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ANCHETĂ
CETĂȚENEASCĂ

comercială o
în anii șesenalului, în regiunea 

Ploiești s-au cheltuit 94 milioane 
lei pentru construcții de maga
zine și depozite de mărfuri. Ma
rele Magazin Universal Nord —

2000 m.p. spațiu comercial — 
construit în Ploiești, cu 20 ra
ioane care desfac o gamă varia
tă de mărfuri (de la pasta de 
dinți la televizor), un corespon
dent la Vălenii de Munte, inau
gurat sîmbătă, viitorul centru co-

LA

OBSERVATORUL

ASTRONOMIC

DIN BUCUREȘTI

particular, mai

Ls secția astrofizică se ur
mărește zilnic activitatea so
lară, mai multe probleme fi
ind legate de studiul soarelui, 
sateliților artificiali și al ste
lelor variabile. Aceste studii 
de cercetare fac parte din 
cadrul unui program de co
laborare internațională. în 
fotografie: Vasile Dinulescu, 
cercetător în sectorul solar, 

urmărește activitatea solară

avem și lipsuri“
Pe zidurile unor clă

diri din Tîrgu Mureș, a- 
fișe mari invită tinerii 
din oraș să-ți petreacă 
ziua de odihnă la săptă
mânalele „duminici ale 
tineretului- în aer liber: 
dimineață — sport pe 
Mureș ți la „Hipodrom", 
seara — muzică, jocuri 
distractive și dans la 
ștrandul „1 Mai“. Pe an
tetul afișelor figurează 
împreună comitetul oră
șenesc U.T.C. și consi
liul local al sindicatelor 
(alături de alte instituții 
culturale și sportive). 
Simpla alăturare a ce
lor două organizații pe 
a căror „hartâ“ se află

„teritoriile timpoim li
ber— , cocduce la —t"re~ 
sia că intre ele s-a fun
damentat un spirit reci
proc de inteegere ți co
laborare.

de să se întărească in 
urma unei convorbiri cu 
tov. Tihomer Olvedi, 
prim secretar al Comite
tului orășenesc Tîrgu 
Mureș al U.T.C.

Ne înțelegem de mi
nune cu Consili u: local 
al sindicatelor — ne spu
ne acesta — mal ales 
când e vorba să organi
zăm asenae-ea acfitQi 
de amploare, La nivelul 
orașului am avut multe 
asemenea manifestări: 
duminici cultural-sporti
ve, seri ale tineretului, 
întâlniri cu oaroent de 
știință sac de artă. Răs
punderile se Împart in
tre noi ca precizie: 
U.T.C.-ui isoutâ pro
gram— seni. face afișe
le. asigură mobr: zarea, 
iar «g- durerie pun ia 
d-sporție „Uhia-ji* u- 
ntar. și tetme — orches
tre. soliști. stane de am- 
pl: fi oare—

O ctscutje cc tor.

SEBASTIAN COSTTN

Coatiaacre
fa pcț. s L'-CJ

MESAJE
DIN LARG

Povestea este prea frumoasă, 
pentru ca să-i mai caut un pre
text reportericesc.

Nava se apropie cu toată vi
teza. Se disting catargele, pavi
lionul românesc, puntea. Iată și 
marinarii, mișunînd de colo 
pînă colo, a nerăbdare. Pe dig, 
tot mai multe batiste sînt furi
șate la ochi. Cînd, deodată !... 
Pe prova navei se citește clar : 
„Constanța". în pilcul de pe 
dig. stupoare. Da, traulerul 
„Constanța" se întoarce din 
cursă. Acești oameni, însă, un 
alt vas așteptau. Nu cu mult 
timp în urmă, de pe bordul 
navei „Reșița" porniseră scri
sori către toate adresele celor 
ce se aflau acum pe dig. Și în 
fiecare scrisoare, aceeași de 
preț informație : „Sosim luni..." 
Și, iată, în ziua anunțată erau 
așteptați la țărm, conform tra
diționalului obicei marinăresc, 
dublat de dorul celor cîteva 
luni de despărțire, pe care nu-

mercial de la Sinaia — preconi
zat la 1 800 m.p., punctul comer
cial de la Fieni, mari depozite 
în construcție la Buzău, Tîrgo- 
viște, Poiana Țapului, asigură și 
vor asigura practicarea unui co
merț modem care să răspundă 
cererilor populației.

Am stat dfe vorbă cu numeroși 
ploieșteni, am investigat forurile 
de resort, am străbătut 200 km 
în regiune și oraș pentru a căuta 
răspuns întrebării : CUM ECO
NOMISIȚI TIMPUL CUMPĂ
RĂTORULUI ?

Din toate cele văzute — noi 
și vechi, bune și rele — redăm 
ce ni s-a părut mai semnificativ.

SE CAUTĂ UN... ORAR
Un prim interviu: directorul 

O.C.L. Alimentara Buzău, Aurei 
Tuf an.

— Programul magazinelor, 
foarte variat ca solicitare în anu
me ore, am căutat să-1 sincroni
zăm cît mai mult cu cerințele 
cumpărătorilor. Astfel, magazi
nul 16 din str. Gîrlaș, situat în- 
tr-un sector agricol înregistra in
tensitatea vînzărilor după ora 18. 
Am devansat ora închiderii. Ir 
cartiere cu unități mici (magazi
nele 33, lîngă Uzina de mase 
plastice și nr. 44 — cartierul

VIORICA DIACONESCU

(Continuare în pag. a III-a)

VĂ STĂ LA 
DISPOZIȚIE

Complexul comercial „Favorit"
c “zn po la dispoziția locatarilor din
TcbrrrE aoul complex comercial „Fa- 

jMb Moderai a pavilioanelor, coloritul 
ii.irmirTtr^ motivele artistice decorative 
febr, Mr Ir bb loc te integrează armo- 

g^tg M Amb4 Immbob, aeririf al cvartalului de 
bcri^L V'MMrir bbî asamajate cu gust, firmele 

M âs yriM oecere, trezind atenția cumpă- 
«•Mritar. CBBpieni oferd, prin magazinele sale 
biur aptotxâBaaPe, o gama cariată de articole 
jg b ab tribacr la bunurile alimentare. Nu 
tratat ba Bici Jforib pentru „ocazii", iar Cafe- 
Abm2 «fad bbc* dBpe — dar nu prea multe ! — 
zi '~r. : O. PLECAN

Demnitatea
hainelor de

• ESTETICA ȘI NECESITATE • „PRIMAVARA FACEM O 
COMANDA... POATE PÎNA LA IARNA O AVEM" • IN
STRUCȚIUNILE AFIȘATE AU DOAR ROLUL DE DECOR ?
• HAINA DE STRADA NU SE CONFUNDA CU CEA DE 
LUCRU • POZIȚII ANACRONICE PRIVITE CU INDI

FERENȚA

• Singapore, post-restant • 63 — 47 — 39 București, taxă inversă
• Dorul ne face să fim mai aproape de voi • 30 iunie, orele 11,24

Vă sărut de la Ecuator

mai familiile marina-i’nr H CQ- 
nosc cit este de apăsitor. Iar 
acum...

La căpitănia portului infor
mațiile sînt cît se poate ce su
mare : Nava „Reșița" a trebuit 
să-și prelungească pe neaștep
tate voiajul cu încă cîteva luni. 
O nouă cursă spre Japonia. In 
radă, traulerul executa mane
vrele de ancorare. Pilcul de 
oameni îi urmărește manevrele 
cu o privire aparte, ciudată, 
greu de explicat; bucuria că o 
nouă navă revine în port și

1 noiembrie revederea

L ANDBEIȚA

(Continuare m pag. a IlI-a)

CONSTRUCȚII 
STUDENȚEȘTI

Odată cu începerea noului 
an de învățămint superior, 
studenții din București și alte 
centre universitare vor primi 
in folosință noi cămine, can
tine. amfiteatre, săli de curs 
și laboratoare. în București 
vor fi recepționtate încă două 
cămine unde vor locui in con
diții de confort studenții In
stitutului Politehnic „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej". în o- 
rașele Cluj și Iași vor fi date 
în funcțiune noile localuri 
pentru facultățile de medicină 
veterinară ale institutelor a- 
gronomice „Dr. Petru Groza" 
și „Ion Ionescu de la Brad".

Trecind prin fața uzine- 
nelor la ora cînd sirenele 
anunță terminarea progra
mului de lucru ni se în
tâmplă, să asistăm la ieși
rea din schimb a munci
torilor. Printre ei distingi 
imediat pe tineri. Frumos 
îmbrăcați, cu nota aparte 
dată de plusul de origi
nalitate și culoare specific 
vîrstei, impresionează plă
cut. li întâlnești apoi în 
sălile de clasă ale școli
lor serale, în biblioteci, la 
spectacole, în grădini, în 
parcuri.

A doua zi, din nou la 
locurile de muncă, con
centrați în rezolvarea pro
blemelor de producție. 
Marea majoritate în ha
late sau salopete, în fuste 
și bluze. Termenii de spe
cialitate numesc această 
îmbrăcăminte: echipament 
de lucru. Rolul său nu se 
mărginește doar la crea
rea unui aspect estetic co
respunzător ci implică în 
egală măsură precauții de 
igienă și protecția muncii. 
Purtarea Iui este, nu numai 
necesară dar și obligatorie.

Un raid prin cîteva în
treprinderi bucureștene 
ne-a prilejuit însă o serie 
de constatări care relevă 
— curios — că aceste lu
cruri elementare sînt ade
seori ignorate.

...Secția bobinaj a țesă- 
toriei „Suveica". Remar
căm un tânăr în maieu și 
cu pantaloni obișnuiți, de 
strada, deteriorați. Se nu-

lucru
mește Petrică Catană — 
transportor:

— Ce să fac. Mi s-au 
agățat. Asta e a doua pe
reche pe care o schimb în 
cele trei luni de cînd sînt 
angajat.

— Bine, dar nu aveți 
salopetă ?

— Trebuia să am dar.., 
n-am primit.

Caz singular ? Nu. 
Există și alții care nu au 
primit fie halate, fie sa
lopete, fie șorțuri.

— Cauza — ne infor
mează tov. Mircea Po
pescu, responsabilul com
partimentului de protecție 
a muncii — constă în a- 
provizionarea defectuoasă 
cu echipament. Furnizor: 
întreprinderea de comerț 
cu ridicata textile-încălță- 
minte — Tudor Vladimi- 
rescu București.

Ne sînt prezentate date 
concrete. în trimestrul II, 
față de 305 bucăți salo
pete s-au primit doar 105. 
Nici pînă acum nu a sosit 
echipamentul cerut prin 
comanda nr. 3956 din 6/IV 
(60 de bucăți șorturi, 10 
halate, 60 salopete). Lip
suri asemănătoare în apro
vizionarea cu echipament 
de lucru am găsit și la 
Uzina de mecanică fină- 
București.

Dccă la cele două între
prinderi menționate, de 
situația creată este răspun
zător furnizorul, nu ace
lași lucru se poate spune 
în cazul Uzinei de pompe 
București. Aici, deși în 
magazie se găsește echi
pament, deși întreprinde
rea are obligația să-l asi
gure din prima zi a anga
jării muncitorului, sînt

GH. GHIDRIGAN

i (Continuare
în pag. a IlI-a)
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Privind dezvoltarea
invățămintului superior

pămt ta desființarea unei ac
tivități 7

Pe baza unei experiențe de 
peste 15 ani în conducerea 
practicii pedagogice, consider 
că practica pedagogică efectivă 
este necesară și pentru men
ținerea și îmbunătățirea ei în 
timpul stadiilor din facultate, 
aș menționa efteva măsuri :

• METODICĂ SUPERIOARA

efectivă
dunca la catedră nu trebuie 
înceapă printr-o pregătire 
lagogică incompletă. Pregă- 
>a pedagogică temeinică nu 
poate limita la o practică 
iservativă", oi ea trebuie să 
irindă, în mod obligatoriu, 
o necesitate imperioasă și 
iractieă pedagogică efectivă 
lizată în școlile de aplicație. 
>are lipsa semnalată de stu- 

în legătură cu organiza
și desfășurarea practicii 

iagogice — aglomerarea șco- 
r de practică, perturbarea 
cașului de învățămînt în 
ste școli — este de neînlă- 
at ? Oare constatarea unei 
iciențe trebuie să ducă nea-

a) repartizarea unul 
număr judicios de stu- 
denți pentru fiecare 
școală de aplicație, pre
cum șl pentru fiecare 
profesor îndrumător, în 
funcție de posibilitățile 
reale de cuprindere a 
studenților ;

b) organizarea și des
fășurarea practicii peda
gogice pe serii, în tot 
timpul anului, evitindu- 
se practica pedagogică 
„în bloc” în aceași peri
oadă ;

el stabilirea, în regula
mentul de pratică peda
gogică, a unui număr 
judicios de lecții prac
tice de probă (aș opina 
pentru 2-3 lecții practice 
de probă și o lecție fi
nală) ;

d) asigurarea condiții
lor pentru o îndrumare 
și pregătire corespunză
toare a studenților, la 
care, alături de cadrele 
didactice universitare 
(pedogogi și metodicie- 
ni), să participe cele mai 
bune cadre didactice din 
școlile de aplicație, pen
tru ca astfel studenții să 
poată ține lecții practice 
de probă de calitate.

Lector univ. 
ION BONTAȘ 

Institutul politehnic 
.Cheorghe Gheorehiu- 

Def București

Este nevoie, cred, să ae analizeze cu mult 
discemămînt căile prin care la anii de studii 
IV și V conținutul lucrărilor de laborator s-ar 
putea diferenția în funcție de nivelul de pre
gătire și aptitudinile științifice ale studentu
lui. în prezent nu sînt avantajați, stimulați 
studenții deosebit de dotați. Aceștia ar trebui 
să întocmească nu lucrări didactice, ci refe
rate libere, de cercetare — una într-un an — 
să aibă posibilitatea de a lucra și suplimentar 
în laboratoare. Sînt unii studenți care predau 
cu mult înainte proiectele de an elaborate in 
cadrul lucrărilor de laborator și. fără să exa
gerăm, pot spune că sînt foarte bine reali
zate, excelente adesea.

Studenții cei mai dotați, care dovedesc un 
înalt interes, pasiune și posibilități reale pen
tru munca de cercetare să nu fie obligați să 
facă toate orele de laborator după metodica 
generală, numai pentru aprofundarea capito
lelor teoretice de la curs, ci să efectueze cer
cetări în cadrul activității de cercetare a ca
tedrei sau chiar în întreprinderi. în acest fel 
pentru un student foarte bun se deschid* 
foarte mult orizontul științific. La lucrările de 
laborator obișnuite nu se merge pînă la fina
lizare, la studierea parametrilor concreți. in
terpretați economic. Cu siguranță, foarte bune 
rezultate s-ar obține dacă acești studenți ar 
fi puși să lucreze alături de doctoranzi, asis
tenți, pe lingă cercetători din întreprinderi. 
O pot face cu succes.

în altă ordine de idei, sînt de părere d 
orele pentru lucrări de laborator trebuie pla
nificate mai util decît pînă acum in structura 
anului universitar. Acestea să nu mai fie eșa
lonate pe întregul parcurs al anului de studii, 
ci alternînd săptămînal. cam scolastic, as r re, 
cu cele de curs, ci să fie concentrate in aaa- 
mite perioade, mai restrinse. La nHe disci
pline e mai folositor ca Hc să se facă masiv la 
începutul anului, in timp ce U altele rât mai 
utile in al doilea semestru. *jnd m btse »

PEffRU ORELE
DE LABORAEOR

seri:

CARTONAȘUL
MISTERIOS

înt uneori mo
țe cînd poștașii 
3 și altfel de scri- 

decît cele obiș- 
e. S-a întîmplat 
nu de mult, la 

ttreprindere agri- 
de stat dintr-o 

ană a raionului 
ești-Argeș. La Io- 
. Printre celelalte 
ori, poștașul a pus 
riroul directorului 
in cartonaș dre- 
ighiular, de mări- 
unei cărți poș- 
Ciudat, din toa- 

orespondența, di- 
>rul a citit mai 
cartonașul. L-a 

?tat atent, și-a 
ițat, apoi, imediat 
.‘tara : „Convo- 
i urgent pe oei- 

tovar&și la mi- 
birou. Au apă- 

dăunători în vie. 
uie să luăm ne- 
riat măsuri", 
doua zi, vița de 

»ra tratată cu un 
arat lichid a că- 
:ormulă era în- 
i pe misteriosul 
naș- în aceeași 
i alte peste 50 
ocuri din raion 
acra la stropitul 
de vie. Pentru 

tn toate aceste 
i poposise, odată 
ibișnuita cores- 
ență, cîte un a- 
nea cartonaș

• Acolo unde tot timpul se vegheată •

reiate cu oontinutul preje«eri>or eunuM. Ia 
ace'a,; timp. pUawQe de lavtHmist ta fto 
mai elastice- IMnda-se la

Zabrusul fa cut Inofensiv • Antonii ■ SM

<le scrisori pe luni • Intre microscop si

termograf

Prfotfl-I / Nu oă îmbie ? I hota Iul turistic „SPORT" din Poiana Brașov; un confortabil ți ele
fant ioc da odihna ți recreare

Foto : GH. VINTILĂ

Criticii*

îrios.
; unde soseau ? 
este autorul ciu- 
corespondențe ? 

întrebări al că- 
ăspuns, în astfel 
mprejurări, l-ar 
i, desigur, orici- 

pus misteri- 
carte poștală să 
așadar, cale-n- 

1. Toate drumu- 
luceau spre ocă- 

din Costești,

mică de numai două 
camere, de-asupra că
reia o firmă minuscu
lă prevenea : „Stația 
de avertizare". $i-n 
timp ce mă pregă
team să abordez o 
mină cît mai sobră 
pentru întîlnirea cu 
misterioșii autori, ușa 
se deschide și-mi su- 
rîde din prag o tină- 
ră la 20 și ceva de 
ani, subțirică, brune
tă. cu ochii în conti
nuă iscodire.

Așa am făcut cu
noștință cu Marga
reta Dumitrescu, la
borantă, șefa stației 
de avertizare. De alt
fel, și singurul lucră
tor al acestei... între
prinderi. Și-am găsit 
aici răspunsul tuturor 
întrebărilor de mai 
sus. Stația respectivă

are 
cen- 
uni-
din

vie.
0 O* I»

că amt deâee r• m a m

bâza
b 1—a. •*

(Vrown» <*" vag. D

Din decorul nou al orașului Galați

Foto : AGERPRES

în scurt timp după 
lui Titu Maiorescu, noua colec
ție „Minerva" a Editurii pentru 
literatură pune la îndemîna ma
relui public Studiile critice ale 
lui C. Dobrogeanu Gherea. în 
felul acesta, opera celor două 
personalități care au întemeiat 
critica literară în patria noastră 
capătă o nouă și binecunoscută 
actualitate. Recitindu-1 pe C. Do
brogeanu-Gherea în această ma
sivă ediție, sub experimentata în
grijire a lui George Ivașcu, ne 
dăm seama nu numai de ceea ce 
cu toții știm că îl deosebea de 
Titu Maiorescu, dar și de multul 
ce îl avea comun cu el, deși a- 
cesta nu apare la prima vedere.

Deosebiți profund atît prin 
vîrsta lor biologică cît și prin cea 
spirituală — C. Dobrogeanu-Ghe
rea manifestîndu-sa în critica li
terară aproape cu două decenii 
după începuturile activității lui 
Maiorescu în acest domeniu — ei 
au totuși multe puncte comune : 
pasiunea pentru literatură contra- 
balansînd mereu imperativele ac
tivității politice, respectul ade
vărului ; credința în puterea 
minții omenești, a gîndirii logi
ce, în special, de a-1 afla ; admi
rația pentru forța creatoare a 
poporului român și îndeosebi 
pentru folclorul lui ; întemeie
rea judecăților critice pe un sis
tem filozofic propriu ; orientarea 
studiilor de interpretare majoră 
spre opera cdor două personali
tăți predominante în epocă : Emi- 
-îescu F- Caraziale — și pledoa
ria îndrăzneați și generoasă pen
tru impunerea lor in fața valului 

k de critici meachine ale unor con- 
HpsCi de penpectn.”» 

înecări, ca și a vakrix; iaciri- 
v*TTa peueoriei față de no®vvr>- 
ejb txre ode tiaxceaa xieoătMtia 
lor trterarL Nfe usal dmtre ei 
»-e *arczt rartamoriuze specta- 
euloase în evoluția criteriilor ră- 
mrnînd pini Ia urmă fidel: siste- 
muhă lor de principii, pe care 
l-os formulat răspicat de la în- 
crpst. Titu Maiorescu râmînînd 
ancorat în filozofia idealismului 
german jar Q Dobrogeanu Ghe
rea în orientarea modernă a cri- 
txi: literare, așezată solid pe baza 
hvițăturti marxiste a materialis
mului dialectic si istoric.

Privite din puncte de vedere 
atît de opuse marile piscuri ale 
literaturii nnhenale. spre care 
i$i orientau adnotările și scara 
de valori erau totuși la am
bii aproape aceleași — de la 
Homer și tragici: greci, la Dante 
și Shakespeare, Goethe și Schil
ler, pînă la romantici ca Byron și 
Victor Hugo. Iar în ceea ce pri
vește contemporaneitatea lor, 
ambi: s-au înclinat în fața rea
lismului triumfător pe atunci, 
Tnțelegind și naturalismul tot ca 
realism. Pentru ceea ce a urmat 
realismului — pentru simbolism 
îndeosebi — amîndoi mani
festă dorința de a-1 înțelege (la 
C. Dobrogeanu Gherea, mult mai 
accentuată) și în același timp o 
mișcare de reținere, uneori chiar 
de respingere, impusă inevitabil 
de scara de valori pe care am 
amintit-o. Apreciindu-i pe Emi- 
nescu și Caragiale tocmai pentru 
ceea ce aveau ei comun în Aces
te valori, Maiorescu l-a ignorat 
pe Macedonski, Iar Dobrogeanu- 
Gherea l-a respins categoric.

Analirînd limbajul lor critic, 
îl descoperi, cu surpriză, foarte 
asemănător. Aprecierile admira
tive sînt sărace în nuanțe. Ele se 
consumă îndeosebi în sentimen
tale explozii de adjective : fru
mos, gingaș, admirabil, duios, 
măreț, sublim etc. In ce privește 
structura fondului, criteriul su
prem al amîndorura este verosi
militatea, demonstrată cu mijloa
cele logicii, fie în apreciere, fie 
în respingere. Va trebui să vină 
opera lui Eugen Lovinescu, pen
tru ca critica să-și constituie la 
noi limbajul adecvat, ca finețe și 
complexitate — limbaj care nu 
poate fi separat de tot ceea ce 
au adus în literatura noastră, ca 
îmbogățire și rafinare a limbii li-

C Dobrogeanu

te — și înrîurirea operei sals, 
mijloacele prin care se exercită 
această înrîurire, extensiunea ei, 
ca fenomene posterioare.

în toată această elaborare com
plexă, C. Dobrogeanu-Gherea s-a 
oprit uneori pe drum, alteori a 
făcut exces, dar niciodată n-a să- 
vîrșit nedreptăți, niciodată n-a 
fost meschin. L-au împiedicat să 
fie astfel atît experiența lui de 
viață —■ uneori tragică dar plină, 
de învățăminte umane, cît și ma
rea lui generozitate sufletească. 
Mărturiile unui Arghezi, unui Vla- 
huță și ale altora sînt unanime 
în a sublinia această trăsătură 
proprie personalității fascinante 
ca omenie a lui C. Dobrogeanu- 
Gherea. Datorită 
învățăturii marxiste 
dată dogmatică în critica 
Situarea scriitorului în timp ?i 
spațiu a constituit totdeauna pen
tru C. Dobrogeanu-Gherea un 
mijloc de înțelegere larg ome
nească, de salvare într-un fel. a 
unor scriitori care — ca Emines
eu — îl contraziceau însăși ideo

ei aplicarea 
nu e nicio- 

lui.

STUDII
CRITICE

tarare, rimbolismul ri modernis
mul.

In acest îndelung p complicat 
proces de evoluție, meritul prin
cipal al lui C. Dobrogeanu-Ghe
rea este acela de a n dezvoltat 
considerabil fondul criticii litera
re, în raport cu Maiorescu, prin 
efortul lui tenace și izbutit, de a 
aduce critica literară românească 
în ultimele două decenii ale se
colului XIX la zi, chiar dacă nu 
la același nivel valoric, cu criti
ca europeană. Adjectivul „mo
dern" abundă în scrierile lui cri
tice. Uneori îl întîlnești frecvent 
în aceleași pagini. A fi modem, 
pentru C. Dobrogeanu-Gherea, 
înseamnă în critică a sta la nive
lul lui Taine, Brunetiere, Faguet, 
Brandes, Mehring. A fi modem 
în literatură înseamnă pentru el 
a te situa între Balzac și Zola. 
Militînd pentru realism și pentru 
o „critică științifică'* în slujba 
acestuia, C. Dobrogeanu-Gherea 
spărgea conștient limitele îngus
te ale criticii strict estetice a lui 
Maiorescu, cerînd nu numai aju
torul filozofiei — care îi era dra
gă și mentorului Junimii — dar 
și apelînd la luminile sociologiei 
și psihologiei. Ele erau necesare 
pentru aplicarea sistemului său, 
în care opera literară oonstituia 
centrul unor cercuri din ce în ce 
mai largi : personalitatea centru
lui ei, viața lui, ereditatea lui, 
mediul social în care s-a format 
și s-a dezvoltat — ca anteceden-

logia lui, credințele lui socialiste. 
A explica însemna pentru C. Do
brogeanu-Gherea „a înțelege", 
iar a înțelege însemna pentru el 
„a respecta" valorile reale și du
rabile și a ține seama de carac
terul complex și aparte al feno
menului artistic. „Intr-adevăr 
arta — spune răspicat C. Dobro
geanu-Gherea — e una din cele 
mai complexe manifestări ale 
spiritului omenesc și totodată e 
foarte puțin supusă la legi știin
țifice". El merge atît de departe 
îneît concede că „intuiția" une
ori face mai mult decît „analiza" 
în critică și în consecință „ci
titorului 1 se cere inspirație ca si 
artistului". Și pentru Gherea 
deci, critica e și „operă de artă“, 
nu numai de știință. Chiar dacă 
firea Iui de altist nu a fost atît- 
de puternică îneît să demonstre
ze peremptoriu prin însăși opera 
lui critică acest adevăr, formula
rea lui răspicată de către C. Do
brogeanu-Gherea a constituit un 
factor fecund în critica noastră 
literară, chiar dacă nu a fost re
cunoscut pe față întotdeauna.

Prin generozitatea ei funciară, 
prin larghețea ei de vederi, prin 
suplețea ei în înțelegere, critica 
lui C. Dobrogeanu-Gherea a 
constituit nu numai un impuls 
extrem de rodnic pentru contem
poraneitatea lui, ci și pentru 
posteritate.

OVIDIU PAPADIMA

A

EXPOZIȚIE

(una din cele 118 u- 
nități de acest feL 
răspîndite pe-ntreg 
teritoriul țării) 
drept obiectiv 
trai avertizarea 
tăților agricole
cuprinsul raionului 
în legătură cu apari
ția dăunătorilor la 
culturile cerealiere, 
pomicole etc. Tot de 
aici pornesc și îndru
mările corespunzătoa
re, soluțiile cele mai 
eficace. Și toate în
scrise pe cartonașul 
acela dreptunghiular, 
de forma unei cărți 
poștale. Aproximativ 
300 de asemenea car
tonașe — buletine 
de avertizare — ex
pediază lunar tînăra 
laborantă.

— Nu acesta, este, 
greul subliniază Mar-

I

CE CERAMICA VECHE

SUCEAVA (de la corespon- 
entul nostru).
In una din sălile Muzeului 
nografic din Rădăuți, a 
st deschisă o expoziție de 
tramică veche. Sînt expuse 
;i vase realizate de renu- 
liți olari din Marginea, exe- 
itate fără aplicarea luciu- 
ii fapt care le sporește au- 
mticitatea. De o deosebită 
tenție se bucură ceramica

de Rădăuți în realizarea 
maestrului Constantin Coli- 
baba, exponatele cuprinzînd 
motive decorative într-un co
lorit extrem de viu, prelu
crate după legendele și bas
mele bueovinene. Expoziția 
constituie un act de prețuire 
adus acelor care cu migală 
și pasiune, păstrează și con
tinuă minunatele îndeletni
ciri tradiționale.

„Ir. Tîrgu Mureș există do»ji 
cluburi și vreo zece săli euftu- 
rale ale întreprinderilor rare 
au de fapt un profil de elub — 
ne apune tov. fratf Hadae. 
Dar în ultima Trema tineri 
care vin la duburi — couă 
zile, patru sau șapte — »nt 
din ce înce mai puțini. Condu
cerile cluburilor, fie eă este 
vorba de direcori salariați, fie 

Ică sînt asigurate de responsa
bilii culturali ai sindieatelor, 
au depășit de curînd etapa 
aceea în care prin „activitate 
culturală" se subînțelege doar 
un șir de conferințe neatrac
tive și adevărul este că acum 
nu prea știu ce să pună în loc. 
Din cînd în cînd cîte o așa-zisă 
„întîlnire" (nu totdeauna cu 
personalități autentice, care au 
realmente ce să spună tineri
lor), niște excursii la sfîrșit de 
săptămînă (în care „meritul* 
organizatorilor culturali este 
doar de a contracta autobuzele 
cu ONT-ul, pentru că progra
mul propriu-zis al excursiilor 
este de obicei „adlibitum"), 
foarte rar cîte o „ seară a tine
retului".

„După părerea mea — ada
ugă tov. Tihomer Olvedi — 
comitetele UTC din întreprin- 

Ideri nu izbutesc încă să aibă 
suficientă inițiativă în ce pri- 

Ivește organizarea unor acțiuni 
atractive. Deseori ele nu știu 
să-și creeze nici prestigiul ne
cesar. Un exemplu : acum cî
teva săptămîni, organizația 
UTG de la „Metalotehnlea"

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

„In general - colaborăm,
în particular, mai avem și lipsuri"

avea in plan o seară distrac
tivă pentru tineret. S-a alcă
tuit programul, s-au emis 

In acel moment au 
apărut însă străvechile inerții 
din partea conducerii și a co
rni aerului sindical : n-o să se 
poată, muncitorii sînt în ajun 
de salariu, bufetul nu va avea 
căutare... Organizația UTC a 
dezarmat imediat. Â fost ne
voie de intervenția unei acti
viste a comitetului orășenesc 
ca să se vadă că o asemenea 
seară se poate organiza și fără 
bani prea mulți și că I.A.P.L.- 
ul poate pune la dispoziție bu
fetul cu plata la salariu. Pînă 
la urmă, tinerii de la „Meta- 
lotehnica" au petrecut o seară 
agreabilă, dar nu din meritul, 
propriei lor organizații.

Dotarea materială a clubu
rilor este de asemenea cu totul 
insuficientă. Există cîte o gar
nitură de șah, una de remi, 
cîte un televizor care ba merge 
ba stă (pentru că nimeni nu 
vrea să-și asume „riscul" de 
a-1 lua în primire), eventual o 
masă de ping-pong șchioapă 
și un pian stricat. Se mai află,

pe loi-oolo, cîte un mgnetofon 
sau un pick-up care ar putea 
servi, de pildă, la un curs pen
tru învățarea dansurilor mo
derne (ce succes ar avea un 
asemenea curs printre tineri!), 
dar care de regulă stau încu
iate prin ungherele unor bi
rouri.

Soluția nu poate fi decît 
una: printr-o administrare, 
mai gospodărească a fonduri
lor culturale, să se procure 
treptat materiale moderne de 
club: mese de biliard, de 
ping-pong, popicări'i, jocuri de 
șubah și — de ce nu ? — cîteva 
din acele jocuri mecanice sau 
electronice care se bucură de 
atîta căutare în vremea din 
urmă. în asemenea condiții 
cluburile n-ar mai fi atît de 
pustii. Ele sînt așa pentru că 
noțiunea de club s-a pierdut 
pe drum și trebuie readusă la 
adevărata ei valoare.

Locul unde lipsa de coordo
nare a eforturilor comitetelor 
UTC și a comitetelor sindicale 
din întreprinderi se . face sim
țită poate cel mai acut este 
activitatea formațiilor artistice.

Am primit încredințarea că 
_„UTCriJÎ se preocupă de mobi

lizarea tinerilor la formații", 
că „proaspeții absolvenți ai 
școlilor profesionale sînt coop
tați imediat, ba chiar în cadru 
festiv, în activitatea echipelor 
artistice" etc. Dar la Electro- 
Mureș, una din întreprinderile 
mari ale orașului (peste 1000 
de muncitori, dintre care mai 
bine de o pătrime tineri), tov. 
loan Pragai, secretarul comite
tului UTC, mărturisește că „for
mațiile artistice — cor, echipă 
de teatru, orchestră de muzi
cuțe, brigăzi de agitație — exi
stă, practic, numai în perioada 
concursurilor, iar orchestra de 
muzică ușoară se află încă de 
anul trecut în organizare".

O vizită 
dezvăluie și 
diminuează 
rării dintre 
atunci cînd 
mosfera rarefiată a generalită
ților în aerul tare al concretu
lui. Secretarul comitetului UTC 
și președintele comitetului sin
dical se înțeleg excelent, sînt 
vechi tovarăși de muncă și

la Electro-Mureș 
alte aspecte care 
eficiența colabo- 
UTC și sindicat 
se pășește din at-

prieteni buni. Dar eforturile 
lor unite n-au Izbutit să ducă 
pînă în prezent la rezolvarea 
unor deziderate culturale ele
mentare, vechi de cîțiva ani, 
ale tinerilor din întreprindere. 
„Sala culturală" a fabricii, dis- 
punînd de condiții excelente, 
este folosită de oricine, numai 
de tinerii de la Electro-Mureș, 
nu. Pentru activitatea de club 
s-a repartizat în ultima vreme 
o altă sală, care pînă acum 
cîteva săptămîni era destinată 
realizării unor prototipuri. In 
afară de faptul că noua desti
nație a sălii are fatalmente un 
caracter provizoriu (tov loan 
Pragai se teme că la prima 
ocazie ea va fi redată creatori
lor de prototipuri), timp de cel 
puțin trei zile pe săptămînă 
acolo au loa fel de fel de șe
dințe, care întrerup activitatea 
de alub. De altfel, activitatea 
actuală se rezumă la o masă 
de ping-pong, două de șah, de 
două ori cîte două ore de func
ționare a bibliotecii și — dar 
numai în cazul în care condu
cerea fabricii va hotărî în sfîr- 
șit să-l pună la dispoziția clu-

bului — un televizor. Nu e de 
mirare că statisticile cele mai 
optimiste indică, săptămînal, 
prezența la club a cel mult 60- 
70 de tineri.

De mai bine de cinci ani, co
mitetul UTC și conducerea 
sindicatului se străduiesc să ob
țină aprobarea conducerii pen
tru construirea unei case de 
week-end care ar oferi condiții 
ideale pentru petrecerea tim
pului liber al tinerilor și al 
mai puțin tinerilor din între
prindere. Și de mai bine de 
cinci ani nu se poate găsj o 
soluție legală pentru procura
rea celor 30. 000. lei cît ar co
sta materialele necesare clă
dirii (construcția urmînd a se 
realiza prin muncă voluntară 
la care ar participa bucuroși 
toți muncitorii întreprinderii, 
mari amatori de odihnă în aer 
liber). Odată investiți acești 
bani, casa de week-end ar pu
tea deveni rentabilă în doi- 
trel ani, prin perceperea unei 
taxe minime de intrare de la 
salariați sau numai de la mem
brii familiilor lor. Dar povestea 
se lungește și amenință să se 
lungească la nesfîrșit, atita 
vreme cît UTC-ul și sindica
tul nu vor depăși, în colabora
rea lor, faza declarativă a „în
țelegerii". Se simte, așadar, 
nevoia ca „înțelegerea" dintre 
comitetul orășenesc UTC și 
Consiliul local al sindicatelor 
să devină colaborare efectivă, 
mai ales la nivelul întreprin
derilor, pentru ca timpul liber 
al tinerilor muncitori să bene
ficieze într-adevăr de pe urma 
acestei înțelegeri.



„OEDIP**
Lucrarea de căpetenie a lui 

Enescu, „Opera vieții mele" — 
după cum singur o numea — 
Oedip cuprinde în paginile 
sale valori de o sensibilitate 
umană și de profunzime fi
lozofică ce-l situează printre 
marile capodopere ale 
lui. Sinteza . unor ___
muzicale cuprinzînd atît spa
țiile geografice cit și tempo
rale (de la antica Thebă și 
Atenă, cu melopeele lor, pînă 
la impresionismul debussyst 
trecut prin Brahms și Wagner 
— 0 totuși atît de pătruns de 
spiritul românesc) Oedip se 
înscrie ca o nestemată a mu
zicii noastre și universale.

Spectacolul cu Oedip dat 
acum în primele zile ale Fes
tivalului a avut o semnifica
ție particulară dat fiind ca
racterul omagial al gestului.

Interpretarea a purtat am
prenta unui aci pătruns de 
însemnătatea momentului și 
aici trebuie relevat rolul diri
jorului Mircea Popa în contu
rarea sensului dificilei parti
turi. Din distribuție s-a re
marcat copleșitorul actor și 
cîntăreț care este, în Oedip, 
David Ohanesian. Este greu, 
este imposibil de imaginat un 
interpret mai adecvat rolului, 
în imaginea noastră Oedip se 
confundă cu Ohanesian. Fru
moasa prezență vocală și sce
nică a Elenei Cemei în Io- 
casta ; intensă, pătrunzătoare, 
intervenția episodică, în rolul 
Sfinxului a Zenaidei Pally.

Dificila partitură corală a 
fost interpretată cu precizie, 
corul intuind aci filiația ro
mânească nemijlocită și re- 
dînd cu sensibilitate și vigoa
re această latură a muzicii 
corale, mai puțin cunoscută 
din arta enesciană.

Orchestra, în ciuda unor in
consecvențe întâmplătoare a 
știut să transmită intenții in
terpretative subtile, audiția 
dovedind o pregătire deosebit 
de minuțioasă a acestui spec
tacol.

genu-
civuizații

SILVIU GAVRILA

MEMENTO ENESCIAN
După Simfonia I, audiată In 

Concertul de deschidere, prima 
zi de manifestări a Fertivalului 
ne-a dăruit o agendă integral în
chinată artei enesciene: Ia Ate
neu un excelent concert de ca
meră, iar la Opera Română pri
mul spectacol cu „Oedip".

De la Sonata pentru violină șl 
pian concepute în 1897 pînă la 
aoea zguduitoare confesiune scri
să pe patul de suferință în pa
ginile Simfoniei de cameră, crea
ția camerală enes^ană constituie 
un arc de boltă — expresie a 
unei necontenite aspirații spre 
perfecțiune.

Interpretul Enescu, promotorul
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prestigioaselor ansambluri came
rale ide veacului, a cultivat mu
zica de cameră — și Catalogul 
celor 33 de opusuri ale sale a- 
testă din plin acest fapt — cu o 
pasiune constantă.

Primul concert cameral al Fes-

'1 WR

MF/

li
jF" * r- ■

într-una din pauzele juriului 
de canto
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tivalului a unit trei din cele mai 
reprezentativ© lucrări ale lui E- 
nescu . Octetul (una din cele mai 
temerare încercări făcute la în
ceputul veacului pentru lărgirea 
formelor tradiționale). Simfonia 
de cameră și un Trio scris în 
miezul celui de al doilea deceniu.

Punctul central al concertului 
a fost fără îndoială Trioul. So- 
cotindu-1 pierdut, Enescu nu l-a 
mai inclus în suitele sale de o- 
pusuri. Găsit recent la Iași, prin 
investigațiile lui Romeo Dră- 
ghici, directorul Muzeului Enes
cu, Trioul a fost integrat după o 
minuțioasă reconstituire datorată 
compozitoarei Hilda Jerea în re
pertoriul formației „Mtlsica No
va".

Scris în anii prunului război 
mondial, Trioul ne readuce du
pă experiența neoclasică a Suitei

a IT-a climatul atât d© specific 
compozitorului. Marile sinteze 
enesciene continuă. „Umbrele" 
lui Frank, Debussy, Brahms, 
Faurd, apar, dar peste tot plu
tește inefabilul spirit enescian, 
în orice măsură întâlnești elemen
tele caracteristic© ale întregii o- 
pere de maturitate a compozito
rului.

Trioul înlănțuie un cuceritor 
Alegretto, o vibrantă Temă cu 
variațiuni și un fremătător Final.

Minunate ni s-au părut la a- 
ceastă primă audiție ipostazele 
variațiilor fermecătoarei melopei 
(cu culori atît de românești) fo
losite drept temă a Andantelui.

De la acest prim contact, 
Trioul poate fi socotit indispen
sabil înțelegerii operei eneseie- 
ne, cîștigîndu-și totodată un 
drept permanent de afiș.

Alături de Trioul din formația 
„Musica Nova" (Hilda Jerea, 
Mircea Opreanu, Cătălin Ilea), 
orchestra de cameră a Filarmo
nicii clujene a demonstrat sub 
conducerea animatorului ei, Mir
cea Cristescu, acea solidă pregă
tire profesională pentru care am 
prețuit-o întotdeauna.

Acad. Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, a părăsit 
joi la amiază Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Moscova. La in
vitația lui V. I. Eliutin, mi
nistrul învățămîntului superior 
și mediu de specialitate din 
U.R.S.S., ministrul român va 
vizita centrele universitare 
Moscova, Tbilisi și Kiev și va 
avea întrevederi cu conducă
tori ai învățămîntului de toa
te gradele din Uniunea Sovie
tică.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, printre persoanele 
oficiale prezente se afla A. V. 
Basov, ambasadorul 
Sovietice și membri 
sadei.

in rețeaua comercială
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(Urmare din pag. I)

Uniunii 
ai amba-

strunguriLa Uzina de 
din Arad a început lu
crul într-o hală de prelucrări 
mecanice. Mașinile și utila
jele de înaltă tehnicitate per
mit organizarea superioară a 
întregii producții de piese și 
repere. Darea în funcțiune a 
noii clădiri contribuie la creș
terea producției cu 500 strun
guri pe an. în cadrul uzinei, 
se mai află în construcție și o 
secție de montaj.

•'/

TURNEUL DE BOX
AL ARMATELOR PRIETENE

Printre spectatorii primului 
„Oedip“ din Festival, se afla și 
Henri Gagnebin, președinte al 
Federației internaționale a con
cursurilor muzicale. Am avut o 
scurtă convorbire la sfîrșitul 
spectacolului, cînd impresiile 
despre creația lui Enescu erau 
încă foarte proaspete.

— Dacă nu mă înșel, ați mai 
văzut „Oedip", la ultima ediție 
a Festivalului. Ce v-a îndemnat 
să-1 revedeți acum ?

— Să rectificăm : acum îl re
văd pentru a treia oară. în nici o 
ediție a Festivalului n-am lip
sit de la întâlnirea cu „Oedip“.

— în cazul acesta, puteți face 
și comparații între spectacole...

— Evident. Cel din seara a- 
ceasta mi se pare net superior 
față de cele anterioare. Totul 
„s-a așezat*4 — ca să spun așa — 
și explicația nu e prea compli
cată : opera a dezvăluit totul, în 
condițiile foarte bune de pre
gătire a ei.

— V-a captivat la fel ce pri
ma oară ?

— Firește. în primul rînd, 
fiindcă muzica e aceeași. Și cu 
cît o asculți mai mult cu atît îi 
acorzi mai multe elogii. în al 
doilea rfnd fiindcă și spectaco
lul se păstrează intact, în toate 
compartimentele Iul. Dar opera 
parcă retrăiește acum cu mai 
multă forță și strălucire. în spe
cial David Ohanesian cîntă ma
gistral în rolul titular. Ceea ce 
m-a frapat în mod deosebit de

data aceasta, a fost corul — ex
celent.

— Dacă amintirile dumnea
voastră își păstrează încă pros
pețimea, nu se poate să nu fi 
observat că astă-seară am avut 
de-a face cu un debut : al diri
jorului Mircea Popa. Cum vi s-a 
părut ?

— O apariție excelentă, o ba
ghetă foarte sigură. Orchestra 
cîntă foarte bine. Poate că la 
începutul spectacolului au exis
tat unele ezitări. „Demarajul*4 
orchestrei mi s-a părui puțin 
cam dificil, laborios. Dar și-a 
revenit foarte repede, tălmăcind 
cu subtilitate partitura. De alt
fel, nu e de mirare cînd e vor
ba de muzica lui Enescu. „Oe
dip" e o lucrare austeră, severă, 
dramatică în cel mai înalt 
grad.

EM. ARNOTU

Orice s-ar spune, amatorii de 
box rămîn printre cei mai sta
tornici spectatori. După o ju
mătate de oră de la 
începerea primei semifinale a 
turneului internațional din a- 
ceastă săptămînă începuse o 
ploaie de vară, dar potcoava 
stadionului Republicii era a- 
proape plină. Gala serii se a- 
nunța interesantă și nu pă
reau dispuși să cedeze nici la 
o torențială.

Numai că așa cum se în
tâmplă adesea, stoicismul a- 
matorilor nu este întotdeauna 
răsplătit. Așa s-au petrecut 
lucrurile și acum ; din cele 10 
partide care promiteau să fie 
interesante, numai 2—3 au 
confirmat într-o măsură oare
care așteptările. Șl anume, ca
pul de afiș al galei: Chivăr- 
Agheev, un duel pasionant,

nedecis pînă în ultimele se
cunde, apoi Stepașkin — Li 
Ok Kan și doar în parte, ulti
mul meci Vasiukin — Limant.

Sportivii coreeni, prezenți 
în ring cu patru semifinaliști, 
cu o surprinzătoare comporta
re în partidele precedente, au 
deziluzionat și, în consecință, 
au coborît, pe rînd, învinși 
treptele ringului.

Surpriza atît de mult gus
tată într-un spectacol sportiv, 
ne-a fost oferită de cea mai 
palpitanta partidă : Chivăr — 
Agheev. Ultimul, campion eu
ropean la Roma, boxer cu re
ale calități tehnice și tactice, 
s-a situat în nota primei sale 
evoluții și a cedat cu fiecare 
minut în fața unui boxer, cu o 
mai modesta carte de vizită, 
dar apreciat pentru box cura
jos, bine gîndit tactic. Aici se

O.S.T.Ă. anunțâ:
Ultimele bilete pentru manifestările din cadrul celui de al 

IV-lea FESTIVAL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU”, 
se vlnd la casa din Calea Victoriei 68—70, telefon 13.53.76.

Casa este deschisă între orele 10—13 ți 17—20.
Schimb dur de lovituri intre SOKOLEH fi FROLOV (ombg Ț.8.FLA.)

Foto: VIOREL RABA

află de fapt secretul victo
riei boxerului român.

La un pas de înfrîngere în 
repriza de mijloc, Chivăr a re
ușit în ultima să-și contraca
reze inteligent adversarul cu 
lovituri eficace care au 
convins juriul să-i acorde 
punctajul victoriei și drumul 
către finală. Prezența lui Chi
văr în cea de a cincea și ul
timă gală a turneului ne face 
să sperăm la o victorie 
deplină, ceea ce ar spori me
ritele victoriei unui campion 
european de talia lui Agheev.

De bună seamă din cei 
șapte boxeri români promova
ți în meciurile semifinale, Chi
văr nu va fi singurul care va 
urca pe ring sîmbătă seara : 
Gruiescu, Ciuca, Simion, Zil- 
berman, Stumf și Gorea sînt 
boxeri talentați, apreciați pen
tru practicarea unui box teh
nic și-i firesc să așteptăm îm
bogățirea propriului palmares 
și-al sportului românesc ca 
victorii de prestigiu.

C.F.R.) foarte aglomerate s-au 
organizat două schimburi. în u- 
nitățile din centru, în orele do 
vîrf lucrează un număr mai mare 
de vînzători. în adaptarea aces
tor orare consultările largi cu 
cumpărătorii au fost hotărîtoare.

Maleabilitatea orarelor este jus
tificată și de ponderea vînzărilor 
de duminică dimineața cînd toa
te magazinele sînt deschise: 
383 000 lei vînzări, față de 
301000 lei încasați, luni, într-o 
zi întreagă.

Și în orașul Ploiești instrucți
unile M.C.I. au fost aplicate cu 
operativitate stabilinau-se în 
mare parte programe judicioase. 
Mai sînt însă și anomalii.

Magazinul de legume și fruc
te — slab aprovizionat — este 
deschis de la 6—11, 15—18.
Grecu Gh., Mitrescu Gh., Nicu- 
lescu Ion își cumpărau provizii: 
„Ce să facem ?" Intr-adevăr ce 
să facă ?

La Uzina mecanică Ploiești, la 
ora 11,30 magazinul alimentar 
era plin de cumpărători, munci
tori din uzină. Pauza de masă: 
ora 12.

— De ce, nu ni se aduc la 
banc cu căruciorul produse la 
preț de alimentara, în cantități 
mici cântărite împachetate în per
gament ? Sînt trei ■vânzători : u- 
nul ar putea să ne servească. 
Iată o soluție care nu mai are 
nevoie de argumentare.

Programele stabilite de condu
cerea administrativă pentru ma
gazinele de la Brazi — la pîine 
5,30—7,30; 11—19,45 și la Ali
mentara 6—7,30 și 11—16 nu sînt 
respectate.

— Nu ne putem face planul 
— se plîng gestionarii. Noi a- 
veam mulți cumpărători din co
munele învecinate Popești, Ne- 
goești, Brazi, Bătești, Tătărani. 
Și chiar cu aceste restricții pen
tru muncitorii combinatului ei 
tot vin la cumpărături în timpul 
lucrului.

Problema aduce în discuție 
două aspecte. Trebuie căutate și 
alte soluții pentru întărirea dis
ciplinei, dar e bine ca orice mo
dificare de orar să fie și rezul
tatul unei necesități efective, în 
prealabil bine studiate, pe baza 
sugestiilor cumpărătorilor, ale lu
crătorilor unității, echipelor de

CINEMA • TELEVIZIUNE VINERI
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VASILE RANGA

PE SCURT

control obștesc etc. Oricum, aici, 
programul unităților comerciale 
este susceptibil de îmbunătățiri.

.Închis pentru..
...inventar*4 „...pentru pri

mirea mărfii"... etc. și, oonster- 
nat, cumpărătorul întâlnind acest 
afiș lipit pe ușa magazinului, 
caută din ochi o unitate simi
lară.

întreruperea temporară a acti
vității constituie, fără îndoială, 
o necesitate reală. Practic vor
bind, nu se poate vinde decît 
marfă transportată și inventaria
tă. Dar organizarea și planifica
rea unor asemenea operații 
în timpul programului este lip
sită de rațiune și în dese cazuri 
aduce surprize dintre cele mai 
neplăcute cetățeanului. Se apre
ciază că au fost afectate în a- 
cest an, unor asemenea opera
țiuni circa 2500 ore, în orașul 
Ploiești. Asta înseamnă că fie
care magazin al orașului — mare 
sau mic — a fost închis 1—2 zile 

în ceea ce privește folosirea 
cit mai rațională a spațiilor co
merciale și asigurarea unei efi- 
ciențe economice superioare 
ploieștenii remarcau :

Lipsa ’ 
comercial 
Lipscani, 
resimte 
populației, 
dernizare 
Centrale — care 
cu succes și ca spațiu (2 500 
m.p.) și ca vad — unitățile 
demolate — trenează. „Calea 
Oilor", vad comercial cu tra
diție este neglijat de Sfatul 
popular. Mici ateliere 
șugărești rețin la ora 
un important spațiu 
cial.

în această ordin© de 
impune dezvoltarea sferei ser
viciilor : transportarea la domi
ciliul cumpărătorilor a ghe- 
ței și a laptelui pe bază de 
abonament, desfacerea produ
selor „Gospodina" (sînt în oraș 
două unități, ambele în Hale, 
închise exact în orele de soli- 

mlarizarea, impuki-
—r pe 

de comandă telefonică

unui important vad 
— 2 000 m.p. —
demolat recent, se 
în aprovizionarea 
Lucrările de mo- 

a etajului Halelor 
pot înlocui

mește- 
actuală 
corner-

idei «e

citare) popularizarea, imp 
onarea livrării mărfurilor 
baza 
etc.

(VA URMA)

MESAJE DIN LARG
(Urmare din pag. I)

■—■
AGONIE ȘI EXTAZ

rulează la Patria (orele 12; 15; 
18; 21).

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Republica (orele 8 ; 
10,30 ; 13,15 ; 18,45 ; 21,30), Ca
pitol (orele 9,15 ; 11,45 ; 14,30 ;
17.15 ; 20,15), Feroviar (orele 
8; 10,30; 13,15; 16; 18,45; 
21,15), Excelsior (orele 9,15 ; 
12 ; 15 ; 17,45 ; 20.15), Modern 
(orele 9,30 ; 12,15 ; 15,30 ; 48,15 ; 
21).

SURCOUF TIGRUL CELOR 7 
MĂRI

rulează la Luceafărul (orele 
8;'10; 12; 14 ; 16 ; 18 ; 20,15), 
București (orele 9 î 11 ; 13 ;
15; 17; 19; 21), Circul de stat 
(orele 11 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).

SINGUR PE LUME
rulează la Festival (orele 8.45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

SA-MI FACEȚI MIE UNA CA 
ASTA !

rulează la Tomis (orele 9 ;
11.15 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30),
Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) .

FIUL COMPANIEI DE PARTI
ZANI

rulează la Lumina (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20.45).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la Union (orele
20.30) , Flacăra (orele 
18; 20,30).

FILME DE ANIMAȚIE
rulează la

PESCARUL 
rulează la 
13.45 • 16 :

CĂUTĂTORII DE AUR 
ARKANSAS

julează la Giulești 
10,30; 15,30 ; 18 ; 20,30), Bu-

cegi (orele 15,30 ; 20,30), Mio
rița (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

HOȚUL DE PIERSICI 
rulează la Dacia (orele 16.45; 
21 în continuare).

CALATOR» FANTASTICA 
rulează la Buzești (orele 15.30 ; 
18). Aurora (orele 9 ; 11,45).

SPARTACUS (orele 14,45; 18,15).
CĂSĂTORIE în STIL ITALIAN 

rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

CANALIILE
rulează la Grivlța (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 ; 20.30).

UN HECTAR DE CER
rulează la Gloria (orele 9;
11.15 : 13.30 : 16 ; 18.15 ; 20,30).

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Unirea (orele 16 : 
18.15).

CARTBA DE LA BAN MICHE
LE

ruleazl la Vltan (orele 1S.30 ; 
18).

PRINTRE VULTURI
rulează la Popular (orele 
15.30; 18; 20,30), Cotrocenl (0- 
rele 15,30; 18; 20,30).

PANTERA NEAGRĂ
rulează la Arta (orele 18,30 ; 
18 ; 20,30), Moșilor (orele
15,30 ; 18).

?APTE BĂIEȚI 81 O ȘTREN
GĂRITĂ

rulează la Munca (orele 10; 
15,30 ; 17,45 ; 20).

ZODIA FECIOAREI
rulează la Cosmos (orele 15.30 ;
18 : 20.30).

INSPECTORUL DE NOAPTE

15.30 ;
15,30;

Union (orele
DIN LOUISIANA
Doina (orele
18.30 : 20).

18).

11.30 :

DIN

(orele

G R A DINI
SURCOUF TIGRUL CELOR 7 MĂRI rulează la Doina (orele 

19.30).
SINGUR PE LUME rulează la Festival (orele 19,30).
CUM SĂ FURI UN MILION rulează la Capitol (orele 19,45), 

Arenele libertății (orele 19,30).
CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS rulează la Bucegi 

(orele 19,45).
MOMENTUL ADEVĂRULUI rulează la Unirea (orele 20).
FATA IN DOLIU rulează la Expoziția (orele 19,30).
SĂ-MI FACEȚI UNA CA A8TA ! rulează la Tomis (orele 19,30). 

FEMEIA NECUNOSCUTA rulează la Vitan (orele 19,30).
CĂLĂTORIE FANTASTICA rulează la Buzești (orele 20.30).
PANTERA NEAGRĂ rulează la Arta (orele 19,30), Moșilor 

(orele 20).
BANDA DE LAȘI rulează la Colentina (orele 20,30).
800 DE LEGHE PE AMAZOANE rulează la Progresul-Parc 

(orele 19,30).
SPARTACUS (ambele serii) rulează la Aurora (orele 19,30).
DARCLEE rulează la Lira (orele 19,30).
VIAȚA LA CASTEL rulează la Rahova (orele 20).

HAI, FRANȚA ! rulează la Parcul Herăstrău (orele 19,30).

rulează la Viitorul (orala
15.30 ; 18 ; 20.30).

SPARTACUS 
(ambele serii) 
rulează la Melodia (orele 3 ;
12.30 ; 16.15 ; 20,15).

COMISARUL X
rulează la Volga (orele 9,30 ; 
11,45 î 16,30 ; 18,15 ; 20,30), Fla
mura (orele 9 ; 11,30 ;
18 ; 20.30), Lira (orele 
18 ; 20.30).

FRENCH-CANCAN 
rulează la Progresul
15.30 : 18 : 20.30).

MONEDA ANTICĂ 
rulează la Ferentari 
15,30; 18; 20,30).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

rulează la Pacea (orele 15,30; 
18; 20,30).

DULCEA PASARE A TINERE
ȚII

rulează la Drumul Sării (ore
le 15).

COMISARUL X (orele 17,80 ; 20). 
VIATĂ LA CASTEL

rulează la Rahova 
15,30: 18).

FALSTAFF
rulează la Pacea (orele 
18 ; 20,30).

CU BĂRBAȚII E O ALTĂ 
POVESTE

rulea2fi la Central (Orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45).

VULCANUL INTERZIS 
rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30)

TOVARĂȘA, COSTUMUL DE 
CEREMONIE, ARHITECTURA 
UNIVERSULUI, NOTA ZECE 
LA SPORT, CANCERUL ME
TALELOR, ALBINA ROMA
NEASCĂ. 23 AUGUST 1967, 

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

UNDE ESTE AL IIIAJEA 
REGE ?

rulează la Victoria (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 2O,4S).

15.30 J
15.30 ;

(orele

(orele

(orele

15,30 j

I
I
I
I
I
I
I
I
I
§

18,0* Drumuri șl popasuri (E- 
mlsiune turistică) ; 18,20 Buleti
nul circulației rutiere; 18,30 
Pentru copii : A.B.C. — De ce T
Flori șl stele de piatră" ; 18,50 

Filmul „Poveste despre spirite
le vtatulu!" ; 19,00 Pentru tine
retul școlar : „Neobișnuita călă
torie In lumea cărților". 19,30 
Telejurnalul de seară ; 20,00 Al 
IV-lea Concurs șl Festival In
ternațional „George Enescu" — 
1987, „Bărbierul din Sevilla", 
de Gioacchino Rossini ; In pau
ze : Evocare : Mihail Kogălni- 
ceanu. Agenda celui de al IV- 
lea Concurs șl Festival interna
țional „George Enescu"; 22,40
Telejurnalul de noapte. 22,50 
închiderea emisiunii.

• în „16-mile" de finală ale 
„Cupei Cupelor" la fotbal s-a în
registrat un scor record : echipa 
scoțiană Aberdeen a învins cu 
scorul de 10—0 (4—0) formația 
islandeză Reykjavik.

în cadrul aceleiași competi
ții, la Hamburg, echipa S. V. 
Hamburg a dispus cu scorul de 
5—3 (2—1) de formația Freja 
Renders.

• Cu prilejul unui ooncurs de 
atletism ce a avut loc la Buda
pesta, sprinterul maghiar Mihal- 
fy a egalat recordul țării sale în 
proba de 100 m, fiind cronome
trat cu timpul de 10” 3/10.

• Rod Laver, câștigătorul re
centului turneu de tenii rezervat 
profesioniștilor de la Wimbledon, 
a fost învins ou 4—6, 6—2, 4—6 
de spaniolul Andres Gimeno în 
semifinalele turneului internațio
nal de la Benoni (Republica Sud- 
Africană),

• Cu prilejul unui ooncurs de 
atletism desfășurat la Praga, cu
noscutul sportiv cehoslovac Lud- 
vik Danek a câștigat proba de a- 
runoarea discului cu 63,76 m.

• în cadrul unui concurs at
letic disputat la Kiel, atletul 
vest-german Uwe Beyer a stabi
lit un nou record al țării sale în 
proba de aruncarea ciocanului 
cu o performanță de 69,08 m. Ve
chiul record era de 68,80 m și 
fusese stabilit de Beyer la 4 au
gust 1966 la Stuttgart

aducă banda aceasta ca cuvin
tele noastre pentru voi. Ne vom 
întâlni mai târzia, dar știa că 
ne vom aștepta cu același dor 
și răbdare".

DINU STELIAN î „Lenuța 
dragă, îți vorbesc pe această 
cale după atâtea luni de ne- 
vedere. Cu ocazia zilei de 
15 august, ziua de naștere a ta 
și a fiului nostru Marian, vă 
doresc sănătate și mult noroc, 
îmi pare rău că nu pot fi acasă 
pe 15 septembrie să-1 conduo 
pe Marian la școală, în clasa I. 
Să-i spui că l-am cumpărat, 
insă, un ghiozdan".

ENESCU OCTAVIAN, timo
nier : „Iubiții mei, cutreier de 
mult oceanele. Am trecut prin 
Japonia, India, Ceylon. La Co
lombo am vizitat o foarte inte
resantă grădină sooiogică. Am 
ajuns apoi la Roterdam 
acum din nou spre . 
nia pentru a 9-a oară 
Versînd Pacificul. Am 
o parte din scrisorile 
în India. V-am scris și 
tept să-mi răspunde-țl 
gapore, post-restant".

MANOLACHE DUMITRU : 
„Draga mea nevastă, Eugenia, 
eu sînt sănătos, ceea ce Iți do
resc și ție și copilului nostru. 
Pentru mine, aflat la primul vo
iaj, totul a fost nemaipomenit. 
Nu voi uita niciodată ziua de 
vineri, 30 iunie, cînd la orele 
11,24 difuzoarele și sirenele va
sului anunțau treoerea Ecuato
rului. Am primit botezul apel 
șl urarea Iul Neptun de-a avea 
totdeauna vreme frumoasă. 
Ciudat, peste citeva zile ne-a 
prins furtuna. E drept, n-a 
venit Neptun să ne ajute, dar 
ne-am descurcat de minune și 
fără el. Vă sărut de la Ecuator, 
Ticu.

în sală, Eugenia zvîntă pe 
furiș o lacrimă de bucurie, în 
dojana blajină a celor din jur. 
Cuvintele izvorăsc limpede, 
distanțele Sînt reduse la scară 
milimetrică. Se creează o fu
ziune lirică greu de descris, cel 
din jurul magnetofonului trăind 
real impresia că-i au alături pe 
cei dragi, de pe mări și oceane.

iar
Japo- 

_„ tra- 
primit 

voastre 
eu. Aș- 
la Sin-

ea...
„Vă vorbește Mien Marius, 

singurul marinar de pe vas 
care na sînt din Constanța* Vă 
rog să dați un telefon la Bucu
rești, 68—47—39, taxă inversă, 
pentru a transmite soției și fe
tiței mele Luminița, cele mai 
calde salutări din partea mea. 
Mă auzi. Luminița, tăticule ! 
Sper că ai terminat cu bine 
școala. Aș vrea ca toate efortu
rile și munca mea să fie o par
te din fericirea voastră".

Apoi :
„Garofiței îl urea succes în 

noul an școlar, iar Iul Nuți, cea 
mică, de la grădiniță, să învețe 
cît mai multe poezii să mi le 
spună cînd voi veni acasă44.

Soția lui Bodea Mihalache își 
trage copiii la piept! „Auziți, 
dragii mamei ce spune 
tăticu ?...“

Deodată :
„Ehei, să trăiești, tată, sărut 

mina, mamă. Aveți grijă de bu
toiul cu vin vechi și pregătiți- 
vă, pentru cînd mă întorc, de 
nuntă".

Și-n timp ce mama tînărului 
marinar Șerban Vaaile tresărea 
de uimire, bătrînul făcea cu 
ochiul celorlalți : „Șl fata îl 
așteaptă !“

în încheiere, se adresea
ză tuturor, șeful timonier 
Tudor Pețea, secretarul orga
nizației de partid de pe vas, un 
tînăr la 28—29 de ani : „Urați 
fiilor și soților dv. aflați pe 
oceanele lumii să le fie apa fe
rită de furtuni, iar noi vom 
face totul pentru ca datoria 
față de patrie să fie îndeplini
tă cu cinste și să ne intilnim 
sănătoși, gata pentru o nouă 
călătorie".

...Sîntem în septembrie, cînd 
se coc roadele și se adună re
coltele. Pe oceanele lumii, o 
navă înfruntă furtunile, înghi
țind distanțele. La bord, un 
pumn de oameni dîrji, cu dorul 
de casă legănat între pleoape, 
își face conștiincios datoria. 
Fie aceste rînduri un prinos de 
recunoștință și prietenie pentru 
acești oameni minunați, din 
partea unuia ce le-a ascultat 
emoționat cuvintele.

(Urmare din pag. I)

mulți fără echipament de 
lucru.

— Sînt angajat de o 
lună, nu am primit salo
petă (Marian Mocanu — 
strungar).

— Lucrez de un an. 
Am avut una de la școala 
profesională dar s-a rupt. 
De la fabrică nu am pri
mit (Gh. Matei — mode
lor).

Enumerarea celor care 
dau răspunsuri asemănă
toare ar putea continua. 
Urmarea o remarci prin 
secții, o primă consecință 
obligînd la purtarea haine
lor de stradă în timpul lu
crului.

Alt „obstacol" de care 
privirile se izbesc adeseori 
îl reprezintă „culorile11 e- 
chipamentului de lucru. 
Salopeta, albastră inițial, 
ia cu timpul cele mai ciu
date tonuri ajungînd pînă 
la negru murdar. De ulei, 
de pfdf, de zgură. Murdar 
pentru că mai există încă

tineri care „uită" să le 
spele. Angajăm o discuție 
cu unul din ei: Ion Po
pescu de 
pompe.

— Dacă
rup.

Refuzăm
tăm „argumentul". Spă
latul este o obligație,

la Uzina de

le spălăm, se

să accep-

pe ochi, găsește că e foarte 
potrivit să arate așa. Ni
meni nu-i spune nimic. 
Nici maistrul. Secția tur
nătorie a Uzinei de pompe. 
Ilie Nicolae pe post de 
„fachir" umblă desculț, 
deși are bocanci pe care 
întreprinderea îi pune gra
tis la dispoziție.

buie făcută neîntîrziat în 
primul rind de cei care le 
poartă. Și la această ope
rație maiștrii, conducerile 
întreprinderilor trebuie 
să-și spună cuvîntul.

— Implicațiile murdă
riei de pe hainele de lucru 
ne spunea tov. Ioana 
Achiței — medic la cabi-

nu numai din respect pen
tru ei, pentru tovarășii lor 
de muncă ci și pentru să
nătatea lor. E drept, la 
crearea unor atari feno
mene este vorba și de alt
ceva : neglijența conducă
torilor locurilor de muncă 
sub ale căror priviri îngă
duitoare se petrec. . Re
curgem la un exemplu din 
atelierul de injecție al Uzi
nei de mase plastice. 
Anastasia Tudor fără 
nasturi la halat, cu părul

Instrucțiunile N.T.S. 
prevăd clar „că hainele să 
fie bine încheiate și strînse 
pe corp, părul acoperit și 
strîns, pentru a nu fi prins 
la mașină în timpul mersu
lui. Umblă încălțat!" 
Instrucțiuni afișate peste 
tot, dar nerespectate. Și 
așa, alături de marea masă 
a muncitorilor îmhrăcați 
corect, curat, care dau un 
aspect civilizat secțiilor, se 
întîlnesc și aceste „puncte 
negre". Extirparea lor tre-

netul medical al uzinei de 
mecanică fină — ca să 
luăm un capitol al proble
mei puse în discuție, sînt 
deosebit de grave. Ele duc 
la apariția unor boli pro
fesionale a căror vindecare 
necesită de multe ori timp 
îndelungat. Este mult mai 
simplu ca ele să fie evi
tate, fiecare trebuind să-și 
spele și îngrijească hai
nele.

Și un fragment din dis
cuția avută cu tov. Cons-

stantin Stanciu, director m 
Comitetul de stat pentru 
protecția muncii.

— Se cunosc cazuri 
cînd accidentările din pro
cesul de muncă sînt- ur
mări directe ale încălcării 
instrucțiunilor privind pur
tarea obligatorie a echipa
mentului de lucru. Un ha
lat rupt sau desfăcut se 
poate agăța într-o mașină, 
o picătură de acid căzută 
pe un loc neprotejat poate 
provoca arsuri.

Raidul nostru a scos la 
iveală că ținuta la locul de 
muncă prezintă numeroase 
puncte criticabile. Exis
tența lor se datorează atît 
poziției anacronice a unor 
organe, cît mai ales tine
rilor care prin indiferență, 
evidențiază o îngrijoră
toare lipsă de simț- estetic 
și gospodăresc. în acest 
context, opinia colectivu
lui poate avea o influență 
favorabilă în sensul pre
venirii și înlăturării con
fuziei dintre ținuta „de 
strada" și cea „de lucru"<
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Activitate diplomatică

in problema Adenului
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Intr-o serie de capitale 

arabe se desfășoară o in
tensă activitate diplomati
că, în legătură cu situația 
din Aden și Federația A- 
rabiei de sud, unde forțe
le de eliberare au preluat 
controlul asupra unui nu
măr de 13 din cele 17 emi
rate și șeicate ale federa
ției.

La Cairo misiunea O.N.U. pen- 
ru Aden va avea în cursul zi-

Revolta
sindicatelor

britanice
Revolta sindicală contra gu

vernului laburist depășește 
cu mult cadrul lucrărilor con
gresului anual al sindicatelor 
britanice de la Brighton. Ea 
reflectă nemulțumirea crescîn- 
dă a populației față de măsu
rile guvernului.

Dacă la Congresul T.U.C. 
din 1964, Wilson declara în 
fața participanților că „a ve
nit timpul hotărîrilor, al ac
țiunilor și al importantelor 
schimbări", la actualele dez
bateri el nici n-a participat. 
Aceasta pentru că, așa după 
cum scrie FRANCE PRESSE, 
„fiecare delegat care l-a a- 
plaudat atunci știe astăzi că 
șomajul a ajuns la cifra re
cord de 550 000 de oameni, 
că guvernul laburist, apărut 
din mișcarea sindicală, a im
pus prin lege un control asu
pra salariilor, fără a se insti
tui un control asupra creșterii 
prețurilor. în locul paradisu
lui anunțat atunci de Wilson, 
Anglia cunoaște acum un șo
maj ridicat, o economie plina 
de dificultăți și se teme pen
tru viitorul său".

Toate acestea determină 
comentatorii politici să crea
dă că „în locul colaborării cu 
guvernul, cea mai mare parte 
a sindicaliștilor vor lua un 
drum propriu, ca singurii re
prezentanți ai muncitorilor".

lei de azi întrevederi cu repre
zentanți ai Frontului de Elibe
rare a Sudului ocupat și Yeme
nului (FLOSY) care vor expune 
membrilor misiunii poziția lor 
în problema situației din Federa
ția Arabiei de sud.

Abdel Qawee Mackawee, se
cretarul general al FLOSY, a 
avut la Cairo o întrevedere cu 
Abdel Khalek Hassouna, secretar 
general al Ligii Arabe.

La Beirut, lordul Shakleton, 
care a avut convorbiri cu mem
bri misiunii O.N.U., a declarat 
în cadrul unei conferințe de pre
să că în vederea reglementării 
actualei situații din Federația A- 
rabiei de sud, Anglia ar dori să 
ducă tratative cu reprezentanții 
Frontului Național de Eliberare 
și ai FLOSY, a căror existență 
nimeni nu o poate nega. De la 
Beirut el a plecat joi spre Riad, 
unde potrivit agenției U.P.I., va 
avea întrevederi cu regele Fei- 
sal al Arabiei Saudite, cu care 
va examina situația din Federația 
Arabiei de sud și îi va expune 
poziția guvernului britanic în a- 
ceastă problemă.

f. 3
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,,Statul Sealand își 
afirmă existența". Cu 
aceste cîteva cuvinte a 
fost proclamată zilele 
trecute nașterea celui 
mai mic stat din lume. 
Sealand (în traducere 
„pămîntul mării") este, 
de fapt, o veche for
tăreață în larg, cunos
cută sub numele de 
Roughs Tower și situa
tă la 16 kilometri de 
coasta britanică. Mai 
precis, este vorba de 
o platformă de ciment 
pe piloni care măsoară 
circa 600 de metri pă- 
trați.

Declarația de „naște
re" a noului stat a fost 
făcută de Roy Bates, 
fost proprietar al pos
tului de radio pirat 
„Radio Essex" și actu
almente patronul lui 
Roughs Tower. El a 
devenit, automat, ca
pul statului Sealand.

Faptul fiind anunțat 
sîmbătă, a fost înregis
trat de britanici ca un 
amuzament pentru 
ek-end. A doua zi, 
ininicalul PEOPLE 
nea să informeze 
gluma era numai 
jumătate glumă : 
stat a informat 
reign Office-ul de

we- 
du- 
ți- 
că 
pe 

noul 
For- 

____ — - i exis? 
tența sa și a trimis, de 
asemenea, o notificare 
O.N.U.

Deocamdată, chestiu-

ire -
rh ■

A X/X-a aniversare
a proclamării R. P. D. Coreene
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R. P. BULGARIA. — Șan- 
tierul naval „Gheorghi Di

mitrov" din Varna

Semnarea Tratatului de

prietenie dintre R.P. Bulgarii

și R. D. Germană
SOFIA. — Corespondentul A- 

gerpres, Gh. leva, transmite : La 
Sofia a fost semnat joi Tratatul 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Republica 
Populară Bulgaria și Republica 
Democrată Germană, încheiat pe 
o perioadă de 20 de ani. Trata
tul prevede întărirea prieteniei 
și colaborării în toate domenii
le, între cele două țări. Cele 
două părți, se arată în tratat, vor 
acționa pentru întărirea puterii 
și coeziunii comunității mondiale 
socialiste, vor continua să pro
moveze și pe viitor în mod con
secvent politica de coexistență 
pașnică între state cu sisteme so
ciale diferite. R. P. Bulgaria și 
R. D. Germană, se arată în tra
tat, se pronunță pentru înceta-

rea cursei înarmărilor, pentru de
zarmarea generală și totală, pre
cum și pentru crearea unui efi
cient sistem de securitate euro
peană. Reglementarea pașnică a 
problemei germane, pe baza re
cunoașterii existenței celor două 
state germane suverane și a nor
malizării relațiilor dintre ele co
respunde cerințelor securității eu
ropene

După ceremonia semnării tra
tatului, Todor Jivkov. prim-secre- 
tar al C.C. al P. C. Bulgar pre
ședintele Coosiiiuhzi de Mrxistri 
al R- P. Bulgaria, șâ Waher O- 
bricht, pnm-sec-'eLar al C. C. al 
P.S.U.G-, președinte'.? Consriiriui 
de Stat al R. D. Germane, au 
rostit cuvintări.

A

început de an școlar in S.U.A
• Greva cadrelor didactice O 2 milioa
ne de școlari n-au putut începe cursurile

Deschiderea anului școlar a trebuit să fie amînatâ în numeroa
se orașe din S.UA ca urmaie a grevei declarate de cadrele didac
tice în sprijinul cererilor de rnânze a salariilor. în statul Michigan, 
peste 500 000 de copii nu au pctst începe cursurile. Numai în o- 
rașul Detroit 320 de școli, n-ne învață 300000 de elevi, au rămas 
închise. Conducătorii grevări or au declarat că intenționează să 
continue lupta lor revendkariri chiar și pînă la începutul anului 
viitor, dacă aceasta va fi necesar.

In orașul New York unde majoritatea cadrelor didactice au de
clarat, de asemenea, grevă, un mare număr de profesori și-au dat 
demisia pentru a nu cădea in prevederile legii ce interzice funcțio
narilor publici să înceteze haaraL Cursurile școlare nu au putut 
începe nici în orașele St Lotus (BEnoes) și Fort Lauterdale (Flori
da). Potrivit relatărilor agrațâri ASSOCLA1W PRESS, un total 
de 2 000 000 de elevi sînt afectați de greși cadrelor didacticesini afi

Suspendat între cer și pă- 
mînt, pe bordul unui puter
nic avion cu reacție, călăto
ria spre țările dinspre „Soa- 
re-răsare" îți trezește senti
mente cu totul deosebite... 
Pornești la drum în asfințit. 
La Omsk, dai ceasul cu trei 
ore înainte, Ia Irkutsk îi mai 
avansezi limbile cu alte trei 
ore, pentru ca în capitala 
R.P.D. Coreene — Phenian — 
să te găsești la amiaza zilei 
următoare, atunci cînd, de 
fapt, la București crainicul 
posturilor noastre de radio a- 
dresează ascultătorilor „bună 
dimineața".

O rulare prelungă pe pista 
de beton și motoarele puter
nice își opreSc răsuflarea. Era 
prima întîlnire cu „țara di
mineților liniștite" și cu oa
menii ei.

...Cînd la București soarele 
este la zenit, în sala Teatru
lui Mare de Stat din capitala 
R.P.D. Coreene luminile se 
sting. Asistăm la unul dintre 
acele spectacole care, prin 
cîntec și dans, reușesc să o- 
glindească cu o deosebită ex
presivitate o pagină din viața 
de fiecare zi a Coreei socia
liste și a temerarului ei popor.

Decorul reprezintă, Ia un 
moment dat, un peisaj indus
trial. Este un peisaj tipic al 
acestei țări care și-a vindecat 
rănile adinei ale unui război 
pustiitor și a ridicat o indus
trie aflată astăzi în plină 
dezvoltare. O scenă coregrafi
că redă sugestiv munca încor
dată ce se desfășoară în fața 
unui cuptor, pentru pregăti
rea unei șarje de oțel. Mișcă
rile pline de dinamism și si
guranță ale balerinilor expri
mă tenacitate, entuziasm, mă
iestrie. Pregătirea șarjei a 
luat sfîrșit Gura cuptorului 
se deschide larg, și din in-

teriorul sau țîșnesc, într-un 
rapid șir șerpuitor, zeci de 
balerine înveșmîntate în voa
luri roșii ce flutură în vînt, 
aidoma flăcărilor oțelului in
candescent. Acordurile puter
nice ale orchestrei sugerează 
un imn al biruinței, al dato
riei împlinite.

Traduse în domeniul reali
tății, flăcările pe care le-am 
văzut înaintîndu-și simbolic 
limbile pe scena teatrului din 
Phenian sînt flăcări care ard 
zi și noapte în combinatele 
industriale ce înconjoară ca 
un brîu de foc capitala nord- 
coreeană.

Am avut prilejul sa văd pe 
viu, în cursul vizitei mele 
pulsul industrial al țării. Fur
nale mereu treze, oțelarii și 
laminoare în continuu frea
măt, agregate și mașini com
plexe sînt chemate să pună zi 
de zi în valoare bogatele re
surse ale acestui dăruit colț 
al Asiei. Căci R.P.D. Coreea
nă este, de bună seamă, în 
raport cu suprafața sa, una 
dintre cele mai bogate țări 
ale continentului asiatic.

Marilor zăcăminte natura
le, de Ia fier și cărbune la 
cupru, cobalt sau uraniu, 
poporul coreean le-a adăugat, 
ca un corolar firesc al socia
lismului pecetea iscusinței și 
a impresionantei sale energii 
concretizată într-o gamă me
reu mai largă de produse in
dustriale.

lata, de pildă, oțelăria din 
Kansen, una dintre uzinele 
modeme construite în R.P.D. 
Coreeană. Ea produce în 
prezent 400 000 tone laminate 
și 250 000 tone de oțel pe 
an. Secția de țevi de oțel sa
tisface aproape în întregime 
necesitățile industriei și ale 
agriculturii.

...A fost un drum greu pe 
care acest popor l-a străbă-

tat într-un timp scurt. Căci 
începuturile dezvoltării in
dustriale a R.P.D. Coreene 
sînt legate de data eliberării 
sale de sub ocupația japoneză 
— în august 1945. Atunci, 
Coreea a început să-și reclă
dească viața pe temeiuri noi. 
Atunci, poporul coreean, unul 
dintre cele mai vechi popoa
re ale Asiei, care, în ciuda 
deselor înfruntări cu alte po
poare, și-a păstrat neștirbite 
de-a lungul veacurilor conști
ința unității naționale, limba, 
tradițiile, a devenit cu adevă
rat stăpînul propriilor sale 
destine. Tînărul stat socialist 
coreean începea să-și dezvolte 
o economie și cultură demne 
de străvechile tradiții de mun
că și luptă ale locuitorilor a- 
cestor meleaguri. A urmat 
însă războiul din perioada a- 
nilor 1950—1953. Bombe cu 
napalm, tactica „pămîntului 
pîrjolit", venite de peste o- 
cean, au distrus construcții 
ridicate cu sîrg și entuziasm, 
uzine, șosele, poduri, noduri 
de cale ferata.

A început apoi marea luptă 
de reconstrucție a țării. Cu o 
impresionantă perseverență și 
încredere în sine și în viito
rul său, poporul coreean a re
făcut totul cu propriile sale 
puteri. Astăzi, Coreea popu
lară ocupă locul trei în ce 
privește producția industrială 
în rîndul țărilor Asiei, consti
tuind un exemplu de ceea ce 
poate înfăptui un popor liber, 
sub soarele socialismului.

Vizita în îndepărtata țară 
frățească mi-a oferit prilejul 
sa văd cu proprii mei ochi 
succesele poporului R.P.D. 
Coreene, succese pe care în
tregul popor român Ie urmă
rește cu bucurie și profundă 
satisfacție.

ira ia

nea nu e tranșată. 
Roughs Tower se află 
în afara apelor teritori
ale engleze, însă ami
ralitatea britanică re
vendică dreptul de pro
prietate ca fiind cea 
care a construit mica 
fortăreață din larg. 
Pînă una-alta, Roy Ba
tes s-a apucat serios de 
organizarea tînărul ui

alea acestei
«4 V<

„Sealand"
Un stat cu 4 locuitori • „Arse

nalul" de pe Roughs Tower>Pro-

iectele lui Batle

Scaland. Treaba pare a 
nu fi excesiv de com
plicată. Pentru moment 
minusculul teritoriu 
din fier și beton are o 
populație nu prea nu
meroasă : Bates, soția 
sa Joan, fiul său, Mic
hael și fostul crainic al 
lui „Radio Esex", Da
vid Barron.

Problema cea mai

și spirit întreprinzător, 
pare cel mai calificat 
pentru funcția de mi
nistru al apărării Sea- 
landului. Mica fortă
reață e înarmată, prin
tre altele, cu un tun 
antiaerian rămas din 
timpul războiului mon
dial și care constituie 
arma cea mai impor

facere a porturilor de 
radio-pirat Prietf I fi 
purtătorul de cuvint ai 
hi Bates. alocata! I» 
donez Douglas GcmaL 

ziariști și le-a declarat 
că autoritățile Se
aland-, □□ au de gind 
să utilizeze „teritoriul" 
ca sediu pentru radio 
pirați, cu toate 
că prin noul statut 
auto-proclamat scapă 
de sub incidența le
gislației punitive brita
nice. Gernat a sugerat 
că economia Sealand-u- 
lui s-ar putea baza pe 
alte „activități" ca, de 
pildă, organizarea unui 
soi de „porto-franco", 
înregistrarea unor com
panii, oferirea de pa
vilion de conveniență.

Micul Sealand ascun
de, așadar, un mare 
matrapazlîc.

EM. RUCĂR
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TENTATIVA
LA ASUNCION
Reuniți în capitala Para
guayului, în vederea con- 
etizării recomandărilor 
loptate la Conferința 
rganizației Statelor Ame- 
cane Ia nivel înalt pri
nd constituirea unui 
ganism economic pe 
mtinentul sud-american, 
iniștrii de externe din 
de 11 țari membre ale 
sociației latino-ameri- 
ine a liberului schimb 
LL.A.L.S) și din cele 5 
ri membre ale Pieței co- 
iune din America cen- 
ală, și-au încheiat lucră- 
Ie fără a pune bazele 
integrării". Cele cîteva 
‘comandări de ordin ge- 
eral Ia care au ajuns

delegațiile reflectă intere
sele și vederile diferențiate 
ale participanților, referi
toare la complicatele pro
bleme economice care fră- 
mîntă America Latină.

în viziunea adepților 
integrării, calea lesni
cioasă pentru crearea unui 
organism Ia nivelul conti
nentului este contopirea 
de-a lungul unei peri
oade, a celor două grupuri 
economice deja existente, 
menționate mai sus. Fap
tul că această idee a cîști- 
gat un anumit număr de 
aderenți printre statele 
latino-americane se ex
plică prin aceea că iniția
torii acestui proiect l-au

prezentat ca un mijloc de 
apărare în fața ofensivei 
monopolurilor nord-ame- 
ricane (care le controlează 
în prezent circa 40 Ia 
sută din economia lor na- 
țioană).

în ceea ce privește Was
hingtonul, acesta pare-se că 
nu privește nefavorabil 
apariția Pieței comune la
tino-americane. Din rela
tările unor observatori, 
reiese că Statele Unite con
sideră că prin crearea a- 
cestui organism va putea 
mai ușor influența politica 
economică Ia sud de Rio 
Grande, în conformitate cu 
propriile-i interese.

Tocmai pericolul unei

Noaptea pe șantierul termocentralei din Phenian

• IN CAPITALA RepubEâi 
Congo (Kinshasa) s-a anunțat că 
guvernul intenționează să mobi
lizeze toți studenții pentru ține
rea cursurilor in școli și licee, 
deoarece aproximativ 1000 de 
profesori belgieni și de altă na
ționalitate nu s-au mai reîntors 
la posturi

comandate la 1 septembrie de 
„Comitetul celor 24“ și de Adu
narea O.N.U. în 1965 și 1966 
pentru decolonizarea Gibralta- 
rului. Agenția E.F.E. mențio
nează că în această notă guver
nul spaniol afirmă că obiectivul 
său principal în ceea ce priveș
te Gibraltarul este de a elimi
na un obstacol existent în rela
țiile dintre Spania și Marea 
Britanie.

accentuări a dominației 
monopolurilor nord-ameri- 
cane prin intermediul unei 
„integrări economice" la
tino-americane trezește 
multe suspiciuni și temeri 
Ia sud de Rio Grande.

în condițiile în care de
țin poziții masive în eco
nomia latino-americană, 
monopolurile nord-ameri- 
cane ar avea de profitat de 
pe urma desființării barie
relor vamale într-o „mare 
piață sud-americană" la 
nivel continental. Cu atît 
mai mult cu cît ele pre
sează pentru obținerea 
unor garanții suplimentare 
în cadrul noii piețe, ga
ranții prin care capitalul 
nord-ameriean ar fi pus Ia 
adăpost de orice naționa
lizări.

în lumina unor aseme
nea realități e clar că pro
iectata „Piața comună 
mare" latino-americană nu 
constituie o soluție pentru 
rezolvarea problemelor 
economice dificile ale con-

tinentului sub-american și 
cu atît mai puțin nu poate 
constitui un stimul în dez
voltarea economică a țări
lor acestui continent.

De altfel, așa cum a fost 
experimentată la scară 
redusă și pe plan parțial, 
„integrarea economică" la
tino-americană n-a mulțu
mit. Ceea ce s-a reflectat 
chiar în dezbaterile reuni
unii de Ia Asuncion.

Unii membri ai 
A.L.A.L.S nemulțumiți de 
evoluția „integrării" chiar 
în cadrul grupării lor au 
preconizat crearea unei 
piețe comune regionale cu 
participarea a numai 6 din 
cei 11 membri ai asocia- 

. ției. Acest proiect a provo
cat critici din partea 
Argentinei și Braziliei, 
țări care se tem de dete
riorarea relațiilor cu fie
care din cei șase parteneri 
în cazul cînd s-ar realiza 
mica „Piață comună" pre
conizată.

în ce privește înființarea

economic la 
?ntului. cei 16 
in realizat nici 
acord. Pentru

pasul în care se află este 
necesară in primul rind 
dezvoltarea economică a 
fiecărei țări. folosirea re
surselor de care benefi
ciază fiecare stat în con
formitate cu propriile in
terese, practicarea unui 
comerț pe baze echitabile, 
fără restricții și discrimi
nări.

IOAN TIMOFTE

• DUPĂ CUM anunță agen
ția FRANCE PRESSE, Consiliul 
de Miniștri al Libanului a hotă- 
rit miercuri normalizarea rela
țiilor diplomatice cn Statele 
Unite și Marea Britanie. După 
cum se știe, în urma conflictu
lui militar din Orientul Apro
piat Libanul a cerut retrage
rea ambasadorilor celor două 
țâri și a rechemat ambasadorii 
săi de la Washington și Londra.

• MINISTRUL de Stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Angliei, Lordul Chalfont, și-a 
încheiat miercuri seara vizita 
la Bonn, înapoindu-se la Lon
dra. El a avut convorbiri cu 
ministrul de externe vest-ger- 
man, Willy Brandt, și cu alți 
membri ai guvernului în pro
blema aderării Angliei la Piața 
comună. La Bonn se relevă că 
guvernul vest-german a dat asi
gurări lordului Chalfont că va 
sprijini inițierea rapidă a nego
cierilor de fond privind adera
rea Marii Britanii.

• HANS TABOR a fost nu
mit miercuri în funcția de mi
nistru al afacerilor externe al 
Danemarcei. Acest portofoliu a 
fost deținut pînă în prezent de 
primul ministru

Krag. Hans Tabor, care a repre- 
L la Organizația

urmează să-și 
în viitoarele

zentăt -țară sa 
Națiunilor Unite, 
preia noul post 
patru săptămâni.

DUPĂ CUM transmite a- 
genția UNITED PRESS IN
TERNATIONAL surse ale 
poliției grecești au anunțat că 
miercuri s-a produs la Salo
nic o ciocnire armată între 
poliție și un număr de civili 
înarmați. Agenția apreciază 
că aceasta este prima ciocni
re armată între autorități și 
elemente ale opoziției după 
lovitura de stat militară din 
21 aprilie. In cursul ciocnirii 
un civil a fost ucis și unul ră
nit. Aproximativ 80 de per
soane au fost arestate după 
incident.

Jens

• MINISTRUL 
terne al Republicii Arabe Unite. 
Mahmud Riad, a sosit miercuri 
seara la Belgrad, unde va face 
o vizită la invitația lui Marko 
Nikezici, secretarul de stat pen
tru afacerile externe al R. S.F. 
Iugoslavia. După cum preci
zează agenția TANIUG. cei doi 
miniștri vor avea convorbiri în 
probleme actuale ale situației 
din Orientul Apropiat, precum 
și în alte probleme de interes 
comun.

afacerilor ex-

Demisia
Peruvian

guvernului

Guvernul Peruvian condus de Băniei Becera de la Fior a 
demisionat miercuri ca urmare a~nrăutâțirii situației econo 
mice a țării reflectate prin hotărirea adoptată la sfîrsitul 
saptamînii trecute de a se proceda la o devalorizare a mo
nedei naționale' considerată pînă acum printre cele mai pu
ternice din țările Americii Latine. Președintele Republicii 
Peru, Fernando Belaunde Terry, a acceptat demisia Joi 
dimineața, s-a anunțat că criza guvernamentală a fost so
luționată, președintele numind pe Edgardo Seoane Corrales 
in funcția pe priiH-ministru și ministru al afacerilor externe
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