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m. CE INVITAȚII ADRESAȚI AMATO
RILOR DE DRUMEȚIE?

Interlocutorii noștri au 
început, vorbindu-ne des
pre „Inițiative 1967“. 
Transcriem câteva dintre 
ele, așa cum au fost enu
merate de tovarășa V 
ronica Ilie — secretar 
comitetului regional 
U.T.C. Ploiești.

— O tabără turistică 
Harța gu, într-un local

la 
. , ce

dat elevilor de întreprin
derea forestieră din loca
litate. .Aici, elevii, auto- 
jospodărindu-se, vor face 
excursii in împrejurimile 
foarte pitorești, se vor o- 
dihni și distra ;

— O ștafetă cu tema : 
..Pe urmele lui Caragiale". 
Participanți — membrii 
cercurilor literare din Plo
iești, Tirgoviște, Rm. Să
rat, Cîmpina. De fapt, 
ștafeta este alcătuită din- 
tr-un complex de acțiuni: 
expediții științifice, colec
tive de studiu, concursuri, 
dramatizarea unor schițe și 
povestiri. Ștafeta se va fi
naliza către sfârșitul va
canței în festivaluri „Ca
ragiale“ organizate în 
te orașele și centrele 
raion ;

— Două întîlniri 
unghiulare în Munții 
cegi: la prima vor parti
cipa elevi din Buzău, Cis- 
lău, Rm. Sărat, în a 
doua elevi din Ploiești, 
i'eleajen, Tirgoviște. Se 
vor evidenția rezistența 
fizică, capacitatea de o- 
rientare, cunoștințele de 
geografie, istorie, geologie. 
Dar se va verifica și spiri
tul de echipă, camarade
ria. Intîlnirile se vor în
cheia cu petrecerile de ne
uitat în jurul focului de 
tabără ;

toa- 
de

tri- 
Bu-

— Cîteva acțiuni de 
mai mică amploare dar 
care vor purta amprenta 
specificului anumitor lo
calități : la Tirgoviște fi
nalizarea concursului înce- 
Î>ut în timpul anului șco- 
ar „Portul, dansul și cin- 

tccul pe plaiurile târgoviș
tene“ și montajul literar 
„Poeți care au cintat rui
nele Tirgoviștei" ; la Cîm- 
pina concursul „Ce știm 
despre Hașdcu și Grigo- 
rescu" ; expoziții folclorice 
pe baza materialelor adu
nate de elevi în orașele 
Rm. Sărat și Buzău.

— In seara zilei de 
August, la orele 19,80, 
toată regiunea se vor 
prinde imense focuri de ta
bără în jurul cărora elevii 
vor prezenta frumoase 
programe artistice.'

După cum se vede, „o- 
bligația“ acestei vacanțe 
este — In aer liber I

In regiunea Ploiești vor 
funcționa 19 cluburi ale 
elevilor, sub auspiciile că
rora se poate organiza toa
tă gama de activități spe
cifice vacanței. Ele nu sînt 
o noutate ; au funcționat 
și în anii trecuți, deși e 
cam pretențios spus „au 
funcționat", pentru că cele 
mai multe s-au autodizol
vat din lipsă de partici- 
panți. Iar participanți n-au 
avut din lipsă de activi- • 
tăți. Un cerc vicios, care a 
compromis, într-un fel, 
ideea de club. Am reținut
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Detaliu al termocentralei de

de la Fîntînele (regiunea Mu-

reș-Autonomă Maghiară)
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Se discuți, șl se va mai dis
cuta multă vreme despre natura 
relațiilor cititorului cu poezia,
ale privitorului cu pictuia
ș.a.m.d. întotdeauna discuțiile a- 
cestca acceptă tacit un punct de 
vedere comun (ca punct do pic
tare și de sosire) : arta este des
tinata omului din a cărui existen
ță se inspiră. Desigur, arta este 
umană. Mai ales prin aceea că se 
adresează oamenilor, că îi invită 
(chiar dacă o operă sau un autor 
nu țin la asta) la un dialog, îi 
obligă chiar să aibă o atitudine. 
Dar din această destinație pre
cisă unii trag automat concluzia 
că pentru a fi așa, 
o operă trebuie să și 
ajungă la oricare 
consumator iar a- 
ceastă ajungere o 
numită de obicei 
accesibilitate, de 
fapt o dorință dc a 
înghiți pe nemeste- 
catc un obiect ca 
oricare altul. Alt
minteri, dacă n-ar 
exista o asemenea 
simplistă judecată, 
cum ar mai fi po
sibil să fie decretată 
de către unii, cîte- 
odată și în scris, 
domnia atotdescuie- 
toare a bunului 
simț comun, cheie 
la îndemîna oricui 
pentru a deschide 
la primul gest ușa 
,.produselor" artistice ? încrede
rea oarbă în bunul simț — con
fundat din neatenție sau neștiință 
cu bunul gust — pare a fi cre
zută de unii apanajul justeții 
situării relației amintite. Ei 
spun așa : desigur, arta nu este 
o lecțiune a cărei înțelegere ime
diată depinde numai de o bună 
dicțiune, sigur că o pregătire cul
turală anume este strict necesară, 
gustul este educabil prin instruc
ție intensă, ș.a.m.d. Cu toate a- 
cestea, sună partea a doua a ra
ționamentului acelorași inși, nu 
putem lăsa cititorul la discreția 
fanteziei imagistice a unui poet,

să zicem, dificil și, nu putem, de 
aceea, învinui cititorul de ne
înțelegerea gustului snob al 
poetului ermetic. Și din nou, în
crederea oarbă în bunul simț in
failibil. A pleda prea mult și zgo
motos și cu aplomb decrctator 
încrederea în bunul simț care nu 
c suficient în din ce în ce mai 
multe împrejurări e, după opinii 
noastră și simplist și nociv'. Cind 
există un efort pe toate planurile 
dc a depăși bunul simț comun 
(care nu poate, evident, lipsi do 
la temelia atitudinii noastre, dar 
nici nu poate deveni unitate de 
măsură a valorii artistice), cînd

ACCE-
SIBILI-
TATEA

normativul cotidian al fiecăruia 
reflectă exigență din ce în ce mai 
mare, a te împlătoșa în armura 
bunului simț refractar nu asimi- 
lant înseamnă a cobori, practic, 
ștacheta exigenței. Aleg cel mai 
discutat — cînd nu, cel mai or- 
colit — poet : Nichita Stănescu. 
Nimeni n-a spus — cu excepții 
de o rea credință întristătoare — 
că poetul n-ar avea un talent re
marcabil. Dar poetul nu pare a 
fi tot una cu poezia și atunci ta
lentul o dată afirmat poezia poate 
să sufere asaltul demolării. Ar-

C. STÂNESCU

(Continuare In pag. a Il-a)

De ce sînt uneori aproximative

UNITĂȚILE DE MĂSURĂ
Ă MUNCII ?

în procesele de producție, 
existența unor norme de muncă 
reale, motivate din punct de ve
dere tehnic au o importanță 
deosebită în perfecționarea con
tinuă a producției. Prin caracte
rul lor stimulativ, normele cu 
motivare tehnică permit desco
perirea de noi rezerve de creștere 
a productivității muncii, de re
ducere a prețului de cost, consti
tuind un mijloc eficient de îm
bunătățire a organizării muncii. 
Iată de ce, stabilirea normelor de 
muncă într-o corelare perma
nentă cu gradul de tehnicitate 
în continuă evoluție, cu capaci
tatea sporită de lucru a munci
torilor, reprezintă în momentul 
de față o sarcină principală a 
unităților industriale.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
- ' '■ ■ _ __ :___ ■ ■ -, __ -V' . . .<____ ■■ ' :____

MODESTIE $1 SUCCES 
premial al societății — medio
critățile zgomotoase, excentricită
țile de suprafață și oricum deloc 
atentatoare la moravurile și alcă
tuirea socială existentă.

Numai socialismul — și este 
unul din meritele sale indiscuta
bile — și-a propus să respecte 
cu sfințenie în viața practică 
măsura dreaptă a lucrurilor. 
Principiul fundamental al retri
buției materiale și morale — fie-

După cum se știe, pe ansam
blul industriei, peste 90 la suta 
din totalul normelor îl reprezintă 
normele cu motivare tehnică. 
Ne-am oprit în analiza noastră 
asupra acestei probleme la două 
întreprinderi: Uzina de piese 
auto Colibași și C.I.L. Pitești. 
Am căutat răspuns la două în
trebări : în ce măsură sînt extinse 
normele tehnice ? Se iau întot
deauna în considerație posibili
tățile reale de care dispun cele 
două unități industriale la fun
damentarea normelor ?

La C.I.L. Pitești, normele cu 
motivare tehnică sînt extinse nu
mai în proporție de 80,7 la sută. 
Situația este însă și mai puțin 
corespunzătoare la nivelul sec
țiilor : 24 la sută la plăci fibro- 
lemnoase, 60 la sută la mobilă, 
64 la sută la binale.

După cum se observă, o situa
ție complet nemulțumitoare. Evi
dent că în asemenea condiții nu 
se poate vorbi de cîntărirea 
exactă a posibilităților de execu
ție a diferitelor operații.

De fapt, la C.I.L. Pitești nor
mele republicane reprezintă doar 
2,4 la sută din totalul norme
lor și sînt, de obicei, aplicate 
asupra unor lucrări de mică im-

portanță (încărcarea și descărca
rea buștenilor).

— Normele statistice locale — 
ne spunea tovarășul Gh. Stă- 
nescu, șeful serviciului organi
zarea muncii din combinat, se 
dovedesc a fi largi, neavînd mo
tivare tehnică. La secția binale, 
de exemplu, 36 la sută din volu
mul de muncă are la bază norme 
statistice, care în nici un caz nu 
sînt dinamice, necorespunzînd 
înzestrării tehnice a combinatu
lui.

Că este așa, ne-o demonstrează 
analiza îndeplinirii normelor de 
producție. Din numărul total de 
muncitori care lucrează în acord 
22.1 la sută (U.P.A. Colibași) și 
11,3 la sută (C.I.L. Pitești) de
pășesc normele în proporție de 
150 la sută. La ambele unități 
numărul muncitorilor care înde
plinesc normele între 130—150 
la sută este aproape de două ori 
mai mare decît al celor care în
deplinesc normele de producție 
în proporție de 110 la sută. A- 
ceasta în condițiile în care 
există și depășiri de norme de 
peste 160 la sută.

P. BRATU

(Continuare în pag. a IlI-a)

La G. A. S. Popești-Leordeni- 
îcrc, se recoltează necontenit... 

frumusețe

Modestia a fost asimilată pre
ceptului pedagogic de a fi cu
minte, adică a fi lipsit de excen
tricități, de a refuza spiritul de 
frondă juvenilă, de bravadă și 
ieșirea dintr-un anumit anonimat 
oricum și oriunde. într-o accep
ție specială noțiunea a fost apli
cată individului lipsit de velei
tăți, de virtuți de ordinul excep
țiilor, dar nu mai puțin și ae 
retrimitere în anonimat a valori
lor altfel — dovedite istoric — 
pozitive, expresii a unei geniali
tăți care nu poate fi refuzată. 
Sistemul aplicabilității sale a va
riat istoric și social. De regulă 
tratamentul a fost aplicat drastic 
spiritului inovator — în știință, 
artă, viața socială — care repre
zintă în general nu numai un 
mod nou de a privi și rezolva 
marile probleme ale existenței, 
dar și crepusculul societății în 
care se isca noua expresie. O 
întreagă canonadă de defăimare

s-a abătut asupra acestor valori 
încercând — fără a putea să o- 
prească cursul istoriei — să mi
nimalizeze, în numele unei mo
destii răstălmăcite sau conform, 
intereselor de clasă, afirmarea 
noilor valori.

Un tratament strîmb a fost a- 
plicat și sferei de realizare a suc
cesului. Valorilor autentice li s-a 
refuzat cu consecvență succesul 
fiind propuse — prin sistemul

căruia după capacitatea și mun
ca sa — a restructurat funda
mental însăși sfera de realizare 
a succesului promovînd și un 
mod realist de a delimita modes
tia de infatuare, fapta de dema
gogie, seriozitatea de spectacu
losul publicitar. Dar ar rămîne 
o simplă frază lirică credința că 
această repunere în drepturi a 
fost operată de socialism în nu
mele unui umanitarism rupt de

If! CUNOȘTI

realitatea noastră imediată, de 
scopurile supreme ale colectivită
ții : progresul accelerat spre o 
viață ascendent-prosperă. Singu
rul criteriu de a sancționa pre
mial modestia și succesul nu poa
te fi decît aportul la realizarea 
obiectivelor sociale, convingerea 
verificată cu scrupulozitate că a- 
ceastă faptă, această comporta
re aduce un cîștig real colectivi
tății.

Dacă genialitatea, vîrfurile ex
cepționale, refuză programarea 
obișnuită, nu-și pot găsi expresie

V. ARACHELIAN I 
(Continuare în pag. a lll-a) |

PE ȘANTIERUL RAFINĂRIEI

DIN PITEȘTI
PITEȘTI (de la co

respondentul nostru).
La șantierul 4 al 

rafinăriei Pitești a în
ceput montajul prime
lor instalații ale com
plexului de reformare 
catalitică și aromați- 
zare. In parcul rezer
voarelor de păcură es
te în curs asamblarea 
unui rezervor de

10 000 m.c., iar la in
stalația pentru extra
gerea și rafinarea aro
matelor a fost ridicată 
prima coloană de frac
ționare. La instalația 
de reformare catalitică 
se pregătește montajul 
primului vas de hidro
gen și a coloanelor 
pentru separarea xile-

nilor. Lucrări intense 
se desfășoară și la 
construcția platforme
lor de pompe și apa
rate, la cele 5 instala
ții ale complexului de 
reformare catalitică, 
precum șt la fundațiile 
parcurilor rezervoare
lor de recepție și in
termediare.

TOVARĂȘUL DE MUNCĂ ?

Șosea internațională 
de-a lungul litoralului

A fost deschis 
punctul de trecere a 
frontierei de 6tat 
Vama Veche-Manga- 
lia. pentru autovehi
culele care circulă pe 
drumul internațio
nal F. 95. Această șo
sea străbate de-a 
lungul litoralului 
Mării Negre, terito
riile țării noastre, 
gulgariei șl Turciei.

desfă- 
___ _ condiții 

bune a traficului ru
tier, unitățile de re
sort ale Ministerului 
Transporturilor Au
to, Navale și Aerie
ne au executat pe 
porțiunea de traseu 
de pe parcursul ță
rii marcajul orizon
tal al părții carosa-

In vederea 
șurării in

bile ți au montat in
dicatoare de dirijare 
și avertizare. De a- 
semenea, au fost am
plasate panouri care 
cuprind indicarea lo
calităților mai im
portante de pe ruta 
respectivă. SÎDt în 
curs de amenajare 
mai multe locuri de 
parcare pentru auto
vehicule.

In epoca noastră expresia „tovarăș de muncă" 
reprezintă o noțiune aflată în sfera cotidianului. 
Le alături tuturor treburilor profesionale și uneori 
chiar și celei aflate după orele de muncă. Și ast
fel devine axiomatic faptul că omul căruia i te 
adresezi cu aceste cuvinte trebuie să-ți fie bine 
cunoscut.

Cu cîteva luni de zile în urmă, la Galați, pe 
șantierul marelui combinat, căutam un om că
ruia îi rătăcisem numele în cutele memoriei. Am 
început să întreb în stingă și în dreapta. „Care, 
Gheorghe, băiatul ăla înalt de la seral „Nu, 
nu știu dacă e la seral", „Atunci o fi Matei, e 
unu" blond, vorbește cu o tehniciană de la bi
roul 11“, „Atunci poate e Nobert. E un tip cu 
alură sportivă. A făcut specializare la Hunedoa
ra. E prieten bun cu electronistul de la blocul 
de comandă". „El este!" (Mi-am amintit că fuse
se la Hunedoara). „Atunci să te conduc, e tova
rășul meu de muncă".

La Argeș înaintea punerii în funcționare a hi
drocentralei, am vizitat uzina subterană. O cetate 
de basm ia care feeria culorilor minerale ale mo
zaicurilor sint contrapunctate de existenta me
canismelor fine cu ace mai subțiri ca firul de 
păr. Un cadru care te tnfioară și prin prezența 
apei gata să se năpustească cu o forță uriașă 
asupra turbinelor. In acest cadru (totul era gata 
pentru punerea în funcțiune), am întîlnit oameni 
care alergau de colo, colo. „Caut pe maistrul 
principal de la montaj“. „Tovarășe Niculescu; 
mai întrebați, vă spune oricine". „Căutați un băr
bat care învîrtește pe degete un lanț cu chei". 
„Grabiți-vă la sector, își face formele, pleacă la

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a lll-a) Străbătînd minunata Vale a Oltului
Foto : AGERPRES
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VIAȚĂ DE OR GA N I Z A Ț I E
După rfteva zile de dis

cuții cu numeroși tineri 
muncitori și funcționari 
din portul Constanța am 
avut un moment de deru
tă. Te de o parte, cei mai 
mulți din ei repioșau ac
tivității de organizația lip
sa de atre-tivitatr, de cli-

leanu. Victor Bălan, retro • 
Abagiu) din organizația 
U.T.C. lîmplărir. ne-a re
latat următorul episod : în 
timp ce vopseau o macara, 
doi băieți an stropit cu 
pensulele o lat« care tre
cea prin apropirrea lot. 
Corn porta rea aceasta a

n/șfr mor/r/e etalon. Șl 
astfel, apare șablonul care 
are, desigur, avanii 
a fi comod. Dai e 
prntni cft înlătură 
gîndirii profunde, 
că uniformizează, 
zează, înlătură lot

versitale. își exprimau în trezii o reacție promptă
satisfacția față de ceea ce în rindi 1 celorlalți.
se întreprinde n organiză - A fost un prilej nî-
ția lor in mod ri cel mai merit p 'ntru preluarea a-
deschis. Chiar tineri din 'acții într-un ca-
conducerea o ganizațuloi dru oig anizal. pentru ex-
se arătau sîncc r nrnmlțu- tinderea discuțiilor care se
miți de ceea •e fierait purtau izolat, pentru ori
erau convinși ă nu oferă entarea lor pe un făgaș e-
tinerilor lumir înterrsan- dmaliv fnlositor tuturor.
te, atrăgătoare. Pe de altă (Ghcorg io Ncagu, secrota-
parte, discuțiile ne-au re- rul orgamzației U.T.C.
levat încă un aspect : a- 
ceiași tineri care acuzau 
de sărăcie activitatea or
ganizațiilor din care fac 
parte nc-au oferit o adevă
rată demonstrație de fan
tezie, de idei interesante, 
o risipă de sugestii. Un 
paradox deci. Intr-un fel, 
inexplicabil Punînd față 
în față lucrurile, am avut 
impresia existenței a două 
drumuri care, în mod nor
mal, așa cum o cer legile 
organizației noastre, ar fi 
trebuit să se contopească. 
Nu se contopeau. Imagi
nația. fantezia tinerilor, 
dorințele lor care puteau 
fi exprimate precis, care 
se puteau transforma în 
acțiuni pline de vitalitate 
ale organizației rămîneau 
de o parte. Dincolo de 
toate acestea începeau e- 
foiturile în gol ale unor 
birouri și comitete U.T.C. 
De ce nu se întîlneau a- 
ceste două drumuri, 
să fie 
dențe

care 
cauzele acestei ca- 
în contratimp ?

„De unde să știu 
eu, ce vor tinerii?“

La întrebarea „Ce cu
noașteți despre dorințe
le tinerilor, ce credeți că 
vor să discute în adunări
le generale, ce preferințe 
au pentru alte acțiuni ale 
organizației ?*' adresată to
varășului .Al. Militam, 
secretar al organizației 
U.T.C. din secția întreți
nere am primit următorul 
răspuns :

— De unde să știu eu 
ce vor să discute tinerii ? 
De unde să aflu ?

In portul Constanța sînt 
totuși, foarte mulți secre
tari care cunosc preocupă
rile, dorințele tinerilor, 
care știu să le afle. Cum 
o fac ? Iată cîteva moda
lități, explicate de ei în- 
risi.

— Procedeul aplicat cu 
precădere în organizația 
noastră pentru consultarea 
tinerilor este acela al 
schimbului de opinii în a- 
dunarea generală. In fe
bruarie au fost făcute a- 
tîtea propuneri de teme 
pentru adunarea generală 
încât ne-a fost greu după 
aceea să stabilim în ce 
ordine să le discutăm. Dar 
cred că e mai bine să în- 
tîmpin o asemenea greuta
te, decît să bîjbîi în cău
tări infructuoase (N. Mă
ciucă, secretar al organiza
ției U.T.C. Siloz).

In alte organizații din 
port, cum ar fi cele de la 
Romtrans, reparații nave 
și utilaje portuare, ma
nipulări mărfuri sau de pe 
nave, rolul esențial în sta
bilirea unor teme pentru 
adunările generale în orga
nizarea unor acțiuni îl 
are discuția liberă, spon
tană cu tinerii, în grup 
sau în parte, în legătură 
cu un fapt de viață, o în- 
tîmplare cunoscută, petre
cută în timpul producției 
sau în afara ei. Un grup 
de tineri (Grigore Sece-

— Mi re înlîmplă ade
seori. fin oprit de cîte 
unul din cei 400 de ute- 
ciști cnre fac parte din or- 
eanizațiile de la manipu
lări mărfuri. Nu de puține

laiul de 
comod, 
miezul 
pentru 
nplati- 

ce nu 
încape în tipaiul îngust al 
minimei sale rezistențe. De 
pe urma aplicării acestor 
modele, care nu se schim
bă cu anii, apar plictisea
la și sentimentul insatis
facției tinerilor ori de cîte 
ori aduci vorba despre 
viața do organizație.

lata ..foloasele" practice 
alo șablonului așa cum se 
desprind ele din aprecieri
le cîtorva tineri.

— Cind se apropie adu
narea generală și secretâ
nd nu mai știe ce să facă, 
are de ales între două so
luții = sau ne aduce amin
te, printr-un referat, de 
normele de tehnica secu-

de experiență se și Impune 
după părerea noastră. In 
desfășurarea lui credem că 
ar trebui să se pornească 
de la premisa că :

• în aoeaslă direcție 
există în pori numcroa.se 
organizații in care s-a acu
mulat o experiență demnă 
dc hiat în seamă.

• organizațiile U.T C. 
de pe nava („Pitești", „Ba
cău" ele.) au da împărtă
șit, după cîte nc-am dat 
seama, observații valoroa
se (evident, viața pe mare 
se desfășoară in forme 
specifice dar nu e de loc 
greu să găsești acțiunilor 
organizate pe nare un co
respondent pe uscat.)

• viața ac organizație 
nu este o ședință plicticoa
să șl fără sfirșit ci un 
complex de acțiuni cu ca
racter educativ ; aceste ac
țiuni trebuie gîndite, chib
zuite astfel, incit pornite

Cum luăm „pulsul//

SecretAiiihii organizației 
U.T.C. Administrativ i se 
sugera, într-o discuție, în
tocmirea unor buletine de 
anchetă care să (ie date 
apoi tinerilor. Cel în cauză 
respingea procedeul ca pe 
ceva nefiresc, greoi, difi
cil și puțin eficient. Pe 
bună dreptate. Gîndirea 
tinerelului este dinamică, 
și acceptarea unei formu
lări« li ei ar veni în contra
dicție cu acest dinamism. 
Tineretul își manifestă 
simplu și deschis preferin
țele sau inaderența la ceea 
ce 1 se oferă și formele 
prin caro îi consultăm tre
buie să corespundă simpli
tății și sincerității lor 
structurale.

Atitudinea tinerilor față 
de acțiunile organizației 
este conținută, adeseori, 
în faple mărunte.

— Ne putem da scama 
de calitatea muncii noas
tre cu tinerii după aspecte 
dintre cele mai simple. La 
urma urmei, aplauzele 
deschise în adunarea ge
nerală ca și muțenia, sînt 
judecăți de valoare. (Flo- 
rea Erimia, secretarul co
mitetului U.T.C. Port).

Foarte adevărat. Să fim 
deci, atenți la indicațiile 
acestui barometru al sensi
bilității colective.

VIAȚA 
LA 

CASTEL
Paradoxal, motivul comediei e 

războiul — situație extraordinară 
care generează atitudini extraor
dinare. Filmul lui Jean Paul Ra- 
ppeneau ironizează două posturi 
extreme : și refuzul de a „recu
noaște" războiul dar și zelul a- 
celora care-l iau drept profesiune.

Trei oameni pașnici s-au de
cis să nu fină seama de eveni
mente : s-au închis intr-un vechi 
domeniu, au agățat pe poartă 
placarda „Proprietate privată" și 
au iluzia unei existențe într-ade- 
văr „private". Jerome face pomi
cultură și joacă — magistral — 
biliard, mama sa cînlă la pian 
după vechi partituri, reușind să 
facă abstracție de plafonul în 
ruină care-i cerne continuu mo
loz pe claviatură Jerome se sim
te bine în pijama și halat cu 
brandenburgtiri, Mărie își inspec
tează domeniul în cămașa de 
noapte încărcată de dantele. Dar 
„domesticitatea" lor e o impro

vizația : domeniul e Ipotecat și 
apoi a intrat intr-un proces lent 
dar necruțător de. demolare. 
Chiar și protagoniștii au parcă 
aerul că se joacă : involuția apă
rată de Jerome cu pretinsa pla
ciditate, de mama sa cu pretins 
orgoliu are ceva nu numai ilu
zoriu, dar chiar rizibil, de care 
s-ar părea că — în foarte mare 
taină — „castelanii" sini con- 
șfienți. Aici e una din subtilită
țile filmului: în a sugera cu tul
burătoare finețe că la origineo a- 
cestei reducții umane e ceva ne
cunoscut, ceva serios, poate chiar 
grav — nu lașitatea, nici chiar 
prudența — ci un fel de refuz 
al violenței și suferinței, o foarte 
umană nevoie de liniște.

Dar pașnicul castel este înglo
bat brutal în zona războiului : 
placarda „Proprietate privată", 
invocarea prelinsei amiciții cu 
Von Busch nu intimidează deloc 
camioanele gigantice și mitralie
rele foarte active ale nemților. 
Un grup de soldați este încarti
ruit in castel tocmai în momen
tul în care și aliații se deciseseră 
să utilizeze domeniul pentru de
clanșarea atacului antigerman.

„Dușmanul" devine pentru ca
stelani o realitate imediată 
prilej pentru realizatorii filmului 
de a persifla miturile militaris-

OPINIEI
COLECTIVE ?

ori am auzit de la ei, 
cu ocazia discuțiilor, su
gestii din cele mai intere
sante pentru organizarea 
unor acțiuni atrăgătoare : 
vizitarea unoi nave aflate 
în port, convorbiri cu co
mandanții de cursă lungă, 
diferite excursii în regiune. 
(Romulus Țigănașu, mem
bru în comitetul U.T.C. 
manipulări mărfuri).

Deci, pentru a afla ce 
vor tinerii, fiecărui birou 
sau comitet U.T.C. îi stau 
la îndemînă nenumărate 
modalități. Nu rămîne de
cît să aleagă pe cele mai 
bune și să consulte efectiv 
tinerii : în felul acesta 
descoperind cu siguranță 
ceea ce exerciți o atracție 
deosebită asupra tuturor.

Dăunătoarea 
comoditate a 

șablonului
Ancheta întreprinsă 

ne-a relevat încă un para
dox. Incercînd să desprin
dem cauzele care fac să 
nu se apeleze la opinia ti
nerilor cînd sînt stabilite 
acțiunile organizației, am 
fost lăsați să înțelegem că 
instruirile ar face parte 
din lanțul acelor cauze. 
Cum așa ? Doar instruiri
le au tocmai menirea să 
limpezească, să explice, să 
arate, să înarmeze. A- 
tunci ? Pentru că, au su
bliniat mai mulți din cei 
cu care am discutat, de 
obicei la aceste instruiri în 
loc să fie popularizat 
exemplul bun, explicîndu- 
i-se mecanismele, în loc să 
i se facă înțelese princi
piile și melodica, sînt pre
zentate, sub nomenclatura 
schimbului de experiență,

rității muncii, de îndepli
nirea sarcinilor de produc
ție și de ridicarea califică
rii profesionale, sau răsfo
iește un plan mai vechi și 
alege de acolo o temă care 
i se pare lui mai intere
santă. (Elena Conduleț, 
Ahmet Ibraim, organizația 
U.T.C. întreținere).

— Procedăm cîteodată 
ca după țintar. Discutăm 
același material sau ace
eași temă cu toții. Dacă
umblă zvonul că la noi.
la Administrativ, sau în 
altă organizație s-a pre
zentat un material despre 
care zice lumea că e bun, 
vine cineva, tratează, îm
prumută pentru 24 de ore 
materialul și gata, consi
derăm problema rezolvată. 
(1. Tânase, organizația 
U.T.C. Administrativ).

Alți tineri ne-au spus 
că obiceiul acesta de a în
tocmi planuri „după ure
che" se soldează cu pro
puneri nesigure de tipul : 
„vom viziona un film e- 
ducativ" sau „vom face o 
excursie" etc, ceea ce în 
fond, reprezintă niște ex
presii goale, forme lipsite 
de un fond precis.

Discuțiile purtate evi
dențiază însă faptul că, 
în portul Constanța, feno
menele acestea de șabloni- 
zare și formalism nu trec 
neobservate. După cîte am 
fost informați comitetul 
U.T.C. al portului intențio
nează chiar să organizeze 
un schimb de experiență 
pentru înlăturarea rutinei 
din munca unor secretari 
și a unor birouri prin ex
tinderea consultării tineri
lor în legătură cu tot ceea 
ce ar trebui să întreprindă 
organizația. Inițiativa e 
bună. Un asemenea schimb

din inițiativa tinerilor, să 
se sprijine unele pe cele
lalte, să conlucreze, să se 
completeze cu finețe, ur
mărind scopuri precise.

Firește, astfel de acțiuni 
nu pot fi fabricate în șe
dințele de birou. Ele nu 
sînt confecții, ci idei năs
cute de gîndirea colectivă, 
de preferința comună, care 
pină la urmă, se dovedește 
a fi și o necesitate a tu
turor. Sondajul opiniei co
lective devine, astfel, un 
instrument de lucru abso
lut indispensabil. Trebuie 
să învățăm să-1 facem.

Consultarea tinerilor 
presupune efort. Dar nu 
unul birocratic. El nu poa
te fi trecut în plan cu ter
men și responsabilități, nu 
este o operație care să se 
facă o dată sau de două ori 
pe lună. Sondajul presu
pune receptivitate, sensi
bilitate, o observație con
tinuă, o atenție mereu 
trează. Consultarea tineri
lor constituie o atribuție 
atentă a tuturor organelor 
U.T.C., de la secretarul 
organizației de bază și 
piuă la secretarul comite
tului orășenesc U.T.C. De 
aceea, va fi poate mai bine 
dacă schimbul de experi
ență despre care vorbeam 
ar renunța la cadrul de 
reuniune organizatorică 
gravă și, poate, chiar la 
materialul preambul care 
spune, de obicei, mai pu
țin decît pare că spune. 
Să fie lăsați oamenii care 
au de spus ceva, să spună 
pur și simplu. Căci ceea 
ce așteptăm de la o astfel 
de întîlnire care vehicu
lează idei, este să genera
lizeze exemplul bun. Abia 
după aceea se va vedea 
dacă scopul acesta, odată 
propus, va fi înfăptuit pas 
cu pas.

MIRCEA TACCIU

A CCESIBILITA TEA '
(Urmare din pag. I)

gument suprem : inaccesibilita- 
tea. Concluzie : lipsă de conți
nut. Consecință : cititorii ocolesc 
un text dificil sau se pronunță 
incriminînd textul la prima lec
tură. Un cititor preferă revista 
„Rebus" unei astfel de poezii, — 
iată consecința ! Teoria inaccesi- 
bilității se dovedește însă, la o 
sumară cercetare, o practică acce
sibilă. Iar singurul rezultat al li
mitării sondării unei opere doar 
cu antenele scurte ale bunului 
simț poate fi îndepărtarea unei 
părți a publicului de acea operă 
înainte ca acesta să fi fost stimu
lat să o vadă, să o citească, să o 
pipăie el însuși. Repetată, o ase
menea experiență convertește 
psihologia consumatorului din- 
tr-una propice în opusul ei, 
refractară Argumentul cu „chi
nuirea" cititorului pentru des
cifrarea unor vorbe goale 
poate fi cîteodată un blam 
pentru ceh care-1 produce. El în
suși, înainte de a se chinui pare 
a-și recunoaște neputința. Și cum 
accesibilitatea pare a fi înțeleasă 
ca principiu, ne pomenim cu pă
reri care, datorită unei tratări 
otova, nediferențiate, îndepărtea-

ză spiritul consumatorului de e- 
xercitarea efortului intelectual.

Accesibilul intră în joc doar 
atunci cînd e util, deci numai 
atunci cînd există o materie (în 
cazul nostru un conținut, o orga
nizare sau o dezorganizare a a- 
cestuia), indiferent că o recu
noaștem sau nu. Altminteri acce
sibilitatea e o vorbă goală. Pre
zența conținutului face posibilă 
discutarea accesibilității lui. Ceea 
ce trebuie să pretindem operei 
este acest conținut iar dacă exa
mene foarte serioase și avizate 
nu-1 constată atunci putem vorbi 
de inaccesibilitate ? Inaccesibili- 
tatea cui, a vidului ? în realitate, 
cel care nu poate ajunge la un 
conținut ascuns — și tot conți
nutul artei este așa deși parc a 
striga ! — este întotdeauna tentat 
nu atit să-l anuleze cît să-l com
promită. Urmează, după această 
logică, acuzația ir accesibilității. 
Evident, nimeni nu va înțelege 
din toate acestea că puzderia de 
versuri proaste care se mai pu
blică va putea fi adăpostită de o 
astfel de situare a mult discuta
tei probleme a accesibilității. 
Neavînd conținut ideatic sau 
afectiv ele sînt, în fapt, inacce
sibile și rămîn ceea ce sînt : 
expresii ale mimării talentului

autentic și au șanse să înșele pe 
cititor cîtă vreme acesta nu va 
fi obișnuit să accepte că nu toate 
talentele, mari sau mici, sînt ac
cesibile deși ele par accesibile. 
A ști un număr de versuri 
din Eminescu — lucru bun, 
desigur — nu înseamnă deloc a 
te situa — doar prin aceasta — 
pe lungimea de undă a înțele
gerii marelui poet. Altminteri, 
foarte ușor ajungem la teza ac
cesibilității poetului contribuind 
dacă nu Ia aplatizarea creației lui 
în orice caz la sporirea iluziei 
cititorului comun că totul poale 
fi accesibil fără efort special, și 
acesta întemeiat pe o cultură co
respunzătoare.

Se înțelege că ar fi absurd să 
se deducă din toate acestea o 
pledoarie „mascată’ pentru un 
anume tip de creație, absconsă, 
ermetică, alambicată sm cine mai 
știe cum. Este vorba doar de 
înțelegerea, și mai ales accepta
rea, receptării creației cu un efort 
intelectual corespunzător demni
tății ei care nu stă, doamne fe
rește, în nuditatea ei (cum par 
a mărturisi cîte unii dintre cei 
care înțeleg și aplică eronat teza 
accesibilității) ci în natura ei a- 
dîncă, dincolo de straturile care 
o învelesc și o apără de impudica 
privire superficială. Operele ade
vărate se nasc dintr-o tensiune 
ireductibilă, dictată de nevoia de 
a comunica oamenilor ceea ce ei 
înșiși nu știu despre ei sau știu 
înlr-un chip superficial. A le în
vinovăți de inaccesibili late este 
ca și cînd le-ai pretinde să se 
nască moarte. Demonstrația ne
cesară în toate cazurile nu e a 
lipsei de accesibilitate ci a pre
zenței sau absenței acelui conți
nut către care rîvnim neîncetat. 
Paradoxal este însă că uneori 
nostalgia profund umană a con
ținutului (proprie oricui) devine, 
în atingere cu opera concretă, 
mediocră furie a neînțelegerii. 
Pentru că o carte, ca și un ta
blou sau o simfonie sînt accesi
bile ipotetic oricui respectă dem
nitatea creației învățînd să se a- 
propie de ea. De la dispoziția 
umană pentru receptarea artei la 
procesul foarte dificil de însușire 
autentică a acesteia e numai un 
pas, dar unul de uriaș.

I

Pierre Brasseur, într-o secvență 
din film.

Tulcea se oglindește in apele 
Dunării

mului. Maiorul Klopslock (Carlos 
Thompson) este tipul gradatului 
perfect — dotat exemplar pentru 
toate împrejurările, un adevărat 
triumf pedagogic: Klopstock 
strălucește deopotrivă în arta m- 
litară și în biliard, în bunele ma
niere ca și în calități atletice, știe 
muzică chiai și o „a>s amandi" — 
limpede și câitsgo 
săi sînt la fel de 
trec de la 
de cameră 
din nou la 
cord și în 
Așa incit — 
după toate
casa în care cu o clipă înainte 

Ise stiăduisetă să fie oaspeți de- 
săvîrșiți și pun mitralierele și 
dinii pe urma frumoasei gazde 

Ipină adineauri adulate.
Dar „intimitatea" cu dușmanul 

bruschează indolența castelanilor: I Mărie își reneagă soțul, preferin-
du-i un „erou al Rezistenței“, 
apoi Jerome însuși își pierde 

I răbdarea, se apucă de... eroisme. 
I Bravura i-o readuce pe Mărie.

Cei doi fac o intrare triumfală în 
! Paris — pe tancurile eliberatoare.

aclamate de mulțime. Numai Q 
Jerome, cu un scampolo negli- 

Ijent înodat pe piept, are aerul 
unui turist cumsecade, mai preo- 

Icupat de valize decît de triumf.
„Viața la castel" nu e o come

die lipsită de pretenții. Simbolis
mul situațiilor, simplu, na'v I chiar, trimite totuși la niște re
flecții străine de orice frivolitate. 
De altfel și inteligența interpre- 
ților (remarcabilă realizarea lui 
Philippe Noiret în Jerome) cre
ează o duplicitate a personajelor 
care întărește impresia unei se
crete gravități.

Jar Catherine Deneuve (Mărie) 
e absolut seducătoare. Prima 
„victima“ a farmecului ei e în
săși camera — adevărată privire 
adoratoare mărturisind prin mo
dul de a „vedea" niște resurse 
lirice tulburătoare. Poate momen
tul de cea mai pură poezie, e ge
nericul, în care imaginea, absolvi
tă de orice alte obligații, se poa
te concentra asupra chipului Ca- 
therinei Deneuve, se poate incin
ta de frumusețea ei, o poate 
transfigura pină la neverosimil.

categorică. Soldații 
„universali“ : 

mitralieră la muzica 
sau la bucătărie, și 
mitralieră in timp re- 

verfcctă disciplină, 
la ordin — asaltează 

regulile strategiei

ILINA GRIGOROVICI

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ

M-am dat jos din mașină. Mi se făcu dintr-o dată frig. Din 
spre mare,, sufla o boare rece. Luminile clădiriloi alcătuiau o con
stelație artificială topind strălucirea astrelor de pe adîncul boitei.

— Unde naiba s-a dus ? se înfurie Lucian.
— E frumos aici, încercai eu să-i abat atenția» dar imediat se 

ivi și Frunză. Nu-i dădu căpitanului timp să-l dojenească. Ra
portă :

— Am trecut în revistă mașinile parcate.
— Și ?
— Am găsit un Opel-Rekord bej, cu inițialele B.M., dar cu 

numărul 55—63—6.
_  E Opel-uJ lui senor Bruderman. Am aflat de la serviciul de 

recepție al hotelului.
— Deci, deocamdată, trei Opel-Rekord de culoare bej, cu ace

leași inițiale, dar cu alte numere. lai Opel-ul lui Bruderman n-a

- 59 -

trecut în noaptea de 27 august nici pe la punctul de control 
Constanța, nici pe la punctul de control Crucea.

— Știu, îl repezi căpitanul, mîniat că socotelile îi fuseseră ia
răși răsturnate... Mergem sus, la bar, ca să facem cunoștință cu 
senor Bruderman... E acolo, cu familia...

— Cum o să-l recunoaștem ?
— Am aranjat eu totul...
Acum chiar că nu-1 mai înțelegeam pe Lucian. De ce oare mai 

stăruia pe o pistă moartă ? Se lămurise doar că mașina lui Bru
derman nu avea nici un amestec în asasinarea grănicerului I Mi 
se părea absurd și neconvingător ca un cetățean însoțit în va
canță de familia sa să se apuce de crime.

Barul avea plafonul descoperit. Pe ring, dansul era în toi. O 
orchestră de chitare electrice își demonstra virtuozitatea. Figura 
celui de la baterie domina figurile celorlalți orchestranți. Ni s-a 
găsit o masă. Ne-am așezat și am comandat cîte un coniac „Mil- 
cov". Ciocnirăm. Frunză, după ce bău, făcu observația :

— E trist să intri într-un local fără o femeie 1
Lucian se prefăcu a nu-i fi auzit cugetarea. Mirosea coniacul 

și urmărea obosit perechile de dansatori.
Cînd orchestra tăcu, perechile de dansatori se retraseră pe la 

mese.
— Ui tați-vă după piccolo... acela care vine dinspre orchestră, 

ne îndeamnă Lucian.
II văzui și eu. Un puști de vreo paisprezece anî, se strecura 

cu abilitate printre mese, ca într-un slalom neobișnuit. Se opri, 
se aplecă, ridică o sticlă, o cercetă în zare, apoi o puse la loc și 
se depărtă.

— Iată și familia Bruderman, rosti Lucian după ce înghiți un 
strop de coniac.

La masa unde, pentru un moment, se oprise acel piccolo, și 
care se găsea la vreo zece metri de noi, lîngă o coloană îmbră
cată în pătrățele de mozaic, erau așezate trei persoane — un 
bărbat și două femei. Bărbatul trăgea dintr-o havană și asculta 
îneîntat relatările tinerei femei din dreapta sa — pesemne, fiica. 
Era trecut de cincizeci de ani, gras, chel, cu o expresie de om în 
stare să creadă tot ce i se povestește. Purta un costum alb, ușor, 
din șantung. Femeia din stingă — senora Bruderman — părea 
de aceeași vîrstă cu soțul. Era mai degrabă plinuță decît grasă... 
Asculta și ea, iar din cînd în cînd rîdea amuzată, privind instinctiv
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în dreapta și în stìnga. Chipul tinerei povestitoare nu se putea 
zări fiind așezată cu spatele spre noi ; îi vedeam umerii frumoși, 
tunsoarea scurtă, băiețească. O familie obișnuită să-și organizeze 
escapadele împreună. Și din nou mi se păru absurdă insistența cu 
care căpitanul Lucian se îndrepta către această familie armo
nioasă.

Masa cu pricina căzuse sub focul privirilor noastre. Lucian 
tăcea. Frunză făcea și el pe mutul. Sorbeam coniacul și mă gîn- 
deam că aș fi procedat, totuși, mai înțelept dacă aș fi rămas în 
camera mea de la hotel. Deodată, încremenii cu păhărelul de 
coniac în mînă...

— Ce-i ? Ce s-a întîmplat ? Mă întrebă Lucian care ședea cu 
fața spre mine.

Găsii cu greu, din pricina tulburării pe care o încercam, cu
vintele.

— Uite... în spatele tău...
— Cine-i ? întrebă el calm.
— Căpitanul vasului „Santa Lucia".
Lucian se uită peste umăr. Căpitanul se oprise în ușa barului. 

Era singur. își roti privirile prin local, căutînd ceva sau pe cineva. 
Stătu așa o vreme cu pipa în gură, apoi plecă.

— îl lași să plece ? întrebai eu.
— De ce nu ? sări Frunză înveselit de uimirea mea.
— Păi, cum așa ? ! ?
Lucian îmi răspunse în felul său : își întoarse din nou ochii 

către masa familiei Bruderman. Acum, povestea capul familiei, 
desenînd în aer cu havana fumegîndă tot felul de contururi. Fiica 
rîdea — îi vedeam jocul umerilor.

Tare aș fi vrut ca în clipele acelea să fiu în sufletul și în min
tea căpitanului Lucian I De altfel, ce documentare mai e și asta, 
dacă nu te poți furișa nevăzut în forul intim al eroului ? I

— Domnilor și doamnelor, răsună glasul metalic al unui chita
rist, orchestra „Chitarele nopții" vă invită la dans. Invitația răsună 
de trei ori în trei limbi diferite.

„Chitarele nopții" atacară un tango lent. Dansatorii se ridicară 
de la mese și se îndreptară spre ring. Frunză începu să bată în 
masă cu degetele, în ritmul melodiei. Dansa, în gînd, visător, 
Lucian îl aduse repede pe pămînt.

— Frunză, băiete, termină-ți coniacul... Iei un taxi, te duci la 
colonelul Petrescu... Iți cer ca, într-un timp fulger, să-mi afli dacă
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în evidența mașinilor străine, sosite prin O.N.T, figurează și 
cele două Opel-uri misterioase.

— Cum, încă în noaptea asta ?
Lucian se uită la ceas și-l corectă.
— Ai dreptate 1 A început o nouă zi.
— ’Nțeles I Unde ne întîlnim ?
— La hotel. Dacă dorm, mă trezești...
Frunză goli dintr-o înghițitură coniacul, dădu să se ridice.
— Ia priviți, ne atrase el atenția, senorita Bruderman e invitată 

la dans... N-ar fi fost rău s-o fi invitat eu... Plecă trăgind ee 
ochiul la perechile îmbrățișate de pe ring.

Intr-adevăr, un bărbat tînar, blond, cu o statură atletică. îm
brăcat într-o haină albastră și pantaloni albi, o invitase pe fiica 
lui Bruderman la dans.

— O să plecăm și noi, mă anunță Lucian. Glasul îi trăda 
oboseala.

— Ce trebuie să înțeleg prin hotărîrea asta, că ai renunțat Ia 
sfînta familie Bruderman ?

— Nici eu nu știu, recunoscu Lucian cu o sinceritate brutală.
Duse coniacul la gură și-l sorbi strîmbîndu-se ; nu-i plăceau bău
turile tari. Mă obsedează într-una întrebarea : — unde au
putut să dispară uniforma și actele lui Nicula ? înțelegi, știi ce-i 
aia obsesie ? Hai să achităm nota și să plecăm. „Chitarele nopții 
îmi calcă pe nervi...

— Te uită, căpitane, senorita Bruderman, îl anunțai eu pe Lu
cian, se întoarce la masă singură, în toiul dansului.

— Văd și eu.
Tînăra se așeză pe scaun, se aplecă spre tatăl ei și îi povesti, 

pesemne, cele petrecute pe ring. Domnul Bruderman deveni, din
tr-o dată, grav.

— Să mergem I zise Lucian.
In stradă, îl luai pe Lucian de braț și-l întrebai :
— Ești tare necăjit ?
— Am toate motivele, recunoscu el.
— De ce ?

— Ți-am mai spus, presimt o afacere tare murdară...
Răcoarea nopții ne mai învioră un pic. Am urcat în mașină.
— La hotel, Vasilică I

(Urmare în numărul viitor)

• 62 -

numcroa.se
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„SENINA“ 
IRESPON

SABILITATE
Slnt re lumea asta lucruri pe care și bătut cu vergele nu le voi 

pricepe Adirà, de priceput Ir pr>. rp eu (e vorba de nuntea pu
țind a unora, dar ai'rst rut înt mnuJnesc c sinonim citcodată și cu 
aprobarea^ cu admiterea p dr admis nu w pnf admite unele faptei 
fìatrp-mà. den, cu vrrgcle și nu voi pricepe cum este pasibil să 
te apuci dr conatrurfia unui cartier cum c Florența, cartier cu 
18 000 de locuitori. adică un oolț de oraș in care trăiesc, se odih- 
ne.«i lucrează sau fniuundl mii dr suflete, tu să fii proiectant, ție 
«3 fi <r dea in mimi hirtia de calc și creionul și să scafi niște pla
nuri hune să rùmn ronfrnt. Apartamente cu carnete față in față 
<fereastră — ușă — feri<^trâ> prin care și neșcolit deloc să fii. tot 
ai prtrepe că urlă vintul cri-n Bărăgan, și tot ai ști că omului spe
cia asta de curent nu-i este folositoare.

Bafrfi-mâ cu vergele, și tot nu vin pricepe cum se poate eu, la 
sfirțitul sec-dului XX fund. <ă m și meseria de arhitect și edil, să 
creezi un niter cartier al unui modern oraș, propunindu-fi să dai 
apă caldă 3 zile unor locatari ți 3 celorlalți, așa cum și-au propus 
{acum vreo 7-> ani. fi nu in secolul IV inaiate de era noastră !) cei 
ce au pormi la proiectarea cartierului Floreasca. Ce meserie o fi 
știut, ce idei despre viitorul orașelor o fi avut arhitectul acria, șef 
de proiect ? Mai trece el prin cartierul numit, urrà el in blocuri 
la etajul 111 să vadă cum alifia oameni speră intr-o fîriitură dc 
apă rece, să vadă cum. tocmai simbâta și duminica, nu vezi un 
strop ? A dat statul bani, ți incà ce bani, și și-a lăsat nădejdea în 
priceperea lor, i-au pus responsabili ți ei au zis „lăsafi pe noi". 
De ce. dar, să nti-i aducem in fufa oamenilor și să-i tragem la 
răspundere ? Sri le pună lumea doar cîteva întrebări : pentru 
cit ah crezut dumneavoastră că ridicăm noi acest cartier ? Au în
țeles oamenii lipsa apei un an. doi, trei, cinci I Dar ce edili sinteți 
dv. dacă împingeți lucrurile mai departe. în continuare ?

Și mai greu îmi este să înfeleg însă iresponsabilitatea cu care, 
tocmai acei ce răspund de asemenea erori greu de plătit, se pre
zintă in iirfa noastră, a tuturor. In acest sens, cum au mai remar
cat fi alfi confrati, de la alte ziare, dialogul „față în față", cu pro
blemele destul de grave, al televiziunii, a început să devină emi
siunea cea mai greu de suportat.

...Vin oamenii șt spun că înoată în noroaie prin Militari, îi în
treabă pe cei responsabili cu acest sector de la Sfatul popular al 
Bucurcțtiului aflați și ei acolo, în fața a 2 000 000 de telespecta
tori, li se arata lucrurile filmate, iar dumnealor cu o impasibilitate 
deconcertantă spun . „nu s-au făcut planurile șoselelor, noroi gîrlă 
n si fie și în anii viitori ‘. Simplu ! Cu tonul cu care altădată sa 
spunea că ..n-a dat Dumnezeu". Și asta în condițiile în care toc
mai dumnealor trebuiau să facă planurile fiindcă răspundeau 
de ele.

...Vine în studio șeful cooperativelor meșteșugărești din Bucu
rești și-l întreabă lumea de ce merg atit de prost treburile la coo
perativele de încălțăminte și dumnealui răspunde : „așa e, merg 
prost". Nu tu măsură, nu nimic. Ca și cind ar fi zis : ,.1-am căutat 
pe Sfintu Gheorghe și pe Sfìnto Maria să rezolve treaba, nu i-am 
găsit, deci n-am cc face...".

Acum întrebarea noastră este : tovarășii aceștia, care dau inter
viuri „senine", dovedind totală impasibilitate, n-au șefi în insti
tuțiile superioare ? Ce spun superiorii dumnealor despre aceste 
interviuri ? Se opun impasibilității, inerției ? Că, vorba unui scrii
tor, ifi vine să intri în televizor după ei și să-i întrebi pe ce lume 
se află ?

EUGEN FLORESCU

Citeva din trofeele cucerite, de-a lungul celor 20 de ani, de sportivii clubului „Steaua", pentru 
performante de valoare europeană și mondială

Foto : EMIL CIȘMAȘ

GRUPUL ȘCOLAR 
AL TRUSTULUI I CONSTRUCȚII MONTAJ

București — Șos. Mihai Bravu 428

ORGANIZEAZĂ

CONCURS DE ADMITERE
anul școlar 1967/1968

la școala profesională în meseriile :

— lăcătuș mecanic utilaje
— instalator instalații încălziri centrale
— dulgher
— sudor
— electrician instalații electrice
— mozaicar faianțer
— lăcătuș montator
— zidar
— instalator instalații tehnico-sanitare
— ceramist ceramică brută
— lăcătuși mecanic ind. ceramică
— strungar.

Se primesc absolvenți a 8 (7) clase cu vîrsta 14—18 ani 
din orașul București și regiunile București și Galați.

Înscrierile se fac la Grupul școlar al Trustului I Con
strucții București, la Fabrica Cărămizi Urziceni și la T.U.G. 
statia 4 Brăila, unde se organizează și centrele de concurs.

Informații suplimentare la telefon 21.76.99.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Iosif Banc, a primit 
mărfi dimineața pe Laszlo Fol- 
des, locțiitor al ministrului agri
culturii și Industriei alimentare, 
șeful Departamentului Silvicul
turii din R. P. Ungară care face 
o vizită în țara noastră.

La primire au participat Mi
hai Suder, ministrul economici 
forestiere, Fllip Tomulescu, ad
junct al ministrului precum și 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, Jozsef Vince.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

INFORMAȚII
După cum anunță O.S.T.A.. 

celebrul mim francez. Marcel 
Marceau, împreună cu ansam
blul său, sosește în curînd la 
București.

în turneul pe care il face în 
țara noastră, artistul francez va 
da o seric de spectacole, la sala 
Palatului Republicii în zilele de 
15, 10, 17 și 18 iunie. Repertoriul 
anunțat cuprinde titlurile „Zme
ul", „Magicianul", „Saltimban
cul". suitele intitulate „Adoles
cența — Maturitatea — Bălrine- 
țea — Moartea șl „Cele șapte 
păcate capitale".

(Agerpres)

Steaua împlinește 20 de ani. 
Aproape că nu cred.

Cum?
Au trecut 20 de ani de cînd 

l-am văzut pe Gogu Viziru bă- 
tîndu-1 pe italianul Sada, pe Ten- 
nis Club ?

S-au scurs 15 ani de cînd Iosif 
Sîrbu cucerea prima medalie o- 
limpică românească de aur la 
Helsinki ?

Au fugit 10 ani de cînd 
Gheorghe Negrea devenea cam
pion european la Praga ?

Au și zburat cinci ani de cînd 
Olga Szabo învingea la Buenos 
Aires celebrul cvartet sovietic 
Gorohova — Rastvorova — Za- 
belina — Pnidskova ?

Da... Fugit irreparabile tem- 
pus...

Se împlinesc, deci, 20 de ani.
Aș vrea să scriu cîteva rînduri. 

Mă gîndesc la Ioli... La Mitică 
Pîrvulescu... La Penciu... îl revăd 
pe „cocoș" Folbert. Aș vrea să 
scriu măcar trei rînduri despre 
fiecare, acum, cînd se împlinesc 
20 de ani. Dar mi-ar trebui 100 
de pagini...

Iată și mica mea carte „De
catlonul de aur“. Hai să văd 
cînd a cîștigat Gogu Viziru pri
mul său titlu de campion. 1947 ? 
Acum 20 de ani.

Dar ia stați 1

Am găsit I Am găsit! Am găsit! 
„Decatlonul" arc cinci spor

tivi de la Steaua. Cinci din zecel 
Ce alt omagiu i-aș putea aduce 
marelui club al Iolandei și al lui 
Apolzan ?

Și cine sînt cei cinci ?
Ioli... Iosif Sîrbu... Olga 

Szabo... Gogu Viziru... Voinescu... 
Cinci maeștri emeriți...

Să răsfoim, deci, cîteva file

rată broască țestoasă, care fuge 
mereu înaintea ta și pe care nu 
o poți ajunge chiar dacă ești 
Ahile cel iute de picior.

...Lupta cu ștacheta mi-a a- 
dus victorii multe, dar în toate 
acele serii ale biruinței, chiar 
cînd am bătut recorduri mon
diale și în jurul meu s-au aprins 
torțe, a trebuit să gust și din 
paharul amar al înfrîngerii.

LA ȘȚEAUȚL.
de loan Chirilă

împreună, reținînd spusele cîtor- 
va dintre ei.

Ioli... Ce spune Ioli ?
„Atletismul e o luptă. Athos, 

în grecește, înseamnă luptă. Iar 
atletismul reprezintă o luptă du
blă. Cu adversarul direct, a cărui 
respirație o simți arzîndu-ți 
ceafa. Și cu celălalt adversar — 
cifra, distantă și rece, o adevă

Ultima ștachetă cade întot
deauna.

Atletismul nu are limite... fiind 
simbolul etern al întrecerii...“

★
Iată-1 și pe Gogu Viziru, cam

pionul ultimei picături de ener
gie :

„Tenisul are ceva care nu sea
mănă cu nimic ; dramatismul. E 
cel mai dramatic dintre sporturi. 
Dacă într-un meci de „două din 
trei" ești condus cu 6—0, 5—0 
la ghemuri și 40—0 la puncte, 
tot nu ești pierdut O partidă de

I 
I
B
I
I
I
I
I
I
I
I
I

8PARTACU8
— film pentru ecran panora
mic —
rulează la Patria (orele 9 ;
12.45 ; 16,30 ; 20.15).

VIATA la castel 
rulează la Republica (orele 
0,15; 11,30; 14; 17; 10,15; 21,30), 
Festival (orele 8.15; 10,45;
13,15; 15,45; 18,30; 21).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

— cinemascop — 
rulează la Luceafărul (orele 
0; 11,15; 13.30; 16; 13.30; 21),
București (orele 8,30; 10,30;
12.45 ; 15 ; 17,15 ; 19.30 ; 21.45).

DOCTOR PRXTORIUS
rulează la Capitol (orele 9.30; 
11,45; 14; 16.15: 18.30; 20.45).

RAIDUL VĂRGAT
rulează la Union (orele 15.30; 
18: 20,30).

MONTPARNA8SE 19
rulează la Central (orele 9,30; 
12,15; 15; 18: 21).

FATA LUI BURE
rulează la Doina (orele 11,30;
13.45 ; 16 : 18,30 : 21).

CUM SE REUȘEȘTE IN DRA
GOSTE

rulează la Lumina (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.45).

ALUMINIUL — O UZINA DE 
LAPTE — UNELTELE GÎNDI- 
RII — JUCĂRII — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC — ȘOPÎRLA — 
DACA TRECI RTUL SELENIU 

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

© Cu prilejul ani
versării a 20 de ani 
de la înființare, clu
bul sportiv Steaua or
ganizează astăzi după- 
amiază pe stadionul 
Republicii din Capita
la un bogat program 
sportiv.

La ora 17,15 se va 
desfășura un meci de 
fathal între două se
lecționate de copii ale 
clubului. In continua
re. spectatorii vor 
putea urmări un joc 
de fotbal între foștii 
internaționali ai clu
burilor C.C.A. și Di- 
namo București. In 
cadrul celor două for
mații vor evolua Voi
nescu, Ene I, Nicușor, 
Zavoda II, Ozon, Că- 
linoiu, Tătaru, Bone, 
Onisie etc.

Cu începere de la 
orele 19,45 se va dis
puta întîlnirea inter

națională dintre echi
pa Steaua și formația 
Austria Klagenfurt.

In pauză, membrii 
loturilor republicane 
de călărie vor face de
monstrație de dresaj.

® Turneul final al 
campionatului mon
dial masculin de bas
chet a programat 
una dintre partide
le decisive in lupta 
pentru titlul suprem : 
Iugoslavia — Bra
zilia. La capătul ți
nui meci de o bună 
valoare tehnică și de
osebit de spectaculos, 
baschetbaliștii iugo
slavi au terminat în
vingători cu scorul de 
87—84 (41—47).

In cel de-al doilea 
joc. selecționata
U.R.S.S. a obținut a 
treia victorie consecu
tivă in dauna repre
zentativei Argentinei

pe care a întrecut-o 
cu 96—61 (51—39).

In clasament condu
ce echipa U.R.S.S. cu 
6 puncte din trei 
jocuri.

• La Piotrkotv (Po
lonia) a început un 
turneu internațional 
feminin de șah, la ca
re, alături de sporti
ve din Olanda, Unga
ria, U.R.S.S. și Polo
nia participă și șahis- 
tele românce Elisahe- 
ta Polilironiade, Ro- 
dica Reicher și Mar
gareta Teodorescu.

In prima rundă, E- 
lisabeta Polilironiade 
a învins-o pe polone
za Spakovska, iar 
Rodica Reicher a te- 
mizat cu Litmanovici 
(Polonia). Margareta 
Teodorescu a pierdut 
partida susținută cu 
Timnier (Olanda).

(Agerpres)

tenis poate avea mal multe pe
ripeții decît un roman de aven
turi. Poți fi de o sută de ori cu 
șteangul la gît. N-ai muri încă. 
Dar pentru asta trebuie să știi 
să te bați. Iar tenisul te învață 
că nu trebuie să renunți nici
odată“...

★

Se aude bubuitul tribunelor : 
Voinescu I

„La C.C.A. am simțit mai 
mult ca oriunde ce înseamnă o 
echipă. Și tot aici mi-am dat 
scama că o echipă reprezintă, de 
fapt, 11 prieteni. Ani în șir, după 
terminarea antrenamentelor, în 
vestiarul nostru năpădit de aburii 
bucuriei sau ai tristeții, s-a auzit 
o singură întrebare :

„Ce facem astă seară ? Nici
odată „ce faci". Am fost mereu 
împreună..."

Au trecut, deci, 20 de ani. 
Răsfoind paginile, încep să mă 
obișnuiesc cu gîndul. îmi revine 
în minte acea zi de 22 aprilie 
1956, cînd România învinge Iu
goslavia la Belgrad, cu 1—0, iar 
din cei 13 jucători prezenți, 11 
erau de la C.C.A.... 1—0, prin 
golul înscris de Cacoveanu.

22 aprilie 1956.
11 jucători.
11 ani...
Ți-aduci aminte, Constantin ?
Era meciul tău de debut în e- 

chipa națională. Umple paharul, 
Costică 1

«ANGELICA MARCHIZA ÎNGE
RILOR. MINUNATA ANGELI
CA

— cinemascop —

I rulează la Dacia (orele 8,30— 
19.45 în continuare).

ANGELICA ȘI REGELE 
— cinemascop — 
rulează la Aurora (orele 9;

. 11.15; 15,30; 18; 20.45), Floreas-
Ica (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 

18,30; 20.45), Bucegi (orele 9; 
11.15: 13,30; 16; 18.30: 21).

IN NORD SPRE ALASKA 
— cinemascop — 
rulează la Tomls (orele 8,45; 

■ 11,15; 13,45; 16.15; 18.45: 21).I INSPECTORUL DE POLIȚIE 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30).

RIO CONCHOS
— cinemascop — 

rulează Ia înfrățirea (orele 
10; 16; 18; 20).

(DENUNȚĂTORUL
rulează la Excelsior (orele

9,30; 11,45; 14; 16.15; 18,45; 21] 
Modern (orele 9,30; 11,45; 15
17,15; 19,30; 21.30).

FRENCH CANCAN
rulează la Feroviar (orele fl 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45;
Melodia (orele 8,45; 11; 13,18 
16,15; 18,45; 21).

TOM .IONES
rulează la Grlvița (orele 9.3f 
12.15; 15.15; 18; 20,45).

JANDARMUL LA NEW YORI
— clncmatcop —
rulează la Gloria (orele f 
11,15; 13,45; 16; 18,15; 20.30).

PARISUL VESEL
rulează la Vitan (orele 15,3( 
18).

GF.NTT.F.MANUL DIN COCOD
— cinemascop —
rulează la Arta (orele 9; lkl! 
14: 16.15: 18,30; 20,45).

JANDARMUL DIN SAIN1 
TROPEZ

— cinemascop —
rulează la Moșilor (orele 15,3( 
18: 20).

CĂSĂTORIE IN STIL ITALIA! 
rulează la Popular (orei 
15,30; 18: 20,30). Rahova (orei 
15.30: 18).

COLIBA UNCHIULUI TOM
— cinemascop —
rulează la Miorița (orele 8.4Î 
11.30: 14.30: 17.30: 20,30).

OLD SCHATTERHAND
— cinemascop —
rulează la Flamura (orele î 
11.30; 15,30; 18; 20,30).

VIZITA
rulează la Volga (erele 11,4! 
15.30; 18; 20,30).

SAMBA
rulează la Colentina (orele 1! 
17.45).

DRAGA BRIGTTTE
— cinemascop —
rulează la Drumul Sării (ore 
le 15.30; 17.45; 20).

FINALA BUCLUCAȘA
rulează la Ferentari (orei 
15.30; 18: 20,30).

URME IN OCEAN
rulează la Crîngașl (orei 
15.30; 18; 20,30).

MAIGRET ȘI AFACERE- 
SAINT-FIACRE

rulează la Pacea (orele 15,4! 
18; 20,15).

ONORABILUL STANISLAS 
rulează la Viitorul (orei 
15.30; 19,30).

JUDEX
rulează la Cosmos (orele 15,3( 
18; 20,30).

MIERCURI 7

18.00 : Telecronica economică. 
Contractări între industrie și co
merț ; 18,30 : Pentru copii : Ala- 
bala... în vacanță ; 19,00 : Porți 
deschise. (Emisiune pentru tine
ret) ; 19,30 : Telejurnalul de
seară ; 19,50 : Buletinul meteo-
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rologic ; 20,00 : Interpreți cele 
bri : Dirijorul Sergiu Celibi 
dache; 20,30 : Față-n față
21.00 : Avanpremiera ; 21.15
Filmul artistic : „Lumina dup 
jaluzele" ; 22,37 : Gong. (Emi 
siune de actualitate teatrală) 
22,50 : Telejurnalul de noapte.

VACANȚA MARE
(Urmare din pag. I) 

cîteva măsuri propuse de 
organizatori pentru a face 
din club locul de întîlnire 
al elevilor din oraș în toa
te zilele vacanței :

— numirea ca directori 
de club a unor activiști 
U.T.C. cu experiență în 
munca cu elevii ;

— organizarea zilnică a 
mai multor acțiuni care 
să răspundă, pe cît posi
bil, preferințelor unor gru
puri variate de elevi ;

— mutarea activității în 
aer liber, chiar și a mani
festărilor culturale.

Alte măsuri nu ni 
s-au părut de natură 
să asigure succesul clu

burilor. Există, evident, 
planuri cuprinzătoare, exi
stă și bunăvoință, deci 
n-are rost să fim pesi
miști. Rămînem însă mai 
rezervați pentru că măsu
rile pe care le-am repro
dus nu ne-au clătinat 
convingerea că există o 
oarecare inerție, că la te
melia cluburilor n-a fost 
„turnată" prea multă fan
tezie.

Sectorul cel mai bine 
reprezentat din programul 
vacanței elevilor ploieșteni 
îl socotim cel rezervat tu
rismului. Este explicabil : 
turismul școlar capătă de 
la an la an noi și noi ade
renți. Am reținut o cifră 
concludentă : în vara a-

ceasta peste 111000 elevi 
de toate vîrstele vor merge 
în excursii și drumeții. In 
nomenclatorul turistic al 
regiunii au apărut anul a- 
cesta noutăți : Muzeul ti
parului și expozițiile din 
interiorul Curții Domnești 
de la Tîrgoviște, valorifica
rea turistică a Văii Telea- 
jenului și a Văii Buzău
lui, noi case memoriale. 
Ele au fost incluse, evident, 
și în programul excursio
niștilor. Și tot pentru ei 
au fost amenajate 9 baze 
turistice cu 600 de locuri 
zilnic.

Ploieștenii sînt însă 
gazde și pentru alți ex
cursioniști. Lor le-au fost

rezervate 13 baze turistice 
avînd asigurate peste 1100 
locuri pe serie, ghizi com
petenti, materiale de pro
pagandă pentru obiecti
vele turistice din regiune.

Și, în sfîrșit, pe terito
riul regiunii vor funcționa 
9 tabere de care vor bene
ficia în această vară peste 
11 000 de elevi. Multe din 
tabere (Bușteni, Stefești, 
Izvoarele) sînt gata să-și 
primească oaspeții. Asta 
înseamnă nu numai că 
sînt terminate toate pregă
tirile gospodărești, ci că 
s-au elaborat și programele 
de activități, s-a stabilit 
personalul administrativ și 
educativ.

Este surprinzător totu< 
?ă în unele tabere se perpe 
tueaza, de ani de zile, a 
celeași deficiențe gospa 
dărești, comandamente 
regional de organizare 
vacanței nefiind singur î 
stare să asigure toate con 
dițiile pentru buna funcția 
nare a acestora. In acea 
stă situație se află tabe 
rele de la Suzana și Chei 
care încă nu sînt alimen 
ta te cu apă iar tabăra d 
la Suzana este și fără lu 
mină electrică. Socotim c 
aceste tabere nu vor tre 
bui să primească avize d' 
funcționare pînă ce orga 
nizatorii nu vor rezolva a 
semenea defecțiuni. Și ci 
mai curînd 1

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Oe ce sînt uneori 
aproximative unită

țile de măsură 
a muncii ?

în condițiile în care și produc
tivitatea muncii în cele două în
treprinderi ar crește, lucrurile ar 
părea normale. Dar cum nu este 
așa ne întrebăm ce elemente de 
calcul or fi stat la baza funda
mentării acestor norme ?

în multe cazuri, ne-am dat 
seama că principiul normării pe 
baza motivării tehnice nu a func
ționat de loc. Ne mărginim să 
dăm exemplul agregatului de 
prelucrări multiple de la C.I.L. 
Pitești care timp de trei ani a 
lucrat cu o diferență în minus de 
4J20 minute la garnitura de mo
bilă.

O problemă — și nu dintre 
cele mai puțin importante de a 
cărei rezolvare depinde în mod 
hotărîtor elaborarea de norme 
științific justificate — o consti
tuie recrutarea și pregătirea ca

drelor de normatori. La C.I.L. Pi
tești, de exemplu, serviciu! de 
organizare a muncii este înca
drat cu personal insuficient ca nu
măr. Dar nu numai atât. O parte 
din normatori au terminat dife
rite cursuri de specializare de 
cîte... 12 zile, cursuri care s-au 
ținut acum 10—15 ani...

Reglementarea normării muncii 
este o problemă cerută cu insis
tență de mersul progresiv al 
industriei. Identificarea anomalii
lor existente, stabilirea unor ni
vele corespunzătoare gradului de 
înzestrare tehnică, va permite 
fără îndoială elaborarea de nor
me tehnice reale, fundamentate. 
Conducerile celor două întreprin
deri au doar obligația de a se a- 
linia celorlalte colective în apli
carea acestei sarcini dintre cele 
mai importante pentru economia 
noastră.

Modestie și succes
exactă a dimensiunilor lor impli
cite într-un anumit loc și la o 
anumită dată, în schimb facilita
rea producerii lor este o obliga
ție esențială a societății. Căci 
nici o afirmare sau realizare u- 
mană peste media obișnuită din- 
tr-un anume timp și dintr-un 

anume loc social nu este posibilă 
în afara sistemului succesual al 
societății, în afara respectării cu 
rigurozitate a singurului criteriu 
fecund : contribuția la avansarea 
mai grabnică a societății. Fără 
îndoială, valorile excepționale se 
pot impune și peste obstacolele 
conjuncturale dar asta înseamnă 
și energii irosite și diminuarea 
aportului social prin nefolosirea 
totală și la vreme a inovației în
tr-un domeniu sau în altul, ori
cum prin pierderea pasului în 
competiția cu timpul în care sîn- 
tem angajați. Dar în cele mai 
multe cazuri — și exemple con
vingătoare oferă cu prisosință is
toria — dacă activitățile sau o- 
percle noastre de orice fel sînt 
refuzate sau tratate cu indiferen
ță în ciuda valorii lor, patosul 
constructiv descrește, se stinge 
sau se îndreaptă spre zone com
pensatorii, mai întotdeauna de 
nivel inferior. Societatea, prin 
cei chemați să judece aportul 
unuia sau al altuia dintre mem
brii colectivității la progresul ge
neral, aplicînd asemenea com
presii, reducînd artificial febra 
creației își îndepărtează virtuali- 
tățile, îți sărăcește zestrea de in
teligență și pricepere, pierde, în 
ultimă instanță, însăși condiția 
realizării sale : construcția prin 
folosirea totală a capacităților 
sale omenești, a tuturor energii
lor sale virtuale.

Dacă principial orice valoare 
reală primește în socialism recu

noașterea și recompensa publică, 
nu trebuie să evităm a discuta 
ca afirmarea sau realizarea indi
viduală și sancțiunea sa premială 
se realizează conjunctura!, pe un 
fundal de principii dar prin man
datari ai societății. Posibilitățile 
sînt vaste izvorînd din însăși al
titudinea principiului care gene
rează acest mecanism, dar erorile 
de recunoaștere publică sînt încă 
posibile fie datorită incapacității 
unuia sau a altuia chemat să con
firme sau să respingă aportul 
individual, fie datorită persistării 
pentru o bună bucată de timp a 
unor habitudini proprii modului 
egoist de a se manifesta a bur
gheziei : promovarea în funcție 
de interesele sale personale, în
guste, contrare intereselor gene
rale. Este absolut nevoie să se o- 
pereze în mecanismul premial o 
epurare a tot ceea ce împiedică 
afirmarea unor valori pozitive 
indiferent că ele înseamnă inca
pacitate, egoism, nepotism, parti- 
zanat profesional etc. și să fie 
pus in drepturile sale plenare 
examenul obiectiv, recompensa 
exactă, caracterul profund stimu
lator al primei sociale. Căci încă 
deseori în numele unui umanita
rism înțeles în sensul său filan
tropic, izvorînd ori din rațiuni 
sentimentaliste ori din jignitoa- 
rea expresie : „ei, oameni sîntem", 
sau a unor merite trecute, discu
tabile și ele. la muncă cu contri
buție socială inegală sistemul 
premial a fost nedilerențiat încu- 
rajîndu-se astfel mediocritatea, 
spiritul funcționăresc de a te ma
nifesta profesional, lezînd în e- 
sență însuși principiul socialist 
al retribuției. încurajarea artifi
cială a mediocrității a dus în 
altă latură la crearea, uneori, a u- 
nui climat care a favorizat un 
conflict străin și stricător în
tre omul care vrea să se reali

zeze și zona conjuncturală ime
diată care nu-i favorizează în 
chip automat, ca un lucru de la 
sine înțeles, realizarea, afirmarea. 
Desigur, existînd în premizele 
sale sociale, stimularea a ceea ce 
este valoros — în socialism, spre 
deosebire de orînduirea trecută 
— nu a existat vreo capacitate 
căreia să i se refuze sine die 
acceptarea unanimă, dar acest 
lucru nu trebuie să diminueze 
eforturile noastre de ecari.sare și 
în sistemul care este chemat să 
favorizeze din plin și imediat va
lorificarea inteligenței șl price
perii. O anumită optică, care încă 
mai persistă, a oamenilor care 
privesc realitatea cu ochelari de 
soare ar putea afirma că, exem
plele de întîrziere a afirmării in
dividuale sînt izolate, necaracte- 
ristice și deci cui îi e dat să se 
afirme se afirmă, ca și cum pro
gresul social este o treabă simplă, 
un fel de perpetuum mobile, o 
operație de socotire de la vîrsta 
abecedarului. Indiscutabil, ne- 
realizarea unuia sau amînarea 
acestei realizări este la noi un 
fenomen izolat, dar nu mai puțin 
dramatic atît pentru individul în 
parte cît și pentru societate în 
întregul ei. Căci acceptînd sin
gularitatea acestei drame și ca
racterul ei limitat la o singură 
persoană, recunoscînd doar re
percusiunea individuală nu pu
tem eluda fenomenul pentru că 
anihilîndu-se din stupiditate sau 
lipsă de înțelepciune, contribuția, 
chiar și a unui singur individ, 
resursele creatoare care stau la 
baza oricărui progres social sînt 
sărăcite. Ca-n orice caz de dela
pidare trebuie aplicate și aici, vi- 
novaților, sancțiunile cuvenite, 
pe măsura furtului sau neglijen
ței izvorîte din capacitate sau rea 
voință, cu Inteligență, bunul nos
tru social suprem.

Porțile de Fier". Mi s-au poves
tit atîtea despre el îneît atunci 
cind- l-am întilnit, aproape că nu 
mai știam ce să-l întreb.

Este evident câ și intr-un caz 
și în celălalt cei doi eroi erau 
bine cunoscuți de către tovară
șii lor. Și nu mă îndoiesc câ alții 
in locul lor n-ar fi căpătat refe
rințe asemănătoare. Cind tovară
șul de muncă primește din mina 
ta o piesă ca să-i dea finisarea 
exterioară, pionul după care să 
execute montajul turbinei, manu
scrisul pe care să-l bată la ma
șină îi sînt cît se poate de firești 
manifestările de încredere și sti
mă ; în obiectivul activității co
mune se află germenul generos 
al prieteniei.

Recent, la Uzinele „Autobu
zul" mai mulți tineri muncitori 
și ingineri din secțiile sculerig 
și proiectare au răspuns întrebă
rilor noastre despre prezența mo
rală a tovarășului de muncă. 
Cîteva exemple: Scărlătescu 
Dumitru spunea despre Mărcu- 
teanu Carol: „11 cunosc ca pe 
un om în care poți să ai încre
dere. De altfel și comportarea 
lui în afara uzinei denotă serio
zitate. 11 vezi mereu ocupindu-se 
de familie — soție și o fetiță de 
patru ani".

„Tanko Ladislau — spunea 
C. Enescu — n-are nici o abatere, 
nici o absență nemotivată". 
T. Petre, tehnician dispecer, po
vestea despre inginerul Gheor
ghe Ion. Din cuvintele lui am 
recompus portretul unui tinăr 

ambițios și harnic. După ce și-a 
însușit meseriile de strungar și 
frezor, Ion a început să învețe la 
seral. Uzina i-a oferit apoi o 
bursă pentru facultate și astăzi 
ială-l inginer.

Tovarăși de muncă. îți sînt toți 
cei din jur, toți cei cu care lu
crezi. De multe ori însă privirea 
ți se oprește asupra unui om da
torită unui fapt, unui gest. „De 
cite ori aveam nevoie de o îndru
mare — declară ing. C. Dumitru 
— sau de vreun sfat, ni-l oferea 
cu multă plăcere. ajutîndu-mă 
să-mi completez bagajul de cu
noștințe tehnice. Mai tîrziu am 
aflat că îl cheamă Stănescu 
Paul". Este de reținut acest „mai 
tîrziu om aflat că îi cheamă...". 
Există un credit inițial pe care 
oamenii și-l dau fără prea multă 
discuție, in virtutea unor trăsă
turi specific umane. Și unde să 
se manifeste mai mult dacă nu 
acolo unde este nevoie de el ?

A vorbi despre faptul că tova
rășul tău are masa de lucru plină 
cu cărți (ing. Stănescu P. despre 
ing. Vlad Lungu). a-ți înfățișa to
varășul de muncă guta oricind să 
te sprijine la nevoie, a-l privi a- 
casă în mijlocul familiei învățînd 
sau ocupindu-se de educația copi
lului înseamnă intr-adevăr a-l cu
noaște. Dar drumul acesta al cu
noașterii, al prieteniei nu este 
totdeauna simplu, uneori sînt pie
dici. „Mă deranjează — spunea 
Pcștină Ianoș — faptul că Sava 
Gavril, un muncitor bun, care își 
iubește meseria, are comportări 
neserioase. Nu crea să se tundă; 
poartă părul atît de mare îneît 
privindu-l din spate ai impresia 
că este fată". Ciurea Marin se 
arată și el nemulțumit de S. Pi- 
țigoi „Este un băiat tinăr și are 
capacitate de muncă, din păcate 
insă nu și-o demonstrează. Ii pla
ce mai mult șueta și mereu își 
părăsește locul de muncă. Nu te 
poți baza pe el".

Chiar și cu aceste „amendamer 
te" portretul pe care-l facem tc 
varășului de muncă este genera 
Nu spunem cuiva „tovarăș d 
muncă" decît dacă acest lucru n 
bucură. Este un fel de împlinit 
personală a putea înfățișa un tc 
varăș de-al nostru. Pornești la 
treabă, trebuie să-ți cunoști foi 
fele și a cunoaște pe cel de ling 
tine, cel cu care vei duce la ca 
păt ceea ce ai început, inseamn 
a te cunoaște pe tine însuți. $ 
pare ciudat, miroase a egoism < 
lipsă de perspectivă chiar în in 
terasele pur materiale, atunci cin 
cineva nu poate să-ți spună o pâ 
rare despre tovarășul de munci 
La IPROMET, în spațioasele hi 
rotiri de proiectări de unde pleac 
spre șantierele tării zeci de pro 
iecte ce poartă în ele pecetea in 
teligenței și a efortului creatoi 
am întilnit, din păcate, tocmai a 
semenea cazuri. Cîțiva tnginei 
proiectanți s-au simțit „jenați" s, 
povestească despre tovarășii lo 
de muncă. Fără a împărtăși intri 
totul părerile acestor tineri, arhi 
tectul Boris Stuparu, secretam 
comitetului U.T.C., explica aceasti 
„jenă" prin faptul că tinerii s< 
cunosc prea bine intre ei și n-a 
mai avea de spus lucruri deose 
bite unii despre alții fiindcă ohiș 
nuința uzează observația. Oan 
așa să fie ? Cu vreo cîteva Iun 
de zile în urmă un alt membru a 
comitetului U.T.C. îmi povestei 
despre tinerii ingineri și arhitect 
care își părăsesc posturile și plea 
că tentați de posibile avantaji 
materiale. Și adăuga: „Foar
te curios lucru, pe toți acești ti 
neri îi considerăm tovarăși apro 
piați. atașați de treburile pe cart 
le facem împreună și deodată e 
pleacă". Este inutil cred să ma 
adaug ce legătură trebuie făcuti 
între această situație și nevoia dt 
a-ți cunoaște cu adevărat tovară 
șui de muncă.
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voluția conflictului
în Orientul Mijlociu
iL AVIV 6 (Agerpres). — In 
il nopții de 5 iunie, artile- 
ardanianâ a continuat bom- 
irea satelor și orașelor si

la nord de Tel Aviv, a fl
it la 6 iunie un purtător de 
it al armatei izraeliene, care 
itinuat : „în sectorul Ierusa- 
iordnnienii au bombardat 
va muntelui Scopus. Un 
i irakian a bombardat în di
nța de 6 iunie regiunea Na- 
-Hedera, (situată între Tel 
și Haifa) ; sirienii au bom- 

it chibuțul Gdot, în sectorul 
i Galii ei a.

pierderi grele", a arătat purtăto
rul de cuvin L

JRO 6 (Agerpres). — Agen- 
f.E.N. anunță că Republica 
à Unită a hotărît să întrr- 

navigația pe Canalul de

RUSALIM 6 (Agerpres). — 
ele fac ravagii pe străzile 
lui Ierusalim, relatează a- 
a France Presse. Un comu- 
oficial al armatei i ord ame

nință că Izraelul a declanșat 
un atac asupra sectorului 

nian al Ierusalimului.
comunicatul dat publicită- 

e comandamentul arab co
se arată că „trupele izrae- 
au reluat azi ostilitățile cu 

îlență sporită împotriva Ie-

TEL AVIV 6 (Agerpresh 
Potrivit unui comunicat difuzat 
la Tel Aviv. relatează agenția 
Reuter, „forțele izraeliene au 
capturat marți orașul iordanian 
Jenin". Postul de radio Tel Aviv 
a anunțat că localitatea 
Schmuel, importantă poziție 
domină ruta Ierusalim — 
Aviv a fost, de asemenea, ocu
pată, precum și alte poziții ior- 
daniene din regiunea Ierusali
mului".

Un purtător de cuvînt militar 
izraelian a anunțat, potrivit a- 
genției France Presse, că trupele 

.... ww.lt localitatea 
Latroun, situată la 
izraeliano-iordaniană. 

el a precizat că atacul 
trupele siriene asupra 
Shar Yashouv a fost

izraeliene au cucerit 
iordaniană 
frontiera
Totodată, i 
lansat de 
localității 
respins.

TEL AVIV 6 (Agerpres). 
„Orașul Caza a fost ocupat la 
orele 12,45 ora locală, de forțele 
izraeliene", a anunțat un purtă
tor de cuvînt al Izraelului. Ar
mata izraeliană a ocupat în ace
lași timp localitatea Bir Lachtan, 
situată la sud-est de El Arish din 
Sinai, a adăugat el. O dată cu

Sentința în procesul
Ben Barka

Patrioți angolezi in timpul unei acțiuni împotriva trupelor colonialiste portughezo

o in su făAu cumpărat

încheie indelunqata 
judiciară declan-

absență și condoni
la. închisoare pe

„Adriana 
k rancesco 
dat con-

Verdr' un concert de muzică 
contemporană italiană. Concer
tul s-a bucurat de succes.

Luni senrn n fost pro
nunțată sentința în pro
cesul intentat persoanelor 
bănuite do a fi organizat 
Îi executat răpirea lidcru- 
ui opoziției marocane, 

Mchdi Bon Barka.

Tribunalul l-a condamnat pe 
Lopez, fost agent al serviciilor 
de contraspionaj franceze, și 
pe fostul polițist Souchon la. 
opt ani și respectiv șase ani 
detențiune. Colonelul Dlimi, 
fostul director adjunct al sigu
ranței marocane, ca și fostul 
polițist Voitot, ziaristul Ber- 
nier, studentul marocan El 
Mahi și Le Roy-Finville, fos
tul șef al unei secții din ca
drul serviciilor de contraspio
naj franceze, au fost achitați.

Totodată, tribunalul a con
damnat in contumacie la în
chisoare pe viață pe generalul 
Oufkir, ministrul de interne al 
Marocului, gangsterii

Boucheseiche, Duball, Pallsse 
și Le Ny. In această privință, 
tribunalul nu a avut de ales, 
conform codului penal francez, 
decît intre achitarea acuzaților 
judecați in 
narea lor 
viață.

Astfel se 
procedură 
șată curind după dispariția, la 
29 octombrie 1965, a lui Ben 
Barka.

Cîntăreți români 
la Dublin

o-

CAIRO

R.A.U

CHARM 1

• PE SCENA operei „Reggio 
Emilia“ din Roma, a avut Ioc 
cel de-al VUI-lea concurs inter
național de canto „Achile Peri". 
Soprana Agatha Druzescu. solis
tă a Teatrului de Operă și Ba
let din București, a obținut pre
miul I. Mezzosoprana japoneză 
Kvioko Makino a cucerit pre
miul II. La concurs au partici
pat 58 de concurcnți din Italia 
și din alte 12 țări.

Soprana română a susținut 
de asemenea, la Milano în 
sala Conservatorului „Giuseppe

• LA PAVILIONUL româ
nesc din cadrul Tîrgului inter
național dc la Barcelona a avut 
loc o conferință de presă la 
care au participat reprezentanți 
ai presei spaniole și străine, pre
cum și ai radiodifuziunii. A luat 
cuvîntul directorul pavilionului. 
A. Rogojan.

Cu prilejul conferinței 
presă au fost distribuite celor 
prezenți materiale informative 
«asupra economiei României, 
după care asistența a vizitat 
standurile pavilionului româ
nesc.
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Dosarul Gibraltar
La Madrid au început convorbirile anglo-spaniole cu privire la 

problema interzicerii de către Spania a zborurilor tuturor avioa
nelor în zona Algesiras de la frontiera coloniei engleze Gibraltar. 
Observatorii politici remarcă faptul că pozițiile celor două guver
ne se mențin încă îndepărtate în această problemă. Prin declarațiile 
lor, oficialitățile de la Madrid lasă să se înțeleagă că sînt dis
puse să ia cunoștință de punctul de vedere al guvernului britanic 
dar că nu intenționează să renunțe la măsurile adoptate în regiu
nea Algesiias. Căutind să minimalizeze importanța interdicției 
impuse zborurilor avioanelor britanice, autoritățile de la Madrid 
ar dori, de fapt, reluarea dialogului anglo-sponiol asupra statutului 
Gibraltarululi. Guvernul britanic condiționează însă reluarea con
vorbirilor asupra viitorului Gibraltarului de anularea măsurilor 
adoptate de Spania în regiunea de la frontiera coloniei.

O POTRIVIT agenției P.A.P., 
Institutul de cercetări nucleare 
de lingă Varșovia a devenit re
cent o bază de cercetări comu
ne ale atomiștilor polonezi și 
francezi. Aici se construiește o 
instalație cu o putere de 3 me- 
p a wați pentru cercetări legate 
de transformarea directă a e- 
nergiei calorice in energie elec
trică cu ajutorul metodei mag- 
neto-hidro-dinamice. Această in
stalație a fost proiectată de spe
cialiști polonezi cu sprijinul larg 
al atomiștilor francezi.

I
o IN CLĂDIREA Adunării 

Naționale a Ugandei s-au deschis 
luni după-amiază lucrările unei 
conferințe la nivel înalt, la care 
participă Jomo Kennyatta, pre
ședintele Kenyei, Milton Obote, 
președintele Ugandei. și Julius 
Nyerere, președintele Tanzani-

imului. Ele dispun de forțe 
este patru ori superioare ce
le care dispunem noi în sec- 

Ierusalimului. Armata iz
mă bombardează pozițiile 
tre cu avioane și artilerie pe 
. lungimea frontului în acest 
T. Aceste bombardamente 
îndreptate împotriva popu- 

, pașnice din Ierusalim. For- 
arabe luptă contra inamicu- 
:orp la corp cu arme albe 
răzile Ierusalimului. Trupele 
tre fac față cu curaj inami- 
i și masei de tancuri și a- 
îe de care dispune acesta".

cuparea orașului Gaza, marea 
parte a forțelor arabe palesti
niene, condusă de Ahmed Shou- 
keiri, au fost luate prizoniere de 
către trupele izraeliene.

Arhipelagul Baha- 
ma, format din 700 
insule și 2 400 stînci 
izolate, numără, la o 
suprafață totală de 
11396 km.p., doar 
105 000 locuitori. Cu 
toate acestea, o com
panie turistică anglo
americana consideră 
că aceste petece de

pămînt, în bună parte 
nelocuite, pot prezen
ta o mare atracție tu
ristică. Fapt pentru 
care, în urma tratati
velor purtate cu orga
nele administrative de 
la Nassau, capitala 
arhipelagului, compa
nia a cumpărat o 
insulă ce urmează a fi

transformată tntr-un 
complex turistic. 
Insula Paradisului — 
așa se numește achi
ziția întreprinzătorilor 
anglo - americani — 
are o suprafață de 
2 000 de hectare și 
amenajarea ei va ne
cesita investiții de 20 
milioane dolari.
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o PENTRU vina de a fi par
ticipai la o reuniune a sindica
telor libere, nouă studenți de la 
Universitatea din Barcelona au 
fost condamnați la trei luni în
chisoare. Alți studenți, care, in
tre timp, au fost puși în liber
tate, au fost încorporați și tri
miși în Sahara.

O ÎNTR-O declarație făcută 
presei luni seara, ministrul de 
interne al Greciei. Stilianos Pa- 
takos, a recunoscut, pentru pri
ma oară că de la lovitura

stat militară din 21 aprilie în 
Grecia au fost arestate peste 
10 000 de persoane. El a precizat 
că numărul deputaților greci a- 
restați se cifrează la aproxima
tiv 50. Unii dintre aceștia, a 
menționat ministrul de interne, 
se află încă sub stare de arest 
Ia siguranța generală, iar alții 
se află sub supraveghere la do
miciliu. Patakos a relevat că 
Manolis Glezos și Leonidas Kir- 
kos se află sub stare de arest 
la Atena.

Grand Opera Society din 
Dublin și-a deschis stagiunea 
italiană cu opera 
Lccouvreur“ do 
Ciiea, la caro și-a 
cursul și tenorul român Ion 
Piso. Spectacolul, care a avut 
loc la Gaiely Theatre, a fost 
favorabil comentat dc presa 
irlandeză și cea engleză. Re- 
ferindu-se la contribuția so
listului român la această ma
nifestare artistica, ziarul „Irish 
Timcs“ scrio printre altele, 
sub semnătura lui Charles Ac- 
ton : „Ion l’iso din București, 
una din revelațiile ultimei 
stagiuni de iarnă, a fost foarte 
bun în rolul lui Maurizio, 
contele de Saxa. Vocea sa 
este plăcută, frazarea sa este 
totdeauna muzicala, interpre
tarea vocală și scenică — 
convingătoare“. Sub titlul 
„O operă de succes“, un alt 
ziar din Dublin „Evening 
Herald" notează : „Ion Piso 
posedă, după cum știm din 
stagiunea dc iarnă, o voce de 
o rară frumusețe. Piso a cîntat 
cu o mare artă, demonstrîn- 
du-ne puritatea glasului său. 
împreună cu Magda Olivcro, 
el a interpretat splendid mo
mentele culminante ale ope- 

I rei, duetele din actul al doi- 
’ lea și din ultimul act“.

în continuare, tenorul Ion 
Piso își va da concursul și în 
opera „Don Carios". Tot la 
Dublin vor apare în specta
cole cu „Aida“ și „Don Car
ios“ mezzo-soprana Viorica 
Cortez-Guguianu și basul Ni- 
colae Florei.

prezen-

5L A\TV 6 (Agerpres). — 
tisul special al agenției 
ce Presse relatează că în 
îl dimineții de marți, la 
Aviv au avut loc numeroa- 
larme aeriene. Potrivit știri- 
larvenite de pe diferite fron- 
situația se prezenta în fe- 

îrmătOT : la sud, în peninsu- 
inai, se pare că se desfășoară 
ptă a blindatelor. Regiunea 
a vest de Gaza rămîne 
inuare tăiată de restul 
lut

regiunea Ierusalimului for- 
izraeliene au ocupat o serie 
joziții esențiale pentru des- 
■area operațiunilor. Căderea 
un-ului, adaugă corespon- 
ul A.F.P., constituie, de ase- 
ea. un element important 
ceastă privință.
» frontul de nord-est forțe- 
iriene au luat inițiativa ope- 
inilor terestre în cursul di- 
îtii, atacînd Shear Yashuv-ul. 
»dată ele au bombardat cu 
erie localitatea izraeliană 
avot Habasban. Se anunță, 
le altă parte, că, practic, ar
ia siriană a deschis focul 
otriva tuturor fermelor și a- 
rilor izraeliene situate în 
liata vecinătate a frontierei.

CAIRO 6 (Agerpres). — Pos
tul de radio Cairo anunță că 
trupele blindate egiptene au tre
cut la contraatac în regiunea 
Sinai și au pătruns pe teritoriul 
Izraelului, după ce au respins un 
atac izraelian Ia sud de localita
tea El Kuntila.

„Forțele noastre au respins a- 
tacul și înaintează în Izrael, dis- 
trugînd toate pozițiile inamice", 
se arată într-un comunicat al co
mandamentului forțelor armate 
ale R.A.U. difuzat de postul de 
radio Cairo.

Guvernul Salvadorului 
declarat starea de urgență pe 
întreg teritoriul țării, ca 
urmare a situației încordate 
la frontiera cu Hondurasul. 
Un comunicat publicat de 
Ministerul de Externe acuză 
Hondurasul de menținerea
unei importante concentrări 
de trupe în zona de frontie
ră și de pătrunderea unei pa
trule a armatei Hondurasului 
pe teritoriul salvadorian.

Armata Salvadorului a fost 
pusa în stare de alarmă. Pre
ședintele Julio Rivera a ordo
nat mobilizarea a 5 000 de 
soldați.

MMAN fi (Agerpres). — For- 
izraeliene au lansat un atac 

îcară largă în regiunea de 
1 a Ierusalimului, a declarat 
purtător de cuvînt militar al 
laniei, relatează agenția 
ter. „Forțele noastre, a spus 
au respins inamicul, dună ce 

provocat pierderi gre’e. în 
ea de sud a Ierusalimului 
ele noastie s-au ciocnit cu 
nicul, iar în prezent au loc 
e în partea de nord și de sud 
îrusalimului“. Potrivit decla
ri purtătorului de cuvînt, în 
ea de nord a orașului, trupe- 
îraeliene au lansat un atac pe 
ă Iarnă în regiunea Jenin, fo
nd infanteria și unități blin- 
î. „Forțele lordaniene au răs- 
s inamicului provocindu-i

„Viațâ mizeră, oameni lipsiți de orice fel de drepturi". Aceste 
cuvinte sintetizează situația băștinașilor australieni — aborigenii. 
La începutul secolului trecut, cind europenii au început să imi
greze pe continentul „cangurilor", în Australia trăiau 300.000 de 
băștinași. Colonizatorii Australiei i-au lipsit de locurile tradițio
nale de existență. Ei au fost minați către locuri pustii, spre de
șertul din nord-estul continentului. După unele statistici oficiale, 
numărul aborigenilor s-a redus în prezent la circa 50 000. Puțini 
dintre ei s-au „aclimatizat" in apropierea marilor orașe. Majori
tatea trăiesc o viață cruntă in rezervații. Băștinașii — relata 
ziarul DEMOKRATEN din Copenhaga — nu au nici un fel de 
drepturi și nu li se recunoaște, în general, calitatea de cetățeni. 
Ei sint pur și simplu considerați „proprietatea statului". Potrivit 
unei vechi legislații, puținul avut al unui băștinaș, nu este moș
tenit de copii sau soție, ci este confiscat de stat. Familia lui nu 
poate apela la ocrotirea legii, deoarece legea statelor federale 
nu recunoaște căsătoriile dintre băștinași.

Condițiile în care-și duc viața acești oameni au provocat 
numeroase proteste atit din partea cercurilor progresiste din 
Australia cit și a unor organizații internaționale. In ultima vre
me băștinașii au început să se organizeze in vederea luptei pen
tru drepturi civile. Toate acestea nu au rămas fără urmări. încă 
din 1961 in parlamentul federal al Australiei au început lungi și 
controversate discuții privind acordarea unor drepturi electo
rale populației aborigene. Proiectul de lege prezentat atunci ar
gumenta „imposibilitatea" acordării chiar și a unor drepturi li
mitate băștinașilor, pe motivul înapoierii lor. In cele din urmă, 
actualul guvern de la Canberra a hotărît să organizeze un refe
rendum cu prilejul căruia populația urma să se pronunțe pentru 
modificarea a două articole din Constituția celui de al 5-lea con
tinent, referitoare la băștinași. Unul din ele excludea populația 
aborigenă de la statisticile de recensămint ; iar al doilea permi
tea guvernului federal să emită legi speciale în legătură cu per
soanele de orice rasă „in afară de aborigeni". Cu alte cuvinte 
vechile prevederi nu luau în considerare populația autohtonă. 
Votul masiv de Ia 27 mai, in cadrul căruia 95 la sută din alegă
torii Australiei s-au pronunțat în favoarea înlăturării prevede
rilor rasiale, a fost apreciat ca un prim gest de ameliorare a 
situației băștinașilor.

Acordarea dreptului de muncă, posibilitatea de a învăța și 
trăi în condiții egale, alături de populația albă, sint principalele 
revendicări ale organizației populației aborigene. Referendumul 
înseamnă doar un pas pe un drum care se anunță destul de lung.«

S-a scurs mai bine de o 
lună de cînd Montrealul 
iși deschidea porțile pen
tru ca lumea să arate aici 
ce este 
bun în 
cristal, 
dra, cu 
pentru a găzdui prima ex
poziție universală (care 
cuprindea doar 100 000 de 
exponate) ar ocupa în ac
tuala expoziție de la Mont
real o parte infimă, sufi
cientă pentru a demonstra 
ce înseamnă pentru o pla
netă în plină activitate, un 
secol în plus.

Cadrul geografic al Ex
poziției de la Montreal — 
450 ha — este, intr-ade
văr, foarte întins. O lim
bă de pămînt, din apro
pierea portului Montreal, 
leagă printr-un pod, larg 
de 690 m, insulele Saint- 
Iléléne și Notre-Damme, 
situate pe fluviul Saint- 
Laurent. In vederea aces
tui eveniment, suprafața 
insulei Saint-Hélene a fost 
mărită de la 55 ha, cit 
măsura anterior, la 131 ha, 
iar insula Notre-Damme, 
(116 ha) inexistentă pînă

mai nou și mai 
lume. Palatul de 
construit la Lon- 
116 ani în urmă,

în prezent, a fost creată 
artificial pentru a găzdui 
o parte din pavilioanele 
Expo ’67.

Reunite sub tema „Pă
mînt al omului“ (inspirată 
după cartea cu același ti
tlu a scriitorului francez 
Antoine de Saint-Exupéry) 
pavilioanele expoziției, rod 
al străduințelor celor 70 de 
țări participante și a celor 
27 de organisme particu
lare, înfățișează vizitatori
lor ultimele cuceriri ale 
științei și culturii. Spre a- 
ceastă temă, în centrul că
reia se află omul cu aspi
rațiile, geniul său creator 
șl interdependența lui cu 
ceilalți oameni, converg 
alte cinci sub-teme.

Prima — Geniul creator 
al omului — prezintă
zitatorilor o expoziție de 
opere de. artă (180 de lu
crări împrumutate de di- 
fe>ite muzee din lume), o 
expoziție de fotografii (500 
de fotografii înfățișînd as
pecte din viața oamenilor 
și preocupările lor) pre
cum și o expoziție grupînd 
18 școli de estetică indus
trială.

vi-

Pentru sub-tema 
în oraș și Omul și sănăta
tea s-a făcut apel la 
întreg arsenalul tehnici
lor audiovizuale, 
tîndu-se în modul cel mai 
concret și atrăgător prin
cipiile urbanismului și ale 
educației cetățenești în o- 
rașul secolului XXI. Vizi
tatorul va afla aici că în 
anul 1990, peste jumătate 
din populația globului va 
trăi în orașe cu o populație 
de pînă la 100 000 de lo
cuitori. Printre formulele 
urbanistice prezentate, 
care ar urma să întruchi
peze orașul viitorului, se 
remarcă „Habitat ’67“, re
alizat de arhitectul și ur
banistul Moshe Safdie (29 
de ani). Încet cînd să îm
pace necesitatea unei rela
tive izolări a omului cu 
necesitatea (și avantajele) 
vieții urbane, arhitectul 
Safdie a realizat o 
strucție compusă din 
de locuințe (cu una 
la patru încăperi) și 
o grădină plasată pe 
perișul fiecărui apartament 
servind drept spațiu ver
de pentru apartamentul de 
la nivelul superior.

Sub-tema Omul se a- 
dresează Universului este 
reprezentată de originala 
construcție ' 
alizată de 
decoratorul 
Kenny. O 
cu muchii, ___  _____
rilor o călătorie, imagina
ră, interstelară la bordul 
unei capsule spațiale. Că
lătoria se încheie într-o

con-
158 

pînă 
cite 

aco-

„Cirotron“, re- 
arhitectul și 
englez Sean 

ciupercă uriașă 
oferă vizitato-

construcție alăturată al 
cărei interior reprezintă 
gura unui vulcan în erup- 
ție.

O expoziție special a- 
menajată prezintă în ca
drul aceleeași sub-teme 
principalele etape ale isto
riei lumii. Tot aici un cal
culator electronic dă în 
orice moment cifra exactă 
a populației de pe glob 
care se apreciază că la ca
pătul celor 6 luni de exis
tență a expoziției va ajun
ge la 3,2 miliarde de oa
meni.

Și, în sfîrșit, ultimele 
două sub teme Omul 
la lucru și Omul și 
agricultura, servesc acele
iași idei că atit minerul 
cît și agricultorul, ingine
rul, cercetătorul de labo
rator și profesorul, sînt de
opotrivă, prin munca lor, 
„constructori ai lumii", 
necesari unul altuia, indis
pensabili progresului ge
neral.

Pentru prima dată 
istoria expozițiilor univer
sale, Expo ’67 cuprinde în 
interiorul ei un pavilion 
consacrat tineretului.

Pavilioanele naționale, 
un ansamblu de fantezie, 
talent și diversitate, vorbesc 
și ele despre ultimele nou
tăți din țările participante.

Canada, țara gazdă, și-a 
realizat pavilionul dintr-o 
formă geometrică a tetra- 
edrului, pe care l-a intitu
lat simbolic „Katimavic" 
(în limbajul eschimoșilor 
— „loc de întîlnire și în
țelegere"). O construcție

în

avîntată din oțel și sticlă, 
înaltă de 42 m, ocupînd o 
suprafață de 13 000 mp, 
vorbește despie ultimele 
cuceriri ale științei sovieti
ce, de la medicină la ex
plorarea polară și de aici 
Za cercetarea spațiului cos
mic.

Arhitectura futuristă a 
triumfat în momentul 
creării pavilionului cuban: 
o asamblare geometrică a 
acestui pavilion permite 
proiectarea de filme în 
exterior. Pavilionul iugo
slav este un adevărat joc 
de forme triunghiulare, iar 
cel cehoslovac, un model 
de eleganță și sveltețe a 
volumelor.

Dominînd întreaga ex
poziție, turnul pavilionului 
britanic se ridică pînă la 
înălțimea de 65 m. Pavi
lionul american, realizat de 
arhitectul Richard Buck- 
ninster Fuller (72 de ani), 
se prezintă sub forma unui 
clopot cu aspect de fagure 
avînd un diametru de 
90 m.

O structură din beton, 
oțel, sticlă și lamele din 
aluminiu, realizată de ar
hitectul Jean Faugeron, 
demonstrează unitatea din
tre tradiție și inovație care 
caracterizează Franța.

Parcurgînd labirintul 
pavilioanelor naționale și 
tematice „Expo ’67“ pro
duce impresia unei per
fecte unități în diversita
te. Transformată în cursul 
celor șase luni de existen
ță a „Expo-’67“ într-o ca
pitală mondială a culturii și

artei, Montreal va găzdui 
în această perioadă nu
meroase întîlniri interna
ționale la toate nivelurile 
— politic, economic și ar
tistic. Sînt așteptați repre
zentanți ai 80 de state care 
vor participa la sărbători
rea centenarului Canadei, 
ce va avea loc la 1 iulie, 
data creării Confederației 
canadiene. Scopul tuturor 
întîlnirilor va fi același ca 
și al prezentei expoziții : 
prezentarea sumei progre
selor realizate de omenire 
pe acest pămînt pe care 
omul poate și trebuie să-l 
modeleze așa cum vrea și 
în interesul lui.

„Pămîntul este al omu
lui", spunea Saint-Exupé
ry; el este al omului numai 
atunci cînd simte că pli
nind o piatră contribuie la 
construirea lumii, construi
re care adaugă mesajul 
expoziției de la Montreal 
nu poate fi realizată decît 
prin unitatea între oameni. 
Acesta a fost dezideratul 
major al oamenilor din 
toate timpurile, deziderat 
datorită căruia civilizația 
a évoluai. în jurul lui s-au 
reunit și participanții Ex
poziției de la Montreal. în 
linii simple, dar sugestive, 
emblema expoziției de la 
Montreal simbolizează toc
mai această prietenie și 
unitate spre care tind oa
menii de pe întreg cuprin
sul pămîntului.

EUGENIA CRISTEA

IOAN TIMOFTE BIRMANIA — Vedere din rada portului Rangoon

Alegerea a

După îndelungate 
negocieri, Consiliul 
Ministerial al C.E.E. 
a ajuns luni la un a- 
cord în ce privește 
desemnarea președin
telui viitoarei Comi
sii unice ce va rezul
ta din fuzionarea ac
tualelor executive ale 
Pieței comune, 
CECO și EURATOM, 
și care urmează să-și 
înceapă efectiv activi
tatea de la 1 iulie a.c. 
Este vorba de Jean 
Rey, membru al comi
siei C.E.E., care, de 
altfel, avea cele mai 
mari șanse la preșe
dinție, după scoateiea 
din cursă a profesoru-
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fost
făcută
lui Walter Hallstein, 
în prezent președinte 
al executivului Pieței 
comune, și francezu
lui Robert Marjolin, 
membru a! Comisiei 
de la Bruxelles. Tot 
luni, scrie agenția 
France Presse, Consi
liul Ministerial a de
semnat pe olandezul 
Sicco Mansholt în 
funcția de vicepreșe
dinte al comisiei uni
ce, urmînd să fie 
semnați și ceilalți 
vicepreședinți ai 
misiei, precum 
membrii acesteia.

Pe de altă parte, 
Consiliul Ministerial 
a „luat act“ de docu-

de
trai 
co

și

mentul guvernului 
britanic prin care so
licită aderarea Angliei 
la Piața comună. în 
conformitate cu o pro
punere belgiană neac
ceptată încă de către 
cei cinci parteneri, 
dezbaterile asupra a- 
derării Angliei și 
consecințelor sale pen
tru C.E.E. ar urma să 
fie amînate pentru 
luni, 12 iunie, cînd 
Consiliul Ministerial 
se va întruni din nou 
la Luxemburg. Consi
liul a luat, de aseme
nea, cunoștință de ce
rerile similare ale Da
nemarcei și Irlandei,


