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AUTOMULȚUMIREA 1398 apartamente

predate beneficiarilor

o falsă soluție
Traversăm fascicolul de oțel 

al liniilor ferate și iată-ne în 
fața unei tăblițe asupra căreia 
doar calatorul neavizat își mai 
aruncă ochii : „Spre Combinatul 
de industrializare la lemnului- 
Rîm. Vîlcea..."

Discuțiile cu unul dintre cei 
mai tineri conducători de mari 
unități industriale (care are doar 
cîțiva ani de cînd s-a despărțit de 
politehnica brașoveană), tovară
șul inginer Florin Sandu, le-am 
purtat într-o hală imensă, aoolo 
unde nu peste mult timp se vor 
produce furnire a căror calitate 
o exprimă chiar denumirea sec
ției estetice.

— Nu de mult, ne spunea 
dînsul, am terminat lucrările 
de extindere a fabricii de PAL. 
în prezent, după cum se vede, 
se apropie de sfîrșit și hala de 
furnire. Deja am efectuat pro
bele tehnologice la mașinile de 
tăiere plan, iar astăzi va intra în 
probe una din uscătoare. Față 
de grafic sîntem în avans cu 
toate lucrările.

—• Ce a permis menținerea a- 
cestui ritm susținut ?

— în tot timpul desfășurării 
lucrărilor, între noi — beneficiar 
și constructor — a existat o per
fectă colaborare, ne-am unit în- 
tr-o brigadă mixtă, dacă se 
poate spune astfel. Dar, un 
exemplu ar fi, cred, mai eloc
vent. Pentru mărirea capacității 
de producție la fabrica de PAL, 

1 existentă, se ridica problema 
opririi tuturor mașinilor și in- 
stalațiilor. Noi n-am ales această 
variantă, ci am mers în paralel 
cu toate lucrările. Bunăoară, în 
timp ce noi executam reviziile 
generale și reparațiile capitale, 
se montau utilajele, iar construc
torul efectua ultimele finisări. 
Astfel termenul de montaj al 
uitlajelor s-a redus la jumătate.

Dar nu numai atît. Extinderea 
fabricii de furnire estetice a ri
dicat o serie de probleme foarte 
dificile. Noi le-am răspuns, însă, 
printr-o organizare rațională a 
întregului flux de producție. Prin 
introducerea unui transformator 
cu role între mașinile de șlefuit 
am putut rezolva cel puțin două 
probleme: a) pentru economisi
rea la maximum a suprafeței de 
depozitare a produselor finite, 
am amplasat mașinile de șlefuit 
pe același ax creîndu-se posibi- 
bilitatea ca, b) mașinile să lu
creze individual atunci cînd sînt 
necesare diferite intervenții sau 
reparații capitale.

Am aflat ulterior că noua hală 
a cărei capacitate de producție 
va fi de 9,7 milioane m. p. fur
nire pe an va intra în funcțiune

• Constructor „brigadăbeneficiar — 

mixtă"... • Organizare științifică 

și jumătate cîștigate • Afirmații infirmate de 

realitate

4 luni

PETRU G. BRATU
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DEVA (de Ie corespondentul nostru). Lucrătorii de pe șantiere
le Trustului regional de construcții Hunedoara au obținut în luna 
august succese importante in construcția de locuințe. In localitățile 
Petroșani, Petrila. Vulcan, Hațeg fi Alba Iulia au fost terminate 
și predate beneficiarilor un număr de 264 de apartamente, cea 
mai mare cifra înregistrată într-o singura lună. Cu acestea, nu
mărul apartamentelor date în folosință în regiune de la începutul 
anului se ridică Ia 1398. în orașele Alba Iulia, Sebeș și Hațeg 
au fost predate toate apartamentele planificate pentru acest an.

Crist ea Lucreția este laboran
tă la întreprinderea „Muca
va" din Scăeni. Pentru succe
sele obținute în muncă și pe 
linie obștească, se bucură de 
aprecierile întregului colectiv 

al întreprinderii

CRESC

Zilele trecute am văzut 
prezenți în București 
18 000 de tineri care co
municau cu emoție, prin 
ceea ce expuneau, ceva 
din truda lor vreme de 
un an, ceva din fiorul me
seriei pe care și-o însușesc 
neostenit. Nu mă îndoiesc 
că ați bănuit. E vorba 
de o expoziție a elevilor 
din școlile profesionale cu 
obiecte reprezentative din 
aproape toate sectoarele 
industriei ușoare: încălță
minte, sticlărie, blănărie, 
tricotaje, confecții, țesături. 
Exponate distincte — ma
chete, albume cu artă lu
crate, scheme miniaturi
zate ale diferitelor procese 
tehnologice — ocupă un 
loc însemnat în spațiul 
destul de restrîns dar cu 
migală gospodărit, al expo
ziției.

Organizate în localul u- 
nui frumos și modern grup 
școlar din cartierul Titan- 
Balta Albă, prin grija 
și din inițiativa Di
recției învățămînt din Mi
nisterul Industriei Ușoare, 
expoziția te captează. 
Mi-amintesc că anul 
trecut vizitatorul încerca 
aceeași emoție călcînd 
pragul unei alte expoziții 
— a școlilor profesionale

EXPOZIȚII ALE
->

DIGURILE
COTA

MAXIMĂ
Construcția 

primului furnal 
de 1700 mc de 
la Combinatul 
siderurgic din 
Galați a atins 
cota maximă de 
înălțime — 71.7 
metri. Acest re
per figurează în 
programul de 
lucrări printre 
obiectivele fi
nale, furnalul 
urmînd să fie 
dat în exploa
tare pînă la 
sfîrșitul anului. 
Capacitatea lui 
este de 1 075 000 
tone pe an, fiind 
cel mai mare 
furnal constru
it pînă în 
prezent în țară. 
Montorii insta
lează acum apa
ratele de încăr
care a furnalu
lui și necanis- 
mele din hala 
troliilor, fini
sează ultimele 
obiective anexe.

(Agerpres)

Cită vreme se încarcă, nu stai 
în cabină. Din punctul acesta de 
vedere sînt reguli stricte. La in
struirile de protecția muncii ți se 
spune că într-o carieră nu poți 
greși decît o singură dată, ca
riera este o zonă a intoleranței 
la eroare, constituția ei, dură, nu 
le cruță. In timp ce-mi spun 
toate astea, excavatorul mușcă 
din peretele de stîncă, își rotește 
cupa enormă, de patru metri cubi 
și jumătate și conținutul ei, for
mat în egală măsură din bolo
vani masivi și din sfărîmături, 
din așchii ascuțite și din praf 
de piatră, ajunge în autobascu
lantă.

Cînd plecăm, povara ne face 
să cîntărim cu 17 tone mai mult.

Ne mișcăm încet pe fundul vă
găunii, care este cariera. De jur 
împrejur se înalță roca dezgolită. 
Sînt 25000 de kilograme de ex
plozibil care, o dată la 15 zile, 
rup cite 180000 de tone de pia
tră din masiv.

In peretele de sud, disting gu
rile cîtorva galerii și pe un pla
tou o foreză care sapă un puț. 
Se prepară alt festival de piro
tehnie.

Mașina urcă încet pe asfalt. In 
stînga șoselei stratul de pămînt 
e roșu. Privesc înapoi. De pe cul
me, cariera apare ochiului încă 
mai întinsă, mai severă, mai ne-

Printre multiplele agregate 
și mecanisme ce concură la 
obținerea produselor finite 
ale Combinatului de celu
loză și hirtie din Suceava 
se numără și cuptorul de 
var pe care-l vedeți in foto

grafia noastră.

LAMINORUL BLUMING
DE 1300 mm — 

INTR O NOUĂ ETAPĂ
Construcția lami

norului Bluming de 
1 300 mm de la Hu
nedoara — cel mai 
mare agregat side
rurgic de acest fel 
din țară — a intrat 
într-o nouă etapă. 
După ce au termi
nat înainte de data 
prevăzută fundațiile 
la hala cuptoarelor, 
ce va avea o lungi
me de peste 172 m, 
constructorii au în
ceput montarea 
stîlpilor și fermelor 
metalice. Au fost

montate vetrele la 
primele 7 cuptoare 
adinei, iar acum se 
lucrează la turna- 

■' rea fundațiilor pe 
care vor fi montate 
utilajele tehnologi
ce ale laminorului.

La ridicarea sche
letului metalic al 
halelor și instala
țiilor se folosește o 
metodă mai pro
ductivă, experimen
tată și pe alte șan
tiere hunedorene. 
Ea constă în a- 
samblarea pe sol a

utilajelor și ridica
rea lor. cu ajutorul 
macaralelor, la lo
cul de montaj. în
treaga activitate de 
pe șantier este co
ordonată prin ma
șini electronice, cu 
ajutorul cărora se 
stabilesc termenele 
de începere, execu
tare și punere în 
funcțiune a fiecărui 
obiectiv.

(Agerpres)

P0FTITI LA DANS... ÎN

TRIMESTRUL IV
Ultimele ore de lucru 

din saptămmă se scurg 
una după alta. Ne-am gîn- 
dit încă de mult cum să 
ne petrecem 
taie, liberă 
profesionale 
Un teatru, 
graf, un loc 
de dans, ar trebui să ne 
aștepte, să ne dea marea 
cantitate de voie bună și 
energie pe care s-o pu
tem distribui apoi fiecărei 
zile de lucru. Este dove
dit că randamentul activi
tății unui om care nu și-a 
satisfăcut necesitățile de 
destindere este mult di
minuat. Dar, se pare că 
aceste argumente care 
pledează in cel mai con
vingător mod pentru rea
lizarea de climate de rela
xare diferite, necesare fie
cărui om al muncii la a- 
ceste sfîrșituri de săptă
mână, nu au fost încă lua
te în considerație. Cel pu
țin capitolul serilor de 
dans, atît de cerute de ti
neret, a fost aproape com-

ziua și jumă- 
de atribuții 
ce urmează.

un cinemato- 
de distracție,

plet uitat. Noi am mers 
pe urmele acestei „proble
me" în regiunea Suceava, 
dar constatările nu trebuie 
privite ca fapte izolate, ci 
este necesar să genereze 
și în celelalte regiuni sem
nul de întrebare care să 
urmeze cuvintelor: tine
retul are suficiente posibi
lități de distracție ?

— In atenția noastră a 
stat diversificarea activității 
culturale, ne spune tov. 
Aurel Ulsamer, secretar al 
Comitetului regional 
U.T.C. Ne-am adus con
tribuția la organizarea de 
brigăzi artistice, de co
ruri, de dansuri populare.

Intr-adevăr, aceste ac
țiuni merită laude Mistifi
cate. Dar la diversificarea 
activității culturale „d 
sul" a căzut la fund, 
ce?

— Am ajuns aici 
lipsă de spațiu. Pur 
simplu, orient am dori
nu neglijăm acest aspect, 
sîntem handicapați de

din

lă

condițiile reale, continuă 
tovarășul Ulsamer.

De acord, în orașul Su
ceava nu este suficient 
spațiu de dans. Și cînd am 
fi gata-gata să credem a- 
cest lucru, constatăm că 
posibilități ar mai exista. 
Spre exemplu, la Casa de 
cultură, unde se dansa 
ctndca, a izbucnit spon
tan pasiunea pentru... „ex
poziții", Și am pus „expo
ziții" în ghilimele deoare
ce aici „expun" numai și 
numai artiști... tot în ghi
limele. Măcar de ar fi o 
afluență de vizitatori. Dar 
așa, rareori vezi 3, 4 per
soane (mai mult cînd plo
uă) privind fugitiv „pîn- 
zele". Apoi diferitele în
treprinderi, licee care dis
pun de săli „acordabile" 
dansului, nu primesc 
totdeauna aprobările

ADRIAN BARBU

(Continuare in 
pag. a III-a)

îngăduitoare. Nu văd decît gura 
lacomă a cotei 9 unde s-a ex
cavat pînă la nivelul hidrostatic. 
Apoi nu se mai vede nici asta, 
nu se mai vede nimic din cariera 
propriu-zisă. Începe „drumul 
pietrei".

Acum trei ani, cînd s-a trecut 
la amenajarea fronturilor pentru 
exploatare, au descins aici un in
giner, un maistru, o echipă de 
topometri. Șaisprezece oameni. 
Apoi au venit utilajele, șoferii, 
minerii etc. Cariera a înghițit o 
investiție de 60 de milioane 
lei, dar era menită să ofere, în 
execlusivitate, piatra necesară 
construcției noului port. Aproxi
mativ șapte milioane și jumătate 
de tone — s-a zis atunci. Un 
spirit de emulație nemaipomenit 
s-a stîrnit în perioada aceea, năs
cut din entuziasmul unor oameni 
care voiau să facă treaba și re
pede și bine. Producția carierei 
s-a ridicat, degrabă, la o medie 
zilnică pe care nici o carieră ro
mânească n-o are. Iar șoferii au 
cărat piatra pînă la ultimul fir, 
basculind blocurile în mare, 
transportînd savura la stațiile de 
raizer sau la cele de betoane 
pentru stabilopozi. O irezistibilă 
sete de muncă îi făcea să lucreze 
fără întrerupere, trăgînd numai 
uneori pe dreapta pentru o în
dreptățită odihnă de un ceas ori 
două. Și părea de neînțeles cum

MIRCEA TACCIU 
corespondentul „Scînteii tineretu
lui" pentru regiunea Dobrogea

(Continuare în pag. a Il-a)

aparținînd Ministerului In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini. Mi se pare, de a- 
ceeă, că este cazul să in
sistăm puțin asupra urmă
torului aspect. Spunem 
din capul locului, că a- 
ceastă expoziție, deși 
a concentrat eforturi, nu 
are nici pe departe ecoul 
scontat. Ca fiecare lu
cru cu cap făcut, nu 
ne îndoim că și aici se 
pune, pe un anumit 
plan, problema eficienței. 
In fond, orice expoziție, 
de orice natură ar fi ea, se 
face cu un scop anume. 
Nu e nevoie să spunem că 
o fabrică își prezintă pro
dusele, in nici un caz, pen
tru a provoca accente de 
mirare în rîndul vizitatori
lor (ce frumoase sînt 
bomboanele „Deliciu" I), ci 
pentru a-și informa clien
tela și, pe această bază, a 
stimula cererea.

Dar aici, nu-i oare vor
ba tot de eficiență ? Avem 
părerea că, deși la porțile 
școlii profesionale bat 
mulți copii, ele nu și-au 
creat încă în rîndul lor, al 
părinților și al factorilor 
educativi în principali a- 
cel prestigiu pe care de 
drept îl merită. Și ce pri
lej mai nimerit se așteaptă 
pentru crearea unui astfel 
de prestigiu, cînd elevului 
de școală generală i s-ar 
oferi prin această ex
poziție intrarea în univer
sul minunat al unei bră
țări de aur I

Intîlnim și aici ca la fie
care expoziție un album. 
Căutăm să aflăm cîte ce
va (fin gîndurile celor care 
au vizitat-o. Dar, vai, cît

I. BODEA

(Continuare în pag. a III-a)

START
ÎN TURUL 

CICLIST
AL ROMÂNIEI

Ieri, după-amiază, s-a dat 
startul în prima etapă a „Tu
rului României4*, cea mai mare 
și mai populară competiție ci- 
clistă internă. Actuala ediție, 
a 16-a în decurs de 33 de ani, 
se bucură de participarea a 
34 de sportivi de peste hota
re : Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, Danemarca, R. D. 
Germană, Olanda și Suedia. 
Alături de aceștia iau parte 
30 de cicliști români, re
partizați pe echipe : România 
I (în clișeul alăturat), Ro
mânia II, Tineret I, Tineret 
II, Voința Ploiești și 5 cicliști 
care concurează în mod indi
vidual. Lungul drum, împărțit 
în 12 etape, va fi presărat cu 
probe de sprint și cățărare, 
care solicita eforturi și o vo
ință neabătută ; ele vor de
semna pe cei mai bine pregă
tiți, mai experimentați. Publi
cul va întâmpina cu flori și cu
vinte de încurajare marea ca
ravană multicoloră. Pentru pri
ma oară, radioul și televiziunea 
vor transmite, în direct, aspec
te de la impetuosul „tur de 
forță“. Ziarul nostru va infor
ma cititorii săi cu fapte și în
tâmplări inedite, petrecute pe 
marele traseu, ai căror autori, 
firește, vor fi „așii“ sportului 
cu pedale. Prin comportarea 
lor, prin performanțele pe ca
re le vor înregistra, ei trebuie 
să ridice valoarea competiției 
integrînd-o astfel în marile 
întreceri cicliste ale continen
tului.
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Școlile au cunoscut me- 
tamorfoza înnoirilor. Pes
te 21 milioane lei au fost 
folosiți pentru reparații capi
tale yi curente astfel acum, 
n preajma începerii cursuri- 
or, școlile arată curate și pri- 
nitoare oferindu-le elevilor, și 
oe această cale, o ambianță 
tropice învățăturii. Alături de 
^reocuparea de a întreține 
construcțiile școlare existente, 
J fătul popular al Capitalei 
t-a îngrijit de mărirea spați- 
lor de învățământ corespun
zător cu creșterea populației 
cotare, în special în noile 
•artier e ale orașului. Elevii 
lin cartierul Balta Albă dis- 
)un acum de încă trei școli 
generale noi; alte două școli 
generale vor fi inaugurate în 
artierele Berceni și Militari 
ar unității școlare din Flo- 
easca i s-au adăugat încă ze- 
:g săli de clasă. Cu cele două 
icee noi, construite anul aces- 
a, în Drumul Taberei și res
pectiv Bolta Alba, numărul 
ălilor de clasă ce vor fi date 
n folosință la 15 septembrie 
n București se ridică la 122. 
'entru ca lista componentelor 
irivind asigurarea bazei ma- 
eriale să fie completă, tre
mie să adogăm că materialul 
lidactic existent în școlile 
Capitalei a fost împrospătat 
u exponate valorînd 2.670.000 
?t, că manualele ce vor fi 
'.istribuite gratuit elevilor din 
lașele a I-XI, și care se află 
leja depozitate în școli, se ri- 
lică la suma de 10 000 000 lei.

Dar pe elevii din Capitală

Daruri 
pentru 
elevii 

Capitalei 
așteaptă și alte noutăți. S-a 

lărit numărul claselor expe- 
mentale de matematică, fi- 
că, precum și cele cu pre- 
are într-o limbă străină : la 
ceele „Gh. Lazăr" și „Mihai 
'iteazuT funcționează cite o 
lasă a IX-a și una a X-a cu 
rofil matematic, la Liceul 
D. Cantemir" două clase 
semănătoare cu profil de 
zică i la liceele nr. 36 și 34 
au .înființat noi clase a lll-a 
i care se predau limbile 
anceză și, respectiv, engle- 
i; începînd cu acest an 
'.olar elevii din clasa a IX-a 
i Liceului „Gheorghe Lazăr" 
ot alege, în afara celor 4 
mbi străine care se studiau 
ină acum, și limba italiană 
i timp ce cei de la Liceul 
Gh. Șincai" pot opta pentru 
mha spaniolă »• la Liceul 
Ion Creangă" s-a înființat o 
'asă profilată pentru studiul 
mhilor clasice. Toate aceste 
ase experimentale, au la 
itedre profesori cu o bună 
regătire pedagogică yi de 
wcialitate.
Școlile Capitalei au fost 

icadrate cu încă 186 profe- 
tri tineri, absolvenți din anul 
testa ai învățămîntului uni- 
?rsitar, acoperindu-se astfel 
woile catedrelor de mate
matică, fizică, chimie, limbi 
răine, desen, educație fizică, 
oți profesorii s-au pregătit 
întru consfătuirile dinaintea 
iceperii anului școlar care 
au desfășurat pe raioane, 
i zilele de 11—12 septem- 
rie. în aceste zile capă- 
I contur planurile de 
mncă ale școlilor, orarele, 
ire vor fi aprobate în 
rimul consiliu pedagogic 
onvocat după începerea 
ursarilor, iar pentru stabili
ta obiectivelor educative în 
erspectiva întregului an șco- 
\r au loc consultări cu orga- 
izațiile pionierilor, cu comi
cele U.T.C.,
Deși oficial anul școlar în- 

3pe la 15 septembrie, școlile 
unosc de pe acum o vie ani- 
tație: se desfășoară sesiunea 
e toamnă a concursului de 
dmitere în clasa a IX-a ; la 

septembrie și-au început 
ursurile elevii de la secția 
trată ; între 20—25 septem- 
rie se va desfășura concursul 
e admitere în clasa a IX-a 
i învățământul fără frecvență.

M. V.

SALUT

CUM VEȚI RĂSPUNDE

LA TRADIȚIONALUL

„BUNĂ DIMINEAȚĂ
SCOALĂ?"
.......... .... .... -

CU ABSENTE NEMOTIVATE
IN CATALOGUL CONSTRUCȚIILOR?

în regiunea Ploiești rețeaua școlară 
va crește anul acesta au încă 124 săli 
de «lasă nou construite. Termenul de 
dare în folosință : 1 septembrie a. a. S-a 
respectat oare acest lucru ?

...Școala generală nr. 7 din orașul 
Ploiești este una dintre aceste noi con
strucții. Ea cuprinde 16 săli de clasă, 
două săli de sport, mai multe labora
toare. Ultimele retușuri «e i se fac pre
zintă garanția sigură să la data de 15 
septembrie elevii vor reuși să intre în 
ea, să o folosească în bune condiții. Dar 
elevii nu s-au rezumat doar la rolul de 
oaspeți. Pentru noua lor școală, cît a 
fost vacanța de mare, în excursiile de 
studii pe care le-au făcut împreună cu 
profesorii lor au adunat un bogat ma
terial : roci, insecte, plante și ierburi.

Exemplul constructorilor de aici e 
urmat și de cei din comuna Ploieștiori. 
Atenția președintelui sfatului popular 
de aici, tovarășul Ion Dinu, pentru ca 
noul local de învățămînt să fie dat.Ia 
timp în folosință, merită laude. Elogios 
putem vorbi și despre activitatea sfa
turilor populare comunale din Aricești- 
Rahtivani. Valea Cucului. Drajna de 
Jos, Izoarele și altele din regiune, pre
cum și despre inițiativa organizați: or 
U.T.C. din aceste localități, care au an
trenat multi tineri la muncă vo'.untar- 
patriotică reducând prețul de cost 
inițial al construcțiilor amintite cu 
peste 1,2 milioane lei : uteciștii și 
tinerii au dat sprijin la lucrările un
de nu se cerea muncă calificată ori 
de cîte ori a fost nevoie. Ce se în- 
tîmplă cu restul construcțiilor șco
lare ? și, mai eu seamă, de ce nu vor 
putea fi gata, nu la 1 septembrie potri
vit graficelor, ei nici la 15 septembrie T 

fanionul codașilor — dacă ar fi să se 
decerneze un asemenea fanion — îl me
rită raionul Cîmpina. Aici. în prezent, o 
sală de clasă se află la fundații : doar pe 
hirtie. Alte 5 săli de elasâ sînt la zidă
rie și așa mai departe.

Intrebîndu-1 pe tovarășul președinte 
al sfatului popular din Comarnis de ce 
în satul Podul-Lung construcția școlii 
a fost întreruptă, ne-a spus, sigur pe 
argumentul pe care încerca să-l folo
sească i „nu am avut cărămidă. Și a- 
ceasta se găsește foarte greu, trebuie 
adusă de la mari distanțe". Chiar așa 
să fie ? Atunci eum se explică faptul, 
tovarășe președinte, «ă cooperativa din
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A apărut:

Serbarea 
primei zile 
de școală

I
I

^.vem știri că și pentru acest 15 
tembrie s-au pregătit surprize, 
eputul anului școlar va avea 
:ul cuvînt.

I
'iresc. Elevii noștri au ce săr- 
ori. Este lăudabilă inițiativa 
ir organe și organizații U.T.C. 
a da amploare sărbătorii des- 
ierii școlilor. La Timișoara, 
îăoară, alături de tradiționa- 
i serbări ce se vor desfășura 
fiecare școală, duminică va 
a loc o serbare a tuturor e- 
ilor din oraș : cu manifestări 
turale, întreceri sportive, pa
lă, carnaval. Serbarea elevilor 
ișului va deveni o prefață de 
n augur a activității extrașco- 
e pe care organizațiile U.T.C., 
preună cu școlile, o vor iniția 
tot parcursul anului școlar.

templul poate fi preluat. In 
sare localitate se pot organiza 
■MBea manifestări care să
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debutul anului școlar. L

localitate a avut în stoc o cantitate ma
re de cărămidă, pe eare neavînd cui 
s-o distribuie, a cedat-o în favoarea po
pulației. Chiar nu știați acest lucru 7

Mai inventiv, tovarășul președinte al 
sfatului popular din comuna Podu Va
dului a informat — după ce și-a făcut 
o autocritică de formă — că a tntfrziat 
construcția sălii de clasă din satul Iri- 
mești, dar aceasta este acum la funda
ție. La care fundație, eînd pe locul con
strucției nu a fost dizlocat nici măcar 
un metru cub de pămînt ?

Dar constructorii de pe șantierele 
construcțiilor școlare ale regiunii ? Ce 
calificative merită, oare ? Un caz inte
resant îl prezintă echipa constructorilor 
de la Bărcânești. Aici, noua școală se 
găsește cu construcția doar Ia centură 
— și aceasta tomată doar pe jumătate. 
Lucrul este explicabil Be or.jl se pre
pară manual, betoniera stă degeaba. _De 
ce nu folosiți betoniera ? II întrebăm 
noi pe tovarășul Ștefan Torcea, șeful 
echipei. „E defectă—" abia reușește să 
articuleze el cuvintele, deoarece e beat. 
Privim materialele așezate in dezordi
ne — dacă la dezordine putem adăuga 
și «uvintui așezat* — ia calea pkxxx 
ș> m-empenilor care ie degradează. 
M eetnpe-. căre-a B ac 
pentru arest neajuns, ne 
ne Justifică : _Pă or-ce <

rrat, 
lucra

e așa— așă„." Poate că eeva tot a înțe
les. Și dacă nu el, vor înțelege șefii 
săi, care se mulțumesc cu controale de 
la distanță, prin intermediul telefoane
lor. Altă explicație nu există. Pentru că 
și la Pogoanele, în raionul Buzău, în
treprinderea nr. 3 construcții a T.R.C. 
Ploiești, ș:-a permis să retragă echipa 
de zidari de la construcția școlii pe o 
durată ce timp de peste o lună de zile. 
La Scăetu. echipa de zidari angajată la 
construcția școlii de aici a părăsit defi
nitiv locul de muncă; la Dițești, foarte 
multă vreme s-a lucrat doar într-un 
singur schimb, iar pentru construcțiile 
gcoliior in Padina și din alte locuri, nu 
a fost as;gurată mina de lucru califica
tă nici ar etc.

Așa se face eă. la data actuală, din 
cele 124 de săli de clasă care trebuiau 
date in folosință la cheie pînă la 1 sep- 
tembre au fost gata- doar 16. în rest, 
87 sint încă la finisaj. 15 la acoperiș, 5 
la zidărie și una Ia fundație. Cu două- 
trei r.oc-tele nu se face primăva-ă. Pro
verb— o fi ei vechi, dar e bine sâ-1 a- 
m — t tovarăsi.or de la lecția de 
învățămint a Sfatului popular regional 
Fvem

Se cuvine a fi salutată 
modul cel mai cordial noua 
ediție, în două volume, de 
Critice ale lui Titu Maiorescu, 
publicată in ultimii douăzeci de 
ani. O „antologie" anterioară, 
de fapt prima ediție completă 
apărută anul trecut, tot la 
E.P.L., nu dăduse satisfacție 
deplină și pe bună dreptate. 
Lipseau lucrări capitale ca : O 
cercetare critică asupra poe
ziei române de la 1867 Con
tra școalei Bărnuțîu, erau 
omise articolele : Intru aminti
rea lui Wilhelm de Kotzebue 
și Leon C. Negruzzi, precum 
și Cîteva aforisme, pentru a 
nu mai reaminti de prefețele 
și introducerile la edițiile 1866, 
1867, 1868, 1874, 1892. Toate 
aceste texte au fost acum re
introduse definitiv la locul lor. 
Sub raport tehnic, noua ediție 
se dovedește un instrument de 
lucru de mult așteptat, util, și 
prin dimensiunile și tehnica 
studiului introductiv semnat 
de Paul Georgescu, a cărui 
fizionomie specială presupune 
o caracterizare mai amănun
țită.

Centenarul Convorbirilor li
terare, omagiat de întreaga 
presă literară, a readus in dis
cuție figura centrală a lui Titu 
Maiorescu, de-abia în tim
pul din urmă reașezată în ade
vărata sa lumină. N-are sens 
a repeta, acum, idei și definiții 
evidente, curente privitoare la 
marele rol jucat de critic în 
direcția disocierii valorilor și 
a înlăturării confuziilor lite
rare, a instaurării criteriului 
calității și al realizării artis
tice, a descurajării mediocri
tății, a impunerii adevărului, 
ca suprem principiu de dezvol
tare al vieții culturale și lite
rare naționale. Această acți
une, „direcția generală în 
atac", cum îi spunea Maiores
cu, depășește cu mult semni
ficația controverselor purtate 
cu Gherea. pentru a nu mai 
aminti de primatul „autono
miei esteticului", niciodată pro
clamat de critic în forme efec
tiv puriste, intransigente, el 
care recunoștea valoarea cri
teriului moral in artă, a spe
cificului național, a poeziei 
populare. Totuși, o întrebare 
continuă să se pună: in defi
nitiv, toate aceste merite sint 
și rămin, mai presus de orice, 
de ordin istoric ? Ce poate 
spune Titu Maiorescu cititoru
lui de uzi. știut fiind ed mei 

clasic nu trăiește decit prin 
retnterpretare și reactualizare 
substanțială ?

Citite cu ochi proaspeți,

Critidle maioresciene impun, 
dincolo de orice alte aspecte, 
prin spiritul lor sobru, lapidar, 
limpede, autoritar, polemic. 
De la Maiorescu se poate în
văța oricînd arta formulărilor 
concise, a argumentării strinse, 
cum se reduce la neant un ad
versar infatuat și inconsistent, 
cum se formulează o problemă 
literară in termenii săi gene
rali, superiori didactici. Sînt 
deliciile stilului abstract care 
izbutește să se impună, să se 
facă ințeles și convingător, 
fără divagații, improvizații și 
literaturizări inutile. Rigoarea 
demonstrației, separarea pla
nurilor și punctelor de vedere 
Incintă oricînd spiritele logice, 
inteligente, acute, în timp ce 
execuțiile polemice maiores
ciene păstrează și azi valoarea 
lor de katharsis. Reluate cu 
voluptate, ele ne satisfac, ne 
„răzbună", ne demonstrează că 
impostura poate fi demascată, 
ridiculizată, că atmosfera lite
rară trebuie, măcar din dnd in

geniot, de facturi pur eseistici, 
fn genere bine primit, fără în
doială cea mai valoroasă lu
crare a sa de pînă acum, Poli
valența necesară (titlul indi ă 
un adevărat program). De a- 
ceea, produce oarecare sur
prindere stilul său sistematic, 
documentar, strins, folosit m 
cazul analizei operei lui Titu 
Maiorescu. De fapt, Paul Geor
gescu, s-a supus, cum era de 
așteptat, „profilului" colecției, 
care-i impunea o prezentare 
cvasi-didactieă, așezată de cri
tic în special pe terenul ideilor 
estetice. Pornind permanent 
de la texte (metodă salutari, 
indispensabilă), Paul Georges
cu dovedește, In consonanță 
esențială cu toate caracteriză
rile anterioare autorizate, in 
special cu Lovinescu, fondul 
clasic al ideilor maioresciene, 
dar ji infiltrațiile romantice, 
realiste ți ale „artei pentru 
artă" suferite de critic, care, 
adăugăm noi, nu folosește to
tuși niciodată ultima formulă. 
Lipsa de unitate a „esteticii"

Titu Maiorescu

CRITICE
(Co/«cf/a „Minerva11)

„Probleme 
de gramatică 
și stilistică"

Apărut recent sub 
egida Societății de 
științe istorice și fi
lologice, volumul 
„Probleme de grama
tică și stilistic* In 
școala generală șl li
ceu" oferă cititorului 
o culegere de studii 
referitoare la aplica
rea cit mai judicioa
să a studiului grama
ticii și stilisticii în 
învățămînt Parte din 
articole urmăresc 
discutarea și aplica
rea noutăților aduse 
de ultima ediție a 
Gramaticii Academi
ei ; alte studii sînt 
consacrate probleme
lor asimilării 
xicului în 
lă. studiului 
listicli literare __
în afară de primele 
trei articole c^re 
discută în ansamblu 
noutățile aduse de 
Gramatica Academiei 
și aspecte ale predă
rii la clasă în lumina 
lor, se pot enumera 
o serie de alte stu
dii referitoare la lo
cuțiuni și predarea 
lor. aspecte ale pre
dării predicatului, al
tele privind predarea 
atributului, comple
mentului. corespon
dența părților de 
propoziție în preda
rea subordonatelor. 
Aceste studii aduc o 
Informație bogată a- 
supra problemei dis
cutate precum și su
gestii interesante 
pentru practica pre
dării limbii, bazată 
pe analiza unui mare 
număr de exemple.

le- 
șeoa- 

sti- 
etc.

Dintre toate se re
marcă In mod deose
bit studiul ..Predarea 
cunoștințelor de sti
listică în învățămin- 
tul de cultură gene
rală" de G. L Tohă- 
neanu ; plecînd de la 
analiza lipsurilor e- 
xistente încă In u- 
nele manuale, auto
rul desfășoară o bo
gată argumentare în 
favoarea diversifi
cării mijloacelor de 
analiză literară. Ex
trem de sugestiv si 
foarte bine construit, 
studiul oferă un mare 
număr de modele ale 
unor astfel de inter
pretări stilistice po
sibile în clasă. Argu
mentarea sa este sus
ținută de celelalte 
studii : Analiza tex
tului literar de Gh. 
Bulgăr și Probleme 
ale studierii lexicului 
în școală de St. Mun- 
teanu și I. Muțiu.

Volumul, îngrijit 
cu competență de G. 
Beldescu, este prece
dat de o introducere 
a acad. I. Iordan și 
încheiat de eîteva 
concluzii ale acad. 
Al. Graur, consem- 
nînd — printre altele 
— sprijinul pe care 
îl pot aduce aceste 
contribuții în munca 
profesorului, prin 
discutarea la un ni
vel corespunzător a 
celor maî actuale 
probleme privind stu
diul multilateral al 
limbii în școală.

EUGEN 
MARINESCU 

asistent
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O descoperire arheologica

—Din Piatra Craiului, 
a-'.-gul coboară spre 

caoană.

ORADEA (de le 
corespondentul nos
tru)

Cadrele didactice și 
ttudenții facultății de 
istorie de la Institu
tul pedagogic de 3 
ani din Oradea, au 
cartat și săpat un val 
de pămînt pe Valea 
Crișului Alb numit 
de localnici TraianuL

Direcția valului este 
îndreptai spre nord- 
sud prin piemonturile 
masivelor Zatand și 
Moma Codru. Valul 
are șanțul îndreptat 
spre vest. Lățimea 
(cal și șanț) este de 
aproximativ 14 metri. 
Nu este exclus ca va
lul să fi fost construit 
de către romani pen-

tru a completa siste
mul de apărare în 
vestul Daciei în Mi- 
cia Bulei pe Mureș 
și Bologa pe Cfișul 
Repede. Se pare că 
valul nu constituie o 
parte a sistemului de 
valuri din vestul Da
ciei cunoscut mai de 
mult (are șanțul în
dreptat spre vest).

etnd, purificată, clarificată, pli
vită de erori ji ierarhii greșite.

La rindul său, criticul lite
rar actual fși mă gindesc in 
special la cel tinăr in plină 
formație) scoate din exemplul 
lui Titu Maiorescu o lecție de 
fermitate, autoritate disci
plină. Cunosc critici tineri do
tați care, dintr-o cauză sau 
alta, nu și-au găsit încă o di
recție, un plan de acțiune, im- 
priștiindu-se imprudent In cele 
patru vinturi. Ci se poate 
munci intelectual si in mod 
organizat, cu strictețe și cu te
nacitate, cazul Maiorescu — 
o dată mai mult — ne-o dove
dește.

N-avem decit să citim în
semnările zilnice corespon
dența. Multi se pling de lipsi 
de „autoritate". Este drept ci 
la spatele criticului știtea un 
întreg „partid" literar, întărit 
de o serie de pozifii-cheie : mi
nistere, catedre, Academie 
etc. Dar, mai presus de orice, 
Maiorescu s-a impus prin res
pingerea oricărui spirit tran
zacțional, de compromis. Mo
mentele istorice, firește, nu se 
repetă, combinațiile literare 
de culise rămin insă, în orice 
ipoteză, net și principial „anti- 
maioresciene". Cîfi critici mai 
sacrifică, azi, prietenii de o 
viață, precum aceea a lui Du- 
liu Zamfirescu, de dragul unui 
principiu literar ? Iată un ex
emplu extrem, pedagogic, pro
babil irepetabil. Totuși, nu 
mai încape discuție că un cri
tic trebuie să-și „trăiască" 
ideile și in măsura posibilului 
să ji le apere. De unde impe
rativul atitudinii ferme, pe 
care Maiorescu vine să-l con
firme, să-l consolideze, 
prestigiul 
nalități.

Studiul 
mensiuni __
de pagini) ne pune in față un 
Paul Georgescu nebănuit, me
todic, cu multe paragrafe 
subparagrafe, cu abundență de 
citate, produse după cea mai 
clasică metodă „universitară". 
Criticul a publicat de curind 
un volum dezinvolt, suplu, in-

prin 
întregii sale perso-

introductiv de di- 
ample (peste o sută

lui Titu Maiorescu este in fe
lul acesta bine ilustrată, o se
rie de „ambiguități" (inevita
bile) 
tale.

In 
care 
demonstrație de analiză rigu
roasă, a știut să identifice 
principiile esențiale ale lui 
Maiorescu, să le confrunte, să 
le încadreze, să le verifice va
liditatea actuală. Anume dis
tincții despre „meritul istorie 
al estetismului", reducerea la 
proporțiile reale ale polemicii 
gheriste, respingerea cu bune 
argumente a teoriei „formelor 
fără fond", trebuie de aseme
nea menționate. Sint insă chiar 
toate ideile maioresciene cu 
desăvârșire noi in critica noas
tră ? Un studiu recent, docu
mentat, de Dan Mănucă, 
Maiorescu și critica literară de 
pînă la 1887, publicat in nr. 
de iulie al lașului Literar, do
vedește că nu. Problema nu 
se discută aproape deloc in in
troducere, dar ea trebuie, in 
mod evident, pusă, căci ni
meni si deci nici Maiorescu 
n-a ieșit și nu iese vreodată 
din neant. Și teoria „formelor 
fără fond" are precursori.

In concluzii, Paul Georgescu 
rămine foarte sobru, sintetic, 
oarecum intimidat de presti- \ 
giosul său erou, susținind că 
meritul lui Maiorescu nu poa-1" 
te fi de ordin estetic, nici a- 
nalitic, ci polemic, îndrumător, 
„pregătind drumul marilor 
scriitori", prin acțiunea salu
tară a spiritului său critic, 
ceea ce iarăși este foarte ade
vărat. Alături de alte dteva 
studii centrale din Polivalența 
necesară, contribuția de față 
corespunde și ea, fără îndoială, 
aceleiași necesități a lui Paul 
Georgescu — consacrat de pre
dilecție producției curente — 
de a se integra tot mai orga
nic tradițiilor noastre literare 
bine 
pare 
ricit 
vie.

sint surprinse cu exacti-

genere, Paul Georgescu, 
pare a voi să facă si o

verificate. Fenomenul 
a caracteriza în mod fe- 
intreaga critică actuală

ADRIAN MARINO

s

(Urmare din pag. I)

tot acest tureș nu izbutea să fure 
mării decit foarte puțin uscat. 
Astăzi, ritmul de lucru e altul. 
Totuși, digurile au ajuns să aibă, 
reunite, o întindere de aproape 
5 000 de metri și să contureze 
noul bazm portuar.

„Drumul pietrei" spre mare e 
monoton. Douăzeci și șase de ki
lometri fără priveliști care să te 
fure, fiindcă nostalgia Siutghio
lului, împodobită cu ambarcați
uni nautice, durează prea puțin.

Pe șoferul lingă care iau loc 
in cabină îl cheamă Andrei 
Gheorghe. A făcut Bicazul pe 
reți. a lucrat la Porțile de Fier 
și, in cele din urmă, a ajuns pe 
șantierul portului Constanța. Asta 
e tot ce știu despre el.

— Nu te-ai plictisit încă ?
— De ce ?
— Să te duci, să vii, să bascu

lezi și iar s-o iei de la capăt, în 
fiecare zi și de cîteva ori pe zi, 
nu ți se pare că e prea monoton?

— Nu. La urma urmei, cineva 
trebuia să care piatra asta, cîte 
140 000 de tone pe lună, 5 mi
lioane pînă acum și cîte-or mai 
fi să fie. Toată. Cine s-o fi cărat? 
Vara e mai greu pentru noi, că 
e aglomerație. Dar de cum vine 
toamna rămînem singuri pe șo
sele și încordarea începe să ne 
piară. Adevărul e că dacă te in

hami la o treabă ca asta, trebuie 
să ai răbdare.

In capătul digului, macaraua, 
cu brațul ei respectabil de 60 de 
metri, ia stabilopozi de cite 20 
de tone pe care îi sloboade gri
juliu în mare. E atât de sigură 
de sine incit pare să nu fi fost 
niciodată amenințată de vreo 
primejdie Dar acum zece luni, 
o furtună era să-i surpe schelă
ria impresionantă. Fisurând digul, 
risipindu-i capătul neconsolidat, 
făcînd blocurile de 50 de tone să

nunț. In definitiv, pe cine inte
resează asta ? O basculare a de
venit atît de banali incit se uită 
imediat. Prima basculă aruncată 
in mare, da, asta se fine minte 
și astăzi.

A fost pe 29 septembrie, a- 
cum trei ani. împodobite cu stea
guri, 30 de autobasculante au co- 
borit pe cordonul de centură al 
portului uluind și stimind curio
zitatea trecătorilor...

...Pilotul de la basculare ne 
face semn. E timpul si luăm dru-

Desigur, așa se fac. îmi dă
dusem seama de asta cu cîteva 
zile înainte, asistând la instalarea 
primului bloc al viitoarei dane 
pentru petrolierele de 36 000 de 
tone. Un scafandru coborâse pe 
fundul apei și, condus tot timpul 
de sus, bătuse țăruși în patul de 
piatră concasată. Fusese, în faza 
aceea, un umil executant sau, in 
orice caz, ceva pe aproape. Din 
clipa în care macaraua prinse blo
cul în cârligele ei și începu să-l 
lase, puțin cîte puțin, la apă,

Cresc digurile
se clatine, valurile atentau cu ve
hemență la integritatea macara
lei. Dana zero se acoperise cu 
apă. Ca să pună la loc ceea ce 
era zvârlit cit colo și împrăștiat 
de furtună, cincisprezece șoferi 
— și noul meu prieten era prin
tre ei — au făcut atunci cursele 
orbește, prin bezna nopții, bătuți 
de marea care le intra în cabine.

Basculăm. Un șuvoi de piatră 
măruntă, amestecată cu bolovani, 
17 tone în total, se scurge în 
mare. A cita basculare să fie fost 
asta ? Aș putea raporta cantită
țile, ceea ce știu că s-a consu
mat, la capacitatea medie a unei 
basculări, dar nu înțeleg pînă 
la urmă rostul calculului și re

mul înapoi, spre carieră. Ne stre~ 
curăm cu abilitate pe sub aceea
și macara. Din față vine o co
loană grea și lacul de trecere In 
punctul de dig unde ne aflăm 
e prea îngust pentru toată lumea. 
Așa că așteptăm.

— Ăsta-i Petrică Anghel — se 
agită șoferul de lingă mine — 
ăsta, omul care face pana de 
cauciuc din mers, In cabină, ați 
mai auzit așa ceva ?

Îmi pare rău, dar nu pot prin
de fizionomia celui care trece. 
Coloana e teribili. Nu te mai 
sfirșește. Andrei Cheorghe mă 
consolează:

— V-am spus eu ci treburile 
astea se fac cu răbdare.

formând virtejuri forfotitoare de 
spuma, rolurile se schimbară. 
Bîjbîind cu mâinile la 12 metri 
în adine, orb sub straturile de 
apă care strivesc raza de soare 
încă înainte ca aceasta să poată 
pătrunde in zona lui de lucru, 
scafandrul încerca să pună blo
cul cu degetele respectând coor
donatele decise de țăruși. O puz
derie de bule alb-verzui fixau, cu 
aproximație, aria restrînsă a 
muncii sale. Altminteri părea că 
acolo nu se petrece nimic. Un 
tânăr învîrtea roata pompei de 
aer și, Ungă el, ghemuit peste 
receptor, maistrul ținea legătura 
telefonică, transmițindu-i maca-

ragiului comenzile venite de jos. 
Asta era tot. Asta și virtutea răb
dării, dovada incontestabilă a 
forței de finalizare în numele 
căreia plasarea exactă a blocului 
impunea reluarea manevrei oii 
de cîte ori macaraua glisa pe apă 
într-o explicabilă mișcare de con- 
trabalans. Din etnd în când, iritat 
de nesfîrșita succesiune a erori
lor, scafandrul își umplea costu
mul cu aer și venea sus să-și re
facă în minte poziția reperelor, 
a celor fixe în raport cu celelalte, 
mobile, care îl derutau pe el și 
pe toată lumea. Sistemul de o- 
rientare odată refăcut, omul că
dea, dus de plăcile grele, în a- 
dînc. Marea îi tulbura obrazul, 
atâta cît se vedea din el prin o- 
chiul de sticlă al căștii și, puțin 
cîte puțin, imaginea i se îngloba 
în indiferenta masă a apei.

De pe puntea macat alei pluti
toare, digul de sud, îndepărtat, 
imprecis, apărea ca o bănuială în 
pîcla strălucitoare a dimineții. 
Era mai mult îndoielnica senza
ție de tare sub roțile unui șir de 
basculante ele însele șterse, pro
gresând ireal spre larg, anexîn- 
du-și încet ceea ce fusese pînă 
mai deunăzi domeniul zburdălni
ciilor nestingherite ale faunei 
submarine

Basculantele care trec acum pe 
lingă mine, ca și aceea în'care 
mă aflu, sânt însă foarte reale. 
Și în urma lor, crește mereu di- 
guL



DE ZIUA POMPIERILOR MEMENTO ENESCIAN

Compozitorul WERNER EGKDIST1NC
TIA

CURA
JULUI

13 septembrie. Ne-am obișnuit, 
de o sută și ceva de ani încoace, 
ca în această zi de toamnă boga
tă să sărbătorim Ziua pompieri
lor. An de an, în această zi uni
tățile, subunitățile și formațiile 
civile de pază contra incendiilor 
trec în revistă realizările obținu
te în pregătirea lor profesională 
și politică, în îndeplinirea misiu
nilor de prevenire a incendiilor, 
de lichidare, cu minimum de 
pierderi, a celor izbucnite. Aceas
tă zi își are izvorul în înaltul 
exemplu de patriotism dat la 13 
septembrie 1848 de un pumn de 
Eompieri în bătălia eroică din 

lealul Spirii — denumită de 
Marx „Baia de singe de la Bucu
rești” — în care compania de 
pompieri comandată de căpitanul 
ZMgănescu Paul s-a acoperit de 
glorie.

Continuînd tradițiile de hiptă 
de la 1848, subunitățile de pom
pieri militari au dat numeroase 
alte pilde de curaj și eroism. în 
războiul pentru independență din 
anii 1877—1878 ostașii pompieri 
români, constituiți în baterii de 
artilerie, au luptat alături de ce
lelalte arme, înscriind noi pagini 
de vitejie în cartea glorioasă a 
istoriei neamului. în zilele insu
recției armate din august 1944, 
ostașii pompieri au participat ală
turi de unitățile Armatei Române 
și de formațiile patriotice de 
luptă împotriva grupărilor hitle- 
riste din Capitală și împrejurimi, 
au intervenit cu hotărire și curaj 
în stingerea incendiilor provocate 
de bombardamentele hitleriștilor, 
salvînd vieți omenești, fabrici și 
uzine, monumente de artă și cul
tură.

Aceste fapte minunate, ca și 
numeroase altele, izvorîte dintr- 
un fierbinte patriotism, constituie 
pentru pompierii din țara noastră 
un neprețuit exemplu și un în
demn în munca și pregătirea lor 
pentru apărarea vieții oamenilor, 
a realizărilor construcției socia
liste împotriva incendiilor. Edu
cați de partid în spiritul dragos
tei nețărmurite față de patria so
cialistă și al înaltei răspunderi 
pentru apărarea a tot ceea ce a 
făurit poporul român, militarii 
pompieri s-au doyedit vrednici 
urmași ai înaintașilor lor, îmbo
gățind, prin munca și lupta de 
fiecare zi, cu noi exemple de cu
raj și eroism frumoasele tradiții 
de luptă ale unităților de pază 
contra incendiilor. Un astfel de 
exemplu l-au dat recent militarii 
pompieri de la compania P.C.I.- 
Galați, cu ocazia incendiului de 
la cooperativa „Unirea" reușind 
să-l localizeze și să-l stingă în 
minimum de timp. O parte din 

/• ei — sergenții Țepușa Dumitru, 
^uciu Virgil, Geezo Ernest, Ian- 

' cu Marin, Iancu Ionel și capora
lul Udiiă Ion — au plătit cu pre
țul vieții lor datoria față de pa
trie, pentru apărarea avutului ob
ștesc. Evidențiind curajul și înal
tul lor patriotism, Secretariatul 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist a hotărit 
acordarea, post mortem, a Diplo
mei de Onoare a C.C. al U.T.C. 
acestor tineri pompieri militari. 
Va avea loc, astfel, o adunare 
generală festivă a organizației 

companie, 
secretari ai comitetelor 

raionale și orășenești U.T.C. din 
localitățile din care acești tineri 
au făcut parte înainte de a-și în
cepe stagiul militar vor informa, 
în adunări generale U.T.C. festive 
despre curajul lor, despre modul 
înalt în care ah înțeles să-și facă 
datoria.

13 Septembrie este în același 
timp un prilej de însemnare a 
succeselor dobîndite în pregăti
rea de luptă și politică. Pentru 
că măiestria și curajul pompieri
lor nu se evidențiază numai a- 
tunci cînd auzim clopotul sirenei 
în goana mașinii spre un incen
diu. Zi de zi, în centrul activită
ții lor stau pregătirea continuă 
pentru prevenirea incendiilor, li
chidarea cauzelor ce le pot da 
naștere. Este o muncă asiduă de 
studiu și aplicații, de instruire, în 
care tinerii pompieri obțin suc
cese de seamă.

Pentru nivelul înalt al acestei 
pregătiri, pentru deosebitul simț 
de răspundere de • care au dat 
și dau dovadă, Secretariatul 
C.C. al U.T.C. a hotărît să a- 
corde, cu ocazia Zilei pompieri
lor, Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C. organizațiilor de bază 
U.T.C. din companiile P.C.I.- 
Galați și Baia Mare, ca și unui 
număr de 11 militari, ofițeri, gra
dați și soldați, care s-au distins 
în activitatea lor.

De ziua lor pompierii militari 
și civili își exprimă notărîrea fer
mă de-a îndeplini și pe mai de
parte, cu devotament și abnega
ție, misiunile încredințate, de-a 
veghea, la apărarea avutului ob
ștesc, a tot ceea ce a creat și. 
creează poporul nostru, contri
buind astfel la realizarea mărețe
lor sarcini trasate de cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

U.T.C. din această 
Primii

ION ANDREIȚA

de 
eon-

La invitația Comitetului 
Stat pentru îndrumarea și __
trolul organelor locale ale ad
ministrației de stat, marți a so
sit în țară o delegație condusă 
de Alexander Crysztofovics, di
rector adjunct al Biroului pen
tru problemele prezidiilor sfatu
rilor populare de pe lingă Con
siliul de Miniștri al R. P. Po
lone. Delegația va vizita o serie 
de localități și sfaturi populare, 
unde va face un schimb de ex
periențe în problemele adminis
trației de stat.

(Agerpres)

VACCINAREA

COPIILOR

In fntrea«a j*ră »e desfi- 
șeară fn aceste rile acțiunea 
de imunizare antivariolieă. 
Intre 10 ți 15 septembrie se 
efectuează vaccinarea copii
lor între 3 ți 15 luni, la se
diile circumscripțiilor sani
tare teritoriale, Iar Intre 15 
ți 25 septembrie, revaccina- 
rea copiilor din clasa I ele
mentară la țeolile respective.

Vaccinul folosit este pro
dus la Institutul ..Dr. I. Cas
ta curino" din Capitală.

(Agerpres)

ANUNȚ
UZINA de ANVELOPE DANUBIANA cw <edhil fn Bucu

rești, Șos. Olteniței nr. 18L raion Nirolne Bâicescn. RFCBl- 
TEAZA CANDIDAȚI ABSOL'’FNT7 a 7—-8 rinse 
în \ irstă de 15—18 ani, băieți, pentru a-i pregMf te nMaari&e 
de :

• OPERATOR Ia fabricarea anvelopelor *i camerelor de 
aer.

• LĂCĂTUȘI MECANICI întreținere utilaje.

Pregătirea face in școala profeMoualâ din cadrai Gra- 
pului școlar chimie București.

Se recrutează candidați din orașul București și comunele 
subordonate.

Incepind din luna decembrie 1M7. «e «Mgură internat in 
cadrul Grupului școlar chimie București.

Înscrierile se primesc piuă u septembrie 1M7. la sediul 
uzinei. Mijloc de transport, autobuzul 44 cap de linie, statia 
Șerban Vodă (Magistrala No rd -Sud).

Informații suplimentare telefon 23.42.8d inL 154 la Uzina 
Danubiana.

CONTINUĂRI « CONTINUĂRI
Automulțumi- 
rea - o falsă 

solufie
cu 4 luni și jumătate înainte de 
termenul planificat.

★
La cîțiva kilometri de Plo

iești, în peisajul industrial al 
Teleajenului se conturează, tbt 
mai pregnant, profilul vertical 
al fabricii de materiale izolatoare 
Berceni.

— Lucrările la acest obiectiv 
a cărui construcție a început în 
ultimul trimestru al anului tre
cut — ne informează tovarășul 
Ilie Carol, inginerul șef al șanti
erului, urmează să se termine 
la începutul anului viitor. Anga
jamentul nostru este de a asi- 
f(ura punerea în funcțiune a noi- 
or capacități cu două luni mai 

devreme față de termenul plani
ficat. Desfășurarea ritmică, după 
grafic, a întregului volum de lu
crări, asigurarea tuturor frontu
rilor de lucru cu forță de muncă 
de structură și calificare cores
punzătoare vor contribui din plin 
la materializarea investiției.

Reprezintă declarațiile tovară
șului inginer șef o garanție a 
materializării în termen a inves-

SPORT*SPORT TELEVIZIUNE

MIERCURI ÎS SEPTEMBRIE

• După 5 runde în turneul international mas
culin de șah de la Sofia conduce PîdA-ski cu 3,5 
puncte. în runda a 5-a, Boboțov Bulgaria) a re
mizat cu Cociltea România . Liderul clasamen
tului Pices'* n a câștigat b Perez Cuba). înainte 
de continuarea partid^or întrerupte, Pîdevski 
este urmat in clasament de Minici, Kavalek, Cio- 
diiea etc.

• în sala «porturilor din Szcmbathely a înce
put tradiționala competiție de box „Dinamoxnada" 
la care participă pugiliști de 1* Dinamo Moscova, 
D>Tjmo Berlin. Dinamo București, Spartak So
fia, Ruda Hvezda Praga, Guardia Varșovia și 
Doz«a Budapesta. în prima gală au evoluat și 4 
boxeri români. La cat. semimuscă, D. Davidescu 
l-a învins la puncte pe bulgarul Gadjev (Spartak). 
Gh. Bădoi (semiușoară) l-a întrecut prin abandon 
dictat de arbitru în repriza a doua pe maghia
rul HajnaL în cadrai cat. semrmijlocie, C. Ghiță 
a obținut decizia la puncte în fața 
polonezului Mondewski. Soko
lov «'Dinamo Mbkovi) a thspus 
b puncte de „cocoșul* P. Ne- 
ddcee. (Urmare din pag. I)

tiției preconizate ? Constituie 
acest ritm un motiv de automul- 
țumire ? Facem, mai întii, o vi- 
vită la hala de cartoane (cores
punzătoare etapei întîi). Aici îi 
întîlnim pe șeful de echipă 
Gheorghe Trandafirescu, care se 
află cu întreaga echipă în... gol 
de lucru.

— Astăzi ne-a adus pe șantier 
doar un camion de cărămidă. 
De mai bine de două ceasuri 
stăm și așteptăm. Mai aveam pu
țin și terminam grupurile sociale 
de la aceaștă hală. Dar așa...

în discuție intervine și tovară
șul Vasile Cojocaru, de la ser
viciul O.N.M. al șantierului.

— Nu numai cărămidă ori 
ciment lipsește, ci și o parte din 
stîlpii de susținere de la cea de 
a doua hală. încă din luna iulie 
trebuiau montați stîlpii de sus
ținere de la hala de vată (etapa 
a II-a).Nu s-a montat decât o 
parte. De ce ? Pentru că toți 
stîlpii s-au prevăzut a se aduce 
din afară. Ulterior, însă, Ministe
rul Industriei Construcțiilor nu 
ne-a mai asigurat repartițiile, 
și a trebuit să-i turnăm pe șan
tier. Dar așa, ne-am ales cu vreo 
două luni întîrziere.

— într-adevăr, termenul putea 
fi scurtat și mai mult. Asta ar fi 
reclamat însă o mai temeinică 
organizare a muncii pe șantier, 
o aprovizionare ritmică a fron
turilor de lucru cu materii și ma
teriale, precum și folosirea la

„AIDA“
Interpretarea ansamblului, 

condus de Paul Popescu cu 
multă forță expresivă și re
marcabilă acuratețe, a reliefat 
cantabilttatea larg accesibilă 
a discursului muzical al lui 
Verdi.

Ludovic Spiess a excelat în 
deosebi m fermecătoarea arie 
„Celeste Aida", secondat de 
artiști remarcabili ca Marcella 
de Oima, Elena Cernei fi Da
vid Ohanesian, la care nu pu- 

1 tem să nu adăugăm fi pe 
i Viorel Ban ți Valentin Loghin.

In deosebi „actul Nilului" 
e fost tălmăcit la un înalt ni
vel artistic.

La succesul acestui specta- 
| eol a contribuit ți regia de 

esență romantică a lui Jean 
! Rinzescu.

DORU POPOVICI * 1

de mic e numărul însem
nelor ! Căutăm explicații, 
vrem aflăm motive și 
dăm de justificări. Expozi
ția e pe teritoriul raionu
lui ,23 August". Probabil 
că la comitetul raional 
U.T.C. mulți dintre acti
viști nu știu de așa ceva, 
dsn moment ce nu au în- 
bttreprins nimic pe timpul 
vacanțe4. La secția de in- 
cdfdmitr a Statului popu
lar raional lucrurile au fost 
privite la fel. Și cind te 
gi nd ești că organizarea u- 
nor vizite ale elevilor fco- 

din raion ar 
fi t ase cit multe
ore de dxrigenție consa
crate orientării profesio
nale.

Nu e nici un secret să 
spunem că s-a așteptat 
probabil peste tot o „indi
cație" de nu. de la Mi
nisterul Inzâțămintului. Și 
cum ea n-a cerut, toată lu
mea și-a căzut liniștită de 
treburi, acmd de altfel

maximum a capacităților de pro
ducție,* întregului parc de uti
laje. Or, acest lucru, nu se în
tâmplă, ne spunea tovarășul 
Gheorghe Pan tea, șeful lotului
1 de la hala de cartoane.

Iată că între declarațiile liniș
titoare ale inginerului șef și rea
litatea de pe șantier este, să re
cunoaștem, o mare diferență. Ne 
întrebăm : cui pot folosi colora
tele afirmații ce ne-au fost fă
cute ? Cert este că ele vor <ă 
pună la adăpost pe cineva (con
ducerea șantierului și a grupului 
de șantiere 103 Ploiești).

Din cele spuse de tova
rășul inginer șef al șan
tierului rezultă că toate fron
turile de lucru au fost „asigu
rate" cu utilajele și cu forța de 
muncă corespunzătoare. Ei bine, 
și această „afirmație" este in
firmată de realitate. Iată ce ne 
spunea în continuare, tovarășul 
Pan tea : — întotdeauna am dus 
lipsă de utilajele pentru trans- 
fiort și, în special de autobascu- 
ante. Folosim în schimb tractoa

rele... cu remorci. Dezavantajul 
este însă mare : manevrarea trac
toarelor și remorcilor este gre
oaie și, în plus, din trei remorci, 
cîte avem în prezent, nn bascu
lează nici una. Le descărcăm tot 
manual, pierzînd astfel, la fie
care 1,6 m. c. încărcătură 40—45 
minute.

Iată, deci, că nu există o su
ficientă preocupare din parte#

• în runda a patra a turneului candidatelor la 
titlul mondial de șah, care se desfășoară la Su- 
botica, Alexandra Nicolau a întrerupt cu Aseno- 
va. A doua jucătoare română participantă la tur
neu, Margareta Perevoznic, a întrerupt cu Nova
ra. In clasament conduce Stadler, cu 3,5 puncte, 
urmat de Aleck Andria cu 3 puncte, Zatulovska- 
ia, cu 2,5 (1) puncte, Hemskerk, Nicolau și Koz
lova, cu cite 2 puncte și o partidă întreruptă. Pe
revoznic are 1,5 puncte și o partidă întreruptă.

• Campionul european de box la categoria 
„mijlocie" clasa juniori, italianul Sandro Mazzin- 
ghi, și-a apărat cu succes centura. în meciul des
fășurat la Milano el l-a învins prin k.o. tehnic în 
repriza I pe șalangerul său oficial, Wally Swift 
Meciul a fost arbitrat de olandezul Brill.

• După trei probe, în campionatul mondial de 
pentatlon modem conduce sportivul maghiar 
Toroek cu 3 044 puncte, urmat de Balczo (Un
garia) cu 2 942 puncte și cehoslovacul Kupka cu 
2 882 puncte. în fruntea clasamentului pe echipe 
se află Ungaria — 8 735 puncte. Locul doi este 
ocupat de Suedia cu 7 S90 puncte.

(Agerprej)

Expoziții ale ucenicilor

lib

CompooHoral și profesorul 
Wenner Bgk este unul dlntra 
ced mai remarcabili oaspeți ei 
Bucure?țiului muzical.

O lângă suită de partituri —• 
amintim printre ele operele 
„Columbia", ,J>le Zaubergei- 
ge", „Cince“, Cantatele „Na- 
tur-Liebe-Tod", „Mein Vater- 
land", „Tentațiile Sf. Anton* 
atestă o prestigioasă persona
litate muzicală, un compozitor 
fsound.

După 3 zile de popas la săr
bătoarea muzicii românești, 
Werner Egk ține să împărtă
șească în aoest prim interviu 
acordat presei române cîteva 
gînduni despre Festival.

— Am venit pentru prima 
oară în România. Am străbă
tut țara ou mașina și totul 
mi-a părut plin de muzică și 
frumusețe. Sînt dornic să fac 
timp de 10 zile — cît îmi în
găduie timpul să rămîn la a- 
ceastă sărbătoare enesciană — 
o reală cură de muzică româ
nească.

Concursul și Festivalul îmi 
vor prilejui din plin un contact 
profund cu arta componistică 
și interpretativă românească.

Regăsesc aici vechi cunos- 
cuți printre care și pe Marcel 
Mihalovici căruia Opera din 
Miinchen i-a prezentat o lu
crare în premieră mondială.

Concursurile și Festivalurile

scuza fabricată gata („dv 
nu știți că elevii sînt în 
vacanță ?"). De parcă vizi
tarea unei expoziții atît de 
interesante nu s-ar putea 
înscrie în perimetrul a 90 
de zile.

Asemenea „motive" ar 
putea fi însă cu totul ex
cluse fi aceasta depinde 
numai fi numai de interes, 
de inițiativa organelor lo
cale fi, de anumiți fac
tori din Ministerul În
vățământului. Le facem, 
de aceea, propunerea ca, 
pe baza colaborării cu mi
nisterele de resort, în anii 
următori să organizeze ast
fel de expoziții în plin 
centrul Capitalei, să intre 
în ele cine dorește, să se 
facă totul ca ele să fie vă- . 
zute de cît mai multă lu
me, în special de cei ti
neri, elevi ai școlilor ge
nerale.

Altfel, e păcat. Rămîn 
bani și idei frumoase „în
cuiate" cu fapte lacăte in 
cartierul Titan-Balta Albă, 
la margine de București.

conducerii șantierului și a gru
pului de șantiere 103 pentru fo
losirea unor mijloace care să per
mită realizarea unei înalte pro
ductivități a muncii pe șantier. 
(Amintim că acest indicator a 
scăzut în trimestrul II, față de 
primul, cu 24,1 b sută). Adău
găm, apoi, faptul că numărul 
absențelor nemotivate a crescut, 
iar fluctuația forței de muncă se 
menține b un nivel destul de ri
dicat

Nu putem încheia fără a 
aminti și de greșelile elementare 
în „atacarea" lucrărilor pe șan
tier. Așa, de pildă, proiectantul 
a preconizat începerea lucrărilor 
la viitoarea fabrică, de la... ma
gazia de produse finite. Mo
tivul ? Să aibă unde să depozi
teze utilajele care veneau pe 
șantier. Ulterior^ a găsit o maga
zie de depozitare la vechea în
treprindere. Ce folos însă ? Lu
crările au întârziat cu mai mult 
de o lună de zile.

Două șantiere, două moduri 
de a prezenta realitatea. Cele 
relatate evidențiază, credem, cu 
prisosință că rezultatele muncii 
sînt condiționate direct de felul 
în care sînt organizate și conduse 
lucrările pe șantier.

Poftiți la dans... 
în trimestrul IV

cesare organizării acestor 
manifestări.

La Combinatul de celu
loză din Suceava, pe pat* 

Enescu au trezit largi ecouri în 
lumea muzicienilor. înalta ți
nută a manifestărilor la care 
am participat pînă acum, de
monstrează din pddn valabilita
tea oricăror asemenea judecăți 
de valoare.

— Puteți face fi 
rații...

— Am participat în 
timp în Germania și

oampa-

ultimul 
în alte

NE VORBESC

OASPEȚII

țări europene la mari festiva
luri. La Viena, Bayreuth, Salz
burg, Spoletto și bineînțeles 
Miinchen.

Prun amploarea programelor, 
Festivalul enescian se înscrie 
în rîndurile marilor festivități 
ale artei interpretative. Fes
tivalul ne oferă un program 
copleșitor din care îți este 
foarte greu să alegi...

— Și totuși ce ați ales pînă 
în prezent ?

— Un concert al Filarmoni
cii, două spectacole la Operă 
și bineînțeles recitalul „Madri
gal-ului“. Am ascultat în Eu
ropa multe asemenea formații

16.00 Transmisiuni sportive. 
18.00 Telecronica economică.
18.30 Pentru copii: România pi
torească — 1967. 19.00 Alma— 
Mater (emisiune pentru stu- 
denți). 19.30 Telejurnalul de 
seară. 19.45 Muzeul pompierilor 
(film documentar). 20.15 Diver
tisment muzical... 20.30 Cabinet 
medical TV. Ce este alergia ? 
Profilaxie și tratament. 20.50 O- 
rașe și orașe — Brașov — Turnu 
Măgurele. 21.05 Avanpremieră. 
21.20 Marea gală a discului Eu- 
roviziunii cu Nini Roso, Bobby 
Solo, Juliette Greco, Udo Jur
gens, Mahalie Jackson și alții 
(înregistrare pe telerecording). 
22.50 Telejurnalul de noapte.

CINEMATOGRAFE
AGONIE ȘI EXTAZ
— film pentru ecran panoramic

Patria (orele 12,15 ; 18 ; 21).
CASTELANII

Republica (orele 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), Circul de 
stat (orele 18 ; 20,30).

ȚAR ȘI GENERAL
Capitol (orele 9,15 ; 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,15).

8URCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MĂRI
— cinemascop —

Luceafărul (orele 8 ; 10,15 ;
12.30 ; 15,30 ; 17,45 ; 20,15) ;
București (orele 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16.15 ; 18,45 ; 21,15). Mo
dern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16,15 ; 18,30 ; 20,45), Tomis (o- 
rele 8,30 ; 10.45 ; 13 ; 15,15 ;
17.30 ;

SINGUR PE LUME
Festival (orele 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Grivița
(orele 9 ; 11,15 , 13,30 ; 15,30 ;
18 ; 20,30), Melodia (orele 9 ;
11.45 ; 15,15. 18 ; 21).

CUM SĂ FURI UN MILION
— cinemascop —

Victoria (orele 9,30 ; 12,30 ;
15.30 ; 18,30 ; 21,15), Gloria (o-
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; '
18,15; 20,30), Aurora (orele
8.30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ;
20,15), Floreasca (orele 11 ; 14 ;
16,15 ; 18,30 ; 20,45), Flamura 
(orele 9 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ; 
20,45).

FIUL COMPANIEI DE PARTI
ZANI

Lumina (orele 18.30 ; 20,45).
ROBII

(orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16).

cheful sălii în care 
putea organiza des 
niuni, se dansează

s-ar 
reu- 

_ , ______ cel
mult o dată... pe trimes
tru. Nu vi se pare „prea 
mult" ca niște oameni ti
neri, plini de elan si dan
seze anual de patru ori ? 
(deocamdată, doar atâtea 
trimestre are anul). In 
sfîrșit, bine că măcar la 
Fabrica de încălțăminte 
„Străduința" se dansează 
o dată pe lună '. La Între
prinderea textilă „Fuiorul" 
cind ne-am interesat tele
fonic cind are loc O re- 
unvjne, numai că nu am 
fost întrebat ce înseamnă 
acest cucînt.

— Cind ați dansat ulti
ma oară ?

Și, răspunzind întrebării, 
funcționara Lidia Huțanu 
își amintește ce bine s-a 
distrat de revelion.

— Dar de la 
încoace ?

Urmează un 
clar: „Nu",

S-ar mai putea _r 
„In definitiv, și la restau
rant se poate dansa". Dar 
în toată Suceava este un 
singur „local" cu orches
tră, și acesta încă supra
aglomerat. Unicul loc un
de era pregătită o reuniu
ne, în acea seară de sîm- 
hătă, era la Liceul nr. 1. 
Dar cei mai mulți tineri 
nu mai sînt elevi. Pentru 
aceștia, ce faceți ?

— In orașul Rădăuți, 
preocuparea noastră ac^ 

revelion

răspuns

spune f

camerale corale. Madrigalul 
bucureștean le depășește pe 
toate. Acuratețea intonațiilor, 
varietatea programelor, măies
tria realizării diferențelor di
namice, omogenizarea emisiu
nii vocale, simplitatea și ex
presivitatea gesticii dirijorale 
a lui Marin Constantin sînt 
Intr-adevăr cu totul unice, 
probabil rodul unei exemplare 
munci artistice.

îmi pare rău că am trebuit 
să plec la Operă și nu am 
ascultat decît primele mișcări 
din Scenele lui Vieru.

— Ați fost și la spectacolul 
cu „Aida" ?

— Legat de mulți ani de 
teatrul liric, urmăresc și aici 
cu prioritate spectacolele Ope
rei. Ludovic Spiess are o voce 
mare. L-am urmărit cu maxim 
interes. în total a fost un spec
tacol demn de o mare scenă.

— în sfîrșit, pentru infor
marea cititorilor cîteva detalii 
despre „șantierul" dv. actual.

— Scriu muzica unui balet 
— „Cassanova la Londra". 
Festivalul bucureștean este 
pentru mine o mică pauză în 
activitatea componistică, dar 
care sper că-mi va aduce mari 
satisfacții artistice.

IOSIF SAVA

Recital Van Cliburn
Foto i ED. HOFER

în

FEMEIA NECUNOSCUTA
Union (orele 15,30 ; 18 ; 20,30 ; 
duminica orele 10,30).

BANDA DE LAȘI
Doina (orele 11,30 ; 13,45 ; :
18,30 ; 20,45).

MONDO CANE
Timpuri noi (orele 9—21 
continuare).

SPARTACU8
— cinemascop —ambele serii

Feroviar (orele 8.30 ; 12 ; 15,30 ; 
19), Excelsior (orele 9,45 ;
13.15 ; 16,45 , 20,15).

INSPECTORUL ȘI NOAPTEA 
înfrățirea (orele 16; 18,15;
20.30) .

PANTERA NEAGRĂ
— cinemascop —

Dacia (orele 7,45—21 în conti
nuare).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ
Buzești (orele 15,30 ; 18).

PERETELE VRĂJITOARELOR
Crîngași (orele 15.30 ; 18 ;
20.30) , Pacea (orele 16 ; 18 ; 20).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA
ASTA !

Bucegi (orele 16 ; 18,15 ; 20,30). 
LADY MACKBETH IN SIBE
RIA

Unirea (orele 16 ; 18,15), 
UNDE ESTE AL III-LEA 
REGE ?

Tomis (orele 20).
PRINTRE VULTURI
— cinemascop —

Flacăra (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).
EROUL DE LA CONG LY

Vitan (orele 15,30 ; 18).
CU BĂRBAȚII E O ALTĂ PO
VESTE

Miorița (orele 14,30; 16,30:
18,30 ; 20,30), Volga (orele 16 j
18.15 ; 20,30).

tuală este organizarea u- 
nei orchestre de cameră 
care să ajute la ridicarea 
nivelului culturii muzicale, 
ne spune tov. Traian Bod- 
nariu, secretar al Comite
tului raional pentru cultu
ră ri ortă. Apoi, n-avem 
orchestră de muzică u- 
foară. Ar mai fi una, care 
grozav le place tinerilor. 
Dar instrumentiștii, bine 
analizați, nu sînt tocmai 
valoroși, ne-a mai relatat 
tovarășul Bodnariu.

Oare la Rădăuți au cin- 
tat pînă acum numai ade
văr ați maeștri ?

loan Popescu, de la 
stația de radioficare Rădă
uți, ne mărturisea :

— Atunci cînd la noi 
se organizează o reuniune, 
aceasta e susținută nu
mai de formații de muzică 
populară.

— Casa de cultură din 
Rădăuți e în renovare din 
aprilie. Dar, vizitînd-o, nu 
am putea spune că în 4 
luni s-a realizat mare lu
cru. Operațiunile de reno
vare sînt lente și redeschi
derea „Casei" pare să fie 
o problemă a viitorului nu 
prea apropiat. In consecin
ță, și la Rădăuți dansul 
este... în vacanță. Dar con
dițiile acestea nu sînt pro
prii doar centrelor amin
tite. In regiunea Suceava, 
orașul Botoșani este uni
cul în care tineretului îi 
sînt înțelese gusturile, în 
care dansul nu este privit 
printr-o lentilă deformată,.

ARTA LUI

Există mari interpreți care da 
fiecare dată, în ciuda imaginii 
precise fi multilaterale contu
rată de la primul contact, ftiu 
să-fi împrospăteze mijloacele de 
expresie fi concepția artistică In
cit întâlnirea din sala de con
cert îți oferă satisfacții noi, ne
bănuite. Desigur că unul dintre 
aceștia rămîne M. Rostropovici. 
Regretând nedorita schimbare de 
ultim moment a programului (se 
anunțase prima audiție a „Con
certului nr. 2“ de Șostakovici) 
am fost pe deplin răsplătiți de 
clipele de înaltă elevație spiri
tuală dăruite de oaspete prin mi
nunatele pagini muzicale ale lui 
Saint-Saens și Bach.

Rostropovici trăiește actul exe
cuției pină în cele mai tainice 
unghere, se identifică cu muzica, 
se dăruiește fără rezerve instru
mentului. Fire pasională, inter
pretul împrumută pasagiilor căl
dura temperamentului său, tre- 
cînd rampa de la prima frază 
muzicală. Așa a debutat Rostro
povici cu dramatica temă din pri
ma parte a „Concertului nr. 1 în 
La minor" de Saint-Saens, fără a 
pierde „temperatura" pînă la ul
timul acord.

Artist de mare rafinament, 
Mstislav Rostropovici știe să sub
linieze partitura instrumentului 
său pînă la subtilități greu de 
exprimat prin cuvinte. Un exem
plu admirabil ni l-a oferit prin 
caracterul atît de diferit, de 
nuanțat, al readucerii temei lirice 
din Allegro non troppo. Mărturi
sim că ne-a impresionat registrul 
grav, unde vibrato-ul amplu îm
prumută sunetului forța orgii.

Adept al simplității fi al fru
museților reale, Rostropovici res
tituie ascultătorului sentimentul 
fără dulcegării (Sarabanda de 
Bach), cu vădit simț al nuanțelor 
fi culorilor (Bourree de Bach), 
Uneori instrumentul șoptește me
lodia fără vibrato, tocmai spre 
a reda acel fior tainic al inspi
rației compozitorului.

Emanuel Elenescu, la pupitrul 
orchestrei Radioteleviziunii, La 
urmărit pînă la capătul inten
țiilor, oferind publicului o seară 
de neuitat.

VIOREL COSMA

JANDARMUL LA NEW TORS
Popular (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS
— cinemascop —

Arta (orele 15,30 ; 18 ; 20,80), 
COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR
— cinemascop —

Munca (orele 10 ; 16 ; 18 ; 20). 
UN HECTAR DE CER
— cinemascop —

Moșilor (orele 15,30 ; 18).
SECRETUL CIFRULUI

Cosmos (orele 15,39 ; 18 ; 20,30). 
FRENCH CANCAN

Viitorul (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 
CIOCIRLIA

Colentina (orele 16 ; 18,15). 
COMISARUL X 
—- cinemascop —

Rahova «orele 15,30 î 18).
ZODIA FECIOAREI
— cinemascop —

Progresul (orele 20,15) Cotro- 
ceni (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

DON GABRIEL
— cinemascop —

Lira (orele 15.30 ; 18).
DRAGOSTEA MEA

Drumul sării (orele 15 ; 17,30 ;
20).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ
Progresul (orele 15.30 ; 18).

In aceste zile, la Ci
nematograful „Patria" 
din Capitală se pre
zintă ultimele specta
cole cu

Agonie 
și extaz

film pe ecran pano
ramic, după romanul 
lui Irving Stone.

în rolurile principale 
Charlton Heston și 
Rex Harrison.

RADIO

MIERCURI 13 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I

10.30 înregistrări de la cel 
de-al IV-lea Concurs și Festi
val internațional George Enes- 
cu — 1967. 14.20 Recunoașteți
interpreții — muzică ușoară. 
15.05 Actualitatea literară. 17.10 
Călătorie în istoria civilizației 
(reluarea emisiunii pentru tine
rii ascultători din 9 septembrie). 
21.05 Atențiune părinți! 21.25
Melodii-magazin.

PROGRAMUL II
9.00 înregistrări de la cel 

de-al IV-lea Concurs și Festival 
internațional „George Enescu 
— 1967. 9.30 Roza vînturilor (e- 
misiune pentru școlari). 12.30 
Odă limbii române (reluarea e- 
misiunii din 12 septembrie).
15.30 Fonoteca de aur (reluarea 
emisiunii din 12 septembrie).
16.30 Jurnalul celui de-al IV-lea 
Concurs și Festival internațio
nal George Enescu — 1967. 17.10 
O operă în 30 de minute : „O zi 
de domnie" de Giuseppe Verdi. 
18.25 Actualitatea cinematogra
fică. Ediție pentru cinecluburi. 
21.00 Al IV-lea Concurs și Fes
tival internațional George Enes
cu — 1967. Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat George 
Enescu, dirijor Antal Dorati,



• Știri însem 
nări comentarii 
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entarii • Știri însemnări
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Conferința 0. U. 4.
Participanții la lucrările 

Conferinței la nivel înalt a Or- 
anizației Unității Africane au 
□st salutați de Joseph Mo- 
utu, președintele țării gazdă 
- Congo (Kinshasa). El a ară- 
at că întîlnirea de la Kinsha- 
a constituie un succes al ță- 
ilor africane, deoarece „acțiu- 
ea violentă a mercenarilor 
-a avut alt scop decît de a 
npiedica delegațiile să par- 
icipe la reuniunea O.U.A.". 
lobutu a amintit, de aseme- 
ea, că împotriva statului său 
fost inițiată și o „campanie 

e denigrare" prin care s-a ur- 
lărit să se semene discordie 
3 rîndul statelor africane. Re- 
2rindu-se la problema rhode- 
iană, președintele Mobutu a 
hemat statele membre ale 
>.U.A. la acțiuni mai hotărîte 
npotriva regimului rasist de 
i Salisbury. în încheierea cu- 
întării sale, vorbitorul a sub- 
niat necesitatea cooperării și 
□lidarității statelor africane în 
adrul organismelor internațio- 
ale.
în ședința de deschidere a 

lat cuvîntul și împăratul E- 
.opiei, Haile Selassie, care a

chemat statele africane să-și 
mobilizeze eforturile în vede
rea dezvoltării programelor de 
dezvoltare economică și socia
lă. Haile Selassie a calificat 
prezența mercenarilor străini 
pe teritoriul congolez drept „o 
flagrantă violare “ a suverani
tății Congoului.

★
Delegațiile prezente la reuniu

nea la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane din capitala 
statului Congo (Kinshasa) deza- 
firobă hotărîrea adoptata de Ma- 
awi de a stabili relații diploma

tice cu guvernul rasist al Repu
blicii Sud-Africane, transmit a- 
gentiile de presă. Reacții negati
ve față de hotărîrea guvernului 
de la Blantyre au fost înregistra
te și în alte capitale africane. La 
Nairobi, un purtător de cuvînt 
oficial a declarat că Kenya nu 
va stabili în nici un caz relații 
diplomatice cu Pretoria.

Participanții la lucrările confe
rinței O.UA. la nivel înalt au 
ales pe șeful statului gazda Con
go — Kinshasa, Joseph Mobutu, 
în funcția de președinte al ac
tualei sesiuni.

ADEN. Militar englez bru- 
talizind un grup de localnici

S.U.A. Demonstrație a femeilor din New York pentru încetarea războiului din Vietnam

Garrison

ale patrioților
sud-vietnamezi
Forțele patriotice sud-vietna- 

meze au atacat luni seara cu o- 
buze și mortiere pozițiile deținu
te de unitățile americane și gu
vernamentale în apropierea ora
șului Hue. După cum menționea
ză corespondentul agenției Fran
ce Presse, ei au reușit chiar să 
pătrundă în interiorul dispoziti
vului american de apărare.

In cursul nopții ciocniri puter
nice au avut loc în provincia 
Quang Tin, numeroși militari a- 
mericani fiind scoși din lupta. 
Lupte sporadice au mai fost sem
nalate și în provincia Binh Dînh, 
unde patrioții au doborît un e- 
licopter american.

Conflictul
nigerian

Conflictul armat din Nigeria a 
intrat în cea de-a treia lupă, dar 
situația nu se deosebește aproa
pe de loc de cea existentă la în
ceputul ostilităților. Nici una din 
cele două tabere n-a reușit să 
obțină superioritatea pe cîmpu- 
rile de luptă.

Vizita președintelui
de Gaulle în R. P. Polonă

în cuvîntarea rostită luni 
seara la postul de televiziune 
din Varșovia, președintele de 
Gaulle, după ce a evocat tra
dițiile prieteniei franco-polone, 
a subliniat că în prezent cele 
două țâri trebuie să-și uneas
că eforturile în favoarea păcii, 
,.a păcii — singura capabilă să 
asigure fiecărui popor posibi
litatea de a-și hotărî singur 
soarta, a păcii care se va in
staura în Europa numai dato
rită dezarmării, înțelegerii, da
torită colaborării tuturor po-

MIȘCAREA împotriva po
liticii de apartheid din R.S.A. 
a organizat o demonstrație 
în fața clădirii Ambasadei 
sud-africane din Londra, pro
testînd împotriva procesului 
intentat la Pretoria celor 37 
de luptători pentru liberta
tea Africii de sud-vest. Patru 
deputați ai Parlamentului 
britanic au înmînat ambasa
dorului Republicii Sud-Afri- 
cane o scrisoare din partea 
demonstranților în care se 
spune printre altele : „Ares
tarea și judecarea celor 37 
de cetățeni din Africa de 
sud-vest sînt ilegale întru- 
cît, conform rezoluției Adu
nării Generale O.N.U., Re
publica Sud-Africană nu mai 
are sub mandat teritoriul A- 
fricii de sud-vest".

poarelor de pe continentul eu
ropean, independent de dife
rențele de orînduiri".

Președintele de Gaulle a ofe
rit luni seara o recepție în o- 
noarea lui Edward Ochab, 
președintele Consiliului de 
Stat pl R. P. Polone. Au par
ticipat Josef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, Czeslaw 
Wycech, mareșalul Seimului și 
alți conducători ai R. P. Polo
ne. Au fost prezenți Couve de 
Murville, ministrul de externe 
al Franței și persoanele care 
îl însoțesc pe generalul de 
Gaulle în vizita sa în Polonia.

Operațiunile militare 
în care părțile sînt an
gajate au în continua
re — după aprecierea 
agenției FRANCE 
PRESSE — un carac
ter local „din lipsa 
mijloacelor umane și 
tehnice care să permită 
angajarea unor acțiuni 
militare de anvergură". 
După aproape 9 săp- 
tămîni de luptă, trupe
le federale controlează 
doar trei puncte situa
te la periferia regiunii 
secesioniste: Nsukka
la nord-vest, Ogoja la 
nord-est și Bony la sud. 
Forțele biafreze dețin 
în continuare controlul 
la Enugu și în cea mai 
mare parte a Biafrei. 
Totodată, ele contro-

leazâ și orașul Benin, 
capitala provinciei de 
centru-vest, care și-a 
proclamat autonomia 
față de Lagos.

Știrile sînt puține și 
nu rareori contradicto
rii, de aceea este foar
te dificil de făcut o a- 
preciere exactă asupra 
situației. Totuși, co
mentatorii, luînd în 
considerație felul cum 
s-au desfășurat ostilită
țile precum și declara
țiile oficiale de la La
gos și Enugu, au putut 
să formuleze 
servații. Mai 
vorba de 
desfășurată" 
purtătorii de 
guvernului federal sus
țin de două luni că o 
întreprind trupele Iui

unele ob- 
întîi este 
„ofensiva 
pe care 
cuvînt ai

Gowon. Cu două zile 
în urmă chiar, comisa
rul federal pentru mun
că și informare, Antho
ny Enahoro, a mențio
nat că trupele federale 
„continua sa înainteze" 
în provincia Biafra, că 
ele, „continuă să pro
greseze" în provincia 
de centru-vest și că 
„sînt în înaintare" în 
direcția orașului Ore 
(deținut de biafrezi și 
pe care trupele federa
le au încercat de mai 
multe ori să-1 recuce
rească). Se știe însă că 
această înaintare, mai 
ales cea în direcția o- 
rașului Enugu, era a- 
nunțata cu 8 săptă* 
mini în urmă, cînd se 
menționa că federalii 
se află doar la 30 km 
de capitala orientală...

Desigur, atît Gowon 
cît și Ojukwu și-au dat 
seama că o soluționare 
militară a conflictului 
este greu de obținut în 
actualele condiții. In 
același timp, o astfel 
de soluție este și cea 
mai puțin dorita de ni
gerieni. De aceea ideea 
tratativelor a fost în 
ultima vreme tot mai 
mult luată în conside
rație. Ojukwu a pro
pus începerea unor 
convorbiri de pace cu 
condiția ca să fie ga
rantată independența 
Biafrei. Gowon a făcut 
însă cunoscut că ac
ceptă asemenea con
vorbiri numai dacă 
guvernatorul de la Enu
gu e de acord cu pro
punerea sa privind îm
părțirea Nigeriei în 12 
state federale „pentru 
menținerea unității ță
rii". In cercurile poli
tice se face observația 
că tezele lui Gowon 
sînt contradictorii, în- 
trucît împărțirea în 12 
regiuni echivalează nu

cu o întărire a unității, 
ci cu o dezmembrare. 
De altfel, conflictul cu 
Ojukwu a izvorî t toc
mai din neacceptarea 
de către acesta a for
mulei privind noua 
împărțire.

Ojukwu a vrut să 
arate că nu consideră 
desprinderea Biafrei ca 
definitivă. Intr-o carte 
alba publicată la Enu
gu la începutul acestei 
luni, el a propus stabi
lirea unui organism 
comun care sa coordo
neze o serie de servicii 
publice în toate provin
ciile Nigeriei, inclusiv 
în Biafra. Este, de fapt, 
formula de federalizare 
pe care o preconizează 
Ojukwu de mai multă 
vreme. Ea se bazează 
pe împărțirea federației 
nigeriene în 4 regiuni, 
și nu în 12. Gowon a 
calificat însă sistemul 
cu 4 regiuni drept 
ț, inacceptabil". Totuși, 
Cartea Albă de la Enu
gu este considerată de 
observatori drept cea 
mai importantă încer
care de conciliere paș
nică lansată de condu
cătorii Biafrei.

Concomitent, Enugu 
a lansat apeluri către 
O.U.A. și Common
wealth pentru recu
noașterea Biafrei și în
ceperea de tratative 

de Ia această 
1 emisar al lui

Ojuwku a plecat la 
Londra și atonei s-a e- 
mis ipoteza că Anglia 
ar putea să medieze în
tre cele două părți în 
conflict.

Deocamdată, însă, ca 
și în privința luptelor, 
și în domeniul unei e- 
ventuale soluții negoci
ate nu se poate afirma 
nimic cu certitudine.

ION D. GOIA

COMPOZITORUL român Gheorghe Costinescu, care participă 
la seminarul „Educația muzicală în țările orientale", ce se des
fășoară la Teheran, a prezentat în fața participanților o amplă 
expunere în care s-a referit pe larg Ia problemele și perspecti
vele învățămîntului muzical din țara noastră, punct de între
tăiere a artei occidentale cu arta orientală. Expunerea, în care 
arta componistică a lui George Enescu a ocupat un loc impor
tant, a fost urmărită cu interes.

reapare
PARA VANUL

Procurorul districtual din 
New Orleans, Jim Garrison, 
a reafirmat în cadrul unui 
interviu că președintele 
Kennedy a fost asasinat de

TUPOU
Regele din Tonga vrea să devină împărat — împăratul Ocea- 

îiei. Deocamdată Tauf ’aliau Tupou domnește peste cei 70 000 
le locuitori ai arhipelagului Tonga, de sub protectorat britanic. 
El a declarat însă într-o conferința de presă convocată cu mare 
publicitate în cursul vizitei făcută săptămîna trecută la Canberra 
îă speră ca în următorul deceniu să unească „sub conducerea hii“ 
jele 10 000 de insule cunoscute în termeni obișnuiți ca formir.d 
Oceania.

Proiectul înfățișat de regele micului arhipelag din Pacific apare 
nai mult decît temerar. „împărăția" vizată ar avea o întindere 
cam de cinci ori mai mare decît cea a Franței. Toate aceste te
ritorii au însă un numitor comun : sînt toate fie sub statut colo
nial, de mandat sau tutelă, fie cu un statut de independență 
limitată.

— insulele Gilbert și Ellise sînt colonii britanice
r— insulele Solomon și Tonga formează un protectorat hritanic
— insulele Fidji au căpătat doar autonomie administrativă
— insulele Cook și Niue se află sub controlul Noii Zeelande 

(numai prima a obținut autonomie internă)
— arhipelagul Papua este sub tutelă australiana
— arhipelagul Bismark și insula Amiralității se află sub admi

nistrație australiană
— insula Nauru se găsește sub dubla tutelă a Angliei și Noii 

Zeelande
— partea de est a arhipelagului Samoa, arhipelagurile Mariane 

?i Caroline sînt sub mandat american.
Aceste „amănunte", ca să zicem așa administrative, sînt sufici

ente pentru sesizarea dedesubturilor „marelui plan" al „marii 
Oceanii". Dacă adăugăm și unele elemente de ordinul politicii 
curente, lucrurile devin și mai clare. Vom aminti că în cadrul 
O.N.U. au avut loc numeroase dezbateri în legătură cu acordarea 
dreptului populației din aceste teritorii de a-și hotărî singură 
soarta, dar puterile care își exercită dominația în acea regiune 
s-au opus acordării independenței. Acest refuz se datorește în pri
mul rînd, unor factori de ordin economic. Oceania aduce monopo
lurilor occidentale mari profituri. Profituri evaluate, după unele 
cifre publicate recent în capitala britanică, la circa 200 milioane 
lire sterline anual. Șiragul întins de insule ocupă, de asemenea, 
un Ioc important în planurile militare ale S.U.A. și Marii Britanii. 
Dacă în preajma celui de-al doilea război mondial S.U.A. aveau 
amenajate în Pacific doar 25 de baze militare, în prezent numărul 
acestora depășește 250.

Devine, astfel, clar că proiectele regelui Tupou au o inspirație 
foarte precisă. Ele seamănă bine cu alte planuri similare de „fe
deralizare" (vezi recenta încercare britanică falimentară sub firma 
„Federația Arabiei de sud"), planuri care urmăresc frînarea luptei 
de eliberare națională și menținerea, în fond, a dominației colo
niale.

Este interesant de semnalat că în primăvara aceasta a fost lan
sată la Canberra ideea unei „federații a Pacificului de sud" care 
să unească cele 10 000 de insule ale Oceaniei. Ideea a fost ime
diat aplaudată la Wellington, și, după cum ținea să precizeze pre
mierul australian Hoit, ea s-a bucurat de o bună primire la 
Washington.

Coincidență ? Proiectul Iui Tupou seamănă leit cu „federația" 
vînturată în capitala australiană. La Canberra se spune despre 
regele din Tonga ca „este un slab cunoscător in materie de po
litică și economie dar cu bune relații în capitala Americii" 
(STAR). Două „calități" care-1 fac foarte indicat pentru rolul in
grat de paravan al unui plan dubios de esență neocolonialistă.

îngrijorare în Anglia
Recrutarea în Anglia de că

tre firmele americane a oa
menilor de știință și tehni
cienilor cu o înaltă calificare 
a stimit o vie îngrijorare în 
cercurile britanice de afaceri. 
In prezent guvernul englez 
elaborează o serie de măsuri 
care au drept scop asigurarea 
reîntoarcerii în țară a oame
nilor de știință britanici care 
an emigrat în S.UA. Una din 
aceste măsuri o constituie 
deschiderea la New York a 
unui centru care oferă ajutor 
material și servicii garantate 
persoanelor care doresc să se 
repatrieze.

către foști membri ai A- 
genției Centrale de Investi
gații (C.I.A.) și ai unor or
ganizații extremiste din 
S.U.A. El a subliniat că 
C.I.A. cunoaște numele 
conspiratorilor, dar încear
că să ascundă adevărul 
pentru a nu deveni astfel 
complice la acest asasinat. 
Jack Ruby, a arătat Garri
son, îl cunoștea pe Oswald 
și l-a ucis pe acesta pentru 
a-I împiedica să dezvăluie 
vreun nume. Procurorul 
Garrison a subliniat totuși 
că nu există nici o probă 
care să dovedească că per
sonalități oficiale ale C.I.A. 
ar fi implicate în acest com
plot dar, o dată atentatul 
comis, C.I.A., care cunoș
tea numele asasinilor, a fă
cut totul 
faptele și 
nil.

PREȘEDINTELE Republicii 
Italia, Giuseppe Saragat, a so
sit luni la Ottawa, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, A- 
mintore Fanfani, pentru o vizită 
oficială de opt zile în Canada. 
Astăzi, președintele Italiei ur
mează să aibă o întrevedere cu 
primul ministru al Canadei, Les
ter Pearson, și cu alți membri 
ai guvernului canadian.

Compozitorul sovietic Dmitri 
Șostakovici a terminat poemul 
simfonic „Octombrie" pe care l-a 
consacrat celei de-a 50-a ani
versări a statului sovietic. Sim
fonia va fi dirijată de fiul său, 
Maxim.

în ultimul an Șostakovici a 
terminat un ciclu de romanțe pe

versurile poetului rus Alexandr 
Blok.

In afară de aceasta, compozi
torul a mai scris un nou concert 
pentru vioară pe care l-a consa
crat lui David Oistrah, un pre
ludiu triumfal în memoria eroi
lor luptei de la Stalingrad și 
acum lucrează la muzica pentru 
un xikn despre revoluționara 
rusă din secolul trecut, Sofia 
Perovskaia. pe care îl realizează 
studioul cinematografic Mos- 
film.

geri legislative din Coreea 
sud de către guvernul lui Pak 
Cijan Hi.

Polifia a/ intervenit cu bruta
litate pentru a împrăștia pe de
monstranți.

EM. RUCAR

pentru a ascunde 
a deforma adevă-

PESTE 200 de studenți de la 
Universitatea din Seul au de
monstrat luni, protestînd împo
triva falsificării recentelor ale-

Lac artificial în 
Armeniei
late de lacul respec
tiv (aproximativ 6,6 
milioane de metri 
cubi anual) vor fi 
folosite pentru iri
garea a cîteva mii 
de hectare de tere
nuri fertile.

In Armenia au 
fost construite în to
tal 40 de mari lacuri 
de acumulare și un

Un incident care a 
avut un ecou extrem 
de redus în paginile 
presei din S.UA. a a- 
tras totuși atenția asu
pra unei mici suprafețe 
de pamînt din regiu
nea Mării Caraibilor. 
Este vorba de insula 
Vieques, situată. împre
ună cu Culebra, la ex
tremitatea estica a unei 
insule mult mai mari, 
Porto Rico, de care de
pinde din punct de ve
dere administrativ, eco
nomic și social. La 
sfîrșitul lunii trecute, 
aici s-a desfășurat o 
adevărată bătălie între 
300 de țărani și 200 de 
infanteriști marini nord 
americani care, pentru

nordul

sistem de stații de 
pompare în mai 
multe trepte, care 
ridică apa pînă la 
înălțimea de 400 de 
metri. Sistemul de 
irigare astfel con
struit permite adu
cerea apei pe tere
nurile în pantă care 
abundă în această 
republică muntoasă.

a se retrage, au tre
buit să apeleze Ia a- 
jutorul elicopterelor și 
detașamentelor poliției 
militare a S. U. A. 
„Ciocnire banală" — 
au scris unele ziare a- 
mericane. în fapt, a 
fost vorba de un epi
sod al lnptei popu
lației din Vieques îm
potriva acaparării pă
mînturilor sale și trans
formării lor în baze 
militare ale S.U.A.

Cînd, în urmă cu 
două secole, Simon Bo
livar, conducătorul lup
tei pentru independen
ța a popoarelor latino- 
americane, a vizitat 
Vieques pentru a ex
plora posibilitățile de

ÎN primele șapte luni ale anu
lui 1967 balanța comercială a 
Finlandei a înregistrat un defi
cit de 417 milioane mărci — 
indică o statistică dată publici
tății la Helsinki. Se menționea
ză că, în raport cu perioada 
corespunzătoare a anului pre
cedent, deficitul comercial fin
landez a fos redus cu 100 mili
oane mărci.

DOI STUDENȚI japonezi au rămas timp de 49 de ore într-un 
butoi de fier scufundat la 12 metri sub apă. Cei doi au făcut 
această submersiune în cadrul unei serii de experiențe medicale 
care a avut ca scop determinarea efectului vieții sub apă asupra 
creierului, plămînilor și inimii omenești pe o anumită perioadă 
de timp. La ieșirea la suprafață, medicii au declarat că cei doi 
erau perfect sănătoși.

Aceste experiențe sînt efectuate de Universitatea de studii 
medicale și dentare din Tokio cu scopul de a culege date nece
sare planurilor pentru viitoarele construcții de stîlpî și poduri, 
care vor face necesar C3 muncitorii să rămînă sub apă un timp 
mai îndelungat.

LA 11 septembrie, la Mosco
va, a sosit în fruntea unei de
legații a industriei aeronauticii 
engleze John Stonehouse, secre
tar de stat la Ministerul tehno
logiei. într-o declarație făcută 
la sosire, oaspetele englez a ară
tat că delegația urmează să se 
intereseze de noutățile din con
strucția de avioane sovietice și 
a menționat că în acest domeniu 
Anglia, U.R.S.S. și Franța au 
multe interese comune. El a a- 
rătat de asemenea că există po
sibilitatea unei colaborări 
glo-sovietice în construcția 
elicoptere.

an- 
de

celeLIDERUL unuia dintre 
mai mari sindicate ale lucrăto- 
rilor din industria textilă brita- “ 
nică, Joe King, a avertizat c$s 
în următorii doi ani numai în 
întreprinderile textile din nord- 
vestul Angliei numărul șomeri
lor va crește cu aproximativ 
70 000.

B. P. POLONA. Noi construcții la Gdynia

In urma vizitei oficiale 
in Turcia a regelui Hussein 
al Iordaniei, a fost dat pu
blicității un comunicat 
turco-iordanian in care se 
arată „că este necesar ca 
forțele izraeliene să se re
tragă din teritoriile arabe 
ocupate după 5 iulie 1967 
și ca rezoluțiile Organiza
ției Națiunilor Unite, cu 
privire la Ierusalim, să fie 
aplicate in întregime".

Referindu-se la relațiile 
bilaterale, comunicatul sub
liniază că cei doi șefi de 
state au căzut de acord să 
sporească cooperarea eco
nomică prin măsuri care să 
înlesnească schimburile co
merciale între cele

VIEQUES: 0 INSULĂ
MILITARIZATĂ

a organiza războiul de 
eliberare împotriva 
Spaniei, el nu s-a gîn- 
dit că această mică 
insulă va deveni în se
colul XX o mare baza 
militară nord-ameri- 
cană. Primele grupuri 
de infanteriști marini 
din S.U.A. — care prin 
intermediul „tratatului

de la Paris“ au anexai 
Porto Rico în anul 
1898 — au debarcat 
în Vieques în 1938, du
pă ce firma „Eastern 
Sugar Co." a concesio
nat 10 cuardas (apro
ximativ 4 hectare) pen
tru construirea unei ta
bere militare. în decurs 
de 11 ani, operațiunea

de acaparare a întregii 
insule pentru scopuri 
militare a fost înche
iată. Drept urmare, din 
cele 33 000 de cuerdas 
de terenuri agricole din 
Vieques, peste 26 000 
au fost transformate în 
baze militare, băștina
șilor rămănîndu-lc mai 
puțin de 7 000 cuerdas.

în aceste condiții 
miră pe nimeni faptul 
că din cei peste 12 000 
locuitori ai insulei e- 
xistenți in 1940, în pre
zent aici au rămas nu
mai 7 300. în fapt, 78 
la sută din cei 43 de 
kilometri pătrați ai 
insulei au fost preluați 
de marina de război a

nu

S.U.A., care a construit 
aici instalații portuare, 
aeroporturi și baza a- 
tomică „Roosevelt Re
ads".

In fața faptului con
sumat, locuitorii din 
Vieques au hotărit anul 
trecut să-și mobilizeze 
forțele pentru a obți
ne din partea guver
nului de la Washing
ton recunoașterea drep
turilor lor de propie- 
tate asupra pămînturi- 
lor expropriate de ma
rina de război nord- 
americană, dar pe care 
nu au fost încă cons
truite instalații militare.

In felul acesta a 
luat ființă organizația

„Mișcarea pentru re
cuperarea pămînturilor 
din Monte Sânte și 
Santa Maria".

Lupta s-a accentuat 
mereu, îmbrăcînd for
me tot mai combative. 
Incidentele de luna tre
cută se înscriu în con
textul nemulțumirii 
provocate de prezența 
trupelor nord-ameiiea- 
ne în insulă. Mulți ob
servatori consideră că 
populația locală, inte
grată națiunii portori- 
cane, va continua lup
ta pentru independență 
deplină și respectarea 
demnității ei naționale.

I. RETEGAN
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