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Vizita președintelui

Republicii Africa Centrală,

genera! Jean Bede! Bokassa
în cursul dimineții de 

miercuri, locuitorii Brașovului 
au avut ca oaspeți pe genera
lul Jean Bedel Bokassa, pre
ședintele Republicii Africa 
Centrală, și persoanele oficiale 
din suita sa.

După ce au luat contact cu

SĂ INSUFLAM

ROMANTISMUL
Cercetez un tabel al fluctuației muncitorilor la Șantierele navale. In 1969 s-au angajat -050 de oa

meni și au plecat 1750, dintre aceștia majoritatea fiind tineri. întreprindere industrială cu vechi tra
diții, în care meseriile specifice construcției de nave s-au transmis din generație în generație, de la tata 
la fiu, Șantierele navale din Galați au astăzi peste 4 000 de salariați care muncesc în condițiile unei 
industrii modernizate, cu înalt grad de automatizare. Romantica naștere a unui vapor este înscrisă în pre
cise norme tehnice și științifice în care omul lasă o bună parte a inițiativelor sale, a căutărilor si a pri
ceperii sale. c fa x

Cauzele fluctuației la Galați sau în alte întreprin deri din țară sînt îndeobște cunoscute, be atirma 
chiar că fluctuația este unul din riscurile intensului proces de industrializare din ultimii 25 de ani, că, în 
condițiile în care nu. avem încă, o puternică tradiție tehnică ce determină crearea unui reflex condițio
nat al muncii stabile, disciplinate, schimbarea locu rilor de, muncă la intervale scurte este un proces 
firesc. Evident fluctuație există în toate marile indus trii din lume, într-o măsură mai mică sau mai mare 
și acest fenomen devine vizibil abia în momentul în care el dereglează, prin frecvența luf un flux pro
ductiv bine stabilit sau cînd motivele acestei prea dese „împrospătări“ de forță de muncă reprezintă o 
greșită orientare a educației pentru muncă.

și acest fenomen devine vizibil abia în momentul în care el dereglează, prin frecvența lui, un flux pro-

Un nou cargou primește „botezul apei" la Șantierele navale din 
Galați Foto : O. PLECANA
SPORT F

FOTBAL -etapa a XXV II la

Microroman
radiofonic

de EUGEN BARBU

Nu vă faceți iluzii ! Nu am 
fost pe nici un stadion, am 
stat acasă, la țară, trăgind 
cu urechea la tranzistor și 
privind niște secerători. Vă 
rog să mă credeți că era 
ceva : hirș-hirș făceau coase
le ucigind margaretele ce vor 
termina intr-un folos de vată 
cit o catedrală. Gol. strigă 
cineva de la Pitești ca să 
audă și Angelo Niculescu. iar 
hirș-hirș ! Niște zdraveni 
bărbați, indiferenți la aven
turile balonului rotund, ter
minaseră un hectar de fin și 
mai bine, vremea se mai ră
cise și din tranzistor iar crai
nicul la Tg. Mureș : ! ieșenii 
debusolați (termen sartrian), 
te cred și eu ! pentru că gaz
dele deschiseseră scorul și 
nu știau ce să facă cu mingea. 
Farul deschide scorul la 
București în minutul 13 — din 
auzite băieții ăștia au început 
să ciștige la București mai 
rău ca la Constanța? Bine 
trebuie să fie la mare, gin-

dese eu in vremea asta, briză, 
fete bronzate, baruri.,.. Lică 
Nunweiller face fault la Cluj 
și C.F.R. (echipă care stă pe 
grătar la subsol) inscrie din 
11 metri. Cineva mă sună la 
telefon. Pierd trei minute, 
nerenunțind să mai aflu ceva 
din lateral. Din lateral aud 
mai tîrziu că la Petroșeni 
s-au acordat două lovituri de 
la 11 metri, ambele executa
te și neapărate.

De la Pitești o sarabandă 
de paraziți în telefon și unele 
strigăte amicale de mamă, 
plus o literatură dulce devo
tată fotbalului, fără de care 
acest sport nu ar avea nici 
un farmec. De ce să. se ocu
pe numai scriitorii de treaba 
asta, să se ocupe și Țopescu. 
Așadar unde rămăsesem, la 
cosași. Cosașii dăi cu coasa 
hirș-hirș. Pe calea undelor ? 
bară la poarta lui Stelian, 
care l-a înlocuit pe Ionescu,

Din numărul total al munci
torilor plecați anul trecut din 
Șantierul naval, 25 Ia sută au 
cerut transferul pentru diverse 
motive pe care le relatez în or
dinea importanței lor : 25 la sută 
pentru că au găsit locuri de 
muncă mai bune, 18 la sută pen
tru că nu pot face față condiții
lor de lucru( trei ture, munca în 
aer liber, sau sub apă), 9 la sută 
pentru că s-au înscris la alte 
cursuri de calificare.

Revenind pe scurt asupra a- 
fcestot cauze, mi se pare necesar 
să precizez că ele au fost invo
cate adeseori în ultimă instanță, 
nefiind totdeauna și cele adevă
rate. Există un număr foarte 
mare de tineri pe șantier care 
reușesc să se acomodeze perfect 
condițiilor dificile de muncă, să 
se califice în mai multe meserii, 
să facă și liceul între timp și să 
fie, în final, muncitori capabili, 
foarte bine integrați în procesul 
de producție. Aș cita, în conti
nuarea argumentării, o altă cifră: 
din totalul celor angajați, 85 la 
sută sînt necalificați și provin 
din mediul rural. Conform unor 
elementare cunoștințe de socio
logie industrială, se știe că acești 
tineri vin într-o întreprindere cu 
minime reflexe ale muncii în in
dustrie, că educația lor anteri
oară, viața în mediul rural jiu le 
permite să aibă o orientare reală, 
obiectivă asupra viitoarei lor in
tegrări profesionale. Neavînd po
sibilitatea să aleagă o meserie în 
cunoștință de cauză, să se în
drepte spre acele sectoare ale 
întreprinderii care să corespundă 
și aptitudinilor și dorințelor lor, 
ei nu reușesc să se acomodeze 
cu noul program de viață. Există, 
de exemplu, un regulament al 
angajărilor care prevede ca la 
prima luare de contact cu uzina, 
muncitorul să fie bine informat 
asupra tuturor aspectelor esen
țiale, să facă el însuși o trecere 
în revistă a locurilor de muncă, 
să cunoască în detaliu condițiile, 
viitoarei lui activități. Teoretic, 
acest regulament are o justificare 
precisă. Momentul pătrunderii 
într-un loc nou de muncă este 
pentru un om, mai ales pentru 
un tînăr, un moment psihologic 
deosebit de important. Aș vrea, 
în acest sens, să reconstitui dru
mul unui proaspăt angajat la 
Șantierele navale.

' GALINA BADULESCU

Decorări la Consiliul de Stat
La Consiliul de Stat a avut 

loc, miercuri la amiază, solem
nitatea conferirii unor titluri 
și ordine ale Republicii Socia
liste România.

înaltele distincții au fost în- 
minate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț. Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu, precum și Mihat Mari- 
nescu, vicepreședinte ști Con
siliului de Miniștri, Nicolae 
Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, reprezentanți ai 
conducerii Ministerului învă- 
țămîntului.

A fost acordat „Ordinul 
Muncii“, clasa I, Uzinei „In
dustria sîrmei“ — Cîmpia 
Turzii, în semn de apreciere 
deosebită a contribuției adusă 
la opera de construcție a so
cialismului în patria noastră, 
și cu prilejul a 50 de ani de 
la înființare.

Pentru merite deosebite în 
întreaga activitate desfășurată 
în anii construcției socialiste 
a țării și pentru contribuția 
personală adusă la dezvolta
rea Uzinei „Industria sîrmei“ 
și la realizărea an de an a 
sarcinilor de plan, la diversifi
carea și îmbunătățirea calită-

ții produselor, Consiliul de 
Stat a conferit titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste“ și me
dalia de aur „Secera și Cioca
nul“ tovarășului Ion M. Sta- 
natiev, directorul Uzinei „In
dustria sîrmei“—Cîmpia Tur- 
zii.

Pentru merite deosebite ’ șl 
contribuție • personală în dez-

voftarea producției de oțeluri 
speciale și pregătirea cadre
lor, precum și pentru activita
tea politică și obștească de 
mobilizare a colectivului la 
realizarea an de an a planului 
de producție, a fost conferit 
titlul de „Erou al Muncii

(Continuare în pag. a V-a)
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CLASAMENTUL
1. U.T.A.
2. Rapid
3. Steaua
4. Jiul
5. Dinamo București
6. Universitatea Craiova
7. Farul
8. F. C. Argeș
9. Universitatea Cluj

10. Steagul roșu
11. Dinamo Bacău
12. C.F.R. Cluj
13. Petrolul Ploiești
14. Politehn-ica Iași
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10. A.S.A. Tg. Mureș
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La 15 iulie 1970, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Soji Williams, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Federa
le Nigeria în Republica Socialis
tă România.

Cu acest prilej ambasadorul 
Republicii Federale Nigeria și 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, au rostit scur
te cuvântări.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a avut o convorbire cu ambasa
dorul Republicii Federale Nige
ria, Soji Williams. Convorbirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la con
vorbire au participat Vasile Vîl
cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

CE-AȘ FACE j
DACĂ

SECRHAR y.I.C A OPTA
SCRISOARE

G ÎNDURI LA

INAUGURAREA
CLUBULUI Apuci să dai o idee, scapi

orașul de la poalele Tîmpei, 
oaspeții africani, împreună cu 
vicepreședintele Consiliului de 
Stat, Manea Mănescu, au vi
zitat întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer, una dintre 
cele mai mari unități agricole 
de stat din țară, profilate pe 
creșterea animalelor și a cul
turilor pentru sămînță.

Se vizitează apoi crescăto
ria de păstrăvi a întreprinde
rii, cea mai mare păstrăvărie 
din țară.

în drum spre cunoscuta sta
țiune Poiana Brașovului, 
oaspeții sfnt salutați de un 
mare număr de cetățeni. In 
saloanele Hotelului Sporturi
lor, președintele Consiliului 
popular județean, Constantin

Cîrțînă, a oferit, în onoarea 
președintelui Republicii Africa 
Centrală, Jean Bedel Bokassa, 
un dejun. . ,

în vizita pe care au între
prins-o la Brașov, oaspeții 
africani au fost însoțiți de 
secretarul Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, de locții
torul șefului Marelui Stat 
Major, general-locotenent 
Constantin Popa, precum și 
de directorul Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Tudor Jianu.

încheindu-și sțizita de două 
zile în județele Argeș și Bra
șov, unde au fost întîmpinați 
cu cordialitate, oaspeții afri
cani s-au înapoiat în cursul 
după-amiezii în Capitală.

încheierea convorbirilor
oficiale

In cursul după-amiezii de 
miercuri, la Palatul Consiliu
lui de Stat s-au încheiat con
vorbirile oficiale între preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și preșe
dintele Republicii Africa Cen
trală, generalul Jean Bedel 
Bokassa.

Au fost abordate în conti
nuare probleme privind posi
bilitățile de extindere a cola
borării și cooperării între Ro-

Republica Africa 
și s-a făcut un 
păreri asupra unor 
ale situației inter-

desfășu- 
de prie-

mânia și 
Centrală 
schimb de 
probleme 
naționale.

Convorbirile s-au 
rat într-o atmosferă 
tenie și cordialitate.

După convorbiri, 
șefi de stat au semnat Comu
nicatul corpun româno-centra- 
frican, care consemnează'* re
zultatele pozitive ale convor
birilor.

cei doi

Dineu în onoarea președintelui

Consiliului de Stat,
Președintele Republicii 

Africa Centrală și președinte 
al guvernului, generalul Jean 
Bedel Bokassa, a oferit, 
miercuri, în onoarea președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, un dineu 
oficial Ia Palatul Primăverii.

La dineu au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Janos Fa- 
zekas, Manea Mănescu, Dumi
tru Popa, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, vi
cepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale.

Nicolae Ceausescu
Au participat Ange Patasse, 

Nestor Kombot-Naguemon, 
Henri-Paul Bduridio, Bernard- 
Cristian Ayandho, Jean-Marie 
Wallot, Mărie Josephe Franck 
— miniștri, și celelalte perso
nalități care îi însoțesc pe 
președintele Republicii Africa 
Centrală.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat 
cordială, 
ședințele 
Centrală,
del Bokassa, și președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, au rostit toasturi.

într-o atmosferă 
prietenească, pre- 
Republicii Africa 

generalul Jean Be-

Citiți în pag. a V-a toasturi
le rostite de cei doi președinți.

PĂMÎNTUL
de ZAHARIA STANCU

(Continuare în pag. a V-a)

EXAMENE DE ADMITERE. Moment de incordare la facultatea de psihologie
F(

j

O 
vorbă despre cine știe ce acțiu
ne, sugerezi ca posibilă o activi
tate ispititoare — și împrejurul 
tău lumea începe să se agite. 
Și te întreabă : „bine, bine, dar 
cum ?“. N-aș putea spune că e-
ram pregătit în orice clipă să ș
răspund fără să clipesc la o a- 
semenea interpelare.

— Ar fi bine, îi spusesem mai 
de mult bibliotecarei, să avem 
și noi un colț al noutăților. Ci
titorul trebuie să observe că nu 
pătrunde într-o pădure de hir- 
tie tipărită, ci pe un teritoriu 
unde titlurile sint instrumente 
ale educației politice, patrioti
ce, cetățenești.

— Dar 
să arate, 
tecara.

Nu ■ se 
tr-odată, 
de minte, dar numai dacă nu 
uiți că, în orice caz, trebuie 
să-ți scoți miinile din sin și să 
apelezi la mijloacele potrivite cu 
împrejurarea. Nu-i puteam su
gera bibliotecarei modalități de 
care n-ar fi fost capabilă, nu-i 
poți cere unui om care nu ci
tește nici cit cel mai slab abo
nat să aleagă ceva și să propu
nă acel ceva interesului colec
tivității. Singura operație pentru 
care am descoperit-o dotată a 
fost aceea de a nu-i pretinde să 
discearnă. Așa că am acceptat 
situația. Dar cel puțin astăzi, pe 
un perete al bibliotecii comuna
le, a apărut ceea ce se pare n-a 
existat acolo niciodată : un car
ton pe care scrie in hemiciclu

nu știu cum să-1 fac 
îmi mărturisise biblio-

poate face totul din- 
iată o bună învățătură

MIRCEA TACCHI

Tn sâptâmînile din urmă om avut prilejul sâ răsfoiesc cî- 
teva colecții ale unor reviste ilustrate străine. Căutam, în 
vederea scrierii unor articole, imagini ale actualității și gă
seam mai multe chiar decît aș fi dorit : pustiirile războiului 
din Vietnam, distrugerile provocate de evenimentele sîn- 
geroase din Cambodgia, ravagiile cauzate de cutremurul 
din Peru, foametea din unele ținuturi ale Africii, molimele 
care bîntuie insulele Pacificului și încă multe altele... Printre 
aceste „încă multe altele", în numerele mai vechi, am desco
perit un grupaj de fotografii care mi s-au părut a fi dintre 
cele mai frumoase, dintre cele mai interesante : erau foto
grafii ale globului pămîntesc luate de către astronauții care 
au ajuns cu ciudatele lor mașini zburătoare pînă la lună. 
Trebuie să mărturisesc că rareori mi-a fost dat să am sub 
priviri imagini atît de minunate, atît de îneîntător și atît de 
amăgitor de frumoase.

Privit pe cer, din lună, pămîntul e frumos, e chiar nemai
pomenit de frumos. Largile fluvii, vastele lacuri, mările și 
oceanele șînt albastre unele, verzui altele, lanțurile de munți 
par făurite din aramă coclită, iar șesurile și deserturile 
parcă ar fi acoperite cu o ușoară 'pulbere de aur vechi. 
Norii, în care lumina soarelui bate din plin, sînt albi ca 
zăpada.

Pămîntul, privit pe cer, din lună, nu e numai frumos, e Și 
calm. Nimic nu arată neliniștea și zbuciumul de care sînt 
cuprinși oamenii. Nimic nu arată vînzoleala sîngeroasă, sau 
încă nesîngeroasă, în care se află afundate toate popoarele 
sau aproape toate popoarele lumii acesteia care ar putea 
fi și fericită.

Da. Văzut pe cer, din lună, pămîntul e frumos, e chiar 
nemaipomenit de frumos.

Văzut din același punct al înaltului văzduh, pămîntul se 
arată văzului nostru (în fotografii) plin de liniște.

Ar putea fi așa. Din nefericire însă realitatea e alta. Reali
tatea e cu totul alta. Largile fluvii, vastele lacuri, mările și 
oceanele care, văzute din lună, ni se înfățișează albastre 
unele, verzui altele încep să se transforme în triste ape 
moarte. Noi, oamenii, le otrăvim. Noi, oamenii, stingem via
ța în uriașul lor cuprins-

Ce frumoși, ce minunați sînt munții care împodobesc pă
mîntul, văzuți din lună. Văzuți de aproape, acești munți roș
covani, golași sau acoperiți de păduri bătrîne, sînt sfredeliți 
pînă în rădăcini de oameni. In coridoarele adînci oamenii 
au pus la fereală rachetele morții, paznicii rachetelor morții 
și pe mînuitorii mașinilor de aruncat aceste rachete ale 
morții într-o parte sau alta a scoarței pămîntești.

Văzute din lună culmile și vîrfurile munților frumosului 
nostru glob sînt demne de admirat pentru măreția și varieta
tea lor. Văzute însă de aproape aceste culmi și aceste vîrfuri 
sînt înspăimîntătoare. Aci sînt amenajate cu tot ce trebuie, 
și cu mai mult decît ce trebuie, rampe de lansare, — rampe 
de lansare de rachete aducătoare de moarte, — de moartea 
a milioane și milioane de făpturi omenești, în aceeași se
cundă, sau în aceeași fracțiune de secundă.

Văzute din lună, pe fondul grav al unui cer negru ca 
smoala, cîmpiile și deserturile globului ni se arată ca ținuturi 
de înaltă îneîntare : iarbă moale ca mătasea, nisipuri aurii.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Premii

Un student român lau-

reat al Concursului

,,P. I. Ceaikovschi"
De la Moscova ne sosește o 

nouă veste îmbucurătoare pen
tru iubitorii artei românești. 
Tinărul violonist clujean An
drei Agoston; student în anul, V 
al clasei prof. Ștefan’’Ruha -de 
la Conservatorul .„Gheorghe 
Dima", a dobîn'dit. pbemiul VI și 
diploma de laureat al uneia 
dintre cele mai serioase com
petiții muzicale .internaționale 
— Concursul „Piotr Ilici Ceai- 
kovschi“.

Născut în 1947, Andrei Agqs- 
ton a urmat înainte de a se 
înscrie la Conservator cursurile 
Liceului de muzică din Cluj.

în 1968. la Concursul interna
țional „I.S. Bach“ de la Eeipzig 
s-a clasat pe locul IV. în 1969, 
la concursul parizian „Mar- 
queritte 'F.ong și Jacques Thi- 
bault“ — ’primește diploma de 
onoare și medalia de bronz.

I. 8.

Șantier de 
creație

| Wald de la Universitatea Har- 
I ward, S.U.A. și prof. John 
I Kendrets de la Universitatea 
I din Cambridge. Anglia, laureați 
I ai premiului Nobel.
I în- cadrul unei consfătuiri de 
I presă ce a avut loc marți seara 
I ia Institutul de fiziologie nor- 
I mală și patologică ,.D. Danielo- 
I poltț" al Academiei de Științe 
I Medicale, acad. Grigore Beneta- 
■ to, directorul institutului, a vor- 
I bit.despre tematica, ațestpi im- 
I portante reuniuni științifice iri- 
I internaționale. Lucrările con- 
I grasului vor aborda o tematică 
I de interes major în fiziologia 
I contemporană. Vor fi prezentate 
I studii privind automatizarea 
I mijloacelor de cercetare in fizio- 
I logie. biologia și farmacologia 
I virstei, științele fiziologice si 
I ergonomia, probleme de fizio- 
I logie moleculară, fiziologia 
I muncii etc.
I La lucrările congresului o con- 
I tribuție esențială va aduce școa- 
I la românească de fiziologie. Asț- 
I fel, numai Institutul de fiziologie 
I ,.D. Danielopolu“ va prezenta 45 
I de' lucrări științifice, rod al
I cercetărilor întreprinse de spe- 
I ciăliștii români. Fiziologi 
I alte institute de cercetări 
I Capitală și din alte centre unl- 
I veșsitare ale țării vor prezenta 
I aproximativ 250 de comunicări.

Alegerea României ca țară 
I gazdă a aceștei importante ma- 
I nifestări științifice internațio- 
I nale reprezintă o recunoaștere a 
I. tradiției și valorii școlii româ- 
I nești de fiziologie.

în sfîrșit, fapt deosebit de in- 
I teresant după părerea noastră, 
I comitetul de organizare al con- 
I greșului a adresat o invitație de 
I participare tuturor studenților de 
I la facultățile de biologie și 
I medicină din țară, precum și 
I tinerilor specialiști interesați de 
I problematica abrtflată de con- 
I greș.

din 
din

P. JUNIE

Dramaturgul
Alecu Popovicî

— In afară de „săptămînala“ 
„Săptăniînă culturală“ a Capita
lei, a cărei conducere o deți
neți, la ce lucrați în momentul 
de față in calitate de scriitor? 
Copiii pot aștepta o nouă piesă?

— Da. Este inspirată din via
ța copiilor zilelor noastre Și va 
fi dedicată aniversării Partidu
lui Comunist Român. Lucrez la 
un scenariu de film cu și pen
tru copii și voi termina în cu- 
rind o nouă piesă pentru tea
trul de păpuși.

— Și altceva decît teatru 
pentru copii ?

— Am terminat adaptarea 
radiofonică a romanului lui 
Ion Marin Sadoveanu „Sfîrșit 
de veac în București“. Va con
stitui materialul dramatic pen
tru un nou serial de radio. 
..Mitică Popescu“ va fi prezent 
în stagiunea viitoare pe 
din scenele bucureștene, 
brăcat“ în haina de succes 
„musicalului“. Adaptarea îmi 
parține...

— Deci proiecte.
— Nu numai proiecte,' ci 

lucrări editoriale. Sub tipar 
Editura „Ion Creangă“

itinerari!
■ . ■ . . I• 1.

a

una
„îm- 

a 
a-

si 
la 

„ am un 
volum cu piese pentru copii. în 
Editura Tydemann — Stutgart 
îmi apare un volum de teatru. 
Iar ,,O fetiță caută un cîntec" 
a obținut, la premiera din Bul
garia, sufragiile publicului.

L. MOLDOVAN

•< . ,

Memento ’ 
științific J

Congres international

la Brașov
între 10 și 16 august se vor 

desfășura la Brașov lucrările 
celui de-al III-lea Congres re
gional al Uniunii Internaționale 
de Științe Fiziologice’. Eveni
ment de mare însemnătate ști
ințifică, congresul va reuni peste 
500 de invitați, oameni de ști
ință din 31 de țâri ale lumii. 
Printre participanți se numără 
personalități de renume interna
țional cum ar fi prof. George

Drum bun !
In cadrul unor acorduri bilate

rale stabilite între Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor 
în colaborare eu Ministerul ln- 
vățămîntului și organizații ale 
.copiilor din 14 țări ale lumii, s-a 
hotărit ca circa 200 de elevi din 
toate județele țării să-și petreacă 
o parte din această vacanță de 
vară în străinătate.

Totodată, copii din Anglia. R. P. 
Bulgaria, R. Ș. Cehoslovacă, Fin
landa, Franța, R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei, R.S.F. Iugosla
via, R. P. Mongolă, Norvegia, Po
lonia, Suedia, R. P. Ungară și 
U.R.S.S. vor fi oaspeții taberelor 
internaționale de la Năvodari și 
Sinaia, precum și ai Palatului Pio
nierilor din București.

Am făcut o vizită zilele acestea 
grupurilor de pionieri care vor 
pleca în Finlanda și în Anglia ; 
cantonați timp de trei zile la Pa
latul Pionierilor din București, a- 
ceștia se pregăteau intens pentru 
mult așteptatelele călătorii, repe- 
tînd și învățîpd cînlece și dansuri 
populare, recitări in limba româ
nă? precum și în limbile țărilor 
în care vor pleca.

Am stat de vorbă cu pioniera 
Crăciuneșcu Lavinia, elevă frun
tașă a Școlii generale din comuna 
Tismana-Celei, Jud. Gorj, laureată 
a nenumărate festivaluri și con
cursuri artistice pionierești, cu
noscută sub numele de „Privighe
toarea Gorjului“ ; mica interpretă 
ne-a spus : „Sînt fericită că voi 
putea cînta vestitele noastre doine 
oltenești în fața copiilor din An
glia. ' Totodată voi învăța cîntece 
de-âle lor, pe care să le pot cînta 
la reîntoarcerea în tară, colegilor 
mei“.

Nu ne rămîne decît să le urăm 
prietenilor noștri drum bun și pe
trecere frumoasă...

LIVIU SAMOILA

Filatelie |

Expoziție bilaterală

de tineret
Intre 19__26 iulie. Casa Armatei

din Brașov va găzdui cea de a 
H-a Expoziție filatelică bilaterală

JOI 16 IULIE 1970

■» —

de tineret Republica Socialistă 
România — R. F. a Germaniei. A- 
ceastă manifestare constituie re
plica reușitei întîlniri a tineretu
lui filatelic din ambele țări care 
a avut loc în august 1968 la 
Hamburg.

La Expoziția de la Brașov vor 
fi prezentate colecții aparținînd u- 
nui număr de 38 de expozanți, din 
care 16 vest-germani și 22 români.

Expoziția bilaterală se desfășoa
ră sub lozinca ,,Pentru prietenie 
între popoare, pentru pace în 
toată lumea“.

Vizitatorii expoziției vor putea 
admira colecții clasice, după ca
talog, tematice și specializate. In 
afară de circa 14 600 mărci poștale, 
exponatele cuprind și numeroase 
plicuri cu francgturi filatelice, ob
literări speciale, întreguri poștale, 
plicuri prima zi de emisiune, do
cumente poștale, ilustrate 
maxime.

O clasă separată a expoziției va 
prezenta literatura filatelică 
pentru tineret apărută în Repu
blica Socialistă România și R.F-G.

Cu prilejul expoziției a fost edi
tat un amplu catalog și un plic 
ocazional cu obliterare specială.

Manifestarea filatelitică de Ia 
Brașov reliefează o dată în plus 
caracterul instructiv-educativ al 
filatelici, roli|J pe care această 
plăcută preocupare o are la apro
pierea și adîncirea cunoașterii în
tre popoare, la promovarea în 
rîndurile tineretului a idealurilor 
de pace, prietenie și respect 
reciproc.

riantă extraplată a bateriei solide 
argint-iod. Cele 3 straturi repre- 
zentînd electrodul negativ, elec
trolitul și electrodul pozitiv se 
aplică cu pistolul de vopsire și 
se protejează Ia suprafață cu o 
peliculă de vopsea. Un model cu 
o grosime totală de 0,75 mm din 3 
celule suprapuse, cu o tensiune de 
1,5 V a fost prezentat Ia o expo
ziție. Grosimile straturilor pot fi 
însă reduse pînă la ordinul zeci
milor de milimicron. Energia în
magazinată este de circa 10 Wh 
per mm grosime de celulă și cm2 
de suprafață.

Bateriile extraplate pot avea 
orice formă geometrică. Este de 
așteptat o utilizare intensă a lor 
în circuite miniaturizate, chiar 
în circuite solide. De asemenea, 
bateriile extraplate pot fi folosite 
la calculatoarele de bord ca surse 
auxiliare de rezervă. Aplicații in
teresante se întrevăd și în apara
tura miniaturizată folosită în me
dicină.

A. M.

| Din calendarul 
I școlar

75 iulie—15 septembrie

I Descoperiri

Comorile Tomisului
. Cu prilejul unor lucrări de 

canalizare efectuate la Con
stanța, în apropiere de gara 
nouă a orașului a fost descope
rită o interesantă relicvă a an
tichității romane în Dobrogea. 
Este vorba despre o ploscă ro
mană rituală extrem de birye 
conservată, foarte asemănătoa
re celor din zilele noastre. Lu
crat cu o deosebită măiestrie 
în ceramică, vasul. prezintă 
două minunate imagini dioni
siace. Pe una dintre fețe este 
înfățișat Dionisos ținînd un coș 
cu struguri pe umăr. Pe cea
laltă apare zeul Pap, cu un 
cantharos — o cupă rituală 
pentru vin — în mînă. Alături, 
lucrate în relief, un nai — in
strument inventat, potrivit le
gendei, de însuși zeul Pan —> 
un tyrs și o oanteră. Ambele 
imagini, de o deosebită valoare 
artistică, sînt încadrate de lu
jeri de viță și de struguri. In 
curînd valorosul vas ceramic 
ya putea fi admirat de vizita
torii Muzeului arheologic din 
Constanța.

P. J. »Ä

? Laboratoarele 
I lumii transmit :

Baterii extraplate
Electricitatea se impune din ce 

în ce mai mult ca sursă de pu
tere în cele mai diferite domenii 
ale tehnicii. Posibilitatea înmaga- 
zinării energiei electrice sub for
ma bateriilor și a acumulatorilor 
face sursa de putere independen
tă în spațiu și permite utilizarea 
ei în mijloacele de transport au
tonome. Volumul mare al bate
riei, pe de altă parte, reduce 
sarcina utilă a vehiculelor. Pen
tru a compensa aceste dezavan
taje s-a trecut la punerea la 
punct a unor baterii cu densitate 
mare de energie, realizabile în 
forme cit mai variate și de volum 
minim. O astfel de baterie cu e- 
lectrolit' solid, destinată în special 
aplicațiilor aerospațiale, folosește 
argintul drept electrod negativ iar 
drept electrod pozitiv iod elemen
tar. Electrolitul, o iodură solidă, 
cristalină, de rubidiu-argint este 
cel mai bun conducător solid de 
ioni cunoscut pînă în prezent. 
Rezistența lui specifică, de 19 
ohțni/cm, este numai cu puțin mai 
ridicată decît cea a electrolitului 
lichid obișnuit. Celulele de baterie 
de acest tip au tensiuni de 0,5—0,6 
V ; ele se depozitează la tempera
tura camerei pentru perioade de 
pînă la cîțiva ani, fără pierderi, 
lucrează la temperaturi între 
—550 c Ia +750 c. Curențâi de 
descărcare sînt slabi, de ordinul 
a 0,1 mA/cm2 ceea ce face ca du
rata descărcării să fie de sute de 
ore. De curînd s-a realizat o va

ARHEOLOGIE 
AUTOMATIZATA ?

Cercetările arheologice 
beneficiază și ele de pro
gresele deosebite ale fizicii 
contemporane. Rezistența 
electrică a straturilor de 
pămînt de diferite vîrste, 
proprietățile lor magnetice 
etc. au devenit criterii după 
care se poate stabili pre
zența sub stratul superfi
cial a unui depozit arheo
logic. în fotografia noastră 
un astfel de aparat automat 
care semnalează cercetăto
rului vestigiile vechilor ci
vilizații.

Seriile de la

Fierbinți
aflăm în plină v.acan- 
elevilor. La Fierbinți, 
elevii școlilor din Ur- 

“ ' ’ Bolintin-
Oltenița,

Ne 
ță a 
însă, _ 
ziceni, Brănești, 
Vale, Buftea, Miiexuța, 
Movilița, 4in alte locali
tăți ale. județului Ilfov, 
care au răspuns, cu entu
ziasmul celor 16 ani, unei 
importante acțiuni de mun
că voluntar-patrioțică nu 
se odihnesc ci muncesc 
pe-ntrecute. Programul ta
berei a fqst adaptat cerin
țelor de brațe de muncă 
ale comunelor Movilița, 
Dridu și Coșereni unde se 
efectuează în prezent im
portante lucrări de irigații 
— aproape două mii de 
hectare în total. în prima 
serie au fost prezenți 70 de 
elevi de la Grupql școlar e- 
nergetie Buftea și Școala 
profesională de mecanici a- 
gricoli Urziceni, precum și 
30 de elevi de la Liceul nr. 
1 din Oltenița. Volumul lu
crărilor executate a ajuns 
la 2 286 rnc, cifră la care 
fiecare din cei o sută de 
elevi a contribuit săpînd 
zilnip peste 2 mc de canal. 
Valoarea lucrărilor în a- 
ceastă serie s-a ridicat la 
suma de peste 20 000 lei din 
care 7 000 lei au și fost 
depuși la ,,Contul 2000“.

Ieri, în tabăra de la Fier
binți și-a încheiat activi
tatea și seria a Il-a, for
mată din elevii liceelor 
din Buftea, Bolintin-Vale, 
Fierbinți și Brănești. An
gajamentul lor, de a depăși 
cu cel puțin un sfert reali-? 
zările seriei căreia i-a ur
mat. a fost îndeplinit.

MARIANA DRAGHICI
ăllllllllllllllllllllllllllllllllllllW
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Deși vacanță, în lumea șco
lară există o agendă de. eveni
mente din care noi spicuim date 
mai importante pentru un ca
lendar „ad-hoc“.

• Fizicienii și matematicienii, 
reprezentanți ai elevilor români 
la Olimpiadele internaționale -— 
ediția 1970 — se află în concurs ; 
fizicienii la Moscova, matemati
cienii la Budapesta. De lapt, fi
zicienii se reîntorc mîine — vom 
vedea cu ce premii ;

• Peste puțin timp, în cursul 
acestei luni, cei interesați vor 
putea consulta îndrumătoarele 
pentru admiterea în școlile post- 
liceale și în școlile de maiștri, 
aflate — cam tîrziu — în fază 
de apariție ;

• Sînt deschise — pînă la 
data de 25 august și, respectiv, 
1 septembrie — expozițiile cu 
lucrări executate de elevi ai li
ceelor de specialitate, școlilor 
profesionale și de specializare 
postliceală — la București, Baia 
Mare, Petroșani, Deva, Filipești. 
Sînt invitați să le viziteze mai 
ales elevii școlilor generale, pen
tru a vedea „pe viu" ce în
seamnă să fii elev într-o aseme
nea școală ;

• Din cele 19 milioane exem
plare de manuale școlare — ti
rajul acestui an —- se află deja 
în depozitele difuzării 11 mi
lioane ; editura se angajează 
ca pînă la 30 august întreg ti
rajul să fie pus la dispoziția 
difuzării ;

• Intre 20 și 30 august se 
desfășoară concursul de admitere 
pentru anul I al liceelor de cul
tură generală — cursuri serale ; 
înscrierile încep pe data de 
1 august ;

• Un nou concurs de admitere 
în anul I al liceelor de cultură 
generală, liceelor de artă și al li
ceelor pedagogice — cursuri de 
zi — se organizează numai la 
liceele care nu și-au completat 
numărul de locuri planificat in
tre 1—10 septembrie ;

• Concursul de admitere în 
învățămîntul de specializare 
postliceală are loc între 25 și 30 
septembrie ;

• Sesiunea de toamnă a con
cursului de admitere în școlile 
profesionale — cursuri de zi și 
serale — ucenicia la locul de 
muncă și fn liceele de speciali
tate -— cursuri de zi și fără 
frecvență p- se organizează între 
1 și 10 septembrie ;

• Sesiunea de corigente se 
desfășoară după cum urmează : 
clasa a IXia — 25-28 august ; 
clasele a X-a și a Xl-a — 1—15 
septembrie ; clasa a XII-a —- 
15—17 august (pentru cursurile 
de zi). In condiții speciale, pro* 
bîndu-se cu -acte, conducerea 
liceului poate stabili o altă dată 
de corigente, dar nu depășind 
1 octombrie. La aceleași date se 
ține sesiunea de corigențe pen

tru învățămîntul fără frecvență ;

• Examenele de corigentă 
pentru învățămîntul seral se 
desfășoară după cum urmează :
— liceele de cultură generală
— anii II și III 26-29 august, 
anul I —• 15—17 august, ultimul 
an — 15-17 august ;

• Examenul de bacalaureat
— sesiunea din toamnă — și 
examenul de diplomă la liceele 
pedagogice și institutele de în
vățători și educatoare are loc 
între 20—30 august ;

• La 15 septembrie se va rea
liza cuprinderea în clasa întîi a 
tuturor copiilor care împlinesc 
șase ani pînă la această dată, 
generalizîndu-se astfel începerea 
școlarizării la vîrsta de șase ani ;

înscrierea se face între 5 și 10 
septembrie ;

• La 15 septembrie își în
cepe pentru prima dată activi
tatea clasa a X-a a școlii gene
rale ; numărul claselor a lX-a 
ale aceleiași școli va crește sim
țitor ;

• Se desfășoară difuzarea pro
gramelor școlare, acțiune ce se 
va încheia pînă la data de 31 iu
lie, încît profesorii le vor putea 
studia cu miilt înaintea începe
rii aiiufui Școlar ; '

• Pentru învățămîntul seral 
— școli generale și licee din 
mediul urban — anul școlar în
cepe la 1 septembrie ;

• Desfășurarea examenului de
definitivare în învățămînt pen
tru personalul didactic din în
vățămîntul de cui tufă. generală 
se desfășoară între 25 și 31 au
gust ; •

• Societățile științifice ale 
cadrelor didactice organizează în 
lunile iulie și august cursufi și 
tabere de informare științifică 
pentru profesorii din învățămîn
tul de cultură generală — mate
matică. fizică, chimie, filologie, 
geografie, istorie, biologie ; aces
tea în afara cursurilor organizate 
de Institutul central de perfecțio
nare a personalului didactic pen
tru 10 (100 de profesori care ur

mează să susțină examenul de 
definitivare.

Codul penal 

pe înțelesul tuturor
De curînd apărută în Editura 

politică, lucrarea ,,Codul penal 
pe înțelesul tuturor“ își definește 
dintr-un început intențiile prin 
însăși titlul ei. Volumul răspunde, 
pe de o parte, unor deziderate 
practice de strictă utilitate prin 
aceea că lămurește și explică în- 
tr-uri limbaj accesibil chiar și 
neprofesioniștilor textele Codului 
penal, descifrînd cititorilor „se
cretele“ uneia -din cele mai im
portante legi ale țării, cu un în?- 
semnat conținut educativ.

Intenția autorilor, dr. în drept 
George Antoniu, Marin Popa și 
dr. Ștefan Daneș, este de a pre
zenta cititorilor un cod al comr 
portării civilizate și demnității ce
tățenești, un ghid care să ferească 
cetățeanul de eventualele conflic
te cu legea penală. Pentru că, așa

c< xlul penal 
pe 

înțelesul 
tutun >r

cum bine este știut, principiul 
,,nemo consetur legem ignorare“ 
(nimănui nu-i este permis să nu 
cunoască legea) are o aplicabili
tate deplină iar, în fața organelor 
judiciare necunoașterea legii nu 
poate fi invocată în apărare. Inte
resul cititorului pe parcursul în
tregii lucrări este întreținut de 
un litabaj agreabil cu multe 
exemplificări literate sau istorice, 
aforisme sau pilde, care susțin și 
completează noțiunile și termenii 
de specialitate, asa încît dialogul 
lege-cititor se realizează cu multă 
ușurință. Deși prezentarea tentelor 
și instituțiilor Codului penal se 
face ,.pe înțelesul tuturor“, auto
rii au meritul de a respecta cu 
strictețe sensurile reale ale texte
lor cuprinse în Cod, străduin- 
du-se să răspundă cu rigurozitate 
exigențelor juridice.

M. N.

țnemo
SUNETUL MUZICII (ambele se

rii) : rulează la Patria (orele 9; 
12,45; 16,Î0; 20,15).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
București (orele 8,45; 11; 13,15; 
16,15; 18,45; 21), Melodia (o-
rele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.15), Arenele Romane (ora 
20,45).

PETRECEREA : rulează la Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15), Re
publica (orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
19; 21,15). Capitol (orele 8; 10; J2; 
14- 16,15; 18.30; 20,45), Stadionul Di
namo (ora 20,30).

ARGOMAN SUPER-DIABOLI- 
CUL : rulează la Luceafărul (ore
le 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Festival 
(orele 8,30: 10,30; 12,30; 14,30: 16,45; 
19; 21.15) Favorit (orele 10; 13; 
15.30; 18; 20,30), Grădina Doina (ora 
20,30), Grădina Festival (ora 20,30).

CEI CINCI DIN CER : rulează 
la Lumina (orele 9,30—15,30 în con
tinuare : 18; 20.30).

MARELE SEMN ALBASTRU : 
rulează la Victoria (orele 18,45; 21).

JURNALUL UNEI CAMERISTE î 
rulează la Viitorul (orele 16; 18; 
20).

SALARIUL GROAZEI: rulează la 
Gloria (orele 9.30; 12; 14,?0; 17;
19.30) , Flamura (orele 11; 16,30; 
19,30h Tomis (orele 8,30; 11,30; 
14,30; 17,30), Grădina Tomis (ora
20.30) .

VÎNATORUL de CĂPRIOARE ; 
rulează la Popular (orele 15.30; 
18) ; PENTRU ȚARA ȘI REGE î 
(ora 20,15».

FAMILIA TOT : rulează la Mo
șilor (orele 15,30; 18).

MISTERIOSUL X DIN COSMOS: 
rulează la^ Munca (orele 16; 18; 20).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la
Crîngași (orele 16; 18; 20).

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT : rulează la Vitan (orele 
15,30; 18).

ÎNGERUL ALBASTRU : rulează 
la Grădina Capitol (orele 20,15; 22).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Grădina Vitan (ora
20.30) Grădina Rahova (ora 20.15).

DANSÎND SIRTAKI : rulează la
Progresul-Parc (ora 20,15).

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Cinemateca — Union (orele 9; 
11; 13) ; JUCĂTORUL (orele 18,30;
20.30) .

FERESTRELE TIMPULUIî ru
lează la Drunlul Sării (orele 16; 
18) ; ASTĂ SEARĂ MĂ DISTREZ 
(ora 20).

CU DIRIJABILUL SPRE POLUL 
NORD : rulează la Rahova (orele 
15,30; 18).

TIMP PENTRU A TRAI : rulea
ză Ta Progresul (orele 15,30; 18).

URMĂRIREA : rulează la Victo
ria (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15).

SPLENDOARE ÎN IARBA : ru
lează la Central (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Grădi
na Moșilor (ora 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

STRĂINII ; rulează la Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) , Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE ; 
rulează la Grivița (orele 10,30; 
15,30; 18; 20.30) Aurora (orele 9;
11,30; 14; 16,30; 19), Grădina Au
rora (ora 20.30).

CAZUL SERGENTULUI GRI- 
ȘA : rulează la înfrățirea (ora 
15,15).

BĂNUIALA ; rulează la înfră
țirea (ora 18,20), Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚA : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 18).

AFURISITUL DE BUNIC ; ru
lează la Grădina Buzești (ora
20.30) .

DEPARTE ÎN APUS : rulează la 
Dacia (orele 8,45; 20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Bucegi (orele 
10; 16; 18,15), Flqreasca (orele 10; 
15,30; 18; 20,30), Arta (orele 15: 17; 
19),Grădina Arta (ora 20,30), Gră
dina Bucegi (ora 20,30).

AL 8-LEA: rulează la Unirea (o- 
rele 15,30; 18).

JOC DUBLU TN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Grădina 
Unirea (ora 20,30).

IUBITA LUI GRAMINIA : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18).

AȘTEAPTĂ PÎNA SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 17,45; 20), Grădina Lira (ora
20.30) .

MARILE VACANȚE : rulează la 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30),
Miorița (orele 11; 15; 17,30; 20).

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR ; rulează la Pacea (orele 
15,30; 18; 20,15).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE ; rulează la Vol
ga (orele 16; 18,15; 20,30).
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Teatrul Mic : PREȚUL — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(La Arenele Romane) : PUR1CELE 
ÎN URECHE — ora 20,30.

□ /v
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PROGRAMUL I

• 17,30 Deschiderea emisiunii. E-
misiune in limba maghiară.

• 18,00 Mylt e dulce și frumoasă.
• 18,25 La volan.
• 18,40 Cadran internațional.
• 19,15 Anunțuri — publicitate.
• 19,20 1001 de seri — emisiune

pentru cei mici.
• 19,30 Telejurnalul de seară.
• 20,00 Film serial : „Trei prie

teni“. Episodul al IV-lea : 
„Făptașul vine la miezul- 
nopții“. / '

• 20,30 Viața literară.
• 21,15 Intermezzo muzical.
• 21,25 Conferință de presă TV cu

Mircea Mallța, ministrul 
învățămintului. Participă 
Eugen Florescu, redactor 
șef al ziarului „Scinteia 
tineretului“ și Manasa 
Radnev.

• 22,10 Laureați ai concursurilor
muzicale internaționale : 
Lucia Țibuleac (premiul I 
— Paris).

• 22,30 Poșta TV de Ion Bucheru.
• 22,45 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

• 20,00 Concert simfonic. Maeștrii
baghetei : Zubin Mehta. în 
program : Concertul nr. 3 
pentru plan și orchestră de 
McDowall. Solist : André 
Watts ; Simfonia a III-a 
în Mi bemol „Eroica“ de 
Beethoven. Interpretează 
orchestra Filarmonică din 
Los Angeles.

• 21,30 Marile muzee ale lumii :
Capodoperele Ermitajului.

• 22,00 Film serial : „Rocambole“
— reluarea episodului VIII.
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Fotbalul e o hune nehună, nebună, nebună. Ducă fotbalul n-a 
existat înaintea oamenilor, sigur este că nici oamenii n-au exis
tat înaintea fotbalului. Nimic mai propriu fiinfei ginditoare, con
știentă de sine însuși și. capabilă de slăbiciuni, vicii și alienări 
decît nepufinfa de a se stăpîni să lovească un obiect rotund aflat 
din întimplare dinaintea sa. Ne plac al naibii obiectele rostogoli- 
toare și ne dăm în vînt după plăcerea de a le vedea dîndu-se de-a 
dura.

Fotbalul, dragii mei, e o descoperire de rafinament și e joc 
chinezesc. Cu două sute de ani înaintea cuvîntului Cristos, în 
timpul dinastiei Han, distracția se numea Tsu Chu, ceea ce în 
traducere serioasă înseamnă a lovi cu piciorul o minge de piele 
sau de păr de cal. Japonezii au furat ideea și au numit-o kemari, 

iar europenii s-au interesat de ea fi au importat-o cu mult îtmintea 

2. Fotbalul e o lume, 
lumea e un stadion

hîrtiei și prafului de pușcă. Grecii antici, strămoșii lui Domazos, 
jucau in curtea Froiei harpaston fi episkiros, războinicii alergau 
zile întregi după o bășică de porc umflată, ceea ce explică in bună 
măsură ușurința cu care li s-a introdus în bătătură fatalul cal de 
lemn, burdușit cu inamici. In Bretania și Normandia, fotbalul se 
juca între două regimente, pe un teren de cițiva kilometri, fie pe 
jos, fie pe cal, meciurile degenerînd, ca și astăzi, în răfuieli de pro
porții incontrolabile, cu căderi de prinfi și generali. Fotbalul mo
dern, așezat pe reguli snoabe și severe, a fost prima oară pus la 
punct de italieni, care au și meritul de a fi inventat ideea de ar
bitru. încarnată intr-un tip cu fluier în dinți și costum negru, din 
ființa căruia, atît jucătorii, cit și publicul, ar dori să muște ca din- 
tr-un măr. Recent, pe litoralul adriatic s-a dezgropat o piatră se- 

pulcrală pe care se afla cioplit chipul unui copil lovind un ba
lon, semn că inventatorii lui calcio nu priveau cu indiferentă si
tuația juniorilor De aici l-a cumpărat contele Albermale și l-a 

dus în Anglia, l-a numit foot-hall și l-a dat pe mina lui sir Alf 
Rdmsey ca să-l desăvîrșească și să scoată o omenire din minți. Iar 
dai'ă a mai apărut și televizorul, păgînul și drăcescul joc a ajuns 
peste noapte în casa ' eschimosului, în racheta cosmică și în bi
serică (un prepț dintr-un orășel german a fost fotografiat în timp 
ce urmărea meciul R.F.G.—Anglia în altar).

... Am ajuns la Guadalajata în seara lui 30 mai, cu sentimentul 
de spaimă al reciutului trihiis pe front. Doamne, oare ce-mi vor 
vedea sărmanii ochi în această Ipme care s-a așezat pe un pă
mînt de vulcani, atît. de aproape de cer ? M-au adus oarecum în 
apele mele vameșii mexicani, care țineau în mină ca pe o grena
dă cu explozie întârziată o delicioasă conservă de costiță cu fasole, 
pe care le-am dăruit-o ca semn al solidarității de gintă.

Ajuns in sinul familiei Martinez, gazdă pentru două săptămini, 

aflu că Mexicul a hotărit să cîștige campionatul, ceea ce nu m-ar 
fi mirat chiar dacă respectiva ediție a Cupei s-ar fi desfășurat in 
Monaco Pepe Marlinez, tată de patru copii, mîncător zilnic de 
citeva duzini de ardei iuti, are cuvinte hune pentru țuica de Buzău, 
se nedumerește aflînd că România se află în Europa și zice că 
„Mexico debe ganar“. Ca să ne șteargă orice mirare, ne Urcă in 
mașină și dă o raită cu noi, țn miez de noapte, prin centrul Gua- 
dalajarei. unde ciută mariacii din viori fi goarne fi unde mii de 
oameni sună din claxoane și strigă cu toți plămînii: „Mexico, Me
xico 1“. Mă apucă groaza la gîndrrl că a doua zi acești oameni ar 
putea trăi o înfrîngere și deschid primul ziar de dimineață. Măi- 
culiță dragă, ce citesc pe prima pagină colorată a lui „El occiden
tal" ? „Copii ai patriei mexicane ! Victorie sau moarte 1“ Jucătorul 
Jar ier Gonzalo Fragoso scrie sub propria sa fotografie : „Nu în
cape nici o îndoială ; va trebui să cucerim Cupa mondială și să 

aducem Mexicului nostru gloria pe care o merită și admirația în
tregii lumi“.

Beyista de mare circulație „Esto“ invita echipa Mexicului în 
vizită la redacție, o ceată imensă de admiratori feroci o așteaptă 
în țața redacției, jucătorii sînt îmbrățișați, li se sărută miinile și 
picioarele ca unor Cristoșț chemați să izbăvească setea de glorie 
a unui popor mic și exaltat.

Oarecum înspăimîntată de viitoarea patimilor și ambițiilor, 
FIE A anunță că a luat toate măsurile pentru a se împiedica aran
jamentele de culise, influențele, intimidările, toți arbitrii fiind ca
zați la adrese necunoscute de emisarii echipelor participante la 
turneu. Un alt avertisment sever era adresat amatorilor de vio
lențe și răfuieli. împotriva cărora arbitrii aveau libertatea să ia 
cele mai drastice măsuri.

Intre timp a sosit la Guadalajara și Bohy Moore, eliberat de 
poliția columbiană, iar autoritățile mexicane, ca să-i dreagă presti
giul,„ îi fac o primire la guvernatorul statului Jalisco și-l deco
rează.^ Ramsey este jovial și bine dispus, primește pe toți ziariș
tii, dă tuturor impresia că e modest și se plînge că turiștii bra
zilieni fac gălăgie sub ferestrele hotelului, stricînd somnul jucă
torilor pînă după miezul nopții. Cineva l-a întrebat dacă a aflat 
de prezența lui Bohy Charlton la harul hotelului pînă în zori de 
zi, iar antrenorul-sir a răspuns că jucătorii lui îfi fac singuri pro
gramul, din acest punct de vedere are o încredere totală în fiecare.

Joao Saldanha, fostul antrenor al echipei braziliene, întreține 
o rubrică de mare succes îp revista „Esto“, unde aruncă în fie
care zi cîie o pastilă explozibilă. Începutul îl face cu o revoltă 
deschisă împotriva lovituiilor de, la 11 metri, care, zice el, sînt 
bune și justificate în felul lor, dar ar trebui trase de la.. 16 metri. 
„Este scandalos, argumentează Saldanha, ca soarta unui meci să 
fie decisă de hotărîrea discutabilă a arbitrului, deoarece 84 la 
sută din loviturile de la ll metri sînt convertite în gol. Dacă 
aceste lovituri ar fi executate de la 16 metri, numai 40 la sută 
dintre ele ar fi goluri și atunci influența arbitrilor asupra rezul
tatului ar scădea considerabil“.

In aceeași zi, mă duc la „Gran Hotel“ ca să-i văd pe băieții 
noștri și să le duc vești de acasă, li găsesc în curtea hotelului, 
jțicînd o miuță. Împrumut un costum de baie de la Dan Coe, mă 
arunc în piscină și capăt brusc senzația plăcută că temperatura 
minții mele revine la normal. „Fii calm“, îmi zic.

Alături, pe peluză, Mopsțțl dă autografe unui cîrd de fete în 
minijupe, care mai de ere
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INTERVIU COLECTIV

cu membrii Comitetului organizației U.T.C. 

de la întreprinderea de poduri metalice 

și prefabricate beton din Pitești,

DESPRE:
ILIE MARINEI

Mai întîi, prezentările

După nume, interlocutorii 
noștri sînt : Ilie MARINEL, se
cretarul comitetului, Constan
tin ȘUȚA, Vasilica GIULEA, E- 
caterina GRIGORESCU, ing. 
’“in RĂDULESCU, ing. Constan
tin OLTEANU, Florian CARA- 
MIZARU, George CIRSTEA, 
Ion MÂNU, Ion STROE, Con
stantin STANCIU, Gheorghe 
BUNEA, Nicolae RIZEA.

Numele lor pot să ne spună, 
însă, prea puține. Ea urma ur
mei e vorba despre muncitorii, 
maiștrii, inginerii, economiștii 
unei întreprinderi ca multe al
tele. Sînt printre ei lăcătuși, su
dori, trasatori, betoniști. Despre 
fiecare în parte s-ar putea spu
ne, cu mici deosebiri, aceleași 
lucruri. Nicolae Rizea, de pil
dă. este unul dintre cei mai 
buni sudori ai secției ..poduri 
metalice“. Constantin Șuță este 
recunoscut ca unul dintre cei 
mai exigenți și mai bine pregă
tiți maiștri ai întreprinderii și 
care, ca un argument de aceeași 
natură, chiar dacă se afla în 
concediu, n-a pregetat să fie 
prezent în întreprindere în zile
le de maximă concentrare de la 
sfîrșitul semestrului. Iar dacă 
vom spune că despre inginerul 
Ion Rădulescu se afirmă că po
sedă o gindire tehnică comple
xă. care unifică într-un tot prin
cipiile teoretice de execuție cu 
exigențele particulare ale ate
lierului, obținînd astfel și în
totdeauna randamentul maxim 

'.al tehnologiei aplicate, veți răs
punde că așa și este firesc să 
se întîmple lucrurile în cazul 
unui inginer. Atîta doar că a- 
ceastă particulă dinaintea nu
melui său evocă o biografie cu 
amănunte pline de semnificații 
aparte. Utecistul Ion Rădulescu, 
șeful de astăzi al comisiei pro
fesionale din cadrul comitetu
lui, a parcurs, în întreprindere, 
întreaga distanță de la ucenic; 
la inginer.

De altfel, în biografia fiecă
ruia din tinerii care alcătuiesc 
comitetul adestei organizații 
U.T.C. există, cu prisosință, ele
mente care îi apropie într-o fa
milie spirituală comună.

Toate acestea se constituiau 
pentru noi în explicații ale a- 
precierilor pc care le auzisem 
mereu rostite de oamenii cei mai 
diverși la adresa comitetului, 
argumentînd ceea ce ing. Nico
lae GHEORGIIE, directorul în
treprinderii, și Anghel FLO- 
REA, secretarul comitetului de 
partid, aveau să reunească în
tr-o cerință de prim rang pen
tru buna desfășurare a vieții 
unei organizații U.T.C.

— Ca să fie organizația bună, 
susțineau* dinții, îți trebuie un 
comitet bun, asta e lege. Dacă 
ai un comitet în care să se 
muncească așa cum trebuie, cu 
tragere de inimă, atunci totul 
merge ca pe* roate. Realitatea 
din organizația existentă în în
treprinderea noastră o dove
dește. Rezultatele ei sînt bune, 
frumoase, pentru că are în 
fruntea ei un comitet bun, din 
tineri destoinici, unul și unul.

Un amănunt la care, din mo
destie, membrii comitetului 
U.T.C. de la I.P.M.P.B.-Pitești 
nu s-au referit în răspunsurile 
solicitate de interviul nostru.

ION MANU

,O Cînd, unde, pentru ce se întrunește un comitet 
U.T.C.?

• Ce se întîmplă atunci cînd „Comitetul U.T.C. 
intervine“...? -j

• Pe ce uși pătrunde critica șl autocritica?
• Cele două sensuri ale dialogului cu tinerii
• Răspunderea DE A ALEGE și răspunderea

de A FI ALES
Calificînd drept interviu însemnările de mai jos, n-am și situațiile pe care le relatăm le-am descoperit și veri-Î
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rostit decît jumătate de adevăr. Propunîndu-ne să însu
măm alte cîteva răspunsuri la o problematică atît de 
vastă ca cea care privește activitatea unui comitet U.T.C., 
criteriile și exigențele funcționalității sale ca organism 
desemnat să conducă un colectiv de uteciști, am apelat, 
într-adevăr, la o discuție, în jurul mesei rotunde, cu mem
brii unui comitet U.T.C. Dar aceasta abia în final; faptele

ficat mai întîi de-a lungul unor investigații atente care 
nu lasă, astfel, nici un dubiu că ne aflăm nu doar în fața 
unor argumente teoretice, abstracte, ci și în fața unei 
experiențe practice concrete. Ceea ce ni s-a părut lucrul 
cel mai important și constituie însuși motivul pentru care 
propunem aceste opinii atenției cititorului. I

Cum „de cîte ori" ? 
întotdeauna cînd 

e nevoie !

Norme generale care guver
nează activitatea de organizație 
definesc, și-n privința comitetu
lui, răspunderi și obligații pre
cise. Spațiul ce se interpune, u- 
neori, între principii și realitate 
în activitatea unor organizații 
ne-a îndemnat să credem că 
n-ar fi lipsite de interes nici 
chiar răspunsurile la întrebări 
care par atît de simple ca t>- 
ceasta : cînd, unde și pentru c« 
vă întîlniți ? De cîte ori și din 
ce motive, este convocat comi
tetul U.T.C. ? Întrebare la care 
ne-a răspuns chiar secretarul 
comitetului de la I.P.M.P.B.

— Cum adică „de cîte ori“ ? 
O dată pe lună, după grafic, o- 
bligatoriu. Sînt ședințele pe care 
le planificăm la începutul fiecă
rui trimestru, care, au ca să 
zic așa, o ordine de zi mai în
cărcată, cunoscută din vreme, 
pentru care se pregătesc și ma
teriale de analiză.

Sigur, unii pot zice că și o da
tă pe lună dacă te întîlnești, 
pînă la urmă nu mai ai ce dis
cuta. Au fost și pe la noi, în
tr-o vreme, păreri de-astea nu- 
mpi că poți gîndi astfel cînd ții 
ședință de dragul ședinței. Sau

cînd lucrezi, cum se spune, la 
general. Cel mai mult poate lipsi 
de obiect întrunirile comitetului 
o asemena tratare a probleme
lor. Vorbesc din experiența 
noastră. Cînd pentru discuții ne 
propuneam teme ca : „mobiliza
rea tinerilor la realizarea sarci
nilor de producție“, „educația 
comunistă a tinerilor" sau altele 
la fel de generale, într-adevăr 
lucrurile se cam repetau de la 
o lună la alta. Și fără rost. 
Acum e altceva, faza asta am 
depășit-o, și-i unul din lucruri
le cele mai bune. Nu ne mai 
propunem teme luate de pe la 
instruiri, bune pentru toate a- 
notimpurile, discutăm aspecte 
directe, la zi, din munca tine
rilor, a organizației noastre. Ca 
să dau exemplu, în tot anul a- 
cesta n-am mai discutat nicio
dată despre mobilizarea tinerilor 
la realizarea sarcinilor, dar pro
blemele acestea, tinerii și pro
ducția, Jc-am dezbătut de mai 
multe ori, odată despre folo
sirea efectivă și eficientă a 
timpului de lucru, odată despre 
ce putem face pentru economi
sirea metalului, altădată despre 
frecvența tinerilor la cabinetul 
și biblioteca tehnică etc. Chiar 
în ceea ce privește analiza ac
tivității grupelor am început 
să nu mai abordăm munca lor 
în general, ci să luăm cîte o la
tură a activității, a biroului 
U.T.C. Și trebuie să vă spun 
că este mult mai interesant, mai 
cu folos, pornind de la aspectele 
concrete, pătrunzîndu-le temei
nic, stabilind măsuri precise.

Da, cum vă spuneam noi ne 
întîlnim mult mai des. Apar a- 
tîtea probleme pentru care nu 
poți și nici nu-i bine să aștepți 
o lună, să vină ședința.

Sigur, dacă merg la vreo gru
pă eu, ori alt membru al comi
tetului și se ivește vreun caz, 
cum s-a întîmplat, de exemplu, 
ieri sau alaltăieri, cu cei doi 
băieți de la secția mecanică a- 
minați cu examenul de ridica
rea calificării, e una, o rezolvi 
pe loc, n-are rost să ne strin
gent toți, dar în alt caz, al ame
najării noii baze sportive, pen
tru care trebuia să luăm măsuri 
pentru toată organizația, să sta
bilim un plan operativ de acțiu
ne, nu putem rezolva de unul

singur, deci ne-am intilnit o- 
perativ, am repartizat sarcinile 
pe grupe, răspunderi precise pe 
fiecare membru din comitet, și 
așa în fiecare zi unul din noi 
e prezent cu tinerii la baza spor
tivă, la muncă. Vedeți, de-asta 
zic, că nu putem stabili așa, șa
blon, să ne vedem o dată, de 
două ori pe lună. Noi ne ve
dem ori de cîte ori e nevoie.

„Nu la ședințe se vede 
calitatea de membru al 
comitetului, ci acolo, 
în secție, în mijlocul 

tinerilor"

Cu aceste cuvinte Constantin 
Șuță, locțiitorul secretarului a 
răspuns unei întrebări pe care 
ne-o sugerase lectura mai mul
tor procese verbale.

— In mod obișnuit, nu-i șe
dință de comitet în care unul, 
doi sau mai mulți membri ai 
acestuia să nu fie puși să in
formeze despre cum au soluțio
nat o situație sau alta în pri
vința căreia avuseseră mandatul 
expres al comitetului sau cu 
care veniseră în contact mai 
mult sau mai puțin întîmplător. 
De fiecare dată un chestionar 
amănunțit, exigent, fără pic de 
indulgență : „Ce-ai făcut, de ce 
ai procedat astfel, de ce crezi 
că n-ai izbutit, cum te gîn- 
dești să acționezi" ?

Sigur, e o cinste să fii 
ales, dar mai mult 

o răspundere

Aceasta a fost replica unora 
care, nedorit, s-au aflat într-un 
caz sau altul, în focarul criticii 
colegiale. Printre ei, Vasilica 
Giulea, casiera comitetului :

— Nu m-am supărat, de ce să 
mă supăr, am fost criticată pe 
bună dreptate. De căzut nu mi-a 
căzut însă bine, dar știți, asta 
v-o spun sigur, nu mi se va mai 
întîmplă. La început, firește, 
credeam că am dreptate, că nu 
greșisem cine știe ce, dar mai

NICOLAE RIZEA

apoi, n-am spus-o în ședință, 
cred însă că s-a simțit ce gin- 
deam, mi-am dat seama că ușu
rința cu care privisem o sarcină 
putea face să eșueze o acțiune a 
colectivului, o excursie pe care 
o pregătisem multă vreme, și că 
asprimea colegilor mei din co
mitet era îndreptățită.

Firește, ne preocupă 
planificarea, mai mult 
însă realizarea a ceea 

ce ne-am planificat

Asupra necesității unei plani
ficări judicioase a muncii or
ganizației, a comitetului U.T.C. 
— n-au existat controverse. In
terlocutorii noștri au fost de la 
început de acord cu faptul că 
jalonarea perspectivei, a ceea 
ce îți propui să realizezi, a fie
cărei inițiative în parte nu se 
poate face decît corelîndu-ți in
tențiile cu realitatea nemijlocită 
la care colectivul se raportează. 
Atingerea scopului, a obiectivu
lui situat undeva, în viitor, nu 
presupune doar cunoașterea lui 
în principiu, afirmarea existen
ței sale și recunoașterea că el 
poate fi atins. Ci efortul de a 
gîndi asupra căilor practice, a 
modalităților concrete prin care 
să- ți-1 apropii, pas cu pas.

— Dacă, susținea ing. Ion Ră-

GHEORGHE BUNEA

dulescu, șeful comisiei profe
sionale, una din sarcinile comi
tetului este aceea de a organi
za, de a consemna în programe 
întocmite cu grijă intențiile care 
animă întreaga organizație, nu 
e mai puțin adevărat că, mai 
ales acestuia, îi revine datoria 
de a urmări cu perseverență 
modul în care sînt înfăptuite 
punctele pe care și le-a stabilit. 
Important este să realizezi pen
tru că dacă iți propui și nu faci, 
riști, pe de o parte, să pierzi 
încrederea tinerilor, iar pe de 
alta să-ți subminezi autoritatea 
în fața celorlalți factori care se 
oferă să te ajute. De aceea în a 
realiza, aici trebuie concentrate 
eforturile și noi în această di
recție ni Ie și concentrăm. Un 
plan nu poate surprinde totul, 
nu poate să prevadă toate da
tele realității, toate schimbările 
care apar pe parcurs, toate a- 
mănunteie. Greșeala pe care noi 
ne ferim să o mai facem este 
aceea de a ne declara satisfăcuți 
cu ceea ce ne-am fixat Ia un 
moment dat.

— S-a schimbat ceva acum ?
— Desigur. S-a schimbat prin

cipiul după care ne programăm 
acțiunile concrete. în prezent, 
ceea ce ne conduce in desfășura
rea activității pentru ridicarea 
nivelului pregătirii profesionale 
a tinerilor este necesitatea afla
tă la ordinea zilei. Să zicem că 
e vorba de recenta Olimpiadă a 
strungarilor. Am apelat mai în
tîi la sprijinul maiștrilor pen
tru a afla care sînt dificultățile

cărora trebuie să le facă față 
tinerii strungari, cum se com
portă ei in muncă, in produc
ție, am vorbit cu secretarii gru
pelor și, nu in ultimul rînd, cu 
tinerii înșiși pentru a stabili cit 
mai în concordanță cu realitatea 
criteriile participării la olim
piadă. Cabinetul tehnic ne-a în
tocmit o bibliografie de strictă 
utilitate, titlurile acesteia, nu 
prea numeroase, le-am populari
zat, mai mult decît atît, le-am 
explicat conținutul în cadrul 
unor consultații in pauza de 
prînz și la stația de radioampli
ficare. Diferența față de anul 
trecut constă in aceea că n-am 
rămas la simpla programare, o 
olimpiadă și atit. ci am comple
tat planificarea inițială cu amă
nuntele pe care ni le-au adus 
în prim plan situațiile de ulti
mă oră, realitatea, tinerii înșiși 
fără consultarea cărora n-am în
treprins, de data aceasta, ni
mic.

O concluzie firească. Desigur, 
fără o consultare permanentă a 
tinerilor dialogul care trebuie 
să existe între comitet și masa 
uteciștilor devine o formulă ste
reotipă. Iată de ce am vrut să 
r.îlăm cum procedează comitetul 
U.T.C. de la I.P.M.P.B. Pitești, 
cum realizează și. mai ales cum 
consideră membrii săi că poate 
fi împlinit acest deziderat al 
consultării tinerilor.

Consultare? Nimic mai 
simplu. îi lași pe tineri 

să vorbească

— Vedeți, ne-a spus ing. Con
stantin Olteanu, șeful comisiei 
politico-ideologice, de fapt nu 
prea avem cu ce să ne lăudăm. 
Dacă ar fi să ne comparăm cu 
alții, procedeele noastre sînt, oa
recum, empirice. Am auzit, am 
citit că în alte organizații se 
realizează studii, că se întoc
mesc statistici, se tipăresc și se 
completează formulare de toate 
tipurile, cu numeroase între
bări. Răspunsurile primite se 
cataloghează, se clasifică, de 
aici se ajunge la idei înalte. Dar 
noi nu sîntem decît 330 de ti
neri. Nu e cine știe ce. O orga
nizație modestă. Am chibzuit, 
însă, că fiind ÎS membri în co
mitet ar reveni pentru fiecare 
din noi vreo 20 de tineri în to-

ION STROIE

FLORIAN CARĂMIZARU

să vii, la rindul tău, prompt, eu* 
inițiative, să te alături eforturi
lor pe care vezi bine că le fac 
ceilalți. Desigur, in primul rind 
trebuie să afli ce se petrece și 
dacă nu înțelegi chiar totul, nu 
e nici o rușine să nu înțelegi 
totul, întrebi. Noi, de pildă, în
trebăm. Directorul întreprinde
rii, alte cadre de conducere, in
gineri, sint adeseori invitații 
noștri. Vin la ședințele noastre 
de comitet, Ie răspund și invi
tațiilor pe care le adresează se
cretarii grupelor, sînt, deci pre- 
zenți, periodic, pretutindeni, ast
fel incit aflăm la timp către ce 
se îndreaptă întreprinderea, 
care ne vor fi direcțiile in vii
torul apropiat.

— Nu e suficient, ați recu
noscut-o și dumneavoastră.

— Dacă ne-am limita la un 
simplu schimb de informații așa 
ar fi, dar noi nu înfăptuim acte 
gratuite. Iată cîteva exemple. în 
fiecare an se întocmește la cabi
netul tehnic o tematică de ino
vații și raționalizări. Sînt fixa
te, ca teme de rezolvare, obiec
tive care interesează bunul mers 
al treburilor întreprinderii. Co
mitetul U.T.C. a pregătit un plan 
comun de acțiune impreună cu 
cabinetul tehnic, am insistat 
pentru larga difuzare a cărților 
de specialitate în masa de ti
neri. Rezultatul? Biblioteca teh
nică are 287 de cititori dintre 
uteciști, cu 3.150 de volume ci
tite. Din cele 18 teme de inova
ții și raționalizări rezolvate anul 
trecut de cabinetul tehnic, 9 a- 
parțin unor uteciști : lăcătușului 
Vasile ODAIE, electricianului 
Ion POENARU, maiștrilor Du
mitru VOICU și Ilie ȘTEFAN și 
inginerului Ion POPESCU. Și 
n-au fost teme chiar așa de sim
ple, vă rugăm să credeți. Un alt 
exemplu: a fost lansată în în
treprindere campania pentru e- 
conomisirea metalului. Răspun
surile noastre la chemarea folo
sirii mai raționale a metalului 
au fost : o trasare cit mai aten
tă, mai exactă, pentru evitarea 
risipei, folosirea debitărilor, pen
tru realizarea unor piese de di
mensiuni mici, sortarea deșeuri
lor date la fier vechi pentru re- 
întrebuințarea unor bucăți des
pre care toată lumea avea con
vingere că nu mai pot folosi 
la nimic.

Principala calitate — 
a ști să măsori exact

tal. N-ar fi o greutate prea 
mare să stea fiecare de vorbă 
cu ei, să-i cunoască bine, să-i 
asculte, să afle ce gîndesc, ce-i 
nemulțumește, ce așteaptă din 
partea organizației. E suficient 
să faci asta de cîteva ori, dar 
nu ca un guraliv oarecare, ci ca 
un om adevărat, care pune ia 
inimă ceea ce i se spune și apoi 
se zbate să rezolve, să desprin
dă o soluție, să intuiască un 
drum, și tinerii încep să te cau
te, să-ți amintească ei că există 
dacă tu i-ai uitat cumva. Pe 
urmă ar mai fi adunările, îi con
sultăm Ia adunările generale ale 
grupelor. Atunci ne strîngcm 
cu toții și e normal să discutăm 
deschis unii cu alții. De asta no 
și preocupă adunările organiza
ției. de asta am și analizat re
cent în comitet modul de des
fășurare al acestora, tematicile 
lor, calitatea materialelor pre
zentate. Noi considerăm că este 
o obligație a comitetului ca ur
mărind adunările la grupe șă 
nu accepte mulțumit respecta
rea birocratică a unei date la 
ținerea ei ci să pretindă, pe de
asupra, o bună pregătire a a- 
dunării.

Cum reușim să fim pe 
fază ? Din nou la fel 
de simplu: nefiind nici

odată în afara ei

— Greu este, am glumit noi, 
să te afli tocmai acolo.

— Nu e greu deloc — ne-au 
contrazis interlocutorii noștri. 
E chiar foarte simplu. A fi pe 
fază, dacă mă pot exprima ast
fel, înseamnă să nu te situezi 
niciodată în afara ei. De pildă 
pentru comitetul nostru. Noi nu 
ne mărginim să descoperim, să 
privim in jur și să constatăm 
— asta există, iată dovezile că 
există. Ci înseamnă să treci mai 
departe, să-ți potrivești pasul.

Sumara prezentare a cîtorva 
aspecte din activitatea comite
tului organizației U.T.C. de la 
I.P.M.P.B.-Pitești ar putea să 
pară unilaterală dacă nu am 
preciza acum, în încheiere, că 
în discuțiile care s-au purtat, 
cei de față au relevat, în egală 
măsură, lipsurile, dificultățile 
cărora trebuie să le facă față, 
neîmplinirile care nu-i mulțu
mesc și împotriva cărora sînt 
deciși să acționeze.

— Am neglijat în ultima .vre
me, recunoaște Ecaterina Gri- 
gorescu, problemele muncii cul
turale, ne-a preocupat în mai 
mică măsură organizarea timpu
lui liber al tinerilor.
_— Mai avem conturi deschis» 

și în cadrul asociației sportive, 
mărturisea George Cîrstea, șe
ful comisiei de resort.

— Am tratat cu mai puțină a- 
tenție excursiile pe circuite in
terne, își făcea autocritica lori 
Mânu, șeful comisiei turism.

N-am dezvoltat aceste laturi, 
n-am dat, în cadrul interviului 
nostru o extindere prea mare a- 
cestor aspecte și menționîndu-le 
abia acum n-o facem-cu intenția 
de a da un echilibru tradițio
nal convorbirii. Altul este moti
vul care ne îndeamnă să nu le 
uităm. Anume acela că interlo
cutorii noștri, în pofida unor 
rezultate în general bune ale ac
tivității lor sînt departe de a 
manifesta primejdiosul spirit de 
automulțumire.

— Nimic nu ne dă dreptul să 
acceptăm, fie și fără să ne a- 
tîrigă direct, un asemenea spirit, 
ne spunea secretarul comitetu
lui.

Și am fost de acord cu el pen
tru că spiritul critic și autocri
tic, obișnuința de a măsura 
exact, de a raporta ceea ce ai 
realizat la ceea ce ai fi putut 
realiza, deopotrivă cu ceea ce ac 
fi trebuit să înfăptuiești, repre
zintă garanția unor roade vii
toare mai bogate. Dacă nu mă
sori exact și nu-ți cîntărești cu 
exigență meritele, atunci pri
mejdia care te paște este aceea 
de a pierde direcția, simțul it>- 
rientării adevărate, înseamnă ca 
într-o bună zi să nu mai știi în
cotro s-o iei.

N. ARSENI® 
M. TACCIU

Fotografiile: C. ClOBOATA
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r^. n dreapta, două 
/liiari decoruri ră

mase, pentru a fi în 
continuare folosite : 
cetatea din „Serbă
rile galante“ și o 

impunătoare fortăreață în care s-a 
filmat o bună parte din super
producția „Bătălia pentru Roma". 
In stinga, studiourile. Ne aflăm, 
după cum hănuiți lesne, la Buf
tea. orășelul filmului românesc 
despre care nu e rău să amin
tim că mari personalități ale lu
mii cinematografice — aflate aici 
ca invitați ori ca realizatori : 
Rene Clair, Orson Welles, Cezar 
Zavattini — au acut numai cu
vinte de laudă.

O zi. la. Buftea, o zi de vară, 
cinci e liniște șiechipele de fil
mare sînt plecate -undeva, în țară, 
la „exterioare“. Pînă la clădirea 
principală care adăpostește cele 
patru mari platouri, treci pe lin
gă un șir de căruțe mari, pe care 
cei de la timplărie le-au pregă
tit pentru un western... Apoi co
ridoarele lungi care leagă între 
ele platourile, cu uși pe care sînt 
înscrise titlurile filmelor aflate în 
lucru. Fiecare echipă de lucru 
are un birou sau două în care se 
lucrează pelicula filmată...

Deci, la Buftea, într-o zi de 
iuUe, în care nu se filmează ni
mic. Pentru că... Pentru că la 
Călugăreai, Sergio Nicolaescu, 
dirijează citerà mii de figuranti 
pentru ultimele sute de metri ale 
filmului „Mihai Viteazu“, Dinu 
Cocea se află cu echipa la Sinaia 
pentru exterioarele celor trei fil
me noi ale serialului „Haiducii“ 
(„Săptămîna nebunilor“, Zestrea 
domniței Ralu“, „Haiducii lui 
Șaptecai), Mircea Drăgan fil
mează în București cele două se
rii ale comediei „Brigada Mărun
țișuri“, iar Francisc Munteanu se 
află la Moscova unde realizează 
coproducția româno-sovietică 
„Cìntecele mării“. La Snagov o 
altă echipă, sub conducerea cu
noscutului cineast german Wolf
gang Staude, filmează de zor o. 
ecranizare în trei serii după Jack 
London : „Joe printre pirați“, 
„Fiul soarelui“, „Lupul de mare". 
In studiou. echipa lui Radu Ca- 
hrea termină la. montaj un film 
de... montaj : „București“...

O INACTIVITATE 
CARE COSTĂ

„Din octombrie și pînă acum 
platourile au fost goale“ ne spu
ne tovarășul CONSTANTIN 
PIVNICERU, directorul de pro-

Gînduri la inaugurarea

clubului
(Urmare din pag. I)

„Colțul noutăților“, cuprinzînd 
rubrici pentru proaspetele achi
ziții din domeniul cărții social- 
politice, al beletristicii și al li
teraturii pentru copii, iar dede
subt, pe o măsuță, sint expuse 
cărțile înseși, copertă lingă co
pertă. toate, fără nici o opera
ție prealabilă de separare. Aș fi 
putut interveni, dar ăsta nu-i un 
lucru pe oare să-l poți face me
reu în locul altuia, și n-are njci 
un rost să încâlci etapele evolu
ției upui om cu care lucrezi ; 
poți in schimb să-i ceri să facă 
primul pas înainte și, orice s-ar 
spune; e și asta ceva.

Mult mai greu mi-a fost să 
răspund la un alt „cum s-o fa
cem și p-asta, nu vedeți că nu 
se poate, că nu ne sprijină ni
meni ?“. într-una din încăperi
le căminului cultural ne-am gin- 
dit să amenajăm un club al ti
neretului. Trebuia reparat tava
nul prăbușit, trebuia să scoa
tem afară o sobă de tuci care 
încurca locul, trebuiau schimba
te perdelele, cumpărate lampi
oane, hirtie gofrată pentru ghir
lande, ghivece pentru flori. To
tul a mers bine, pină la bani. 
Soba a fost scoasă, tavanul re
parat de meșterii care înălțau 
peste drum noua clădire a Poș
tei comunale, dar de aici încolo 
nu s-a mai putut face nimic. 
Primarul nici nu vrea să audă, 
cred că i-am creat un tic ver
bal, e suficient să mă vadă ca 
să rostească automat : „N-am 
bani, n-am, n-am”. Desigur, că
minul cultural are un C.E.C.. are 
și bani pe C.E.C., iar nouă nu 
ne-ar trebui cine știe cit, dar 
ceea ce ne lipsește este apro
barea din partea primarului. 
Cooperația pare să fie de 
acord. în principiu, să ne 
vireze ceea ce, oricum, dato
rează căminului cultural, dar 
meșteșugul finanțelor e foarte 
complicat și de la acordul de 
principiu pină la rezolvarea în 
fapt zilele trec iar încăperea 
destinată clubului așteaptă să 
fie amenajată.

Au fost atunci momente cind 
mi-am spus că. decit să fi dat 
ideea cu clubul, mai bine mi-aș 
fi mușcat limba. „Cum îl facem, 
cind și in ce fel o să-l inaugu
răm“. mă întrebau tinerii, ofe- 
rindu'-se care mai de care să 
mă ajute, să lucreze, să contri
buie cu ceva la amenajări, iar eu 
înghițtam in sec amintindu-mi 
de fiecare dată demersurile in
fructuoase ale mele pe de o par
te, ale directoarei căminului cul
tural, pe de alta. Cum. ne-c.um, 
pină la urmă am dat un bal. 
Am angajat cițiva lăutari in 
trecere prin sat, am dus tratati
ve cu ei tocmindu-mă pentru 
fiecar leu. ei pretinzind mult, eu 
oferind de două ori mai puțin, 
pină cînd, în cele din urmă i-am 

ducție al studioului. „De-abia de 
curînd pe unul din ele s-a rea
lizat decorul în care se vor în
cepe la 15 iulie filmările pentru 
„Serata“, regizat de Malvina Ur- 
sianu. Pe alt platou, din cauza 
schimbării scenariului „înaintea 
unei ploi de vară“, decorul ini
țial a fost modificat...

Socotind și faptul că alte trei 

0 ZI CÎT UN AN,
LA BUFTEA

platouri stau nefolosite din oc
tombrie — deci de aproape 10 
luni —- și aflînd că inactivitatea 
lot se va răsfrînge asupra primu
lui film realizat pe unul din a- 
cefeași platouri, încerc o între
bare care are nevoie acută de 
precizări: „De ce sînt scumpe 
filmele noastre ?“

Înainte de a consemna răspun
surile primite, să amintesc că de 
obicei un film se realizează în 
două-trei luni, record de durată 
pe care cineaștii noștri l-au atins 
foarte rar și că timpul îndelung 
pentru realizarea unui film este 
o nedorită „particularitate“ a 
noastră, în ciuda faptului că în 
două rînduri am demonstrat și 
noi normale posibilități de lu- 

convins. Prisosurile, sărace cum 
au fost ele. ne-au înlesnit, to
tuși. tirguielile pentru club.

Dar abia inaugurarea propriu- 
zisă a clubului căruia ii stabili
sem, împreună cu tinerii, func
ții dintre cele mai complexe prin 
cadrul intim preconizat să e- 
xiste între pereții lui, mi-a dat 
cea mai mare emoție. Georgeta 
Iorgu, membră a comitetului 
comunal U.T.C., mă intîlnește 
și-mi spune :

— Dacă vă mai amințiti. am 
discutat noi, o dată, ceva des
pre munca în rindul fetelor și ne 
propusesem să deschidem o ex
poziție cu lucru de mină : cusă
turi, covoare, broderii, de toate. 
Acum ar fi momentul să inau
gurăm clubul cu ea. Dar am 
vorbit cu citeva fete și toate 
stau în cumpănă : să aducă ce 
au pe acasă, ori să nu aducă. 
Cum să le convingem ?

Citeva zile am evitat o con
fruntare directă cu fetele, cău- 
tind în sinea mea o soluție. Care 
puteâ să fie aceasta ? în ce 
mod poți să-ți asiguri sprijinul 
viitoarelor participante la expo
ziție, ce argumente le-ar deș
tepta interesul, dorința de a 
face publice, fie și pentru cîte- 
va zile, roadele muncii lor de o 
iarnă sau de mai multe ierni ? 
Expoziția aceasta, la care se 
gindise responsabila cu munca 
in rindul fetelor, nu e un act 
gratuit, n-o organizăm doar ca 
să ne aflăm în treabă, interesul 
nostru este de a face ca fetele 
din comună să simtă că organi
zației nu îi sint indiferente nici 
aceste ocupații mai personale 
ale lor, viața organizației fiind 
totul, adică ceea ce faci la cimp, 
dar și pe uliță, și in timpul li
ber. cum înțelegi să-ți folosești 
timpul acesta liber, cu ce ochi 
iți privești viitorul. Grijuliu, 
m-am decis asupra unui motiv 
care să elimine spectacolul inu
til, care să pledeze in favoa
rea propriilor interese ale fete
lor.

— Fetelor, le-am spus, acelora 
care, veniseră intr-o seară la 
cămin șă danseze după repeti
țiile formației noastre artistice. 
Ne strînsesem cu toții pe scenă, 
surideam vesel în mijlocul lor, 
dar eram încordat și simțeam 
că de puterea mea de convin
gere depinde totul. Fetelor, 
le-am întrebat, care dintre voi 
nu vrea să se mărite ?

— Toate vrem să ne mări
tăm, mi-au răspuns ele mirate, 
neințelegind de unde și pină 
unde ajunsesem la un asemenea 
subieot, despre care. în general, 
nu se prea discută la U.T.C.

— Deci, am reluat, fiecare din 
voi vrea să-și aibă casa ei, a- 

lucru: („Dincolo de barieră“ a 
fost realizat în 30 de zile.

Ni se spune, foarte exact, că 
de la prima zi de turnare, de la 
primul tur de manivelă — după 
formula publicistică de rigoare 
— un film e o cursă contra-cro- 
nometru. Atunci să vedem

CINE „TRAGE" 
DE TIMP ÎN CURSA 

CONTRA-CRONO- 
METRU ?

In primul rînd, o situație in
credibilă, dar care costă enorm. 
Inexistența unui portofoliu de 
scenarii — cum ne asigură tov. 
Constantin Pivniceru — nu per
mite studioului repartizarea ca
lendaristică a activității platouri- 
lor. Se stă luni de zile cu ele 
goale ca apoi să se dea o adevă
rată bătălie pentru obținerea lor 
pentru o altă perioadă.

„Cronometru?“ merge și unele 
echipe stau...

dică un bărbat, familie, copii. 
Dar voi știți că băieții prețuiesc 
astăzi fetele muncitoare, harni
ce, pricepute la toate, gospodi
nele bune, intr-un cuvint. V-ar 
interesa să afle băieții din sat 
și din satele vecine că la Saraiu 
sint astfel de fete ?

— Că sintem fete bune ? Păi 
sigur, imi .confirmă citeva.

Greul trecuse. Odată ajuns 
aici mi-a fost simplu să le do
vedesc faptul că o expoziție cu 
lucruri de mină, cu etichete 
prinse de ele ca să se afle din 
mina cui au ieșit, o să le ducă 
mai mult decit cea mai abilă 
pețitoare, renumele de fete care 
știu umple casa bărbatului cu 
minuni, ca un exemplu și o lec
ție pentru cele care nu fac la 
fel. Și ăsta era adevărul. Fetele 
din preajma mea au spus da. și 
am știut atunci că nici o ședin
ță de organizație nu va avea 
consecințe mai bune decit accep
țiunea dobindită cu atit de pu
țin fast, a fetelor ciștigate pen
tru jdeea deschiderii expoziției. 
Lor le trebuia punctul de la 
care să pornească, li-1 oferisem, 
cu asta treaba mea se incheia, 
mai departe aveau să descope
re singure^ între ele. limbajul 
comun, argumentele finale ho- 
tăritoare. Este de prisos să vă 
spun că expoziția s-a deschis, 
ca o laudă adusă muncii migă
loase a fetelor din Saraiu, deli- 
bateței cu care înțeapă ele gher
gheful, înșiră firul de lină prin 
pinza de sac sau poartă acul cu 
borangic iscind dantele ușoare 
ca valurile de spumă.

Poate că a ști să spui „cum“ 
celor care n-au aflat-o încă și 
te întreabă, este uneori o ches
tiune de șansă, de imaginație 
personală. Dar pentru mine, cel 
care am fost secretarul comite
tului comunal U.T.C. Saraiu, și 
am trecut prin citeva asemenea 
momente dificile a devenit lim
pede că oricit de încurcate ar fi 
la un moment dat soluțiile, ori- 
cît de aparent lipsit de 
mijloace, tu, cel ce în
cerci să le dai de capăt, 
capătul există, și îi este 
oricui la indemină cu o singură 
condiție — să-l cauți, să nu ce
dezi in fața primei dificultăți, 
să-i obișnuiești și pe ceilalți, în
treaga masă de tineri, să nu ce
deze, să înțeleagă că nimic din 
ceea ce le propune organizația 
unuia singur sau tuturor din- 
tr-odatâ, nu ocolește interesele 
atotcuprinzătoare ale propriei 
lor vieți, că între ei și organi
zație se țes legături indisolu
bile care alcătuiesc țeluri comu
ne, ușor de înfăptuit cind în
tregul colectiv o dorește.

Există apoi și un mod neeco
nomic de a gîndi la realizarea 
unui film. Cineaștii noștri — în 
majoritate — nu concep filma
rea interioarelor decît pe platou, 
cu decor construit chiar și atunci 
cînd se pot găsi soluții ieftine. Și 
cînd spun ieftin mă gîndesc și 
la puțini bani și la puțin timp. 
Un exemplu ce poate fi urmat :

W. Staude, care trebuie să ter
mine în vara asta cele trei filme 
după Jack London, a „refuzat“ 
platoul pentru o lungă secvență, 
găsind în mod normal rentabilă 
filmarea într-un hol din clădirea 
studioului, amenajat, ad-hoc — 
cu puține obiecte de recuzită — 
într-un salon dintr-o casă india
nă...

Există, în aceeași ordine de 
idei — și un mod legal neeco
nomic : pînă nu de mult mașini
le echipelor de filmare aveau o 
cotă de benzină care, terminîn- 
du-se, nu putea fi suplimenta
tă. Se închiriau contra unui cost 
substanțial mașini de la întreprin
derile de transport. Nu mai exis
tă o asemenea cotă, dar mașinile 

In căutarea liniștei...

I PĂMÎNTUL |
i |

(Urmare din pag. I) g

Văzute însă de aproape aceste șesuri și aceste deserturi g 
j nu plac nici ochilor nici inimilor omenești : ascund și ele, Ș 
H sub suprafața lor nevinovată, arme îngrozitoare, ucigătoare g 
H cum n-au fost altele pînă acum.

Așadar, văzut pe cer, din luna pămîntul e frumos, e chiar j 
J nebănuit de frumos. Nu s-ar putea oare ca pămîntul să fie g 
g frumos și atunci cînd îl vedem de aproape ?

Globul pămîntesc este, în definitiv, casa noastră, a tuturor £ 
H oamenilor care îl locuim, a tuturor oamenilor care trăim în g 
S sărăcie sau în belșug pe răbdătoarea lui coaja. Altă casă, f 
Ș noi, oamenii, nu avem în univers, oricît ar fi universul de g 
g nemărginit și nici nu putem avea. Nu putem construi cu min- g 
j file și cu brațele noastre — oricît ne-ar fi de strălucite min- Ș
ș țile și oricît ne-ar fi de harnice brațele — o altă planetă și g
g nici nu sîntem în stare să ne mutăm pe alt corp ceresc. g
Ü Atunci ? Atunci nu ne rămîne de făcut decit un lucru : să ne g
g întoarcem la rațiune și, ca o urmare firească a întoarcerii la J 
Ș rațiune, să punem capăt cursei înarmărilor, să eliminăm din s 
g viața planetei războaiele, să colaborăm unii cu alții, să § 
g întărim și să definitivăm pacea, să ne căutăm cu toții bună f 
g starea și fericirea. Altfel... Altfel pămîntul nu va mai fi fru- 1 
g mos nici măcar atunci cînd el ar fi privit din lună. S-ar putea i 
g ca, în urma unor acțiuni ale oamenilor, viața să se stingă | 
= cu totul pe pămînt și chiar pămîntul, sfărîmat în bucăți să se j 
H împrăștie în bucăți și să se topească în Universul fără mar- 1 
g gini, în Universul fără început și fără sfîrșit. 1

fiind puține tot se închiriază al
tele cu, spre exemplu, 1200 lei 
pe zi o mașină mică. Anul 
trecut valoarea acestor închirieri 
a însemnat patru milioane lei. 
Dacă mașinile întrebuințate ar fi 
fost cumpărate, suma nu s-ar fi 
ridicat nici la un milion. In plus, 
aceste mașini puteau fi revîndu- 
te la terminarea filmărilor...

NAVETIȘTI...
CU AVIONUL

Nici pînă acum cinematogra
fia nu poate dispune, pe baza 
contractelor încheiate cu teatre
le, de actorii de care are nevoie 
pentru că aceste contracte sînt 
„formale“. Teatrele permit anga- 
jaților, actorilor distribuirea în 
film, condiționînd-o însă, de. data 
asta ferm contractual, de parti
ciparea la repetițiile și spectaco
lele teatrelor. Așa se .face că ci
nematografia plătește actorilor, 
atunci cînd ei sînt la filmări în 
diverse locuri în țară, o costisi
toare navetă, uneori zilnic, la 
București cu trenul ori cu avio
nul.

O zi de absență a cutărui ac
tor și echipa stă degeaba undeva 
în Apuseni, așteptîndu-l. „Cursa 
contra cronometru“ devine astfel 
o glumă absurdă.

Ce „justifică“ o asemenea si
tuație ? Filmările durînd multă 
vreme, teatrele nu se pot lipsi de 
aportul actorilor. Al celor buni, 
îndrăgiți de public, al celor huni 
distribuiți și pe scenă, și în filme. 
Cine are nevoie de ei, recte ci
nematografia, să plătească. Și 
studioul plătește. Și naveta acto
rilor și echipele care pot. admira 
nestînienite un răsărit ori un a- 
pus de soare...

F, adevărat, aceleași echipe 
.nevoite ades să stea, lucrează în 
alte zile cîte 16 ore pentru a 
cîștiga din timpul pierdut. Dar 
asta nu rezolvă cu nimic datele 
problemei, tot așa cum într-o zi 
nu poți consuma atît de mult 
pentru a sta nemîncat alte cinci 
zile.

Faptele semnalate, care țin de 
un specific al cinematografiei ca 
industrie, trebuiau de mult regle
mentate. Poate ar fi prea mult 
o legislație specială, în orice caz 
un regulament de funcționare 
este necesar. Măcar acum, cînd 
ne-am obișnuit să nu mai consi
derăm filmul românesc un copil 
care învață să meargă ci un ma
tur.

TUDOR STĂNESCU
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DUMITRU MICU:

ESTETICĂ LUI
LUCIAN BL AG A

„Lucian Blaga n-a fost un 
estetician“ — scrie D. Micu în- 
cepîndu-și cu această propozi
ție surprinzătoare studiul in
titulat Estetica lui Lucian 
Blaga. Dar estetica este, după 
formularea lui Blaga, o „aripă“ 
a sistemului său filozofic. Artă 
și valoare, studiul tipărit in 
1939 este chiar conform opi
niei lui D. Micu „cea mai am
plă și mai închegată lucrare 
de estetică a lui Blaga“. Deci 
Lucian Blaga a fost un esteti
cian I Ca orice gînditor auten
tic, profund preocupat de for
mele de manifestare ale omu
lui, Blaga și-a pus, pe lîngă 
celelalte, mai toate problemele 
de care se preocupă o estetică. 
Sumarul cărții lui D. Micu o 
dovedește cu prisosință. Pro
poziția dinții nu e decît un 
artificiu al spiritului vivace, 
aproape polemic, al criticului. 
El își creează, ca și autorul 
discutat, premise de lucru că
niră apoi le demonstrează in
consistența. Adoptarea și for
mularea lor are caracter me
todologic. In rînd cu Blaga, un 
alt mare eseist, Camil Pe- 
trescu, își desfășoară spiritul 
polemic adesea chiar' inven- 
tîndu-și adversarii. D. Micu 
este, cum observa recent prof. 
Șerban Cioeulescu. un pole
mist cu aparențe de blîndețe, 
un spirit capabil să și greșească 
numai pentru a se putea con
trazice. A rezuma conținutul 
cărții sale este o operație inu
tilă : D.. Micu este, din cîte 
știu, primul care întreprinde 
o descriere exhaustivă a idei
lor estetice ale lui Lucian 
Biaga și faptul merită toate 
elogiile. Cu atit mai mult cu 
cît, fiind vorba de una din 
marile personalități ale cultu
rii noastre, examenul critic 
trebuie să dispună de o des
criere exactă a obiectului. Nu 
vrem să spunem prin aceasta 
că, descriere a esteticii lui 
Blaga, cartea lui D. Micu n-ar 
fi și un examen critic, la baza 
căruia stă analiza materialist- 
istorică a operei filozofului ro
mân, Este indiscutabil că, de 
vreme ce este o „aripă într-o 
construcție arhitectonică“ es
tetica lui Blaga se va resimți 
profund de temeiurile înseși 
ale acestei construcții. Dar 
opinia criticului nu precede 
descrierea completă a „aripei", 
venind după ce totul, sau a- 
proape totul, este trecut în re
vistă. El înțelege că a te sub
stitui unui mare gînditor este 
o imposibilitate ; singurul 
lucru posibil este de a te de
limita. Delimitarea pretinde 
numaidecît surprinderea și 
descrierea exactă a ideilor e- 
sențiale. Ceea ce D. Micu în
treprinde cu destulă probitate 
științifică. O observație pre
cum aceea că. în pofida voin
ței de sistem. L. Blaga n-a în
cercat doar să definească, dog
matic și impersonal, „fețele 
veacului“ dar să proiecteze pe 
„fețele veacului“ propriul său 
chip — ceea ce echivalează cu 
o autoconstrucțic, cu o edifi
care a propriului spirit — sur
prinde. chiar dacă în treacăt, 
una din contradicțiile tulbu
rătoare ale gînditorului român. 
Din astfel de observații sub
tile se poate ușor deduce că 
filozoful, construindu-și sis
temul în jurul unui centru ilu
zoriu și arbitrar, inconștientul 
(„sîmburele irațional“) a re
simțit intens părăsirea unui 
punct sigur pe care a încercat 
să-l compenseze prin proiec
tarea spiritului său în forme 
culturale obiectiv constituite. 
Pasiunea analitică, fervoarea 
cercetării împinsă în mai toate 
fenomenele concrete de artă, 
studiu] formelor, al unor cu
rente artistice sau culturi în
tregi par a mărturisi aborda
rea febrilă a unui teren sigur, 
a unui spațiu în care aplica
ția concretă să echilibreze spi
ritul înfricoșat de un subcon- 
șcifent organizcit în chip „ex
presionist“. Iraționalismul fi
lozofului pare a deveni la in
tervale mai mult sau mai pu
țin regulate „conștient“ de na
tura sa falimentară. Remediul 
îl constituie asemenea mo
mente de remarcabilă analiză 
a unor manifestări de artă din 
care însă, reconfortat tempo
rar, filozoful abordează cu a- 
petit sporit zonele subcon
știentului seducător. Acest 
ritm al operei, constituit din 
intervaluri ireductibil opuse, 
îi conferă neîndoielnic carac
terul dramatic. Uh cercetător 
marxist al acestei creații va 
considera deci, mult mai im
portant, dacă nu hotărîtor, să 
descrie critic acest ritm, a- 
ceastă dualițate semnificativă 
decit să convertească, de 
exemplu, terminologia pre
supusă mistică în alta, 
de alt ordin. . Nu că ter
minologia însăși ar fi chiar 
mistică (în mare parte ea este, 
cu adevărat, poetică) dar cu 
definiții metaforice nu se a- 
junge nicăieri. Cred că O. Micu 
face o eroare de calcul atunci 
cind crede că „Expresiile cu 
un iz teologic utilizate de Blaga 
desemnează de regulă cu totul 
altceva decit niște concepte ale 
teologiei“. Expresiile în cauză 
fiind „mister“, „dogmă“ 
„transcendent“, „intelect ex

tatic“ ș.a.m.d., ele pot fi foarte 
bine utilizate și fără iz teolo
gic. Ce-am demonstrat cu a- 
ceasta ?! Tot așa, vorbind de 
factori stilistici, mi se pare 
cam pueril să invocăm în spri
jinul existenței unor trăsături 
insuficient determinate în ex
plicarea personalității exten
siunea în timpurile noastre a... 
grafologiei. Din nou, nu-i vor
ba de a ignora o. atare ches- 
tiune cum este grafologia dar, 
admițînd chiar existența unui, 
cum scrie D. Micu, „ce inex
plicabil“, este pueril a crede 
că în acest fel „recuperăm“ 
ceva din estetica lui Blaga! 
D. Micu nu poate crede, desi
gur, în chip serios că un cri
tic marxist ar avea ceva îm
potriva admiterii caracterului 
inimitabil al personalității ar
tistice (nu numai artistice), ba 
bhiar a unicității acesteia. Am 
însă impresia că pentru a ne 
convinge de puținul adevăr al 
unei superstiții, D. Micu vrea 
să ne sperie cu altă supersti
ție. Oricum, fără a fi „poziti
viști“ e bine să ne păstrăm fi
rea în raport cu eventualele 
dezvăluiri ale grafologiei. De 
altfel, tendința de a descifra 
unele din „tainele“ esteticii 
lui Blaga din perspectiva unor 
achiziții de tot moderne este 
mai generală. Așa, de exem
plu, „opera deschisă" ar putea 
părea o confirmare a factori
lor stilistici ce configurează, 
în concepția lui Blaga, crea
ția artistică. Tn măsura în care 
este azi un fapt curent că fie
care cititor, cu atît mai mult 
criticul, își are lectura sa și, în 
orice caz, descoperă semnifi
cații ce n-au ' stat în intenția 
artistului, ar urma să accep
tăm că „polivalența“ ar jus
tifica teoria stilului întemeiat 
pe categoriile abisale. Dar un 
artist nu~și propune să scrie o 
operă „polivalentă“, ba năzu
ința lui e de a elabora o crea
ție ireductibilă în care fiecare 
„strat“ să reia același înțeles. 
Polivalența este, oricum, o 
calitate a lecturii și este exa
gerat să o mutăm in zona „ca
tegoriilor abisale“ numai pen
tru că așa mai putem „cîștiga“ 
ceva din Blaga. Filozofia sti
lului e clădită pe un postulat 
imposibil de verificat : stilul 
culturii este expresia „cate
goriilor abisale“ ale subcon
știentului ce are nu un ca
racter haotic ci „cosmotic“. 
Orice posibilitate de verifi
care este exclusă, realitatea 
„orizonturilor“ inconștientu
lui este ipotetică, de fapt 
apriorică. Dar orice ipo
teză este și o convenție de 
lucru, un punct de plecare. 
Constatînd diferențierile din
tre culturi în funcție de loc, 
timp, cadru spiritual etc„ 
Blaga presupune existența 
unor stiluri ce receptează, de 
fapt „categoriile abisale“. Sub
conștientul, complex „cosmo
tic“, modelează creațiile de 
cultură prin intermediul con
științei. Vehicolul subconștien
tului in conștiință ar fi per- 
sonanța. Temeiul neștiințific 
al filozofiei stilului este di
vulgat chiar de D. Micu in 
clipa în care, punîndu-i cîteva 
întrebări, ele rămîn fără răs
puns („cum știm de existența 
categoriilor abisale ?“). Dacă e 
însă vorba să acceptăm impor
tanța stilului unei culturi, ba 
chiar o oarecare „tiranie“ a 
lui, determinată de personali
tatea istoric constituită a unui 
popor, atunci se poate observa, 
din nou, acest fapt tulburător: 
atacabilă din mai toate părțile 
teoria blagiană a stilului se 
susține într-un singur caz : a- 
cela al lui Lucian Blaga în
suși. Asupra tendințelor filo
zofului de a împinge gîndirea 
umană în zone obscure, ira
ționale. acționează tot mai 
constrîngător o irepresibilă ne
voie de ordine și de sistem, 
„inconștientul“, pe măsură ce 
filozofului i se pare a-i găsi un 
spațiu de acțiune, este înlăn
țuit cu restricțiile categoriilor, 
atitudinilor, orizonturilor, ac
centelor axiologice. Lucian 
Blaga n-a fost străin de riscu
rile primejdioase ale forțe’or 
invocate. Voința de sistem, de 
construcție amplă și armo
nioasă. departe de a fi o am
biție deșartă ne pare a fi re
flexul compensator (nu și re
parator, desigur) al unui con- 
ținut inacceptabil. O critică 
marxistă a Trilogiei culturii, 
trecînd în revistă și demon- 
strînd șubrezenia gnoseologică 
a multora din postulatele filo
zofului nu va putea ignora a- 
cest reflex al unei atitudini 
umaniste : cel care a crezut că 
descoperă în inconștient o 
forță ce ne modelează i-a dat 
acestuia o garnitură de cate
gorii după modelul celor pe 
care le deține conștiința. Con
tradicția semnificativă — for
mulată sumar și strict didac
tic — este între un „conținut“ 
și o „formă“. între un conți
nut expansiv și primejdios în
trucât are în centru o ipoteză 
nedemonstrabilă și o formă 
restrictivă și calmantă întru
cât este vorba de o „arhitec
tură“ cu aparențe de rigoare. 
Este evident că a pune por
nirilor iraționaliste surdina 
unor categorii rațional formu-

Iabile, a mobiliza conștiința în 
„ordonarea“ unui ipotetic tă- 
rîm „abisal“, mai mult, a lucra 
cu spirit sistematic într-o 
obscuritate totală reprezintă 
tot atîtea mari contradicții — 
sau una’ singură ! — in
care respingerea unuia din 
termeni are darul de a pune în 
lumină cu atît mai mult pe 
celălalt. Voința de formă bine 
articulată este expresia, in ul
timă analiză, a fricii de irațio- 
nalitatca întreprinderii. Expre
sia „mut ca o lebădă“, cu tot 
aerul ei poetic, conține cris
parea dramatică a unei con
tradicții irezolvabile. A des
crie, fie și numai estetica lui 
Blaga, presupune deci a re
simți contradicțiile (antino
miile) semnificative. D.^Mlcu 
descrie, ce-i drept, ideile este
tice ale lui Lucian Blaga, de
monstrează fără putință de 
îndoială că e unul dintre cei 
mai avizați cunoscători dur 
uneori își creează singur difi
cultăți în dauna relevării ce
lor reale. Caracterul „strîns“ 
al descrierii ideilor estetice 
face ca nu o dată cel care 
descrie să nu mai lase citito
rului sentimentul bă desb^e 
ci pare a vorbi el în numeie 
esteticianului ori filozofului, 
ceea ce nu e tocmai cazul ; și 
invers, alteori spiritul polemic 
îl distanțează în așa măsură 
îneît pare că cel care descrie 
și-a uitat interlocutorul ori îl 
confundă cu un altul. Tn ast
fel de cazuri „stilul" expune
rii suferă și, împreună cu 
D. Micu putem zice „iată afir
mații care, s-o spunem franc, 
ne lasă perplecși“ ! (p. 98).

Discutabilă, ca orice studiu 
întreprins cu seriozitate și pa
siune, cartea lui D. Micu nu 
poate decît să stimuleze cer
cetarea critică a operei lui Lu
cian Blaga, nu numai dintr-o 
rațiune exclusiv polemică, dar 
și pentru că ea reprezintă una 
dintre cele mai agitate și mai 
contradictorii fețe alo spiritu
lui românesc și universal. Iată 
de ce a discuta critic opera lui 
Blaga, ca și a oricărui alt mare 
creator, nu înseamnă cum 
crede Al. Ivasiuc a-1 împăca 
pe Blaga cu marxismul ori, 
mai mult, a descoperi în el 
ceea ce n-a fost. Cine vede im
portanța discutării operei llli 
Blaga nu în rostirea adevăru
lui contradictoriu al acesb'i 
opere ci exclusiv în exercițiul 
pe care ea îl oferă criticii, ca 
obiect ce nu interesează prin 
însăși existența lui ci prin a- 
reea că ne oferă exclusiv po
sibilitatea delimitării, nu face 
decît să primească pe o parte 
ceea ce a respins prin alta. Nu 
se poate reduce critica la o 
existență în sine care-și poate 
crea, la un moment dat, arti
ficial, problemele sau chiar o- 
perele discutabile de care are 
nevoie pentru a-și întreține, 
vitalitatea. Tn realitate, critica 
marxistă, asimilînd o lungă 
tradiție umanistă, valorifică 
operele înaintașilor în adevă
ratul înțeles al cuvîntului și 
nu doar ilustrativ.

Un merit important al cărții 
lui D. Micu rezidă în felul în 
care criticul discută influen
țele pe care Lucian Blaga le-a 
asimilat. Neputînd trece peste 
existența acestora, criticul nu 
face însă eroarea de a le con
sidera dintr-un unilateral 
punct de vedere modelator, tn 
cărți mai vechi despre Blaga 
unii autori, crezînd că astfel 
demonstrează șubrezenia ope
rei gînditorului român, critică 
pe Spengler după cum cineva 
îl ..desființa“ pe G. Călinescu 
identificîndu-1 cu Dilthey. Este 
neîndoios că problema influen
țelor nu poate fi ocolită. însă 
aici distincția blagiană privind 
influențele modelatoare și ca
talitice se dovedește judi
cioasă. Blaga este, astfel, 
profund afectat de metoda a- 
celora care caută cu orice preț 
(s-ar zice mai de grabă că vâ
nează) în profilul unei perso
nalități sau chiar popor exclu
siv aliajul mai mult sau mai 
puțin solid articulat de in
fluențe, motive asimilate, idei 
imitate. Fără a nega importan
ța evidentă a influențelor, este 
tot atît de evident că niciun 
fel de asimilare nu se produce 
p? teren gol și cu atit mai pu
țin poate ține locul personali
tății. F-lozoful culturii distinge 
chiar o funcțiune auto-critică 
a influențelor : ele pot parti
cipa la stimularea conștiinței 
propriei personalități. Tn pri
vința lui Eminescu el va scrie 
cu deplină îndreptățire: 
„Există o Idee Eminescu, iar a- 
ceasta s-a zămislit sub zodii 
românești. Ea poate fi lesne 
dezghiocată de aparențe deru
tante și nu mai puțin lesne ea 
poate fi periată de cenușa unor 
vulcani de aiurea ce i-a căzut 
pe umeri (...). Există o Idee 
Eminescu : ea s-a împlinit 
cînd i-a bătut ceasul, întîi fi
indcă omul, care o purta, s-a 
născut așa ca substanță și ap
titudini, și al doilea fiindcă 
înflorirea a fost prielnic ocro
tită de acea atmosferă educa
tivă a culturii, în a cărei școală 
omul și-a făcut ucenicia“. Dis
tincții prețioase. în bună mă
sură valabile pentru Blaga în
suși. C. STĂNESCU
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HOTÀRÎRE Primire la președintele Consiliului

Toastul președintelui

Jean Bedel Bokassa
Domnule președinte al Con

siliului de Stat.
Domnilor miniștri,

Doamnelor, domnilor,

în momentul în care dele
gația mea și cu. mine ne pre
gătim să părăsim frumoasa 
dumneavoastră țară. îmi este 
plăcut să vă spun încă o dată, 
mulțumesc.

Vă mulțumesc pentru faptul 
de a-mi fi oferit ocazia să iau 
contact direct cu minunatul 
dv. popor. popor muncitor 
care a știut să se doteze cu 
complexe industriale și agri
cole, cu instituții științifice și 
culturale, realizări ce consti
tuie o victorie asupra subdez
voltării, o garanție a fericirii 
pentru România și o victorie a 
prieteniei și cooperării inter
naționale.

în sfîrșit, 
ales pentru modul cum 
știut să ne înconjurați cu a- 
tenție deosebită pe tot par
cursul vizitei noastre.

La București. Mamaia. Con
stanța, Mangalia, Pitești, Bra
șov. în toate etapele lungii și 
fructuoasei noastre călătorii 
prin minunata dv. țară, suita 
mea și eu însumi nu am întîl- 
niț decît entuziasm, primire 
călduroasă, prietenie sinceră, 
ceAa ce constituie, o dată mai 
mult, o categorică desmințire 
a pretențiilor rasiștilor, colo
nialiștilor și imperialiștilor 
care nu urmăresc altceva de
cît să dezbine și să stăpî- 
ncască.

Sîntem fericiți să constatăm 
că pentru noi, ca.și pentru 
poporul României, la fel ca și 
pentru numeroase popoare iu
bitoare de dreptate și de 
ternitate umană, culoarea 
lei. distanța între țări și 
sebirile de moravuri, de 
ceiuri sau de regimuri politi
ce, nu sînt factori de diviziu
ne sau de război ci, dimpotri
vă. factori de completare, de 
prietenie, 
pace.

Sîntem 
spune că

mulțumesc mai 
ați

fra- 
pie- 
deo- 
obi-

de cooperare și de

fericiți să putem 
ne-am simțit în Ro

mânia ca în propria noastră 
țară și sîntem mîndri să pro
clamăm că în Republica Afri
ca Centrală toți oamenii de 
bunăvoință se află ca la ei a- 
casă, ca pe pămîntul lor natal.

Vă rog. domnule președinte, 
să binevoiți a transmite toate 
mulțumirile mele, precum și 
pe acelea ale membrilor dele
gației mele, autorităților din 
București, Mamaia. Constanța, 
Mangalia, Pitești și Brașov, 
guvernului și poporului prie
ten al României pentru pri
mirea de neuitat pe care ne-au 
rezervat-o.

Discuțiile pe care le-am a- 
vut cu dumneavoastră, dom
nule' președinte, precum și cu 
membrii guvernului dumnea
voastră, ne-au permis să ne 
bucurăm de similitudinea 
puncțelor noastre de vedere a- 
supra a numeroase probleme 
internaționale, dîndu-ne în a- 
celași timp ocazia să adoptăm 
măsuri potrivite pentru întări
rea și concretizarea excelente
lor noastre relații bilaterale.

Ne întoarcem acasă cu 
bucuria de a fi vizitat o țară 
frumoasă, o țară prietenă, ho- 
tărîtă să-și construiască un 
viitor luminos și pașnic; ple
căm cu certitudinea că priete
nia româno-centrafricană con
stituie un factor de cooperare 
fecundă între popoarele noas
tre și o verigă importantă în 
lupta pentru pace și securitate 
în lume.

în sfîrșit, convinși că con
tactele umane reprezintă un 
element de prietenie și de 
pace, noi plecăm cu speranța 
că întîlnjrile noastre viitoare, 
la Bangui sau la București, la 
nivelul organizațiilor politice, 
sindicale, de femei, sportive, 
de tineret etc. vor face tot mai 
vij cooperarea și prietenia în
tre cele două țări ale noastre.

Ridic paharul în sănătatea 
președintelui Ceaușescu, pen
tru prosperitatea poporului 
român, pentru prietenia româ- 
no-centrafricană. pentru pace 
și cooperare în lume.

ROMANTISMUL MUNCII • ••

(Urinare din pag. 1)

Numărul mare de cereri pentru 
angajare certifică afluența de ti
neri spre această întreprindere 
gălâțeană. Pentru funcționarii 
care fac angajările, activitatea 
lor este intrată demult în obișnu
ință și rutină. Amănuntele aces
tui moment șînt, de aceea, lip
site de importanță, Faptul că 
cererea de angajare este scrisă 
pe o coală de hîrtie găsită întîm- 
plător, că pe culoarul întunecos 
al serviciului Personal nn există 
decît o masă pe care abia pot 
scrie cîțjva oameni, ceilalți im- 
provizîndu-și pe genunchi sau pe 
pereți un loc de scris, pare, ÎD 
aparență, o probiejuă minoră. 
Faptul că organele care avizează 
cererea, dispensarul, servjciul 
personal și organizațiile obștești 
au un program diferit, în necon- 
cordanlă cu zilele și orele de 
angajare, prelungește obositor 
timpul în care omu) așțpaptă să 
devină salariat al întreprinderii. 
Și, în sfîrșit, pătrunzînd în șan
tier, el este condus la locul de 
muncă unde, superficial și ade
sea fără entuziasm, i șe prezintă 
viitoarele lui atribuții.

Să reluăm așadar. N-am ales 
la întîmplare Șantierele Navale 
din Galați. întrebînd cîțiva tineri 
dornici să se angajeze aici care 
sînt motivele alegerii lor, printre 
altele ei au citat, unul care la 
prima vedere pare naiv și roman
tic :

— Aici se construiesc vapoare... 
Era, în această justificare, o 

chemare firească spre o muncă 
", cu e- 
ale unei 

Din sa- 
tineri sînt 
și de a- 
caraelerul 
Dar» fiind 

luni și

să se organizeze în așa fel sis
temul de primire îneît injaginea 
pe care și-o face tînărul despre 
întreprinderea în care va lucra 
să fie, de la început, favorabilă.

Da, știm toți, nici o muncă nu 
este ușoară, nici o activitate nu 
te scutește de efort, de neplăce
rea oboselii sau a rutinei, a mo
notoniei. Dar nici o muncă, fia 
ea cît de ingrată, nu este. lipsită 
de poezie, de romantism, de un 
fior emoționant al umanizării ei, 
Să nu ne ferim să descoperim 
aceste valențe ale muncii sau să 
lăsăm descoperirea lor doar în 
seama aceluia care vine, spon
tan, să muncească. Ținerii au ne
voie, în acest moment crucial al 
vieții lor care este integi'area 
într-o existență utilă prin mun
că, de adevăr, de limpezime și 
de poezie. Fiecare vrea să fie
util și să sipită această utilitate gk A A A ft A
nu într-un cadru restrîns pi pe®W W W ™ ™
un plan larg, major, într-un 
proces a cărui finalitate s-o cu
noască de la începpt. Să nu ne 
ferim de a folosi specificul ro
mantic, aventuros al unei vîrste 
pentru o mai bună integrare și 
stabilizare profesională. Nu este 
numai avantajul întreprinderii, ci 
și al tînărului care, simțipdu-se 
în centrul atenției, devine capa-

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu

a Consiliului de Miniștri privind organizarea 
Comisiei Centrale pentru sistematizarea 

localităților rurale și urbane

de Miniștri

pasionantă, interesantă, 
couri emoționante 
vîrstp adolescentine, 
fele județului, mulți 
atrași de Dunăre 
cest șantier pentru 
lui inedit, aventuros, 
angajați, trec adesea 
chiar ani fără ca ei să cunoas
că procesul complex, plin de 
neprevăzut al nașterii 
»ave.

Intr-0 discuție cu unul din 
membrii comitetului U.T.C. al 
șantierului, Anton Stroje, acesta 
îmi vorbea de o inițiativă a or
ganizației de a înființa un cine- 
felub. Nu era un gest gratuit. El 
pornea de la o necesitate strin
gentă, aceea de a arăta tinerilor 
ăngajați întreg șantierul pe film, 
de a surprinde pe peliculă as
pectele pasionante, spectaculoa
se ale muncii pe șantier. Dar ni
meni nu știe din ce motive ini
țiativa a rămas doar pe hîrtie.

Spuneam despre aspectul psi
hologic al angajării într-o între
prindere. E drept că la o cifră 
de peste 2 000 de oameni care 
se angajează anual — ceea ce 
înseamnă în medie 25 pe zi — 
e greu să ții cont de dorințele 
și structura, intimă a fiecăruia. 
Dar nu e greu ca, cercetînd ca
racteristica dominantă a celor 
Meniți spre angajare, tinerețea,

unei

Domnule președinte. 
Doamnelor, domnilor. 
Ași dori în primul rînd să 

vă mulțumesc pentru dineul 
pe care ni l-ați oferit în a- 
ceastă seară; el ne-a dat posi
bilitatea să continuăm convor
birile noastre, să abordăm în 
continuare o serie de proble
me privind întărirea prieteni
ei și colaborării dintre Româ
nia și Republica Africa Cen
trală. încă o dată țin să ex
prim mulțumirile mele, ale 
guvernului și poporului ro
mân pentru vizita pe care ați 
făcut-o în România, pentru cu
vintele de apreciere pe care 
le-ați rostit și în această seară 
la adresa poporului nostru, a 
rezultatelor muncii sale.

Ceea ce ați văzut în scurta 
vizită pe care o faceți în 
România — realizările în dez
voltarea industriei, agricultu
rii, științei, culturii, în ridica
rea nivelului de trai al po
porului român — confirmă 
încă o dată adevărul că numai 
prin scuturarea dominației 
străine, colonialiste și imperia
liste, prin înlăturarea exploa
tatorilor din propria țară și 
luarea de către popor a desti
nelor sale în propriile mîini se 
creează premisele pentru făuri
rea unei societăți cu adevărat ■ 
libere, în care masele popu
lare să muncească pentru pro
pria tor bunăstare și fericire.

Intr-adevăr, în anii con
strucției socialiste, poporul ro
mân a obținut o serie de suc
cese importante în dezvoltarea 
patriei sale. El s-a eliberat de
finitiv de sub dominația impe
rialistă și a devenit pe deplin 
stăpjn pe sparta ga; de aqeea 
depune eforturi susținute in 
toate domeniile de activitate, 
muncește cu entuziasm pentru 

'înălțarea patriei, pentru a-și 
făuri o viață nouă, potrivit 
aspirațiilor și voinței sale.

După cum ați putut să re
marcați și dumneavoastră, 
domnule președinte, poporul 
român este animat de cele mai 
calde sentimente de prietenie 
față de celelalte popoare ale 
lumii. Primirea ce v-a fost re
zervată în București și in ce
lelalte localități pe care le-ați 
vizitat constituie o expresie a 
sentimentelor de prietenie pe 
care poporul român le nutreș
te față de poporul dumnea
voastră, față de toate popoare
le. întotdeauna poporul român 
a primit cu căldură pe priete
nii săi, și-a afirmat dorința 
sa de a dezvolta relații de 
prietenie și colaborare frățeas
că cu toate popoarele.

In același timp, poporului 
nostru ii smt străine rasismul, 
politica de discriminare, de 
dominație imperialistă. Pupă 
cum, pe drept cuvint, ați re
marcat Și dumneavoastră, po
porul român nu face nici o 
deosebire — de culoare sau de 
altă natură —■ între oameni și 
popoare; el face o singură 
deosebire : intre acei care vin 
cu dorința de a cojabora în 
toate domeniile de activitate, 
de a acționa pentru o lume a 
păcii și securității internațio
nale, și cei care acționează în 

.spiritul colonialismului, al im
perialismului. în lume, noi ve
dem astăzi un singur fel de 
dușmani : pe aceia care doresc 
să continue politica colonialis
tă, neocolonialistă și imperia
listă.

Așa cum ați putut constata 
în cursul vizitei’ noi do
rim să dezvoltăm relații de 
bună colaborare și coope-

e Etapa a XXVIII:

(Urmare din pag. I)
tiIJhIă/ăStP1UndăiaCeSte\grij'tprin® lovit. A greșit undeva IapS, 
toate tortele sale, prm toata pu-W prin undeya ințeleg un oraș
terea sa de muncă și de dăruire.

DIAGRAMA

ETAPEI
• A.S.A. TG. MUREȘ — POLI

TEHNICA IAȘI : 3—0 (2—0). AU
înscris : Hajnal (2) și Fazekaș.

• F. C. ARGEȘ — U.T.A. 3—2 
(2—1) Au înScris Dobrin (2) și 
Roșu pentru F. C. Argeș și Birâu 
și O. Dembrovschi, pentru U.T.A.

• CRIȘUL — PETROLUL 2—0 
(0—0. AU înscris Kassai și Cefan.

• C,F,R. CLUJ — DINAMO 
BUCUREȘTI : 2—1 Vl-0). Au în
scris : Soos .și Petrică (autogol) 
pentru C.F.R. și Nunweiller VI 
pentru Dinamo.

• JIUL — DINAMO 
2—1 (l—1). Au înscris : 
Cptormani pentru Jiul 
pentru Dinamo.

• UNIVERSITATEA 
— STEAGUL ROȘU 
1—0 (0—0). A înscris

bacău : 
Libardi și 
șl Vătafu

CRAIOVA
BRAȘOV : 

Oblemenco.
• STEAUA — FARUL : 1—3

(1—2). Au înscris : Tărjase, Badea 
și Caraman pentru Farul și Du
mitrii! III pentru Steaua.

ETAPA VIITOARE
(Duminică 19 iulie).

Dinamo Bacău — Steaua 
Crișul Oradea — Jiul Petroșani 
Farul Constanța — Rapid
Dinamo București — Poli. Iasl 
Univ. Craiova — C.F.R Cluj 
Petrolul Ploiești — F. C. Argeș 
U.T.A. — Steagul roșu Brașov

din țară, scuzați și dv. trans
misia, că este după o steno
gramă și aia tăcută de un 
începător. Se bagă pe fir în
tre două figuri de stil pe care 
le vînam de mult. Pitești ul. 
A înscris U.T.A. ! Băt.rina 
doamnă .se ține bine. Vrea 
să termine o dată cu campio
natul ăsta. Arădanii sînt des- 
tructivi, zice crainicul. De ce 
nu ? La 1—0 în deplasare 
n-aș ierta nici pe mama, ar 
scrie un vestit condeier. Șar
je rapide, unde-o fi Piticul 
acum, îmi e dor de vocea lui 
de pe margine, ca a lui Tito 
Schipa cînd cjnta el ;o ches
tie cu halebardierii, doam
nă ! Nu vin halebardierii, 
vine înaintarea U.T.A.-ei 
spre poarta lui Niculescu. 
Cred că Rapaport și-a mîncat 
carnetul de vicepreședinte 
la scorul ăsta. Noroc că mai 
sint 65 de minute pină la 
sfîrșit și omul nostru din 
Havana, vreau să zic de la 
Guadalajara. o șă aibă el 
treabă cu Gornea...

Intră Oradea în direct, Mu
reșean vorbește repede, nu 
iartă nimic, cine la cine a 
dat, eu aș dori șă știu cam 
cită lume mai sprijină Crișul 
în situația ei de barcă cu apă 
la motor. Dar nu-i chip să 
aflu, că nu știu cine a scos 
de pe linia porții balonul, 
după care urmează primul 
panseu al zilei : ! Ce să-i 
faci, unii se apără, alții a- 
tacă : cugetătorul trece la 
altă fază deși este 0—0. Soa
re, de la Cluj, ia la timp 
firuhși aflăm că un student, 
abia sosit de la examen, în 
bocanci probabil, il înlocu
iește pe Paul Popa care

rare cu țara dumneavoas
tră, cu alte state ale con
tinentului african. Știm că po
poarele africane au încă un 
drum lung de străbătut pen
tru lichidarea subdezvoltării 
și consolidarea independenței 
lor economice și politice. Cu
noaștem cît de greu este a- 
ceasta din propria noastră ex
periență; de aceea susținem 
cu căldură și din toate punc
tele de vedere, lupta popoare
lor africane pentru indepen
dență, pentru dezvoltarea lor 
de sine stătătoare,

în cursul convorbirilor pe 
care le-am avut am ajuns Ia 
o înțelegere deplină în legătu
ră cu dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice, tehni- 
Co-științifice, culturale dintre 
țările noastre, îmi exprim 
convingerea că acordul reali
zat în această privință va fi 
tradus în viată, că guvernele 
noastre — miniștrii, întreprin
derile și organizațiile respec
tive — vor acționa cu hotărire 
pentru a realiza în cele mai 
bune condițiuni prevederile a- 
cestui acord.

De asemenea, în cursul con
vorbirilor s-a evidențiat că e- 
xistă o identitate de vederi în 
cele mai multe probleme in
ternaționale, eă România și 
Republiea Africa Centrală sînt 
animate de dorința de a con
tribui la lupta împotriva co
lonialismului, neocolonialis- 
mului și imperialismului, la 
lichidarea focarelor de război 
și încordare din lume, la rea
lizarea unei lumi în care să 
fie exțluse forța și dominația 
imperialistă. Exjstă, în această 
privință, posibilități multiple 
de cooperare între guvernele 
și popoarele noastre și îmi 
exprim speranța că miniștrii 
noștri de externe vor acționa 
și în viitor, pe planul vieții 
politice și în organismele in
ternaționale, pentru a contri
bui la realizarea unei lumi 
mai bune, mai drepte, la in
staurarea unui climat de pace 
ți colaborare între popoare.

Toate acestea sînt înscrise și 
în comunicatul pe care l-am 
semnat astăzi, comunicat ce 
subliniază în mod clar prin
cipiile pe care țările noastre 
doresc să le promoveze în via
ța internațională — egalitatea 
în drepturi, respUctițl suvera
nității și independenței națio
nale, neamestecul îri treburile 
interpe, avantajul reciproc, a- 
sigurarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
destinele. Tată de ee. într-ade- 
văr. pentru popoarele noastre, 
pa și pentru tpate națiunilș 
pare doresc ca în lume să 
triumfe aeeșțe principii, se 
deschide o perspectivă minu
nată. Avem deplina convinge
re că. prin lupta popoarelor 
din întreaga lume, aceste prin
cipii vor triumfa. Constatăm 
cu plăcere, domnule președin
te, că în această luptă poporul 
român și poporul Republicii 
Africa Centrală se află pe a- 
ceeașj baricadă.

Doresc să ridic acest pahar 
pentru triumful acestor prin 
cipii, pentru ° lume a păcii și 
colaborării internaționale !

Pentru prietenie între po
porul român și poporul Repu
blicii Africa Centrală 1

în sănătatea domnului pre
ședinte Bokassa !

în sănătatea colaboratorilor 
dumneavoastră !

în sănătatea dumneavoastră, 
tuturor 1
• • • • •

a

în vederea înfăptuirii măsuri
lor concrete de aplicare a direc
tivelor de partid și (le stal in 
activitatea de sistematizare, Con
siliul de Miniștri a aprobat, 
printr-o hotărire. organizarea 
Comisiei centrale pentru siste
matizarea localităților rurale și 
urbane și a comisiilor locale de 
sistematizare.

Comisia centrală pentru siste
matizarea localităților rurale și 
urbane va funcționa, ca organ 
consultativ, pe lingă Comitetul 
de Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locala. Printre atri
buțiile stabilite Comisiei centrale, 
se numără întocmirea proiectu
lui programului național dg sis
tematizare a teritoriului și lo
calităților, iar după aprobare, 
urmărirea modului de realizare 
al acestuia : sprijinirea organe
lor loCalp în elaborarea studiilor 
și proiectelor de sistematizare 
ale teritoriilor județelor, muni
cipiilor, orașelor și comunelor

și urmărirea încadrării 
stor planuri în programul 
țional de sistematizare; 
boraroa de propuneri privind 
măsurile necesare pentru aplica
rea hotărîrilor de partid și de 
stat în domeniul sistematizării 
teritoriale, urbane și rurale; pro
movarea experienței înaintate 
din țara noastră și din străină
tate în întreaga activitate de 
sistematizare : îndrumarea acti
vității comisiilpr județene de 
sistematizare.

Față de principalele sarcini 
ee-1 revin. Comisia centra
lă pentru sistematizare va 
trebui să studieze atent trans
formările ce au Ioc in viața o- 
rașelor și satelor, să elaboreze 
principiile dc sistematizare a 
localităților in cadrul teritoriu
lui, ținind seama de dezvoltarea, 
în perspectivă, a orașelor și co
munelor și de ridicare și pe a- 
ceastă cale a condițiilor de via
ță ale populației.

ace. 
na- 

ela-

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, miercuri la amiază, pe 
președintele Uniunii interparla
mentare, André Chander
nagor.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
Mihai Levente, președintele 
Grupului român al Uniunii in-

terparlamentare, si Jlie Rădu- 
lescu, secretar al Grupului.

Cu acest prilej, au fost abor
date unele aspecte ale activității 
interparlamentare și contribuția 
Uniunii interparlamentare Ia pro
movarea relațiilor de colaborare 
și cooperare între state, la crea
rea unui climat de securitate și 
pace în Europa.

(Ageipres)

•fNț»’; CRONICA U.T.C
Tovarășul Ion 

prim secretar al 
U.T.C., ministru

Ilțescu,
C.C. al 

pentru 
problemele tineretului, a
primit ieri delegația Uniu
nii Tineretului Comunist 
din Spania, condusă de se
cretarul general al organi
zației, Elias Guttierres, 
care, la invitația C.C. al

U.T.C., face o vizită in țara 
noastră.

In cadrul convorbirii» 
desfășurată într-o atmos
feră caldă. prietenească, 
la care a participat tova
rășul Traian Ștefănescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
președinte a( U.A.S.R., s-a 
făcut o informare recipro
că asupra activității celor 
două organizații.

DECORĂRI LA CONSILIUL DE STA T
(Urmare din pag- 0

Socialiste“ și medalia de aur 
„Secera și Ciocanul“ tovarășu- * 
lui Mihail C. Blag, maistru 
principal la Uzina „Industria 
sîrmei“.

Totodată, au fost acordate 
„Ordinul Muncii“, clasa a II-a 
tovarășilor Vasile A. Lupea, 
inginer șef, și Traian Gh. Cri- 
stea, inginer șef de secție, iar ■ 
„Ordinul Muncii“ clasa a II-a 
și ordinul „Meritul Științific“, 
clasa a III-a, unui număr de 
16 muncitori, maiștri, ingineri 
și tehnicieni ai uzinei.

De asemenea, un număr de 
55 de salariați ai uzinei „In
dustria sîrmei“-Cîmpia Turzii, 
au fost distinși cu „Steaua 
Republicii Socialiste Româ
nia“, clasa a IV-a, „Steaua. 
Republicii Socialiste România“.’ 
clasa a V-a, și „Medalia Mun
cii“.

In cadrul aceleiași solemni
tăți, pentru îndelungată și 
rodnică activitate didactică și 
tehnico-științifică, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 70 de ani, 
a fost conferit „Ordinul Mun
cii“, clasa I, tovarășului Pavel 
I. Dorin, profesor la Institutul 
politehnic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ din București.

Din partea celor decorați a 
luat cuvîntul Eroul Muncii 
Socialiste Ion Stanatiev, direc
torul Uzinei „Industria sîr
mei“, care a spus, printre al
tele ’ Tn numele celor 3 500 
de comuniști, care alcătuiesc 
organizația de partid, puterni
ca forță a întregii noastre ac
tivități. în humele tuturor me- 
talurgiștilor de la „Industria 
sîrmei“ din Cjmpia Turzii, 
mulțumim conducerii de par
tid Și de stat pentru înalta cin
stire ce ni se aduce, pentru 
distincțiile acordate.

Noi vedem în aceasta pre
țuirea muncii și a rezultatelor 
obținute, un cald înderpn .pen
tru activitatea de viitor, Vă 
asigurăm că și pp mai departe 
colectivul nostru își va aduce 
cantributia la întărirea patriei 
dragi. Republica Socialistă 
România, la creșterea bunăstă
rii întregului nostru popor.

Rog să-rni permiteți ca. fo
losind acest prilej fericit, să

vă mulțumesc în mod deose
bit dumneavoastră, stimate 

Ceaușeșcu, 
’; indicații 

ocazia vizitelor pe

dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae 
pentru prețioasele 
date cu — 
care le-ați făcut în ultimii ani 
la uzina noastră, care consti
tuie pentru noi toți jaloane 
conducătoare în efortul pen
tru a obține performanțe teh- 
nico-economice tot mai ri
dicate.

A luat apoi cuvîntul prof. 
univ. Pavel Dorin, care a 
spus : Cu profund respect 
mulțumesc pentru acordarea 
acestei înalte distincții. în 
ultimii ani, alături de alți spe
cialiști, am contribuit la rea
lizarea tuturor obiectivelor 
hidroenergetice — irigații, ali
mentări cu apă- în ce privește 
valorificarea apelor, din punct 
de vedere complex și integrai, 
avem încă multe de făcut de 
acum înainte.

Mă angajez în fața dum
neavoastră, pentru că sînt încă 
în putere, să muncesc în așa 
fel Incit să valorific cit mai 
bine experiența dobîndită în 
cei 50 de ani de activitate ca 
inginer hidrotehnician și cam 
tot atîți de profesor în Insti
tutul tehnic superior, pentru 
a contribui la realizarea o- 
biectivelor prevăzute.

Adresîndu-se celor deco
rați. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Stimați tovarăși»

Doresc în primul rînd ca. în 
numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de 
Stat și al guvernujui să felicit 
în mod călduros întregul co
lectiv de muncitori, 
și ingineri ai 1 Izinei 
Sîrmei“ din Cimpia 
prilejui împlinirii a 
de la înființarea întreprinde
rii și, mai cu seamă, pentru 
rezultatele obținute in anii 
construcției socialiste; totoda
tă, felicit colectivul pentru 
distincția acordată astăzi uzi
nei.

De asemenea, doresc să feli
cit pe cei doi Eroi ai „Muncii 
Socialiste, pe ceilalți tovarăși 
din colectivul uzinei Cimpia

tehnicieni 
„Industria 
Turzii cu 
50 de ani

• • • • •

fusese o improvizație în e- 
chipa C.F.R.-ului. Ce lucruri 
năstrușnice se petrec vara in 
provincie, gindesc, cintă mu
zica militară in chioșcuri din 
centru, fuge cite o fată de 
la părinți, iată că sosește și 
cineva de la examen și sal
vează echipa de la retrogra
dare. Este ca înta’-un film cu 
Miky Roony și cu școli pline 
de elevi silitori. Cînd gre
șește faicg Nunweiller. hop al 
doilea panseu ! : Dinamo
București înceărcă niște va
lențe ofensive. Nu am nici o 
pretenție, nici Nicolae Iorga 
nu ar vorbi mai interesant 
in ritmul ăsta cu o minge în 
față. Ce bine e acasă ! Dacă 
mă duceam la Craiova, unde 
nu s-a mgrcat nici pînă

cut u foarfecă și a egalat. 
Au fost, vorba cintecului și 
a celui ce transmite : „bro
derie de incintare". îmi pla
ce, este ca în George Sand. 
Dembrovski „jucător de ca
libru greu a devenit un per
sonaj“, spune mai departe 
cineva, „de unde era un a- 
nonim la Vagonul“...

La Pitești, pe cind Enisei 
se pregătea să ®e trateze cu 
suc de portocale. Dobrin. de 
la 16 metri, ridică scorul la 
2—1, „Poate orgoliul lui a 
izbucnit, comentează »piche
rul 
Pină să înceapă 
doua aflăm că Farul conduce 
cu 2—1.

De la Pitești 
transmit lucruri

(ambiția, aș zice eu), 
repriza a

iar hi se 
superbe î

pri- 
dis-

Turzii pentru decorațiile 
mite. Acordarea acestor 
tincții - atît uzinei, cit și u- 
nili mare număr de tovarăși 
din această întreprindere, în 
frunte ci) directorul — consti
tuie o apreciere a muncii rod
nice depuse de întregul colec
tiv, a rezultatelor obținute 
pînă acum.

tn ultimii ani, uzina a cu
noscut o dezvoltare puternică; 
s-au făcut investiții mari, în
treprinderea a fost înzestrată 
cu utilaje moderne. Dorjm ca 
și în viitor rezultatele uzinei 
să fie Ja înălțimea 
pe care guvernul 
nostru le-a făcut 
pentru dezvoltarea 
nizarea acestei importante u- 
nități industriale a țării.

După cum știți, în cincina
lul următor, industria meta
lurgică are un program destul 
de mare. Noi dorim să reali
zăm o îmbunătățire calitativă 
a activității metalurgiei noas
tre. îndeosebi să realizăm în 

. țară un sortiment mai larg de 
oțeluri de înaltă calitate. în 
acest domeniu și uzinei dum
neavoastră îj revine un rol de 
însemnătate. Sperăm că uzi
na va aduce în acest sens o 
contribuție mai mare decît 
pînă acum.

Doresc să urez întregului co
lectiv, tuturor tovarășilor de 
față, directorului întreprinde
rii, noi succese în înfăptuirea 
programului ce revine uzinei
— atît în anul acesta, cit și. 
mai cu seamă, în cincinalul 
următor — pentru realizarea 
tuturor indicatorilor calitativi 
și economici. Dorim ca uzina 
dumneavoastră — pășind în a 
doua jumătate a veacului său 
de existență, deci într-o neri- 
oadă de mai mare maturitate
— să obțină și rezultate mai 
bune decîț Pînă acum,

îmi exprim convingerea că 
distincțiile acordate astăzi vor 
constitui un stimulent în plus 
pentru obținerea de noi succe
se in realizarea marilor sarcini 
care revin uzinei.

Vă doresc din toată inima 
realizări cit mai mari în acti
vitatea dumneavoastră, a în-

••••••
Miine, la Cîmpulung-Muscel, se da plecarea

eforturilor 
și poporul 
și Ie face 
și moder-

tregului colectiv. (Aplauze 
prelungite).

Doresc, de asemenea, i 
licit pe tovarășul Dorin 
profesor universitar, cu i 
împlinirii a 70 de ani, 
acordării acestei înalte 
tincții a Republicii Socialiste 
România. Aceasta constituie o 
apreciere, o recunoaștere a ac
tivității depuse în domeniul 
hidroenergetic, al învățămîntu- 
lui tehnic ; ea va constitui de
sigur, in același timp, imbold 
pentru o activitate susținută și 
în viitor.

Tri domeniul hidrotehnic 
avem încă multe de făcut. Pro
gramul adoptat de Comitetul 
Central în această privință 
este cunoscut. El oferă tutu
ror specialiștilor din acest 
sector un cîmp foarte larg de 
Activitate, Acest program ur
mează să fie completat în cin
cinalul viitor cu lucrări noi a 
cățor necesitate a apărut in 
urma analizei situației pro
vocate de calamitățile natu
rale, ,și pe care trebuie să le 
atacăm cu prioritate, cit și 
din hotărirea de a pune un 
maj mare accent în următorii 
ani pe hidroenergie. Specia
liștii din domeniul hidroteh
nic, care și-au dovedit și pînă 
acum capacitatea și pricepe
rea. vor putea să-și valori
fice mai larg cunoștințele, să 
contribuie la utilizarea tutu
ror resurselor de apă în folo» 
su| poporului, al ridicării ni
velului de viață a celor ce 
muncesc.

Iată de ce tovarășul Dorin 
Pavel, care nu are decît mo
tive de satisfacție pentru ceea 
ce a făcut, poate fi sigur că 
și în viitor cunoștințele sale 
vpr putea fi bine valorificate.

încă o dată vă 
doresc tuturor 
multă sănătate ! 
delungate).

șă fe- 
Pavel, 
ocazia 

și a 
I dis

feliciț și vă 
multi ani și 
(Aplauze in-

★
Nicolae Ceaușescu 

conducători de
Tovarășul 

și ceilalți 
partid șj de stat s-au întreți
nut apoi. într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, cu cei dis
tinși.

în concursul dotat cu TROFEUL „MOBRA“

Microroman
radiofonic

acum, ce chilipir era ! Pe 
cind așa, la Tg. Mureș Hajnal 
a trimis Politehnica în B. 
2—0 pentru A.S.A., care are 
răutățile ei de echipă care 
retrogradează. Este ca moar
tea care mai cară pe cite 
unul pe lumea ailaltă din 
mers. Aflu cu acest prilej că 
Ciutac este un veritabil dis
pecer și că un oarecare de 
la echipa locală „beneficia
ză de o lovitură de la mar
gine“. Îmi place stilul și măr
turisesc că într-o jumătate 
de oră am auzit lucruri an
tologice. Cînd se transmitea 
tocmai „o ieșire nepotrivită“ 
(vai !). 1—1 la Pitești ! Tot 
un dispecer i-a dat balonul 
lui Roșu care s-a ridicat din- 
tr-o pădure de picioare, a fă-

pe LereterEnisei l-a văzut 
urcind scările cabinelor gîfî- 
ind in timp ce de ne el 
curgeau valuri de sudoare 
(imagine dantescâ). De la 
Tg. Mureș o altă perlă : Po
litehnica atacînd și ratînd a 
dovedit că în această zi „de
butul reprizei secunde a fost 
de rău augur“, lată că a a- 
părut și „un nou introdus“ și 
fazele se petrec „îp jumăta
tea gazdelor“. La Petroșeni 
este 2—1 pentru Jiul, tocmai 
acum, cind Ozon se întoarce 
la București.
. Din nou Piteștiul, aflăm că 
arădpnii sînt lipsiți „de ex
plozie și seînteie“. Dobrin 
are : „voluptăți de a impro
viza ca intr-un concert de 
jazz“. Să fie al naibii care

mai merge la meci și nu stă 
acasă de aici înainte ’ C-ind 
am auzit eu. oare, atîtea lu
cruri interesante ? La Ora
dea este 1—0 pentru Crișul. 
Ce zice comentatorul : antre
norului lonescu i-ar mai tre
bui un coordonator și un ju
cător-forță, care să străpungă 
apărarea adversă. Cîte nu 
i-ar mai trebui antrenorului 
lonescu !

La Cluj, Radu Nunweiller 
a egalat și cîpd Minoiu se 
felicita pentru inspirația de 
a muta microfonul, Petrică 
a înscris și el un gol. Cine 
e Petrică ? Aflăm imediat : 
Petrică l-a înlocuit pe De- 
leanu și cum a intrat s-a și 
afirmat : autogol.

Este ca într-un film cu 
Stan și Bran, de data asta. 
Minoiu. mort de fericire 
inspirat sînt azi I Dar i

Mută microfonul la 
Mureș, 3—0 și acolo, 
gol !... Mergi Becaud.

La Pitești, cind F.C. Argeș 
domina mai elegant, Dem- 
brovski trage din întoarcere 
și se face tăcere ea la Pă
trunjel : 2—2. Nu trece multă 
vreme, un 11 metri in capita
la prunilor și Dobrin se în
dreaptă către balon ca la 
promenadă, zicea Enisei, și 
U.T.A. și-a dat foc la gea
mantan. Fundal sonor : Do
brin, Dobrin... (Se aude, Țo- 
pescule !).

De la Oradea ne sosește 
ultimul panseu : „Numai pe 
apărare nu te poți bizui, mai 
trebuie să și ataci“. O să mă 
gindesc o săpțămînă la ches
tiunea asta ! Și ca să nu uit 
acest miercuri radiofonic, hop 
și Enisei de la Pitești, apro
po de U.T.A. 
era ultimul 
tinereții nu

Noroc că 
ușoară...

Febra dinaintea
startului

> : ce
noi...

Tg.
Alt

(vasăzică nu 
panseu) : „Anii 

se măi întorc !“. 
a urmat muzică

• Organizatorii întrecerii — zia
rul „Șeînteia tineretului“ și Fede
rația română de motociclism — 
au pus la punct ultimele amă
nunte.
• Premiile substanțiale oferite 

de I.D.M.S. — „amenințate“ de ti
nerii alergători de la Uzina „6 
Martie“-Zărnești și Uzina „Me
trom“ din Brașov — care au adus 
îmbunătățiri motoarelor vehicole- 
lor pe care concurează.

Incepînd de astăzi, de la orele 
12, toți cei 36 de concurenți în
scriși In întrecerile primei ediții 
a Trofeului „Mobra“ sînt prezenți 
la Cimpulung-Mușcel. sediul cen
tral al competiției. Organizatorii, 
membrii comisiei de organizare, 
specialiști ai Federației se află și 
ei deja la locul desfășurării... 
„ostilităților" din care, primii în
vingători, simeni sjguri, vor ieși 
motoretele „Mobra“ și „CarpațU* 
pentru verificarea, încercarea și 
popularizarea cărora s-a instituit 
anume acest concurs. La ora cînd 
apar aceste rînduri participanții 
își încearcă autovehiculele, le a- 
duc ultimele retușuri și îmbună
tățiri pentru a-și asigura o func
ționare perfectă — bineînțeles în 
limitele prescrise de regulament — 
într-un regim de dificultate, fac 
curse de recunoaștere 
pe mici porțiuni.

Timpul se anunță și 
de favorabil. De fapt,
se vor desfășura în orice condi- 
țiupi atmosferice, iar circulația pe 
drumurile nublice — pentru a 
ve Ifica cunoștințele participanți- 
lor și în acest domeniu — nu va 
fi întreruptă, concurenții fiind 
obligați, în regim de concurs, să 
le respecte cit strictețe. Organi
zatorii, de aceea își declină orice

a traseelor

el deosebit 
întrecerile

răspundere morală și juridică In 
caz de accidente, acestea căzind 
în sarcina celor care le-au comis, 
Plecările se vor da individual, 
din, minut în mjnuti în ordinea 
crescîndă a numerelor de concurs, 
fiind interzisă pornirea motorului 
înaintea semnalului de plecare. 
Există și alte numeroase prevederi 
în regulament care stimulează e- 
fortul, verifică priceperea și ta
lentul tehnic al tinerilor partici
pante curajul și îndemînarea lor.

încă de pe acum se fac pronos
ticuri asupra presupușilor cîșțlgă- 
tori, Unii, văzindu-j ..cum lucrea
ză“ acordă șanse mari reprezen
tanților județului Brașov pentru 
primele locuri de-aici au sosit 
două echipe puternice, cei de la 
Uzina .,6 Martie" Zărnești. com
pus din 6 tineri si de la Uzina 
„Metrom' cu 4 tineri, unițăti in
dustriale care colaborează la con
struirea. la producerea motorete
lor românești. Dar timpul e scurt, 
nu mai e vreme de pronosticuri, 
peste maj puțin de 24 de ore. 3S 
de bolizi de calibru redus vor 
străbate în viteză văile Argeșului, 
defileul de la Bran. se vor cățăra 
pe serpentinele de la Bran, Pre
deal și Sinaia, vor înconjura In
tr-un circuit închis periferiile lo
calității Cîmpulung-Muscel, furni- 
zînd spectatorilor episoade de în
trecere spectaculoase, pline de 
tensiune. Inedit și, în consecință, 
de frumusețe.

Ziarul nostru — unul dintre ini
țiatorii și organizatorii concursului 
dotat cu Trofeul „Mobra“ — urea
ză succes tuturor concurentilor 1

V. cabulea
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BELGRAD 15. — Corespon
dentul Agerpres, George Io- 
nescu, transmite: Tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Execuiv, al Prezi
diului Permanent al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, care se află la 
odihnă in Iugoslavia, a fost 
primit la Brioni de Iosip Broz 
Tito, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. To-

varășul Iosip Broz Tito a reți
nut la dejun pe tovarășul 
Emil Bodnaraș.

Au fost de față Dimce Be- 
lovski, membru al Prezidiului 
U.C.I., și ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Belgrad, Vasile Șandru.

Primirea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

Intense consultări
politice la Roma

Premierul desemnat, Giulio Andreotti, a continuat în tot 
cursul zilei de miercuri, convorbirile în vederea soluționă
rii crizei de guvern.

După ce ziua de marți a 
fost consacrată întîlnirii cu 
delegațiile partidelor de cen- 
tru-stinga, la 15 iulie, An
dreotti s-a întîlnit la sediul 
parlamentului cu delegația 
P.C.I., alcătuită din Enrico 
Berlinguer, vicesecretar gene
ral al partidului, Umberto Ter- 
racini și Pietro Ingrao, pre
ședinții grupurilor parlamen
tare comuniste din Senat și, 
respectiv Camera deputaților. 
După convorbiri, Enrico Ber
linguer a declarat ziariștilor 
că „P.C.I. se pronunță pen
tru o politică economică 
nouă, menită să ducă la 
dezvoltarea sistemului pro
ductiv, bazată pe apărarea 
cuceririlor muncitorilor și pe 
inițierea unei politici de re
forme. De asemenea, sîntem 
ferm împotriva oricărei ten
tative de a dicta de la Roma, 
de către guvern, majoritățile 
ce trebuie să se formeze în 
mod liber în cadrul , regiunilor, 
provinciilor și comunelor, a 
subliniat vorbitorul. In ceea 
ce privește formula de gu
vern, convingerea noastră este 
că criza politică, ce se pre
lungește de mai multă vreme, 
nu poate fi depășită prin con
tinuarea coaliției cvadriparti- 
te“.

După convorbirile pe care 
le-a avut cu delegația P.C.I., 
premierul desemnat a primit 
delegația Partidului Socialist

Italian al Unității
(P.S.I.U.P.),

Au fost primite, 
nuare, delegații ale 
mațiuni politice italiene.

Proletare

în conti- 
altor for-

Guvernul mexican a. dat 
instrucțiuni ambasadorului 
său la Washington să prezin
te un protest oficial Statelor 
Unite în legătură eu prăbu
șirea pe teritoriul mexican a 
unei rachete americane ce 
transporta o capsulă cu încăr
cătură radioactivă.

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe me
xican a subliniat că ambasa
dorul va reaminti guvernului 
Statelor Unite angajamentul 
ce l-a asumat de a face tot 
ce este cu putință pentru a 
preveni căderea rachetelor a- 
mericane pe teritoriul Mexi
cului.

La originea demersului di
plomatic mexican se află că
derea probabilă pe teritoriul 
mexican a unei rachete ame
ricane de tip „Athena“ pur- 
tind o capsulă cu cobalt ra
dioactiv, lansată de pe poli
gonul din statul New Mexico. 
Pînă în prezent, nu au fost 
obținute date certe privitoare 
la locul în care s-a prăbușit 
racheta. Specialiștii ameri
cani sînt de părere că aceas
ta ar fi putut avea loc în a- 
propierea graniței dintre 
S.U.A. și Mexic.

Un purtător de cuvînt al 
Ambasadei Statelor Unite Ia 
Ciudad de Mexico a declarat 
că guvernul mexican a fost 
incunoștiințat de accident i- 
mediat după producerea Iui. 
Datorită altitudinii de la care 
revenea racheta, există posi
bilitatea ca ea să se fi dezin
tegrat în atmosferă, dar nu se 
exclude eventualitatea ca 
părți din rachetă să fi căzut 
pe teritoriul mexican.

MILITARE ROMÂNE
/V K. P. Ä mm

TINERII PE FRONTUL
D1N ANGola

PHENIAN 15 (Agerpres). — 
în continuarea vizitei în R.P.D. 
Coreeană, delegația militară 
română, condusă de general- 
colonel Ion Iortiță, ministrul 
forțelor armate, a făcut marți 
după-amiază o vizită la Minis
terul Apărării Naționale al 
R.P.D. Coreene, unde a ■fost 
primită de general de armată 
Toi Hiăn, ministrul apărării na
ționale.

Delegația a depus apoi co
roane de flori la Monumentul 
Eroilor Armatei Coreene, la 
Monumentul Eliberării și la 
Monumentul Prieteniei.

In seara zilei de marți, mi
nistrul apărării naționale a 
R.P.D. Coreene a oferit 6 re
cepție în,. cinstea delegației mi
litare române. Au fost prezenți 
general de armată O Jin U, 
șeful Statului maior, general- 
colonel Han Ik Su, sef al Di
recției superioare politice a ar
matei, Ke In Thia, ministrul 
comerțului exterior, Kin Ghen 
Ren, președintele Comitetului 
pentru afacerile economice ex
terne, Yang Hyeung Seup, mi
nistrul învățămîntului superior, 
Kuon Hi Gion, ministrul ad
junct al afacerilor externe, ge
nerali și ofițeri superiori, alte 
persoane oficiale coreene. Au 
participat, de asemenea, amba-

IRLANDA DE NORD. Baricade din Belfast urmărind prevenirea

sadorul Nicolae Popa, și mem
bri ai ambasadei Republicii So
cialiste România, atașați mili
tari ai ambasadelor străine din 
Phenian.

Luînd cuvintul la recepție, 
generalul de armată Toi Hiăn 
â arătat că armata populară 
frățească a României, făurită în 
lupta revoluționară pentru li
bertatea și independența pa
triei, s-a' dezvoltat într-o ar
mată puternică și modernă, ca
pabilă să apere munca crea
toare a poporului. Ne bucurăm 
sincer, a spùs el, de succesele 
ofițerilor și ostașilor armatei 
frățești a României în lupta 
pentru întărirea capacității de 
apărare a țării. Popoarele și 
armatele R.P.D. Coreene și Ro
mâniei, cu toate că sînt sepa
rate geografic printr-o mare 
distanță, sint strîns legate, se 
sprijină reciproc și colaborează 
în lupta împotriva imperialis
mului, pentru victoria cauzei 
socialismului. Vorbitorul a ară
tat că vizita în R.P.D. Coreeană 
a delegației militare române va 
contribui la consolidarea și 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și cooperare dintre popoa
rele și armatele celor două țări.

în cuvîntul său de răspuns, 
general-colonel Ion loniță a 
exprimat sentimentul de prie
tenie frățească și solidaritate 
internaționalistă al poporului și 
armatei României față de po
porul și armata R.P.D. Coreene. 
Arătînd 
ostașii 
profund
R.P.D. Coreene, vorbitorul a 
spus : „Poporul român salută 
călduros realizările R.P.D. Co
reene, consolidarea orînduirii 
socialiste pe tărîm economic și 
cultural, exprimîndu-și convin
gerea că aceste succese contri
buie la întărirea țărilor socia
liste și păcii în lume. Ele au, 
de asemenea, o mare însemnă
tate pentru realizarea unificării 
naționale a Coreei. Poporul ro
mân, a spus el, este alături de 
poporul coreean, care duce o 
luptă justă“.

Strîns unit în jurul conduce
rii de partid și de stat a Ro
mâniei, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul ro
mân este hotărît să înfăptuias
că mărețul program de edificare 
a societății socialiste, multilate
ral dezvoltate, elaborat de Con
gresul al X-lea al P.C.R., a 
spus vorbitorul.

în încheie/e, vorbitorul a a- 
rătat că ostașii români dau o 
înaltă prețuire prieteniei fră
țești cu ostașii R.P.D. Coreene, 
se bucură de succesele obținute 
de aceștia în lupta lor pentru 
salvgardarea libertății, indepen
denței și securității, patriei.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

că oamenii muncii și 
români urmăresc cu 

interes dezvoltarea 
vorbitorul 

„Poporul român

AFONSO VAN DUNEM, unul din conducătorii Tineretului Miș
cării Populare pentru Eliberarea Angolei, vorbește 

„Scînteii tineretului“

Cooperarea și securitatea- 
elemente inseparabile 
ale viitorului Europei

M. TEPAVAȚ DESPRE EVOLUȚIA POLITICĂ DE PE CONTI
NENTUL NOSTRU

Răspunzînd la interpelările deputaților. Mirko Tepavaț, secre
tar de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, a de
clarat în Skupștina Federală că evoluția politică din Europa 
capătă trăsături noi și semnificative, care — după aprecierea sa 
— ar putea crea perspective largi pentru dezvoltarea pozitivă 
a relațiilor intereuropene.

ridicate în cartierul Falls Road 
unor noi incidente.

■ ■■■■■■■■■

Tînărul acesta cu o barbă tunsă scurt a părăsit jungla doar 
pentru cîteva săptămîni. O misiune în Europa înseamnă, desi
gur, altceva decît grijile cotidiene ale luptătorului din guerilă. 
Dar — ne mărturisește fără ostentație — numără zilele ce-l des
part de clipa reîntoarcerii printre ai săi. „Riscurile sînt mari pe 
frontul din Angola. Datoria noastră este, însă, să fim alături de 
poporul care luptă" — spune cu convingere AFONSO VAN DU
NEM, membru al conducerii. J.M.P.L.A. (Tineretul Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolei).

Despre aceasta luptă 
relatează cu simplitatea 
unui ostas.

1
— Am cîștigat multe victorii, 

am parcurs un drum lung de 
luptă. în 1964 luptam mai ales 
în Cabinda. Din 1966 luptăm în 
10 din cele 15 districte ale An
golei. Colonialiștii au afirmat 
multă vreme că ar fi vorba de 
o „rebeliune" în curs de lichi
dare. Timpul a trecut, iar în 
prezent chiar dușmanii noștri, 
obligați să angajeze în Angola 
o armată de 80 000 soldați, tre
buie să recunoască existența 
unui război de proporții deose
bite. Comandamentul portughez 
nu-și mai poate deplasa unită
țile după propria voință. Fron
tul este prezent pretutindeni și 
luptătorii noștri dau lovituri 
grele inamicului. Peste o treime 
a țării a fost eliberată. Noi 
controlăm un teritoriu care 
este de cinci ori mai mare de
cît ce) al Portugaliei.

— Ce ne puteți spune 
despre evoluția situației 
militare ?

— Actualul moment este ca
racterizat prin faptul că unită
țile armate ale M.P.L.A. își des
fășoară acțiunile în zonele cen
trale ale Ăngolei care au o 
populație densă. S-a pătruns a- 
dînc în districtul Bie și chiar o 
parte a districtului Luanda, în 
care se găsește capitala țării, 
a trecut sub controlul nostru. în 
1969 s-au deschis două fronturi 
noi : cel de nord-est și central. 
Desigur, trebuie să reamintim 
că districtele Moxico, Kwanza 
norte, Zaire, Wuije, Kwando- 
Kubango formează zona elibe
rată în care s-a organizat pe 
baze noi viața economică, ad
ministrativă și social-culturală. 
Tn aceste condiții a devenit ne
cesară transferarea cartierului 
general al M.P.L.A. în interiorul 
țării, măsură ce a avut o in
fluență pozitivă deosebită. Im
pasul colonialist s-a accentuat. 
Lisabona a concentrat 80000 
soldați, utilizînd mari cantități 
de armament modern primite 
din partea aliaților ei din 
N.A.T.O. 58 la sută din bugetul 
Portugaliei este irosit în acest

război. Bilanțul îl cunoaștem. 
Colonialiștii constată că prin 
forță nu-și , măi pot restabili 
dominația. Fără îndoială, mai 
avem multe, foarte multe greu
tăți. însă, optimismul nostru

provine din generalizarea luptei 
armate. Bătăliile se duc aproa
pe în toate zonele de impor
tanță strategică. Multe din pos
turile militare ale inamicului 
sînt izolate și pot fi aprovizio
nate doar cu avioane. Militarii 
portughezi, deseori, nu se aven
turează să părăsească pozițiile 
fortificate. în zonele sudice în- 
tîmpinăm o serie de dificultăți, 
dar experiența trecutului ne in
suflă credința că vom reuși să 
le depășim...

— Care este aportul 
tineretului la lupta de 
eliberare a Angolei ?

— Tinerii formează baza ar
matei de eliberare și tot ei în
deplinesc cele mai grele sar
cini în teritoriul eliberat. Unii 
acționează în clandestinitate în 
zonele deținute de dușman. Tn 
anul trecut, cîfiva tineri au rea
lizat o spectaculoasă acțiune, 
deturnînd un avion portughez 
din Cabinda spre Congo-Braz- 
zaville. Un alt grup a aruncat 
în aer o instalație petrolieră. 
Incendiul declanșat a costat pe 
portughezi peste 6 000 000 es- 
cudos. Actele de sabotaj au de
venit frecvente iar autorii lor 
sînt, de obicei, tineri. Celulele

El s-a referit, în acest sens, 
la contactele intense și la acor
durile realizate deja între un 
număr din ce în ce mai mare 
de țări europene, care se orien
tează tot mai mult spre o con
ferință pentru cooperarea și 
securitatea europeană.

Secretarul de stat pentru afa
cerile externe al Iugoslaviei și-a 
exprimat părerea că evoluția 
actuală se caracterizează în spe
cial prin rolul mai activ și de 
mai mare importanță al unui 
cerc din ce în ce mai larg de 
țări europene, care consideră 
că o asemenea poziție corespun
de intereselor lor profunde și de 
perspectivă. Astfel, această evo
luție capătă trăsături tot mai 
democratice, care explică în 
mare măsură orientarea ei po
zitivă și perspectivele ei mai fa
vorabile.

Referindu-se la organizarea 
unei conferințe asupra colabo
rării și securității europene, 
vorbitorul a arătat că astăzi 
este mai limpede ca oricînd fap
tul că cooperarea și securitatea 
sînt două elemente inseparabile 
ale viitorului Europei. Nu poate 
exista securitate fără cea mai 

.largă cooperare în condiții de 
egalitate între toate țările Eu
ropei, după cum nu'poate exista 
o asemenea cooperare fără ga
ranții temeinice de securitate, a 
subliniat secretarul de stat 
iugoslav. Există acum csndiții 
realiste — a continuat vorbito
rul — pentru continuarea con
sultărilor din ce în ce mai in
tense și pentru punerea lor pe 
o bază multilaterală mai larg 
acceptabilă, la care Iugoslavia 
va contribui în continuare cit 
mai mult posibil. Aceasta, a 
adăugat Tepavaț, va constitui o 
etapă mai concretă a pregătiri
lor pentru o conferință cu par
ticiparea tuturor țărilor euro

pene care doresc, precum și cu 
participarea Statelor Unite și a 
Canadei. . -~

Toate acestea, a subliniat în 
încheiere secretarul de, stat 
pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, nu înseamnă 
că dificultățile din Europa au 
fost învinse. Dar, a relevat el, 
se poate spune că se intensifică 
eforturile în vederea unui sis
tem de relații în cadrul căruia 
toate popoarele europene se vor 
bucura de o independență reală, 
într-o interdependență bazată pe 
egalitate, în care importanța Eu
ropei, ca un factor pozitiv în 
evenimentele internaționale, va 
fi tot mai mare.

MEMORANDUMUL 
GUVERNULUI 

AUSTRIAC
Consiliul de Miniștri al Aus

triei a aprobat marți textul 
unui memorandum în legătură 
cu pregătirea conferinței ge
neral europene pentru secu
ritate. Intr-un interviu acor
dat radioteleviziunii austriece, 
Rudolf Kirchschlaeger, minis
trul de externe austriac, a de
clarat că acest document a fost 
redactat de către Austria cu 
scopul de a „consemna în scris 
interesul pe care-1 poartă gu
vernul de la Viena unei astfel 
de inițiative“. Ministrul de ex
terne austriac a relevat, tot
odată, că problema țărilor par
ticipante la o astfel de confe
rință a fost reglementată în 
Declarația de la Budapesta a 
țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia. El a precizat 
că, în concepția guvernului 
austriac, la o astfel de confe
rință ar urma să participe 
toate țările europene, inclusiv 
R.D.G. și R.F.G. „ca două 
state europene cu drepturi

egale“, precum și S.U.A, și 
Canada.

Rudolf Kirchschlaeger a 
menționat că textul memoran
dumului austriac va fi supus 
aprobării parlamentului după 
care va fi remis guvernelor in
teresate.

ATENTAT IN BOLIVIA
• ÎN CAPITALA boliviana a 

avut loc marți un atentat îm
potriva generalului Rogelio Mi- 
randa Baidavia, comandantul 
forțelor terestre ale Boliviei. în 
locuința acestuia a explodat o 
bombă. Potrivit unor observa
tori, generalul Baidavia ar fi 
devenit ținta atentatului pentru 
rolul jucat în schimburile ce 
au avut loc in conducerea ar
matei Boliviei.

Grevă în Bengalul de vest

• MIERCURI la amiază, 
Ivan Mihailov, membru al 
biroului politic al C.C. al 
P.C.B. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, l-a primit pe 
Mircea Malița, ministrul în- 
vățămintului din Republica 
Socialistă România. La în
trevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost de față 
Ștefan Vasilev, ministrul 
invățămîntului public din 
R.P. Bulgaria, precum și 
Nicolae Blejan, ambasado
rul țării noastre la Sofia.

în statul indian Bengalul de Vest a început marți greva gene- 
,rală a muncitorilor, organizată la apelul Frontului Unit de 
Stingă, în frunte cu Partidul Comunist. Greva a afectat întreaga 
viață economică a regiunii respective : După cum informează 
agențiile de presă, în capitala Bengalului de Vest, Calcutta, a 
fost paralizată activitatea tuturor fabricilor, magazinele au fost 
închise, tramvaiele și autobuzele n-au mai circulat, iar la aero
portul internațional din oraș au fost suspendate toate cursele 
aeriene.

Greviștii cer dizolvarea Adunării legislative locale și organi
zarea alegerilor în vederea constituirii în Bengalul de Vest a 
unui nou guvern, care să reprezinte interesele majorității 
populației.

Starea de tensiune din acest stat indian este, după opinia 
observatorilor, o continuare a crizei declanșate după demisia 
primului ministru al guvernului local, Ajoy Mukherjee, la 18 
martie a.c. Demisia a fost determinată, după cum s-a anunțat la 
timpul respectiv, de disputele dintre liderii diverselor partide 
politice care alcătuiau echipa ministerială. Ea a fost urmată de 
repetate ciocniri între diversele grupări rivale, reprezentate în 
parlamentul local, precum și între acestea și poliție, incidente ce 
s-au soldat, începînd din martie, potrivit datelor oficiale, cu zeci 
de morți, sute de răniți și numeroase arestări. Consultările gu
vernatorului statului, S. S. Dhavvan, cu reprezentanții fostei coa
liții guvernamentale — Frontul Unit de Stingă — la care partici
pau 14 partide, nu au dus la soluționarea crizei.

ȘEDINȚA UNUI 
COMITET SPECIAL AL 

O.N.U.
• LA PALATUL Națiunilor 

din Geneva au început lucră
rile Comitetului Special O.N.U. 
pentru definirea agresiunii. în 
cadrul primei ședințe, șeful de
legației române, Gheorghe Bă- 
descu, a fost ales vicepreședin
te al Comitetului.

• NICOLAE ECOBESCU, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe al. Republicii 
Socialiste România, care se 
află într-o vizită la Phenian, 
a fost primit de Pak Sen Cer, 
al doilea vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri al > R.P.D. 
Coreene, cu care a avut o con
vorbire prietenească,

• CRIZA de guvern din Fin
landa a luat sfîrșit prin formarea 
unui guvern de coaliție de cen
tru — stingă, cuprinzînd cinci 
partide politice sub conducerea 
fostului ministru de externe, Ahti 
Karjalainen, și dispunînd de o 
majoritate de 144 de mandate 
din cele 200 cile are parlamen
tul țării.

Actuala coaliție s-a închegat, 
deci, prin lăsarea la o parte a 
Partidului rural și a celui conser
vator, cele 17 portofolii ale gu
vernului cuprinzînd membrii 
ai: Partidului de Centru (primul 
ministru Ahti Karjalainen), Par
tidului social-democrat (ministrul 
de externe Vaino Lcskinsen), V- 
niunii Democrate a Poporului 
Finlandez (incluzînd și Partidul 
Comunist), Partidului liberal și 
Partidului popular suedez.

CONSTITUȚIA 
PROVIZORIE 
IRAKIANĂ

• LA BAGDAD urmează 
să fie dată publicității con
stituția provizorie a Iraku
lui, a anunțat Saddam Hus- 
sein, secretar general ad
junct al Partidului Baas 
(de guvernămint). „Această 
constituție, a precizat el, 
prevede crearea unei adu
nări naționale. Ea conține, 
de asemenea, principalele 
puncte ale comunicatului de 
la 11 martie a.c., care deter
mină drepturile naționale 
ale poporului kurd într-un 
Irak unit“.

• CUNOSCUTUL cîntăreț și 
actor de origine spaniolă Luis 
Mariano a încetat din viață la 
Paris, în primele ore ale zilei 
de miercuri. De la internarea sa 
în spital, la 9 iulie, în stare de 
inconștiență, Mariano nu și-a 
mai recăpătat cunoștința.

• LA LIMA a fost dat pu
blicității un bilanț al pierderi
lor provocate de cutremurul de 
pămînt ce a avut loc la 31 mai. 
Potrivit acestui nou document, 
numărul total al celor care și-au 
pierdut viața în urma acestei 
catastrofe se ridică la 70 000. 
Documentele anterioare men
ționau doar 50 000 de morți.

O hartă întocmită de patrioții angolezi: zonele hașurate sînt eli
berate de către unitățile M.P.L.A.

M.P.L.A. din centrele urbane or, 
ganizează aceste acțiuni de re-» 
zistență. Tineretul dă dovadă îți 
toate împrejurările de un admi
rabil spirit de sacrificiu. Coman
dantul Jose Mendes de Car- 
valho Henda, care a căzut pe 
cîmpul de onoare în aprilie 
1968, este un exemplu glorios 
pentru tineretul nostru. II cu
nosc bine pentru că doar cu o 
lună înainte de sfîrșitul lui tra
gic fuseserăm împreună. Avea 
doar 26 de ani cînd și-a pier
dut viața într-un atac curajos, 
împreună cu un grup de luptă
tori a atacat o cazarmă portu
gheză distrugînd-o. Dar în 
cursul ultimului asalt, cînd mi
siunea se apropia de sfîrșit, un. 
soldat portughez l-a împușcat. 
Moartea comandantului iubit al 
armatei noastre ne-a îndurerat 
dar am jurat să-l răzbunăm ob- 
ținînd victoria decisivă asupra 
colonialismului, cucerind inde
pendența Angolei. Ziua în care 
Henda a căzut este celebrată, 
în fiecare an, în teritoriul e'r- 
berat, ca zi a tineretului.

— Informații din ziaro 
occidentale relatau des
pre intenția unor portu
ghezi din Angola de a 
proclama „independența" 
țării în stilul lui lan 
Smith ?

— N-ar fi exclus, dar o ase
menea tentativă nu poate fi de
cît falimentară. Există un inte, 
res al capitalului străin față 'de 
bogățiile Angolei. Terenurile 
diamantifere și zăcămintele pe
troliere exercită o tentație care 
uneori neliniștește Portugalia 
subdezvoltată. Dar Caetano, ca 
și Salazar, nu vrea să renunțe 
la Angola. De altfel, condițiile 
angoleze sînt altele decît cele 
din Rhodesia. Lupta pe care o 
ducem, intensitatea acțiunilor 
noastre militare, reprezintă un 
factor de descurajare a unor 
asemenea proiecte. Este ade
vărat, colonialiștii desfășoară 
în prezent o „operațiune psiho
logică" de corupere a angole
zilor, mai ales a celor tineri. Se 
promit drepturi, se fac făgă
duieli în privința posibilităților 
de Instruire și de obținere ,1a 
unor slujbe în administrație. 
Angolezii nu cad, însă, în cap
cana acestor făgăduieli. Ei știu 
că au o singură cale pentru a 
obține victoria : cea a luptei ar
mate. M.P.L.A. se bucură de un 
prestigiu incontestabil, recunos
cut chiar si de Organizația 
Unității Africane. M.P.L.A. este 
exponentul real al aspirațiilor 
vitale ale întregului nostru po
por.

— Și acum, în înche
iere, dorim să cunoaștem 
părerea dv. despre vizita 
întreprinsă în România.

— Sînt foarte satisfăcut de 
această vizită. Mă găsesc pen
tru prima oară în România dar 
prietenii români m-au înconju
rat cu multă căldură, dovedind 
o solidaritate emoționantă cu 
lupta poporului și tineretului 
nostru. Contactele avute la C.C. 
al U.T.C. au fost fructuoase. Am 
discutat probleme care ne pre
ocupă, mai ales situația din An
gola și am afirmat dorința re
ciprocă de a dezvolta legătu
rile dintre organizațiile noas
tre. Apreciez pozitiv relațiile 
noastre cu Uniunea Tineretului 
Comunist, mulțumind călduros 
pentru sprijinul multilateral pe 
care îl primim. Sprijinul vostru 
consolidează lupta pe care o 
ducem pentru independență șî 
libertate.

EUGENIU OBREA

Sesiunea Sovietului
Suprem al U.R.S.S.

La Moscova s-a încheiat 
prima sesiune a Sovietului 
Suprem al U.R.S-S. al celei 
de-a 8-a legislaturi. Sesiunea 
a ales Prezidiul Sovietului 
Suprem și a aprobat lista nou
lui guvern. în funcția de pre
ședinte al Prezidiului a fost 
reales Nikolai Podgornîi, iar 
ca președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a fost nu-, 
mit Alexei Kosîghin. Ca prim- 
vicepreședinți a; Consiliului 
de Miniștri au fost desemnați 
Kirill Mazurov și Dmitri Po- 
leanski.

Sesiunea a aprobat, de ase
menea, Bazele Legislației 
Muncii în U.R.S.S., o declara
ție cu privire la situația din 
Indochina și o declarație cu

privire la situația din Orien
tul Apropiat.

în declarația cu privire la 
Indochina, Sovietul Suprem 
cheamă parlamentele tuturor 
țărilor, pe toți oamenii de 
bună credință să protesteze 
împotriva acțiunilor agresive 
ale S.U.A. în' această parte a 
lumii, pentru a se asigura po
poarelor Indochinei posibilita
tea de a-și hotărî singure 
soarta, fără amestec din afa
ră.

Declarația cu privire la si
tuația din Orientul Apropiat 
cheamă să se ia măsuri care 
să asigure o reglementare po
litică în această regiune, pe 
baza îndeplinirii integrale a 
Rezoluției Consiliului de Se
curitate din noiembrie 1967.

In zona septentrională a 
Vietnamului de sud este sem
nalată o intensificare deose
bită a acțiunilor ofensive lan
sate de forțele patriotice — 
relatează corespondenții agen
țiilor de presă. Ciocniri vio
lente între detașamentele pa- 
trioților și unități ale trupelor 
rmericano-saigoneze au avut 
loc în ultimele 48 de ore mai 
ales în regiunea Khe Sanh, în 

' calea A SHau și în împreju
rimile fostei capitale imperiale, 
Hue. Lupte cu caracter spo
radic au fost semnalate, de a- 
semenea, în apropierea orașu
lui Da Nang.

In Delta Mekongului — in
formează, pe de altă parte, a- 
gențiile de presă — forțele 
patriotice au lansat un pu
ternic atac asupra fortifica
țiilor deținute de trupele sai- 
goneze la aproximativ 100 ki
lometri de capitala sud-viet- 
nameză.
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