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Petroliștii rafinării
lor din țară au în
cheiat primul semestru 
al anului cu un bilanț 
bogat în realizări. Ei 
au produs — în plus 
— benzine, motorine, 
aromate, 
peri oare, 
cantități 
bitum,
chimizare, a căror va
loare depășește cu 32 
milioane lei pe acea din 
perioada corespunză
toare a anului trecut, 
întregul spor de pro
ducție a fost realizat 
datorită creșterii indi
cilor de utilizare a in
stalațiilor și a producti
vității muncii.

Noile hale ale Fa
bricii de sticlărie de 
menaj din Turda se 
construiesc după o 
metodă modernă, a- 
flată la prima încer
care în țara noastră. 
Este vorba de apli
carea îndeosebi în 
construcția pereților, 
a așa numitelor be
toane aparente, 
ceasta înseamnă 
după scoaterea 
frajelor, suprafețele

A- 
că, 
co-

obținute, netede sau 
în relief, nu mai ne
cesită nici o altă fi
nisare. Eliminarea 
completă a tencuieli
lor — lucrare cu un 
volum mare de ma
noperă costisitoare, și 
care, datorită timpu
lui necesar execuției 
și uscării, întîrzie 
mult punerea în 
funcție a noilor edi
ficii — înseamnă un 
pas important în di-

recția industrializării 
construcțiilor. Betoa- 
nele aparente, apli
cate la Turda, au la 
bază o rețetă origi
nală, elaborată de un 
colectiv care a pus la 
punct și tehnologia 
de construcție, tar în 
prezent studiază po
sibilitățile aplicării ei 
la noile blocuri-lamă 
din cartierul Ghcor- 
ghieni — Cluj.

(Agerpres)

BRAȘOV. — Trimișii speciali 
Agerpres — Nicolae Ionescu și 
Mircea Ionescu transmit:

Cancelarul federal al Austriei, 
dr. Josef Klaus, împreună cu per-

soanele oficiale care îl 
în vizita în țara noastră, 
sit marți dimineața cu 
special la Brașov.

înaltul oaspete este însoțit de 
Gh. Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Vasile 
Sandru, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Gh. Pele, am
basadorul României Ia Viena, dr. 
Johann Manz, ambasadorul Aus
triei la București.

Pe peronul gării Brașov, unde 
ei au arborate drapelele de stat 
ale celor două țări, oaspeții au 
fost salutați de Ion Mărcuș, pre
ședintele Sfatului popular regio
nal, Gheorghe Dumitrescu, pre
ședintele Sfatului popular orășe
nesc și de alți reprezentanți ai 
organelor locale de stat.

Cancelarul federal al Austriei 
a făcut apoi o vizită protocolară 
președintelui Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al regi
unii Brașov. Cu acest prilej gaz
dele au înfățișat oaspeților reali
zările economice și social-cultu- 
rale ale acestui important centru 
industrial al tării și perspectivele 
sale de dezvoltare.

însoțeso 
au so- 

un tren

în anii cincinalului, Com
binatul Petrochimic din Plo
iești își va mări capacitatea 
de producție prin construirea 
fabricilor de fenol și acetonă, 
realizînd totodată o prelu
crare superioară a materiilor 
prime.

Fotografia noastră înfăți
șează montarea construcțiilor 
metalice pe șantierul viitoare
lor obiective.

Foto: AGERPRES

a Ii cu adevărat MODERN
(Agerpres)

L\S1M1\Ă de Sînziana Pop

Dobromlr Sabllci 
secretar general in Ministerul 

Industriei Ușoare

1 Actualul plan cincinal pre
cede o creștere însemnată a 
.volumului producției Indus
triei ușoare, îmbogățirea sor
timentelor, ridicarea nivelu
lui calitativ al produselor. 
Față de nivelul atins în 
1965, producția globală ur
mează să fie în anul 1970 cu 
aproape 60 la sută mai mare. 
Pentru realizarea unui ase
menea ritm, industriei ușoare 
i-au fost alocate fonduri de 
investiții de peste 10 miliar
de lei, cu 2,8 ori mai mult 
decît în planul șesenal.

Introducerea pe scară largă 
și într-un ritm rapid a tehnicii 
moderne ridică probleme mul
tiple privind pregătirea ca
drelor necesare, problemă că
reia Ministerul Industriei U- 
șoare i-a acordat și-i acordă 
în continuare o deosebită a- 
tenție. S-a dezvoltat și se ex
tinde rețeaua de școli profe
sionale, au luat ființă licee 
industriale, se organizează cu 
regularitate cursuri de ridi
care a calificării și speciali
zării. Rețeaua de școli tutelate 
de M.I.U. a cuprins în actualul 
an școlar 20 de unități în care 
au fost pregătiți peste 18 000 
de tineri. în anul școlar viitor 
vor fi pregătiți circa 21 000 de 
tineri, dintre care aproape
2 000 în școlile tehnice de mai
ștri și peste 600 în liceele in
dustriale de specialitate. Pen
tru a înlătura unele deficiențe 
existente în trecut și a se asi
gura o recrutare corespunză
toare a elevilor s-a trimis din
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timp școlilor și întreprinderi- I 
lor planul de școlarizare, s-a ■ 
inițiat o largă acțiune de popu- _ 
larizare a meseriilor. în pre- I 
oant nrin «rrsiilf» nro fesionale “

inițiat o largă acțiune de popu-

zent, prin școlile profesionale 
se pregătesc muncitori califi
cați în aproape 40 de meserii 
de bază, școlile tehnice de 
maiștri pregătesc cadre în 14 
specialități, iar liceele indus
triale au în profilul lor 7 spe
cialități.

Dar, dezvoltarea rapidă a 
rețelei școlilor profesionale 
n-a reușit totuși să asigure în 
totalitate necesarul de cadre 
calificate. Acest lucru a im
pus crearea unor cursuri de 
scurtă durată pe lîngă un nu
măr însemnat de întreprin
deri care au pregătit și spe
cializat anul trecut circa 
32 000 de muncitori. Anul a- 
cesta, numărul lor va crește. 
Principala problemă care ne 
preocupă și care trebuie să 
stea mai mult în atenția con
ducătorilor de întreprinderi 
este de a ridica eficiența aces- 
tor cursuri, urmărind ca în ca
drul lor să se prezinte reali
zările cunoscute pe plan mon
dial în domeniul tehnic, teh
nologic și organizatoric. Prac
tica a dovedit necesitatea îm
pletirii intr-un grad mai înalt - 
a prelegerilor cu demonstra- I 
țiile practice, sugestive și con- ■

(Continuare în pag. a III-a) i

Drumuri de argint pe munți (Linia de înaltă tensiune Sadu-Lotru care se află în construe-: 
ție va alimenta cu energie electrică lucrările viitoarei hidro centrale)_

Foto : ION CI’

—i

•I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

a fi cu adevărat INTELIGENTI»

A

IN VIZITĂ 
TINERII
SIBIU

Sau a nu fi clasic ? Puține 
cuvinte și-au însușit adjectivul 
polemic pe o mai lungă durată 
decît acesta, sensul fiind ade
seori perceput ca noutate. Bă
nuim dincolo de clasic-modem 
tîlcul dialectiv : vechi-nou, cu 
observația că vechi, nu înseam
nă neapărat și perimat în orice 
caz, termenul e destul de greu 
de precizat, el însușindu-și ade
sea înțelesuri adiacente cu mult 
depășind ideea de nou, pur și 
simplu. Mai precis, există limite 
de accepție imediată a moder
nului după cum există și o no
civitate a lut Așadar, modern 
cu tot dinadinsul ?

Explicațiile sînt diferite, com
partimentele existenței sociale 
înseși determinindu-’e varieta
tea. Cum de pildă cel al profe
siunii. Poți fi modem în mese
rie ? Pentru domeniul științelor 
exacte și al tehnicii, desigur, răs
punsul e mult mai ușor de dat, 
noul are șansa verificării con
crete. progresul se constata cu 
exactitate, există proba de foc a 
practicii. dincolo ne așteaptă un 
ades-âr. Dar unul general-vala- 
bl asupra căruia să se poată 
cădea unanim de acord 
vadă. Așa că, a

profesiunea tehnică, a-ți prac
tica meseria după comandamen
tele ultimelor descoperiri ale 
științei, a-ți forma o cultură de 
specialitate după dezideratele 
stadiului ultim al dezvoltării 
mondiale a producției este un 
punct de vedere comun, sînt 
norme obligatoriu egale de în
deplinit

Modern pentru cultură este o
măsură a timpului, înainte de a 

o 
dar

fi judecata de valoare. Moda 
formează ultimele noutăți 
ea nu indică întotdeauna pro
gresul. A fi modem în artă e 
un stadiu de efervescență a 
creației mai ales, de căutare, 
dar nu și de afirmare certă a 
superiorității. A fi modem de
vine la un moment dat o ne
cesitate. în mod obligatoriu, ge
nerațiile tinere de artiști inves
tighează alte și alte modalități 
ale expresiei artistice, pentru că 
stadiul de spiritualitate al unei 
colectivități este permanent per
fectibil, îneît vorbim adeseori 
îndreptățit de specificul de sen
sibilitate al unei epoci și 
îndreptățit despre efortul 
inovație artistic conform, 
rentele noi în artă nu infirmă, 
ele nu compromit fundamentul

tot 
de 

Cu-

CIND RĂCORITOARELE
SlNT TRATATE CU RĂCEALĂ

Canicula transformă marile orașe în uriași consumatori de 
lichide, ducîndu-ne cu gîndul la fabulosul Setilă care spunea 
că „mîncarea e moft, udătura e totul". într-o zi obișnuită de 
vară, Bucureștiul înghite 2G0 000 sticle citro, 80 000 pahare 
sirop, 16 000 litri citronadă-oranjadă, 6 000 sticle borviz (pepsi, 
bere și șprițuri fiind consumate și ele în cantități indus
triale). Răcoritoarele constituie în sezonul estival una din cele 
mai dificile ecuații ale alimentației publice, în care necu
noscutele se lasă adeseori greu rezolvate.

PREA MULT DULCE... STRICĂ

Atunci, fiți atenți unde 
aveți imprudența să vă declarați 
însetați. In nici un caz prin Par-

V

cui Libertății, fiindcă în interio
rul acestui parc, Setilă n-ar avea 
decît să... soarbă lacurile. La 
Herăstrău, pe o întindere de hec
tare, funcționează doar patru 
chioșcuri, cu băuturi reci (reci

mai ales cînd e mai răcoare a- 
fară, fiindcă altminteri consumul 
e atît de intens incit sucurile, 
borvizul, citro nu mai apucă sc 
se răcească). Stăpiniți-că setec 
și pe artera principală a orașului 
începînd din Piața Romană pină 
la Universitate deoarece nu ceț; 
găsi decît un singur chioșc cu 
răcoritoare. Cofetăria „Casata* 
și „Scala" vă oferă contra setei 
cafe frappe, masa grin și o oran
jadă la pahar atît de dulce incit 
trebuie să recurgi la ultima, unica 
soluție, — apa, apa de la robi
net. Pretutindeni, în holul cine-

teatrelor, al 
icert, universala o- 
de dulce. La resta
te lacto-bar „Dor- 

na“ după mămâliguță cu brinză 
sau cu ochiuri, după pilaf de 
pasare sau salate â la russe se 
bea exclusiv aceeași oranjadă; 
nici măcar apă minerală (la un 
restaurant pentru oameni sufe
rinzi!) nu se găsește.

VIORICA TÂNASESCV 
ATANASIE TOMA

(Continuare in pag. a III-a)

O calificare de vacanță.., stud enti viticultori
Foto : O. PLECAN

de cultură pe care se ridică ; du
rabile sînt mai ales continui
tățile, în acest caz, tradiția, sen
sul modern implică și retorică, 
întrebări fundamentale, even
tuale dubii carteziene pentru a 
afirma răspicat cîtul de noutate 
dobîndit. Dar luptele dintre cla
sici și moderni au devenit dip 
perspectiva istoriei actuale a 
culturii, lupte dintre clasici și 
clasici, modernitatea revendieîn- 
du-și-o ca întotdeauna, etern ca 
întotdeauna pentru arta, ultimele 
curente. Ce va rămîne se va 
vedea. Măsura exactă pentru 
cultură este o categorie filozo
fică — timpul, și ea perfectibilă 
din punct de vedere al interpre
tării, așa îneît avantajele pro
gresului în știință sînt din a- 
cest punct de vedere evidente.

Există profesiuni ale culturii. 
Domeniile artei și nu numai 
ele, filozofia, istoria, cer muncă. 
Muncă de creație și muncă de 
cercetare. Muncă de interpre
tare. A fi modern într-o profe
siune culturală tot normă pre
supune, tot disciplină. Există un 
stadiu de dezvoltare a culturii 
mondiale care nu se poate ig
nora și cu care trebuie să te pui 
în mod obligatoriu de acord. 
Dar asta nu e tot. In special 
pentru ramurile artei, disciplina 
de creație, capacitatea muncii 
și a informației sînt numai ac
cesoriile obligatorii ale talentu
lui. Si-atunci, a fi modern în 
talent ?

Se pot stabili niște echiva
lențe : talent-originalitate-nou.
Demonstrația ar trebui să se o- 
prească aci. A fi modem în artă, 
iată, dezvoltarea tuturor aptitu
dinilor de creație în conformi
tate cu stadiul general al dezvol
tării culturii. Dar cine reprezintă 
linia progresului ? Arta fiind 
puternic individuală și colectivă 
în același timp, personalități de 
o marcată distincție vor impune 
alte și alte puncte de vedere, iar 
singura putere de măsură trece tot 
prin gustul și instrucția fiecăruia 
dintre consumatori. Și-atunci, 
care sînt criteriile exacte de sta
bilire a valorii artistice ? Din-

(Continuare în pag. a Il-a)

Tabăra de muncă 
patriotică a elevilor 
din orașul Calafat are 
sediul la centrul șco
lar agricol. De aici, 
în fiecare dimineață 
pornesc odată cu soa
rele, spre tinerele 
plantații de pini circa 
60 de elevi. Cintecul 
îi însoțește de fiecare 
dată. La marginea o- 
rașului îi așteaptă cu 
aceeași punctualitate, 
inginerul Mihai Ete- 
gan. șeful ocolului sil
vic. „Sînt deosebit de 
mulțumit de contribu
ția elevilor la execu
tarea lucrărilor de în
treținere a plantației. 
Au scos din sufoca-

RASPLATA PĂDURII
rea buruienilor puie- 
ții pe mai bine de 5 
hectare. Munca lor 
este stimulată chiar 
pe plantația de plopi 
pe care o puteți ad
mira aici, alături, în 
punctul pe care noi îl 
numim Nisipuri. Pe 
aceste locuri înainte 
nu creștea nici iarbă".

în timp ce elevii 
își iau în primire locu
rile de muncă, ingine
rul ne relatează un

fapt demn de reținut, 
tre- 

de 
au 
ni- 

mai 
hectare

în toamna anului 
cut cîteva mii 
elevi din Calafat 
plantat pe aceste 
șipuri plopi pe 
bine de 40 Z_____
executând circa 25 000 
de gropi. Acum, silue
tele zvelte ale plopi
lor dau peisajului, să
răcăcios pînă în toam
na trecută, imaginea 
prosperității, a tinere
ții.

în prima zi de mun
ca patriotică elevii 
din actuala tabără 
l-au însoțit pe inginer 
în această plantație 
de plopi. Atunci ingi
nerul le-a făcut o de
monstrație „pe viu" a 
importanței muncii 
lor, a răsplatei pădu-

M. DUMITRESCU

(Continuare 
tn pag. a III-a)



AZI ARTICOLE ® CRONICI • ÎNSEMNĂRI

DIALOG DESPRE ORGANIZAREA

ACTIVITĂȚII CULTURAL-DISTRACTIVE

A TINERETULUI

50 000 TONE SARE
tNTR-UN LAC

NOTE DE LECTOR
UVIU RUSU

Discutam cu tovarășul Gheor- 
ghe Dăogaru, primul secretar al 
Comitetului raional Orșova al 
U.T.C. li prezentasem o situație 
întâlnită: în foarte multe din or
ganizațiile U.T.C. ale raionului 
nu se organizau aproape de loc 
manifestări cultural-educative 
destinate tineretului și care să 
răspundă preferințelor acestora.

— Așa este intr-adevăr, ne 
confirmă tovarășul Gheorghe 
Dăogaru. In acest domeniu al 
activităților culturale, organizații
le U.T.C. se află mai curînd în 
postura de colaboratori deCtt a- 
cela de factor direct răspunzător 
pentru organizarea și buna des
fășurare a acestor activități. In 
realizarea unei acțiuni de o mai 
mare amploare avem neapărată 
nevoie de sprijinul comitetului 
de cultură, al sindicatelor, și al 
consiliului U.C.F.S. la un loc. A- 
ceste organe dispunînd de baza 
materială necesară distracției ac
tivităților culturale ale tineretu
lui. Se naște astfel o situație pa
radoxală: deși în formațiile artis
tice acționează aproape numai ti
neri, iar terenurile de sport și e- 
chipamentul îl folosesc tot ei, în 
mod direct acestea nu aparțin ti
nerilor. Pentru folosirea lor tre
buie aprobarea și paraapro- 
barea organelor amintite. De a- 
semenea inițierea și în mare par
te organizarea duminicilor cultu
ral-sportive la sate, tot organi
zațiile U.T.C. o fac. Noi luăm 
legătura cu toți colaboratorii pe 
care-i aminteam și care dispun de 
baza materială, pentru ca apoi, 
după ce cad cu toții de acord, 
după ce se stabilește programul 
propus de noi, trecem, tot noi, 
la mobilizarea tinerilor. Oare • 
normal așa?

Numeroși alți interlocutori — 
'de data aceasta colaboratorii — 
au fost și ei de acord că situa
ția nu este de loc firească. Din 
păcate însă au fost de acord 
numai... în principiu. Ctnd 9-a 
trecut la discutarea posibilității 
unei rezolvări concrete a situa
ției, lucrurile s-au schimbat. La 
comitetul de cultură și artă din 
Caransebeș, de exemplu, ni ș-a 
răspuns: comitetul U.T.C. s-ar 
putea ocupa, cel mult, de crea 
rea unui ansamblu folcloric 'pen
tru că e mai ușor ds w
precizat apoi). Sau. iată, arem o 
formație corală la care ducem 
mare lipsă de tineri. De ce tts 
ne sprijină organizația U.T.C. cu 
niște tineri ? La casa de evitară 
însă ni s-a spus clar, de la bea 
început: „Nici nu văd bi generai 
cum ne-ar putea ajuta ei derb 
cu mobilizarea. Asta e cea «Mi 
grea problemă pentru noi .M.

Tendința de a limita activita
tea organizațiilor U.T.C. în a- 
cest domeniu doar la m.-'-'.-zc- 
rea tinerilor la diferitele acțium 
organizate de casa de cultură, de 
cluburi, nu e deloc firească. Co- 
vîrșitoarea majoritate a celor ce 
participă la acțiunile cultural- 
distractive sini tineri. Organ» 
țiile U.T.C. sînt cele care cunosc 
cerințele și preferințele tinerilor; 
ele fac propuneri caselor de cul
tură. cluburilor, căminelor cultu
rale ce acțiuni să organizeze. 
Și totuși practic m organizarea 
acestor activități organizațiile 
U.T.C. nu au nici un rol, nid o 
responsabilitate concretă.

— Cine, dacă nu organizația 
U.T.C. ar trebui să răspundă de 
activitatea cultural-distractivă a 
întregului tineret din oraș, ne 
spunea tovarășul Nicolae Bălu, 
secretar al Comitetului orășenesc 
al U.T.C. Tr. Severin. Dar, prac-

DA, DAR
tic ne lipsesc elementele de bază 
ca s-o putem realiza : baza ma
terială, avem nevoie în primul 
rînd de o orchestră proprie, de 
instrumente muzicale, diverse ac
cesorii.

— Aș spune că nici de o sală 
corespunzătoare nu dispunem a- 
cum, a adăugat tovarășa Euge
nia Filip de la același comitet 
raional U.T.C. Sala casei de cul
tură o obținem și noi cam o dată 
pe lună dar și atunci ____
după numeroase cereri și apro
bări. Firesc ar fi însă ca in ca
drul casei de cultură noi si or
ganizăm săptăminal cîteva zile 
ale tineretului și atunci tă ni te 
pună la dispoziție toate condiții
le materiale necesare.

— In oraș există o stdă denu
mită chiar „sala tineretului" — 
am aflat la comitetul de culhrră 
li artă ai raionului Orșova. Dar 
este a tineretului numai cu nu
mele.

In rfirțxt, mai mulți mteriocu- 
tori au fost de părere că pentru 
crearea unei baze materiale co
respunzătoare nici nu ar fi ne
voie de fonduri suplimentare, ci 
de scoaterea la iveală • o- 
biecte care zac în prezent ne- 
folorite in diferite colțuri, de uti
lizarea sălilor existente care zac 
nefolosite. Dar pentru rMfi mi 
sînt suficiente numai intențiile, ci 
e nevoie de niște miruri con
crete. Nu s-au creat anu
mite răspunderi, ob'ăgptrcaiți 
reale pentru fiecare disstre cc~

lah oratorii organizațiilor U.T.C. 
în organizarea activităților ad- 
tural-distractive pentru tineret. 
Ce ar trebui făcut? In cadrul dis
cuțiilor tinerii au tăcut cum e-u 
și firesc, numeroase propuneri. 
Două dintre ele le consemnăm 
mai jos:

• • •

La începutul se
colului trecut cîteva 
ocne de sare, exploa
tate din vechime, 
s-au surpat. Astfel a 
apărut lacul helio- 
term Ursu, din sta
țiunea balneo-clima- 
terică Sovata care o- 
cupă peste 40 000 
m.p., adîncimea cea 
mai mare 18 m. Con

titatea de sare pe 
care o conține este 
de aproape 50 000 
tone. In timpul verii 
temperatura lacului 
ajunge la peste 40 
grade Celsius; iarna 
coboară la 20 de 
grade.

în ultimii doi ani, 
datorită apariției u- 
nei noi surse de ali-

subterane, 
primit un 

,__ __  7 000 tone
sare. Sezonul estival 
a început; lacul he- 
lioterm Ursu și-a 
primit pacienții și în
drăgostita de frumos.

mentare 
lacul a 
plus de
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POPULARĂ

Imn șoareluii

orientată, reflectînd destul de e- 
xact concluzia la care a ajuns au
torul. Cititorul va desprinde, de- 
asemenea cu ușurință oscilările 
lui Liviu Rusu pentru menținerea 
unui anumit echilibru între varie
tatea acestor atitudini existente îu 
creația populară și resemnare, a- 
ceasta din urmă căpătînd tot mai 
multă greutate. Conștient de exa
gerarea elementului pasiv exis
tent, după părerea sa, atît de 
masiv în creația populară, Liviu 
Rusu motivează istoric fenome
nul. toate textele citate în spri
jinul tezelor sale fiind din cule
geri publicate în a doua jumă
tate a secolului al XlX-lea. Dar 
și aici se uită un lucru esențial 
și anume acela că majoritatea 
textelor citate circulă și astăzi 
frecvent în mediile folclorice.

Cartea este împărțită în trei 
secțiuni. In prima, intitulată 
Homo Contemplations, autorul 
citează o serie de texte menite 
să demonstreze că oprimarea 
socială și națională au dat naș
tere cîntecelor populare de re
voltă, jale și însttăinare în care 
bardul anonim își exprimă ne
mulțumirea pentru starea înjosi
toare în care e obligat să-si 
ducă mizera existență și nemul
țumirea față de această stare de 
lucruri. Vitregia sorții, dubla ex
ploatare pe care o îndura, impo
sibilitatea găsirii unor soluții 
realizabile pentru ieșirea din a-4 
ceasta stare, s-au repercutat, 
după cum afirmă Liviu Rusu 
„asupra întregii vieți a poporu
lui", generînd „sentimente sum
bre, pline de deznădejde", fapt 
datorită căruia, în folclorul ro
mânesc „găsim un mare număr 
de cîntece care conțin o tonalitate 
net pesimistă" (sublinierea noa
stră — A. D.) Incercînd să-și 
motiveze afirmația, Liviu Rusu 
susține, în continuare, că nemul- 
țumindu-se să constate doar vitre
gia vieții sale și neputînd să gă
sească răspunsul potrivit asupra 
relelor care îl pasc „omul din po
por își manifestă convingerea că 
viața dureroasă, nenorocirile care 
îl urmăresc la fiecare pas se da- 
toresc unui blestem care stăpî- 
nește mersul vieții sale și care nu 
poate fi deviat din calea împli
nirii lui. Iar acest blestem are 
semnificația unui destin, un de
stin din ghearele căruia nu poți 
scăpa". In aceste condiții, ur
mează în continuare, în sînul po
porului s-a format o mentalitate 
de resemnare, destul de genera
lizată.

Pentru că spațiul nu ne permite 
ne vom limita de data aceasta la 
a arăta că resemnarea nu ocupă 
nici pe departe locul pe care i-1 
atribuie L. Rusu în creația popu
lară românească. De altfel, chiar 
și textele citate de Liviu Rusu 
exprimă nu resemnare înțeleasă 
ca atitudine pasivă față de vicisi
tudini, ci durerea și nemulțumi
rea față de o realitate socială 
care odată prezentă în cîntecul 
popular devine o formă de ma
nifestare, o anumită atitudine ac
tivă față de aceste realități.

Supărătoare sînt de altfel și 
unele exagerări sociologizante. 
Un exemnlu tipic ni-1 oferă cîn
tecul de dragoste de la p. 27—28 
(existent și în repertoriul actual al 
Măriei Lătărețu și larg răspîndit 
azi) care începe cu binecunoscu
tele versuri: „Foaie verde și-o 
lalea, / Cînd eram în floarea mea / 
Zburam ca o turturea, / Nu mă 
știa nimenea..." După ce redă 
întregul text, Liviu Rusu, spre 
stupefacția și a celui mai bine
voitor cititor, afirmă: „E un stri
găt disperat după ajutor, care, 
evident, nu este numai al 
unei singure păsărele prinse 
de un vînător nemilos, ci 
este strigătul întregului popor 
subjugat. Vînătorul este expresia 
simbolică a întregului cîrd de asu
pritori care îl exploatează fără 
milă". E ușor de înțeles că o ast
fel de interpretare nu va putea 
niciodată să elucideze adevărata 
viziune a lumii oglindită în crea
ția noastră populară.

In cea de a doua parte a căr
ții, intitulată sugestiv „Homo 
activus" Liviu Rusu analizează 
cîntecul popular în care dinam: s- 
mul, poziția hotărîtă și activă 
reiese cu pregnanță, cîntecele 
haiducești ocupînd un loc predo
minant. Continuînd analiza ace
stei atitudini, ultima parte a lu
crării (intitulată „Homo cont- 
tructivus") se ocupă de balada 
meșterului Manole. Menite, în 
economia lucrării, să reliefeze 
teza autorului, amintită și 
prefață, asupra varietății senti
mentelor oglindite în folclor:! 
nostru, aceste doua părți finale 
nu reușesc să aducă echilibrul 
real și necesar. Analiza textelor, 
în care atitudinea dinamică, ac
tivă și hotărîtă, este prezer.ti. 
este neaprofundată, abia schi
țată.

Liviu Rusu reia discuția asu
pra viziunii lumii în poezia popu
lară, cu un studiu vast, ce inau
gurează seria „studiilor de fol
clor" ale Editurii pentru literatură. 
(Inițiativa Editurii este lăudabilă 
și va trebui continuată cu încă 
alte studii de amploare a căroi 
lipsă continuă să se resimtă în 
folcloristica noastră.)

Introducerea studiului cuprin
de precizarea, foarte importantă, 
că „literatura populară este una 
din formele de expresie a conști
inței sociale. Iar conștiința so
cială, sub orice formă ar apărea, 
este o reflectare a existenței »o- 
ciale". Pornind de la această con
statare, autorul arată că, date fiind 
împrejurările istorice — „com
plexe și nespus de frămîntate" — 
prin care a trecut poporul nostru, 
ideile și sentimentele care au 
ajuns să fie reflectate în poezia 
noastră populară sînt variate. Iată 
de ce conchide Liviu Rusu, ar fi 
greșit să se creadă că aceste idei 
și sentimente s-au cristalizat in
tr-un singur sens, așa cum au cre
zut acei cercetători care „adeseori 
semnalau ca dominantă în poezia 
noastră populară resemnarea, 
drept trăsătură națională specifică, 
trecînd cu vederea peste elemen
tele dinamice multiple care se 
manifestă în creațiile poporului 
nostru".

Totuși, adaugă imediat Liviu 
Rusu, „ar fi o greșeală fundamen
tală dacă am neglija elementele 
resemnării, care se exprimă cu 
abundență în tot ceea ce a plăs
muit poporul nostru. De vreme 
ce ele există în număr foarte 
mare, trebuie să li se acorde toa
tă atenția (sublinierea noastră — 
a. D.y

Dupi părerea lui Liviu Rusu 
această perspectivă de a privi 
„problema" resemnării capătă un 
sens nou deoarece : „Ea nu a- 
pare ca o trăsătură unică și atot- 
dominantă a mentalității noastre 
populare, fiindcă poporul, în 
același timp, este animat de nă
zuințe și așteptări intense. Este 
complet greșit să se creadă că el 
se lasă definitiv în mrejele pasivi
tății. Starea de inerție este numai 
un fundal, în sinul căruia, însă, 
germenii dinamici mocnesc din 
plin, determinînd și atitudini ac
tive, afirmări de mare vigoare, 
susținînd alături de resemnare, o 

viziune animată de puternice ener
gii creatoare" (s.n. A.D.)

Am reprodus pe larg aceste 
citate din Introducerea lucrării 
deoarece aci sînt enunțate princi
piile care au stat la baza cercetă
rii, direcția în care aceasta a fost

L BUSU-ȘIBIANU
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Din nou gata de a înfrunta 
valurile... In portul Constan
ța s-a terminat încărcarea u- 
nuj nou lot de produse desti

nate exportului
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tre „modele" pe care un artist 
și curentele formate în jurul lor 
le impune, care sînt salutare și 
care nocive ? Se poate oare de
pista impostura imediat ? Pentru 
suprarealista și, „modă" întinsă
pe aproape o sută de ani cuprin
dere s-au tras oare ultimele 
concluzii ? Se poate decanta eu 
siguranță maximă valoarea de 
nonvaloare ? Care dintre căută
rile artei noastre actuale aflată 
sub semnul unei salutare efer
vescențe va da măsura clasicului 
de mîine ? Și ce se va perima ? 
Care este deci profesiunea de 
credință modernă a artistului 
contemporan ? Nu cred în afir- 
jnații categorice. Cred numai în

puterea de selecție a talentului, 
îu instrucția maximă a artistului, 
în verificarea cu un public pre
gătit pentru actul culturii. Cred 
în experiență și în arta expe
rienței. Nu mai profund, dar mai 
pregnant decît în profesiunile 
„exacte", atitudinea civică a ar
tistului, conceDțiile de viață, „in
terpretarea “ dau sensul moder
nului. Așa că dincolo de „a fi 
modem" în profesiune, dincolo și 
de fapt mult mai înainte se 
pune cu acuitate problema lui 
„a fi modem în morală," deci 
„etica modernă a comportamen
tului".

Conviețuim în familie, în me
diile de muncă, în școală, pe 
stradă, e clar : socialul nu se 
poate evita, indivizii izolați sînt

„cazuri", dar cazuri sociale, as
ceza este și ea polemică, presu
pune un termen de confruntare 
morală inevitabil. în lanțul ace
sta de determinări prima con
statare care se impune este că 
socialul presupune relații, rela
țiile noastre cele de toate zilele, 
conviețuirea pe bază de înțele
gere reciprocă inteligentă la ni
velul de semnalizare al ființelor 
„cu conștiință", deci organizate 
superior. Așa că iată, epoca ma
triarhatului s-a demodat, este 
azi o concepție despre familie 
învechită dar foarte la modă este 
concepția unora despre criza fa
miliei, emanciparea femeii năs- 
cînd un gen de independență 
nepotrivită cu vechile temelii 
ale matrimoniului clasic. Ideea

celibatului feminin este foarte 
la modă, am citit reportaje foar
te interesante în cîteva reviste 
ale presei străine despre femeile- 
mame-celibatari, conviețuind în- 
tr-o comuniune naturală cu so- 
ții-celibați, adică pe o partici
pare benevolă la familie și nu 
consființite prin documente. 
Toate acestea sînt exemple ale 
unui fel la modă de a fi în se
colul XX. Tot așa cum și re
volta în sine a unor mase de ti
neri, revoluțiile acelea neputin
cioase, neaderările numai decla
rate ale beatnicilor, beatlșilor 
și așa mai departe sînt un fel la 
modă de a fi. Mai exact devin 
modă.

Desigur, pentru locurile în 
oare apar, interpretările acestea 
ale unor concepții de viață au 
un caracter net social, sînt niște 
concluzii ale unui tip de con
viețuire. Așa că există probabil 
o măsură în care „a fi așa mo
dem" se justifică. Dar numai în 
condițiile care au generat acele 
concluzii acolo. Nocivitatea lui 
„a fi modem" în comportamen
tul etic este egală cu a te aco
peri de ridicol, pentru că accep- 
tînd fluctuațiile modei vestimen-

Acum ulmul pare bătrin, o 
furtună de primăvară i-a re
tezat vîrful și după cum îl 
asemăna un localnic, pare fără 
de sfirșit ca și coloana ridicată 
cu peste un secol mai tîrziu 
la Tg. Jiu.
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tare, să zicem, aderind la „patte 
d'elephant" și ,»minijup“ riscăm 
în aceeași măsură cu a colporta 
și a consuma ca pe propriile 
noastre convingeri, concluziile 
unui mod de viață care ne este 
străin.

Etica modernă nu presupune 
comportamentul după ureche. 
Nu se poate conviețui lăutărește. 
Șlagărele au existență scurtă, vin 
mereu și din toate părțile. A a- 
vea concepții de viață modernă 
nu înseamnă a fi lax, a fi ciur 
pentru toate zvonurile de mon
denitate. Pentru cincisprezece 
ani și o anatomie perfectă „mini- 
jupul" este un compliment, dar 
practicarea de masă a minijupu- 
lui este un spectacol pe cît de 
inestetic pe atît de întristător :• 
o pereche de picioare urîte dez
velite cu indecență nu este nu
mai o pereche de picioare urîte 
dezvelite cu indecență. Este și 
lipsă de supraveghere, deci de 
bun simț, lipsă de conduită și 
deci prostie. Pentru că cine nu 
se întreabă asupra unor rosturi 
elementare ale existenței tocmai 
cu rostul de a se comporta de 
a ajunge la o disciplină a nor
melor de conviețuire etică este în

situația de a nu-și fi putut re
prezenta acest roșt și-atunci...

Educația în familie și în școa
lă, educația în procesul muncii și 
educația recreării prin cultură, 
instrucția și informația, discipli
narea efortului de voință și al 
inteligenței, a talentului și a ca
pacității de interpretare, normele 
existenței în familie și în colec
tivitate sînt determinante perfec
tibile ale felului nostru de fi. 
Ele evoluează obligatoriu în ra
port cu normele sociale, cu sta
rea de bine materială, cu canti
tatea reală de libertate pe care 
ți-o îngăduie mediul social, așa 
că a fi modern în felul de viață, 
a ajunge la o spiritualizare mo
dernă și a o practica printr-un 
comportament adecvat înseamnă 
a-ți înțelege inteligent și lucid 
epoca, locul și rostul în lume, 
a înțelege și 
mersul firesc

te identifica cu 
colectivității ca
pe care o aperi.

a 
al 

reia îi ap ar ții și
Și mai înseamnă a ocroti acea 
moralitate pe care istoria a im
pus-o ca pe o tradiție națională 
nu cu forța, ci prin desfășurarea 
normală a vieții unui întreg po
por. A fi modern, iată un apel la 
inteligență I AL. DOBBB
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U INVITAȚIA C. C. AL U.T.C

OASPEȚI
DIN ITALIA

Luni seara a sosit în 
Capitală delegația Fede
rației Tineretului Socia
list a Partidului Socia
list Italian al Unității 
Proletare, condusă de 
Leonetti Francisco, mem
bru al Direcțiunii, oare 
la invitația Comitetului 
Central al U.T.C. face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeropor
tul Băneasa, delegația a 
fost întîmpinată de to
varășul Iosif Walter, se
cretar al C.C. al U.T.C., 
de membri ai Biroului și 
activiști ai C.C. al U.T.C.

★
Marți dimineața de

legația Federației Ti
neretului Socialist a 
P.S.I.U.P. a fost primi
tă la C.C. al U.T.C. ' 
Mircea Angelescu șj 
sif Walter, secretari 
C.C. al U.T.C.

La primirea care 
desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească 
au fost de față membri 
ai Biroului și activiști ai 
C.C. al U.T.C.

de 
10- 
al

s-a

EMISIUNEA LOCALA
Cu tot aerul ușor romantic al 

vieții de tabără în care locata
rii corturilor s-au încadrat per
fect, elevii și-au ascuțit obser
vația critică și chiar... simțul 
umorului. Nimic nu scapă o- 
chiului lor ager, sursele de glu
me și veselie sînt practic 
puizabile ceea ce conferă 
tregii noastre așezări un 
de prospețime și tinerețe, 
cest șuvoi de voie bună

ine- 
în- 

plus 
A- 

. . __ este
captat cu ingeniozitate în emi
siunea zilnică a postului local 
de radio intitulată, sugestiv. 
„Din tabără".

Botezul emisiunii a fost 
făcut cu 8 zile în urmă de 
bucureșteni. De atunci în fie
care seară cînd difuzoarele în
cep să transmită melodia sprin
țară. care a fost aleasă ca sem
nal, în jurul difuzoarelor se a- 
dună întreaga populație a ta
berei.

Interesant este că fiecare re
giune a imprimat emisiunii în
credințate ceva din specificul 
ei. Și dacă ironia este la mare 
preț, autoironia este și mai 
gustată nu numai ca platoșă 
împotriva atacurilor din afară 
(vezi bine, noi ne cunoaștem 
singuri defectele !), ci și ca o 
manifestare de superioritate, 
care impune. Din acest punct 
de vedere, cei din regiunea Ol
tenia au fost la înălțime. Toa
tă lumea credea că vor născoci 
o răzbunare cruntă la adresa 
bucureștenilor care și-au în
cercat ascuțișul satirei aproape 
pe tot cuprinsul emisiunii pe

spinarea lor. Dar nu s-a întîm- 
plat așa. Elevii din Oltenia au 
găsit surse de veselie !n pro
priile lor corturi, în atitudinea 
lor pe terenurile de sport, în 
excursii. Totul brodat pe fru
moasele melodii populare gor- 
jene îmbinate cu înțeleptele zi
cale pe care le știu din bătrînt 
O notă bună merită gălățenii 
și brașovenii care au realizat 
împreună o emisiune foarte 
frumoasă. Dar, ca să fim drepți 
trebuie să cităm pe toți cei care 
ne-au oferit pînă acum In fie-

SCRISORI DIN TABARA
DE LA BREAZA

SURSE PENTRU COPIII
MEMBRILOR

COOPERATIVELOR AGRICOLE

lor didactice, ci dovedesc ini
țiativă, spirit organizatoric. Și 
acum cîteva dovezi.

...în cadrul Grupului școlar 
de construcții din Timișoara, a- 
proximativ 90 la sută din nu
mărul elevilor fac parte din 
formațiile artistice. Această cu
prindere se face sub forma unui 
concurs pe clase, pe ani, reali- 
rindu-se în acest fel o selecție 
a talentelor și alcătuirea în 
funcție de aceasta a formațiilor 
artistice.

...Organizația U.T.C. din ca
drul Grupului școlar M.I.A.- 
Roman are o experiență demnă 
de semnalat în ceea ce priveș
te organizarea cercurilor de 
muzică r- alcătuirea orchestrei. 
La începutul anului școlar se 
inițiază un concurs pentru toți 
cei care știu să cînte la diferite 
instrumente. Câștigătorii preiau 
ccndueerea cercurilor de muzi- 
eă la instrumentele pe care le 
cunoae fi pregătesc membrii or
chestrei. Poete — a-a sugerat 
în cadrul schimbului de expe
riență — n-ar fl rău să existe 
o > rituri constări ti cu specia- 
listii casei ie cultură a orașu
lui. care ai în drume aceste 
cercuri ; evident, aid un euvînt 
de spoe l-ar ama enenitetol o- 
răsecese U.T.C

—La Centrul școlar profesio
nal si trfaa-r dm. Cccstan ta a 
avut joc mul trecut, din imtta- 
trra UXC. chiar
în praneie zfis d» cur hm: -jn 
nnem. i de poeri» — mentie o- 
rir* aM Cs*r >'isțg an fbrtnat

PROBLEME
INSEPARABILEi
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(Urmare din pag. I)

cingătoare și nu se poate 
fcpune că în toate întreprin
derile acest lucru a fost rea
lizat în cele mai

' ții-
Construirea de 

dezvoltarea celor 
dică în fața ministerului nos
tru și o altă problemă la fel 
de importantă: pregătirea a- 
jutoriior de maiștri. Alături 
de cadrele de conducere ei 
trebuie să participe efectiv la 
organizarea procesului de pro
ducție, să îndrume activitatea 
muncitorilor. Cursurile spe
cial organizate au pregătit în 
anul trecut 800 ajutori de 
maiștri în diverse meserii. 
Față de cerințele de perspec
tivă ale industriei ușoare nu
mărul se dovedește totuși in
suficient. De aceea, s-au luat 
măsuri ca prin asemenea 
cursuri să fie specializați anul 
acesta 1 300 ajutori de maiștri.

O problemă asupra căreia 
aș dori să insist privește asi
gurarea condițiilor materiale, 
corelarea planurilor de învăță- 
mînt, programelor și manua
lelor de specialitate. în ultimii 
ani s-au obținut succese în 
această direcție. Ele nu sînt 
încă la nivelul necesităților și 
cerințelor producției. Pentru 
înlăturarea deficiențelor s-au 
alcătuit colective de specialiști 
din direcțiile generale, între
prinderi, institute de cerce
tări și școli care lucrează în 
prezent la îmbunătățirea pro
gramelor în sensul comple
tării acestora cu cunoștințe 
privind prelucrarea noilor 
materii prime. însușirea teh
nologiilor moderne, a noțiuni
lor privind organizarea științi
fică a producției și a muncii. 
Pe de altă parte, în colabora
re cu Editura didactică și pe
dagogică — pe baza unui plan 
de perspectivă — se revizuiesc 
majoritatea manualelor pentru 
ca acestea să cuprindă ultime
le realizări ale științei, tehni
cii și experienței practice.

Pregătirea cadrelor la ni
velul cerințelor actuale nu 
poate fi conceDUtâ în afara 
unei instruiri practice cores
punzătoare. De acest lucru de
pinde. însușirea temeinică a 
meseriei. Pentru a lichida de
ficiențele existente încă, mi
nisterul a luat măsuri de în
zestrare a celor 46 ateliere 
școală cu utilaje moderne, a- 
paratură de laborator, mobi
lier etc. Faptul că aceste ate
liere au un plan de producție 
în concordanță cu cerințele 
programelor școlare și speci
ficul utilajelor respective per-

bune condi-

noi unități, 
existente ri
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mite ca paralel eu însușirea 
profesiei, elevii să se obișnu
iască din școală cu disdplina 
socialistă a muncii, să se in
tegreze într-un timp mai 
scurt în procesul de producție 
al întreprinderilor.

Perfecționarea continuă a 
pregătirii profesionale pri
vește pe toți factorii care par
ticipă la realizarea sarcinilor 
de plan. în acest an între
prinderile industriei ușoare 
vor primi de 5 ori mai mulți 
Ingineri față de cei reparti
zați în 1961. Facultățile i-au 
format, producția trebuie să-i 
perfecționeze. A-ți potrivi pa
sul cu ritmul rapid de dezvol
tare a tehnicii înseamnă a în
văța continuu. Ministerul a 
luat măsuri să se organizeze, 
în acest an, 8 cursuri, cu du
rata de o lună, cu scoatere 
din producție, în cadrul că
rora 200 de ingineri să-și în
sușească cele mai recente rea
lizări obținute pe plan națio
nal și mondial în domeniul 
materiilor prime, tehnologiilor, 
utilajelor și instalațiilor, me
todelor moderne de control și 
măsurare etc. La aceste 
cursuri predau cadre didactice 
din învățămîntul superior, 
specialiști din minister, insti
tutele de cercetări, proiectări 
și din întreprinderi. Alți in
gineri și tehnicieni vor fi tri
miși la specializare în străină
tate, la firmele furnizoare de 
utilaje. Timp de 3—6 luni, a- 
ceștia se specializează în ex
ploatarea și întreținerea utila
jelor care se importă pentru 
noile obiective industriale.

Există încă situații în care 
unii absolvenți nu se pre
zintă la locul de muncă unde 
au fost repartizați, șl de aici 
o anume fluctuație. Pentru a 
înlătura situația neplăcută 
prin consecințele ei conduce
rea ministerului, direcțiile în
treprinderilor iau în perma
nență măsuri pe linia asigu
rării condițiilor de viață și 
muncă corespunzătoare prin 
care să-i lege pe ingineri de 
colectivul tn care-și desfă-. 
șoară activitatea.

Pregătirea, perfecționarea 
cadrelor din industria ușoară 
constituie pentru ministerul 
nostru o sarcină permanentă 
de mare însemnătate. Folo
sind experiența dobîndită. 
vom promova în continuare 
acele forme care-și dovedesc 
eficiența în procesul produc
tiv, reușind pe această cale 
să facem din fiecare munci
tor, tehnician, inginer un fac
tor activ în realizarea exem
plară a sarcinilor trasate de 
cel de al IX-lea Congres al 
P.C.R.
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RĂSPLATA PĂDURII

(Urmare din pag. I)

rii pe care o îngrijesc 
ei acum. „Peste 18—20 
de ani, le spunea in
ginerul, prin tăierea 
acestei păduri se vor 
putea produce circa 
10 000 garnituri de 
mobilă. Iar pînă a- 
tunci pădurea va fi 
un minunat loc de re- 
creere".

Fără îndoială că șl

această scurtă demon
strație a făcut ca în 
fiecare zi elevii să lu
creze mai mult decît 
își propuneau dimi
neață.

După amiază, după 
orele obligatorii de 
somn, la club, pe te
renul de sport sau la 
film, cei 60 de elevi 
își refac forțele pen
tru a doua zi. Vor ca 
seria lor să fie frun
tașă.

ciad răcorieoarele
SlAJ JRAEAJE CE RĂCEALA

(Urmare din pag. I)

PE CÎND UN ACORD FINAL?

Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție a 
recomandat cooperativelor agri
cole, ca în funcție de nevoile de 
cadre și de posibilități financiare, 
să trimită la școli profesionale 
și licee agricole copii ai mem
brilor cooperatori cărora să li 
se acorde burse. Aprobarea bur
selor se face nominal de către 
adunarea generală. între coope
rativă și părinții elevului se în
cheie un contract cupriuzînd o- 
biigațiile reciproce în timpul șco
larizării, precum și obligația ele
vilor bursieri, care, după absol
virea școlii sau liceului trebuie 
să lucreze neîntrerupt cel puțin 
cinci ani în unitatea care i-a 
acordat bursa.

APLAUZELE CELE MAI 
CĂLDUROASE LE-AU 
PRIMIT FLORETIȘTn 

ROMANI

La Sfatul popular al Capitalei, 
tovarășul Stelian Voiculescu — 
supărat pe un confrate care scria 
intr-un ziar de seară că i-ar fi 
declarat că vara l-a luat prin sur
prindere — ne asigură (și aici are 
dreptate) că anul acesta Capitala 
primește zilnic cu 4 000 blocuri 
de gheață mai mult decît în 1966 
și că împotriva căldurii există 14 
remedii posibile, traduse prin tot 
atîtea sortimente de răcoritoare.

Faptul că acestea au un pro
nunțat gust dulce este o defor- 
mație profesională a fabricanți
lor (laboratoarele de cofetărie 
ale Capitalei) sau este urmarea 
consultării gustului public P 
Mulți consumatori se plîng însă 
că după ce beau oranjadă sau ci
tronadă, setea le este mai puter
nică și simt nevoia ingerării u- 
nui lichid mai puțin siropat. La 
Trustul Local Cofetării și Răco
ritoare, tovarășul contabil șef 
Iancu Mircea ne spunea că anul 
acesta a scăzut procentul de za- 
haruri la 15 la sută. Se poate, dar 
citronadele și oranjadele tot dulci 
sînt și acum iar citricele, după 
cum se știe, nu în zaharuri sînt 
„specializate". In ce privește u- 
nele produse realizate din plante 
— mențină și vermutina — le-am 
desface cu mare plăcere — ne-a 
declarat mai departe tovarășul 
Iancu — ca și orice alt preparat 
distilat din plante (dînsul pro
punea alte surse aromate, 
teiul, sulfina) dar fabrica nu le 
livrează.

Pentru a face cunoștință cu 
mențină și vermutina ne-am de
plasat la Întreprinderea pentru 
produse alimentare (LP.A.) o fa- 
brică-liliput. Fără a se lăuda cu 
cel mai nou utilaj, ea acoperă în 
mare parte, prin strădaniile co- 
lertirului său, neceritătile Capi
talei ți ale comunelor adiacente.

140 muncitori — media de vîr- 
stă, 18 ani — lucrează vara în 
trei schimburi depășind masiv 
cifra de plan: în loc de 120 000 
sticle pe zi, ei livrează aproape 
150000. Cifra suna bine dar e- 
ram încredințați că în mare su
ferință se afla varietatea. Spre 
surprinderea noastră am aflat 
însă că I.P.A. produce 14 sorturi 
și că e oricînd gata să trimită 
pe piață produsele cele mai di
ferite. Mai mult decît atît: teh
nicianul șef, Nicolae Ioniță, om 
destoinic, inventiv, ne-a arătat 
mii de sticle de toate varietățile 
care sînt greu achiziționate. 
I.P.A. are contracte cu T.L.C.R. 
1 și 2, deci furnizează marfă 
chioșcurilor de răcoritoare, ma
gazinelor Alimentara, Aprozar etc. 
și poate fabrica fără nici o difi
cultate orice băutură răcoritoare, 
la cerere. Mențină, de pildă, 
care se fabrică din esență de 
izmă poate fi fabricată oricînd 
și oricît, fiindcă, slavă domnu
lui, materie primă se găsește la 
noi pe toate timpurile. Dar spre 
surprinderea noastră și în totală 
contradicție cu reprezentanții 
T.L.C.R., I.P.A. se plînge că nu 
i se cere decît sucul îmbuteliat 
„Citro" și atîta tot. Fabrica for
țează adeseori piața, obligînd a- 
proape clienții ca alături de ci
tro, să cumpere mențină, vermu
tină, sucuri de fructe acidulate 
etc. Pe rampa de încărcare de 
la I.P.A. stăteau 6 000 sticle de 
1/4 l. de sifon care-și așteptau 
zadarnic solicitatori. Și tit de 
bun ar fi în zilele toride un si
fon rece, la cinematograf, la 
Lacto-Bar sau chiar la chioșcuri!

Cine se opune să ajungă la 
consumator marea varietate de 
băuturi răcoritoare produse de 
I.P.A., Zarea etc. ? In primul rînd, 
vînzătorii de la chioșcuri: aceș
tia preferă să vîndă sirop cu si
fon, de unde adeseori scot cîști- 
guri nu tocmai... limpezi. Ei pre
textează însd dificultăți scriptice: 
adică pentru achiziționarea unei

cantități de sticle cu băuturi ră
coritoare trebuie să completeze 
fișe de recepție separate pentru 
fiecare sortiment: o fișă pentru 
citro, una pentru 
pentru vermutină

mențină, alta 
etc. etc.

PENTRU CA REȚEAUA

DE RĂCORITOARE

SĂ NU MAI TRANSPIRE..^

...trebuie să modernizăm nu 
numai producția băuturilor aro
mate ci și distribuția lor. Trebuie 
revăzut sistemul unic de amba
lare în sticle. De la oala de lut 
pînă în zilele noastre nu ne des
parte în materie de ambalat li
chide decît epoca sticlei, și ea 
de invenție nu prea recentă, cam 
de pe vremea fenicienilor. Sti
clele ocupă spațiu mult, sînt ca- 
sabile, trebuie așezate în lăzi cu 
casete, într-o anumită poziție» 
necesită transport dublu (dus și 
întors), spălare etc. etc. înlocui
tor posibil ?' Materialul plastic, 
punga din folie de pqlivinil pre
văzută cu un mic pai, sau orice 
altă soluție convenabilă.

Răcoritoarele sînt bune, fi
rește, pe stradă sau la cofetărie, 
dar sînt hune și în casele noa
stre. Cînd te gîndești însă la 
perspectiva de a tot face dru
muri cu plasele pline cu sticle, 
ți se taie pofta. Soluția unui am
balaj modern, ușor, ieftin, care 
după consumul băuturii, se arun
că, ar fi ideală și în această pri
vință.

Credem că n-ar fi rău dacă 
specialiștii s-ar gtndi mai des la 
îmbogățirea sortimentului de ră
coritoare plecînd de la soiurile 
autohtone (avem o floră spontană 
unică pe continent, cu plante aro
mate care ar rivaliza chiar cu re
numita băutură ce este egală cu 
„avint și energie"), realizînd bău
turi, eventual, cu efect terapeutic. 
Privit acum peisajul răcoritoare
lor, domină net băuturile „citro", 
„oranjadă" și „citronadă", deși, 
după cum se știe, încă nu avem 
livezi cu asemenea fructe! De 
aceea trebuie salutat faptul 
că la I.P.A. s-au realizat două 
sucuri care dacă ar avea aroma 
mai concentrată ar fi ideale; 
mențină (din mentă) și vermu
tină (din 20 soiuri de plante) cu 
preț de vînzare 0,75 lei. Ele sînt 
însă necunoscute consumatori
lor. Trebuie să se știe însă că 
deprinderile în consumul alimen
tar nu cad din senin ci trebuie 
formate. Soluția : o publicitate 
eficientă.

Și, în ultima instanță, atît pro
ducerea de noi sortimente în do
meniul răcoritoarelor cit și difi
cultățile legate de ambalarea lor 
nu trebuie lăsate numai la nive
lul întreprinderilor producătoare 
ci — credem — ar trebui să 
să constituie teme de studiu ale 
institutului de cercetări al Mini
sterului Industriei Alimentare.

M ARTETA MDSKSCU ini

fi* ba ebr» a»

ă—T pe cea

„Bandit, mexican,

Cio-cio-san, pirat
— A sosit poiaral ! 

Posacul ! Și pe lito
ralul de care ne min- 
drim eu toții, pe 
fundalul elegantelor 
construcții, apare la 
ora cind soarele se 
dăruie tuturor, nai 
ori mai multe arătări 
în jurul cărora. uu 
timp, se string copiii. 
Apoi răraine singur 
«i strigă in cele pa
tru puncte cardinale 
cu o voce strangu
lată :

— Pozarul ! A sosit 
pozarul!

Omul este echipat 
ca intr-o oarecare ca
ricatură 
unde cel 
la munte 
la mare : 
mantane, 
o umbrelă, un __
turcesc, o chitară, o 
centură de eow-boy 
etc., etc. își desface 
apoi marfa: două-trei 
mari desene ne o 
pînză murdară și de
colorată înfățișînd 
eucalipți, piramide și 
cămile sau o inimă 
sub care scrie : „A- 
mintire de la mare**. 
Lingă acestea, din 
geamantan, siut scoa
se două trei bucăți 
de stambă colorată, 
cîteva pălării de soa
re, două pistoale, 
cîțiva metri de măr
gele colorate, o nar
ghilea. un costum de

NOTE

UJLS-S. .
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Rezultatele concursului de scenarii pe tema 
vieții oamenilor muncii de pe ogoare

de sezon 
care pleca 
a nimerit 
două gea- 
un rucsac, 

fes

— Fă, neamule, 
poză ! Ieftin și ne
maivăzut ! Bandit, 
mexican, indian. Cia- 
cio-san, marinar. Azi 
faci poza, mîine-i 
gata...

Lipsa 
soarele 
lorează ___ ___
cuzita îl alungă după 
vreo oră. Fotograful 
e lac de năduseală. 
a obosit să tot țipe 
zadarnic. înainte de 
plecare încearcă pen
tru ultima oară :

— Cio-cio-san, me
xican. bandit, mari
nar... Trei lei poza, 
trei lei... O amintire 
frumoasă de la mare!

Am avut norocul

de client! și 
care-i deco- 
nemilos re-

eevx. S-a
«are «L a făsâ 

sa treia ■ fcrmT» 
graf e* ear? a vrM 
«â serie pe v*e*c*i 
-Mraltlti* axzele 
-femeii aderate*

Narae de refwx. 
(..Demnele, mă 
draewlwi de circ, 
▼eri ci »i așa ae 
lunea la nei ea la 
bilei t-L

«Praral* n-a mm 
insistau Dană î*eă • 
oră de strigăte a >4e- 
eat mai departe ti- 
ninda-si ^geamanta
nele, chitara, raesa- 
eal. nlictiseala—

Pe nrmâ a venit 
altuL Aceeași «re
gie*. aceiași ..text*. 
.-A venit pozarul. pe- 
zarul ! Trei lei o da- 
ioasă arai Mire de ne 
litoral, 
marinar, 
pirat...*.

Asta fac pe lit< 
salariati ai cooper 
vei —Arta fotogr 
că* din Consta 
Eforie. Mangalia.

BALCANIADA DE TENIS 
Li BlCUBESTT

STUDIOUL CINEMATOGRAFIC „BUCUREȘTI" anunță 
in trau seieetis* 1 rii celor 390 de subiecte de scenarii 

prezrataie in cadrul concursului pe tema vieții oamenilor 
muncii de pe ogoarele și șantierele agriculturii noastre socia- 
fcte. an test acordate următoarele premii și mențiuni:

PREMIUL m dn valoare de lei 3 500) lucrării „PUTEREA 
PAMTNTULUF*, autor Dumitru Iulian Gheorghe din Cons
tanta :

DOUĂ MENȚIUNI (în valoare de 2 000 lei fiecare) lucrărilor:
— «FATA STRĂINĂ", autor Radu Ciobanu din Deva ;
— -SEARA ȘI DIMINEAȚA* autor neidentificat (Pentru 

identificare, rugam semnatarul motto-ului „Sînt crize ale asi
milării noului, caro ae consumă fără explozii* să ne trimită 
■■ bou exemplar însoțit de numele și adresa sa).

Juritd a tow campos din tovarășii: Victor Iliu, director 
artistic al Studioului cinematografic „București", Eugen 
Barb*, seriilor. Mihai Iacob. regizor. Ecaterina Oproiu, crt- 
ric de film. Petre Sâlcudeanu. scriitor.

Subiectele premiate si menționate se consideră achizițio
nate de către Studie.

Cio-eio-saa. 
mexifiB

T. STANESCU

Bun.ua.
mătur 1

iră Tai

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

ZODIA FECIOAREI — cine
mascop

rulează la Patria (orele 10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21).

COMPARTIMENTUL UCI
GAȘILOR — cinemascop 

rulează la Republica (orele
9 ; 11 ; 13; 15; 17; 19,15; 21,30) ; 
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30;
16 ; 18 ; 21) ; Feroviar (orele 
8,45; 11,15; 13,45 ; 16,15;
18,45 ; 21,15) ; Excelsior (orele
10 ; 12,30 ; 15 ; 17.30 ; 20,15) ;
Modern (orele 9 î 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,15).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN- 
GÂRIȚA — cinemascop 

rulează la Luceafărul 
10 ; 12,15 ; 15,45 ; 18 ; 
București (orele 9;
13.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15)^ 
ria (orele 8,45 ; 11 
18,00 ; 21) ; Melodia toreie a ;
11.15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21).

I
!
I
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(orele 
20,15) ;
11,15 ; 

; Glo- 
__ w___ _____ _ „ , 13,30 ; 16 ; 
18,00 ; 21) ; Melodia (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21). 
Flamura (orele 9 ; 11.30 ;15,30 ; 
18 ; 20,30)

DRAGOSTEA MEA
rulează la Capitol (orele 9,30; 
12 ; 15 ; 17,30 ; 20) ; Grivița 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45) ; Tomis (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19)

PRINTRE VULTURI — cine
mascop

rulează la Victoria (orele 8,45; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15); Bucegi
(orele 9 ; 11; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 
21).

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN

Victoria (orele 18,45 : 31).
FIUL SOLDATULUI

Lumina (orele 9,45; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20.45)

ESCAPADA; FUGA; DUȘCA: 
DIALOG CU STELELE : PEC- 
TINA ; GUSTAV PESIMIS
TUL ; GUSTAV ȘAHISTUL

Timpuri Noi (orele 9—21 în 
continuare)

UN SURÎS ÎN PLINA VARA
Union (orele 15,30 ; 18 ; 20,30) 

IERBURI AMARE
Doina (orele 11 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45) Miorița (orele 16; 
18,15 ; 20,30)

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
— cinemascop

înfrățirea (orele 16 ; 18,15 ;
20.30)

VIAȚA LA CASTEL
Giulești (orele 15; 17,45;
20.30) ; Volga (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18 ; 21)

OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop

Dacia (orele 7,45—21 în conti
nuare).

PE GHEAȚA SUBȚIRE — 
cinemascop (ambele serii)

Buzești (orele 15,30)
FRANCH CANCAN

Crîngași (orele 15, 17,30 ; 20); 
Arta (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 18,15 ; 20,45)

ANGELICA ȘI REGELE — ci
nemascop

Unirea (orele 16 ; 18,15 ;) Pro
gresul (orele 15,30 ; 18 ; 20,15)

DOCTOR PRATORIUS — ci
nemascop

Lira (orele 15.30; 18)

JANDARMUL LA NEW
YORK — cinemascop

Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45 ; 20).

DOAMNA DE PE ȘINE — 
cinemascop

Ferentari (orele 15,30; 18 ;
20.30) .

DENUNȚĂTORUL
Flacăra (orele 15,30 ; 18 ; 20,30), 
Colentina (orele 15,30 ; 17,45)

CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUÎ

Vitan (orele 15,30 ; 18)
APE LIMPEZI —- cinemascop 

Munca (orele 15 ; 17 ; 19 ; 21)
MOARTEA VINE PE PLOAIE 

Popular (orele 15,30 ;
20.30) Cotroceni (orele 
18 ; 20,30).

G R

18; 
15,30 ;

A

MAIORUL ȘI MOARTEA 
cinemascop

Aurora (orele 9 ; 11
15,45 : 18)

TIMIDUL
Moșilor (orele 15,30 ; 18) 

RELAXEAZA-TF DRAGA!
Cosmos (orele 15.30 ; 18 ; 20,30)

BANDA DE LAȘI
Viitorul (orele 15,30; 18;
20,30)

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop

Floreasca (orele 9 ; 11,15;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21)

MONTPARNASSE 19
Rahova (orele 15,30 ; 18)

SPIONUL — cinemascop
Pacea (orele 15,45 ; 18 ; 20,15)

MIERCURI 12 IULIE

PROGRAMUL I

DINI
UCIGAȘILOR — cinemascop StadionulCOMPARTIMENTUL . .

Dinamo (orele 20,30) ; Stadionul Republicii (orele 20.30) ; Arenele 
Libertății (orele 20,30)

ZODIA FECIOAREI — cinemascop, Doina (orele 20,30), Festi
val (orele 20,30).

DRAGOSTEA MEA — Capitol (orele 20,45) ; Tomis (orele 20,30) 
PRINTRE VULTURI — cinemascop, Bucegi (orele 20,30) 
ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop Unirea (orele 20,30) 
CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN — Expoziție (orele 20,30) 
RIO CHONCHOS — cinemascop, Vitan (orele 20).
PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop, Buzești (orele 20,15) 
FRENCH-CANCAN — Arta (orele 20,15)
DENUNȚĂTORUL — Colentina (orele 20,30) 
TIMIDUL — Moșilor (orele 20,30)
FANFAN LA TULIPE — Progresul-parc (orele 20,30) 
MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop. Aurora (orele 20,30) 
LA VÎRSTA DRAGOSTEI — Lira (orele 20,30) 
MONTPARNASSE 19 — Rahova (orele 20,30)

12.15 Coordonate culturale : 
Ce e nou în mișcarea artistică 
de amatori din regiunile Sucea
va și Hunedoara ; 12.25 Selec
țiuni din opereta „Silvia" de 
Kalman ; 13.30 întîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 14.15 De ce ? De
unde ? De cînd ? (emisiune pen
tru școlarii din clasele I—IV).; 
16.15 Duet din opera „Madame 
tena tineretului : „Vă interesea- 
Butterfly" de Puccini ; 18.40 An- 
ză noul ?" (radio-anchetă) ; 20.30 
O melodie pe adresa dumnea
voastră ; 22.45 Moment poetic. 
Poeme de Nikolai Vapțarov; 
22.50 „Serenada italiană" de 
Hugo Wolf ; 22.57 Voci, orches
tre, melodii.

pereta „Doamna Luna" de Paul 
Lincke ; 15.45 Recital (je pian 
Arthur Rubinstein ; 16.00 Melo
dii vesele de George Grigoriu; 
17.40 ScriitoKi ai secolului XX : 
George Bacovia ; 18.00 La braț 
cu tinerețea — muzică ușoară ; 
18.25 Actualitatea cinematogra
fică ; 21.30 Teatru radiofonic 
Căsătorie prin concurs, comedie 
de Carlo Goldoni ; 22.33 Pe 
străzile orașelor — muzică ușoa
ră.

li m
MIERCURI 12 IULIE

PROGRAMUL II

12.06 Rapsodii române 
pertoriul formațiilor de 
hotare; 15,00 Selecțiuni

în re-
peste

din o*!

18.00 — Telecronica economică 
Ritmul investițiilor în primul 
semestru ; 18.30 — Pentru copii : 
Ala-bala ;; 19.00 — Clubul tine
reții ; 19.30 — Telejurnalul de 
seară ; 20.00 — Mari ansambluri; 
20.20 — Varietăți în studio: 
Transmisiune înregistrată de la 
Budapesta ; 21.00 —- Avanpremi
eră ; 21.15 — Film artistic:
„Insula" ; 22.50 — Telejurnalul 
de noapte.

Bun.ua


ZILNIC • Știri însem 
nări comentarii

• Știri Însemnări com 
entarii Știri însemnări

hcordarea a ajuns la punctul în care gloanțele au Început 
zboare. Proaspăta frontieră de pe fluviul Niger cunoaște 
gismul înfruntării armate. N-a fost o surpriză. La Lagos 
unaseră destule avertismente oficiale: Nigeria va deveni 
na unui război civil. Soluția de ultimă oră, sperată de 
aea africană, s-a dovedit o iluzie. Gowon, ajuns la limita 
idării, a ordonat armatei sale de 5 000 oameni să pătrundă 
iiafra secesionistă și să captureze pe rivalul său Ojukwu. 
ile torențiale care au transformat drumurile provinciei o- 
atale într-o imensă băltoacă au redus operațiunile militare 
simple ciocniri. Cartierele generale ale trupelor beligerante 
mulțumesc cu comunicate modeste, fără victorii decisive, 
sigur, comunicatele se contrazic. De la Lagos se anunță 
eese ale armatei lui Gowon care ar fi ocupat importante lo- 
ități pe drumul spre Enugu. Se afirmă chiar că o dată 
capturarea localității Nsukka, unitățile secesioniste și-ar 
pierdut libertatea de mișcare. De la Enugu știrile sint de 
â natură. Ojukwu pretinde că cei 5 000 de soldați ai -săi 
căror echipament militar este mai slab decît al armatei 

lerale) ar fi respins forțele lui Gowon pînă la frontiera 
Nigeria, adică pe fluviul Niger. Luptele s-ar desfășura pe 
front întins: 160 kilometri. Dat fiind efectivele reduse ale 
or două armate lungimea frontului presupune o disper- 
e de forțe care obligă la o diminuare a amploarei opera-

Frontul

Nigeria

Ziirich, de_a dreptul 
nie. Trotuarele sint 
cu spumă de săpun, 
șină (sau, poate, mai 
cu asfalt lichid

lit din oțel, realizat in
C

Dispariția „misterioasa 
a unei rachete

războiul nigerian 
cu contacte spo-

inilor. în plus, sezonul ploios face ca 
fie mai degrabă o reciprocă hărțuire 

dice.
Agențiile de presă se feresc să evalueze desfășurarea lupte- 
r dat fiind informațiile contradictorii, confuze. Situația 
ală este greu de stabilit. Un fapt cu consecințe imprevizibile 
reprezintă apariția (neconfirmată de surse sigure) a unor 
ercenari in armata lui Ojukwu. Biafra seamănă tot mai 
uit cu Katanga.
Comunicatele militare rețin atenția asupra cimpului de 
ptă. In culisele politice se desfășoară- însă, un joc a cărui 
iză o reprezintă petrolul nigerian. Gowon este scandali- 
it de faptul că faimoasa companie „Shell" a decis să-i plă- 
ască lui Ojukwu cele citeva milioane de lire sterline datora- 
ca redevențe. Ca atare a blocat exporturile petroliere către 

nglia. Or, Nigeria furnizează 9,5 Ia sută din petrolul eonsn- 
at în insulele britanice. închiderea acestei surse de aprovi- 
onare, concomitent cu dificultățile care provin ea urmare a 
•izei din Orientul Apropiat, neliniștește Londra. ..Hotărirea 
igeriei adaugă un nou element imponderabil la ecuația 
jrovizionărilor potrivit nevoilor noastre de petrol" — seria 
UARDIAN.
Demersurile britanice la Lagos s-au lovit de intransigenta 

ii Gowon. între timp, compania „Shell" a anunțat inten- 
a de a proceda la reducerea producției. Dintr-o informa- 
e transmisă de agenția U.P.I., reieșea, insă, că blocusul ma- 
itim nu afectează societățile petroliere americane care acti- 
ează in aceeași Biafră.
Pe frontul din Nigeria soldați) au deocamdată un inamic 

n fața căruia sint neputincioși: ploile.
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Evenimentele din Congo Sf»<i

O Rezoluția Consiliului de Securitate • Mercenarii s-au retras
pe aeroportul din Kisangani

NEW YORK 11 — Trimisul special Agerpres, R. Căples- 
cu, transmite : Luni după-amiaza a avut loc cea de-a treia 
ședință a Consiliului de Securitate, consacrată discutării 
plîngerii Republicii Democrate Congo, cu privire la noile 
acțiuni agresive de inspirație imperialistă, comise împotriva 
aceastei țări.

Reprezentantul congolez Theo- 
lore Idzumbuir, care participă 
a lucrări fără drept de vot a 
idus noi dovezi despre ameste
cul „anumitor țări europene în 
reburile interne ale statului 
Songo (Kinshasa)".

Au mai luat cuvîntul repre
zentanții Argentinei, U.R.S.S., 
Angliei, Indiei, Japoniei, Dane
marcei și ciankaișistul după care 
ședința a fost suspendată.

La reluarea lucrărilor, repre
zentantul Nigeriei, I. F. T. Iyalla, 
a propus un proiect de rezoluție 
în cinci puncte care, după ce re
afirmă prevederea de bază a re
zoluției în problema congoleză 
adoptată la 14 octombrie 1966 (în 
sensul că statele trebuie să se ab
țină sau să renunțe de a interveni 
în afacerile interne ale Congou- 
lui), cere tuturor guvernelor „să 
asigure ca teritoriul lor și alte 
tertorii pe care le controlează, 
precum și cetățenii lor să nu fie 
folosiți pentru acte de subver
siune și pentru recrutarea, instru
irea sau tranzitul mercenarilor 
însărcinați să răstoarne guvernul 
Republicii Democrate Congo".

După scurte intervenții ale re
prezentanților Brazilei, Canadei, 
Bulgariei, Franței și S.U.A., care 
cu unele rezerve s-au declarat 
cu toții în favoarea proiectului de 
rezoluție, proiectul a fost adop
tat în unanimitate.

deoarece fusese informat că mer
cenarii retrași pe aerodrom au 
luat ca ostatici o serie de per
soane civile albe, printre care 
trei profesori ai universității din 
Kinshasa, femei și copii, precum 
și cîțiva ziariști care fac parte 
din grupul internațional al oame
nilor de presă, invitați în Congo 
înainte de începerea luptelor 
pentru a constata încercările de 
sabotaj economic efectuate în 
Katanga. Luni seara, președintele

După tulburările din 
ultimele zile în capitala 
congoleză Kinshasa, pre
cum și în alte orașe ale 
țării o atmosferă calmă ia 
treptat locul neliniștei și 
nesiguranței.

Așa cum anunță surse ofici
ale din Kinshasa, forțele armate 
congoleze controlează teritorii
le ocupate anterior de mercenari, 
exceptînd aeroportul de la Ki
sangani care continuă să se afle 
în mîinile mercenarilor. îndată 
după eliberarea cartierelor ora
șului Kisangani, președintele Mo
butu a ordonat încetarea focului,

în vara aceasta, pe 
străzile multor orașe 
ale S.U.A. ca Boston 
Tampa, Cincinnati, 
Montgomery au avut 
Ioc din nou demons
trații de masă ale ne
grilor. Acțiunile pro
testatare ale popu
lației de culoare au 
dovedit că nemulțu
mirile s-au adîncit și 
mai mult în ultimul 
timp, datorită persis
tenței unor condiții 
de viață și de muncă 
de inegalitate fla
grantă. Ca urmare a 
violentelor incidente 
între demonstranți și 
poliție s-au făcut au
zite glasuri care con
damnau cu severitate 
nepăsarea autorități
lor față de soarta ne
grilor. Astfel. un 
membru al Comite
tului studențesc de 
coordonare a acțiuni
lor nevîolente din 
Cincinnati declara u- 
nui reporter al revis
tei „NEWSWEEK" 
că fermitatea cu care 
negrii îi înfruntă pe 
polițiști este „reacția 
la cei 400 de ani de 
oprimare". „Proble
mele esențiale, se 
spunea mai departe

în interviu, sint hăr
țuia la permanentă a 
negrilor de către po- 

pielă a problemelor 
noastre de către au
torități... Pretutindeni 
e același lucru : 
n-avem slujbe și nu 
găsim dreptate în tri
bunale1'. Nemulțumi
rea negrilor crește de

eladente :

de o

de BctvvJ

eei 
rile Iot

CAUZELE NEMULȚUMIRII

la an la an. ca o re
zultantă firească a 
faptului că se înmul
țesc manifestările dis
criminatorii pe plan 
economic, social și 
politic. In primul 
rînd, pe plan econo
mic se manifestă ine
galitatea rasială, sără
cia din slums-uri fiind 
întreținută de șoma
jul de mari proporții. 
Numărul șomeriloT 
din rîndul populației 
negre e dublu față de

grw după pe departe oferta de 
mină de lucru din a- 
cest oraș în care ma
joritatea șomerilor 
sint negri. Pe de altă 
parte, condițiile grele 
din regiunile rurale 
determină migrația 
populației de culoare 
spre orașele din nord. 
Acest aflux de negri 
spre nord, așa 
cum remarca revista 
„U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT", 
înregistrează 1 milion 
de oameni.

tuielile SX\A- in ve
derea escaladării răz
boiului micșorează și 
mai mult posibilități
le combaterii sărăciei 
lor iar numărul tine
rilor negri care pier 
in acest război se ri
dică Ia 22 la sută, 
deși populația de cu
loare reprezintă doar 
10—11 la sută din 
întreaga populație a 
S-UA-

Cauzele nemulțu
mirilor negrilor ame
ricani au rădăcini a- 
dînci in viața econo
mică și politică a 
S.U.A. Persistența 
discriminărilor rămî- 
ne și pe mai departe 
generatoare de inci
dente rasiale.

DOINA TOPOR

Dialog ciudat: în raionul 
de jucării al marelui maga
zin „Jelmoli", un puști blond 
și pistruiat are obiecții la a- 
dresa jucăriei mecanice pe 
care părinții abia i-o cum
păraseră. Este vorba de un 
trenuleț-miniatură de toată 
frumusețea : locomotiva, cînd 
pornește, scoate șuvoi de 
seîntei pe coș, vagonașele 
sint iluminate cu becuri mi
nuscule, roțile țăcănesc la 
„joante", șefii de gară salu
tă solemn. Totuși, băiatul e 
nemulțumit: „ce-i asta ?"
întreabă, arătînd cu degetul 
mirat la locomotiva care se 
zbuciumă pe șine. Tatăl este 
nevoit să încerce o explica
ție, puștiul se bosumflă și, 
pînă la urmă, intenția de a 
cumpăra jucăria este aban
donată. Motivul : copiii el
vețieni nu știți cum arată o 
locomotivă cu aburi și nu-i 
tentează de loc, pentru joacă, 
acest mic monstru complicat 
care scoate seîntei pe coș, 
mișeîndu-și o ciudată colec
ție de biele și manivele... 
Mi-am amintit această scenă 
în gara Ziirich — un fel de 
imperiu al liniștii, în care 
trenurile demarează tăcut, 
pe nesimțite, remorcate de 
locomotivele electrice, singu
rele rămase să perpetueze 
aici noțiunea de „locomoti
vă", doar sub o înfățișare de 
compromis între tramvai și 
vagon de oale ferată. Avîn- 
tîndu-se peste viaducte, 
strecurîndu-se printre cresțej 
le muntoase, trenul te invită 
să te transformi intr-un fel 
de... telespectator: fereastra 
compartimentului se pre
schimbă într-un autentic e- 
cran, pe care aleargă imagi
nile emisiunii — să zicem — 
„Teleglob". Pășuni, pilcuri de 
arbori — mai ales pini — 
rî ușoare de o transparență 
de-a dreptul Ireală, și munți 
— pretutindeni munți. Ici- 
oolo, cite o vilă sau grup de 
vile reamintește existența în
floritoare a acelei industrii 
fără coșuri, care 
în Elveția a de
venit adevărată 
„artă-: turis-.
mul. Tovarășii 
de călătorie din 
avion se află a- 
lături, în com
partiment : un 
pastor de cu
loare din Rio de 
Janeiro, cele 
două japoneze 
de la casa de 
mode din Osa
ka, inginerul de 
la fabrica de 
ehibriîuri din 
Malmo. înainte 
de a vizita Zâ-
ncfcuL ae-a* 
b«cărtt ca terii

oglinzii puternic încrețită de 
panta accentuată, tipică rîu- 
rilor de munte. „Marea- 
Ziirich", lungă de cîțiva zeci 
de kilometri, leagănă mereu 
o imensă flotilă de mărunte 
ambarcațiuni, al căror „dej 
can" e pîntecoasa motonavă 
„Helvetia", solicitată de tu
riștii veniți absolut din toate 
continentele. Orașul (540 000 
de locuitori), e sobru, rece, 
arborînd o discretă și distin
să plictiseală — impresie 
accentuată și de cenușiul ma
jorității fațadelor. Preocupa
rea pentru curățenie este, la 
~.............. ’ * ’ o ma-

frecate
o ma- 
multe) 

_  ____ ____ circulă 
noapte de noapte, înlocuind 
porțiunile de șosea deteriora
te, o armată de oameni cu
răță, freacă, lustruiesc, re- 
vopsesc fiecare balustradă, 
fiecare stîlp. Nu, nu este 
vorba de o „acțiune oficială", 
dictată de imperativele in
dustriei turistice care aduce 
bugetului țării venituri sub
stanțiale ; elvețienii, la adă
post de marile și pustiitoa
rele conflagrații care au 
zguduit lumea, s-au putut de
dica pe de-a-ntregul unui 
„cult al amănuntului" — se
sizabil de la peisajul in
dustrial, profilat-pe aparatu
ră de migală și înaltă teh
nicitate, pînă la modul în 
care sint aranjate grădini
țele cu flori din cartierele 
periferice. Olandezii sint ne- 
întrecuți cultivatori ai lale
lelor — elvețienii obțin efec
te de culoare spectaculoasă 
din îmbinarea unor varietăți 
deosebite de trandafiri. Este 
unul dintre atributele ce con
feră căldură și intimitate 
unui oraș cenușiu, încadrat 
de albastrul apei și cerului, 
de verdele puternic al pini
lor, de albul imaculat al ză
pezilor tîrzli.

Cu toate că circulația e 
mai mult decît intensă, la

IMAGINI
H VETIENE

transfor-

sal ghizilor, 
călăxortBd in 
Jurul orașului, 
pînă U Rapper- 
șvill. pentru 
^absolut nece
sara familiari-
zare eu peisa
jul- Dupi acest 
.preambul-, ia- 
U-ne ia Zărită. 
Mg in piefâ.

Fără îndoială, au dreptate 
eei care afirmă eă. pentru a 

ti >d* virat un oraș. 
trebuie să-l străbați, de la 
u capă* la celelalte, pe jas. 
Ai'^nwnilal iți poște oferi 
doar imaginea wnei țesători 
de aatastrăzi încărcate de a- 
grtsirele reclame policrome ; 
tramvaiul Jegaf de șine, 
troleibuzul, prizonier al firu- 
M. ocalesc tocmai acele col
țișoare intime, liniștite, ce 
dna farmec oricărui cartier, 
ori se furișează pe undeva, 
pe la limita perimetrului de 
maximă aglomerație a ade
văratului centru. „Zona lor 
de acțiune" este mai de
grabă neutră, iar impresiile 
colectate astfel pot să-ți o- 
fere o imagine nu tocmai 
conformă cu realitatea.

Așadar, pe jos, „apostolo- 
rum“, metru cu metru... Pri
vit din anumite puncte, 
Zârichul pare plasat intr-un 
decor de revistă pe gheață 
montată la Viena. Fundalul 
— munți înzăpeziți, solemni 
și masivi — extrem de cert, 
din pricina atmosferei lim
pezi de stațiune balneară, dă 
impresia de pictură pe car
ton. Abia cînd observi ima
ginea întoarsă a crestelor o- 
glindite în imensul lac. sesi
zezi admirabila legătură care 
există între fiecare element 
al ansamblului munte-apă-o- 
raș-cer. Limita între oraș și 
pădure este incertă : pilcuri 
de copaci „coboară" în piețe, 
grupuri de vile se furișează 
printre pini, orașul insinuîn- 
du-și tentacule pînă departe, 
în vecinătatea crestelor îm
pădurite. Prin inima Zii
richului trec numeroase 
cursuri de apă — majoritatea 
limpezi ca lacrima, purtînd 
răsuflarea răcoroasă a zăpe
zilor lor din mijlocul cărora 
au țîșnit. Altele, coborîte pe 
firul vreunei văi mai depăr
tate, sint galbene-cenușii ca 
Nilul primăvara ; cîteodată, 
asemenea rîuri-canale curg 
la zece-douăzeci de metri 
distanță unul de celălalt. 
O apă tulbure, alături o 
alta limpede, pe malul 
fiecăreia, pescarii folosesc 
unelte diferite, căutînd pește 
fie la fund, fie în apropierea

Mircea Radu lacoban

Zurich e liniște. Trenurile 
cum spuneam, sint electrice 
(peste 95 la sntă din totalul 
căilor ferate elvețiene au fost 
electrificate), tramvaiele sint 
înzestrate cu dispozitive me
nite să atenueze vibrațiile, 
pînă și obloanele vitrinelor 
au axele sprijinite de rul
menți silențioși. La încruci
șări, sarcina dirijării circu
lației nu revine polițiștilor, 
ci unor simpatice fete care, 
în cabinele lor de sticlă, mî- 
nuiesc sumedenia de butoane, 
acționînd luminile semafoa
relor. (In momentul în care 
ai călcat vreo regulă de cir
culație, aceleași simpatice 
fete, cu un zîmbet de-a drep
tul fermecător, îți taie chi
tanța de plată a amende!, 
spre a ți-o înmîna ceremo
nios, politicos și elegant). De 
altfel, zimbetul face parte 
integrală din fizionomia lo
cuitorului Ziirichului. Obiș- 
nuiți cu susceptibilitatea tu
riștilor, ospătarii, vînzătorii, 
șoferii (taxatori aproape că 
nu există), hotelierii — cu 
toții zîmbesc profesional și 
încurajator. E drept, aceste 
amabile zîmbete costă cam 
mult. Ziirichul este cel mai 
scump oraș european ; mai 
întîi imensa majoritate a 
mărfurilor este de import, 
apoi, principiul „turistul 
cheltuiește cu plăcere" este 
exploatat din plin.

Și la Ziirich traversarea 
străzii constituie o proble
mă. Existînd mai multe sen
suri de circulație, traversa
rea se efectuează „în etape" 
și uneori — în Bellevue Platz 
ori în Uarâde Platz — pierzi 
5—6 minute pentru a trece de 
pe un trotuar pe celălalt. S-a 
stabilit totuși, în decursul a- 
nilor, un soi de „pact“ mu
tual între pieton și conducă
torul de autovehicul. Acolo 
unde trecerile pentru pietoni 
nu sint străjuite de semafoa
re, în momentul în care ai 
coborît pe stradă, mașinile 
stopează, invitîndu-te, parcă, 
să ajungi cit mai repede 
pe celălalt trotuar. Străzile 
sint animate mai ales seara; 
după orele de lucru încep să 
fluture minijupe-ele și să se 
plimbe îndrăgostiții.

La Ziirich, cele mai nume-

roase și Impozante edificii 
sint cele ale băncilor. Am 
încercat să le număr ; a tre
buit, curînd, să renunț. Cele 
mai felurite titulaturi, cele 
mai felurite profile. Se spune 
că băncile elvețiene, binecu
noscute pretutindeni, tăinu- 
iesc uneori și depuneri de 
mult uitate, ale unor cetă
țeni dispăruți, morți, neștiuți. 
Conturile lor așteaptă nea
tinse, în vreme ce banii, ru- 
lînd, aduc serioase beneficii 
instituțiilor la care sint te
zaurizați... Plimbîndu-mă sea
ra pe străduțe liniștite, un
deva, în apropiere de Hottin- 
ger-Platz, am nimerit într"un 
cartier tăcut de vile cochete, 
înconjurate, bineînțeles, de 
trandafiri. Ferestrele erau 
larg deschise și mă așteptam 
să aud răzbătînd murmurul 
televizorului, zumzetul vreu
nei mașini de cusut — mă 
rog, vreunul din zgomotele 
ce fac parte integrantă din 
atmosfera intimă a oricărui 
cămin. Dar, surpriză, am 
auzit... țăcănind a mașină de 
calculat î In Elveția se con
tabilizează mereu, cu sîrguin- 
ță, înclinația către exactita* 
tea meticuloasă, puțind fi 
descifrată și în cele mai ne
așteptate domenii ale vie
ții citadine. Recunoscut! 
„maeștri" ceasornicari, locui
torii țării cantoanelor au 
construit ceasuri înregistra" 
toare capabile să totalizeze 
orice : minutele în care au
tomobilul a fost parcat în 
dreptul aparatului de con
trol, secundele în care șofe
rul autobuzului n-a lucrat, 
așteptînd la capătul liniei, 
numărul clienților și încasă
rilor fiecărui raion și vînză- 
tor — poate, chiar și... zîm- 
betele oferite „onor publicu
lui". In orice caz, țăcănitul 
înregistratoarelor te însoțește 
pretutindeni — pînă și în 
barca pe care ai inchiriat-o 
pentru o plimbare pe Ziirich- 
See. Zgomotul aparatelor 
pare familiar și lebedelor de 

pe lac, gata ori- 
cînd s-o por
nească în urma 
bărcii, în aștep
tarea unor fărî- 
mituri care să 
le completeze 
dejunul. Spun 
„să le comple
teze", deoarece 
simpaticele și 
atît de grațioa
sele păsări se 
descurcă cum 
nu se poate mai 
bine în dome
niul... pescui
tului : le-am ur
mărit ades cum 
se căzneau să 
înghită cite un 
biet pește cam 
mare pentru 
traiectul îngust 
și atît de... si
nuos al gitului 
de lebădă. Pes
carii, de pe mal, 
urmăresc scena

I cu invidie. Răb
darea pescăreas
că este aceeași
pe toate meri

dianele, însă cea a elveție
nilor mi s-a părut, totuși,
ieșită 
în 
mai nemișcate 
mia - • — ■ 
vreme ce alături, la cîțiva 
metri, se petrecea o scenă 
de-a dreptul emoționantă. 
Mii de pești, dintr-o specie 
asemănătoare lipanului, oste
niți și grav răniți după jocu
rile nupțiale, s-au adunat 
să moară într-un cotlon ferit 
de lingă piciorul podului 
Bahnhof-Briicke. De ce aici? 
Taină a naturii, greu de 
descifrat. Cite un exemplar 
mai mare, însemnat cu una 
sau mai multe răni supurîn- 
de, se ridica prin cristalul 
apei, cu burta în sus, pînă 
la suprafață. Acolo, instinc
tul de conservare îi dicta 
să încerce o disperată lovi
tură de coadă, pentru a porni 
spre adine și a reîncepe, 
după cîteva secunde, acest 
cumplit joc al agoniei.

S-a lăsat seara. Orașul se 
preschimbă în mod de-a 
dreptul miraculos. Din sobru 
și sever devine jucăuș, tine
resc, sărbătoresc. Motivul: 
s-au aprins reclamele — 
montate oriunde există un 
colțișor cit de cit liber și 
la vederea trecătorului. Ci
nematografele îmbie (fără 
prea mult succes — sălile, 
din cauza prețurilor exorbi
tante, sint mai degrabă goa
le), magazinele, barurile, 
restaurantele, teatrele, ase
menea. Pe străduțele dosni
ce au ieșit la plimbare „fru
moasele nopții", pe Ziirich- 
See plutesc luminile micilor 
ambarcațiuni, iar în vitrine, 
pretutindeni funcționează te
levizoare. Dar nu se transmi
te vreun program al posturi
lor de televiziune ; să nu ui
tăm că ne aflăm în Elveția; 
pe ecran poate fi citit numai 
și numai cursul acțiunilor la 
bursă... Turistul este tentat 
să hoinărească aiurea pe 
străzi, știind că niciodată nu 
se va putea rătăci : grijulii, 
edilii au montat pretutindeni 
panouri cu planul orașului, 
indieîndu-ți-se locul uxide 
te afli în momentul respectiv.

...Și marele oraș își începe 
viața de noapte.

din comun: ore 
șir plutele rămîneau 

decît mu
tai Tutankamon — în
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