de inaltă calificare.

Astăzi uzinele funcțione,ază, 
cele două orașe mari există și 
le poate vedea toată lumea, 
brigada noastră a ajuns o bri
gadă de oameni bine calificați 
ale căror relații unii cu alții 
sint relații noi, socialiste, rela
ții de colaborare, relații de în- 
trajutorare tovărășească".

— De la Bicaz, v-ați mutat 
la Dărmănești, nu-i așa... ?

„Dărmănești 1 Acum vorbim 
despre rafinăria aceea ca des
pre una dintre cele cu vechi
me. Nu că ar fi cine știe cit de 
veche ci pentru că s-au mai 
construit multe în urma ei. Eu, 
de cile ori trec prin Dărmă
nești imi amintesc cum aici au 
venit pentru prima oară în bri
gadă oamenii care azi sînt de 
mare nădejde"...

îm amintesc cum cindva la 
Dărmănești maistrul Bucelea 
ne-a vorbit despre frații Gri- 
gore. 3 frați veniți împreună 
în brigadă, 3 frați care, 
peste ani, cînd au făcut cere
rile de intrare în partid, le-au 
făcut scriind toți că cer să in
tre în partidul care i-a învățat 
cum să gîndească și cum să 
privească viața, dar, mai ales, 
cum să fie oameni demni, cum 
să se afle întotdeauna în pri
mele rînduri. Și ei se aflau, se 
aflau de multă vreme în pri
mele rînduri la orice acțiune. 
Au fost primiți toți trei în 
partid în aceeași zi. De la Dăr
mănești, s-au mutat la Borzești:

„Vorbim de ani de zile des
pre producțiile mari ale acestui 
combinat — spune Bucelea — 
eu, insă, de cite ori văd 
Borzeșiii imi aduc aminte de 
unul din brigada noastră — 
Grigore Gheorghe: Glumeț, 
poznaș, dar nu prezenta prea 
mare încredere ca meseriaș. 
Aveam de lucrat niște profile 
care se executau deosebit de 
greu și din pricina asta ne dă
dea foarte multă bătaie de cap. 
Riscam să nu ne îndeplinim 
planul la termen. Și numai ce 
ne trezim noi că Grigore dis
pare de la lucru. Ne-am privit 
mîhniți. Asta ne mai trebuia 
după supărările celelalte. Să 
ne dăm seama și de faptul că 
influența noastră nu a fost de
stui de puternică asupra iui, 
că nu am putut face om și 
meseriaș adevărat din el. Era o 
notă în minus pentru brigadă. 
După 2 zile — imi amintesc 
eram undeva sus pe acoperișul 
turnului de răcire — turnul a- 
cela, al doilea din stingă. Și, 
numai ce-1 vedem pe Grigore 
că apare. Apare și ne iniurie 
și mai rău. Noi ne pregăteam 
să-i muștruluim, iar el fluera 
ca un pițigoi — eram foarte 
furioși, după cum spun. Abia 
mai tirziu ne-am dat seama de 
ce fluiera Grigore atit de ve
sel : construise un dispozitiv 
prin care ne rezolva problema 
aceea complicată. Ei vezi, era 
tocmai pe dos decit cum bă- 
nuiserăm noi: munca noastră 
cu el dăduse roade. A fost o 
zi mare : rezolvaserăm și pro-

blema protilelor acelora com
plicate, dar mai ales rezolvase
răm problema 
ghe“.

Bineînțeles, 
de membri și 
îți amintești cîte ceva, așa că 
reportajul nostru ar risca să se 
întindă încă pe multe pagini. 
Ne-am opri aici dacă n-ar fi 
absolut necesar să mai vorbim 
măcar despre încă unul. îl 
cheamă Gheorghe Bucelea — 
interlocutorul nostru de mai 
înainte, maistrul acestei brigăzi 
de constructori:

Am considerat multă vreme 
„cazul Bucelea" drept unul 
dintre acele cazuri prea tipice 
pe care, sau îl relatezi la prima 
impresie, sau nu mai îndrăz
nești să-I abordezi și aștepți 
să-I pătrunzi mai adînC, să-1 în
țelegi în toate semnificațiile 
sale.

Acest flăcău cu ochi acizi 
și mimică simpatică te pune pe 
gînduri prin obișnuitul vieții 
lui: Prea se petrece totul sim
plu. Ca dovadă că lucrurile 
stau astfel, este faptul că o 
seamă de colegi de-ai noștri 
s-au „retras" din fața „cazului 
Bucelea", după o serie de re
portaje despre maistrul de la 
Bicaz și Borzești In care era 
prezentat un tînăr subțirel și 
vesel care te uimea prin înde- 
mînarea și priceperea cu care 
conducea la cei douăzeci-două- 
zeci și unu de ani o brigadă de 
vreo șaizeci de constructori. 
Numele lui Bucelea a apărut 
după aceea în presă mai de
grabă în știri, scurte știri eva- 
Îuînd sumele economisite prin 
inovații sau consemnînd me
todele noi, ori predările de o- 
biective înainte 
Bucelea a rămas 
sincer și deschis, 
celeași comportări 
pilărești, uneori 
prea copilărești, 
fac să-l iei uneori drept un 
puști deștept și îndrăzneț, și 
iarăși păstrînd, în fondul lucru
rilor, aceeași nevoie organică 
de a munci serios și cu mare 
eficientă. Brigada lui a conti
nuat să aibă rezultate bune, 
sistemul colectiv de a găsi noi 
soluții în construcții a funcțio
nat în ritm susținut, oamenii 
lui au conținu ,t să se perfec
ționeze, să 
Nivelul lor 
mediu au 
cabinetele 
în același 
aproape fixe dosarele de ino
vații purtînd mențiunea „colec
tivul Bucelea", obiectivele s-au 
construit, s-au terminat și au 
intrat în producție, economiile 
de materiale n-au încetat să se 
înregistreze iar munca ob
ștească, Bucelea, putem con
semna că și-a dus-o bine, ca 
dovadă că și-n noua legislatură 
a fost ales deputat în Marea 
Adunare Națională.

Are acum treizeci și patrii 
de ani. Cu aproape șaisprezece 
în urmă termina școala profe
sională de construcții din Bucu
rești. Venise aici dintr-un sat 
de pe malul Dunării. Volta lui, 
de pe malul Dunării — al Ber
cii mai bine zis, pînă în ținu
tul Neamțului, are o semnifi
cație esențială: începeau con
strucții mari și feciorul de ță
ran a venit la o școală de con
strucții. Se deschidea cel mai 
mare șantier al acelor ani și 
tînărul absolvent venea să lu
creze la ridicarea fabricii de 
ciment din Bicaz. în două luni 
de zile ajungea meșter și înălța 
hala de coacere. Cimentul pro
venit de aici avea să-l între
buințeze mai tîrziu pe șantierul 
rafinăriei din Dărmănești. în
cepea, doar, marea epocă de 
punere în valoare a petrolului 
în diverse regiuni ale țării. La 
Dărmănești devine cunoscut a- 
cel maistru care ia în brigada 
sa cele mai noi elemente de pe 
șantier și le califică. Brigada 
complexă crește. De la cinci
sprezece va ajunge la șaizeci 
de membri, meseriași tot unul 
si unul. Soarta ei (pentru că 
devine un fel de persoană pu
blică) se leagă din ce în ce mai 
strîns de soarta acestei regiuni 
care cunoaște o dezvoltare ver
tiginoasă și cum Directivele ce
lui de al VH-lea Congres al 
partidului stabilesc faptul că 
industria noastră chimică „va 
fi în 1960 de 2,3 ori mai mare 
decit în 1955", terminînd Dăr- 
măneștii, brigada lui Bucelea 
trece la Borzești unde ridică 
marele combinat chimic, apoi 
alături, la o altă rafinărie și 
mai modernă. Aici ea devine 
recunoscută prin importante 
economii la fier și oțel-beton.

Acum Bucelea lucrează la 
construcțiile ce vor dubla ca
pacitatea Săvineștllor. 
Directivele 
IX-lea 
70—80 
și fire 
ductie ...___ _
cît astăzi". în același timp, în
să, acum, în aceste zile, el 
trece cu jumătate din brigada 
sa și într-o altă regiune a Mol
dovei, la Iași, ridicînd construe- 
țiile unor noi unități ale indus
triei noastre chimice.

Din această pricină, prezen
tul reportaj se termină brusc, 
răminînd deschis pentru a în
registra noi fapte, noi întîm- 
plări, noi realizări. Este în fi
rescul lucrurilor, Iar cele enu
merate pînă acum, cred că 
tocmai pentru asta pledează.

Grigore Ghi/or-

brigada are zeci 
despre fiecare

de termen, 
același om 
păstrînd a- 
puțintel co- 
poate cam 

care te

învete meserii noi. 
de trai și cîștigul 
crescut necontenit, 
tehnice au primit 
ritm și la termene

prevăd 
de mii de 
sintetice, 
de 2,6 ori

.Doar 
al 

1970, 
fibre 
pro-

Congresului 
pentru 
tone de 
adică o 

mai mare de-
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Solidari cu eroicul popor 
vietnamez!

La Atena

Miting 
de protest 

ai tineretului

om
Memorandumul Ministerului 
de Externe al I!. 0. Vietnam

Gata pentru 
apărarea patriei

Ministerul Afacerilor Externe al 
R D. Vietnam a dat publicității 
un memorandum în care se demons- 
tieak.a pe baza a numeroase fapte 
ca războiul aerian dus de S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam s-a in
tensificat continuu între 31 ianua- 
iie și 15 iunie 1966, și cantitatea 
de bombe aruncate de avioane 
americane asupra R. D. Vietnam a 
crescut. Memorandumul subliniază 
că bombardarea repetată de către 
aviația americană a. periferiilor 
Hanoiului și portului Haifong 
constituie o nouă fază extrem de 
gravg a escalaaării războiului. 
S.U.A. au încălcat în mod groso
lan suveranitatea și independența 
națională a poporului vietnamez, 
acordurile de la Geneva din 1954 

. cu privire la Vietnam și principiile 
elementare ale dreptului interna
țional,. creînd o situație din cele 
mai periculoase pentru pace și 
securitatea popoarelor din Indochi
na și din Asia de sud-est.

tn timp ce cercurile guvernante 
ale S.U.A. repetă că ar fi bom
bardate numai „obiective militare- 
- - subliniază memorandumul — 
aviația americană bombardează 
zone cu o populație densă, cu 
scopul de a distruge instituțiile de

Agenția V.N.A. anunță că 
Ia 21 iulie forțele Armatei 
Populare Vitnameze au 
doborît 6 avioane america
ne. Astfel. 2 avioane au 
fost doborîte deasupra 
provinciei Bac Thai, iar 
în provinciile Vinh Phuc, 
Yen Bai și in zona orașu
lui Hanoi a fost doborit 
cite un avion. In provincia 
I.ao Cai, aviația populară a 
doborît un avion de recu
noaștere american.

In după-amiaza zilei de 
22 iulie un avion-robot a- 
merican a violat spațiul ae
rian al R. I). Vietnam, iar 
alte numeroase avioane cu 
reacție au mitraliat o re
giune populată din provin
cia Haifong. Forțele ar
mate și populația din a- 
ceastă porvincie au doborît 
avionul-robot precum și un 
avion cu reacție. Cu aces
tea, totalul avioanelor a- 
merieane doborîte deasu
pra R. D. Vietnam se ridi
că la 1 245.

utilitate publică și de a masacra 
populația civilă. „Aceste acțiuni 
ale S.U.A., de intensificare și ex
tindere a războiului agresiv se 
spune în document, au redus încă 
o- dată la zero declarațiile lipsite 
de conținut ■ ale guvernului ameri
can ca privire la „pace- și la „tra
tative fără condiții".

In memorandum se arată-că de 
la începutul anului 1966 prin ac
țiunile armatei și populației Viet
namului de nord au fost doborîte 
peste 360 de avioane americane, 
numărul total al avioanelor dobo- 
rîte ridicîndu-se la peste 1 200, iar 
în Vietnamul de sud acțiunile for
țelor F.N.E. au pricinuit pierderi 
grele trupelor intervenționiste.

Noile acțiuni de escaladare a 
războiului întreprinse de S.U.A., 
se spune în memorandum, au pro
vocat în toate țările lumii, inclu
siv în S.U.A., o puternică mișcare 
de protest. Poporul vietnamez și 
guvernul R. D. Vietnam, fac un apel 
la toate guvernele și popoarele țări, 
lor socialiste și ale altor țări iubi
toare de pace, precum și la po
porul american să continue să spri
jine și să ajute și mai mult lupta 
patriotică a poporului vietnamez, 
să condamne cu severitate războiul 
criminal de agresiune dus de im
perialiștii americani. Totodată, gu
vernul R. D. Vietnam adresează 
serioase avertismente agresorilor 
americani și declară că este hotă
rî t să ia toate măsurile care se im
pun pentru a face să eșueze orice 
nouă manevră criminală a Statelor 
Unite. Guvernul Statelor Unite, su
bliniază documentul, trebuie să 
pună capăt agresiunii, să recunoas
că programul în patru . puncte a 
guvernului R. D. Vietnam și pozi
ția în cinci puncte a Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud, să respecte acordurile de 
la Geneva din 1954.

„Atîta timp cît imperialiștii ame
ricani continuă războiul lor de a- 
gresiune, poporul vietnamez va 
Jupta cu hotărîre pînă la victoria 
finală" — se spune în încheierea 
memorandumului.

Fulbright critică R. D. VIETNAM : O tînără 
membră a unei unități de 

miliție populară

politica Washingtonului
• CHINA NOUĂ anunță că 

președintele Comitetului Per
manent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină, Ciu De, a trimis lui 
Truong Chinh, președintele 
Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a R.D. Viet
nam, un mesaj în care reafir
mă sprijinul poporului chinez 
pentru poporul vietnamez în 
lupta sa împotriva agresiunii 
S.U.A. și pentru salvarea na
țională.

• 1NTR-UN articol redac
ționali influentul ziar cana
dian „MONTREAL STAR" 
condamnă agresiunea ame- 
‘iu^nă în Vietnam. „Sta
tele Unite, menționează ziarul, 
au atacat un alt stat — Viet
namul de nord — fără nici o 
declarație de război a Con
gresului, înfăptuind cel mai 
revoltător act de agresiune. 
S.U.A., sînt formal, juridic și 
moral agresoare, așa cum a 
fost și Germania acum 30 de 
ani. Extinzînd bombardamen
tele asupra Hanoiului șl Hai- 
Țmgului, continuă „Montreal 
Star", Statele Unite au comis 
o crima de neiertat, care a dus 

-in realitate la uciderea în 
masă a populației pașnice".

• SECRETARUL general al 
Partidului Socialist din Japo
nia, Tomomi Narita, a organi
zat la Sapporo o conferință de 
presă în cadrul căreia a făcut 
o declarație, criticînd poziția 
guvernului japonez față de 
războiul agresiv al S.U.A. în 
Vietnam.

Intr-un discurs, ținut 
vineri în Congresul ame
rican, președintele Co
misiei senatoriale pen
tru problemele externe, 
William Furbright, a 
lansat un puternic atac 
împotriva Administrației 
S.U.A.

El a afirmat că președintele 
Johnson elaborează o „doc
trină asiatică11 extrem de pe
riculoasă pentru Statele Unite. 
„Obiectivele șefului Casei 
Albe în Asia, a arătat senato
rul, constituie o modificare 
radicală a politicii externe a 
S.U.A.“. Fulbright a sublimat

că potrivit noii „doctrine-1 Sta
tele Unite își asumă rolul de 
jandarm în toate țările asia
tice necomuniste. El a atras 
atenția senaterilor să urmă
rească îndeaproape noua „doc
trină asiatică1- a guvernului 
S.U.A. înainte ca aceasta „să 
se transforme într-o obligație 
națională fără acordul și chiar 
fără știrea Congresului--.

Criticile lansate de senatorul 
Fulbright au fost primite cu 
îngrijorare la Casa Albă, mai 
ales acum cind președintele 
Johnson urmează să efectueze 
un turneu electoral în sta
tele Indiana, Kentucky și Illi
nois, în cursul căruia va rea
firma politica S.U.A. față de 
Vietnam.

Festivitățile 
de la Cairo

In cadrul festivităților 
organizate cu prilejul celei 
de-a 14-a aniversări a re
voluției egiptene. care a 
marcat răsturnarea monar
hiei, la Cairo a avut Ioc 
un miting la care președin
tele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, a rostit o cuvîn- 
tare.

Sîmbătă dimineața, la 
Cairo a avut loc o mare 
paradă militară, la care au 
participat unități ale forțe
lor armate, terestre, mari
time și aeriene ale R.A.U.

Noi incidente rasiale 
în S. U. A.

Sîmbătă dimineața au fost semnalate la Cleveland, statul 
Ohio, noi incidente în cursul cărora un negru a fost grav 
rănit de către doi albi, care au tras asupra lui dintr-un 
automobil. El a fost transportat de urgență la spital, iar 
șase persoane, învinuite de atac, au fost arestate.

Consiliul Municipal a pro
pus primarului, Ralh Locher, 
să declare în oraș „starea mar
țială11.' Bilanțul incidentelor 
izbucnite acum cinci zile la 
Cleveland arată că au fost u- 
cise trei persoane, au fost ră
nite 46, iar alte 164 au fost 
arestate. Pierderile materiale 
cauzate de cele aproximativ 
100 de'incendii sînt • conside
rabile.

Concomitent, la New York, 
în cartierul Brooklyn, un au
tomobil al poliției a fost' in
cendiat, iar doi trecători asa
sinați. între populația de cu
loare și polițiști a avut loc o 
luptă, în care primii au folosit 
sticle și pietre. Peste 11>00 de 
polițiști se află în> stare de 
alarme..

Primarul orașului New York, 
John Lindsay, a ordonat ca

1 500 de polițiști să fie pregă
tiți pentru a interveni, așa 
cum, de altfel, s-a procedat și 
vineri, împotriva negrilor, 
portoricanilor și albilor de o- 
rigine italiană, care iau parte 
la incidente. în cadrul vizite
lor, pe care le face zilnic 
în cartierul negrilor și pe stră
zile locuite de aceștia, pentru 
a demonstra „prietenie și ar
monie11 între rase, Lindsay a 
fost primit vineri, pur și sim
plu, cu fluierături, cind a so
sit pentru a exprima condo
leanțe familiei tînămlui negru 
ucis joi noaptea.

PE
SCURT
• Comitetul de coordonare al 

Consiliului economic și social al 
O.N.U., care își desfășoară lucră
rile la Geneva, a luat în discuție 
planul de acțiuni pe scară mon
diali pentru aplicarea științei și 
tehnicii în procesul dezvoltării e- 
conomice și sociale. Acest plan a 
fost elaborat pentru următorii 5 
ani de Comitetul Consultativ al 
O.N.U. pentru știință și tehnică, 
din care face parte și România.

Luîrid cuvîntul, reprezentantul 
țării noaălre, dr. Nicolae Ecobescu, 
a subliniat că este un merit al co

mitetului faptul că a pus în evi
dență importanța cuceririlor știin
țifice și tehnice pentru dezvoltarea 
țărilor rămase în urmă din punct 
de vedere economic și social si 
pentru asigurarea- independenței 
lor economice.

• VINERI u avut ioc la Paris 
ceremonia de Închidere a așa-nu- 
mitului Colegiu al apărării, școală 
de specializare militară, functio
nin'! pe lingă N.A.T.O. Inceplnd 
din 1951. aproximativ 1 600 de 
ofiferi superiori din cele 15 firi 
ale alianței atlantice au absolvit 
cursurile politice, economice, stra
tegice ale colegiului.

Această instituție este primul 
organism al N.A.T.O. care pără
sește teritoriul Franței, după ce 
generalul de Gaulle a precizat po
ziția țării sale in cadrul Pactului 
Atlantic. In luna octombrie, cole
giul amintit urmează sa fie transfe
rat la Roma.

• JEAN PIERRE'Maiquant, scrii
tor și fost parașutist francez, în 
vîrstă de 28 de an., a hotărît să 
traverseze pe jos, începînd de la 
23 iulie, „Valea Morții" din Cali
fornia (S.U.A,), unul din cele mai 
calde locuii ale globului pămîn- 
tesc. Este pentru prima oară cînd 
are loc o astfel de tentativă sub 
căldura deșertului Californian, a 
cărui temperatură se ridică în zile
le de vară Ia peste 54 grade la 
umbră, iar noaptea uneori la 87 
de grade. Aceasta este cea de-a 
doua experiență a lui Jean Pierre 
Marquant. Prima a constat în tra
versarea pe jos a Saharei pe o 
distanță de 1 600 km.

• SURSE bine informate brita
nice au făcut cunoscut sîmbătă că 
guvernul englez intenționează să-și 
reducă cu o treime efectivele .sale 
militare aflate pe teritoriul Germa
niei occidentale, după eșecul tra
tativelor desfășurate la Bonn de

ministrul englez al finanțelor, Ca
llaghan.

• SPECIALIȘTII Institutului 
Pasteur din Leningrad au creat un 
vaccin viu împotriva oreionului. 
Vaccinul este produs din virusul 
viu al oreionului, slăbit piintr-o 
metodă specială. Pierzîndu-și în 
acest fel capacitatea de a provoca 
îmbolnăvirea, virusul slăbit pro
duce imunitate.

• PARTIDUL Mișcarea democra
ticii' braziliană, singurul partid de 
opoziție recunoscut în Brazilia, a 
hotărît să ceară convocarea linei 
sesiuni extraordinare a Congresului 
Național pentru ca ministrul justi
ției Carlos Medeiros da Silva sfl 
prezinte în • fața deputaților „ga
ranțiile pe care guvernul le va 
oferi opoziției pentru alegerile di
recte de la 15 noiembrie".

La Teatrul „Gloria" din 
Atena a avut Ioc uit miting 
d& protest organizat de Con
siliul național al tineretului 
pentru apărarea democrației 
și constituției țării. Partici- 
pcutții la miting — tineri a- 
parținind tuturor tendințelor 
politice și o serie de perso
nalități marcante ale vieții 
politice din Grecia — s-au 
pronunțat Împotriva înscrie
rii pe ordinea de zi a Comi
siei legislative a Parlamen
tului grec a proiectului de 
lege referitor la „completa
rea legislaturii cu privire: la 
uniunile de persoane". După 
cum remarcă observatorii 
politici din capitala Greciei 
proiectul de lege vizează 
desîiințare a organ izaț iilor 
democratice ule tineretului 
și, în primal rind a organi
zației „Lambrahis".

Succesele 
economiei 
poloneze

Direcția Centrală de Sta
tistică a R.P. Polone a dat 
publicității un comunicat 
privind îndeplinirea planu
lui economiei naționale pe 
primul semestru al acestui 
an.

Planul producției globale 
în industria socialistă, se 
arată în comunicat, a fost 
îndeplinit în proporție de 
101,7 la sută, înregistrîn- 
du-se o creștere de 7,1 la 
sută față de perioada res
pectivă a anului trecut. 
Valoarea producției indus
triilor constructoare de 
mașini, electro tehnică, 
mijloacelor ele transport 
și de prelucrare a me
talelor a sporit cu 9.1 
la sută. Siderurgia a pro
dus peste plan importante 
cantități de fontă, oțel, brut 
și laminate, existîhd însă și 
unele deficiențe în îndepli
nirea planuiui pe sortimen
te.

Comunicatul subliniază, 
de asemenea, o serie de 
realizări social-culturale 
obținute în primul semes
tru al acestui an.

tru mutarea în Belgia a cartierului general al meca
nismului militar atlantic silit ..într-o fază foarte avan
sată11. Pentru țara viitoare gazdă, „operațiunea mutare11 
are, după numeroase indicii, implicații politice pro
funde.

Guvernul belgian și-a asigurat, după cunt se știe, o 
majoritate aparent confortabila in parlament in ches
tiunea asigurării unui „spațiu locativ-- S.H.A.P.E.. după 
„ordinul de evacuare1- formulat la Paris. Har, in rea
litate curentul de opinie anti-N.A.T.O. n-a fost nici
odată atit de puternic în Belgia ca astăzi. In parlament, 
numai cele două partide guvernamentale : Partidul 
social creștin și Partidul libertății și progresului au 
făcut bloc „pro-N.A.T.O.--. Cit despre deputății socia
liști, aceștia s-au situat în opoziție. .Și, după cum au 
subliniat intr-o rezoluție publică, au „refuzat să 
meargă împotriva curentului opiniei publice1'. Aci se 
impune o remarcă : pentru prima oară din 1949. „fron
tul atlantic-1 al celor trei partide numite „tradiționale-1 
(P.C.S.. P.L.P. și P.S.B.) a fost rupt. Trebuie adăugat 
că votul parlamentar n-a oglindit decit parțial cu
rentul potrivnic N.A.T.O. ; chiar în sinul majorității 
„atlantice-- numeroase nuanțări și rezerve au însoțit 
votul privind „adăpostirea-1 sediului S.H.A.P.E.

Pînă de curind, în afară de comuniști și de cîteva 
grupări de stînga, nici o forță politică nu punea la în
doială validitatea politicii atlantice, a Belgiei. Astăzi, 
lucrurile s-au schimbat. Pentru largi cercuri politice 
N.A.T.O., apare ca un mecanism anacronic, care și-a 
trăit traiul. Ziarul LA CITE, cunoscut ca purtător de 
cuvînt al mișcării muncitorești creștine scrie : „Este fi
resc ca belgienii să nu fie deloc entuziasmați de ideia că 
pe teritoriul lor vor fi instalate organisme și baze mili
tare N.A.T.O. și că, prin urmare, la prima salvă de arti
lerie atomică, țara ar putea l'i rasă de pe suprafața 
pămîntului--. Puncte de vedere similare pot fi întîlnite 
în ziare de centru și chiar în unele ziare cu nuanțe 
inclinind spre drepata. „Implantarea S.H.A.P.E. pe 
pămîntul Belgiei — scrie ziarul catolic LE L1BRE 
BELGIQUE — nu poate decit să mărească dependen
ta față de S.U.A. și N.A.T.O. și să îngusteze libertatea 
noastră de acțiune". De fapt, curentul opoziției popu
lare este atit de pregnant și în creștere evidentă in
cit unii observatori își pun întrebarea dacă mutarea 
sediului N.A.T.O. lingă Bruxelles nu va accelera gene
ralizarea în opinia publică belgiană a ideii că este 
timpul ca Belgia să se sustragă pericolelor ce le im
plică apartenența la N.A.T.O. și, mai ales, prezența 
comandamentelor și bazelor străine. In cursul mani
festațiilor anti-N.A.T.O. ce se desfășoară în orașele 
Belgiei pot fi văzute pancarte cu o lozincă foarte 
populară și deosebit de semnificativă : „Belgia afară 
din N.A.T.O. — N.A.T.O. afară din Belgia1-.

De altfel, riscurile vitale la care operația de mutare 
a sediului S.H.A.P.E. expune Belgia, nu sînt singurele 
motive de neliniște pentru belgieni. Mai sînt și mo
tive imediate, de ordin financiar. Pentru instalarea 
„locatarilor11 din aparatul militar integrat al N.A.T.O. 
„gazdele11 belgiene vor trebui să cheltuiască circa două 
miliarde franci belgieni. Și aceasta, într-o perioadă 
cînd. după aprecierea presei de specialitate din Bru
xelles, finanțele țării nu stau de loc strălucit !

Oricum, orientindu-ne după curentul de opinie care 
cîștigă teren in cercurile largi din Belgia, este foarte 
puțin probabil ca S.H.A.P.E.. oaspete indezirabil, să 
se bucure de tradiționala ospitalitate belgiană.

KM. Kl'l AR

TURCIA. — Vedere din Istanbul

însemnări din R P. Bulgaria

Tinerii de la

Gîganții de piatră au rămas departe, privind 
indiferenți șoseaua ce aleargă în capricioase 
zig-zaguri. Către sud muntele pare îmblînzit 
expresia severă, de duritate, se atenuează. înăl
țimile, îmbrăcîndu-se în verdeață, îl întâmpină 
pe călător cu o priveliște odihnitoare.

Un ghid întâmplător ne asigură că prin păr
țile Blagoevgradului domnește ..clima cea mai 
dulce" a Bulgariei. Vara, cînd căldura te încol
țește chiar în vecinătatea muntelui, ne este greu 
să verificăm afirmația. Reținem. însă, că în plin 
ianuarie (amintiți-vă de paltoane îmblănite, mă
nuși și căciuli) mercura; din termometre indică 
destule grade în plus în raport cu temperaturile 
din Cîmpia Dunării.

Plopii ce străjuiesc șo
seaua readuc în memorie 
Brașovul. Înainte de a 
intra în oraș, un cîmp 
cultivat cu tutun evocă 
— chiar și nouă, neiu-, 
maiori convinși — aro
ma țigărilor bulgă
rești. Prin apropiere 
Si ruina își poartă ți
pete în care s-au reflec
tat de-a lungul multor 
secole zidurile cetății. 
Blagoevg radul își are o- 
bîrșia într-o străveche 
așezare tracică. Timpul 
a măcinat zidurile bă- 
trine, a șters multe 
din urmele lor, Necru- 
ț cir ii naturii î s-au 
adăugat flăcările întinse 
de invadatori care au 
transformat în scrum ceea 
ce nuna harnică a omului 
înălțase prin aceste locuri 
mănoase. „Tîrgul de 
munte" (cum îi spuneau 
locuitorii lui) a avut o 
existența frămîntală, dar 
a supraviețuit tuturor in
temperiilor. Iar din hărni
cia oamenilor s-a făurit 
un oraș cu trasaturi mo
derne — Blagoevgradul 
anilor de construcție so
cialista.

Lingă o barieră întîlnim 
o construcție a cărei vîrs
tă o identificăm lesnicios. 
■Bste combinatul „Goțe 
Delcev". Combinatul ace
sta confecționează „haina 
de lucru' a țării. Din 
secțiile întreprinderii ies 
kilometri de țesături mul

„Război 
deschis"

..Primul ministru bri
tanic Harold W'ilson a 
intrat intr-un război 
deschis cu majoritatea 
sindicatelor engleze" — 
vestește din Londra a- 
genția FRANCE PRES- 
SE. Evenimentele fot
balistice cărora ziarele 
de pe malurile Tamisei 
le consacră titluri uria
șe n-au reușit să dimi
nueze acuitatea acestui 
„război-1.

Milioane de oameni ai mun
cii britanici înțeleg că măsu
rile de austeritate anunțate de 
guvern reprezintă o grea po
vară pe care ei vor trebui să 
o poarte. Lider: sindicali cu 
influența au lansat atacuri 
împotriva politicii de înghe
țare „voluntară11 a salariilor. 
Frank Cousins care conduce 
puternicul sindicat al tran
sporturilor (un milion și jumă
tate de membri) și-a manifes- 
lat dezacordul cu măsurile 
anunțate de Wilson și a făcut 
cunoscut că va ignora apelu
rile premierului.

Poziția lui Cousins găsește 
sprijinul conducătorilor unor 
sindicate alarmați de consecin
țele politicii economice prac
ticate de guvernul laburist. 
După unele previziuni este de 
așteptat o creștere a număru
lui șomerilor și o reducere 
drastică a salariului real, deși 
autoritățile dau asigurări în 
sens contrar. Din Londra se 
anunța că Woodcock, secreta
rul general al T.U.C. (Con
gresul Sindicatelor britanice), 
s-a declarat împotriva tentati
velor de a impune pe cale le
gislativă măsurile de blocare a 
salariilor. Reamintim, T.U.C. 
numără 8 500 000 membri, oa
meni ai muncii din toate sec
toarele de activitate. Poziția 
liderilor sindicali, care apre
ciază că declinul economic nu 
poate fi remediat prin masuri 
de genul celor anunțate, este 
calificată de forurile guverna
mentale drept „revoltă fățișă--. 
Oficialitățile întreprind — po
trivit agenției Reuter — „o 
campanie crucială-- pentru a 
obține sprijinul mișcării sin
dicale precum și a patronatu
lui pentru programul de auste
ritate anunțat în Camera Co
munelor. Chiar acele sectoare 
care aprobă măsurile restric
tive preconizate de Wilson re
cunosc urmările lor inevita
bile. Financial Times scria 
despre o posibilă recesiune 
industrială relativ severă și 
prelungită-1. Firavul optimism 
semănat în Downing Street de 
ușoarele creșteri ale valorii li
rei sterline nu modifică datele 
problemei.

Sfîrșitul acestei săptămîni a 
găsit forurile guvernamentale 
britanice care răspund de sec
torul economic într-o intensă 
campanie de convorbiri cu 
fruntașii sindicatelor. între
vederile de vineri s-au desfă
șurat într-o atmosferă gla
ciala și au scos Ia iveală neîn
țelegerile care despart gu
vernul laburist de sindicate. 
Informații provenite din Lon
dra fac cunoscut că luni va 
avea loc o reuniune specială a 
Comisiei economice a T.U.C., 
iar după două zile se vă în
truni Consiliul general al pu- 
1 etnicei centrale sindicale bri
tanice .

Observatorii constată că 
după un scrutin, care i-a dat 
cîștlg de cauză, Wilson se află 
în fața unor dificultăți poli
tice și economice care ar putea 
să fie cele mai mari din 
cariera sa de pînă acum. Ne
înțelegerile cu Brown. mi
nistrul economiei, deși aparent 
aplanate, rămîn un capitol cu 
posibile consecințe viitoare. 
„Zile sumbre par să se contu
reze pentru viitorul guvernu
lui-1. — nota France Presse.

M. R.

ticolore, din care sînt 
confecționate salopete și 
halate.

II ris tu St a v re v, i agi ner- 
șef al combinatului, ne-a 
furnizat amănunte. Mai 
întîi, firește, istorie, „is
toria întreprinderii ? E- 
xistența estc prea scurtă 
pentru a-ii tentați sa fo
losim un asemenea cti- 
vint" — spuse inginerul. 
In 1959, era doar un te
ren viran. Un cîmp care 
a devenit apoi șantier. 
Au urmat anii de șantier. 
Doar trei. Muncii îndîr- 
jită. Liniile de pe foile 
de culc ale proiecianților 
au prins contur de beton: 
secțiile uzinei. In 1962 a 
început lucrul.

O călătorie prin combi
nat ne oferă prilejul de a 
înregistra metamorfoza 
bumbacului care, treci rid 
dintr-o secție înlr-altu, 
sfîrșește prjn.a ii o trai
nică țesătură albastră sau 
kaki. Produsele fabricii — 
arată Hristu St'avrev - 
își găsesc plasament nu 
numai pe piața internă. 
O parte din producție ia 
drumul străinătății : către 
R. D. Germană, India, 
Pakistan, Ceylon, Indone
zia și alte țări.

Tăcem cunoștință . u o 
fetișcană slăbuță, suriza- 
toarc, care nu prea se 
îndeamnă la vorbit : Sara 
Kafegisk, secretara orga
nizației de tineret din 
combinat. De ia ea ailâm 
că, în general, colectivul

întreprinderii este tinăr. 
O treime din muncitori 
sînt membri ai Uniunii 
Tineretului Comunist Di- 
mitrovist. Preocupările or
ganizației se îndreaptă în 
două direcții ? producția 
și timpul liber. Numeroși 
tineri au o comportare 
meritorie în muncă, sînt 
fruntași cunoscut i și res
pectați. Pioblema caliii- 
< arii superioare rămîne 
însă înscrisă la ordinea 
de zi. 59 de tineri urmea
ză cursurile școlilor se
rale și ale facultăți iur 
(fără frecvență), ceea ce 
vădește aspirația către 
îmbunătățirea cunoșt ini
lor profesionale. Organi
zația U.T.C.D.. atent?. c 
peocupările tinerilo: pu
ne un accent dws&bii șe 
folosirea utilă a ceasuri
lor- libere subliniază
secretara

Relatările ~arei Kafe- 
gh>k sînt laconice. 11 este 
parcă teamă sa nu depă
șească limitele impuse de 
modestie. Secretarul de 
partid îi completează 
spusele : „Avem în com
binat un’tineret serios, 
harnic și deși exigențele 
noastre cresc mereu, >$i 
tace datoria cu prisc«i=’ 
tă". Consemntnd a-.e&i'.C 
apreciere, reporterul 
după cîteva ore petrecu 
printre tinerii din 3 
evgrad — îwnie teniat 
să-i subs . •
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