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• Cronica televi-
ziunii: COPIII

• Ci neamatorii des
pre cinecluburi 
• Juristul vă râs
punde
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

MII DE ELEVI DIN LICEE ȘI ȘCOLI 
PROFESIONALE LA RECOLTAT

<1 sIjmar
iL:

Zilnic primim la redacție 
vești de pe actualele șantie
re ale muncii voluntar-pa- 
triotice a elevilor din clase
le a Xl-a de liceu și din șco
lile profesionale — cîmpu- 
rile de porumb ori floarea- 
soarelui, viticole ori legumi
cole. în zonele îndiguite ale 
Dunării, ori în unitățile a- 
gricole din jurul Capitalei, 
în bazinele viticole ale 
Drăgășanilor, Odobeștiului, 
Panelului și Tîrnavei, ori 
în Bărăgan, în cîmpiile din 
vestul țârii sau în Debro 
gea, în Oltenia sau Moldo
va, în Maramureș sau Alba, 
Brașov și Harghita, elevii 
lucrează cu deosebit elan și 
dăruire la strînsul și depo
zitatul recoltei.

Iată ce transmit reporte
rii noștri din județele Arad 
și Vîlcea ;
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• Echipa națională

in chingile impro-

vizafiei

In aceste zile cînd primele 
file din agenda școlii în- 
semnînd cadrul solemn al 

inaugurării noului an școlar, 
au fost întoarse, cea din clasa 
a Xl-a. plecați pe ogoare, con
tinuă să aducă prin munca și 
entuziasmul lor un spor de efort 
la strînsul recoltei. Ca pretutin
deni, asemănător altor zeci de 
mii de elevi din întreaga țara, 
și cei din cadrul liceelor din 
județul Arad, mobilizați de că
tre organizațiile U.T.C., au răs
puns prezent la această patrio
tică chemare. La Chișinău-Criș, 
la Peeica, la Ineu, Lipova, 
Nădlac, în alte întreprin
deri agricole de stat, 2758 
de elevi ajută acum la 
strînsul porumbului si florii- 
soarelui, a cartofului și sfeclei 
de zahăr. ,

I-am vizitat pe cei venit! la 
I A S Pecica. Sînt 6S0 băieți și 
fete de la liceele n» 1- și 3 din 
Arad Unii se aflau In cîmp, în 
plină muncă, alții serveau ma- 
sa la cantinele fermelor sau 
erau concentrați de diferitele' 
acțiuni ce se desfășurau la clu
burile improvizate ad-hoc.

La ferma nr. 4 — Semlac. am 
stat de vorbă cu cei din briga
da a II-a a liceului nr. 3. Aici se 
discută despre un eveniment: 
după aproape o săptămînă de 
întrecere cei din brigada I au 
reușit să le-o ia înainte. Cum 
să elimine diferența ? Propuneri 
de soluții, calcule veneau din 
toate părțile. Și, în toate se ve
dea hotărîreâ unanimă de a fa
ce totul pentru ca cel tîrziu 
pînă în 2 zile, cînd drapelul de 
brigadă fruntașă pe întreprin
dere avea să fie decernat, să-i 
ajungă din urmă. în primeie 
zile depănușaseră 800 de^kg. de 
fiecare. Acum căpătaseră înde- 
mînare și, cu puțină ambiție, 
puteau depăși tona.

La fermele nr. 3, 10 și 11 am 
întâlnit pe alți harnici și entu
ziaști culegători ai rodului 
cimpului. Despre munca și 
timpul lor petrecut în această 
campanie am aflat multe. Peste 
tot filele carnetului le acope- 
ream cu nume și cifre. Dar că 
rora din ele să le dau întîieta- 
te ? Pe care să le subliniez mai 
pregnant în reportaj ? Să spun 
că Iugo Virgil a fost azi har
nic ? ; că Gheorghe Dude,
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Instantaneu la ferma nr. 6 a întreprinderii agricole de stat 
Mircea Vodă — județul Ialomița. Fotoreporterul a surprins 
un grup de elevi ai liceului ,,Dr. Petru Groza“ din București 

lucrinei la depozitarea noii recolte de porumb.••••••••••••••

DENSITATE OPTIMĂ ORELOR ÎN HAINE DE LUCRU

»

OBȚINE DREPTUL LA PERMANENTĂ
așteptat cu nerăbdare cli-Au așteptat cu nerăbdare cli

pa repartizării în producție, nu 
mai puțin de 3 ani s-au pregătit 
pentru aceasta și atunci, în acele 
luni trecute își spuneau mereu, 
unul altuia, proiectele, visele lor, 
se vedeau unul pe altul stăpîni pe 
utilaje, oameni cu o anume im
portanță în procesul de producție 
și apoi în societate. Pentru această 
clipă s-au maturizat, au acumulat 
emoții o dată cu cunoștințe, ho- 
tărîre o dată cu entuziasm. Multe 
din tainele meseriei au încetat 
să mai fie, pentru ei, taine.

Și, o dată, clipa așteptată a ve-

nit. Pe tinerii absolvenți ai școli
lor profesionale îi întîlnim în uzi
ne și fabrici, în fața mașinilor și a 
unei răspunderi noi, dar care îm
bărbătează, care îi face să se 
simtă mîndri, care le dă un loc 
mai în față în cadrul societății 
noastre. Desigur, nu au decît 17— 
18 ani, dar sînt plini de viață și 
de perspective.

In secția de strungărie a Uzi
nei mecanice navale din Galați,

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a IlI-a)
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® Viața de orga
nizație :
„Secretele" sînt

ale tuturor

La Uzina de fier
Vlăhița

Lucrări de reprofilare
și reorganizare

La Uzina de fier din Vlă- 
hița au început ample lu
crări de reorganizare și re
profilare a turnătoriei și a 
celorlalte unități principale 
de producție. Cubilourile și 
furnalele vor fi amplasate în 
grup, astfel ca procesul teh
nologic de elaborare să se 
desfășoare mai economic și 
cu maximă eficiență. In ur
ma lucrărilor de reorgani
zare și;de modernizare, ve
chea uzină de fier de la poa
lele masivului Harghita va 
produce cu 30 la sută mai 
multă fontă și semifabricate 
decît în acest an. Produsele 
realizate aici, între care se 
înscriu cilindri pentru lami
noare, carcase pentru mo
toare electrice și alte nume
roase produse sînt bine cu
noscute pentru calitățile lor.
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Arad, Timișoara, Cluj, Baia Mare; Sibiu și 
Tg. Mureș. La cerere se pot efectua curse 
speciale spre municipiile care au aero
porturi.

• La ȘANTIERUL NAVAL DIN BRÂI- 
LA a fost pus pe cală cel de-al 36-lea 
complet fluvial, ultimul din seria de naveNICOLAE COȘOVEANU 

VASILE RAVESCL

Orașul Gheorghe Gheorghiu-

SI
POLITICA

GRIGORE ARBORE

Vin noul peisaj al orașului Ploiești

Genul CEEA
deștept RÂMI NE

EUGEN BARBU

DORU MOTOC

(Continuare in pag. a ll-a)
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„mersi

_x-_ t viu,
scormonitor. îl pasiona mai ales

• O veste care bucură toți șoferii. Pen
tru ASIGURAREA ÎN BUNE CONDIȚII 
A TRAFICULUI RUTIER în zona de 
traversare a Dunării, pe la punctul Giur- 
geni — Vadul Oii, Direcția generală a 
navigației civile — NAVROM a luat mă
sura ca trecerea fluviului să se facă cu 
patru bacuri care vor circula fără între
rupere. atit ziua cît și noaptea.

f De la 1 octombrie a.c., intră în vigoare 
noul orar al curselor aeriene interne de
servite de compania Tarom. La întocmi
rea noului grafic s-a avut în vedere 
stabilirea unor legături rapide între ora
șele țării .pe timpul iernii și satisfacerea 
cererilor de transport în continuă creș
tere prin suplimentarea numărului de 
curse zilnice. Astfel, sînt prevăzute mai 
multe zboruri zilnice din Capitală spre

• In dotarea căilor ferate a intrat de 
curînd cea de-a 45-a LOCOMOTIVA 
DIESEL-ELECTRICĂ din acest an. Uni
tățile feroviare din țară au mai primit 
în acest timp șase locomotive electrice de 
6 580 C.P., 18 locomotive hidraulice de 
1200 C.P., 3 300 vagoane de marfă și 95 
vagoane de călători. Au fost dublate noi 
linii, s-au centralizat electrodinamic sute 
de macaze și a continuat executarea de 
linii continui, fără jaante.

ce se construiește pentru navigația pe 
Nil.

In fluxul continuu al producției de 
nave al șantierului se află acum noile 
șlepuri de 1 500 tone cu împingătoare, 
șlepuri de 1 700 tone și alte serii de nave.

• Acum cîteva zile, de la noul complex 
de serd Popești—Leordeni au fost expe
diate magazinelor de desfacere ale I.A.S. 
PRIMELE CANTITĂți DE ROȘII. După 
numai șapte luni de la începerea con
strucției, din aceste moderne sere se cu
lege acum1 prima recoltă. Sînt cultivate în 
prezent 42 hectare, în loc de 30 cît ^ra 
nrevăzut inițial să intre în producție în 
toamna*aceasta. Alte 30 hectare de sere 
vor fi terminate pînă la sfîrșitul anului.

SCRIITORUL

Profesez gazetăria 
în amator, cu serio
zități secrete din fri
ca de a nu contraria 
și persecutat fiind 
de meserie nu pot 
să nu mă erijez în 
sfătuitor deși expe
riența, vîrsta și ce
lelalte parcă m-ar 
împinge în teritoriul 
incert al ezitărilor.

Cred că nu spun 
noutăți cînd reamin
tesc cititorului că 
scriitorul român, vor
besc de acela ce s-a 
luat în serios, a ținut 
totdeauna contactul 
3U numerosul pluton 
le cititori numai din 
frica de a nu fi 
catapultat in inac
tual. închipuiți-vă 
un descoperitor de 
lucruri deja spuse 
sare ar avea aerul 
unui Columb al gaze
tăriei ! El ar fi ridi
col fără doar si poa
te. Scrisul de fiecare" 
si sau de fiecare săp- 
t amină te somează să 
te legi de eveniment, 
te silește să deschizi 
ochii Ia suita de fap
te ce se numește via
ță. să descifrezi în- 
tr-un material divers 
lucrul semnificativ. 
E o terapeutică, o 
expediție, o experi
ență, este începutul 
Iui Ieri pe care ești 
obligat să nu-1 uiți.

Cred că prima con
diție după a vedea 
e a fi simplu, a re
lata scurt și Iară 
ifose. Ador lipsa de 
dilatare a știrii care 
este aforismul presei.

ainți. Strigătul gon- 
xoric, oricît ar fi de 
talentat mă aruncă 
intr-un trecut în care 
crinolina, lipsa de 
apă curentă și acei 
vag, spumos al epo
cii, scuză totul. Cît

O veste în patru cu
vinte te poate sgudui 
sau sili să pui mîna 
pe o armă. Răscoli
rea maialei epice îmi 
iă vestigii și coafa
rea reportajului îmi 
produce dureri de

privește articolul de 
principiu el trebuie 
să fie neapărat plin 
de idei.

Ani de-a rindul am 
confundat adesea cu 
toții lungimea expu
nerii cu Înălțimea

gindirii și parcă l-aș 
băga mîna în foc că 
uneori se încearcă 
substituirea obscu
rității cu profunzi
mea. Calofilul e cîte 
o dată pus la stîlpul 
infamiei . și denunțat 
că dă cu chinoroz p 
cuvînt. Dar substan
tivul este o orgă, o 
muiere și o artilerie 
atomică laolaltă. EI 
face mai rău decît 
otrava și aduce soa
rele pe masă. De ce 
să-1 pocim, să-1 îm
brăcăm în cîrpă ce
nușie ? Poate că u- 
neori sînt de acord 
3u stilul așa numit 
sec, cu condiția ca 
sub el să fie semnă
tura Iui Dostoiewskl. 
Optez pentru genul 
deștept, pentru sîm- 
burele adevărului, 
nu pentru fardul lui. 
Iată de ce voi prefe
ra întotdeuna unei 
relatări mălăiețe pe 
sute de pagini, con
struite în sertărașele 
prăbușite ale unul 
romancier fără voca
ție, această știre de 
cîteva rînduri ce 
l-ar fi umplut de ge
lozie pînă și pe Berg
son : „In Brazilia, 
clownul Jose Zacaria 
a fost ucis de un 
spectator pentru că 
nu 
rîdă...

4 k
f SĂ DISCUTĂ!

DESPRE TINERI
EDUCAȚIE,

VI 
EȚE,

wF
M-am întâlnit zilele trecute cu 

C.S., un fost coleg de liceu. Nu-1 
văzusem de mai bine de zece ani. 
Arăta excelent. Se maturizase, se 
mai îngrășase puțin, era îmbră
cat bine, într-un impecabil cos
tum gri. Părea mulțuĂit.

— Ce mai faci, cum o duci ? 
— l-am întrebat, bucuros de re
vedere.

— Imm, ceac pac... mi-a răs
puns el, evaziv.

— Ce-ai făcut toți anii ăștia, 
unde lucrezi ?

A zîmbit ironic, puțin superior, 
și a rostit sec numele întreprin
derii : C.F.L.B.T., A.B.T.C.P., sau 
așa ceva.

— Și ești mulțumit ?
— Da, o duc a-ntîia! Nu fac 

mai nimic, „umflu" două miare 
juma’ pe lună, am o casă aran
jată „brava", mașină, „țoale"...

— Te ocupj tot cu motoarele,

nu ?, mai zisei eu, amintindu-mi 
brusc de vechea lui pasiune pen
tru fizică.

— Aș, fleacuri. Ce ____ _
mai frate ? I Lucrez la un birou. 
Altă viață: „bonjour", 
„vă rog“. Nu. stai să te cerți toa
tă ziua cu „țugulanii", n-ai trea
bă. Dar iartă-mă sînt grăbit. 
M-așteaptă cineva la „Cina". în
țelegi...

Angajată și ea în vastul proces de edifi 
care a noii orînduiri socialiste, literatura noa
stră cunoaște un nou curs al dezvoltării sale, 
o amplificare a bogăției și resurselor interioa
re. Pentru prima dată în istoria literaturii, a 
artei în genere se pune cu atîta acuitate 
problema rolului artei în raport cu publicul, 
a forței de influențare și a capacităților edu
cative ale artei asupra factorilor care o asimi
lează. Procesul revoluționar în care s-a an
gajat poporul nostru a dat un nou curs evo
luției vieții sociale, a produs modificări im
portante în suprastructură, a creat posibilitd- 
tea punerii in acord a fenomenelor de supra
structură cu noile relații. In funcție de aceste 
date conținutul și finalitatea artei s-a modi-

(Continuare în pag. a U-a)

Rostise acel cineva, nu 
cum, parcă unsuros, rînced, 
orice caz, foarte vulgar, 
mai apucat să zic nimic, 
bătut protector pe umăr, ___
făcut apoi complice cu ochiul și 
s-a suit în „Renault-ul" lui roșu.

— Ura, ura — mi-a zis. Și a 
pornit cu viteza.

...Fusese unul din băieții buni 
din clasă. Avea un spirit

tehnica. Ne obișnuiseih să-1 ve
dem nu o dată renunțînd la pră
jituri sau la cinema ca să-și cum- 
pere cărți și reviste. Confecționa, 
din te miri ce, fel de fel de apa
rate, motorașe și dispozitive, care 
de care mai năstrușnice. Era 
răsfățatul profesorilor. Toată lu
mea se aștepta să-1 vada, dacă 
nu inventator de faimă mondia
lă, în orice caz — un inginer ex
celent.

De unde, dar, de ce — aceas
tă tristă metamorfoză ? Ce a 
putut interveni în destinul lui 
C. S., îneît locul laboratorului de 
creație să-1 ia biroul călduț de la 
C.F.L.B.T. ? Nimic, nimic obiec
tiv.

Totul a pornit de la un neaș-- 
teptat insucces la concursul de 
admitere în facultate. Aici s-a 
produs prima fisură în sistemul 
de relații cu lumea al lui C. S. 
In această fază a ieșit la iveală
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DUMITRU FINTINARU 
din Vatra Dornei întreabă : " 
care sînt drepturile ce se a- 
cordă elevilor școlilor tehnice £ 
de maiștri In perioada practi- w 
cii de producție ?

RĂSPUNS ; în conformitate dh 
cu circulara , Comitetului ’de 
stat pentru organizare și sa
larizare numărul 5429 din 12 
iunie 1964, elevii școlilor teh-, 
nice de maiștri în perioada 
practicii în producție bene.fi-, 
ciază de indemnizație de șan
tier, sporul de izolare, precum 
și de sporurile pentru condiții V 
de muncă deosebite ce se 
acordă Ia locul de muncă unde 
se efectuează practica cu res- W 
pecțarea prevederilor din re
gulamentele și dispozițiile în 
vigoare pentru acordarea, lor. W 

De asemenea, elevii benefi
ciază pe timpul practicii și A 
de echipamente de protecție “ 
ce se acordă și muncitorilor 
care lucrează în aceleași con- A 
diții. Echipamentul de protec- w 
ție se acordă în folosință, nu 
definitiv, și numâi dacă elevii 
își desfășoară activitatea în 
locuri de muncă care se pre
vede în normativ — aprobat A 
prin H.C.M. numărul 795/1960 
— asemenea echipament,.

Aceste ’.drepturi, șîpt sppbr-£ 
tate de întreprinderi și insti-^ 
tuții' dintr-un fond special.

DUMITRU PADUREANU,W 
angajat al Schelei petroliere 
Boldești din județul Prahova fp 
întreabă : dacă în situația sa, 
pensionat pentru invaliditate 
gradul III, va primi alături W 
de salariul ce i se cuvine po
trivit postului pe care este an- 
gajat și pensia în întregime; w 
unde trebuie să se adreseze

Spectacolul pregătit spe
cial de televiziune pentru 
15 septembrie mi s-a părut 
într^âtît de neinspirat, în- 
cît aș prefera să scriu des
pre 'âlt^eva. Fantezia tova
rășilor neseriuiați la sfîrși- 
tul emisiunii n-a depășit 
ceea'v'e^'șiiîn de la „varietă- 
țile’Vjpfcnțru adulți —■ aces
ta rhr s-ă pâriit fenomenul 
cel ihai trist : tehnica „va
rietăților" insipide pusă în 
slujba celor mici. De mici 
îi învățăm pe copii că un 
spectacol ’teledistractiv are 
doi prezentatori care te fac 
să rîzi între două cuplete, 
două cîntece și două dan
suri. (Aici a fost un singur 
dans — „o lecție de dans" 
— din care putea răsări 
ceva frumos și inspirat dar 
lucrurile au rămas la o 
zbenguială din cînd în cînd 
nostimă). Ca și la „varie
tățile (mari“. intelectualis
mul 5 t fost prezent prin 
Soresc^ *. cîteva versuri deș
tepte :țoy din „Unde fugim 
de-acasă\?“... în rest ~ ca
lambururi, multe, multe 
calambururi, glume vechi, 
lirism âubids, o solistă ă la 
Anda Călugăreanu (cu o 
seară înainte la „Estrada

VIZIUNII
de RADU COSAȘU

rare. Concurs deloc festiv, 
deloc optimist, mai de grabă 
îngrijorător : patru din cei 
cinci participant aveau 
mari lipsuri la literatura 
română. Din teatrul lui Ca
ragiale, cineva n-a putut 
să numească decît un sin
gur personaj : domnul
Goe ! „Am n-am treabă, la 
12 trecute fix, sînt la tri
bunal"... aparținea — zicea 
alt elev — lui Cațavencu. 
Din nuvelele lui Slavici, se 
cita „Mara" ! Mai toți nu 
puteau cita două nuvele ale 
aceluiași! Conciirsul s-a în
trerupt la timp, Daniela a 
încercat să fie festivă și a 
trimis elevii în culise să-și 
ridice premiile, Ion Lucian
— examinatorul — era sin
cer derutat... Poate că exis
tă o legătură — mă gîndesc
— între ignorarea lui Ca-

COPIII
tinereții"

JURISTULV
VA 

RĂSPUNDE
pentru întocmirea 
de pensionare pentru 
de virstă ?

RĂSPUNS : Potrivit 
zițiilor articolului 61. 
I din legea pensiilor, pensio
narii ț de invaliditate, gradul 
III primesc, pe timpul cît sînt 
angajați, pe lingă salariu și 
pensia integrală fără ca acestea 
împreună să depășească sala-' 
riul tarifar în vigoare cores- W 
punzător funcției avute la data 
pensionării de invaliditate.

în cazul în care salariul ta
rifar împreună cu pensia, ori 
numai salariul tarifar, depă
șesc salariul 
data 
tate, 
plata 
dubă

Relații 
scrierea la pensionare pentru 'T' 
limită de vîrștă. puteți. primi. 
de la Oficiul de pensii al jii- £ 
dețului Prahova.

tarifar avut la 
pensionării de invalidi- 

pensia se reduce sau 
pensiei se suspendă: 

caz,
în legătură cu. în- 

n.SîonarA nohtrn ™

ION GONEA, salariat la ț 
I.G.O. — Constanta întreabă : 
care sînt condițiiile acordării 
indemnizației de șantier, mai V 
precis care este 
termenului de 
ce condiționează 
acestui drept ?

dispo- 
aliniat

dosarului 
limită

______ au apărut soliști 
începători â la Margareta 
și Drăghici, bravo, avem 
„clasici"...) și cîntece pe spe
cificul vîrstei cu versuri 
admirabile ca : „ce atmos- 

caldă ne înconjoa- 
In prezentarea sa, 

Lucian spunea .unei 
săli plină cu copii și părinți 
că „au mult haz, copiii..." 
Urmau cîteva glume la 
care s-a rîs discret. Dacă 
a existat ceva interesant 
în acest program, aș numi 
un concurs — cred că nea
ranjat, avînd în vedere re
zultatele — de recunoaș
tere a unor personaje lite-

ragiale și educația dată co
piilor prin „varietăți", 
gardăre și „Campionii", 
sfîrșit, să nu fiu alarmist
— televiziunea are succe
sele ei în lumea copiilor. 
E emisiunea Brîndușei Zai- 
ța-Silvestru, încîntătoare
— fără discuție. Poate că 
nu sînt în asentimentul a- 
celor Oameni mari, serioși 
ca marii și enervanții 
„champions", dar măcar în 
calitate de copil îmi per
mit să spun că nu dau un 
Pîș-Pîș al Brîndușei Silves
tru pentru 10 episoade cu 
„campioni" tare solemni în 
acțiunile lor distrugătoare.

Intr-o lume de hîrtie, tuș 
și nimic, artistă aduce viață 
nejugulată, o frenezie a 
jocului și un haz nebun al 
mîinilor. E, după aceea- 
apariție prea zgîrcită — 
Silvia Chicoș. Logica, ex
presiile, farmecul „ștrenga
rilor" ei pe nenumărate 
voci sînt inimitabile. „Zig
zagul" i-a acordat cîteva 

, minute pentru un monolog
— tot pe tema lui 15 sep
tembrie nu s-a spus nimic • 
mai nostim la televiziu
ne în această direcție. N-aș 
ezita să-i dau Silviei 
Chicoș un comentariu săp- 
tămînal, un panoramic ex- 
ternointern prin și pentru 
lumea copiilor. Mai e, în 
sfîrșit, Iurie Darie cu de
senele lui. A trebuit să vină 
iar acest 15 septembrie, cu 
micile lui remușcări în su
fletul celor mari, ca să-mi 
imput că niciodată n-am 
scris despre Iura și emisi
unile lui. E una din gravele 
și incontestabilele 
ale cronicii 
între atîtea 
seriale. Dar 
imputări — 
viziunea nu 
tor oameni un spectacol al 
lor pentru 15 septembrie ? 
Cu cinci ‘ ‘ — *■ -
Silvestru 
Frumos.
tele ei : . , _
Chicoș, Iurie Darie, Danie
la si Așchiuță — nu mai 
mult — și ce spectacol am fi 
avut în această duminică 
a celor mici ! Dar noi le 
dăm — de mici — „varietăți" 
și multe calambururi — 
fără să' ne pese 
mulți dintre ei 
un necunoscut...

In altă ordine 
un prezentator 
zig-zag : Mihai Niculescu.

lipsuri 
mele, hîrșite 
zig-zaguri și 

dacă sîntem la 
cum', de tele- 

Te-a cerut ăces-

degete, Brîhdușa 
creează un Făt 

Număr pe dege-
Brîndușa, Silvia

OLANEȘT1 — stațiune bal

OFENSIVA
că pentru 

Caragiale e

de idei — 
simpatic la

neară vizitată în orice ano-

timp

accepțiunea 
„nelocalnic" 

acordarea

In Cișmigtu...

------ --------------------- - --------------------
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DILETANTISMULUI?

CINEAMATORII

RĂSPUNS: Prin instruct!u-’ 
nile numărul 2442 ale Comite- 
tului de Stat pentru organiza- ™ 
re și salarizare s-a dat o in- 
terpretare corectă aplicării w 
H.C.M,-ului numărul 1053' 
1959 în ceea ce privește rioți- • 
unea de „nelocalnic" care con
feră dreptul acordării în- £ 
dCmnizației de șantier. Aces
te instrucțiuni precizează că 
sînt considerați „nelpcalnîci" ™ 
«alariații care dovedesc acest 
lucru cu buletinul de identi- ® 
tate, precum și cu existența 
reală a domiciliului înscris în 
buletin, respectiv existența 
unei locuințe care să aparțină £ 
salariatului în cauză.

Salariații care nu fac do- 
vada existenței reale a domi- W 
ciliului în altă localitate, nu 
mai pot beneficia de plata W 
indemnizației, a sporului de 
șantier, care este considerată ț 
în spiritul H.C.M.-ului numă
rul 1053 / 1959 drept o corn £ 
pensare a cheltuielilor duble 
pe care le are salariatul prin 
păstrarea locuinței în altă lo- W 
calitate.

10.30 — Curs de limba rusă
(reluarea lecției de 
joi).

11,00 — Curs de limba spa
niolă (continuarea ci
clului I).

11.30 — TV. pentru specia
liști
Ciclul „Medicină" 
Conduita în diagnos
ticul și tratamentul 
hemoragiilor digesti
ve (reluare).

12,00 — închiderea emisiunii 
de dimineață.

17.30 — Pentru copii :
Taine dezlegate :
,Pulsul continuă".

17,50 — Drumurt și popasuri 
— emisiune turistică.

18,10 — Buletinul circulați
ei rutiere

18,20 — Curs de limba spa
niolă (reluare).

— Balade și legende : 
Pintea Viteazul".

— Telejurnalul de sea
ră.

— Buletinul meteorolo
gic.

20,00 — Studioul
20,15 — *

O incursiune prin cîteva din 
cinecluburile bănățene 
înlesnit cunoașterea 
munci pasionate, întreprinsă 
deopotrivă de către tineri și 
vîrstnici entuziaști, capabili să 
realizeze adevărate bijuterii 
ale filmului de scurt metraj.

E suficient să amintim în 
acest sens izbînzile studenți
lor timișoreni care au obținut 
patru din cele opt distincții 
acordate la ultimul concurs al 
cinecluburilor studențești, pre
miul I obținut la Congresul 
U.G.S.R. (1967) de către clu
bul „7 Noiembrie" din Arad 
pentru filmul documentar 
„Sărbătoare pe muntele Găi
na", ca și numeroasele distinc
ții ce au răsplătit strădania 
cinecluburilor din Oțelul Roșu 
(printre care premiul special 
acordat de ACIN filmului „Vi
zita", axat pe o tematică etică, 
film realizat de către 
Matiaș, o medalie la 
curs internațional al 
burilor desfășurat în 
cu filmul „Armonie" 
de ing. N. Negruțiu).

Aceasta este cartea 
tă a cineamatorilor bănățeni 
care continuă să activeze pre
gătind noi și noi filme, abor-. 
dînd proiecte din ce în ce mai 
îndrăznețe.

Dar să vedem în ce condi
ții îșl realizează ei filmele, cu 
ce mijloace materiale lucrea
ză. Pentru aceasta le vom da 
cuvîntul cineamatorilor în 
cauză.

„Nu avem un aparat de fil
mat, iar cel care există este 
luat de la casare și ne creează 
enorme dificultăți", ne-a de
clarat tov. Gh. Lupaș de la ci
neclubul ,.7 Noiembrie".

Lipsa aparatului de filmat 
a determinat și tergiversarea 
cu aproape 3 ani a deschiderii 
cineclubului de la Uzinele de 
vagoane din Arad.

ne-a 
unei

Emil 
un con- 
cineelu- 
Spania 
realizat

de vizi-

18,50
19,30

19,50
de poezie. 

Actualitatea în agri
cultură. 
Studioul 
Cultura 
de-a lungul timpului 
Wagner — Verdi (II) 
Film artistic : „Din 
lumea filmului" cu 
Richard Conte și 
Julis Adams.

22,40 — Telejurnalul de noap
te.

20,35 —

21,15 —

muzical: 
muzicală

MIRCEA NICOLAE ®

(Urmare din pag. I)

un lucru neașteptat: C. S., con
structorul pasionat și tenace nu 
avea suficientă forță, nu era pre-

■ gătit, în aceeași măsură pentru 
izbînzilc, ca și pentru înfrîngerile 
vieții. Restul a venit apoi ele ia 
sine, conform unei „rețete** verifi
cate de mult: la început un soi 
de acreală, de apatie, apoi un an 
de ședere în București „pentru 

• pregătire**, o dragoste pasageră, 
cîteva prietenii dubioase, frăcven- 
tarea asiduă a restaurantelor. în
tr-un tîrziu —• o școală tehnică 
oarecare*, fără vreo legătură cu 
aptitudinile și pasiunile lui, așa 
„ca să fie“, fiindcă omului îi tre
buie și o patalama, și gata !

Nemaiinteresîndu-1 dacă e sau 
nu. util semenilor, societății, liin- 
du-i indiferent locul, climatul cel 
mai propice în cadrul căruia ai 
putea să-și pună în valoare cali
tățile, C. S. a devenit autorul 
p- -'prici neîmpliniri. Satisfac
țiile mărunte ale unei existențe

CEEA
comode mic-burgheze, neînțele
gerea.unor elementare imperative 
etice, a datoriei de a fi util l-au 
impus către ratare.w

Cu aproape un an în urmă, mă 
... aflam în documentare pe Lotru.

Era o zi mohorîtă de toamnă și 
la Mănăileasa căzuse bruma. In 
dormitoare era cam frig. Băieții 
spărseseră remne și ațîțaseră fo
cul, dar sobele de tuci nu ardeau 
prea bine. Scoteau fum. Atmos
fera era totuși familială, îmbie
toare.

într-una din acele barăci am 
. întîlnit atunci un tînar la care a 

v®am să mă gîndesc adesea după 
aceea, deși dorința mea de a-1 
revedea nu s-a realizat, deocam
dată.

. Numai puterea de sacrificiu 
a pasionațildr cineamatori a 
reușit să salveze uneori situa
ția. Astfel, Ludovic Dama, res
ponsabilul clubului din Sîn- 
nicolaul Mare a trebuit să 
procure pe cont propriu apa
ratura necesară ca și pelicula

Din cauza lipsei bazei mate
riale, cineclubul Casei de cul
tură timișorene s-a transferat 
pe rînd la liceul „Eftimie Mur- 
gu“, apoi la liceul de construc
ții unde. în sfîrșit, se pare că 
și-a găsit spațiul și aparatura 
necesară, obținută eu destule

formale, ba mai mult decît 
atît dovedesc subestimarea și 
minimalizarea rolului amato
ri lor“.

„In afară de aceasta, în ca
drul Ministerului Comerțului 
Exterior nu avem specialiști 
pregătiți în domeniul tehnicii 
cinematografice, care să poată 
efectua comenzile necesare — 
a ținut să adauge tov. ing. N. 
Negruțiu".

N. Văcărescu î O soluție sa
lutară ar fi organizarea unor 
expoziții cu aparate de proiec
ție și filmare, mese de montaj

DESPRE

CINECLUBURI

mat și proiecție și a unor role 
de peliculă ce stau nevalorifi
cate în depozitele unor insti
tuții cum sînt Muzeul din Ti
mișoara, I.P.L.-Timișoara etc, 
că și solicitarea unor particu
lari ce posedă aceste mijloace 
dar fără a le putea utiliza.

Consider, de asemenea, că ar 
fi mai mult decît necesară 
realizarea unor cinecluburi- 
pilot care, dotate cu toate mij
loacele necesare și multilate
ral pregătite, ar putea să ajute 
pe toate celelalte, care, după 
cîte ne dăm foarte bine seama, 
sînt uneori unilateral spe
cializate.

N. Negruțiu î 
însemnată este 
cinecluburilor în
sindicale, studențești sau șco
lare patronate de forurile co
respunzătoare. Ar fi de dorit 
ca, pe lîngă întîlnirile locale și 
cele naționale (între reprezen
tanții cinecluburilor aparți- 
nînd aceluiași for), să se reali
zeze festivaluri la care să 
participe cinecluburi diferite, 
fapt ce ar permite realizarea 
unui larg schimb de expe
riență și înființarea, cu timpul, 
a acelei atît de așteptate fe
derații naționale a cineama
torilor.

Urmărind desfășurarea vieții 
muzicale prin cîteva case de 
cultură ale tineretului, ne-am 
convins că, pe lingă orientări 
valoroase, demne de toată la
uda, există aici și unele lipsuri, 
rezultate fie din lipsa de iniția
tivă a conducerilor respective, 
fie din greutățile care se ivesc 
în calea bunelor Intenții. Ce-am 
desprins, — ca o impresie ge
nerală — a fost existența unei 
orientări comune în ceea ce 
privește viața muzicală, orien
tare care, deși indispensabilă, 
nu poate asigura tineretului o 
educație muzicală de calitate. 
Altfel spus, sîntem într-un mo
ment care pretinde o diversifi
care a formelor de educație 
muzicală și, în acest sens, este 
din ce în ce mai clar că orches
trele de muzică ușoară și popu-

fn a.ceastă ordine de idei, există 
o veche prejudecată, care s-ar 
cere acum înlăturată : aceea că 
marea muzică este inaccesibilă 
publicului casei de cultură. Pe 
teren, contactul cu realitatea, 
ne-a arătat că și în această pri
vință gheața a fost spartă. Casa 
de cultură a tineretului din stra
da Turturale a organizat o for
mație camerală — un quartet 
de coarde, sub conducerea Iul 
Paul Scherer, violonist în or
chestra de studio a Radiotelevi- 
ziunii; concertele quartetului 
au un public numeros, fapt care 
ni se pare semnificativ. Este 
desigur posibil ca aici să 
se lucreze în condiții deo
sebite ; însă organizatorii ce
lorlalte case de cultură n-ar pu-

VIAȚA MUZICALĂ ÎN CASELE 
DE CULTURĂ ALE TINERETULUI

dificultăți de către directorul 
liceului. ★

O discuție purtată cu cinea- 
matoni de la Oțelul Roșu s-a 
dovedit deosebit de utilă și in
teresantă, sugerînd pe 
deficiențelor existente o 
de soluții.

„în primul rînd — a 
tov. inginer Nicolae Văcărescu 
— toate aceste dificultăți se 
manifestă din cauza lipsei unui 
for conducător, unei asociații 
a cineamatorilor care să fie 
afiliată la federația internațio
nală. în cadrul ACIN există o 
secție de cineamatorism, dar 
aceasta fiind extrabugetară 

'nu e tocmai bine profilată. Cei 
care o conduc, fiind regizori 
profesioniști, nu-i acordă aten
ția cuvenită, iar îndrumările 
pe care le dau în cadrul întîl- 
nirilor cu cineamatorii sînt

baza 
serie

spus

etc, care, desigur, ar avea 
ecou în rîndul cineamatorilor, 
și pe baza comenzilor acestora 
o serie de aparate ar putea fi 
aduse în țară.

N. Negruțiu : Desigur și 
problema peliculei este la fel 
de importantă. Aici n-ar strica, 
cred eu, o propunere. în loc să 
se aducă din străinătate mai 
multe role de 30 m peliculă 
alb-riegru, mai bine s-ar im
porta role de 300 m care sînt 
mai ieftine și deci ar aduce 
însemnate economii, role ce 
tăiate apoi vor putea fi utili
zate de cinecluburi. Mai multă 
peliculă ar da posibilitatea 
unui număr sporit de amatori 
să se perfecționeze în arta 
cinematografiei.

N. Văcărescu : O soluționare 
și mai lesnicioasă a problemei 
ar fi repartizarea către cine
cluburi a unor aparate de fil-

CINEMATOGRAFE
MAIMUȚELORPLANETA 

cinemascop
rulează la Patria (orele 9 :
11.30 ; 14 . 16,30 ; 19 ; 21,15).

OPERAȚIUNEA SAN GENNA
RO

rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,45 ; 14 ; 16,16) ; la ore
le 20,30 : Gala filmului polo
nez : MARISIA ȘI NAPO
LEON.

SURPRIZELE DRAGOSTEI 
rulează la sala Cinemateca (o- 
rele 9,45 : 12 : 14.15 :
18,45 ; 21).

WINETOU — cinemascop 
rulează la Luceafărul
9.30 ; 10.45 ; 13 ; 15.45 : 
20.45) ; Feroviar (orele 
11.15; 13,30; 16; 18,30 
Melodia (orele 8,45 ; 
13 30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45) 
dern (orele 9,30 ; 11,45
16.15 ; 18,30 ; 20,45)

16.30 :

(orele 
18.15 , 

9 :
21) • 

11.15; 
; Mo

li :

NEÎNȚELESUL
rulează la Capitol (orele
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 14 ; 18,30 ; 21).

FRATELE DOCTORULUI HO
MER

rulează la Victoria (orele 9 ; 
11 15 ; 13.45 ; 16,15 ; 18,30 ;
20,45).

PRINȚESA
rulează la Central (orele 8.30 : 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9.15: 
— 16 în continuare 18,30 ; 20,45).

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la Doina (orele 9 si 
10 program pentru copii. 11,30:
13.45 : 16 ; 18,30 ; 21) ;Cotro- 
ceni (orele 15^0 ; 18 • 20,30).

INIMA NEBUNĂ. NEBUNĂ DE 
LEGAT

rulează la Union (orele 15,30 : 
20,30).

GRAIUL ANIMALELOR
rulează la Timpuri Noi (orele 
9 ; 21).

TREI COPII MINUNE — cine
mascop

rulează Ia Excelsior
9.15 ; 11,30 : 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30) : Gloria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

VIN CICLIȘTII
rulează la Grivița (orele _ ,
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) : 
Flamura (orele 9 11.15 ; 13,30 • 
16 ; 18,15 ; 20.30).

VALEA
rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 17,45 ; 20).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TEC — cinemascop

rulează la Buzești (orele 15.30. 
18 ; 20,30) ; Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20.30)

(orele

9;

O deficiență 
dispersarea 
cinecluburi

forme de activitate 
din ce în ce mai pre- 
sub raportul valorii 
Din păcate, numai

CE RĂMÎNE
Cînd am intrat, s-a ridicat stîn- 

jenit și a dat să ascundă cartea 
pe care tocmai o citea. Era un 
roman vechi, oarecare.

— Nu mai am ce citi, s-a scu
zat omul. La bibliotecă n-a mai 
adus în ultima vreme nimic 
Nu-mi place să citesc orice 
de literatură.

Pe Sadoveanu, Flaubert, 
Dostoievski i-am citit însă 
mult...

Dumitru Ș. (m-a rugat să 
dau numele) era de profesie
tabil, student în anul patru la A- 
cademia de studii economice. 
Lucrase într-un orășel din Valea 
Jiului. Era căsătorit, iar soția con
tinua să lucreze tot acolo. Ce 
căuta, atunci Dumitru Ș. la Lo
tru ? Mi-a mărturisit singur : „In

nou.
fel

ori 
de

nu-i 
con-

primul rînd m-a atras natura, 
îmi place mai mult ca orice pe 
lume. Și apoi... Dar asta e altă 
poveste**.

A făcut o pauză apoi a reluat 
brusc : „Ce mai, într-o noapte 
ședeam așa și nu puteam adormi. 
Stăm cu ochii deschiși în întune
ric și mă gîndeam : ai 30 de ani, 
Dumitre, asta-nseamnă jumătate 
de viață, și ce lași în urma ta ? 
Mai nimic. Un vraf de hîrțoage. 
Cîte o clată sînt bune și astea, dar 
parcă nu știu cum, n-ajunge doar 
atît... Sau. în orice caz, credeam 
că altfel puteam da ceea ce a- 
veam mai bun. Atunci mi-a încol
țit în suflet gîndul că trebuie 
neapărat șă, plec undeva, într-un 
loc unde să fiu cu adevărat folo
sitor, să fac ceva trainic, să ră-

mînă și-n urma mea ceva, care 
să dăinuie peste timp. Am stat 
de vorbă cu soția și m-a înțeles. 
Peste puțină vreme am venit aici. 
Lucrez în subteran, ca topometru. 
Nu c prea ușor firește, dar — nu 
știu cum să vă spun — parcă 
niciodată nu m-am simțit mai 
bine. Știu că am un rost, că am 
la ce trăi"...

M-au urmărit, prin timp, cu
vintele lui Dumitru Ș. „să fiu cu 
adevărat folositor, să fac ceva 
trainic**.

Și mă gîndesc că fiecare din 
noi ar trebui să stea din cînd în 
cînd față-n față cu această între
bare ca o scuturare și ca o re
găsire : ești folositor semenilor ? 
Faci totul pentru a le dărui ce e 
mai de preț.,în tine ?

Căci acest timp, de afirmare 
plenară a virtuților morale ale 
omului, ne pune în față tuturo^ 
datoria de a fi utili.

★
Am notat cu exactitate do

leanțele celor doi cineamatori 
de la Oțelul Roșu, considerînd 
că ei sînt purtătorii de cuvînt 
ai tuturor celor ce îndrăgesc 
filmul. Să nu uităm că hărni
cia și entuziasmul acestor pa
sionați trebuie ocrotite cu 
grijă.

Iară — care constituie în toate 
casele de cultură principalul 
obiectiv al vieții muzicale — nu 
mai pot împlini- ele singure, a- 
ceastă cerință. Intr-adevăr, se 
pare că faptul a fost remarcat 
de organizatori, căci în program 
au început să fie treptat intro
duse noi 
muzicală, 
tențioase 
estetice.
cîteva din casele de cultură se 
pot mîndri cu asemenea reali
zări. Organizatorii explică situ
ația prin variația condițiilor 
specifice în care lucrează fje- 
care casă de cultură, ca și prin 
existența anumitor greutăți de 
ordin organizatoric : 
onarea materialului 
dificultatea atragerii 
meni de specialitate 
țină conferințe, slaba 
la public ș.a.

Cîtă valabilitate ^au asemenea 
„argumente" cînd, în unele case 
de cultură, am întîlnit o viață 
muzicală pe cît de bogată în 
„evenimente" pe atît de exigen
tă în privința calității ? Astfel, 
la Ateneul tineretului se țin ci
cluri de conferințe și se invită 
oameni de specialitate care asi
gură» calitatea expunerilor. Tot

achiziți- 
necesar, 

unor oa- 
care să 

audiență

MIRON ȘTEFANESCU

tea, la rîndul lor, să atragă oa
meni de specialitate care să e- 
duce astfel de formații ? In alte 
case de cultură — cele din șos. 
Grozăvești 82 șl șos. Vergului 14 
— se țin conferințe, concerte- 
lecții, sau se invită soliști și an
sambluri 
inițiativă, 
dar care 
mult sporită dacă ar exista un 
principiu unificator care să asi
gure, în. timp, eficacitatea ex
punerilor ; cu alte cuvinte, pro
blematica este tratată disparat, 
așa că ce se învață astăzi, se 
uită, foarte ușor mîine.

Ar mal fi desigur, multe 
semnalat, însă ne mulțumim 
accentuarea unora dintre 
mai importante-— și cu consta
tarea că pe deasupra oricăror 
dificultăți, pe deasupra condiții
lor specifice ale fiecărei case 
de cultură, a greutăților gene
rale și binecunoscute organiza
torilor — se poate recomanda 
ca principiu conducător inițiati
va curajoasă, care să rezolve cu 
promptitudine problemele destul 
de complicate — legate de edu
cația muzicală a tineretului.

artistice de renume, 
desigur, valoroasă, 
ar avea o eficiență

de 
cu 

cele

ȘTEFAN BLANARU

SCRIITORUL $1 POLITICA
(Urmare din pag. I)

ficat și ea. Arta nouă este prin excelență pro
dusul acestei orînduiri, așa cum istoric epocile 
anterioare au fost reprezentate de fenomene 
artistice proptii lor. Scopul său, rațiunea exis
tentei sale, nu poate fi, deci, decît aceea de a 
fi în deplină concordanță cu necesitățile obiec
tive ale evoluției de a fi un reazem temeinic 
al unei noi culturi, de a îmbogăți spirituali
cește națiunea căreia i se adresează.

în aceste condiții mesajul umanist pe care 
! îl aduce scriitorul în opera sa, în vremea so- 
I ciclismului, încetează a mai fi doar o trăsătură 
•a operei. El devine dominanta întregii sale 
i creații, după cum a devenit dominanta întregii 
noastre culturi, orientîndu-l în eforturile fă- 

\ cute pentru a da o substanță profundă scri
sului ‘său.

Scriitorii de astăzi sînt mesagerii viitorului 
și. indiferent de haina pe care o poartă opera 
lor aceasta întrunește aspirații comune, re
flectă năzuința interioară a artistului de a fi 
om al timpului său, receptiv la evenimentele 
acestuia. Literatura mi se pare, deci, a avea 
mai mult ca orțcînd, în zilele noastre, un ca
racter politic manifest, ea fiind esențialmente 
un produs al gîndirii unui homo politicus, in
teresat în viața cetății sale. Chiar neexpri
mată direct, această participare este oricum 
vizibilă în straturile adinei ale creației, unde 
totdeauna se pot descifra simboluri, mituri, a 
căror apartenență la real nu poate fi negată. 
Capacitatea scriitorului de a fi cetățean in în
țelesul antic al cuvîntului, adică de a lua parte 
la treburile publice care prezintă un interes 
vital pentru existența unui popor, este oglin 
dită in cea mai mare parte de însăși opera 
acestuia, rezultată nu de puține ori dintr-un 
contact nemijlocit cu realitatea imediată 
Aceasta nu exclude insă posibilitatea unei 
participări directe, a unui contact permanent 
cu realitățile prin însăși prezența in mijlocul 
lor. Autenticitatea unei opere pe plan artistic 
presupune in mod ideal autenticitatea unor 
trăiri pe plan uman și din acest punct de ve
dere nu sesizez nici o deosebire între acel

homo politicus, evoluat, care se autoexprimă 
exprimînd timpul său în lucrări cu caracter ar
tistic și celălalt om politic angajat direct în 
fluxul evenimentelor cotidiene, Faulkner și 
Hemingway sînt amîndoi scriitori sociali de 
extremă valoare. Faptul că cel de al doilea a 
luptat nu rareori cu arma în mină pe bari
cadele progresului îi întregește fericit persona
litatea. Tolstoi, izolatul și Maiakovski tribu
nul, sînt în egală măsură patrioți și cetățeni, 
deși, din punct de vedere al biografiei, poetul 
a existat mult mai dramatic aflîndu-se mereu 
in miezul înnoirilor ce cuprinseseră lumea la 
începutul . secolului. Cetățeanul scriitor este 
așadar omniprezent: atît prin ceea ce are rnai 
valoros creația sa cît și prin atitudinile sale 
ca individ, ca membru al societății. Celălalt 
om politic de care vorbeam mai înainte, cel 
aflat in miezul faptelor ca participant la ele 
își servește printr-un aport efectiv poporul în 
aceeași măsură în care îl servește prin inter
mediul operei. Cantemir, Bălcescu, Eminescu. 
Caragiale, sînt numai cîteva nume din
tr-un șir ilustru. Ca cetățeni ei au fost dublați 
totdeauna de artiști. De aceea, o separație netă 
intre preocupările lor nu se poate face, ele 
întregindu-se într-un mod fericit pentru țara 
lor și pentru ei înșiși. t '

In zilele noastre prezența scriitorului se face 
mai simțită ca oricînd în diferite sectoare 
ale activității obștești. In împrejurări funda
mentale pentru istoria noastră glasul scriito
rilor a sunat demn, ridicînd astfel autoritatea 
și prestigiul breslei. Oferind posibilitatea des
fășurării plenare a energiilor creatoare, socia
lismul a creat posibilitatea mai mult ca ori
cînd a complinirii individului a integrării sale li 
în biografia poporului său. Urmărind în prin
cipal prin opera lor această înțepare, scrii
torii noștri năzuiesc în același timp spre o pre^ 
zență vie in mijlocul, bătăliilor cotidiene. Tot 
ce are mai bun literatura noastră de acum se 
află în prelungirea firească a unei tradiții în
delungate prin care rolul scriitorului nu s-a 
limitat doar la aceea de a fi creator de bunuri 
artistice, ci și de a fi om de seamă al timpului, 
slujitor fidel al idealurilor poporului căruia îi 
aparține.
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VIAȚĂ DE OR G A N I Z A Ț I E
Aflîndu-mă, în urmă cu 

doi ani, la Alba-Iulia, am sur
prins, întîmplător, următorul 
dialog dintre doi activiști ai 
fostului comitet orășenesc al 
U.T.C. :

— Organizația nr. 5 de la 
„Ardeleana" iar nu și-a ținut 
adunarea generală...

— Poate n-au fost anunțați 
toți uteciștii — își dă cu pă 
rerea celălalt.

— Au fost, cum să nu fie ? 
Dar...

Dialogul nu s-a terminat 
aici, deși ambii interlocutori 
erau de acord că mobilizarea 
tinerilor de la „Ardeleana4, 
constituie ;,o problemă", că 
activitatea organizațiilor U.T.C 
de la această întreprindere 
ridica serioase semne de între
bare.

Anii au trecut și poate nu 
îmi mai aminteam acest dia
log dacă într-una din zilele 
tiecute nu aveam din nou 
prilejul să aud vorbindu-se 
despre tinerii de la fabrica 
din Alba Iulia. Dorind să afli 
care este organizația U.T.C 
cu cea mai bogată activitate 
secretarul comitetului munici 
pal mi-a dat un răspuns 
prompt :

— Organizația de la „Ar
deleana"...

Am încercat să deslușesc, 
secretul acestei neașteptate 
metamorfoze. Cel mai indicat 
om care mi-1 putea destăinui 
era IO AN GOȚA, secretarul 
organizației U.T.C. care în 
urmă cu doi ani era... secre
tarul comitetului U. T .C. pe 
întreprindere. Intuindu-mi do
rința, mi-a răspuns printr-o 
exclamație î

— De-abia acum am reușit 
să văd cît formalism exista 
cîndva în munca noastră...

O pauză de cîteva clipe, a- 
,poi își scoate pixul din buzu- 
*nar și începe să-mi explice :

— Pînă în această primăva
ră -— continuă el —- ne ocu
pam în primul rînd de ședin
țe, apoi de hîrtii și numai la 
sfîrșit — dacă, bineînțeles, 
mai aveam timp și răbdare, 
de tineri... Existau la noi în 
fabrică opt organizații de 
U.T.C. Lunar, fiecare își în
tocmea un plan de muncă și 
ținea cîte o adunare generală. 
Upnau apoi ședințele de bi
rou, care se țineau tot lunar 
și, în sfîrșit, ședințele de co
mitet la care mai trebuie să 
.uăugăm și planul de muncă 
trimestrial al acestuia... Acum 
nici nu le mai țin minte pe 
toate. într-o lună aveau loc 
cel puțin 17 ședințe, plus tim
pul irosit pentru întocmirea 
dărilor de seamă și ,a altor 
materiale. în calitate de secre
tar al comitetului U.T.C. nu 
aveam timp să mă ocup decît 
de aceste lucruri. Prima mea 
grijă era să fiu Ia punct cu 
scriptele, să le am completate 
și întocmite la zi. Cine venea

PLECAREA TOVARĂȘULUI IOSIF BANC 
IN FRANȚA

Tovarășul Iosif Banc, vicepreșe- 
du»«.e al’ Consiliului de Miniștri, 
însoțit de specialiști, a plecat joi 
dimineața în Franța unde va 
vizita sisteme de irigații executate 
de organizații specializate cu 
care țara noastră colaborează în 
acest domeniu.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa erau prezenți tovarășul 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
niștri și alte persoane oficiale.

„ZILELE TEHNICE ROMÂNO-FRANCEZE"
în Capitală au început joi 

lucrările reuniunii „Zilele teh
nice româno-franceze", organi
zată de Consiliul național al 
inginerilor și tehnicienilor din 
România și Societatea ingineri
lor civili din Franța. Potrivit 
înțelegerii dintre cele două or
ganisme, reuniunile se vor ține 
anual, alternativ în cele două 
țări, și au ca scop realizarea 
unor schimburi directe de opinii 
asupra celor mai noi realizări

INFORMAȚII
~ - 9________

Joi la amiază a părăsit Capi
tala tovarășul Martti Malm- 
berg, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Co
munist Finlandez, care ne-a 
vizitat țara în aceste zile.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele finlandez 
a fost condus de tovarășii Paul 
3iculescu-Mizil, membru al 

omitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid. t

★

Joi la amiază a părăsit Capitala 
delegația Federației Sindicatelor 
din Norvegia condusă de Parelius 
Mentsen, președintele Federației, 
care ne-a vizitat țara la invitația 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia.

*
Intre 20 și 23 septembrie au 

loc în Republica Arabă Unită 
festivitățile ocazionate de ter- 

_ minarea lucrărilor de transfer 
’'al unor monumente de artă 

de la Assuan la Abu Simbel. 
lucrările, inițiate de guvernul 

să ne analizeze activitatea, la 
ele se uita întîi. Eram iertați 
ușor dacă nu organizam o a- 
numită acțiune pentru tineri, 
dar eram aspru criticați dacă 
nu întocmeam procesul verbal 
al vreunei adunări generale... 
Așa ștînd lucrurile, tinerii, fi
rește...

Considerînd suficient și nu
mai acest argument, și-a in
trodus cu o mișcare lentă 
pixul în buzunar, continuîn- 
du-și însă firul gîndurilor :

— Acum, în urma măsurilor 
luate pentru îmbunătățirea 
activității educative în rîndul

„SECRETELE" 
SÎNT ALE TUTUROR

tineretului, situația și în or
ganizația noastră s-a schimbat, 
radical.

— Să vă ofer un singur 
exemplu, de pildă din activi
tatea cultural-artistică — in
tervine în discuție CORNEL 
OLTEAN U, șeful comisiei 
culturale a comitetului U.T.C. 
Deși organizația dispune de 
mult mai multe talente, de ti
neri cu aptitudini și preocu
pări diverse, înainte n-am fost 
în stare să înjghebăm măcar 
0 singură formație artistică. 
Azi avem nu una, ci mai mul
te (brigadă de agitație, echipă

Uzinele Gfivițd roșie din Capitală : Tronsoane metalice pentru industria chimică

La amiază, tovarășul Iosif Banc 
a sosit la Paris unde a fost în
tâmpinat de Constantin Flitan, 
ambasadorul României în Franța, 
de membri ai ambasadei și per
soane oficiale franceze.

în cursul serii, tovarășul Iosif 
Banc și specialiștii români care 
îl însoțesc au plecat spre sudul 
Franței unde, timp de cîteva 
zile, vor vizita sisteme de irigații, 
culturi irigate, ferme agricole și 
zootehnice; centre pentru colec
tarea și industrializarea produse
lor agricole.

în diferite domenii ale teh
nicii.

Prima ediție a „Zilelor tehnice 
româno-franceze", ce se desfă
șoară la București, are ca temă 
construcțiile. Ea reunește profe
sori universitari, conducători 
de întreprinderi și instituții de 
construcții, cercetători științifici, 
ingineri, proiectanți și alți spe
cialiști în construcții din cele 
două țări.

R.A.U. și executate cu con
cursul UNESCO lav care și-au 
adus contribuția '• materială 
peste 50 de țări, printre care 
și România, au fost necesare 
în urma construirii baraju
lui înalt și a lacului de acumu
lare de la Assuan.

La festivitățile care vor avea 
loc cu acest prilej, njinistrul 
culturii din R.A.U., dr. Sarwat 
Okasha, a invitat personalități 
din numeroase țări. Printre 
acestea se află și președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, care a’ părăsit joi di
mineața Capitala.

★

Joi seara a sosit în Capitală o 
delegație britanică, condusă de 
lordul Winterbottom, secretar 
parlamentar la Ministerul Lucră
rilor Publice și Construcțiilor.

în timpul celor patru zile, cît 
va rămîhe în țara noastră, mem
brii delegației vor avea întreve
deri cu reprezentanți ai unor in
stituții centrale economice și ști
ințifice. 

de dansuri, soliști vocali și 
instrumentiști etc) și în viito
rul apropiat vom mai înființa 
cîteva (teatru, recitatori). Ă- 
celași lucru se poate spune și 
despre activitatea sportivă...

— Dispunînd de forțe pro
prii, îl completează loan Goța 
— este de înțeles că și acti
vitatea desfășurată în ultimul 
timp este incomparabil mai 
bună decît în trecut. N-aș 
vrea să pomenesc zecile de 
excursii și drumeții organizate 
în cadrul județului sau în a- 
fara lui, pasionantele întreceri 
sportive de fotbal, handbal, 

volei, popice etc., la care e- 
chipele noastre participă de-o 
vreme încoace cu regularitate 
alături de alte echipe din 
oraș, programele artistice 
prezentate în satele din jurul 
municipiului, experiența noa
stră pe linia activităților 
distractive pentru tineret, ne 
plîngeam, și așa cqnsideram 
noi atunci, ne izberxn de tot 
felul de piedici obiective. Nu 
știu ce s-ar fi ales cu aceste 
motive ? Dar iată în acest an 
am reușit ca lunar să organi
zăm cel puțin două seri dis
tractive la care invitam și pe

Noutăți in Grădina 
botanică din Cluj

O vizită recentă la Grădina 
botanică clujeană ne-a pri
lejuit cîteva surprize plăcute.

în primul rînd am remarcat 
în sera bananienilor și pal
mierilor arborii de banan în- 
cărcați de ciorchinii fructe
lor.

în sera plantelor grase, pe 
lîngă numeroase varietăți de 
cactuși, cresc plante africa
ne din specia Lithops de o iz
bitoare asemănare cu piatra, 
dezvoltate din semințele pri
mite acum 4 ani de la gră
dinile botanice belgiene, a- 
gave americane originare din 
Mexic, Crasulaceae și Sta- 
pelii cu floarea în formă de 
stea. Un Echinocactiis de 35 
de ani atrage atenția în mod 
deosebit prin mărimea și 
frumusețea sa.

Anual, după cum ne-a de
clarat botanistul principal 
Felician Micle, grădina clu
jeană primește din partea a 
510 grădini botanice din 80 
de țări peste 5 000 de probe 
de semințe,

MIRON ȘTEFĂNESCU

ANUNȚ ȘCOLAR
Grupul Școlar Hidrotehnic din Arad recrutează candidați 

pentru școala tehnică de personal tehnic care funcționează 
cu următoarele specialități:

• METEOROLOGIE.
• PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR.
• CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE.
• HIDROLOGIE.

Se primesc candidați și candidate, absolvenți ai liceelor 
(școlii medii de cultură generală), cu sau fără examen de 
bacalaureat (maturitate) indiferent de vîrstă.

Examenul de admitere va începe în ziua de 23 septembrie 
și va consta din următoarele probe :

a) Ia specialitatea : „METEOROLOGIE".
— Fizică (scris și oral).
— Matematici (oral).

b) Ia specialitatea : „PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR".
— Chimie (scris și oral).
— Matematici (oral). t

C) la specialitatea : „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE".
— Matematici (scris și oral).
— Fizică (oral).

d) la specialitatea : „HIDROLOGIE". 1
— Matematici (scris și oral). !
— Geografia fizică a R.S.R. (oral).

înscrierile la examenul de admitere se fac pînă în ziua 
de 22 septembrie 19(>8. in baza unei cereri, însoțită de ur
mătoarele acte:

• Certificat de studii în original.
• Certificat de naștere în original și copie.
• Certificat de sănătate, împreună cu analiza singelui și 

analiza pulmonară.
Informații suplimentare se primesc la secretariatul școlii 

din Arad, Str. N Grigorescu nr. 8, Telefon 16.45.

tinerii de la Refractara, Ate
lierele centrale sau de la alte 
întreprinderi. S-a statornicit 
obiceiul ca să nu existe săp-ț 
tămînă în care tinerii noștri să 
nu aibă unde să se distreze!

După cum mi-a mărturisit 
mai tîrziu CONSTANTIN 
TUNSOIU, locțiitorul secre
tarului comitetului ’municipal 
al U.T.C., acțiunile organizate 
de tinerii de la „Ardeleana" 
se bucură de o bună apreciere 
și renume în oraș, situîndu-se 
întotdeauna la un înalt nivel 
calitativ. La acțiunile de am
ploare desfășurate la nivelul 
municipiului ei sînt mereu în 
frunte. Așa s-a întîmplat la 
acțiunea de muncă patriotică 
din parcul „Cetate", la con
cursul „Să ne cunoaștem ju

dețul", sau la carnavalul or
ganizat în cinstea zilei de 23 
August, ca să nu enumerăm 
decît cîteva din acțiunile cele 
mai recente.

★
Măsurile adbptate la Con

sfătuirea pe țară a U. T. C. 
au început așa dar, să-și 
arate roadele la fel ca 
în multe organizații de le Fa
brica „Ardeleana". Uteciștii de 
aici sînt însă conștienți că 
ceea ce au realizat pînă acum 
este doar un început care se 
cere continuat și îmbogățit.

— în momentul de față or-

(Urmare din pag. I) 

maistrul Petru Murgoci ne vorbeș
te cu căldură despre eforturile 
lor din aceste zile și deosebim în 
cuvintele sale o undă de mulțu
mire personală pentru faptul că 
ei, tinerii, au reușit din prima 
lună să-și îndeplinească norme
le, să se integreze în climatul de 
muncă al colectivului secției. De 
pe acum l-a trecut pe Costel Po- 
lemiș, proaspăt absolvent, în rîn
dul „oamenilor de bază". Motive
le îndreptățesc : își cunoaște me
seria, produsele sale îndeplinind 
criteriile de bună calitate, res
pectă normele disciplinei de pro
ducție, e mereu activ. Maistrul 
speră că îh curînd va trece în 
rîndul „oamenilor de bază" și pe 
alți tineri absolvenți, deveniți de 
o lună calificați.

Aceeași încredere în tinerii ab
solvenți ai școlilor profesionale 
întîlnim și în unele sectoare din 
cadrul marelui Combinat siderur
gic din Galați. La laminorul Sle- 
Bing, Gh. Calapot și C. Simion 
au fost repartizați la posturi de 
comandă a căror deservire nece
sită o calificare superioară celeia 
cu care au absolvit tinerii școa
la. Totuși, maistrul Ion Ene a 
avut încredere în ei, a intuit că

preocupări 
organizarea

ganizația noastră desfășoară 
o activitate bogată, cu mult 
mai bogată decît în trecut — 
ne declara utecîsta Cornelia 
Coman. Participarea tinerilor 
este mai entuziastă, contribu
ția pe care fiecare și-o aduce 
— mai substanțială. Va tre
bui ca ceea ce a fost valoros 
să continuăm -și pe mai depar
te, să organizăm cît mai mul
te acțiuni care și-au dovedit 
viabilitatea...

— în același timp — spu
nea utecista Doina Șerban — 
va fi necesar să căutăm noi 
forme de activitate, mai atrac
tive și mai interesante. Ne-am 
și propus de altfel, cîteva : 
mă gîndesc la ciclul de con
ferințe pentru fete (acestea 
reprezintă 2/3 din numărul u- 
teciștilor noștri) axate pe di
verse probleme de educație, 
igienă, știință, 
casnice etc., la w 
unor întâlniri cu activiști de 
partid și de stat, cu perso
nalități ale vieții noastre știin
țifice, culturale și artistice... 
Va trebui, de asemenea, să 
ne interesăm mai îndeaproape 
de calificarea tinerilor, de 
condițiile lor de muncă și de 
viață...

Ceea ce m-a izbit aflîn
du-mă în mijlocul tinerilor de 
la „Ardeleana", a fost acest 
„foc al căutărilor" care 
prinde tot mai mulți uteciști, 
chiar și pe cei care, după 
spusele secretarului, în urmă 
cu cîtva timp se complăceau 
într-o totală inactivitate. As
tăzi, cuvîntul de ordine în a- 
cest colectiv de uteciști este : 
„ce propui, cu ce contribui 
la activitatea organizației" I Și 
fiecare se străduiește să dea 
un răspuns cît mai reprezen
tativ pentru propriile cerințe 
și exigențe.

cu-
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• A luat sfîrșit în
tâlnirea internațională 
de atletism dintre e- 
chipele Iugoslaviei și 
Norvegiei. Victoria a 
revenit atleților nor
vegieni cu scorul de 
111—101 puncte.

• Începînd de as
tăzi și pînă dumini
că, terenul Floreasca 
din Capitală va găz
dui finala „Cupei Ro
mâniei" la baschet 
masculin. întrecerile 
se vor desfășura în 
nocturnă sistem tur
neu numai tur și la 
ele vor 
chipele 
Dinamo, 
litehnica

caz de timp nefavo
rabil, meciurile se 
vor desfășura în sala 
Dinamo cu o decala
re de o jumătate de 
oră față de programul 
inițial stabilit.

în zilele de vineri 
și sîmbătă programul 
va începe la ora 18, 
iar duminică la ora 
10,15.

• Cea de-a șasea 
partidă (întreruptă la 
mutarea 41) dintre 
marii njaeștri sovie
tici Boris Spasski și 
Viktor Korcinoi s-a 
încheiat cu victoria 
lui Korcinoi.

• După prima
a întâlnirii intemațio-

zi

lua parte e- 
bucureștene 
Steaua, Po- 

și I.C.F. In

acești tineri pot da mai mult, de
oarece au o bază teoretică și 
practică temeinică și în conse
cință i-a repartizat pe aceste 
locuri de muncă.

— Nu însă toți maiștri, ne spu
ne inginerul Ion Șerbănescu, se
cretarul U.T.C. de la Laminorul 
de tablă groasă, au înțeles să a- 
corde o asemenea atenție și în
credere tinerilor absolvenți ai 
școlilor profesionale. Astfel, unii 
sînt puși să facă o muncă neca
lificată sau pentru care nu erau 
necesari 3 ani de școlarizare. E 
cazul maistrului Ion Voinea în 
tura căruia unii tineri absolvenți 
fac muncă necalificată : casarea 
șutajelor, marcare etc.

în altă întreprindere, la Lami
norul de tablă din Galați, o ase
menea neîncredere este însă adînc 
înrădăcinată și aproape generali
zată. Pentru început, tovarășul 
George Dobre, șeful biroului în- 
vățămînt ne asigură că „toți ab
solvenții școlilor profesionale au 
fost angajați pe funcțiile pentru 
care s-au calificat". Aflăm însă 
că mulți din acești tineri printre 

(Urmare din pag. I)

rei Onaca sau Petre Corodi a 
depănușat cu 3 coșuri mai mult , 
decît ieri ? Ar fi prea puțin, 
cum nedrept ar fi citind numai 
nume de băieți să trecem cu ve
derea pe cele ale fetelor, cole
gele lor de la Liceul nr. 3 care, 
nevrînd să fie mai prejos decît 
băieții, au cerut să execute a- 
ceeași lucrare, la depănușat. 
Mirela Șchiopu șl Elisabeta Chi- 
cit, sînt numai două dintre cele 
o sută una fete evidențiate în 
munca depusă pînă acum. O zi 
întreagă am stat aici printre ei 
dar a fost puțin pentru ca să 
Ie pot afla la toți fie și numai 
locul de muncă. întreprinderea 
e mare — numai porumbul iri
gat se întinde pe 7 300 hectare. 
Cum după fiecare hectar se ob
țin 8 000 kg. boabe, eforturile ce 
se cer depuse la recoltat în a- 
ceastă unitate sînt mari, iar cei 
650 de elevi ai clasei a Xl-a din 
cele două licee arădene le răs
pund cu pasiune trimițînd zilnic 
hambarelor patriei 600 tone de 
Dorumb recoltat de ei. Adaugă, 
astfel, sporul lor de efort la cel 
general al muncii din această 
campanie.

ÎNAINTEA confruntărilor
INTERNAȚIONALE DE FOTBAL

aus-
cu 56—50

nale de atletism din
tre selecționatele mas
culine ale Austriei și 
Turciei (întrecerile se 
desfășoară la Istah- 
bul) scorul este favo
rabil atleților 
trieci 
puncte.
• Duminică, 22 sep

tembrie, pe stadionul 
Metalul din Panteli- 
mon se vor desfășura 
întrecerile etapei fi
nale a campionatului 
republican de moto- 
cros. La întieceri vor 
fi prezenți alergători 
de la Steaua, Meta
lul, Poiana Cîmnina 
și Steagul roșu Bra
șov.

care Mihai Lazăr, T. Diaconu, 
Gh. Horas și Ion Sandu au fost 
angajați ca ungători. Acești ti
neri s-au calificat 3 ani de zile 
pentru a ajunge ungători, ba mai 
mult, trei ani de zile statul a 
cheltuit cu ei pentru ca în al pa
trulea an să-i aibă ungători la un 
laminor de tablă subțire. Dacă 
aduci pe un om ce nu a 
călcat niciodată într-o uzină 
și-l pui să facă această muncă, 
după cîteva ceasuri se va des
curca excelent. Atunci de ce sînt 
angajați pe asemenea post tineri 
care au absolvit școala profesio
nală ? Cum vor rambursa ei, de- 
punînd o muncă necalificată, 
cheltuielile făcute de stat pentru 
calificarea lor ca laminatori ? Ju
decind lucrurile lucid, răspunsul 
nu e greu dar nici îmbucurător. 
Ni se spune pe de o parte că a- 
cești tineri, deși au terminat o 
școală profesională de 3 ani, nu 
pot face față ca laminatori. De 
ce ? O ridicare din umeri. Bine, 
dar acești tineri au făcut practica 
în uzină, iar ultimul an a fost 
întreg numai pentru practică,

Pe ambele maluri ale Te
leormanului se unduiesc, 
domoale, dealurile cu vii. 

Un soare blind de miere își lasă 
rodul pămîntului picătură cu pi
cătură seve de lumină. Pe șiru
rile de viță abia ruginindă, 
ciorchinii stau rînduiți într-o 
așteptare îmbătătoare. Această 
bogăție de struguri —- spun oa

NOUL CADRU
AL HĂRNICIEI

menii — nu a mai fost de mul
te toamne pe Dealul Mîndruții. 
Natura a răsplătit generos mun
ca agricultorilor de la I.A.S. 
Coștești. Zvonurile toamnei in
trate zgomotos pe porțile școlii 
au adus o chemare dinspre dea
lurile mănoase. Și elevii au în
țeles că și ei își pot dărui a- 
cestei campanii cîteva zile bra
țele pregătite pentru creioane 
și cărți.

Na mai rămas nici o lună 
pînă cînd fotbalul nostru, la ni
vel de reprezentativă, intră în 
proba de foc a confruntărilor 
internaționale amicale și oficia
le. Sorții, generoși cu noi ne 
trimit iarăși în luptă alături de 
echipe puternice și chiar foarte 
puternice. Ne vom măsura for
țele, pentru preliminariile cam
pionatului mondial, cu Portu
galia, Elveția, Grecia. Ne vom 
măsura forțele în meciuri a- 
micale cu Polonia și chiar cu 
campioana mondială, Anglia. 
Două din aceste echipe (Portu
galia și Anglia) alcătuiesc vîr- 
ful piramidei mondiale. Chiar și 
numai simpla prezență a 
numelui unei echipe repre

ECHIPA
NAȚIONALA

IN CHINGILE
IMPROVIZAȚIEI

zentative pe un afiș com- 
petițional alături de ele o- 
bligă mai mult decît rezulta
tul în sine. Va îndeplini echipa 
României de drept și de . fapt 
această obligație 
prin obligație 
peste nivelul mediocrității, 
înălțimea adversarului).

Munca de concepție, selecție 
și pregătire propriu-zisă de pînă 
acum a echipei reprezentative 
nu ne dă dreptul la un răspuns 
afirmativ. Antrenorii nu s-au 
decis încă asupra sistemului de 
joc (4—2—4 ori 4—3—3). Ceea ce 
echivalează, dacă mai e nevoie 
s-o spunem, cu o bătălie în care 
lupți fără nici o busolă, fără 
nici o tactică și în care — mai 
devreme ori mai tîrziu — 
pierzi dezastruos. Rezultate e- 
femere pot exista și într-o ast
fel de bătălie (vezi comportarea 
echipei naționale înainte de 
Zurich) dar ele se prăbușesc 
repede ca o construcție clădită 
fără piloni solizi.

Federația română de fotbal 
și antrenorii de la lotul națio
nal evită ca pe un fier roșu, ca 
pe o pedeapsă pe rug, acești pi
loni siguri, care se numesc în 
fotbal munca de perspectivă. 
Pentru sezonul internațional din 
această toamnă au fost rulați la 
lotul național circa 60 de ju
cători. O adevărată scară a va
lorilor și nonvalorilor de la a- 
pariții meteorice pînă la des
coperiri tîrzii. Sub paravanul 

(înțelegeți 
comportarea 

la

aici, în uzină. Dar nici școala, 
nici uzina nu s-a preocupat 
de ei, de calificarea lor. I-au lă
sat să se plimbe de colo-colo, să 
vină și să plece cînd vor, să pună 
mîna pe unelte cînd. au chef și 
cînd le permite altcineva ; nu s-a 
preocupat nimeni zi de zi de 
transpunerea în practică a lecții
lor de teorie, de urmărirea și cla
rificarea fenomenelor tehnologice, 
de însușirea deprinderilor de lu
cru etc. etc. Au absolvit școaia 
profesională, li s-a dat o diplomă 
pe care scrie „laminator" și, ca 
să se sfîrșească odată, au fost an
gajați ca ungători, deși pentru a 
face față pe acest post nu tre
buia să-și frece coatele nici mă
car o zi pe băncile școlii profe
sionale. Cel puțin ar fi fost nu
miți pe postul de separator, unde, 
fiind mereu lîngă laminatori, pu
tând să urmărească permanent 
mișcările acestora aveau posibili
tatea ca după cîtva timp să ajun
gă și ei, în sfîrșit, laminatori. 
După cum ușor se poate vedea, 
neîncrederea în absolvenții școlii 
profesionale a tovarășilor de la la
minorul de tablă din Galați se 
poate motiva, dar această motivare 
nu-i absolvă deloc de răspundere.

Muncitorii de înaltă calificare 
pe care îi vom avea mîine se 
ridică, așa cum e și firesc, tocmai 
din rîndurile absolvenților școli
lor profesionale de astăzi. De a- 
ceea, lor trebuie să li se acorde 
toată atenția, toată încrederea, 
toată grija de zi cu zi. Fiindcă 
ei vor avea posibilitatea și vor 
ști cu prisosință să răsplătească 
această grijă, această încredere.

Coștești ca și e- 
mecanici agricoli 
dealul Mîndruții.

Liceenii din 
levii școlii de 
au pornit spre____________
I-am găsit alături de muncitorii 
agricoli cufundați în corzile vi
ței culegînd strugurii copți și 
purtîndu-i în coșuri mari de 
nuiele sau în lăzi, spre butoaiele 
ce urmau să ia drumul teascu
rilor. Și, întrebîndu-i despre 

munca care o fac aici, am înțe
les că ceea ce ei obișnuiesc să 
denumească „practică" e, în 
fond o treabă serioasă pe care 
o îndeplinesc la fel de bine ca 
si ceilalți muncitori, alături de 
care au pornit la bătălia recol
tei,

— E o muncă foarte frumoasă 
— ne spune Gheorghe Smanda. 
elev în anul III al Școlii de 
mecanici agricoli din Coștești. 
Și știm că ea trebuie să fie un

căutărilor, al unei munci de se
lecție atentă, nu s-a căutat ni
mic. între munca pentru for
marea unei reprezentative ti
nere (mobile, evident, ea struc
tură) alcătuită din jucători de 
perspectivă, se preferă în con
tinuare principiul unei „echipe 
de încredere" cu care ..să mer
gem și la bine și la riu“. Prin
cipiul acesta — oricîte argu
mente i se vor aduce în cor sau 
solo — nu va rezista în confrun
tarea cu viața și vom asista la 
încă o experiență fără posibili
tatea măcar de a fi continuată 
și perfecționată.

în fotbal marea și singura în
credere se numește talent. An
trenorii lotului național au uitat 

iau nu vor să știe asta. Altfel 
nu se explică cum jucători, 
fără de care nici un selecțio
ner nu s-ar încumeta să alcă
tuiască o echipă, sînt invitați 
să se maturizeze. Pîrcălab este 
selecționat pentru reprezentati
va mondială (ca o recunoaștere 
a valorii lui) iar antrenorii 
noștri îl țin departe de echipa ' 
națională pentru că nu cores
punde ideii tactice preconiza
te (!). Antrenorii străini care 
l-au văzut pe Dumitrache l-au 
revendicat ca un prototip al 
înaintașului central modem — 
jucător cu dribling și viteză, cu 
o mare percuție la poartă, care 
acceptă cu fidelitate jocul co
lectiv. Antrenorii lotului na
țional nu-i acordă creditul fi
indcă, presupunem, nu a... îm- 
bătrînit. Puține echipe au posi
bilitatea să alcătuiască un 
cuplu de fundași centrali, de 
tinerețea și talentul lui Boc și 
Dumitru Nlcolae. Acești doi ju
cători au făcut o singură dată 
cuplu (Turneul echipei de tine
ret în America Latină) și înain
tași de mare clasă au trebuit să 
plece steagul în fața lor. Antre
norii noștri ignoră pînă și ideia 
unui asemenea cuplu la echipa 
națională. în timp ce pentru gă
sirea unei formule a liniei de 
atac s-a apelat și se apelează Ia 
■jucătorii în vîrstă, aproplati de 
vîrsta plafonării (Sașu, Sorin 
Avram, Ionescu, Martinovici) 
jucători tineri, care nu se 
sfiesc să înscrie goluri 
aproape în fiecare meci, sînt 
ocoliți de antrenori cu o perse
verență demnă de o cauză mai 
bună. Amintim printre aceștia 
— fără a avea pretenția că i-am 
numit pe toți — pe Lucescu, 
Ene Daniel, Oprea etc.

Am recurs aici la cîteva nu
me și am simtit nevoia să o fa
cem nu pentru a impune, peste 
voința antrenorilor, pe unul sau 
altul din acești jucători. Antre
norii alegîndu-și această me
serie — sînt primii chemați să 
selecționeze și să răspundă pen
tru ce selecționează. Prima cali
tate au îndeplinit-o mai toți an
trenorii care au condus echipa 
națională. A doua și să nu ne 
ferim de a spune adevărul — 
nici unul ! Funcția de antrenor 
sau antrenori al sau al echipei 
naționale a devenit atît de „mo
bilă , prin desele schimbări, In
cit la noi n-are cine să și-o mal 
doreaseS ,1 „Ici nu ?i-o 
mai dorește poate, nimeni" 

so'utie mai e- xlstă — si pe care F.R.r. a pro- 
mi,-o public tn pre,â Ad.,_ 
cerea la conducerea echipei na
ționale a unul antrenor etrtin 
reputat. Ar ti poete In labirin
tul greșelilor care se repetă 
mereu !n perimetrul acestui 
sport — singura soluție neîncer
cată și care, măcar pentru dez- 

nodămîntul experienței, merită 
finalitate. Acum și nu altădată. 
Acum cînd ne aflăm în fața 
unei noi pleiade de fotbaliști ta- 
lentați (pentru că, dacă sîntem 
realiști și sinceri, nu putem e- 
mite pretenții în 
internaționale în 
angajați)'să avem curajul să o 
încercăm și pe aceasta.

competițiile 
care sîntem

C. PRIESCU.

prețios ajutor pentru unitățile 
agricole. Căutăm să depunem tot 
efortul ca să fim și noi eviden- 
țiați ca și colegii noștri din bri
gada I Argeș care au obținut lo
cul II în lupta hărniciei pe șan
tierul național al tineretului : 
autostrada București — Pitești.

Colegul său, Marin Mircea îi 
completează gîndul :

— Chiar dacă n-am fost aco
lo. totuși am urmărit pas cu 
pas tot ce au făcut ei pe acest 
șantier. Nu vrem să fim mai 
prejos. Si aici se pot obține re
zultate la fel de bune.

De fapt, pentru mulțî dintre 
ei, munca de pe terenurile 
I.A.S. Coștești le e familiară ; și 
anul trecut au dat aici o mină 
de ajutor. între cele două școli 
s-a pornit, nedeclarată, o ade
vărată întrecere. Și unii și cei
lalți vor să afle cît au muncit 
în ziua trecută „adversarii" lor. 
Cel care „arbitrează" această în
trecere, responsabilul cu munca 
de recoltare a strugurilor, șeful 
de echipă Andrei Radu nu se 
poate decide încă. Pentru că 
ambele părți reușesc să menți
nă același entuziasm și seriozi
tate. Tar din această competiție, 
triumfă hărnicia tuturor.



Puternice atacuri
ale patriofilor sud 

vietnamezi
re- 
re- 
de 
în

Agențiile de presă 
latează că în diverse 
giuni din Vietnamul 
sud continuă luptele 
tre detașamentele Fron
tului Național de Elibe
rare și trupele america^ 
no-saigoneze.

Astfel, în apropiere de. zona 
demilitarizată, la cîțiva kilo
metri de baza de la Con Thien 
unități ale celei de-a 5-a di
vizii motorizate a S.U.A., au 
fost atacate prin surprindere 
de forțele patriotice. Lupta, re
latează agenția France Presse, 
a durat peste două ore. Pa? 
trioții au dezlănțuit un puter
nic atac, cu mortiere, mitralie
re grele și ușoare, după care 
s-au retras. De asemenea, în 
apropiere de Tam Ky, la a- 
proximativ 70 de kilometri

sud de Da Nang, unități 
geniu ale S.U.A. și trupe sai- 
goneze au căzut într-o ambus
cadă organizată de forțele pa
triotice.

Luptele au continuat fără 
întrerupere timp de peste 9 
ore. Au fost semnalate pierderi 
de ambele părți.

Un purtător de cuvînt ameri
can a anunțat că, în cursul lupte
lor ce au avut loc săptămîna tre
cută între trupele S.U.A. și uni
tățile F.N.E., au fost uciși 217 
militari americani, iar alți 739 au 
fost răniți. Ei a menționat 
pierderile suferite de trupele

ca
„ . x a"

mericane au fost mai mari de- 
cît în săptămîna precedentă,. ca 
urinare a intensificării luptelor în 
regiunea septentrională a Vietna
mului de Sud.

întilnirea lui Al. Dubcek cu
reprezentanți ai lucrătorilor

din agricultură
PRAGA 19 (Ager pres). — A- 

lexander Dubcek, priin.-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
a primit o delegație de reprezen
tanți ai organizațiilor lucrătorilor 
din agricultură, din industria ali
mentară și din domeniul științei 
agricole.

La întîlnire au participat Ștefan 
Sadovsky, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., J. Boruvka, minis
trul agriculturii și alimentației, și 
alte personalități.

Al. Dubcek a mulțumit lucră
torilor din agricultură și din in
dustria alimentară pentru munca 
lor plină de abnegație și pentru 
eforturile lor de a asigura aprovi
zionarea continuă cu alimente a 
centrelor industriale.

Delegații l-au asigurat pe pri
mul secretar de sprijinul lor față 
de politica de după ianuarie a 
P.C.C. și au arătat că în cursul 
acestui an cooperativele s-au în
tărit din punct de vedere econo
mic și politic.

PRACA 19 (Agerpres).—C.T.K. 
transmite:

Președintele R. S. Cehoslovace, 
L. Svoboda, a primit o scrisoare 
a ministrului de externe, Jiri Ha- 
jek, în care acesta îl roagă să îl 
elibereze din funcția de ministru 
Președintele republicii a dat curs 
acestei cereri și printr-o hotărîre 
din 19 septembrie l-a revocat din 
funcția de ministru. Cu conduce
rea Ministerului de Externe a fo-’ 
însărcinat O. Cemik, președintele 
guvernului cehoslovac.

PRAGA 19 (Agerpres).—C.T.K, 
anunță: V. V. Kuznețov, repre
zentant al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., membru al C.C. 
al P.C.U.S. și deputat în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S., a făcut o 
vizită lui Cetmir Cisar, președin
tele Consiliului Național ceh. în 
cursul unei convorbiri sincere, s-a 
făcut un schimb de vederi asu
pra unor probleme politice cu
rente și a activității Consiliului 
Național Ceh.

□□

Cocteil cu prilejul „Zilelor Noul
Abu
Simbel

O nouă tehnologie pentru

O.N.U. 
română 
a Adu- 
ale că-

culturii românești in U.R.S.S

PARIS 19. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans-

deschis 
cursurile școlilor secundare și 
preuni verși tare pe anul șco
lar 1968—1969. Simultan, a 
fost pus în aplicare un sistem 
modem de televiziune școlară 
destinat sa ridice calitatea în- 
vățămîntului. în acest scop, 
în școlile secundare și pre- 
universitare au fost instalate 
mii de aparate de televiziune.

Peste 198 000 de copii au 
început în Mongolia noul an 
de învățămînt în 471 de școli 
de cultură generală, relatează 
agenția Monțame. Anul aces
ta numărul elevilor a crescut 
cu 16 000 față de 1967.

Tribunalul suprem federal 
al Braziliei a hotărît punerea 
în libertate provizorie a lide
rului studențesc V. Palmeira, 
arestat la 3 august sub acuza
ția de a fi participat la de
monstrații antiguvernamentale. 
Palmeira fusese condamnat la 
30 de zile închisoare, sentință 
care a fost prelungită cu încă 
30 de zile în baza „legii pri
vind securitatea națională". In 
cercurile politice din Brazilia 
se consideră că hotărîrea Tri
bunalului suprem federal ar 
putea constitui un precedent 
și pentru cazurile altor lideri 
studențești sau sindicali ares
tați.

C. Mănescu a sosit

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Joi seara a sosit la New York 
ministrul afacerilor externe al 
României, Comeliu Mănescu, pre
ședintele celei de-a 22-a sesiuni 
a Adunării Generale a 
El va conduce delegația 
la cea de-a 23-a sesiune 
nării Generale a O.N.U. 
rei lucrări vor începe la 24 sep
tembrie.

MOSCOVA 19 — Corespon
denții Agerpres, N. Cristoloveanu 
și L. Duță, transmit: Ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Uniunea, Sovietică, 
Teodor Marinescu, a oferit la 19 
septembrie în saloanele ambasa
dei un cocteil cu prilejul „Zile
lor culturii românești în 
U.R.S.S."

Au luat parte V. I. Popov, 
adjunct al ministrului culturii al 
U.R.S.S., N. M. Lunikov, mem
bru în colegiul Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., direc
tor de minister, reprezentanți ai 
Secției relații externe a C.C. al 
P.C.U.S., ai conducerii Asociației

Pregătiri pentru succesiunea 
lui Salazar

Referindu-se la surse apro
piate guvernului portughez, 
agenția U.P.I. relevă că pre
ședintele Portugaliei, Ameri- 
co Thomas, a avizat Consiliul 
de Stat și pe liderii militari 
să numească ca succesor al 
premierului Antonio Salazar, 
în cazul în care acesta ar în-

ceta din viață, pe profesorul 
Marcelo Caetano. Se pare că 
numirea acestuia ar putea de
veni sigură, deoarece se apre
ciază că în cazul în care Sa
lazar ar supraviețui el nu ar 
mai fi capabil să-și reia func
țiile de stat.

Chiar* și cei mai inveterați adversari ai 
îui Ian Smith — inclusiv cei din propriul 
său partid. Frontul rhodesian — i-au recu
noscut premierului de la Salisbury o îndemâ
nare : aceea de a ști să profite de împreju- 
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mite : Comeliu Mănescu, preșe
dintele actualei sesiuni a Adunării 
Generale, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, care a făcut o escală de 
24 de ore la Paris,’ a plecat joi 
după amiază spre Ne’w York. El 
a fost salutat la plecare de Con
stantin Flitan, ambasadorul Ro
mâniei la Paris, și de alți membri 
ai ambasadei române. Cu același 
avion a plecat spre New York 
și Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

de prietenie sovieto-române, con
ducători ai uniunilor de creație, 
oameni de cultură și artă. Au fost 
prezenți membrii orchestrei de 
cameră din Cluj și artiștii Tea
trului satiric muzical „C. Tânase" 
din București, aflați la Moscova 
cu ocazia „Zilelor culturii româ
nești".

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

la începutul anului universitar Ia Universitatea Columbia dinProlog furtunos __ _ , __ _ . ............................. .....
Studenții au încercat sâ pătrundă în sala unde Senatul Universitar se întrunise pentru a 
adopta un regulament de interzicere a demonstrațiilor studențești îndreptate contra 

tervenției americane în Vietnam.

în prezenta reprezentan
ților a peste 50 de țări, la 
22 septembrie va avea loc 
ceremonia încheierii uneia 
din cele mai mari lucrări de 
arhitectură și tehnică, în
treprinsă vreodată în isto
ria omenirii: mutarea tem
plelor Abu Simbel de la lo
cul unde au fost ridicate în 
urmă cu 3 200 de ani pe un 
lăcaș nou mai înalt cu 61 de 
metri. Specialiștii sînt una
nimi de acord că ceea ce s-a 
realizat, salvarea templelor 1 
Abu Simbel, de apele noului 
baraj de la Assuan, reprez'j., 
lă o operă formidabilă. Cere
monia, care va fi prezidată 
de directorul general al Or
ganizației Națiunilor Unite 
pentru educație, știință și 
cultură, (UNESCO), Rene 
Maheu, marchează sfîrșitul 
unui efort fără precedent, 
în cadrul căruia a fost co
lectată suma de 38 milioane 
dolari din peste 50 de țări 
și a fost folosită mîna de lu
cru a peste 1000 de munci
tori.

metalurgie
de știință dinLa 19 septembrie, în cadrul 

zilelor culturii românești în 
U.R.S.S., a avut loc spectacolul 
de gală al Teatrului satiric mu
zical „C. Tănase" din' București. 
Artiștii români au prezentat un 
bogat program revuistic, care a 
cucerit aplauzele spectatorilor ce 
umpleau sala teatrului de estra
dă din Moscova.

La spectacol au asistat repre
zentanți ai Ministerului Culturii 
al U.R.S.S., Ministerului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S-, oameni 
de cultură, ziariști.

Au fost prezenți Teodor Ma
rinescu, ambasadorul României 
la Moscova, și membri ai amba
sadei.

în următoarele trei zile, artiș
tii români vor prezenta în conti
nuare spectacole pe aceiași scenă.

Joi seara, orchestra de cameră 
din Cluj, care cu o zi înainte a 
fost îndelung aplaudată în sala 
mare a Conservatorului „Ceai- 
kovski", a plecat din Moscova 
pentru a-șCcontinua la Riga, Le
ningrad și Minsk turneul în ca
drul zilelor culturii românești.

Oamenii , ,
Kazahstan au elaborat o teh
nologie care permite intensi
ficarea multor procese meta
lurgice și chimice. Ei au in
ventat un reactor-separator 
centrifug destinat, în princi
pal, obținerii de cadmiu. A- 
cest metal este folosit pe sca-

ră largă în medicină, cons
trucții navale și alte ramuri 
ale tehnicii.

Folosirea noului utilaj per
mite, fără a se recurge la e- 
lectroliză, să se obțină dintr-o 
soluție hidrometalurgică o 
pulbere metalică conținînd 
99,5°/o cadmiu.

Producția de furaje combinate
Ain R. P Mongolă

în scopul de . a se 
asigura baza materială nece
sară dezvoltării creșterii vite
lor și pentru a se combate e- 
fectele secetelor frecvente care 
distrug pășunile, în R. P. 
Mongolă s-a trecut la con
strucția unor întreprinderi 
specializate în producția de 
furaje combinate. Anul aces-

ia a 'început construcția o 16 
întreprinderi de acest fel, 
care vor produce 123 000 de 
tone de furaje pe an. Pină in 
anul 1970 vor mai fi con
struite alte întreprinderi pen
tru producția de furaje, astfel 
incit producția totală a aces
tora să ajungă la 700—750 000 
de tone anual.

presă amintită Smith a declarat că „nu va 
fi acceptat nici un compromis care să mo
difice actuala poziție a guvernului rhode
sian", deci care să pună în pericol supre
mația minorității albe. La rîndul său, pur
tătorul de cuvînt britanic a precizat că ne
gocierile ar urma să se desfășoare pe baza 
principiilor stabilite pe „Tiger" în 1966 (prin
cipii ’ respinse ulterior de Smith), insistîn- 
du-se asupra prevederii potrivit căreia 
populația africană urmează să fie „integrată 
treptat" în viața politică a Rhodesiei (pre
vedere de care Smith nici nu vrea s-audă).

în această situație noi convorbiri par de 
la început sortite eșecului, deci inutile. Cu 
toate acestea, dat fiind că flirtul anglo-rho- 
desîan este o realitate, observatorii fac două 
presupuneri: 1. Anglia vrea cu adevărat să 
„rezolve afacerea rhodesiană" și atunci 
convorbirile ar urma să fie reluate sub 
semnul unor concesii substanțiale fă
cute Iui Smith : 2. Anglia nu speră într-o re
zolvare a problemei, dar inițiază convorbiri 
pentru a face să crească acțiunile lui Smith, 
să-i consolideze poziția față de adversarii 
săi deoarece îl consideră pe actualul premier 
(în ciuda „rebeliunii" sale) drept cel mai 
sigur apărător al intereselor britanice în 
Rhodesia. în ambele cazuri ar fi, de fapt, 
vorba de o „operațiune de salvare" a lui 
Smith. în ceea ce-1 privește pe acesta idin 
urmă, rîvna către noi convorbiri cu Londra 
nu poate avea decît sensul care se conjugă 
cel mai bine cu mobilurile Londrei î autosal- 
varea.

însă, în pofida acțiunilor combinate anglo- 
rhodesiene de salvare a actualului regim 
de la Salisbury, ultimul cuvînt îl vor avea, 
desigur, cei peste 4 milioane de băștinași.

ION D. GOIA

chip favorabil. Imediat 
rea smilhiană a devenit 
tător de cuvînt al Foreing Office-ului a 
declarat că guvernul britanic este gata să 
reia dialogul cu Salisbury, cu scopul dc a 
ajunge lă o soluționare a problemei rhodesi- 
ene. Același lucru l-a spus cu o zi mai tîrziu 
și George Thomson, ministrul britanic pentru

SALVARE-

după ce propune- 
cunoscută. un pur-

in 
sed „OPERA

ȚIUNEA

R. S. F. IUGOSLAVIA : Imagine din Belgrad

aceste acțiuni.

REZOLUȚIE ADOPTATĂ DE
O NOUĂ OPERAȚIE

CONSILIUL DE SECURITATE
MULTIPLEDE GREFE

ÎNTREVEDERI ÎN PROBLEMA

NIGERIANĂ

trului de justiție al S.U.A., Ram
sey Clark. In expunerea sa.

au 
de

zeptantului special al secretaru
lui general al O.N.U. în vederea 
îndeplinirii npîntîrziate a man
datului acordat acestuia In baza 
acestei rezoluții.

rari. Ian Smith nu s-a dezmințit; de 
de zile se strecoară printre asperități, 
losind la maximum terenul accidentat, 
a vrut să facă și în ultima vreme, mai 
că împrejurările păreau a-1 favoriza 
nou — atenția fiind atrasă către 
zone.

In chip surprinzător, însă, tocmai 
aceasta perioada s-a produs cea mai i 
oasă criză din analele actualului guvern 
rhodesian. Aripa durilor din partidul de gu- 
vemamînt „Frontul rhodesian" a trecut 
la ofensiva împotriva lui Smith, acuzat de 
„lipsă de fermitate", de „spirit conciliant". 
Se. știe că în urma înfruntării prilejuită de 
dezbaterea „propunerilor constituționale" 
ale lui Smith, Frontul rhodesian s-a scindat, 
practic, prin demisia a 74 de membri ai 
circumscripției electorale din Salisbury. Tot
odată, ministrul de externe și al apărării, 
lordul Graham, și-a prezentat demisia.

în felul acesta, situația a devenit cît se 
poate de critică pentru premier. Dar por-
nirea speculativă a acestuia s-a manifestat 
iaFăși. Fiind vorba de o criză, >de ce să n-o 
folosească chiar și pe aceasta în interesul 
său ? Și, dat fiind că încercarea de forțe 
care avusese loc îl plasase pe Smith în pos
tura de „moderat" — premierul s-a gîndii 
sa marșeze pe această pistă. Intr-o conferință 
de presă ținută zilele trecute la Salisbury el 
a declarat că este dispus să reia convorbi
rile cu Marea Britanie în problema „inde
pendenței Rhcidesiei", dacă Londra va lua 
inițiativa în acest sens.

Cum a reacționat Londra ? Evident, în

ih* ;>iî ■Jf.
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problemele Commonwealth-ului. Acum, pre
supun observatorii, nu mai rămine decit să 
se formuleze propunerile și să se stabilească 
detaliile concrete ale noii serii de convorbiri 
anglo-rhodesiene.

Dar. în cazul cînd vor începe, ce vor în
semna aceste convorbiri, la ce ar putea duce 
ele ? Desigur, un răspuns precis nu se poate 
formula de pe acum, dar pentru a găsi măcar 
pista de urmat întru lămurirea chestiunii e 
necesar să pornim de Ia premisele stabilite 
chiar de cei doi oponenți. La conferința de

• ÎN MAREA SALA „HOU- 
TRUSTGEBOW" din Haga, în 
fața unui public de peste 5 00!) 
persoane, a avut loc concertul 
tinerei violoniste Silvia Marco- 
vici. Violonista română a repur
tat un deosebit succes, cîntînd, 
alături de cea mai prestigioasă 
formație olandeză — „Residen
ce Orkest", concertul pentru 
vioară și orchestră de Ceaikov- 
ski. Presa olandeză apreciază 
drept un incontestabil succes 
prima apariție în public a a- 
cesteî violoniste române, în vîr- 
stă de 16 ani. La concert au a- 
sistat președintele primei Came
re a Parlamentului olandez, mi
niștri, oameni de cultură și un 
numeros public.
• LA 16 SEPTEMBRIE a avut 

loc la Bombay, în cadrul Consi
liului Indian de Comerț Exte
rior ceremonia constituirii gru
pului româno-îndian de comerț 
exterior. La ceremonie au par
ticipat Manubhai Shah, preșe
dintele Consiliului Indian de 
Comerț Exterior, și membrii 
acestuia precum și ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în India, Aurel Ardeleanu.

• COMISIA PREZIDENȚIA
LĂ pentru anchetarea cauzei 
violențelor în Statele Unite con
stituită în luna iunie, în urma

Robert

____  _  a 
cărui text a fost‘distribuit pre
sei, Clark a preconizat o regle
mentare severă a vînzării ar
melor de foc și a atras atenția 
membrilor comisiei asupra peri
colelor pe care le reprezintă ex
cesele de brutalitate ale poliției.

k te
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VIETNAMUL DE SUD : Pod din delta Mekongului aruncat 
în aer de forțele patriotice

asasinării senatorului 
Kennedy, și-a început miercuri 
lucrările la Washington prin au
dierea, cu ușile închise, a minis-

• CONSILIUL DE SECU
RITATE și-a încheiat miercuri 
dezbaterile cu privire Ia plînge- 
rile israeliană și egipteană, în 
legătură cu incidentele care au 
avut loc la Canalul Suez la 8 
septembrie. Consiliul a adoptat 
cu 14 voturi și o abținere (Al
geria) o rezoluție în care se 
insistă ca încetarea focului or
donată de Consiliul de Secu
ritate fn rezoluțiile sale ante
rioare să fie respectată cu toată 
rigoarea. Documentul reafirmă 
rezoluția din 22 noiembrie 1967 
și cere tuturor părților să acor
de întreaga lor cooperare repre-

• CETĂȚENII GRECI care se 
vor abține fără un motiv vala
bil de a participa la vot la re
ferendumul constituțional de la 
29 septembrie sînt pasibili nu 
numai de a fi pedepsiți din 
punct de vedere penal (pedeap-k 
să care merge de la o lună la un 
an), > dar pot chiar să-și piardă 
serviciul. Ei riscă, de asemenea, 
să fie refuzați de la obținerea 
permisului de conducere, a pa
șaportului sau a cărții de iden
titate — se anunță într-un co
municat oficial publicat la A- 
tena.

Lagos, venind de la New, York, 
unde a avut întrevederi cu U 
Thant. Reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U. 
își va începe activitatea în ca
drul grupului de observatori 
invitați de guvernul federal ni
gerian pentru urmărirea opera
țiunilor militare care se desfă
șoară în Biafra. Agenția France 
Presse relatează că la Lagos au 
sosit deja observatori din Ma
rea Britanie, Suedia și Canada, 
urmînd ca în curînd să soseas
că și reprezentanți Poloniei și 
Organizației Unității Africane.

• AGENȚIA CENTRALA TE
LEGRAFICĂ COREEANĂ anun
ță că la Panmunjon a avut loc 
la 19 septembrie o ședință a 
Comisiei militare de armistițiu 
în Coreea. La ședință, reprezen
tantul părții coreene a protestat 
pe lingă partea americană în le
gătură cu noile acțiuni între
prinse de soldații americani în 
zona demilitarizată. Reprezen
tantul părții coreene a declarat 
că, în ultimul timp, unitățile 
americane au supus sectorul 
coreean din zona demilitarizată 
unui foc puternic. El a cerut 
pedepsirea persoanelor care se 
fac vinovate de

• REPREZENTANTUL. SPE
CIAL al secretarului general al 
O.N.U. pentru’ Nigeria, Nils- 
Goran Gussing, a sosit joi la

• PLOILE TORENȚIALE și 
Inundațiile care s-au abătut în 
ultimele zile asupra Angliei 
avariat aproximativ 8 000 
case din comitatele Kent 
Surrey. Potrivit unor calcule 
provizorii, pagubele materiale 
sînt deosebit de mari. Au fost 
distruse, de asemenea, total sau 
parțial, 60 000 de linii telefoni
ce, numeroase șosele și poduri. 
In multe locuri culturile cerea
liere se află sub apă. Autorități
le engleze au făcut cunoscut că 
datorită alterării alimentelor a 
apărut pericolul unei epidemii.

• O OPERAȚIE DE GREFE 
MULTIPLE a fost efectuată 
miercuri la spitalul metodist din 
Houston (Texas), în timpul că
reia inima-și un rinichi aparți- 
nînd aceluiași donator au fost 
transplantate simultan altor doi 
pacienți. Identitatea donatorului 
și numele chirurgului care a 
condus intervenția nu au fost 
încă publicate. Primitorii sînt 
Dusan Valaco, de 16 ani, căruia 
i-a fost grefată inima și Troy 
Calvin .Stewart, de 23 de ani, 
care a primit rinichiul.

Situate la 750 mile sud dc 
Cairo, cele două temple sînt 
mari opere ale civilizației anti
ce. Templul principal, a fost 
construit de faraonul Ramses 
al ll-lea, în cinstea Zeului soa
relui, Ra Horathi și a însuși 
faraonului ca reprezentan" -1 
zeului pe pămînt. Un al Cx.- 
tcmplu, de dimensiuni mai mii 
situat în imediata apropierea 
fost dedicat soției lui Ramses, 
regina Befertari, șl lui Hathor, 
zeul dragostei, muzicii și dansu
lui.

Răspunzînd invitației guver
nelor R.A.U. și Sudanului, 
U.N.E.S.C.O. a lansat, în 1960, 
un apel în favoarea salvării ce
lor două temple Abu Simbel, 
amenințate să fie inundate de 
apele noului baraj de la 
Assuan, construit la 175 mile 
nord de locul unde se aflau 
aceste opere, de o valoare ines
timabilă. Un număr de 50 de 
țări au răspuns acestui apel, ofe
rind sumele necesare traducerii 
în viață a proiectului mutării 
templelor. Operațiile propriu- 
zise au fost încredințate unui 
consorțiu de firme constructoa
re din R.A.U., R. F. a Germa
niei, Franța, Italia și Suedia.

Problemele tehnice cărora au 
trebuit să le facă față cei 1000 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri de pe acest șantier unic în 
lume, au fost extraordinar de 
grele. Fiecare din cele patru 
statui care străjuiesc templul 
lui Ramses, au o înălțime de 
20 metri și o greutate de 1000 
tone. Templul mare are o înăl
țime de 38 metri, o lățime de 
43 metri ?i era săpat la 60 de 
metri în josul muntelui. Prima 
măsură a specialiștilor a con
stat în ridicarea unui baraj 
provizoriu, pentru a împiedica 
apele în creștere să îngreuneze 
munca desfășurată la o tempe
ratură de 35—40 grade Celsius. 
Șuncile înconjurătoare au fost 
îndepărtate și pereții templelor 
au^ fost tăiați apoi în blocuri, 
avind fiecare o greutate de 
oO tone. Fiecare bloc a fost nu
merotat și transportat cu grijă 
spre noul amplasament ales în 
așa fel îneît să fie mai înalt 
cu 4 metri față de nivelul cel 
mai ridicat posibil al noului lac 
de acumulare. Fiecare piesă de 
echipament, incepînd cu cuiele, 
șuruburile și pînă la escavatoa- 
rele uriașe, au trebuit să fie 
transportate pe șosele construi
te special sau pe căi de apă.

Odată munca încheiată la 
templele Abu Simbel, guvernuil 
R.A.U. și-a exprimat dorința să 
transforme locuințele muncito
rilor de pe șantier într-o sta
țiune turistică.

. Pre7ent» guvernul R.A.U. 
și U.N.E.S.C.O. își îndreaptă a- 
tenția spre salvarea unui alt 
monument al antichității care 
este amenințat cu distrugerea — 
insula I’hilae. Cunoscută sub 
denumirea dc „Perla Egiptului", 
pentru templele și pereții pic
tați, ruinele acestei insule vor 
fi transportate cu grijă și trans
ferate în insula apropiată AJi- 
kilael, unde nu vor mai fi ame
nințate de apele nouțul lac de 
acumulare de la Assuan.

P. NICOARA
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