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Proletari din toate tarile, uniți-vă !

SĂPTĂMÎNAU.

de AL. IVASIUC

începînd această ru
brică, întîi să ne defi
nim obiectul și să ne 
lămurim rosturile, ca un 
fel de program care să 
ne oblige. Trăim într-o 
lume a informației, a- 
flăm mult, se petrec e- 
venimente dintre care 
multe ne determină di
rect sau indirect. Viețile 
oamenilor sînt legate 
mai strîns în societatea 
modernă, decît într-o 
societate în care fiecare 
își vede de treaba lui. 
Membri ai societății, nu 
sîntem doar spectatori, 
toți facem cîte ceva care 
hotărăște printr-un lanț 
lung de cauze și efecte 
viața altora și a întrecții 
societăți. Sfera politică 
este foarte largă în so
cietatea noastră, ea nu 
se referă doar la con
ducere și raporturi de 
putere, cuprinzînd acțiuni 
foarte variate, toate a- 
cele acțiuni legate de 
comunitate. Politica nu 
este numai treaba unor 
instituții, ci a fiecărui 
cetățean, nu cuprinde 
numai o hotărîre im
portantă, dar și o ac
țiune economică, efortul 
centru săvîrșirea unui 
mare obiectiv industrial, 
o problemă morală în 
dezbaterea societății, 
un act cultural de seamă 
cu mari repercusiuni, tot 
ce privește viața și vii
torul poporului nostru. 
Societatea socialistă are 
un program, este prin 
definiție deschisă spre 
viitor, își propune o ne
încetată perfecționare, 

toate domeniile. Tră
im cu conștiința că ziua 
de mîine nu va repeta 
pe aceea de astăzi, că 
va trebui să găsim forme 
adecuate pentru o dez
voltare neîncetată, eco
nomică, politică, institu
țională, culturală, juridi
că. Urmărirea acestui 
program, qîndirea punc
telor nodale, descoperi
rea principiului și a 
consecințelor în spatele 
faptelor, integrarea eve
nimentelor în marele e- 
fort de construcție și 
dezvoltare, pot fi pasio
nante. Să ne punem în
trebări și să răspundem 
la ele, să fim contempo
rani cu noi înșine, să ob
servăm tendințele și di
namica, să deducem din 
ce se întîmpiă ce se va 
întîmpla. Acesta este 
«■ostul principal al unui 
comentariu politic. El 
trebuie să reflecte marile 
tendințe ale societății 
noastre socialiste, trebuie 
să facă înțeleasă politica 
partidului, dar are și mo-
(Continuare în pag. a Il-a)
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Combinatul siderurgic Hunedoara: Se elaborează o nouă 
șarjă de oțel
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PRIMIRE
LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Luni, 27 iulie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat, a primit la 
Mangalia-Nord pe compozito
rul grec Mikis Theodorakis, 
militant de frunte pe tărîmul 
luptei pentru triumful cauzei 
democrației, libertății, progre
sului și păcii, care se află în 
vizită în țara noastră.

La primire au participat to
varășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ghizela Vass, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

(Agerpres)
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DE CE V-AȚI

PARASIT

ÎNTREPRINDEREA
Nici dacă aici, la poarta uzi

nei „Rulmentul“ din Brașov, 
s-ar vinde bilete pentru meciu
rile de fotbal ale echipei „Stea
gul roșu“ și tot n-ar fi o mai 
mare aglomerație, o mai mare 
îmbulzeală în fiecare diminea
ță. Tinerii, căci cei mai mulți 
sint tineri — sosesc de obicei 
pe la orele 9 pentru ca jumă
tate de oră mai tîrziu un func
ționar al serviciului personal 
să-i întimpine cu căldură, fre- 
cindu-și mîinile de bucurie.

— Bine ați venit, le zice el.
— Să trăiți, răspund unii.
— Salut, nea Petrică (numele 

este convențional), ce mai faci ? 
răspund alții. Aceștia din urmă 
îl tratează cu amiciție pe func
ționar. Ei se cunosc, își string 
afectuos mîinile. Au 
de-a face împreună, 
începe operațiunea 
simplă cu putință :

mai avut 
Și apoi 
cea mai 
angajarea

Uzina „Automatica“ — Bucu
rești. In imagine ■ tinerii Că
răuș Vasile si Cotoțonțu Nico
lae, lucrînd la montarea unor 

panouri electrice
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noilor (și vechilor) muncitori. 
Cine a vorbit de birocrație, de 
formalism, de acreala funcțio
narului de la ghișeu ? Totală e- 
roare. Cel puțin aici, la poarta 
uzinei „Rulmentul“, unde res
pectivul tovarăș lucrează cu 
iuțeala și corectitudinea unui 
calculator electronic, model 
1980. Explicația este simplă : 
funcționarul este foarte intere
sat in munca sa, pentru că 
n-are îndatorire mai sfintă de
cît aceea de a angaja munci
tori. Cît mai mulți muncitori. 
Nu contează meseria, nu con
tează dacă au sau n-au o me
serie. Totul e să angajeze. 
Altfel el știe că uzina va „mer
ge“ ca o mașină căreia i s-a 
spart un rulment. Și-apoi mai 
e și rutina. De ani de zile el 
face fără intrerupere, zi de zi, 
această muncă, la poarta 
nei.

— Cam cîți ați angajat 
viața dumneavoastră ?

— în viața mea de salariat al 
serviciului personal, mai pre
cis în ultimii cinci ani, — vreo 
zece mii.

— Și cîți salariați are în pre
zent uzina ?

— Peste două mii...
îmi încrunt sprîncenele a ne

dumerire. El înțelege și se gră
bește să mă lămurească cum 
vine chestia.

— Știți, eu ii angajez, iar un 
alt coleg de-al' meu — in pa
rare). îi decontează. Deci, cam 
ciți intră pe la mine, cam tot 
atiția ies pe la el.

Nu-i nici o exagerare. Uzina 
„Rulmentul“ din Brașov, renu
mită pentru calitatea 
lor sale, nu este mai. 
numită 
local — 
a forței 
stoicism 
zile. Ca .... ..... 
înghite zilnic zeci de noi sala- 
riăți, care ,îi bat la poartă, de 
multe ori aceiași care cu puțin 
timp in urmă plecaseră tot de 
aici — pentru ca în ciuda aces
tui zel să ducă, lotuși in per
manență lipsă de'muncitori. Cîți 
vin, atiția pleacă. In semestrul

I al țcestui an, s-au 
909 și au decontat 984. 
plicar.ea cayzelor care 
fluctuația cerem părerea

■ ■■■■■■■■■■

— cel puțin 
pentru marea 
de muncă pe 
o suportă de ani 
un aspirator uriaș
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?
angajat 
în ex- 
intrețin 

tova-

TINERII ABSENTEAZĂ,
DAR NICI NU AU FOST

SOLICITAT!
De la Comitetul județean Ti

miș al U.T.C. am plecat în te
ren înarmați cu asigurarea că la 
ultima plenară toți secretarii co
mitetelor comunale au primii

a- 
stu
Un

Telegrama cetățenilor Dejului 
adresată tovarășului 

Mcolae Ceaușescu
MULT STIMATE TOVARĂȘE CEAUȘESCU,

Noi, cetățenii municipiului Dej, loviți dureros de calami
tatea inundațiilor din acest an, trăim o continuă acțiune de 
refacere și dezvoltare a vieții economice și sociale a așe
zării noastre năpăstuite de potopul apelor prăvălite peste 
noi în mod neprevăzut și ca niciodată. Am repus în activi
tate toate întreprinderile și instituțiile lovite de calamitate, 
am recondiționat și refacem sute de locuințe inundate. Con
struim întregi cartiere cu locuințe personale și blocuri cu 
apartamente particulare și de stat. Pînă în prezent, toate 
cele 220 de apartamente, suplimentare la planul pe 1970, 
ca urmare a inundațiilor, sînt în lucru, iar pînă la finele 
acestui an, vor fi date în folosință familiilor sinistrate.

Cu toate acestea, nimic, nici o preocupare nu poate stă
vili sentimentul nostru de stimă și prețuire nemărginită ce 
se îndreaptă spre dumneavoastră. iubite tovarășe Ceaușescu. 
Nu putem uita că tot ceea ce facem e cu povața și spri-

(Continuare în pag. a V-a)
(Continuare în pag. a 111-a)

produse- 
puțin re- 
pe plan 
fluctuație 
care

ROMULUS LAL
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TEATRUL DIN SIBIU ALEARGA DUPĂ SPECTATORI

In apa mării

i -

cu 
de 
ea Scopul (nobil) nu 

scuză mijloacele

MIȘCAREA IN AER
Patru milioane de elevi din 

școlile de toate gradele se află 
în vacanța de vară. O dată cu 
aceasta și pentru organizatorii 
vacanței s-au amplificat preocu
pările în vederea angrenării ele
vilor la acțiuni dintre cele mai 
utile și interesante. In 
privință activitatea de educație 
fizică și sport oferă o varietate 
de forme atractive și reconfor
tante de practicare a exercițiilor 
fizice, a spoitului și turismului.

Fără a ne propune să intrăm 
în detalii pe această temă consi
derăm, totuși, necesar să facem 
cîteva referințe la unele aspecte 
de actualitate și cu caracter prac
tic pe care le ridică organizarea 
și desfășurarea activității sporti
ve pe plan 
nu merg în 
terjudețene 
locuri este 
ganizată.

LIBER

această

Un aspect important al rezol
vării unei activități sportive de . 
amploare și la nivelul cerințele-, 
îl reprezintă în primul rînd asi
gurarea condițiilor materiale co
respunzătoare. După 
monstrat inițiativele

cum au Ne
reușite din

constitui un loc ideal pentru or
ganizarea petrecerii plăcute 
recreative a orelor 
elevilor. Diferitele forme sub 
care acestea s-au pus la dispozi
ția tineretului au declanșat în 
rîndul acestuia un interes care

și
iibere ale

ARENELE VACANȚEI

local cu 
tabere și 
și care 

neglijată

elevii care 
excursii in- 
în multe 

și slab or-

ultimul timp, o formă eficentă 
de acțiune pentru ca activitatea 
sportivă să devină în timpul li
ber al tineretului una din pre
ocupările principale este pune
rea tuturor bazelor sportive la 
dispoziția elevilor în anumite 
zile și între anumite ore. Expe
riența dovedește că în-perioada 
vacanțelor bazele sportive pot

trebuie valorificat printr-o orga
nizare cît mai atentă și judici
oasă. Tocmai de aceea impor
tant pentru reușita acțiunii este 
forma sub care se concepe orga
nizarea activității sportive de 
masă și modul cum se rezolvă 
accesibilitatea elevilor. La orașe, 
unde mai ales dimineața mulți 
elevi lămîn fără supravegherea

părinților în orele cînd aceștia 
sînt la lucru, se poate realiza zil
nic „ziua porților deschise“ pe 
toate bazele sportive ale cluburi
lor, asociațiilor, consiliilor popu
lare, școlilor, cartierelor etc.

în aceste zile elevilor care vin 
însoțiți de către cadre didactice, 
cît și celor care vin din proprie 
inițiativă, trebuie să li se asigure 
accesibilitate operativă de intrare 
și condiții — materiale, echipa
mente etc. — de a practica dife
rite ramuri sportive, de a putea 
să se antreneze și să participe 
Ia competiții care se organizează 
special pentru ei. O notă de in
teres sporit o dă organizarea 
unor întreceri cu caracter de 
masă individuale si pe echipe 
constituite pe clase, cartiere, 
străzi, grupuri de prieteni. Dar

GH. VLĂDICĂ

(Continuare în pag. a V-a)

în urmă cu trei luni, în mai, 
Teatrid din Sibiu venea în tur
neu bucureștean cu un reperto
riu foarte sonor : Shakespeare, 
Radu Stanca, Lucian Blaga. Tur
neul a eșuat. Presa l-a consemnat 
mai mult cu titlu informativ, pu- 
blicid a evitat în asemenea mod 
sala Operei (unde au avut loc 
spectacolele) încît se putea nu
măra mai multe scaune goale de
cît. spectatori. Am zice: un tur
neu eșuat — un accident. Dar, 
pe harta teatrală a țării. Sibiul 
se prezintă la linia de plutire. în 
anonimat. Suficiență ? Mediocri
tate a forțelor artistice ? Indife
rență a colectivului în fața posi
bilei străluciri creatoare ? Lipsă 
de interes din partea publicului 
sibian ?

La Sibiu pare să ni se confir
me ultima ipoteză : apatia publi
cului. Teatrul nu are public. 
„Dar îl avea. Un public prieten 
și numeros. S-a pierdut în ulti
mii 3—4 ani. Fiecare an — un 
număr mai mic de spectatori" — 
ne spune organizatorul de spec
tacole II. Zigler.

Motivul ? Repertoriul promis 
la început de stagiune nu e res
pectat. Spectacolele sînt suspen-

date cu o oră-două înainte de re 
prezentație. Actorii și regizorul 
tînăr existenți în teatru stau ne
folosiți. într-un cuvînt, crasă ne
seriozitate.

Tovarășul Stratulat, de la Co
mitetul municipal U.T.C. : „Tea
trul la noi este,o ruină. O ruină 
care vrea să strălucească. Reper
toriul propus — strălucirea — 
era formidabil de pretențios. Am 
zis : vor să facă educație esteti
că. Spectacolele — ori nereușite, 
ori înlocuite cu texte palide, mi
nore. Deci, am crezut întîi că 
vom vedea piese „grele". Era un 
prag înalt, dar avea șanse de reu
șită. Dar tineretul sibian a fost 
mereu absent din preocupările 
teatrului".

Repertoriul stagiunii ’69 : „Al 
4-lea anotimp", „Eseu...“, „Cu 
ochii legați" (comedie bulevar
dieră de Feydeau), „Moartea ul
timului golan" și un experiment 
după textul „Năpasta". Singurele 
momente interesante, de ținută : 
Recitalurile Blaga, Radu Stanca.

— Ce piese pentru tineret au

LILIANA MOLDOVAN

(Continuare în pag. a IV-a)

indicații exacte privind mobili
zarea tinerilor în campania 
gricolă, inclusiv elevii și
denții aflați în vacanță,
prim popas la C.A.P. Chizătău.
In cîmp îl întîlnim pe ingine
rul Petru Maghiar.

— Din cele 270 hectare în- 
sămînțate cu grîu am recoltat 
aproape 50. Restul, cu cele pa- 
fru combine și viteza de lucru 
mică în comparație cu posibili
tățile reale ale utilajelor,' impusă 
de iarbă și umiditate, sperăm să 
le terminăm pînă în 10 august.

— Care este prezența tineri
lor, a elevilor și studenților din 
comună aflați în vacanță ?

— Foarte bună, 
aici astăzi nu sînt decît 
i-ați fi putut întîlni pe unii din 
ei la prășit, în sectorul zooteh
nic, în legumicultura. Și-au aju
tat părinții. Și ori de cîte ori 
este nevoie sînt prezenți.

Elena Todea, o tînără delega
tă la combină, ne prezintă o în
treagă listă cu astfel de tineri. 
Ecaterina Mihoc, elevă în clasa 
a Xl-a la liceul din Belinț, 
Gheorghe Călin — anul II Elec
trotehnică și Gavrilă Hațeg — 
anul trei Studii economice din 
Timișoara, Eugenia Pava, din 
clasa a XlI-a tot din Timișoara 
și mulți alții. „La noi — ne spu
ne președintele C.A.P., Constan
tin Hațeg — nu s-a întîmplat să

Chiar dacă 
doi,

fi rămas în întîrziere vreo lu
crare“. „Băiatul meu, ne mărtu
risește cooperatorul Ion Călin, 
trebuie să știe să țină și sapa în 
mînă, deși el va ajunge inginer“. 
„Am înlocuit-o pe mama la zoo
tehnie pentru pa să meargă la 
sapă“ mi-a spus Eugenia Pava, 
pe care am găsit-o în aceeași zi 
la același sector. Declarații în e- 
sență similare ne-au făcut și alți 
părinți sau tineri întîlniți pe 
cîmp, în zootehnie sau la gră
dină.

Cu ajutorul vicepreședintelui 
Ion Mar cu și a inginerului Ho- 
rațiu Almașu de Ia Belinț, re
curgem la cîteva calcule. Pen
tru ca munca în aceste zile să 
se desfășoare cu bune rezultate 
în toate sectoarele cooperativei 
agricole, zilnic ar fi nevoie de 
300 de brațe de muncă. Or, nu
mărul acestora nu este nici pe 
jumătate atins. In acest timp, 
zilnic din comună fac naveta la 
Timișoara peste 130 de persoa
ne, dintre care majoritatea sînt 
tineri. La aceștia se adaugă cir
ca 60 de elevi și sttidenți ce sînt 
în prezent în vacanță, care lo
cuiesc în comună. „Dacă dintre 
ei numai o parte ar veni la lu
cru am face multe...“ ne spune

ION DANCEA

(Continuare în pag. a Ill-a)

MESERII
de GR. C. MOISIL

E fărâ îndoială că un om întîlnește în viața lui și oa
meni care au aceeași meserie cu el, și alții care au o cu 
totul altă meserie. E nevoie deci ca oricine să aibă o înțe
legere a muncii altuia.

Eu sînt matematician, dar nu e bine să-mi închipui că 
munca unui inginer în uzină seamănă cu a mea. Evident 
sînt puncte comune : e tot muncă omenească și nu se poate 
contesta că și una și cealaltă au toate caracteristicile co
mune tuturor muncilor omenești.

Dar numai cînd voi ști în ce diferă munca mea de cea a 
unui inginer în fabrică, a mea și a acestuia de cea a unui 
pilot, a mea și a acestora de cea a unui sondor, de cea a 
unui miner, de cea a unui muncitor într-o fabrică în care 
se lucrează la bandă, și a tuturor de cea a unui muncitor 
înfr-o uzină automatizată, abia atunci voi putea spune că 
trăiesc în lumea de azi.

M-a interesat mult un roman (cum îl chema ? dar pe au
tor ?) în care era descris felul cum se muncește într-o fa
brică de automobile : cum se montează, cum se controlează 
execuția.

N-aș spune că meseria mea e mai cunoscută.
Există meserii poetice. In copilăria mea era cea de cava

lerist. Cît era de frumos să te imaginezi mereu călare, zbu- 
rind peste dealuri și cîmpii fără să te oprești niciodată. Sau 
foarte puțin la fîntîna unde o zînă exotică îți întinde cofița 
cu apă rece, în timp ce calul bea din jgheab.

Curînd meseria poetică a cavaleristului a fost înlocuită 
cu cea a aviatorului. Curajul de a înfrunta cerul făcînd tot 
felul de zboruri primejdioase.

E astăzi meseria poetică cea de cosmonaut ?
Unele meserii sînt la modă. în tinerețea mea era cea de 

inginer. Azi e cea de cercetător științific.
Unele discipline' științifice sînt la modă. în tinerețea mea 

era fizica atomului ; azi e matematica.
Un om are dreptul să se mîndrească fie fiindcă are me

seria cea mai poetică, fie că o are pe cea mai la modă.
Un om n-are dreptul să disprețuiască meseria altuia. Și 

ca s-o poată respecta trebuie s-o cunoască.
E o meserie din care toți copiii nu cunosc decît aspectele 

ei neplăcute : aceasta e meseria de profesor. Oricare din
tre noi ne amintim cum ne-am necăjit profesorii. Se necă
jeau și cînd n-aveau dreptate : de exemplu cînd ne prindeau 
cu lecția ne-nvâțată. Ce pierdea el că eu nu știam lecția ? 
De ce se necăjea ? Asta n-am aflat-o decît mult mai tîrziu. 
Se necăjea și cînd știa că-l necăjim. Unuia-i pui o pioneză 
pe scaun ; altuia îi zvîrli un ghemotoc de hîrtie, cînd e cu 
spatele. Altora nu, n-ai fi îndrăznit.. Sînt mulți cei care nu știu 
decît aspectele neplăcute ale meseriei de profesor. Pe cele 
plăcute nu le știe decît profesorul.

E o meserie despre care nu se știu decît unele aspecte 
plăcute : e cea de cercetător științific. Ei trăiesc pe un plan 
mai ridicat decît restul oamenilor. Munca lor nu numai că 
e muncă intelectuală, dar e muncă de creație. Inventează lu
cruri noi. Descoperă fapte noi, principii noi, teoreme noi, 
demonstrații noi. El, cercetătorul științific, știe la un moment 
dat un lucru pe care nu-l mai știe nimeni pe lume ; îl știe 
numai el Darnic, îl spune tuturor. Și cu cît îl află mai mulți, 
cu atît mai mult e al lui. Lumea-ntreagă spune că e al lui. 
Ii dă numele lui : teorema lui Pitagora, postulatul lui Euciid, 
principiul lui Arhimede, ecuațiile lui Lagrange, atomul lui 
Bohr, relativitatea galileană și relativitatea einsteiniang, 
constanta lui Planck, legea lui Boyle-Mariotte, geometria lui 
Lobacevschi, algebra lui Boole, mecanica lui Schroedinger. I(Continuare în pag. a Il-a)
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AMINTIREA LUI

VASIL OCTAVIAN, clasa a 6-a, 
Școala generală nr. 9 Satu-Mare

în competiție cu 
maximum 5 poezii, 
mai valoroase lu- 
(din care vor face

NICOLAE LABIS
A

urmă. Comitetul 
și artă Suceava

COPII

RțUSU VASILE, clasa a 5-a, Li
ceul nr. 2 Dej

DOMȘA ION, clasa a 6-a, Școalră 
generală nr. 1 Teiuș

PASC U IERONIM, clasa a 7-a,
Școala generală nr. 2 Sighișoara

TISE GHEORGHE, clasa a 7-a,
Școala generală nr. 9 Satu-Mare

clasa aMUNTEANU DANIEL,
7-a, Școala generală nr. 3 Alba- 

lulia

RUSII MIHAI, clasa a 6-a, Li
ceul nr. 2 Dej

ION DOMȘA, DANIEL 
MUNTEANU, VASII.E RUSU, 
MIHAI RUSU, AUGUSTIN 
SATMAR, ION CÎNDEA, 
IERONIM PASCU. GHEORGHE 
BONE, GHEORGHE TISE, OC- 
TAVIAN VASIL.

Zece nume de pionieri, zece 
nume de niici eroi. Zece purtă
tori ai cravatelor roșii care 
ieri au primit intr-un cadru 
festiv, la Palatul Pionierilor 
din București, din partea dom
nului René Vincent, președinte
le C.I.M.E.A. (Comitetul inter
național al mișcărilor pentru 
copii și adolescenți) diplomele 
de onoare acordate copiilor 
care s-au distins prin faptele 
lor eroice în momentele de 
grea încercare ale revărsărilor 
de ape.

Cei zece copii au trecut, ca
racterizați de spontaneitate și 
inițiativă, clipele unui profund 
și revelator examen de curaj, 
omenie și solidaritate. Pionierul 
Ion Iîomșa (13 ani) a sărit *n va
lurile învolburate pentru a sal
va viața unui coleg mai mic. 
Daniel Munteanu (14 ani) a re
fuzat să fie salvat și a indicat 
piloților din elicoptere locurile 
unde alți oameni se aflau în si
tuații mai dificile. Mihai Rusu, 
Vasije Rusu. Augustin Satmar, 
Ieronini Pascu au salvat cinci 
copii de la înec. Ion Cîndea a 
salvat în ultimul moment viața 
a doi vîrstnici. Gheorghe Tise a 
organizat o grupă de pionieri 
Care a ajutat la descărcarea 
elicopterelor cu alimente, a 
transportat apă și hrană pentru 
familiile izolate. O activitate 
remarcabilă in cadrul 
grupe au depus, 
somn și odihnă, și 
Vasil împreună cu 
Bone.

Faptele celor zece pionieri se 
înscriu prin semnificațiile lor 
in dimensiunile eroismului co
tidian de care a dat dovadă în 
acele zile întregul nostru po
por. Amintind aspectele com
portării pionierilor în zilele 
inundațiilor, tovarășul Virgiliu 
Radulian, președintele C.N.O.P., 
la propunerea căruia au fost 
distinși cei zece cutezători, 
menționa modul energic în care 
purtătorii cravatelor roții au 
acționat în întreaga patrie, ală
turi de frați, părinți, tineri și 
vîrstnici pentru limitarea pagu
belor, pentru salvarea de vieți 
omenești. Pentru cei zece pio
nieri, emoționați încă de solem
nitatea înmînării diplomelor de 
onoare, curajul 
de care au dat 
mente de mare 
erau calitățile 
ale personajelor 
filele manualelor de școală, ci ] 
atributele firești ale educației 
primite. Nici unul dintre ei re- 
latind amintiri din acele zile 
nu a menționat refuzul de a fi 
salvat, zecile de ore de muncă 
pe baricadele digurilor, propria 
faptă de eroism. „Fiecare ar fi 
făcut la fel, fiecare copil ar fi 
acționat ca noi“.

Cei zece eroi. încă în panta
loni scurți, vor purta înaltele 
distincții in numele întregii or
ganizații a pionierilor. Pentru 
toți pionierii din țara noastră 
diplomele decernate pionittrilor 
din Alba lulia, Teiuș, Satu 
Mare, Dej, Tirnăveni și Sighi
șoara reprezintă dovezile pline 
de mindrie, dragoste și recu
noștință ale tuturor copiilor 
lumii fată de comportările cu
rajoase ale copiilor români.

Cu un an in 
pentru cultură 
iniția un concurs literar menit 
să stimuleze creația tinerilor și 
să constituie, in același timp, 
un omagiu adus regretatului 
Nicolae Labiș. Larga partici
pare a iubitorilor de frumos, ca 
și acțiunile organizate atunci cu 
prilejul festivităților de premie
re, au impus concursul „Labiș“ 
în viața spirituală a Sucevei ca 
una dintre manifestările de 
Înaltă ținută artistică.

Concursul de poezie „Nicolae 
Labiș“ este deschis, ca și pre
cedenta sa ediție, tuturor crea
torilor din țară — elevi, stu- 
denți, muncitori, intelectuali — 
cu condiția să nu depășească 
virsta de 25 de ani și să nu fie 
membri ai Uniunii scriitorilor. 
Fiecare participant are dreptul 
să se înscrie 
un număr de

Pentru cele 
crări, juriul 
parte scriitori, critici de presti
giu. precum și reprezentanți ai 
Comitetului pentru cultură și 
artă — Suceava) va acorda trei 
premii și trei mențiuni. De a- 
semenea. vor mai fi atribuite 
„Premiul ziarului „Zori noi“ 
din Suceava și „Premiul Comi
tetului județean Suceava al Uni
unii Tineretului Comunist“.

Manifestările de incheiere a 
concursului se vor desfășura în 
municipiul Suceava în zilele de 
15 și 16 august a.c. cînd urmea
ză să aibă loc o serie de activi
tăți culturale, recitaluri de poe
zie, vizite la monumente isto
rice și de artă, intîlniri cu citi
torii, concerte.

ION BELDEANU

solului artificial. Cercetări e- 
fectuate in Anglia și R.F. a 
Germaniei arată că adăugarea li
nei cantități de 20 la sută polis- 
tiren granulat în solul pe care 
se cultivă plantele permite creș; 
terea intensivă a acestora. Mai 
avantajoasă pare să fie utiliza
rea poliuretanilor — mase plas
tice extrem de ieftine și care 
au o durată de întrebuințare in 
horticultura de peste 5 ani. In 
viitor, se speră că se va putea 
realiza creșterea completă a 
plantelor pe soluri artificiale 
din material plastic. Acestea 
vor fi irigate in permanență cu 
o soluție nutritivă adecvată 
fiecărei culturi in parte. Capaci
tatea de absorbție extrem de 
ridicată a maselor plastice, po
sibilitățile de schimb ionic a- 
vantajos intre polimeri și solu
ția nutritivă le recomandă cu 
prisosință pentru acest scop. 
După terminarea perioadei de 
creștere a plantei, printr-un 
tratament extrem de simplu, so
lul artificial de masă plastică 
își va recăpăta, după numai 'H 
de ore, capacitatea de cultură.

SERBARILE MARII"

BONE GH., clasa a 7-a, Școala 
generală nr. 9 Satu-Mare

C1NDEA ION, clasa a 8-a, Li
ceul nr. 2 Tirnăveni

HAR AUGUSTIN, clasa a
Școala generală nr. 2 Dej

Un militant socialist

DOCTORUL GHELERTER

acestor 
uitînd de 

Octavian 
Gheorghe

și sîngele rece 
dovadă în mo- 

tensiune nu 
extraordinare 

îndrăgite din

C. STÄNCULESCU

0 NOAPTE ALBA
E noapte tîrzie. Plouă în con

tinuare. La orele 23.17 șeful 
stației C.F.R. din Km. Vîl- 
cea informează Comitetul jude
țean de partid ; pe calea ferată, 
iptre Mînăstirea Turnu și Lotru 
(la km 3,8 + 400) pe o distanță 
de eîteva sute de metri linia a 
fost acoperită de o avalanșă de 
pămint a cărei înălțime este de 
1—1,50 m. Circulația se întrerup- 
sese. Un automotor se deplasează 
urgent la fața loculdi. Se cons
tată că muncitorii — - • ■
serviciul „L", care 
seră lucrul, nu pot urgenta exe
cutarea lucrărilor 
cale liberă cit mai repede trenu
rilor.

Orele 24,10. Un nou telefon. Șe
ful stației cere ajutoare in plus 
pentru ca lucrarea să fie execu
tată in timpul cel mai scurt po
sibil.

Se apelează la școala de șo- 
feri-auto din localitate. In jurul 
orei 1,45, din Rin. Vîlcea porneș
te un auto-moțor cu 100 elevi. 
După ore de muncă infernală, la 
4,10 linia este refăcută. Dar o 
nouă avalanșă de nisip și pămînt 
înaltă de 80 cm acoperă iar linia 
ferată, de astă dată pe o supra
față, de 40—50 pi- Ș* nou **' 
neril pun mina pe lopeți.

Orele 6,10 : linia este liberă. 
Din stația C.F.R. Lotru — spre 
Km. Vîlcea pleacă primul tren.

C.F.R. de la 
deja incepu-
pentru a da

prof. COSTEA MARINOIU

„NUFARUL" - 
A lll-A EDIȚIE

LA

Duminică, 26 iulie, in parcul 
natural „Mestecănișul“ de la 
Reci s-a desfășurat cea de a 
treia ediție a festivalului-con- 
curs de muzică ușoară „Nufă
rul“ organizat de Comitetul ju
dețean pentru cultură și artă 
Covasna, în colaborare cu Comi
tetul județean U.T.C. și Consi
liul județean al U.G.S.R. Pe 
scena concursului au evoluat 14 
concurenți din județele Bacău, 
Brașov, Harghita, Mureș și Co
vasna. Juriul, format din per
sonalități ale vieții muzicale din 
județele respective, avînd ca 
președinte pe compozitorul Au
rel Giroveanu, a desemnat cîști- 
gătorii acestei ediții a festiva
lului :

Doina Muzkay (Covasna) — 
premiul I : Maria Antalog (Har
ghita) -r premiul II ; Ștefan 
Banyasz (Covasna) — premiul 
III. Mențiuni : Cornel Mihala- 
che — Mureș ; Doina Manola- 
che — Bacău ; Doina Pirău — 
Brașov. Premiul Comitetului 
județean U.T.C. Covasna a fost 
obținui de Nagy Laszlo. iar pre
miul Consiliului județean 
U.G.S.R. de Bularca — 
Premiul publicului 
Arpad — Harghita ; 
pentru compoziții : 
— Miercurea Ciuc ; 
.Toncs — Sf. Gheorghe ; 
Mcraru — Brașov.

In incheiere. invitații festiva
lului — Cristian Popescu și Fo- 
garassy Gydrgy — au susținut 
un recital. Printre mestecenii 
de la Reci au răsunat prelung 
aplauzele miilor de spectatori, 
care au răsplătit strădania con- 
cureniilor și invitaților de a 0- 
feri un spectacol de înaltă ținu
tă artistică. Seara, la Teatrul 
maghiar de stat din Sf. Gheor
ghe a avut loc spectacolul de ga
lă. dat de ciștigătorii festivalu- 
lui-cnncurs și de invitați.

MIHAIL I. VLAD

P. JUNIE

ȘTAFETA CICLO 
TURISTICA

In județul Timiș a început des
fășurarea ștafetei cicloturistice 
intre cluburile școlare înființate 
pe perioada vacanței de vară a 
elevilor. Inițiată in colaborare cu 
Inspectoratul județean de învă- 
țămînt, scopul acestei originale 
manifestări este multiplu. Startul 
s-a dat din trei colțuri ale jude
țului — Făget, Gătaia și Dudeș- 
tii Vechi — urmînd ca întreaga 
acțiune șa se încheie la Timișoa
ra. îa 25 august. Cu acest prilej, 
formațiile artistice de muzică 
populară și ușoară, soliști vocali 
precum și cele de fotbal, volei și 
handbal — formații obligatorii 
pentru participarea la ștafetă — 
vor participa la faza finală. Pe 
toată durata desfășurării se va 
urmări permanentizarea activită
ții de club, larga participare a 
elevilor, valorificarea talentelor 
artistice și sportive ale acestora, 
întrecerile sportive și artistice 
vor fi consemnate selectiv in
tr-un album ce va deveni astfel 
un document de vacanță.

I. Di

Luni seară, pe litoral a în
ceput tradiționala manifes
tare artistică „Serbările 
mării" care a debutat cu 
„Carnavalul Tomisului“, la 
Constanța. La Eforie Sud a 
fost organizat, de asemenea, 
un carnaval și un simpozion 
intitulat „Omul și marea".

In bogatul program al 
„Serbărilor mării" sînt în
scrise carnavaluri, specta
cole, concursuri artistice și 
sportive, simpozioane și ex
poziții. Printre acțiunile cul- 
tural-artistice menționăm 
„Seară ovidiană" — evocare 
istorico-artistică care va a- 
vea loc la Muzeul de arheo
logie din Constanța, specta
colul de teatru cu măști — 
.Medeea" de Euripide, in 

turistic „Tomis", ta- 
literar-muzical-core- 

,.Omagiu ntării", la 
lui Mihai Eminescu, 

faleza Cazinoului, 
„Lito-

portul 
bjoul 
grafic 
statuia 
de pe
concertul-spectacoJ 
ral“ — la Eforie Sud, o în- 
țilnire a scriitorilor, la Man
galia, cu tema „Călătorii pe 
unde albastre", vernisajul 
expoziției „Marea în pic
tură", finala concursului și 
festivalului județean de fol
clor „Constanța 70 in cînt și 
joc" și altele. „Serbările 
mării" se vor încheia dumi
nică 2 august, cu tradițio
nalele manifestări consacrate 
„Zilei marinei".

Pentru a crea o ambianță 
cit mai plăcută acestor ser
bări estivale, pe principalele 
artere ale stațiunilor, se pre
gătesc numeroase surprize 
ca : faleza sirenelor și nimfe
lor, strada mateloților, barul 
veseliei, străzi ale berei. 
laptelui și fructelor, străzi 
ale jucăriilor și artizanatu
lui, bazare, seri „Bachus" 
etc.

(Agerpres)

Zilele trecute, pe scena tea
trului din Galati s-a prezentat 
în premieră spectacolul „Un 
individ suspect“ de B. Nușici.

In rolul unui polițist celebru: 
Mitică Ianctt.

Au mai interpretat : Marcela 
Stoica, Leni Ștefănescu. Șerban 
Bogdan, Gheorghe V. Gheorghe, 
Eugen Apostol, Alex. Năstase, 
Radu Gheorghe, Jipa Lucian 
Temelie, Leonard Calea, lorgu 
Viforeanu, 1 raian Dănescuț Da
mian Bozianu. Regia artistică 
aparține actorului . Lucian 
inelie, iar lui Victor Tâpu, 
nografia.

Născut in 27 ianuarie 1873, în 
puternicul centru socialist care 
era lașul in vremea aceea, ti- 
nărul Litman Ghelerter s-a for
mat de timpuriu in spiritul idea
lului nobil al luptei de dezrobire 
a proletariatului, căruia ii va ră- 
mine statornic întreaga viață, 
încă din liceu și apoi la facul
tatea de medicină, Ghelerter 
manifestă mult interes pentru 
literatura socială, cărțile de lite
ratură marxistă indrumindu-1 pe 
drumul luptelor proletariatului, 
al înaltelor 
socială.

Formarea 
a doctorului 
legată de viața primului partid 
politic al clasei muncitoare, la a 
cărui constituire, in 1893. a par
ticipat ca 
socialiste 
Nădejde, 
alții. Tot 
parte din 
muncitorilor din lași 
avea sediul in locuința sa, socie
tate bazată pe principiile luptei 
de clasă și ale internaționalis
mului proletar. Preocuparea sa 
pentru organizarea muncitorilor, 
pentru educarea lor în spiritul 
ideilor marxiste devine mereu 
mai activă. La început de secol, 
in fimp ce in București I. C. 
Frimu, Al. lonescu, Al. Constan- 
tinescu și alții țineau sus steagul 
luptei de dezrobire, la Iași ală
turi de Max Vecsler. L. Gheler
ter participă la fondarea cercu
lui de studii sociale din Iași 
(1902), in jurul căruia s-au for
mat M. Gh. Bujor, Ion Sion, 
Ilie Moscovici, Vasile Gafencu 
și alții ; mai apoi activează în 
cercul „România muncitoare“ 
(1905), ia parte la diferite con
ferințe și congrese ale mișcării, 
la efortul general de refacere a 
Partidului social-democrat (1910).

în anii de mari frămintări so
ciale, de puternic avint revolu
ționar de după primul război 
mondial, avint influențat direct 
de victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, L. Ghe
lerter participă activ la munca 
de refacere a organizațiilor 
muncitorești.

In procesul de adincă clarifi
care ideologică ce are loc in ca
drul mișcării socialiste, L. Ghe
lerter se situează pe poziția cu
rentului unitarist. militînd pen
tru transformarea Partidului so-

idealuri de dreptate
ça militant socialist 
Ghelerter este strîns

delegat al organizației 
ieșene alaturi de Ion 
Gheorghe Petrovici și 
in acea vreme făcea 
comitetul „Societății 

“, care își

cialist în Partid comunist și a- 
filierea sa la Internaționala Co
munistă, insă cu anumite rezer
ve. în activitatea Iui Ghelerter 
din acea vreme s-au manifestat 
anumite limite, determinate de 
o serie de factori din cadrul 
mișcării și din afara ei, care l-au 
împiedicat să vadă. în mod clar, 
că sarcina esențială a acelei e- 
tape istorice era crearea necon
diționată a partidului revoluțio
nar al clasei muncitoare, însu
șirea și recunoașterea principii
lor fundamentale ale învățăturii 
marxist-leniniste, care trebuiau 
să stea la baza partidului de 
tip nou, ceea ce comuniștii, ari
pa de stingă a partidului socia
list a înțeles pe deplin.

Activitatea neobosită pe tărî- 
mul publicisticii depusă de Ghe
lerter este, de asemenea, impre
sionantă. Articolele sale sub sem-

natură proprie sau cu pseudo
nim (dr. Păcurariu, Mihai Vă- 
leanu) — documentate, scrise in
tr-un stil atrăgător — reprezen
tau adevărate lecții socialiste, 
expuse cu avint și pasiune re
voluționară. A colaborat pe rind 
sau a fost fondator la „Munca“, 
„Evenimentul literar“, „Lumea 
nouă“. „Lumina“. „Der Vecker" 
la sfirșitul secolului trecut, apoi 
după 1900 la „România munci
toare“, „Viitorul social“ 
„Convorbiri sociale“. ,. 
mocrația“, 
socialist“, 
tatea“ 
pasiune 
și lupta 
bilizînd 
contra 
unitate.

între cele două războaie mon
diale, aetivind de pe poziții so
cialiste de stinga. L. Ghelerter 
alături de C. Popovici, Zaharia 
Tănase, Uie Dumitru și alții a 
desfășurat in cadrul Partidului 
socialist unitar o muncă con
structivă de apropiere și colabo
rare cu Partidul Comunist Ro
mân,. pentru organizarea unor 
acțiuni de front unic, contra pe
ricolului fascist, pentru apărarea 
libertăților democratice. Semni-

..Lupta“, 
.Social de- 

,.Socialismul“, ..lașul 
.Proletarul“, „Liber- 

și multe altele, dovedind 
și dăruire pentru viața 
maselor muncitoare, mo- 
proletariatul la luptă 

exploatatorilor, pentru

ficative sînt în acest sens parti
ciparea pe listă comună cp co
muniștii in alegerile din 1922 și 
1926 și Încheierea în.1934 a unui 
acord de front unic cu organiza
țiile legale de masă ale parti
dului comunist — Liga muncii 
și Comitetul național antifascist.

La loc de frunte se inscrie ac-i 
tivitatea sa pe tărimul medicinii 

.. sociale. Fondator al spitalului 
„Iubirea de oameni“, Ghelerter 
a fost apreciat de Tudor 
ghezi în „Bilete de papagal? (2^ 
noiembrie 1928) ca omul care 1 
vede in bolnav nu numai ticta- 
cul acumulat de dureri tăcute, 
ci și revolta universului omenesc 
contra nedreptății și asupririi. 
Spitalele din București și Iași 
create din inițiativa șt munca sa 
entuziastă erau, la vreme de pri
goană, loc de refugiu și ocrotire 
a numeroși militanți socialiști și 
comuniști.

în anii grei ai dictaturii mil>» 
tare fasciste, casa doctorului L.’ 
Ghelerter. permanent deschisă 
muncitorilor, tovarășilor de ideî ' 

1 era unul din locurile unde se 
purtau tratativele care au dus 
încheierea, in aprilie 1944, a,,,.s 
Frontului unic muncitoresc între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Social Democrat. El a 
fost prezent, în ciuda prigoanei ^ 
și a suferințelor unei boli chi- ' ~ 
nuitoare, în acțiunea de rein-”“ 
chegare a forțelor muncitorești, 
in lupta generală a poporului ro-«o 
mân pentru izbînda insurecției., 
armate din august 1944. pentru 
inițierea unor adinei prefaceri' 
revoluționare în perioada ce ăs’„ 
urmat. După eliberare, integrat 
in acest șuvoi d® masă nemaicu- 
noscut pină atunci in istoria xb 
noastră, L. Ghelerter participă■ 
la Congresul învățătorilor in.,., 
martie 1945. ține mai multe con- , 
ferințe in București. Constanța' 
și Iași în care relevă rolul cla
sei muncitoare, chemată în vre
murile de azi. după cum spunea 
el. să dea rostuire nouă Romă-, 
niei. La 28 iulie 1945 s-n stins 
din viață. Astăzi, la un sfert de. 
veac de la incetarea sa din viață, 
personalitatea de mililant socia-, 
list a doctorului L. Ghelerter se.'.Ț. 
conturează tot mai pregnant, ca-““' 
una din figurile de luptători ni "" 
mișcării noastre muncitorești"'“ 
pentru idealul socialist.

£

CLUB PENTRU

DE LA LOTRU

MARK TWAIN

PARADA

MESERII

al
Teodora. 

: Fazekas 
premiul 

Gal Arpad 
Gaspar 
Mircea

FOLCLORULUI
VRINCEAN

Festivalul, deschis șimbătă, 25 
iulie, in cadrul Muzeului_de et
nografie și folclor, 
cu vernisajul 
artă populară 
a continuat 
„Elemente ale 
lare vrîncene“, 
participat personalități de seamă 
ale vieții culturale, cercetători, 
etnografi, folcloriști. profesori. 
S-au prezentat lucrări despre o- 
biceiuri și datini Ia vrinceni, o- 
cupații și meșteșuguri din Tara ■ 
Vrancei, portul și aspecte folclo
rice muzicale vrincene și altele. 
După-amiază, pe străzile muni
cipiului s-a desfășurat parada 
portului vrîncean, o evoluție in 
mers a formațiilor și ansamblu
rilor folclorice participante ia 
festival ; 1 000 de artiști ama
tori, reprezentind 200 de forma
ții și ansambluri artistice. Au 
fost prezenți la festival gazdele 
de a doua zi — nărujeni. Nu au 
lipsit nici buciumașii din 
Spulber, fluierașii din Paltini, 
dansatori de pe Valea Rimnicu- 
lui și Milcovului, nuntași din 
Soveja. Seara, cei prezenți au 
asistat in cringul Petrești, din 
vecinătatea Focșanilor, la un 
spectacol prezentat de formațiile 
artistice din județul Vrancea.

A doua zi, la Năruja. festiva
lul a continuat cu vizitarea ex
poziției creatorilor de artă popu
lară vrinceană și spectacolul fol
cloric prezentat de formații 
vrîncene. în încheiere au evo
luat formațiile județelor invitate: 
Bacău, Galați. Buzău și Vaslui.
alexandru ciobotaru

Focșani, 
expoziției de 
vrinceană — 

cu simpozionul 
creației popu

la care au

SOL ARTIFICIAL?
Specialiștii afirmă că in cu- 

rind cultura plantelor in sere 
va fi revoluționată de folosirea

Săptămina trecută a avut 
loc la Galeriile de Artă Si
nteza din Bulevardul Ma- 
glieru nr. 20 București ver
nisajul expoziției de sculp
tură și desen Andrei Ostap.

Peștera muierilor (jud. Gorj) I CONSTRUCTORII

de răs-Continuînd activitatea 
pîndire a unor valori culturale 
pe disc. „Electrecord“-ul 
zat zilele acestea „Prinț 
șetor“ de Mark Twain in 
tizarea lui S. Mihalkov.

In dublu rol titular : 
Chicoș. In alte roluri ; 
Vraca. N. Bălțăteanu, N. 
descu. Ion Lucian. Jules 
ban, Gh. Ciprian. N. Sireteanu. 
Gr. Vasiliu-Birlic, G. Ionescu- 
Gion. Beatrice Biega etc. Regia 
artistică : Val. Moldoveanu.

La Voineșița. in această 
frumoasă colonie a constructo
rilor lotreni, a fost inaugurat 
un nou local al clubului 'in in
cinta marelui complex de de
servire. Noul lăcaș, o adevărată, 
casă de Cultură, dispune de o 
sală de spectacole cu 190 de 
locuri, cabine pentru proiecție, 
vestiare pentru artiști, o sală 
de club cu pardoseală de mar
mură și plăci de mozaic, biblio
tecă, sală de repetiții. încăpe
rile sint dotate cu toate insta
lațiile necesare și iluminate a- 
bundent cu neon. Prin dotarea 
sa. clubul oferă condiții optime 
pentru desfășurarea unei activi
tăți bogate și atractive pentru 
tinerii constructori de pe Lotru.

TR. P.

de știință ?
din turnu1 de fildeș și azi ea rezolvă 

medicinei, economiei. Ce înseamnă ©are

(Urmare din pag. I)

Și rezultatei» la care ajunge sint o binefacere pentru ome
nire : Pasteur a vindecat omenirea de turbare și ideile lui 
continuă s-o vindece de multe boli ; cite milioane de oa
meni n-au fost vindecați de penicilina lui Flemming ?

Știința e astăzi forță de producție. Ce înseamnă oare 
aceasta? Pentru inginer? Pentru economist? Pentru medic? 
Pentru agronom ?

Dar pentru omul
Știința s-a coborît 

problemele tehnicei,
aceasta ? Pentru directorul de fabrică, pentru președintele 
de cooperativă agricolă de producție.

Dar pentru omul de știință ?
Progresul omenirii e condiționat de progresul științei. Dar 

ce trebuie făcut ca să progreseze știința ?
Creșterea bunei stări o omenirii e condiționată de creș

terea productivității muncii, iar aceasta de folosirea știin
ței. Știm oare să folosim știința ? Ce trebuie făcut pentru a 
ști cum s-o folosim ?

Putem da răspunsuri la întrebările de mai sus ?
Sîntem conștienți că întrebările de mai sus cer un răs

puns ? Și că acest răspuns nu e simplu?
Nu numai alegerea unei meserii — și multora dintre citi

torii „Scînteii tineretului' li se pune această problemă — ci 
și felul cum cineva își practică meseria reflectă felul cum 
știe să gîndească la aceste întrebări.

Iar cei a căror meserie nu e nemi|locit legată de cerce
tarea științifică : poeții, romancierii, pictorii, sculptorii, mu
zicienii, artiștii dramatici (mă înșel cînd cred că nu mai sînt 
alții ?) lucrează pentru cei a căror viață e nemijlocit legată 
de știință, deci de cercetarea științifică. Și lor le e greu sâ 
o neglijeze.

Toți trăim în lumea științei.

V. RÄVESCU

a difu-. 
și cer- 
drama-

Silvia
George 

Găr-
Caza-

MARȚI ULTIMA

PRONOEXPRES

ION IACOȘ

«a
FIGARO — ora 20 ; Teatrul 
Tănase" (la Grădina Boema) ; 
SONATUL LUNII — ora 20 : Tea
trul de estradă Deva (la Teatrul 
,,C. Tănase" — Sala Savoy) : 
APOLLO LA DEVA — ora 20.

(Urmare din pag. I)
rea calitate de a nu ră- 
mîne doar un act de 
lămurire, de cunoaștere, 
ci trebuie să și ajute la 
acțiune- O hotărîre ori- 
cît de înțeleaptă, capătă 
trup numai prin efortul 
colectiv, prin fapta con
jugată a tuturor. In mă
sura în care poate con
tribui la crearea nerăb
dării de a acționa, de a 
trăi imperativele socie
tății noastre, un comen
tariu politic, o atitudine, 
•ste și un fapt politic. Și 
pentru că politica e par
tizană și comentariul nu 
poate să nu fie partizan, 
este un act de partid. 
Numai astfel, contribu
ind la realizarea politi
cii forței conducătoare a 
societății, fiecare din 
actele noastre capătă 
sens ți greutate, ies di.-' 
mărginirea insului ți ne 
investesc cu o demnita
te istorică, oricît d» mă
runt ar părea, luat sin
gur.

Sa participăm deci la 
grijile majore ale socie
tății, să ne întrebăm îm
preună : car* este eveni
mentul cel mai impor--^ 
tant al săptămînii si sa 
»edem ce semnificație 
are. Interesul, firesc, 
pentru viața societății ne 
înnobilează așa cum în
nobilează tot ce ne scoate 
din mărunțirea vieții m>- 
tidiene, deschizînd un o- 
rizont mai larg, lată ce 
vă propunem prin acest 
chenar săptămînal : să 
medităm împreună la 
principalele evenimente 
politice, o cale spre gă
sirea de sensuri generale 
faptelor celor mai impor
tante.

nema
SUNETUL MUZICII : rulează la 

Patria (orele 12,45; 16.30; 20,15).
MONȘTRII : rulează la Republi

ca (orele 8,45; 11,15; 13.45; 16,15; 
18,45; 21,15).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), București 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18.15;
21), Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18;
20.30) , Grădina Doina (ora 20,30), 
Grădina Festival (ora 20,15).

PETRECEREA : rulează la Ca
pitol (orele 9,15; 11,30; 14; 16,30; 
18,45; 21), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15), 
Arenele Romane (ora 20,45), Sta
dionul Dinamo (ora 20,15).

CĂSĂTORIE ÎN STIL GREC : 
rulează la Festival (orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18,30; 21).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Victoria (orele 8,30; 11; 
13.30; 16; 18.31); 20.45). Bucegl (ore’e 
10; 16; 18), Floreasca (orete 15,30; 
18; 20,30), Grădina Bucegi (ora
20.30) .

PAN WOLODYJOWSKI : rulea-

ză la Central (orele 9,30; 33;
16,30: 20).

ANICTKA : rulează la Lumina 
(orele 9,30—15,30 in continuare ; 
18,15; 20,30).

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

BĂNUIALA.: rulează la Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16: 18.15; 20.30).

argoman super-diaboli- 
CUL : rulează la Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Ex- 
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21). Gloria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
Grivița (orele 10,30; 16: 18,15; 20,30). 
Tomis ■ - - -- --
18,15), 
18,15; 
20,30).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la înfrățirea (orele 15,15; 
17,45; 20).

MY FAIR LADY : rulează la 
Buzești (ora 16), Grădina Buzești 
(ora 20,15).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Dacia (orele 8.45.—20.30 în conti
nuare), Arta (ore’e 15.30; 18). Gră
dina Arta (ora 20.30).

DEPARTE IN APUS ; rulează la 
Unirea (orele 15.30; 18).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO-

(orele 9: 11.15; 13.30; 16; 
Flamura (orele 11; 15,45; 

20.30). Grădina Tomis (ora

RULUI MABUSE : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18), Grădina
20.15) .

SUB SEMNUL I.UI 
CRISTO : rulează Ia 
Sării (orele 15.30; 17,45; 
dina Progresul-Parc (ora 20,30).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Ferenatri (orele 15.30; 18; 20.15).

STRĂINII : rulează la Giulești 
(orele 15,30; 18; 20,30), Aurora io
vele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15), Gră
dina Aurora (ora 20,30).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚA : 
rulează la Cotroceni (orele 15,30; 
17,45; 20).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : ru
lează la Pacea (orele 15,30; 18;
20.15) .

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,15), Rahova (orele 15,30; 
18), Grădina Rahova (ora 20.30).

OMUL CARE NU POATE EI 
ACUZAT : rulează la Volga (orele 
16: 18.15; 20,30).

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE
RIEI : rulează la Viitorul (orele 
16; 18), ARMANDO. CALUL ALB 
(ora 20).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Miorița (orele 11; 14,30; 17,15; 20). 
Vitan (ora 16), Grădina Vitan (ora 
20.15).

MARELE SEMN ALBASTRU S

Lira (ora

MONTE
Drumul

20), Grà-

Moșilor (ora 15.30), AȘ-
PlNA SE ÎNTUNECA 

Grădina Moșilor (ora

DE ALTA- 
Grădina Ca-

rulează la 
teapta 
(ora 18), 
20.30).

MARI SUCCESE 
DATĂ : rulează la 
pltol (ora 20,30).

OPERAȚIUNEA LADY CHA- 
PLIN : rulează la Popular (orele 
15.30: 18; 20,15).

VINĂTORUL DE CĂPRIOARE t 
rulează Ia Munca (orele 16; 18; 20).

ACȚIUNEA „VULTURUL" ru
lează lș Cosmos (orele 15,30; 18; 
20.15).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).

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

LACRIMI DE ȚIGANCĂ : rulea
ză la Grădina Capitol (ora 20.30).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Grădina Unirea (ora 20.30).

MARȚI, 28 IULIE 1970

Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară „Herăstrău“ : NUNTA LUI .

MARȚI, 28 IULIE IMO

studiourilor engleze 
plan : sculptorul Mi
tt 22,35 Muzicorgina 

I actualităților de mu
tt 23,05 Telejurnalul

• 18,00 Microavanpremiera zilei
• 18,05 Emisiune pentru copii și
tineret : ,.Ex-Terra '70“ ; Jocuri 
marine • 18,45 Anunțuri __ publi
citate • 18,50 Actualitatea în eco
nomie • 19.20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici • 19,30 Tele
jurnalul de seară • 20,00 Reflector 
tt 20.15 Seară de teatru : ,,A 12-a 
noapte“ de W. Shakespeare — pro
ducție a i
• 22,00 Prim 
lita Petrașcu 
TV — revista 
zică ușoară 
de noapte.



Ce hotărăște
ADUNAREA GENERALĂ

Ceea ce poate asigura, spu
neam, mai multă eficiență adu
nării generale este mutarea un
ghiului de abordare de la pro
blemele oarecum exterioare or
ganizației U.T.C. către proble
mele sale intime, care-i contu
rează peisajul activității de fie
care zi. însă simpla mișcare de 
rotație a aparatului de filmat nu 
este suficientă pentru a obține 
un film cu totul nou. Pentru a- 
ceasta mai e nevoie de încă ceva.

Participam, de pildă, nu de 
mult, la o adunare generală a 
organizației U.T.C. de la O.C.L.- 
Giurgiu. Se aflau în sală tineri 
de la toate unitățile comerciale 
din oraș. Materialul prezentat se 
referea la noul sistem de salari
zare, explica amănunțit cîteva 
din prevederile lui, mai amintea 

• și despre legea organizării și dis
ciplinei muncii, după care au ur
mat nelipsitele exemple pozitive 
și negative — și gata. Nedume
rit, am încercat să aflu care fu
sese rațiunea convocării acestei 
adunări. Cu atît mai mult, cu cît 
știam că „tot în aceeași sală se 
mai discutase o dată despre noul 
sistem de salarizare, în fața tu
turor salariaților O.C.L., cu cal
cule și explicații date la tablă“. 
Mi s-a răspuns că după aceea 
apăruseră în rîndul tinerilor anu
mite nelămuriri și întrebări, care 
au făcut necesară reluarea pro
blemei. Explicația aceasta sporea 
însă nedumeririle fiindcă, în mod 
firesc, cel mai potrivit loc de lim- 
pezăre a oricăror întrebări fusese 
tot cealaltă adunare, în care se 
discutase cu creta în mînă, la 
tablă, și, mai mult decît atît, ma
terialul prezentat acum nu ridica 
deloc niște probleme specifice, 
deosebite, ci vorbea tot la modul 
general despre „importanța...“, 
„avantajele...“ și așa mai depar
te. .încercarea de a pătrunde în 
niște fenomene proprii organiza
ției U.T.C., de a rezolva între
bările puse de uteciști se trans- ' 
formase în cele din urmă într-o 
conferință. Cea mai bună dova
dă ț din cei circa 70 de tineri 
prezenți la adunare, nu simțiseră 
nevoia să ia cuvîntul decît patru: 
și nici aceștia nu rostiseră decît' 
niște angajamente oarecare. Așa 
încît membrii organizației s-au 
despărțit, în final, fără să hotă
rască de fapt nimic, fără să re
zolve nici o latură a muncii lor 
cotidiene. Un singur moment 
le-ar fi putut oferi, totuși, prile
jul s-o facă, atunci cînd a fost 
supus spre aprobare și progra
mul trimestrial de activitate în
tocmit de comitetul U.T.C. Dar 
despre el nu s-a avansat nici 
măcar o singură părere în dis
cuții, a trecut pur și simplu ne
observat.

Exemplul este cît se poate de 
potrivit pentru a demonstra că 
numai intenția binevoitoare de a 
se aborda problemele specifice 
unei organizații nu este deloc su
ficientă. Ei trebuie să i se adauge 
în mod obligatoriu și hotărîrea 
adunării generale, dorința de a 
rezolva chestiunile puse în dez

(Urmare din pag. I) 
rășului inginer Victor Dragoman, 
șeful secției strungărie — sec
ție cu cea mai mare fluctuație.

— Dacă m-ați fi întrebat acum 
trei ani, v-aș fi răspuns : desi
gur, faptul că n-avem condiții 
de cazare pentru tineri. Acum 
le-am construit cămine tip stu
dențesc, cu tot confortul posibil. 
Și totuși pleacă. Dacă m-ați fi 
întrebat anul trecut, v-aș fi răs
puns : poate pe unii ii nemul
țumește ciștigul. Acum, după 
noul sistem de salarizare și în 
virtutea dreptului acordat co
mitetului de direcție, ca să-i a- 
jutăm și în acest sens cît mai 
mult cu putință, lucrările din 
strungărie și forjă au fost în
cadrate in treapta maximă. Cîș- 
tigul a crescut cu peste 8 Ia 
sută. Și totuși pleacă. Să vă 
ofer un exemplu... viu. Tînărul 
Marcel Decarii a fost calificat 
la noi în secție. La cei 23 de 
ani ai săi cîștiga peste 1 600 lei, 
adică cit un inginer sau maistru 
începător. După numai doi ani 
de muncă i-a venit chef să 
plece. Și a plecat.

Dacă motivele invocate altă
dată pentru a părăsi uzina au 
fost acum mai mult sau mai 
puțin înlăturate, să încercăm 
să-i cunoaștem mai îndeaproa
pe pe cei care bat la poarta uzi
nei.

— Unde ați lucrat ultima 
dată ?

— Pe șantierul întreprinderii 
„Acumulatorul“ din București, 
ne răspunde Ion Bărbescu.

— De ce l-ați părăsit și ați 
venit aici ?

— Ca să mă calific...
** Dar dumneavoastră ?
— Eu Vin de la I.G.O. — 

orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

baterea tuturor, prin îndemnul 
consecvent Ia atitudinea și la vo
tul lor deschis. Am fost martor 
la atîtea adunări generale în care, 
aparent, se atacau frontal feno
mene izvorîte din realitățile 
obiective ale organizației U.T.C. : 
„Participarea tineretului la pro
cesul de producție“ sau „Respec
tarea avutului obștesc“ sau „Dis
ciplina — factor important...“. 
Dar temele acestea, atît de gene
roase în posibilități, nu făceau 
decît să înșire cîteva afirmații la 
fel de generale ca și titlurile lor, 
nu uitau să adauge clasicele 
exemple cu plus și cu minus, însă 
nu cereau nimic tinerilor, adu
nării, nu puneau în final o în
trebare care mie mi se pare 
esențială : și acum, băieți, spu
neți și voi ce credeți că ar trebui 
să întreprindem în această situa
ție ? Cel mult, pe undeva printre 
frazele referatului, se putea în- 
tîlni și una ca aceasta, sever au
toritară : „comitetul U.T.C. va 
trebui să ia toate măsurile“. Se
veritatea era cu totul inutilă însă, 
fiindcă în felul acesta tocmai ca
pitolul măsurilor se amîna de la 
o adunare la alta, la infinit. La 
urma urmei, cînd anume, dacă nu 
acum, în adunarea generală, tre
buie să fie formulate hotăprile ? 
Acesta este momentul cel mai 
indicat, îi avem pe toți adunați 
la un loc și de aceea le-am și 
solicitat prezența, este nevoie nu 
numai de participarea lor pasivă, 
ci de atitudinea lor, de părerile 
cele mai diverse, din care să D. MATALA

Tot ca să mă calific — spune 
Gh. Andrei.

Al treilea cu care stau de 
vorbă este dintre cei care au 
mai trecut prin uzină.

— Am lucrat aici 8 ani — 
spune Mircea Francisco. Acum 
doi ani am plecat.

A plecat fără nici un motiv 
serios, stind fără să lucreze ni
căieri doi ani de zile, după 
care s-a reîntors. Dar de data 
aceasta cu un scop precis.

— După ce mă calific plec 
din nou, spune el, mai aproape 

DE CE V-AȚI PĂRĂSIT
ÎNTREPRINDEREA ?

de casă, lingă Cernavodă, Aș 
dori să mă stabilesc la un ate
lier de întreținere. E, oricum, 
un post mai bun.

Mai deschis sau mai disimu
lat, cei mai mulți dintre acești 
„grauri călători“ — cum îi nu
mea directorul uzinei — își fac 
calcule asemănătoare : caută, 
caută, pînă își vor găsi locul 
călduț unde să nu aibă proble
me. Este optica majorității cu 
care am stat de vorbă. Tînărul 
Bărbescu s-ar fi putut califica 
și pe șantierul pe care l-a pă
răsit. Dar o meserie pe șantier 
„e mai grea decît una sub aco- 

poată fi reținute cele care vor 
conduce neîntîrziat la rezolvarea 
neajunsurilor semnalate. Acesta 
este scopul cel mai înalt al adu
nării generale, rațiunea ei pro
fund democratică, de a discuta 
și a pune la punct cu participa
rea tuturor ceea ce aparține tu
turor. Următoarea adunare ar pu
tea, bineînțeles, să ceară comite
tului U.T.C. ca, respectînd ace
lași principiu ăl democrației, să-i 
raporteze cum a îndeplinit hotă- 
rîrile luate anterior, mergînd ast
fel mai departe pe treptele efica
cității, în loc să se mulțumească 
cu obișnuitul refren al însărci
nării comitetului, veșnic reluat 
de la o lună la alta.

Din păcate, trebuie să admi
tem însă că, de multe ori, adună
rile generale nici nu-și propun 
gesturi atît de categorice. Mi-a 
fost dat să aud nu o dată, de la 
unii secretari de organizații, re
cunoașterea lăudabil de sinceră 
că „așa, ca să le rezolvăm defi
nitiv, nu prea...“. Dar uneori nici 
nu mai e nevoie de precizarea 
aceasta pentru că faptele te duc 
și singure la aceeași concluzie. 
Fenomenul, întîlnit deseori, de a 
se discuta într-o adunare despre 
participarea în producție, de e- 
xemplu, pentru ca după un an de 
zile sau după numai cîteva luni 
să fie nevoie de o nouă revenire, 
uneori chiar în aceeași formulare, 
este cel mai bun argument că 
nici prima dată nu s-a ajuns pînă 
la toate consecințele și învăță
mintele ce se puteau trage din- 
tr-o analiză într-adevăr la obiect.

perămînt". Andrei avea și el 
aceeași posibilitate la I.G.O.— 
Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Dar, „munca de pavator, 
in care a fost solicitat să se ca
lifice, nu-i frumoasă“. Francisco 
vrea și el „să mai încerce oda
tă“ etc.

— De ce angajați oameni 
care nu prezintă încredere ?

— Trebuie să angajăm ceea 
ce ne vine — spune tovarășul 
Stelian Alexandrescu, adjunc
tul șefului serviciului personal. 
Producția ne cere muncitori.

In acest mod de a privi lu
crurile se descifrează una din 
principalele cauze ale menține
rii fluctuației. Lipsa de selecție, 
de severitate, de discernămînt 
în angajarea oamenilor nu nu
mai că aduce serioase prejudi
cii însăși producției dar le 
creează în același timp acestora 
sentimentul că pot veni și ple
ca cînd vor, pot să se preumble 
după bunul plac dintr-o între
prindere în alta, pentru că ori
cum vor fi angajați. Profund 
umanistă prin înseși principii
le care o guvernează, societa
tea noastră asigură într-adevăr 

Explicația este destul de simplă. 
Problema participării la muncă, 
sau cea a disciplinei în producție 
sînt preocupări comune unui 
mare număr de organizații 
U.T.C., încît devin, dacă ne lă
săm tentați de aspectele lor mai 
mult sau mai puțin identice tutu
ror, tot un subiect de conferință. 
Important este să fie tratate nu 
în laturile care constituie puncte 
comune cu activitatea altor orga
nizații, ci în ceea ce le deosebeș
te, ceea ce aparține exclusiv unei 
singure organizații, imposibil de 
a se repeta în altele. Este poate 
unica modalitate ca adunarea ge
nerală să cîștige în originalitate 
și, deci, în profunzime. Pentru că, 
așa cum spuneam, despre „con
tribuția tineretului la realizarea 
sarcinilor de plan“ am văzut și 
am auzit multe lucruri, s-a vor
bit și se vorbește deseori. în 
schimb, sînt mult mai puține si
tuațiile în care obiectul adunării 
să-1 dea o singură întrebare : în 
secția noastră s-au desfășurat pî
nă acum trei olimpiade profesio
nale. De ce, atunci, continuă să 
crească rebuturile ? Ceea ce în
seamnă, de fapt, punerea în dis
cuție tot a participării la produc
ție. Dar altfel, într-un fel care nu 
repetă experiența nimănui, ci o 
scoate la iveală pe cea proprie 
și o dezbate în funcție de reali
tățile care i-au dat naștere. în
tr-un fel care permite ca, în fi
nal, să se evidențieze, net, drept 
cel mai important punct al ordi- 
nei de zi, hotărîrea adunării ge
nerale.
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o existență demnă fiecărui in
divid al său. Dar această exis
tență nu este concepută în afa
ra oricăror obligații, nu poate 
fi concepută decît printr-o 
muncă demnă, printr-o dărui
re totală. Despre ce muncă 
demnă, despre ce dăruire, des
pre ce seriozitate poate fi vor
ba la acei tineri, destul de 
mulți, pe care i-am întîlnit la 
uzina „Rulmentul“ și care la 
vîrsta de 25—26 de ani au car
tea, de muncă încărcată cu de
numirile a cinci-zece întreprin

deri prin care deja s-au pe
rindat ?

Fără îndoială că factorii de 
răspundere din uzină înțeleg 
acest lucru, dar pe de altă par
te „închid“ ochii. în aceste con
diții fluctuația nu va putea fi 
stopată. Numai procedîndu-se 
într-adevăr cu maximă exigen
ță în selectarea celor ce solicită 
angajarea, întreprinderile îi vor 
obliga pe plimbăreți să-și re
facă calculele. Foamea după 
forța de muncă nu trebuie cal
mată oricum și cu orice.

■Secțiile cu cea mai mare fluc
tuație în uzina „Rulmentul“ sînt.

I
nginerul PETRU 
BUNEA, autorul 
mai multor in
venții și inova
ții în valoare de 
aproape două mi
lioane lei, ne spu

nea :
„Ceea ce-l neliniștește cel 

mai mult pe om, îndeosebi pe 
tînăr este inactivitatea. Plic
tisul vine întotdeauna atunci 
cînd minții nu i se oferă ni
mic spre consum. Insistența în 
a te preocupa de o singură 
problemă căreia pentru un 
moment nu-i afli soluția, are 
toate șansele să te ducă la 
blazare, la a te considera un 
ins limitat intelectualicește“. 
Logica gîndirii inginerului 
Petru Bunea de la laminorul 
de platine a Uzinei din Oțelul 
Roșu se desfășoară impecabil. 
Iți dai seama că opinia sa nu 
este una de circumstanță, o 
simplă coserie, ci reprezintă 
punctul final al unor dezbateri 
interioare cristalizate în jurul 
unor idei călăuzitoare. Cele 19 
inovații făcute și aplicate în 
cei 12 ani de inginerie (unele 
dintre ele în colaborare cu 
muncitori, tehnicieni sau in
gineri) au adus nu numai e- 
conomii uzinei de peste două 
milioane lei, ci. i-au netezit 
drumul spre înțelegerea și 
verificarea unor principii de o- 
bicei devenite stereotipe a- 
tunci cînd recunoașterea lor 
se face superficial.

„AM ÎN STUDIU 
ÎNTOTDEAUNA CÎTEVA 

PROBLEME"

— In 1961 am realizat prima 
inovație : „Fabricarea unor ci
lindri de sprijin la caja de la
minare“. O economie de 180 
mii lei. Ultima aplicată : „Pro
cedeu de încărcare prin sudură 
a cilindrilor de laminare din 
oțel". O economie de 1,84 mi
lioane lei. Mai am realizate 
două invenții împreună cu teh
nicianul Danilă Tiberiu, dintre 
cate una este brevetată. De 
altfel, aproape întotdeauna co
laborez cu oamenii care lib
erează în secția unde urmează 
să fie aplicată inovația. Am 
foarte mulți tineri cu care mă 
ajut. De pildă, anul trecut, la 
realizarea inovației „Dispozi
tiv de ridicat în spatele cajei

• • • O • ©
— așa cum mai spuneam — 
strungăria și forja. Aceleași, 
care duc in permanență lipsă 
de muncitori.

— In 7 ani am calificat pes
te 500 de tineri. Mai avem din
tre ei vreo două sute.

, — N-au prin contract obliga
ția de a rămîne în întreprin
dere trei ani după calificare ?

— Cum să nu. Dar își încal
că fără nici o remușcare aceas
tă clauză, pentru că nu-i costă 
mai nimic. Despăgubirea care 
li se pretinde este de circa... 
300 lei.

Fără îndoială însă că nu toți 
cei care au părăsit uzina fac 
parte din categoria celor cer
tați cu disciplina, cu seriozita
tea. Unii au reclamat motive 
într-adevăr întemeiate, referi
toare la condițiile de muncă din 
forjă și strungărie. Considerînd 
probabil că temperatura ridi
cată, gazele, curentul și zgomo
tul ciocanelor trebuie să facă 
neapărat parte din ambianța 
forjelor, conducerea uzinei, în 
ciuda fondurilor pe care le are 
la dispoziție, n-a depus toate 
străduințele pentru asigurarea 
unei ventilații corespunzătoare, 
pentru recondiționarea atmos
ferei, pentru mecanizarea unor 
operațiuni mai grele. în strun
gărie utilajele sînt atît de aglo
merate incit muncitorii se stre
coară cu greu printre ele, iar 
grămezile de șpan, ca niște că
pițe, accentuează și mai mult 
această impresie, stînjenesc și 
mai mult activitatea strungari
lor. Sînt realități pe care, în 
preocuparea sa pentru stabili
zarea forței de muncă, conduce
rea uzinei, cadrele tehnice, nu 
trebuie șă le ocolească. 

de laminare" m-au ajutat 
foarte mult. Sînt în secție vreo 
15 tineri absolvenți de liceu 
sau care urmează liceul la se
ral. In rezolvarea temei, ve
deam soluția teoretică. Nu in
tuiam în schimb soluția prac
tică. Fiind în permanență în 
mijlocul lor, i-am convertit a- 
cestei idei. Soluția s-a articu
lat în timp, pînă la urmă dove- 
dindu-se deosebit de simplă. 
Cu inginerul Traian Niculescu 
și Nicolae Suciu, am perfectat 
pînă la punctul final, în ace
lași timp „Instalația de zin-

TINERII — DESPRE El

PRODUCȚIA- 
MEDIU OPTIM 
AL AFIRMĂRII

care electrolitică a benzilor 
laminorului la rece", instala
ție ce a adus uzinei economii 
de circa 600 000 lei.

CREAȚIA SE NAȘTE NUMAI 
DIN PASIUNE

Documentarul prezentat, 
dacă ar fi să îndepărtăm pen
tru un moment cifrele, nu tră
dează nimic senzațional, cu a- 
tît mai mult cu cît inovațiile 
fac parte din metabolismul o- 
bișnuit al uzinei. Dovada o 
constituie și faptul că în acest 
an cabinetul tehnic de la a- 
ceastă uzină, a ocupat locul I 
pe țară în domeniul inovații
lor. In spatele acestui fapt se 
află însă un alt lucru, cel cons
tituit din reflecțiile, convinge

• Tinerii absentează,
dar nici

nu au fost solicitați...
(Urmare din pag. I) 

cu un oarecare subînțeles ingi
nerul.

Secretara comitetului comu
nal- U.T.C., Frunzina Muroni, ne 
confirmă faptul că a primit in
dicații de la comitetul județean 
U.T.C. privind mobilizarea tine
rilor în campania agricolă, dar...

— Tinerii noștri, preferă baia, 
restaurantul...

— Ce ați făcut totuși pentru 
a-i lămuri ?

— Nu am făcut nimic.
— Atunci de unde știți că 

n-ar veni și la muncă ?
— Păi știm noi, că ne cu

noaștem.
Transcriem un alt dialog, pur

tat cu alți tineri pe care i-am 
găsit plictisindu-se pe banca din 
fața bibliotecii comunale : Cor
sami Constantin (student la is
torie-geografie), Dan Neghina 
(clasa a Xll-a, Liceul 1 Timișoa
ra) și Ioan Bogdan (absolvent de 
liceu). „Pe mine nu m-a chemat 
nimeni. Nu a fost nici o mobili

rile dobîndite ca urmare a 
căutărilor. Deși în discuția 
noastră n-am auzit niciodată 
rostindu-se cuvîntul pasiune, 
prezența ei am simțit-o pre
tutindeni. Biografia acestui om 
constituie o replică dată ace
lora care consideră că afirmă
rii personalității îi este neapă
rat necesar un cadru din care 
să fie eliminate toate eventua
lele obstacole. Este foarte greu 
să-ți imaginezi, de pildă, că 
despre tehnologia unui lingou, 
a unei bucăți de metal la urma 
urmelor, se poate vorbi în

tr-un limbaj în care formulele 
chimice și matematice se îm
pacă de minune cu o autentică 
tensiune poetică. Iar de aici 
pînă la a discuta despre vîrsta 
temperaturilor incandescente 
distanța este infimă.

EDUCAȚIA PASIUNII

„Adesea mă întreb : ce-i de
termină pe tineri să urmeze 
liceul ? Nu mă gîndesc la a- 
ceia care văd în obținerea u- 
nei diplome un mod de căpă
tuială ieftină. îmi este de-a- 
juns să-i privesc pe cei din 
secția pe care o conduc. Cei 
care n-au reușit să meargă 
mai departe — e atît de fi
resc să reușești la un exa
men de admitere precum

/în OBECTlvk

Recolta de porumb este bună. 
Ea va răsplăti hărnicia coo
peratorilor din comuna Puți- 
neiu — județul Ilfov (foto — 

dreapta) Combinele recoltează 
griul de pe ultimele hectare 
ale cooperativei agricole din 
comuna Crucea, județul Con

stanța (foto — stînga).

zare în acest sens“. (Dan Neghi
na), „Eu cred că tineretul nu ar 
fi refuzat să facă, să zicem, o zi 
pe săptămînă muncă patriotică 
la prășitul porumbului" (Corsa- 
riu C.).

O dovadă a acestor afirmații 
este și faptul că atunci cînd au 
existat astfel de preocupări, re
zultatele au fost foarte bune. De 
pildă, elevii liceului din locali
tate, solicitați fiind, au prășit 5 
hectare de porumb, 4 de rădă- 
cinoase și au ajutat la însămîn- 
țarea a 25 de hectare cartofi. A- 
firmația făcută de către secre
tara comitetului comunal U.T.C. 
cum că tinerii nu vin, demon
strează o alarmantă comoditate 
care face casă bună cu starea 
generală întîlnită la Belinț. Con
secințele ei sînt cu atît mai dău
nătoare cu cît ele favorizează e- 
roziunea sentimentului față de 
muncă, pentru că prezența tine
rilor, indiferent de pregătirea 
lor, pe cîmp, pe lingă ajutorul 
real, dat de către ei, semnifică și 
un act de conștiință. 

tot atît de firesc este să ai un 
insucces — continuă să lucreze 
în același loc de muncă. Mă 
gîndesc că mobilul faptei lor 
a fost determinat de o pasiu
ne, de un ce care refuză co
moditatea. Structuri similare 
posedă toți tinerii. Mă în
treb numai, de ce totuși la 
unii se epuizează atît de re
pede rezervorul de entuziasm, 
de ce se retrag într-o exis
tență superficială, de ce se 
refugiază în expediente iluzo
rii ce generează comoditatea ?

Am fost de cîteva ori invi
tat de către organizația U.T.C. 
să le vorbesc tinerilor despre 
diverse probleme, în general 
despre acelea care vizau -pro
fesia, producția, calificarea. Mi 
se păreau mult mai stînjeniți 
unul de altul decît în secții. 
Evident, comunicarea dintre 
mine și ei a fost la fel de pro
tocolară. Individualitatea fie
căruia n-a fost condensată în- 
tr-una colectivă posibil de rea
lizat, doar cînd pasiunii fiecă
ruia i se vine în întîmpinare 
cu un teren pe care el poate 
să și-o cultive. Mi se pare ciu
dat un lucru. Obișnuiesc să 
stau de vorbă adesea cu ti
nerii. Rămîn uimit de ideile 
pe care le au. Mă întreb nu
mai ce lipsește ca cel puțin 
10 la sută dintre ele să de
vină fapte fiindcă e limpede, 
nu orice gînd poate avea ime
diat un echivalent practic.

Tînărului îi place să discute 
orice, cu singura condiție ca 
să fie acceptat ca partener e- 
gal. E un nimerit mod de a-l 
dirija spre sensurile reale ale 
cutărei probleme.

De pildă, o discuție despre 
ideea de invenție pornind din- 
tr-un club al pasionaților ar 
duce indiscutabil la discutarea 
valorilor ei morale, spirituale 
și sociale. Dar despre orice se 
pot organiză discuții, dezba
teri, mai precis se poate or
ganiza cadrul în care rolurile 
sînt interpretate de înșiși ti
nerii, regizorul fiind organi
zația U.T.C.

Atunci n-am mai auzi pe 
nimeni plîngîndu-se de inacti
vitate. de plictiseală, de lipsa 
unui loc adecvat afirmării 
personalității. Acesta există 
pretutindeni, atunci cînd știi 
să-l creezi“.

D. IOAN

9 Elevii și studenții 
impinzcsc lanurile

Cei peste 3 500 de tineri care 
au muncit pînă zilele trecute în 
unitățile agricole din județul 
Bacău la secerișul orzului nu 
și-au acordat, o dată cu încheie
rea acestei faze a campaniei, 
nici o clipă de răgaz. Alături de 
cooperatori și mecanizatori s-au 
angajat cu toții în bătălia griu
lui. Priveliștea dinamică, de un 
pitoresc devenit tradițional, a 
uteciștilor elevi și studenți es
cortând combinele, împînzind la
nurile de aur fierbinte, am în- 
tîlnit-o zilele acestea și în 
C.A.P. Fărăoani, Sascut.

Ritmul de recoltare susținut 
constituie trăsătura dominantă a 
campaniei din județul Bacău. 
L-am aflat în unitățile agricole 
de la Hemeiuș, Letca Veche, 
Nicolae Bălcescu, Secuieni. Pe 
Vasile Panaite, secretarul comi
tetului U.T.C. de la C.A.P. He
meiuș, l-am întîlnit pe combină. 
Mecanizatorii din echipa pe 
care o conduce și-au propus să 
nu se dea jos de pe tractoare 
sau combine decît la un ceas 
după asfințit. în comuna Letea 
Veche i-am revăzut, ca și în alți 
ani, în fruntea elevilor din cla
sele a VI-a și a VII-a ale școlii 
comunale pe tovarășii profesori 
Mihai Rotundu și Margareta 
Macovei. O participare masivă 
și substanțială la ritmul „bătă
liei griului“ înscriu în acest an 
elevii liceului industrial din Ba
cău, ai liceului nr. 2 și de Ia 
școala profesională de mecani
zatori.

ANDREI BARSAN

Date fiind greutățile 
provocate in acest an de 
calamitățile naturale, in 
județul Suceava se iau mă
suri pentru ca nici un bob 
din noua recoltă să nu fie 
risipit. Toate bazele de re- 
cepționare au fost dotate 
cu mijloacele necesare us
cării și condiționării cerea
lelor- La Fălticeni, Verești, 
Rădăuți, Liteni, Dornești 
și Suceava au fost instala
te uscătoare, fiecare avind 
o capacitate de 32 tone pe 
oră. Pentru descărcarea 
rapidă și transportarea 
spre locurile de depozita
re, bazele de recepție au 
fost dotate cu un număr 
suficient de benzi transpor
toare. ventilatoare electri
ce, cintare bascule. Acțiu
nea de preluare a noii re
colte a fost organizată in 
flux continuu pe toată du
rata campaniei de seceriș, 
iar bazele de recepție, la
boratoarele și magaziile 
lucrează în două schimburi.
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s oldații lui Darius 
iubeau și urau la 
fel ca astronauții 
de astăzi ? Proba
bil că da. Dar pu
blicul actual este

îa fel impresionat de scena vră
jitoarelor din Mâcbeth ca cel de 
la prima reprezentație? Nu. Se 
pare că progresiv cu stăpinirea 
naturii, deci cu cit știm mai 
multe ni se modifică și sensi
bilitatea. „Știința și arta sim
plifică“, spunea Einstein, prefi- 
gurînd gustul pentru sintetiza
re. Gust pe care oamenii de 
știință dar și esteticienii îl ex
plică între altele prin schimba
rea tehnicii. In decorul geome- 
trizat al uzinelor, laboratoare
lor. blocurilor de locuințe, pa
tetismul romantic, retorismul, 
înfloritura barocă contrazic 
sensibilitatea modernă. Sensibi
litatea aceasta se schimbă și se 
schimbă cert benefic; ceea ce 
nu înseamnă însă că arta va 
dispare cum credea fiegel, de
venind depășită ca formă a cu
noașterii. Nu va dispare, cum 
au mai prezis și Vlco sau Mon- 
drian, fiindcă astăzi mai mult 
decît oricînd e salvată de gîn- 
dire, absolut implicită creației. 
Deplasarea 
în regiunile gîndirii și încălzi
rea acestora 
simptom al 
ditatea este 
estetică. Ea 
teligentă și inteligența pateti
că. Căci intr-adevăr, după cum 
inteligența pare a fi ieșit la 
origine din puterea de a simți, 
inversînd, o sensibilitate alea
să provine din inteligența în
săși (Guvan). Trăim veacul in
teligenței, al inteligenței ino
vatoare și creatoare care nu 
mai are domenii de elită. De 
altminteri, să recunoaștem, vic
toriile inteligenței 
domină epoca. Iar 
pe care tehnica e 
le acorde unanim, 
nu mai considere unirea lor o 
mezalianță. Colaborarea, în 
fapt veche de cînd lumea, con
tinuă si în lumea principiilor : 
la Experimental in Art and

, Technicology din New York se 
fac seri de „Teatru și ingine
rie“ cu concursul unui artist și 
al unui specialist în laser. Cen
trul de calcul al
București are in anul curent o 
convenție de 
Conservatorul „Ciprian Porum- 
bfscu“ in vederea conlucrării 
dintre ciberneticieni — cu cal
culatoarele lor — și compozi
tori. Le Corbusier a conlucrat 
perfect cu constructorii grupă
rii Bauhaus. Alții realizează 
colaborarea prin polivalențe 
proprii : Yannis Xennakis, in
giner și muzician, colaborato
rul lui Le Corbusier. a con
struit nucleul formativ al pa
vilionului Expoziției universale 
de la Bruxelles după o piesă 
■simfonică proprie. Pagini de

partitură transpuse grafic în 
coordonate carteziene și apoi 
construcția tehnică în sine au 
însemnat un moment al arhi
tecturii moderne și confirma
rea metaforei lui Goethe : ar
hitectura e muzică împietrită.

Și astfel, ajungem la anul 1 
al ciberartei cum îl denumesc 
adepții ei, adică în 1968 cînd 
s-a organizat la Londra o ex
poziție ce-și propunea să dove
dească 
toarelor 
Îndoiala 
numai o 
și fără urme în istoria artelor', 
poate că pornește chiar de la 
numele acestei expoziții : Cvber- 
netic Serendipity. Legenda zice 
că din Serendip (Ceylon, după 
vechiul nume) au plecat să cu
treiere lumea trei prinți care

posibilitățile 
în domeniul 
că cibernetica 
aventură,

calcula- 
artëlor. 
ar fi 

trecătoare

prima vedere — un soi de Luna 
Park unde vizitatorii, tineri 
sau bătrîni, se jucau de-a mi
leniul trei. Astfel încearcă să 
descrie 
plin de satisfacția autorului de 
science fiction 
prezent ; „așa dar, Serendipity 
prezenta un generator pictural 
pe numele s|u „Carm-O-Hatic“ 
operă a artistului italian Car- 
mi și. în mod egal, a ingineri
lor de la Olivetti. Un strigăt 
de surprindere provocat de as- 
pecriii mai puțin obișnuit al a- 
cestei opere artistice însemna 
desfășurarea ei : undele sonore 
ale glasului sau ale muzicii, 
sau chiar ale unui zgomot de
clanșau un caleidoscop multico
lor, figuri abstracte, fantasme 
geometrice, onomatopee de 
benzi desenate. Un film de de-

atmosfera A. Rogoz,

confirmat de

știință și importante muzee din 
S.U.A. i-au lansat invitații și 
putința unui glorios turneu 
timp de doi ani. între timp, de 
fapt urmase anul II al ciberar- 
tei. marcat de festivalul Ruhr 
1969. cu o expoziție specială — 
„arta ea joc — jocul ca artă“. 
Firește, și aici s-a demonstrat 
spectaculos mariajul artă — 
tehnică dar și încă ceva. Deci, 
alături de uriașe păpuși meca
nice dé propozițiile omului, cu 
divèrse îndeletniciri, construite 
însă în alte epoci, se aflau figu
rinele foarte moderne ale lui 
Uwe-York Schlutter sare dan
sau în ritm pop ; un zid de re- 
menanță păstra timp de 45 de 
secunde umbra unui vizitator; 
o lampă vocală mărea sau mic
șora intensitatea cuvifitèloY, o 
cascadă luminoasă era declan-

centrului emoției

au devenit un 
modernității. Luci- 
astăzi o categorie 
face pasiunea in-

în tehnică 
beneficiile 

în stare să 
fac arta să

Universității
colaborare cu
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Arta cibernetică
aventură sau
anticipație ?

nu căutau nimic precis, ci aș
teptau doar surpriza unor po
sibile aventuri. întîmplări feri
cite. Călătoria prinților S-ar pu
tea traduce modern, cu călăto
ria în artă a calculatoarelor 
care caută prin numerele alea
toare surpriza, în vederea 
coperirii unei întîmplări 
eite. Deci aventură ? De 
Institutul britanic de 
n-a vrut neapărat atunci

des- 
feri- 
fapt 
artă 

. ........ Să 
dea un răspuns definitiv, ci în 
primul rînd să demonstreze 
conlucrarea artei moderne cu 
știința și tehnica. Motiv păntru 
care Cybernetic Serendipity â 
întrunit mari și celebri teoreti
cieni ai informației, 
muzicieni, sculptori, 
cieni și lingviști.

„Rezultatul etalării 
lor datorate ciberneticii și ha
zardului , aleator a fost — la

poeți și 
matemati-

frumuseți-

sene animate intitulat „Permu
tări“, operă a computerului 
realizat de John H. Whitney, 
eră proiectat pe ecrane specia
le. Nam June Park. tînăr com
pozitor coreean care folosește 
în creația sa tubul catodic, pre
zenta fantastice modificări de 
imagini, supunind tele-viziuni 
unor efecte electromagnetice. 
Simbolul înțelepciunii — bufni
ța — o âltă lucrare aparținînd 
artei plastice. își mișcă ochii și 
penele cozii cîrid un contact 
fotoelectric îi impresiona celu
lele de seleniu. Rampele de lu
mină colorată — opera lui Ri- 
chard llogle — salutau cu două 
rînduri de lumini o voce băr
bătească și cu un rînd o voce 
femenină“. Se pare că Cyberne- 
tic Serendipity a avut un mare 
succes chiar din primul an al 
ciberartei i mari instituții

șată sonor. Profesorul Âd. 
colau de data aceasta 
atmosfera de paradis cibernetic
de la Recklinghausen specifi-
cîttd natura materiei prime a
acestor manifestări artistice — 
ultraviolete, neon, aparate e- 
lectronice — și acel „încă 
ceva“ : colaborarea artiști
lor cu publicul. Dintru în
ceput. cei ce»ău aranjat ex
poziția au avut voie să participe 
efectiv la dispunerea elemente
lor ce formau exponatele. Vizi
tatorii aveau și ei libertatea să 
manevreze obiectele, să le dea 
o nouă configurație după do
rința, gustul lor, după 
de spirit și insoirația 
așa, âm ajuns la unul
principiile proprii artei ciberne
tice : publicul nu mai este doar 
un simplu și pasiv consumator 
de, ârtă, ci, chiar prin propria

Nî- 
rèlata

starea 
lor-, Și 

dintre

sa prezență, coautor. Așa se în- 
tîmplă de pildă, cu operele lui 
Frank Malîna, savant, și pțetor 
totodată, ale cărei picturi ' ci
netice (înfățișînd mișcarea 
astrelor, misterele galaxiilor) 
intră în mișcare îndată ce au 
un spectator. La fel se întîm- 
plă cu multe alte opere ale ar
tiștilor informaționali, ca de 
pildă Tsai, a cărui artă, net 
cibernetică, nu se poate foto
grafia. Ea poate fi descrisă nu
mai, de către vizitatori : pe un 
postament se ridică tije verti- 

' cale terminate cu plăci metali
ce ; tijele vibrează și raze steo- 
gosccpice' le trimit intermitent 
lumini. Lumini și vibrații care 
se schimbă după modificările 
unora dintre frecvențe schim- 
bînd desigur și operă artistu
lui. Ciberarta prefigurează, 
după opinia .specialiștilor ei, un 
circuit desăvîrșit, o buclă în
chisă ■ artist — operă de artă
— public — operă de artă.

La Universitatea Yale se uti
lizează calculatorul pentru a se 
crea scenarii (și a se optimiza 
interacțiunile sunet — lumină
— mediu) obținîndu-se un nu
măr infinit de variante, plus, 
desigur, alegerea celei mai reu
șite. Deci artă cibernetică pă
trunsă și în incinta teatrului : 
regizorul Guy Kavat a ales 
„Oedip rege“ de Sofocle pen
tru colaborarea cu calculatorul, 
realizată de public. Din foto
liile lor spectatorii pot deter
mina sensul piesii. schimbîndu-i 
hotărîrile personajelor. Cen
trul ele la Jorey-en-Josas — în 
legătură directă cu teatrul — 
decupează în cîteva secunde 
cele peste o mie combinații po
sibile și reține pe cea impusă 
de public.

Și astfel, fanaticii ciberartei 
văd viitorul în opțiunea nu nu
mai a creatorului ajutat de 
calculator să aleagă din sub
stanța artistică varianta prefe
rată din numeroasele posibili
tăți multiplicate de tehnică, dar 
și a spectatorului de aită. De 
altminteri, el, publicul, va ho
tărî și dacă asemenea manifes
tări sînt licite sau ilicite ca 
artă ; el va hotărî dacă le re
ține ca atare pentru a îmbo
găți istoria artei, sau dacă le 
va repudia. Deocâmdată, însă, 
cine acceptă rolul uriaș al 
științei și tehnicii, ca și cei pa
sionați de arta viitorului nu pot 
să nu consemneze existența 
ciberartei. Poate însă că cir
cuitul de colaborare — artistul 
cibernetician — opera — spec
tatorul — opera, țin deocam
dată de science — i 
Dar alte manifestări 
tistice, că muzica ori 
compuse cu ajutorul 
toarelor. pictura și sculptura 
cibernetică sînt o 
Despre ciberarta existentă as
tăzi, despre creatorii, despre 
apărătorii și scepticii ei con- 
testatori, într-un articol viitor.

art-fiction. 
i ciberar- 

poezia 
caleuIa

realitate.
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AVANPREMIERA FESTIVALULUI
, .GEORGE ENESCU“

LUCRĂRI ROMÂNEȘTI
PREZENTATE DE
CREATORII

Peste cîteva săptămîni, Bucu- 
reștiul va adăposti una dintre 
marile sărbători artistice ale, a- 
nului: cea de a cincea ediție a I Concursului și Festivalului Inter
național „George- Enescu".

In săptămînile care urmează, 
Ivom încerca să integrăm în spa

țiul rezervat săptămînal cronicii 
muzicale, o suită de articole, în
semnări, interviuri în care vom 
prezenta cititorilor noștri cîteva 
dintre „momentele“ acestui re
marcabil eveniment artistic.

Cea de-a V-a ediție a Festi
valului „George Enescu“ repre
zintă înainte de toate, prin an
samblul programelor sale, o reală 
rampă de lansare a valorilor mu
zicale românești în circuitul in
ternațional, un prilej de a con
tura lumii muzicale cîteva dintre

I dimensiunile creației contempo
rane românești.

La solicitarea noastră, patru 
IpreĂigioși creatori români ne îm

părtășesc, de astădată, cîteva ele
mente definitorii ale lucrărilor 
semnate de ei pe afișurile Festi
valului.

I

I
I
I
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Gh. Dumitrescu : 
OPERA „DECEBAL"

Opera „Decebal" continuă

LOR

Scopul (nobil) nu 
scuză mijloacele

(ieftine)
(Urmare din pag. I)

existat în stagiunea trecută ?
— „Moartea ultimului 

și, la secția germană, „I 
broaștelor*' ' 
zat) și „Nu sînt turnul Eiffel 
ne spune directorul adjunct al 
teatrului.

— Sondaje în rindul tinerilor ? 
-— Nu s-au făcut.
— Întîhîiri cu tineretul 

Iar?
— Foarte puține.
— Actori-instructori în școli ?
— Cîțiva și mult prea puțini 

pentru posibilitățile teatrului.
„Avem tineri cu adevărat preo

cupați de fenomenul artistic —- 
ni se spune la Comitetul munici
pal U.T.C. Un exemplu : nu
meroasele abonamente, sălile pli
ne de tineri lâ concertele filar
monicii".

Ce-a făcut teatrul pentru ca pu
blicul sibian să nu-și piardă in
teresul ? Ce-au făcut tinerii 
interpreți, garnitura proaspătă de 
forțe artistice ?

Iată cîteva răspunsuri culese 
printre absolvenții ultimilor ani, 
actori ai secției germane (Sigrid 
Zacharias, Wolfang Ernst, Karl- 
heinz Maurer) : „Facem șușanele, 
pe texte vulgare, fără cea mai 
mică pretenție artistică, fără nici 
un nivel artistic. Pentru a rezolva 
problemele financiare ale teatru
lui se folosește orice mijloc". 
(Un astfel de „mijloc", cu sală 
plină de oameni atrași de promi
siuni muzicale am văzut și noi la 
Sibiu. Se numea „Adam și Eva 
în paradisul șlagărelor". Cîteva 
foarte puține momente muzicale 
susținute bine de actori, dar, în 
primul rînd, o atmosferă vulgară 
și ieftină — iată trăsătura carac
teristică).

„Facem un fel de funcționă- 
reală pentru a ne îndeplini sar
cinile minimale. Cîte un specta
col în adevăratul sens al cuvîn- 
tului, de la care așteptăm satis
facții profesionale, se lucrează ca 
ceva mecanic. Nu contează decît 
miza-n scenă. Nu se lucrează cu 
actorul. Si tot așteptăm o at
mosferă de creație**.

— Așteptare ? într-o blîndă 
liniște ? Ati cerut un anume spec
tacol, un anume rol ?

..Am încercat uneori — spune 
Ratlu Dobre Basarab (absolvent 
de anul trecut). Am intrat cu 12 
ore înainte de spectacol într-un 
rol. Am acceptat dubluri. Ara 
făcut un recital — îmi plac 
foarte mult versurile — pe care 
l-am dat, însă, la casa de cultură. 
Nu-mi luase nimeni în seamă ini
țiativa. Mi s-a reproșat, e drept, 
„după", de ce nu l-am dat în 
teatru".

„Jucăm orice. Numai să ju-

golan**
.Regele

(un basm dramati-
- — “ nu __

çco-

căm. Și tot nu jucăm 
ne Geraldina Basarab.

„Am cerut dublură — spune 
singura absolventă de institut de 
la secția germană — Sigrid 
Zacharias. Mi s-a acordat fără 
repetiții. Nu puteam să accept o 
astfel de descalificare în fața pu- 
blicului**. Rezultatul : în stagiu
nea ce-a trecut, această singură 
absolventă a institutului a făcut 
figurație și un rol în „Portre
tul**... care se va juca abia la 
toamnă, fiind montat spre finele 
stagiunii.

„Teatru de unul singur nu se 
poate face. Vrem să lucrăm, dar 
dacă nu intrăm cu dorința noas
tră în vederile teatrului, nu avem 
practic cînd, avem foarte multe 
deplasări" spunea Marius Niță, 
alt tînăr absolvent.

Și n-an prea intrat tinerii în 
vederile teatrului. în spectacolele 
secției române au fost aduși în 
majoritatea cazurilor colabora
tori străini (pentru „Ricbard al 
lll-lea" : Sanda Tîlvan, Ligia 
Moga — de la Cluj, Peter Paul- 
hoffer). In figurație, la același 
spectacol, actori ai secției ger
mane.

Deci, actorii așteaptă, O preci
zare — rostită de fiecare dintre 
actorii tineri : în patru ani s-au 
schimbat patru direcții (cu o dată 
recentă, director al teatrului a fost 
numit Mircea Braga) : „La fie
care schimbare am sperat. Dar 
există un foarte pronunțat spirit 
de gașcă. Noi... nu facem parte 
din ea. Avem impresia că fiecare 
director se îngrijea mai mult de 
scaunul lui de director decît de 
teatru sau de tineret". Și reper
toriul stagiunii *69, precum și 
neutilizarea actorilor tineri în a- 
cest repertoriu argumentează 
precizarea de mai sus.

Andrei Zaharia a terminat re
gia de teatru acum doi ani. A 
montat în anul ce-a trecut 
„Moartea ultimului golan" des
pre care spune că este „o piesă 
vulgară“.

— De ce-ai acceptat dacă asta 
este opinia dumitale ?

— Mi s-a impus. Mi s-au ce
rut mereu piese comerciale, să 
caut piese comerciale. După doi 
ani de asistență trebuie să accept 
ceva. Și l-am pus. Pînă acum : 
68 de spectacole — 150 000 lei 
încasări — 13 000 costul montării. 
Este singurul beneficiu care mi 
s-a permis să-l aduc teatrului. 
Dar acum montez „Ploșnița" de 
Maiakovski.

O speranță deci.
In loc de concluzii, ne aliem 

speranțelor și așteptărilor pe care 
fiecare tînăr al Teatrului din Si
biu le-a pus în stagiunea viitoare.

tre romani fi culminează cu epi
sodul morfii lui Decebal.

Pe plan muzical, materialul 
tematic generator are un pronun
țat substrat folcloric, încercînd să 
mă apropii cit mai mult de cu
loarea epocii. La baza dramatur
giei muzicale se află o serie, de 
leit-mofive ce caracterizează per
sonajele fi situațiile.

Pe scena Operei Române, „De
cebal“ se bucură de o distribu
ție de zile mari, fi sper că va găsi 
largi ecouri fi în rîndurile mu
zicienilor străini care vor fi oas
peții noștri la Festival.

dulitatea în care am dorit să evoc 
prezenta lui, încă vie printre noi.

Stefan Niculescu 
AFORISME

Theodor Grigoriu : 
ELEGIA PONTICA

Am compus „Aforisme“ la so
licitarea Bienalei de la Zagreb 
din 7969 unde a fost interpretată 
de formația „Madrigal" sub con
ducerea lui Marin Constantin, 
formație căreia i-am dedicat de 
altfel lucrarea.

Scrisă pentru 20 voci soliste, 
în „Aforisme“ ca și în cîteva lu
crări precedente apare preocupa
rea generalizării scriiturii hetero- 
fone și incorporarea ei intr-o 
scriitură adecvată. Fenomenul 
heterofon, recent descoperit de. 
muzica nouă, dar existent din 
totdeauna în muzica arhaică, 
mi-a slujit să prezint „sensibil“ 
cîteva din „abstracțiunile" stră
vechiului gînditor din Efes.

Doru Popovici ; 
SIMFONIA A ll-APiesa a fost scrisă în 1968 

o ofrandă adusă marelui 
latin Ovidiu a cărei viată 
spulberat pe țărmurile Pontului 
Euxin.

Gîndul că versuri de o aseme
nea frumusețe s-au născut pe 
pământul nostru acum două mi
lenii m-a impresionat întotdea
una în mod deosebit și m-a de
terminat să compun această lu
crare.

Mergînd pe urmele pașilor lui 
Ovidiu, am încercat să descopăr, 
la malul mării, umbrele fi lumi* 
nile care l-au inspirat, să sur
prind această scurgere a clipelor 
care pentru el a fost atît de du
reroasă.

Din recitarea în șoaptă a ver
surilor poetului pe fondul valu
rilor mării, s-a născut apoi mo-

ca
poet

s-a Am scris simfonia în anii 1965- 
1966 în amintirea celebrei închi
sori „Spielberg“ din Brno, tem
niță în care au zăcut decenii în 
șir luptătorii pentru libertate din 
vechiul Imperiu Habshurgic.

Lucrarea a fost, de altfel, in
terpretată în primă 
Brno și reluată la 
Baja, Klagenfurth și

La baza simfoniei 
serială care include 
modale.

Simfonia este structurată pe 
baza a trei mișcări — o PăsSâ- 
caglie care tinde spre un punct 
culminant, o Fugă cu un caracter 
grotesc și o Improvizație, gravă, 
foarte tragică, care la sfîrșit se 
înseninează.

Anchetă realizată 
de IOSIF SAVA

Opera „Decebal“ continuă ci
clul de lucrări inspirate din isto
ria atît de tumidtoasă a poporu
lui nostru. M-am aplecat cu e- 
moție asupra acestui moment din 
istoria poporului, studiind nume
roase izvoare privind viata, idea
lurile, concepțiile dacilor.

L-am ales ' pe Decebal drept 
personaj central al lucrării mele, 
întrucit numele său a devenit și- 

Inonim cu simbolul jertfei pentru 
cauza poporului său, al sacrificiu
lui suprem pentru un ideal înăl- 

Ifător, virtuțile sale sintetizînd vir
tuțile întregului popor dac.

Libretul cuprinde momente 
din epocă cuceririi Daciei de că-
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audiție la 
Budapesta, 

Viena.
stă o temă 
și intonații

VIORICA TÄNÄSESCU

DOUĂ PROMIȚĂTOARE

DEBUTURI ARTISTICE)
Formele create de Mihaela 

Ștefănescu se cer privite în 
esențialitatea lor 
Vneori ele se înscriu 
atmosferă melodică 
(„Incantație“), alteori, depă
șind faza schematismului, se 
materializează în forme ar
monios conjugate („Cetate").

Alături de vasele strict de
corative — obiecte cu posi
bilități realizatoare ce fin ex
clusiv de spiritul plăsmuitor 
artistic — se înscriu vasele 
ceramice utilitare, 
losesc de forme și 
curente. Plăcile 
direcționează narativul 
amintirea canoanelor 
biect al unor icoane 
clă.

Ceramica Mihaelei 
nescu, trădînd căutări al că
ror izvor germinativ se află 
în dorința de sinceritate, con
fesiune și exprimare, impune 
o artistă tînără, care, vădind 
o constantă preocupare de 
îmbinare armonioasă a utili
tarului cu decorativul, credem 
că ne va oferi posibilitatea 
unei frumoase evoluții artis
tice.

Punct central în jurul că
ruia se organizează șt se con
turează preocupările artistu-

intrinsecă, 
într-o 

proprie

vasele 
ce se fo- 
decoratii 

decorative, 
spre 

de su
pe sti-

Ștefă-

ia 
dé

sê

lui — umanul — devint 
Gheorghe Pătrașcu făgaf 
explorare nelimitat, sursă de 
nedumeriri, de căutări ce 
exteriorizează limpede, filtrate
și impregnate de eul artistu
lui.

Intre picturile lui Gheor
ghe Pătrașcu fi privitor se 
poartă un dialog aparent di
rect și inteligibil. Dar ele as
cund simboluri vitale ce se 
cer descifrate, impunînd un

CRONICA
PLASTICĂ

ITO I1III

răgaz intelectual fără de care 
atributul de individual s-ar 
pierde. Ele trădează o lume 
proprie în care visul creează 
un cadru uneori feeric, dar 
cu rădăcini vizibile în real.

De o concentrare expresi
vă, limbajul artistului, une
ori tributar canoanelor, reu
șește alteori să atingă treap
ta singularizării. Ideea primă 
a germinației cosmice, ce re
vine obsesiv în pînzele pre
zente în această expoziție, 
pare a se defini pentru artist

Formația de dansuri a tineri
lor din comuna Peretu, jude
țul Teleorman, în timpul unui 
spectacol susținut pe scena 

căminului cultural

EPIGRAMIȘTI ROMANI
în Editura „Albatros“ a 

apărut, sub îngrijirea lui 
Dumitru Munteanu și 
George Corbu, un nou vo
lum din colecția „Umor“ 
intitulat „Epigramiști ro
mâni“ care cuprinde o se
lecție a celor mai spirituale 
și savuroase realizări apar- 
ținînd unei specii literare 
mult practicate în literatu
ra română, teste înmănun
cheată în acest volum o se
lecție a creației cunoscuți- 
lor umoriști D. Teleor, 
Radu D. Rosetti, I. Iones- 
cu-Qulntus și Ion I. Pave- 
lescu.

VEȚI GĂSI M1INE 
ÎN LIBRARII

EDITURA MINERVA
M. Bucur și colectiv : ..Re

viste literare românești din se
colul al XIX-lea“, 20.50 lèi.

V. Bârna : „Cupa de aur“, 
11,50 lei.

Tudor Vianu : „Corespon
dentă" 19,00 lei.

N. Ciobanu : „Ionel Teodo- 
rfeanu“ 9,25 lei.
EDITURA CARTEA 
ROMANEASCA

Le onici Diniov î „Semne ce
rești“, 6.00 lei.

Se facea cum ca eu aș fi un 
om de zăpadă : doi tăciuni, un 
morcov, o găleată și o mătură 
Ia subțioara stingă. Mai de
parte se făcea că eu ăș fi vrut 
să mă mai topesc, în timp ce 
doi iepuri încercau să mă ia 
cu ei într-o pivniță zbierînd 
că mă voi topi ca orice ter- 
chea-berchea de zăpadă. „Și 
ce dacă-i cald, țipam ca din 
gură de șarpe, ce, nu-i bine ? 
Ba bine că nu ! Doar sînt de 
zăpadă, ce tot behăiți atîta de 
căldură ! Și n-am ajuns în 
lună, nuuu ? Ba da ! Am ajuns 
în lună, am ajuhs în 
Sîc! Și 
mai Zburăm 
soare, spre 
spre soare, 9, 8 7, și așa mai 
departe, să ne pregătim, să ne 
înfrigurăm, știți voi ce căldură 
e în soare ? Habar n-aveți ! 
Scrieți-i repede premiantului 
(în 
ca 
un 
tă. 
cit 
la 
spune el, Bacalu.;. chiar dacă 
nu știți să vorbiți, vă dați bine 
pe lîngă mașinile ciberne
tice ale lui Edmond Nicolau 
și învățâți (Mai aveți o intre- 
bare, vineri 24 iulie). Sînt. un 
biet om de zăpadă, lăsați-mă

naibii în pace !“
M-au lăsat după ce mi-au 

scos ochii și mi-au ronțăit na
sul, iepuri ticăloși ! Oticum, 
era bine așa. singur, fără tă
ciuni, fără morcov, numai de 
zăpadă. Mă uitam la o bucă
țică de ghiață în care se re
flectau tot felul de chestii și 
nu mă plictiseam. Mi se părea 
ră-1 văd într-o luni (20 iulie) 
pe însuși Dinu Săraru purtind

în care problema cea mai im
portantă era să se stabilească 
dacă toți sau numai o parte 
dintre tineri frecventează ba
rurile de zi și de noapte. (La 
25 de ani — emisiune pentru 
tineret !) Ha, ce simplu, mi-am 
zis. Sigur că tinerii fac numai 
asta, își pierd timpul in bar 
și pe urmă apar, așa deodată, 
ingineri, doctori, profesori, 
tehnicieni etc. Cred că dacă ar

fost sîngele parașutat intr-un 
ocean de neomenie și nepă
sare?! Nea Cutare n-a văzut 
parașuta pentru că s-a uitat 
numai în dreapta (s-o fi ui
tat ?), Cutăriță a plecat acasă 
să-și hrănească pisicuța,... 
N-au adus copiii parașuta, ca 
de obipei ? De unde, de pe a- 
coperișul spitalului ? Și ce, de 
cînd copiii iau leafă de la Mi
nisterul sănătății ? A murit O

lună, 
acum unde să 

dacă nu în 
soare zburăm,

sport bineînțeles) din ban- 
a doua a Contemporanului, 
adevărat iceberg în vacan- 
mai mult cu dedesubt de- 
cu deasupra. Ori vorbiți 
telefon vineri seara, vă

1NSOLA
cu veselie gravă o discuție cu 
directori de teatre, regizori și 
cu... Radu ConstantineScu. 
Sigur că nu aveau dreptate, 
în august, așa-zisa stagiune 
estivală, nu trebuiau să se 
joace piese ușoare, bulevar
diere, de agrement, ci oiese 
istorice, nu ? Noi Cu cămășile 
în vînt. actorii cu căciulile in 
ochi. Sunet și lumină ! (Ram
pa). Pe urmă mi se păruse 
că văd un consiliu pedagogic

fi fost vreun tînăr în oglinda 
aceba catodică mi-ar fi dat 
imediat dreptate. Firește însă, 
emisiunea fiind pentru 
tinerii n-aveau ce să 
printre dirigintă. Joi 
topit ceva mai repede 
de obicei. Nu trebuie să 
tiinple. Plăcuța de ghiață mă 
înspăimîntă. Nu-mi venea să 
cred cele ce văd și aud, cum 
să fie adevărată atîta irespon
sabilitate... medicală ?! Să fi

tineri, 
caute 
m-am 
decît 

se in

de IULIAN NEACȘU

ȚII
femeie pentru că nu a fost 
bine îngrijită de spital. Bine, 
dar trebuie „îngrijit“ spitalul ! 
Mai ales dezinfectat! îmi tre
mura mătura de furie. Nu 
mi-am revenit decît duminică, 
după Ce , rllvînîi“ 
mingea la 
du-ne pe 
Țopescu de 
de bătaie
Ploua

„divinii“ au trimis 
plimbare lipsin- 
noi și pe Cristian 

i bucuria unui cal... 
pentru o . vreme, 

puțin, găleata huruia

ca o bază creatoare, cîmp de, 
explorare artistică originală 
și trainică („Cintec pentru 
sămîntă“).

Vzînd de elemente obiș
nuite, cotidiene, printr-un a- 
samblaf original artistul atin
ge efecte insolite, echilibrate 
de o atmosferă calmă, dega
jată („Autopendulare în tis*.).

Obiceiul, devenit uneori 
primă reacție a criticii, de a 
apropia opera unui artist de 
granifele vreunui curent mo
dern se dovedește, mai ales 
în cazul de fată, inutil, căci 
dincolo de încercări sterile 
este necesar în primul rînd 
să descoperi individualitatea 
exprimată conflictual prin 
întrebări, căutări și răspunsuri 
artistice. Mihaela Ștefănescu și 
Gheorghe Pătrașcu plămă
desc o lume de valori al că
rei suport se construiește pe 
temelia sincerității și a uma
nei confesiuni. Expoziția de la 
Kalinderu vorbește direct vi
zitatorului despre ceea ce doi 
oameni gîndesc, simt și văd.

SMARANDA ROȘU

*) Mihaela Ștefănescu — 
ceramică, Gheorghe Pătrașcu 
— pictură : Sala Kalinderu.

deasupra mea ca uti tramvai. 
Și atunci bucățica de ghiață, 
spălată prea bine, a început 
să strălucească de-mi lua ochii. 
In Zip-Zați, spectacol de mu
zică. teatru, dans și umor. Rea
lizator Alexandru Bocăneț. 
Amfitrion niai mult decît plă
cut Ton Finteșteanu. Printre 
invitați un poet extrdm de 
telegenic și de ’48 de carate 
(Romulus Vulpescu), actoi’i 
mediocri, buni și foarte buni 
(Dem. Rădulescu, Mihai Fo- 
tino. Dan Tufaru, Jorj Voicu), 
cîntăreți în formai e și în in
formare (Dan Tufaru, Doina 
Spătaru, Aurelian Andreescu, 
-Anda Călugăreanu, Mihaela 
Mihai), mai ales un Corp de 
balet excelent (coregrafia t 
Oleg Danovski) și spectatori 
plesnind de entuziasm, cu plă
cere. Tdeea acestui spectacol, 
deși în zig-zag, a scurtat, pînă 
acum cel puțin, distanța între 
ceea ce erau și ceea ce do
ream să fie varietățile. Al. Ro- 
eăneț știe foarte bine ce în
seamnă să ai în mină o ca
meră de televiziune, să fii te- 
leregizor și nu simplu foto
graf. De altfel, cînd voi simți 
că mă topesc de-a binelda. ÎI 
voi chema pe 01 Să-mi televi
zeze ultimele mele... cuvinte. 
E tot efe-și poatd dori acum, 
pe căldură, un om de zăpadă.
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U.T.CPrimire la președintele Consiliului
de Miniștri • |a Qjnă

București, Hubert' Wieland Alza- _
mora. 0 Ea sfîrșitul

La primire, care s-a desfășurat
într-o atmosferă cordială, a parti- A mai produce insomnii 

-» k . i . ■» < • a, , i • omi to-n zl i f z* ocipat Minai Mann, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia. Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni după-amiaz.ă, în vizi
tă protocolară de prezentare pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Peru la

noastre in muncă
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Dînd viață sarcinilor trasate de cel de-ql IX-lea Congres al 
P.C.R., colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni al între
prinderii Salina Tg. Ocna vă raportează punerea în funcție cu 
5 luni mai devreme a minei noi, cu o capacitate de producție 
de 350 000 tone/an sare gemă. Aceasta este prima mină de 
sare din țară la care se aplică o tehnologie modernă de ex
ploatare, cu un grad ridicat de mecanizare. Prin aplicarea noii 
metode de exploatare cu camere mici și pilieri pătrați, co
eficientul de extracție a sării este de aproape 3 ori mai mare 
în comparație cu metoda de exploatare clasică, iar producti
vitatea muncii în subteran crește de aproximativ 4 ori.

Rod al politicii susținute a partidului nostru de industrializa
re socialistă, noul obiectiv pus în funcțiune constituie o con
tribuție în plus la creșterea eficienței și valorificarea superi
oară a bogățiilor subsolului patriei noastre, la ridicarea nive
lului de viață a celor ce muncesc.

Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni asigură con
ducerea partidului și de stat, pe dv. personal, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că va depune toate eforturile pen
tru realizarea înainte de termen a tuturor parametrilor pro
iectați, convinși fiind că în acest fel ne aducem contribuția noas
tră la înfăptuirea politicii P.C.R. de făurire a României socia
liste, multilateral dezvoltate.
Președintele Comitetului de Direcție

al Salinei Tg. Ocna
Director Ing. MIRCEA BRUMA

Secretarul Comitetului de Partid 
al Salinei Tg. Ocna.

Geolog CARÓL KONIG
★

săptăminii — pro
fiting de aceste zile călduroase 
de iulie, cind fotbalul nu ne 

i — în 8 
centre din țară s-a desfășurat 
faza pe zonă a Cupei U.T.C. la 

• oină. Noi am făcut act de pre
zență la Suceava. Aici, pe fru
mosul stadion, deși tribunele 

• respirau libere pentru că prea
puțini spectatori s-au lăsat con
vertiți spre sportul nostru tra- 
dițioual, disputele pasionante au 0 plăcut și entuziasmat.

Favorită pentru finala pe 
țară se anunța echipa din Ghe- 0 răești (județul Neamț) condusă 

”de jucătorul Eugen Cocuț, unul 
din cei mai buni jucători de 

• oină din țară, un animator al 
vieții sportive pe plaiurile 
Neamțului. Formația lui Cocuț 

_ a ocupat, de altfel, după me- 0 ciurile din tur și retur locul 
întîi pe zona Suceava, cu 23 de 
puncte. O urmează, in ordine, 0 Frasin (Suceava) — 21 p, Avra
mei» (Botoșani) — 15 p, Grop- 
nița (Iași) — 11 p. Mărgineni 

A (Bacău) — 9 p.
™ Deci, echipa din Gherăești, 

CÎștigătoarea Cupei României, 
• în 1983 și mereu în primele trei

locuri ale Campionatului repu
blican, ciștigă faza pe zonă a 

_ Cupei U.T.C. la oină ! împreună 0 cu echipa din Frasin (Suceava) 
clasată pe locul II — așa cum 
se știe se califică cîte 2 echipe A de la fiecare zonă — va parti- 
cipa la marea finală care va 
avea loc la sfîrșitul lunii au- 

A Kust în București.

TENISMENII ILI E NASTASE Șl ION ȚIRIAC 
ÎNVINGĂTORI LA CINCINNATI

?
Ten-ismenii români ILIE
STASE și ION TIRIAC au re

purtat un remarcabil succes în 
cadrul turneului internațional de 
la Cincinnati, terminînd îm ingă- 
tori în proba de dublu bărbați. în 
finală (o reeditare a celei disputa«

te în urmă cu o săptămînă la 
Washington), perechea română a 
jucat excelent și s-a revanșat în 
fața cuplului sud-african Bob 
Hewitt-Fred McMillan pe care l-a 
învins cu 6—3, 6__ 4.

Raliul Dunării

EDIȚIA A XI-A A „DINAMOVIADEI"

BOXERII ROMÂNI ȘI-AU 
ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE

Către
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
Secretar general al Partidului Comunist Român

Adunarea reprezentanților salariaților tinerei Uzine de fibre 
sintetice din lași, important obiectiv al chimiei românești, vâ 
raportează cu mîndrie și satisfacție că indicatorii tehnico-eco- 
nomici ai etapei întîi, de 10 000 tone/an fibre poliesterice, au 
fost realizați la sfîrșitul trimestrului doi, cu 9 luni mai devreme 
decit prevederile proiectului, și cu o lună față de angajamentul 
asumat la începutul anului.

Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că operatorii, ingi
nerii și tehnicienii uzinei au luat măsuri temeinice și depun efor
turi susținute pentru a-și îndeplini exemplar și angajamentul 
asumat cu prilejul vizitei dumneavoastră în județul lași _— pu
nerea în funcțiune a etapei a doua, de 3 000 tone/an fire po- 
liesterice, în preajma zilei de 23 August 1970, cu circa 3 luni 
avans fată de termenul planificat.

Animat de dorința fierbinte de a contribui cu toate forțele 
la refacerea cît mai grabnică a economiei naționale, colectivul 
uzinei de fibre sintetice este hotărît să strìnga laolaltă talentul, 
priceperea și cutezanța creatoare pentru a obține noi și cît mai 
însemnate succese în muncă, pentru înflorirea scumpei noastre 
patrii.

Președintele Comitetului de
direcție,

ION STAICU

nomici ai etapei întîi, de 10000 tone/an fibre poliesterice, au 
fost realizați

Secretarul Comitetului de partid, 
MIRCEA GHEORGHIU

Telegrama cetățenilor Dejului
(Urmare din pag, I)

jind partidului ți al dumneavoastră personal- Nu putem 
uita că în momente de cea mai grea încercare ați fost 
alături de noi cu gîndul, îndemnul și fapta.

în războiul necruțător cu urmările urgiei apelor, încurajați 
de ajutorul frățesc primit, îmbărbătați de prezența dum
neavoastră între noi, desfășurăm o energică, trudnică, dar 
totuși neobosită, acțiune de înlăturare a urmărilor calami
tății, o neîntreruptă luptă de reintrare în ritmul normal al 
vieții economice și sociale a municipiului nostru, pe care-l 
dorim și-l vom face mai frumos și mai puțin expus capri
ciilor distrugătoare ale naturii. Credem cu tărie în aceasta. 
Credem cu atît mai mult, cu cît alături de noi sînteți dum
neavoastră, partidul și țara întreagă. Avîndu-vă cu noi, tă
ria ne e mai mare, credința în partid și perspective — mai 
puternică.

Pentru toate acestea, încă o dată, iubite tovarășe 
Ceaușescu, vă rugăm să primiți mulțumirile vii, recunoștința 
fierbinte ce v-o purtăm și asigurarea noastră că,_ pentru 
tot ceea ce ați făcut și faceți pentru noi, vom fi alături de 
dumneavoastră, oriunde și oricînd partidul și țara o vor

COMITETUL MUNICIPAL 
DE PARTID — DEJ

W MIRELA CAZACU

Duminică a fost ziua marilor 
simboluri. Fotbalul autohton și-a 

• serbat, cu pasiune, valorile. Pen
tru că duminică nu s-a înmînat 
numai Cupa. Nici nu se cunoș
tea cel care va primi înalta cu- 

• nună, tribunele se aflau și ele în 
pauză, atunci cînd a început săr
bătoarea trofeelor. Primul simbol 
— cel mai bun cavaler al fluieru- 

• lui din sezonul trecut — a fost
conferit arbitrului Gheorghe Eimo- 
na, între cele două reprize ale fina
lei. Apoi a coborît în arenă vo- 

• lubllul Valentin Stănescu, venit
la meci cu... ,,copilul său cel 
mare“ Niki Dumitrju. Antrenorul 
„stegarilor“ a primit trofeul 

• fair-plav și a urcat apoi mîndru
spre masa presei, acolo unde îl 
aștepta vrăjitorul cu ochi albaștri.

•
 ..Asta așa, ca să nu se creadă că 
echipele care vin din B sacrifică 
spiritul sportivității din cauza 
punctelor“, zice Valentin Stănescu 
unui microbist, privind spre dis- 
tinsul trofeu și dînd de înțeles că 
simbolul acela înseamnă în egală 
măsură cinste și obligație. Con-

•
 stantin Rădulescu, antrenorul ju- 
ventiștilor de pe Bistrița și Naum- 
cef, căpitanul echipei de tineret-re- 
zerve ce a cîștigat campionatul

•
 — am numit pe Dinamo Bacău — 
primesc frumosul trofeu rîvnit de 
atîta tineret. îmi amjntesc că de 
la juventiștii Bacăului a urcat, de

•
 cîteva ori, în echipa săptăminii 
un Pană sau un Mice și, firesc, îl 
întreb pe antrenorul Rădulescu 
care-i gîndul de moment, acum

•
 cînd își vede aureolate eforturile 
pasionate. „Mă gtndesc ca în se
zonul viitor să mai dan cîțiva oa-

•
 meni echipei noastre. Bogdan, 
Hrițcu, Volmer, sau Sănăuceanu 
au mai jucat în divizia A, dar 
vreau să-i fac titulari“.

Mai sînt trei cupe pe masa tro- 
• feelor. Se așteaptă ultimul minut 

al finalei Steaua — Dinamo. In 
sfîrșit, Creiniceanu primește în 
ovații ..Cupa României“ și gîndu- 

• rile noastre zboară către Karpatt 
I.vov. Nicolae Dumitrescu și Mir- 
cea Petescu înalță spre tribună 

• Cupa campionilor. Căpitanul
U.T.A.-ei uitîndu-se la marea cupă 
spune : „trofeul acesta a fost 
muncit nu glumă. Și tare am vrea 

• să-1 umplem cu... lalele. Pentru că
în întîJnirea cu peljnoord trebuie 
să jucăm cartea cea mare a 
istoriei U.T.A.-eP*. Succes U.T.A., 

• succes Steaua ! .
Un singur trofeu rămîne trist. 

Un idol n-a venit la încoronare. 
Păcat. Oblemenco n-a fost găsit în 

• toată Craiova. Se spune că ar fi 
nlecat la mare. De-ar fi știut Dn- 
hrin si Neagii cît de ușor renunță 
unii la simboluri...

0 MIRCEA M. IONESCU

Miercuri se va da startul, la Viena, in eea de-a 7-a ediție a 
Raliului Dunării. în acest an echipajele țărilor socialiste care 
s-au înscris la raliu participă simultan. începind de la intrarea 
pe teritoriul României, și la cea de-a doua etapă a Campiona
tului de raliuri al țârilor socialiste, competiție inaugurată in 
1970.

După ce vor parcurge 980 de kilometri pe teritoriile Austriei 
și Ungariei, echipajele vor ajunge la Oradea joi. 30 iulie, la 
ora 12,20. Coloana mașinilor se va îndrepta de aici spre Cluj 
(14,30), Turda, Iernut, Tg. Mureș, Reghin (19.00), Toplița (19,52), 
Gheorghieni (20.24). Lacul Roșu. Bicaz, Piatra Neamț. Bacău 
(22.26), Comănești (23,12), Miercurea Ciuc. Brașov (1.43), Moeciul 
de Jos (2,11), Cimpulung (2,54), Curtea de Argeș (3,31), Pitești, 
Cimpulung (5,03), Rucăr (5,20). Rișnov (6,00), Predeal. Brașov 
(6.42). Poiana Brașov (7.02). Orele menționate în paranteză in
dică trecerea primei mașini prin punctele de control. Ediția din 
anul acesta este mai scurtă decit de obicei, are mimai 2 110 km 
și se caracterizează printr-un număr foarte mare de puncte de 
control (33), cu etape scurte, multe sub 100 de km, ceea ce va 
face dificilă pentru «oncurenți , recuperarea oricărei întirzieri. 
Lotul A.C.R. este compus din echipajele Florin Papeseu—Petre 
Vezeanu, Gh, Rota.ru—D. Rădulescu, Constantin Posearu—Lailis- 
Jau Covaci, pe Renault 8 Gordini și Horst Graef—Gh. Florescu 
pe Dacia 1 100 S. Dintre echipele mai importante care parti
cipă la raliu menționăm pe cele ale firmelor Renault și Porsche.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A. B. 

începind de vineri, la Brașov

CAMPIONATELE DE CICLISM Șl UN CONCURS 
PENTRU... VETERANI

Cei mai buni fondiști s-au întîlnit recent in orașul de sub 
Timpa cu prilejul unei importante și dirze confruntări — „Cir
cuitul județului Brașov“, a XVI-a ediție — desfășurat intre 23 
și 26 iulie și_ cîștigat de dinamovistui Nicolae Ciumeti. La mai 
puțin de o săptămînă, ei se vor reuni din nou la Brașov, avînd 
drept obiectiv campionatele republicane : contratimp, individual 
și fond. Prima probă — disputa cu acele eronometrului de-a lun
gul a 50 km va avea loc vineri 31 iulie, iar a doua zi — sim- 
bătă 1 august — rutierii se vor alinia la startul probei de l'ond 
cu plecarea în bloc (142 km). In zilele de mai sus se vor con
suma și campionatele pentru juniori mari și mici.

Grupul de cicliști, arbitri și antrenori vor mai rămine în Bra
șov o zi — 2 august — pentru a participa la tradiționalele în
treceri dotate cu „Cupa Dezrobirea", pentru seniori și juniori. 
Programul zilei cuprinde și o probă pentru „veterani", l.a această 
pitorească întrecere au fost invitați să participe o serie de foste 
glorii ale pedalei în frunte cu N. I. Țapu, Virgil Mormocea, Ma
rin Nieulescu, Dede Negoescu, Martie Ștefănescu, Ion Dolete, 
Traian Chicomban și alții.

Aminteam în numărul de ieri al 
ziarului nostru că despre boxerii 
români nu avem prea multe nou
tăți. Ei se află la Săftica unde, 
departe de ochii lumii, se antre
nează de zor. Pentru a oferi totuși 
cititorilor noștri cîteva informații 
„la zi“ despre pregătirile boxeri
lor români am solicitat antreno
rului emerit TITI DUMITRESCU 
o convorbire telefonică. lat-o :

— Cred că puteți să ne oferiți, 
acum, cu o zi înainte de începerea 
competiției, formația cu care in- 
trați în ring.

— Desigur ! De alftel, echipa 
noastră și-a încheiat pregătirile. 
Iată formația în ordinea categori
ilor : ȘT. BOBOC, V. IVAN, A. 
MORARU, E. GOREA, N. PA- 
PĂLAU, C. CUTOV, GH. ENE, I. 
GYORFY, I. OLTEANU, M. CON- 
STANTINESCU și I. ALEXE-

— Surprinde plăcut prezența în
formație a cîtorva boxeri tineri, 
unii dintre ei foarte tineri. Consi
derați Că E. GOREA și A. MORA
RU — cei mai „cruzi“ dintre pu- 
giliști __ vor putea face față aces
tei competiții internaționale de 
amploare ?

— Neîndoielnic. Ei au certe cali
tăți și. în plus, o vădită dorință

5 minute cu 
antrenorul emerit 

TITI DUMITRESCU

• NUME NOI IN FORMAȚIA 
DINAMOVISTILOR BUCURES- 
TENI • CAMPIONII EUROPENI 
CALISTRAT CUTOV SI ION 
ALEXE VOR ATACA Șl TITLUL 
DE CAMPIONI Al „DINAMO
VIADEI" • MONEA ABSENTEA
ZĂ • SPICUIRI DIN PROGRA

MUL GALEI DE ASTAZI
de afirmare. O asemenea competi
ție de talia „Dinamoviadei“ nu le 
poate fi decît folositoare deoare
ce le creează posibilitatea de a-și 
încerca forțele în compania unor 
adversari puternici, nume de pres
tigiu peste hotare.

— Care sînt la ora actuală cei 
mai în formă dintre boxerii ro
mâni ?

C. CUȚOV și I. ALEXE

— în general, toți boxerii noștri 
au o formă corespunzătoare. Se 
detașează însă I. ALEXE, I, 
GYORFY și GOREA EUGEN.

— Campionul nostru european. 
Calistrat Cuțov, acuza înaintea 
meciului cu reprezentativa S.U.A. 
dureri la unul dintre brațe. Cum 
se simte acum ?

— Este în perfectă condiție fizi
că și sper să confirme înalta lui 
clasă internațională. Alături de 
ION ALEXE, CUȚOV este una 
din „piesele noastre grele", de 
rezistentă. Ei vor ataca titlul de 
campion al „Dinamoviadei“ și am 
încredere în ei.

— Constatăm că lipsesc din for
mație o serie de boxeri bine cotați 
cum ar fi : ION MONEA, ION 
COVACI. GHEORGHE DRUGA, 
VASILE ANTONIO. Care este ex
plicația lipsei lor din formație T

— In alcătuirea formației ne-am 
orientat d«pă unicul și singurul 
criteriu valabil pentru o compe
tiție de Importanța „Dinamovia
dei“ : forma pe care o au spor
tivii respectivi în preajma înce
perii turneului. ION MONEA, deși 
conștiincios în pregătire, nu figu
rează în formație. Dorim să-I 
menajăm pe „veteranul“ formației 
în vederea altor competiții. De 
altfel, înlocuitorul lui, MARIN 
CONSTANTINESCU, campion bal
canic, are nevoie de mai multe 
întîlniri internaționale. Cît despre 
ceilalți, noi am considerat că nu 
au o formă corespunzătoare pen
tru apropiata întrecere internațio
nală. Formația amintită este eea 
mai bună de care dispunem. Cre
dem că va reprezenta cu cinste 
clubul nostru în această competi
ție.

★
Luni seara, la Institutul agrono

mic din București a avut loc șe
dința tehnică în cadrul căreia s-a 
efectuat șl tragerea la sorți. Iată 
cîteva meciuri din programul pri
mei zile : V. SOKOLOV (U.R.S.S.)
— GOREA EUGEN (România) ; N. 
PAPALĂU (România) — HELM- 
BOLD (R.D.G.) : ENE GH. (Ro
mânia) — ZAKRZEVSKI (R. P. 
Polonă) ; I. OLTEANU (România)
— TUROSLAIOS (R. P. Ungară).

Și. în sfîrșit, o veste de ultimă 
oră : ieri au sosit și boxerii din 
R. P. Mongolă.

EM. I. T. POGOCEANU

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Fotbaliști români 
solicitați peste 

hotare...
Comportarea echipei națio

nale de fotbal a țării noastre 
la C.M. din Mexic — elogi
ată in coloanele presei spor
tive internaționale — începe 
să-și facă efectul, numeroa
se echipe din străinătate nia- 
nifestîndu-și dorința de a 
avea în componența lor fot
baliști români.

După GIIERGHELI — 
plecat, după cum se știe. în 
R.F. a Germaniei, la HER- 
TIIA B.S.C. - iată că și 
VIOREL MATEIANU a fost 
solicitat de o formație vest- 
germană. Este vorba de 
T.U.S. VANCSEE din Ber
linul occidental (liga a Il-a). 
Contractul a fost semnat 
pentru o perioadă de doi 
ani.

ION PÎRCAI.AB și FLO- 
REA VOINEA urmează șă 
plece mîine în Franța. El 
vor activa în sezonul viitor 
la echipa Olimpiii din orașul 
Nîmes, clasată pe locul 8 în 
campionatul trecut.

ION IONESCU se află în 
tratative cu formația belgi
ană F.C. BLUGES, care 
vrea să-l angajeze ca antre
nor și jucător.

In sfîrșit, este foarte pro
babil ca NICOLAE LUPES- 
CU să părăsească Rapidul 
în favoarea unei echipe din 
Franța

MIȘCAREA ÎN AER
(Urmare din pag. IȚ-; • 

programele competițiilor nu tre
buie concepute numai sub forma 
strictă a regulamentelor. Trebuie 
acordată mai hulită"'încredere 
activității libere, de joacă a ele
vilor asigurîndu-se în acest scop 
și spațiul npcesar ca cei pe vin 
din proprie inițiativă și se consti
tuie în grupe sau echipe de prie
teni să poată, după dorințe, să 
participe cu plăcere la diferite 
activități sportive pe. care și le 
organizează și conduc singuri. 
In asemenea activități este foar
te important să-și găsească loc 
toți cei prezenți, indiferent de 
aptitudini.

Practicarea sportului de către 
elevi este concepută de către 
unele cadre didactice, consilii ale 
asociațiilor sportive școlare și 
organizații ale pionierilor unila
teral, numai prin competiții. 
Consecința unei asemenea înțele
geri a rezolvării activității de 
educație fizică a maselor este 
clar reflectată de unele programe 
de activități pentru perioada va
canțelor care cuprind, în mod 
greșit. nufnai concursuri și 
excursii.

Realizarea sarcinii fundamen
tale a mișcării sportive — cu
prinderea întregului tineret în 
practicarea sistematică a exerci-

țiilor fizice și sportului — im
pune folosirea și a altor forme 
de activități care să stimuleze și 
să cuprindă tineretul, să facă e- 
forl fizic în aer liber.

• La unele baze sportive au în
ceput deja să funcționeze eu 
bune rezultate centre de inițiere 
sau pentre de practicare a unor 
ramuri sportive ca : gimnastică, 
tenis, judo etc. în scopul dezvol
tării armonioase, recreării, petre
cerii plăcute și utile a timpului 
liber.

Acolo unde există bazine de 
înot, precum și acolo unde posi
bilitățile permit a se amenaja 
ștranduri pe ape curgătoare, este 
de mare importanță să se orga
nizeze centre pentru învățarea 
înotului. Un exemplu de atenție 
față de această prohlemă îl oferă 
C.N.E.F.S. și Federația de nata- 
ție care au dat pe perioada 
sezpnului de vară cel mai mo
dern bazin de înot din Capitală 
(cel de la Stadionul ,,23 August“) 
în vedărea organizării centrelor 
de învățare a înotului de către 
circa 8 000 de copii și elevi. Un 
exemplu însă de ce posibilități e- 
xistă pe plan local și cît de mult 
contează spiritul de inițiativă al 
iubitorilor sportului, îl oferă co
muna Loviin din județul Timiș. 
Aici s-a amenajat în 1969 un ba
zin de înot de 50 m lungime

absolut numai prin munca și 
contribuția cetățenilor.

în dorința de a avea un corp 
armonios și frumos dezvoltat fi
zic, numeroși elevi manifestă 
preferințe pentru practicarea cul
turismului. Să răspundem favora
bil acestei cerințe prin deschide
rea unor centre de culturism, a- 
colo unde posibilitățile permit. 
La un asemenea centru cu plată 
deschis de Comitetul U.T.C. al 
sectorului I din Capitală, la Casa 
de cultură a sectorului, sînt în
scriși și pătrund cu tot mai mul
tă pasiune tainele culturismului 
peste 700 de elevi și studenți.

Trebuie arătat, apoi, că în car
tiere sînt încă multe posibilități 
nefolosite pentru ca orele libere, 
mai ales ale copiilor, să capete 
valențele impuse de cerințele a- 
cestora. Un mijloc la în- 
demîna oricărei organizații a 
pionierilor sau a U.T.C., a aso
ciațiilor sportive din școli îl con
stituie ieșirile din aglomerația și 
vuietul străzilor, din aerul înibîc- 
sit de praf al arterelor cu circu
lație mare la locurile de recreare, 
situate în preajma metropolei 
noastre. Nimic mai simplu decît 
organizarea unor asemenea 
excursii.

în multe școli, deși activitatea 
sportivă este preferată de elevi, 
preocuparea pentru organizarea

LIBER
de acțiuni sportive .și turistice 
este slabă. Iar orientarea în care 
se înscriu activitățile este globa
lă, pe școală, cu echipe repre
zentative. Așa se întîmplă că Im 
școlile cu sute și chiar mii de 
elevi nu sînt mobilizați, nu parii- 
cipă decît pîteva zeci de elevi la 
competițiile așa-zise oficiale iar 
restul nu vin nici măcar ca spec
tatori. în unele locuri se in
vocă drept scuză lipsa de 
interes a elevilor pentru ac
tivitatea sportivă. Nimic mai 
fals și mai neadevărat, Aceste 
teorii sînt combătute de însuși 
numărul mare de elevi care iau 
parte la activități atunci cînd a- 
cestea se organizează. Ele sînt 
mai degrabă paravanul justifică
rii propriilor neajunsuri, a super
ficialității și improvizației în care 
mai continuă să se complacă unii 
responsabili cu activitatea spor
tivă. înlăptuirea programului sta
bilit pentru, vacanta mare impli
că îndatoriri sporite pentru toți 
factorii cu responsabilități în des
fășurarea activității sportive. O 
condiție esențială pentru reușita 
deplină, este angajarea afectivă 
și responsabilă a tuturor aces
tora in rezolvarea problemelor 
care le ridică sub toate aspectele 
intensfiicarca Și organizarea ac
tivității sportive cu elevii pe 
timpul vacanței.

REPORTAJ POLIȚIST • REPORTAJ POLII

de VIOREL BURLACU
PARADISUL VESEL DIN STRADA CORBULUI

O clădire anonimă dintr-un coif își deschide destul de des ușa 
grea de stejar. Oameni tineri sau vîrstnici, solitari, perechi sau 
grupuri intră să-și petreacă o oră sau două, în intimitatea unui 
restaurant discret care se chema înainte, dar i se spune și azi, 
Șari-neni. In apropiere sînt parcate o sumedenie de automobile cu 
numere străine. Aici au fost sparte cinci mașini. Sîntem de fapt 
în cartierul Elisabethin unul dintre cele mai liniștite din T. Majo
ritatea locuitorilor își au casa lor, cu cerdac și grădiniță englezeas
că în fafă, cu tabieturi bătrînești, nezgomotoase. Oameni la locul 
lor, copii silitori, exemple bune de urmat. Unii dintre ei chiar pre
miant!. Își au bicicleta, scuterul și camera lor separată... Cei care 
au spațiu excedentar, închiriază prin O.N.T. camere atunci cind e 
sezon. Nimic deosebit nu tulbură atmosfera oarecum patriarhală 
a acestui colt din orașul de pe Bega. Mașinile oricînd apar, vin în
cet parcă sfios, cu motoarele reduse. Doar din cînd în cînd cîte o 
mctoi idetă stîrnește larma dinilor...

Undeva prin acest cartier e și strada Corbului. Aici locuiește 
familia D. Bătrînul, om așezat, respectat la serviri este printre cei 
care-,și așează talentul și priceperea în slujba societății. Acum, e 
plecat împreună cu soția în concediu pe litoral...

E destul de tîrziu, trecut de miezul nopții, dar siluetele care se 
mișcă după perdelele slab luminate arată că înăuntru nimeni nu 
doarme, că petrecerea e în toi. O muzică molcomă răzbate cu 
greutate prin geamurile întredeschise. Tinărul blond, înalt, cu alură 
sportivă care oficiază funcția de gazdă trece cu sticla de șampanie 
umplînd cupele celor cinci bărbați și ale celor șase fete. E foarte 
dificil, chiar pentru cineva dotat cu oarecare imaginație să reali
zeze din cele douăsprezece persoane șase perechi. Asia pentru că 
bărbații sînt trecuți de patruzeci de ani iar fetele zîmhitoare și silit 
vesele n-au apucat să împlinească șaisprezece ani. Cheful e în toi, 
una dintre fete, cu toții îi spun Carmen, începe să se dezbrace în 
ritmul lent al unui soi de tango. Tn clipa în care rămîne în cel 
mai sumar costum de baie posibil și încurajările zgomotoase ale 
celor din jur par a o determina să renunțe și la el, se aude clin
chetul soneriei de la intrare. Cu un gest plictisit tînărul blond le 
face semn să continue și se îndreaptă spre ușă. In prag se află 
un bărbat brunet, cu o mustață Gaty Grant, strivit de un rucksac. 
Se chinuie intr-un amestec de engleză și germană să explice că i 
se dăduse această adresă unde ar fi putut cu siguranță găsi o 
cameră.

Intr-o gernuină perfectă tînărul blond îi explică ghinionistului 
turist elvețian că din păcate toate cele patru paturi sînt ocupate.

— Asta nu înseamnă însă că nu puteți intra pentru a ciocni cu 
noi o cupă de șampanie, — adaugă el evaluînd parcă valoarea ruck- 
sacului. O să vă distrați minumșt, e tîrziu să mai plecați, dacă nu 
sînteți prea pretențios, o să vă întindem un pat pliant în hol sau 
la bucătărie. Astăzi. Mîine', vom vedea...

Elvețianul pare fericit, ciocnește cupa cu toți oaspeții, bate din 
palme la dansul fetelor care acum sînt toate pe cale s-o imite pe 
Carmen, și în cele din urmă, cînd afară albesc, zorile se culcă în 
patul de campanie întins cu ospitalitate de tinăra gazdă blondă, in 
bucătărie. Fiind al treisprezecelea, stă o vreme singur ascultînd 
șoaptele perechilor formate care se giugiulesc în cele două camere.

Tîrziu, în clipa cînd somnul vrea să închidă pleoapele turistului 
elvețian, două dintre fete vin să se culce și ele în bucătărie pe o 
saltea dublă de cauciuc.

Omul stă cir ochii închiși, nu știe românește așa că e de neînțe
les cum de se poate ca a doua zi pe masa unui colonel să se gă
sească textul aproape integral al discuției .șoptite de cele două fete 
și culmea, chiar și numele lor : Silvia F. și Carinen F.

— Nu știu ce naiba să fac. M-aș întoarce totuși acasă, dar e 
foarte tîrziu. 6 să fa'-ă mama scandal. Așa stau aici și pe urmă 
spre prînz îmi iau geanta și zic că vin de la școală.

— Cît ți-a dat ?

— Nu mă interesează asta. Treaba lui Peter. El ia banii. Mie 
mi-a plăcut tipul și gata. Cînta așa frumos. O să-mi trimită o che
mare. E originar tocmai din Kansas-City.

— Asta, unde-i, în America ?
— Dracu știe... în tot cazul e departe... Tu ?
— Eu ce r Pe mine nu mă dă Peter nimănui. A spus că săptă- 

mîna viitoare anunță logodna.
— Aiurea ! Așa mi-a spus și mie la început...
— Pe mine mă iubește. Tu nu vezi că de o lună n-a lăsat pe 

nimeni să se atingă de mine ? Sînt marea lui dragoste... auzi tu, așa 
a spus, marea și singura lui dragoste...

★

Casa e aproape pustie. E aproape miezul zilei. Fetele au plecat 
care încotro, turiștii străini sînt prin muzee sau prin locurile ele 
agrement. Tînărul blond face curățenie ajutat de viitoarea logod
nică căreia îi șoptește tot felul de vorbe de amor. In bucătărie 
continuă să sforăie turistul elvețian care a avut ghinionul să nu se 
poată odihni într-un pat ca lumea...

Țîrîitul soneriei se aude ca o muzică. Carmen deschide ușa. 
în cameră intră un tînăr. Trîntește pe un scaun o servietă doldora 
cu cărți de școală și spune of tind :

— Servus Peter ! Servus Carmen.
— Servus Croco !
— Gata ! M-am hotărît, Peter. De mîine, nu mă mai duc la 

școală. M-apuc de ceva serios. In fond de ce să nu mă angajez 
și eu undeva ? M-am săturat să stau în trei lei dați de ăi bătrîni. 
O să muncesc...

— Numai proștii muncesc, Croco !
— Știu Peter. Asta ți-e deviza. Dar eu nu am banii tăi, casa 

ta, anii tăi, fetele tale...
— Ai cincisprezece ani. Ești de acum mare. Trebuie să te 

descurci. Totul e să ai un capital. O mie, două. Restul vine de la 
sine. Cumperi de la străini, vinzi la, ai noștri. Un mag îl iei cu o 
mie îl dai cu două, un tranzistor îl ei cu două sute și îl dai cu opt 
și gata. Simplu ca hună ziua.

— Ce frumos ar fi. De unde însă două mii de lei ? Nu-i strîng 
nici pînă plec în armată...

Nu știu... Treaba ta... La mine poți veni oricînd, poți să bei, 
să mănînci, sînt. doar prietenul tău. Dacă-ți place vreo fată ți-o 
dau gratis, dar gîndește-te. Nu ți-e greu să trăiești din milă ? Să 
n-ai tu un ban al tău ....

In casă se auzi un scîrțîit prelung.
— Cine-i în bucătărie? Parcă mișcă cineva acolo...
— E un turist elvețian... N-am avut unde să-l culc..,

— Ne-o fi auzit ?
— Ei și r Ce-am spus ? Și chiar dacă a auzit precis că n-a în

țeles o hoacă... Așa, Croco. Capitalul e cheia succesului.
— Atunci, tot cum spun eu. Muncesc o lună. două...
— Ți-am spus. Numai proștii fac treaba asta. Tu știi foarte bine 

că eu sînt matrițer. Și unul hun. Dar mi-e scîrhă numai cînd mă 
gindesc că aș putea avea mîinile pline de ulei și unsoare.

— Atunci ce dracu să fac ? Să fur ? Să fur de-acRsă ?
— De ce de-acasă ? I

„Din investigațiile făcute la locuința din strada Corbului n-a 
reieșit nici un element care să ne conducă la certitudinea că tînă
rul blond înalt, sportiv, ar fi una și aceeași persoană cu „fantoma“ 
urmărită de noi. Numitul Peter D. se ocupă cu reviuderea unor 
obiecte tehnice „dăruite“ de persoanele pe care le găzduiește.

Se poate oricînd realiza printr-o descindere flagrantul delict de 
proxenetism. In această perioadă locuiesc la el și sînt folosite în 
acest scop : Rodica D. 16 api, Carmen P. 15 ani, Silvia F. 16 ani, 
Luiza T. 19 ani...“

(Dintr-un raport al cpt. S.)

„Am continuat supravegherea casei din strada Corbului. Se poate 
dovedi proxenetismul, dar eu am nevoie de indicii in cazul celor 
peste douăzeci și cinci de furturi din mașinile turiștilor străini. A 
început să mă sîcîie lipsa de delimitare a cazului în sine. Ne lipsesc 
parametrii în care să circumscriem furturile. Și mai ales tîlhăriile. 
Pe cine să suspectăm ? Ani renunțat la ipoteza infractorilor — 
turiști străini. în colaborare cu celelalte inspectorate am eliminat 
și varianta ca delincvenții să vină din alte județe și să opereze în T. 
Cea mai dificilă problemă e neapariția obiectelor furate pe piața 
neagră. Colonelul a avut o idee. Dacă e vorba de niște infractori 
minori ? Vreo bandă de copii. Am triat din cei aproape 400 de 
puști care fie că și-au părăsit școala, fie că provin din familii dez
organizate vreo 80. l-am supravegheat inutil. Nici un rezultat. 
Totuși, ideea colonelului rezistă. Felul cum au operat, faptul că nu 
avem în fișele dactiloscopice amprentele hoților și mai ales obiectul 
furtului care e prin excelență tehnic (magnetofon, radio, pikap, 
aparate de fotografiat) fac din această ipoteză o pistă de urmat. 
Deci, „Atențiune copii 1“.

((Din însemnările maiorului F)

(VA URMA)
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Convorbirile sovieto
vest-germane

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Luni dimineață au început Ia 
Moscova convorbirile dintre Andrei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al 
terne al 
tai privind

Uniunii Sovietice, și Walter Scheel, ministrul de ex- 
R.F. a Germaniei, în legătură cu încheierea unui tra- 
renunțarea la folosirea forjei între cele două țări.

ziariști să-și spună 
despre noua rundă de

PEKIN 27 — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Delegația militară română, 
condusă de general colonel Ion 
Ioniță, ministrul forțelor armate, 
care se află în vizită în R.P. Chi
neză, a plecat într-o călătorie prin 
țară. Oaspeții români sînt înso
țiți în vizita lor în provincie de 
Siao Cin-kuan, adjunct al mi
nistrului apărării naționale și co
mandant al forțelor maritime mi
litare, precum și de ambasadorul 
României la Pekin, Aurel Duma.

Primul oraș vizitat a fost Șan- 
hai — cel mai mare centru in
dustrial al țării. Aici delegația 
militară română a fost salutată de 
Liu Uen-su, comisar politic al 
garnizoanei Șanhai, și de alte per
soane oficiale.

La Șanhai, delegația a vizitat 
expoziția industrială — sinteză a 
succeselor oamenilor muncii din 
acest mare oraș al R.P. Chineze, 
unde își desfășoară activitatea su
te de întreprinderi industriale.

In cinstea delegației militare 
române a fost oferită o recepție : 
Liu Uen-su, comisar politic al 
garnizoanei Șanhai, și Vasile Io
nel, adjunct al ministrului forțe
lor armate, au toastat pentru în
tărirea prieteniei dintre cele două 
popoare și armate, în sănătatea 
conducătorilor celor două țări. A 
fost prezentat apoi baletul „Fata 
cu părul cărunt“.

Duminică a fost vizitată uzina 
electrică, unde funcționează pri
mul grup electrogen de 125 000 
kilowați cu dublă răcire cu apă 
— una din cele mai importante 
realizări în cinstea celei de-a 
20-a aniversări a Republicii. 
Muncitorii uzinei au făcut o pri
mire caldă delegației militare ro
mâne.

Arabe • Reacții după accep 

a „planului Rogers"
final al celui

Tendințele protecționiste 
care se manifestă în S.U.A. 
amenință desfășurarea nor
mală a relațiilor comerciale 
dintre Statele Unite și țările 
Americii Latine, a declârat 
la Washington secretarul 
general al Organizației Sta
telor Americane, Galo Pia
za. „Beneficiile reciproce ale 
comerțului Statelor Unite, cu 
America Latină sînt serios 
amenințate de recomandările 
Comisiei congresului, care 
permit aplicarea cotelor și a 
altor restricții la importuri
le care se fac nu numai din 
alte țări, ci și din America 
Latină“, a arătat el. Galo 
Piaza a scos, de asemenea, 
in evidență spiritul rezolu
țiilor O.S.A. care condamnă 
politica protecționistă comer
cială nord-americană,

Comunicatul 
de-al IV-lca Congres al Uniu
nii Socialiste Arabe arată că 
partieipanții consideră că ac
ceptarea planului Rogers, „care 
are ca obiectiv aplicarea rezo
luției Consiliului de securitate 
din 22 noiembrie 1967, constituie 
un gest politic de o mare în
semnătate“.

Potrivit agențiilor de presă, 
„planul Rogers“ prevede, în e- 
sență, acceptarea rezoluției 
din noiembrie 1967 în toate pre
vederile sale, precum și discu
ții între părțile aflate în con
flict sub auspiciile lui Gunnar 
Jarring, trimisul special al 
secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Mijlociu. Scopul 
discuțiilor l-ar constitui rea
lizarea unui acord în vederea 
instaurării păcii în zonă, 
pe baza recunoașterii mu
tuale a suveranității, integri
tății teritoriale și independen
ței politice a statelor din re
giunea respectivă și pe baza 
retragerii Israelului din terito
riile arabe ocupate, toate aces
tea în conformitate cu rezolu
ția din noiembrie 1967 ; pentru 
perfectarea acestui acord, ar fi 
necesară respectarea cu stric
tețe, intre 1 iulie și cel puțin 
1 octombrie, a rezoluțiilor Con
siliului de Securitate cu pri
vire la încetarea focului.

Totodată, Congresul a adop
tat mai multe rezoluții și re
comandări cu privire la comba
terea analfabetismului, educa
rea maselor și ajutorarea popu
lației care și-a părăsit locuințele 
în timpul conflictului din Ori
entul Apropiat.

AMMAN. — „Guvernul Iorda
nian a acceptat noile propuneri 
americane privind o reglemen
tare negociată în Orientul A- 
propiat“, a anunțat duminică 
seara la Amman primul ministru 
al Iordaniei, Abdel Moneim Ri
fai.

BEIRUT. — Libanul a anunțat 
că sprijină poziția adoptată de 
către R.A.U. privind acceptarea 
planului Rogers de soluționare 
a conflictului din Orientul A- 
propiat. Primul ministru liba
nez, Rashid Karame, a apreciat

hotărîrea președintelui Nasser 
ca „realistă și înțeleaptă“.

AMMAN. — La Amman a avut 
loc o reuniune a Comitetului 
Central al rezistenței palestini
ene, care s-a desfășurat sub 
conducerea lui Yasser Arafaț 
președintele acestei organiza
ții. în comunicatul dat publi
cității la încheierea dezbateri
lor, se arată că mișcările de 
guerilă palestiniene resping 
propunerile cuprinse în proiec
tul Rogers.

JAPONIA. — Aspect din 

timpul unei manifestații 
desfășurată în orașul Fu

kuoka împotriva bazelor 
militare americane am-
plasate pe teritoriul ja-

ponex.

Solicitat de 
părerea c._, ...
convorbiri, Scheel și-a exprimat 
speranța în evoluția lor pozitivă. 
Anterior, cu prilejul plecării sale 
din Bonn, ministrul de externe 
vest-german releva că misiunea 
sa este de a găsi un nou punct de 
plecare după eforturile întreprin
se înainte în vederea găsirii unei 
baze „pentru o dezvoltare cons
tructivă a relațiilor dintre R.F. a 
Germaniei și U.R.S.S.“.

Referindu-se la convorbirile 
sovieto—vest-germane, comenta
torul ziarului „Pravda“ scria în 
cronica săptămînală a evenimen
telor internaționale : „înțelegerea 
necesității de a ține seama de 
realitățile existente pe continen
tul european își croiește în pre
zent un drum tot mai larg și în 
Republica Federală a Germaniei“. 
„O reflectare a acestui proces, 
arată în continuare autorul cro
nicii, a constituit-o, după părerea 
observatorilor, recunoașterea de 
către actualul guvern al Republi
cii Federale a Germaniei a unei 
serii de factori ai realităților din 
Europa“.

Subliniind că tratativele de la 
Moscova dintre ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, si ministrul afacerilor 
externe al R.F. a Germaniei, Wal
ter Sheel, „au o mare importanță

nu numai pentru dezvoltarea re
lațiilor bilaterale dintre cele două 
țări, ci și pentru evoluția pașnică 
pe continent“, autorul remarcă în 
încheiere : „întărindu-și relațiile 
de afaceri cu țările Europei Oc
cidentale, Uniunea Sovietică ar 
dori să fie pusă la punct și cola
borarea economică cu R.F. a Ger
maniei. In ce privește Uniunea 
Sovietică, calea spre a atinge 
cest obiectiv este deschisă".

a-

Și al
Walter Scheel, vicecancelar 

ministru al afacerilor externe 
R.F. a Germaniei, care a sosit 
la Moscova pentru convorbiri 
cu reprezentanți ai guvernului 
sovietic, a făcut luni o vizită 
ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., Andrei Gromîko. 
Cu • acest prilej relevă a- 
genția TASS, au fost abordate 
o serie de probleme care pre
zintă interes comun. La con
vorbiri au fost de față Anatoli 
Kovalev și Valentin Falin, mem
bri ai colegiului M.A.E. al 
U.R.S.S., Egon Bahr, secretar de ...... a 

secretar 
al R.F.G. și 
ambasadorul

stat la
R.F.G., 
de stat 
Helmut 
R.F.G. în U.R.S.S.

La Moscova s-a 
cut că nu a fost 
termen pentru încheierea 
vorbirilor sovieto—vest-germane, 
precizează agenția TASS.

Cancelaria federală
Paul Franck, 
în M.A.E. '

Allardt,
făcut cunos- 
fixat vreun 

con-
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După un „armistițiu“ de 
două luni, studenții filipi- 
nezi s-au inapoiat in sălile 
de cursuri. Evenimentul, 
în sine, ar fi trebuit să 
provoace satisfacția auto
rităților din Manila. Dar 
lucrurile nu stau așa. Re
luarea cursurilor universi
tare a făcut să sporească 
teama față de o recrudes
cență a manifestațiilor 
studențești.

Trei factori contribui? la, 
aceasta : uciderea a doi 
studenți care s-au aflat în 
fruntea activiștilor pentru 
reforme sociale, arestarea 
unuia din liderii organiza
țiilor studențești din Fili- 
pine și sporirea taxelor u- 
niversitare, în medie, cu 
35 la sută. Nu este de mi
rare de aceea că ziarele 
din Manila vorbesc tot mai 
mult despre posibilitatea 
unei „lungi veri fierbinți“ 
caracterizată prin reluarea 
confruntării între studenii 
și autorități.

Sînt încă vii în memoria 
filipineziior demonstrațiile

studenților 
la începu-

de stradă ale 
ce au avut loc 
tul anului in sprijinul ce
rerilor de infăptuire a pre
miselor reforme cu carac
ter social. Intervenția bru
tală a poliției s-a soldat, 
atunci, cu șapte morți și 
zeci de răniți. Dar studen
ții din Filipine au ajuns la 
concluzia că numai pe ca
lea luptei pot fi obținute 
reforme. Un prim succes a 
fost realizat atunci cind 
președintele țării, Fcrdi- 
nand Marcos, a cerut gu
vernului său să-și reducă 
cheltuielile in unele sec
toare de mai mică impor
tanță pentru a se putea 
spori alocațiile destinate 
bugetului educației. Fac
tori noi insă au interve
nit de atunci, avind drept 
rezultat o „încălzire“ a 
climatului relațiilor între 
studenți și autorități. în 
primul rînd s-a produs a- 
sasinarea, în condiții ră
mase deocamdată miste
rioase, a doi studenți care 
au întreprins o acțiune in

vederea obținerii spriji
nului populației rurale 
pentru campania în favoa
rea reformelor cu caracter 
social.

Un comunicat al poliției 
pretindea că cei doi stu
denți au murit in urma u- 
nei. ciocniri intre fracțiu
nile rivale ale organizației 
de tineret Kabataang Ma- 
kabayan. Dar în Parla
mentul din Manila, un se
nator opoziționist a decla
rat că deține dovezi pri
vind faptul că studenții au 
căzut victime „Maimuțe
lor“ — o organizație para
militară care activează cu 
sprijinul poliției — și des
pre care se cunoaște că 
are misiunea de a lichida 
pe așa-numiții „indezira
bili“. Cazul a devenit o- 
biectul unei dezbateri pu
blice, numeroase ziare ca
re condamnă acest asasi
nat punîndu-și deschis în
trebarea cit timp va mai 
trece pînă cînd poliția va 
pretinde că cei doi stu
denți... s-au sinucis !

O altă cauză a nemulțu
mirii studenților o consti
tuie arestarea lui Nilo Ta- 
yaq. președintele, în vîrstă 
de 26 de ani, a organiza
ției Kabataang Makaba- 
yan. EI a fost acuzat de 
„activități subversive“ du
pă ce a adresat un apel la 
unitatea poporului filipi- 
nez în lupta împotriva ră
mășițelor feudale in eco
nomia agrară și pentru 
realizarea de reforme so
ciale. Tayaq se află întem
nițat de cîteva săptămini 
la cartierul general al po
liției din Manila, trata
mentul ce-i este aplicat 
provocînd vii reacții de 
protest in rîndurile opi
niei publice filipineze. In
tr-un mesaj expediat din 
celula sa, liderul studen
țesc a subliniat că forțele 
reacționare nu vor putea 
să reușească in campania 
lor de lichidare fizică a 
persoanelor cu vederi de
mocratice „dacă se vor ri
dica altele pentru a conti
nua lupta în vederea unei

democrații reale și de
pline“.

în sfirșit, a treia pro
blemă „explozivă“ este 
creșterea taxelor universi
tare, măsură care a și dus 
la greve ale studenților U- 
niversității din Manila. De 
teama unor tulburări, gu
vernul a decretat ini
țial aminarca reinceperii 
cursurilor Universitare de 
la 6 la 31 iulie, dar întru- 
cît cadrele didactice s-au 
plins că nu-și vor primi 
salariile pe perioada res
pectivă, majoritatea insti
tutelor de învățămînt su
perior și-au reînceput ac
tivitatea la 6 iulie.

Liderii organizațiilor 
studențești din Filipine au 
avertizat în mai multe rîn- 
duri că lupta lor pentru 
reforme sociale este 
parte de a se fi 
Iar această luptă 
ră de un sprijin 
larg in rîndurile 
zilor.

de- 
incheiat. 
se bucu- 
tot mai 
filipine-

I. RETEGAN

CLANUL CELOR 30 FAMILII GREVA GENERALĂ
9 Umbra lui De Mello deasupra Lisabonei 9 Din con 

sillul de administrație în guvern și... invers 
directori9 Guvern de

acest titlu„Nici Salazar, nici Caetano — De Mello" — sub 
sugestiv, reputatul economist portughez, universitarul Pereira 
de Moura, analizează în cel mai recent număr al revistei VIDA 
MUNDIAL (suspendată, de altfel, acum, pentru a doua oară în 
decurs de un an) mecanismul prin care „un clan de 30 de familii 
domină viața politică ți economică a Portugaliei".

Cel mai puternic membru 
al acestui clan, este fa
milia De Mello. Ei îi a- 

parține „pachetul de control" 
al „Companiei Uniao Fabril" 
(C.U.F.) una din cele mai mari 
50 de concerne industriale din 
Europa occidentală. în stăpî- 
nirea familiei De Mello se află, 
de asemenea, Banca „Tato A- 
lianca", cea mai mare instituție 
bancară portugheză, unități in
dustriale din ramura extractivă 
și chimică, cea mai mare rețea 
de magazine universale lu
sitane, precum și numeroase 
mari hoteluri. „Imperiul" fami
liei Campalimand, cu care De 
Mello s-a unit recent prin le
gături de rudenie, cuprinde 
banca „Pinto et Sotto Mayor", 
două mari fabrici de hîrtie, o 
uzină metalurgică, exploatări 
de cupru și crom în Angola 
și Guineea (Bissau). Căile fe
rate portugheze și rețeaua de 
căi ferate și rutiere din Mo
zambic sînt proprietatea fa; 
miliei Figuereido. Cele : 
bogate plantații de cafea

mai
„ Șt

trestie de zahăr din așa-numi- 
tele „provincii portugheze de 
peste mări" aparținînd familiei 
Vin,bas.

Prin reprezentanții lor direcți 
„cele treizeci de familii" își asi
gură conducerea și controlul a- 
supra întregului aparat de stat. 
Unii dintre cei mai dotați func
ționari ai concernelor sînt tri
miși printr-un. veritabil „sistem 
de rotație permanentă" (după 
expresia lui Pereira de Moura) 
în cele mai importante posturi 
guvernamentale.

— Fostul ministru al econo
miei, Teixeira Pinto a fost timp 
de opt ani director în condu- 
ducerea concernului C.U.F. în 
1960 a fost „lansat" în funcție 
de ministru al economiei unde, 
bineînțeles, a vegheat cu mare 
atenție la interesele grupului 
Mello. Atunci cînd, în primă
vara lui 1969, a părăsit fotoliul 
ministerial, a ocupat fotoliul 
de director al Băncii „Tato A- 
lianca" a grupului Mello.

— Fostul ministru al informa
țiilor, Gornes de Aranjo a fost 
„lansat" în funcție guverna
mentală de grupul Vinhas unde 
funcționase ca președinte de 
consiliu de administrație ; după 
părăsirea postului ministerial 
a primit direcțiunea Băncii An
goleze, aparținînd grupului 
Vinhas.

— Fostul ministru pentru 
„provinciile de peste mări" a 
reprezentat în guvern, grupul 
Fereiro, familie de mari ban
cheri cu largi interese în An
gola si Mozambic. După ce a 
abanaonot cariera ministerială 
s-a reîntors pur și simplu la 
funcția anterioară, de unde fu
sese „delegat" în guvern,: di
rector general la „Banco Na- 
cional Ultramarino" — institu
ție bancară specializată în o- 
perațiuni în teritoriile coloniale
portugheze din Africa.

— Fostul ministru de interne 
Correia de Oliveira, reprezen- 
tînd grupul financiar Fonsecas 
s-a reîntors, după părăsirea 
fotoliului ministerial, în 1969, 
la funcția lui „de bază" : pre
ședinte al Băncii Fouseca.

— Cel mai proaspăt ex-mi- 
nistru, Nogueira, și-a schimbat 
fotoliul de la ministerul de 
externe pe cel de director în 
consiliul de administrație al 
societății Benguella, operînd 
în Angola și aparținînd fami
liei De Mello. In acest consi
liu are colegi alți patru foști 
miniștri.

In analiza lui, profesorul Pe
reira de Moura arată că în e- 
chipa ministerială actuală a lui 
Caetano se humără doi foști 
directori din grupul De Mello, 
doi foști înalți funcționari, din 
grupul Vinhas, un fost director 
al grupului bancar Fereiro, un 
fost înalt funcționar al grupu
lui Figuereido, un fost preșe
dinte de consiliu de adminis
trație din grupul Campalimand. 
„Cabinetul Caetano, la fel ca 
acela al lui Salazar, seamănă 
foarte bine cu o listă de direc
tori din întreprinderile celor 30 
de familii. Acest fenomen este 
o . trăsătură fundamentală a 
actualului sistem de guvernare 
portughez" — conchide repu
tatul economist.

„Nici Salazar, nici Caetano 
— De Mello". Sugestivul titlu 
al analizei lui Pereira de Moura 
sintetizează, plastic, mecanis
mul structurilor dictatoriale 
din Portugalia zilelor noastre. 
Salazar, dispărut. După doi ani 
de guvern Caetano, mulți’ ob
servatori politici folosesc for
mula „salazarism fără Saia- 
zar". Formula este, însă, ina
decvată pentru că nu cuprinde 
esențialul: pe De Mello și ce
lelalte familii din „clanul celor 
30". Sistemul de „rotație per
manenta" continuă.

EM. RUCÄR

A DOCHERILOR BRITANICI
Greva generală a docherilor britanici continuă să paralizeze 

activitatea in porturi, creînd o serie de dificultăți de ordin eco
nomic și politic. Totuși, în desfășurarea grevei a intervenit un 
element nou, care, potrivit aprecierii ziarului „Evening Stan
dard“, „ar putea duce la încheierea grevei in zilele următoare“.

După cum se știe, guvernul a desemnat o comisie specială de 
anchetă, condusă de lordul Pearson, care să examineze cauzele 
conflictului dintre docheri și patroni și să recomande măsurile 
necesare pentru reluarea lucrului în porturi. Lordul Pearson 
și-a făcut cunoscută „formula sa“, cum o numește ziarul „Ti- 
mes“, menită să pună capăt grevei docherilor. După cum rela
tează ziarele, intr-un raport adresat lui Robert Carr, 
ministrul forței de muncă și productivității, lordul Pearson a 
recomandat creșterea venitului săptămînal minim al docherilor. 
Robert Carr a convocat pe reprezentanții celor două părți, Jack 
Jones, liderul Uniunii generale a muncitorilor din transporturi 
și George Tonge, conducătorul Asociației naționale a patroni
lor întreprinderilor portuare, infermindu-i asupra recomandă
rilor comisiei speciale de anchetă. După întîlnire, Jack Jones a 
declarat ziariștilor : ..Este un avans important față de ofertele 
anterioare ale patronilor“. 1

■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■

Poporul cubanez a sărbăto
rit ziua de 26 iulie — Ziua 
insurecției naționale cubane
ze. Cu acest prilej, in Piața 
Jose Marti din Havana a a- 
vut loc un mare miting, la 
care a luat cuvintul Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Cuba, prim-ministru al Gu
vernului Revoluționar. După 
ce a adresat un cald salut nu
meroaselor delegații străine 
participante la miting, prin
tre care fi delegația română 
condusă de Bujor Almășan, 
membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei miniere fi 
geologiei, vorbitorul a adus 
un omagiu memoriei eroilor 
care, cu 17 ani în urmă, au 
luat cu asalt cazarma Monca
da. Fidel Castro a vorbit apoi 
pe larg despre problemele 
dezvoltării economice fi so
ciale a țării.

■■■■■■■■■■■■■■
Surse informate din Lon

dra, citate de agenția France 
Presse, au relatat că revohi- 
ția de palat din Salalah care 
a dus la răsturnarea de la 
putere a sultanului Omanu
lui și Mascatului, Said Ben 
Taimur, a avut loc la 23 iu
lie. Cu toate că circumstan
țele în care s-au petrecut e- 
venimentelc de la Salalah 
nu sînt incă cunoscute, se 
pare că fostul sultan a în
cercat să opună o oarecare 
rezistență, el fiind rănit. 
Said Ben Taimur s-a refu
giat apoi in Bahrcin de unde 
a fost transportat la Londra 
la bordul unui avion al foi
țelor aeriene britanice. . în 
prezent, el este internat în
tr-o clinică londqneză.

Potrivit acelorași surse, 
fostul sultan nu a acceptat 
decit vinerea trecută să ab
dice in favoarea fiului 
Qabas. Agenția Reuter 
ționează că sultanul 
Ben Taimur a fost în 
rînduri criticat pentru
tul că a refuzat să aloce o 
parte a fondurilor obținute 
din redevențele plătite pen
tru petrolul extras in scopul 
realizării unor programe so
ciale și economice.
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• RECENT, s-au desfășurat 
conferința ministerială ordinară 
japono—-sud-ooreeană și confe
rința militară la nivel ministe
rial americano — sud-coreeană, 
care au discutat despre extin
derea colaborării militare din
tre Seul și Japonia, respectiv — 
dintre Seul și Statele Unite.

într-o declarație dată publi
cității la Phenian de Ministerul 
Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene, aceste reuniuni sînt 
denunțate ca sporind încordarea 
în zonă și ca acte ostile față de 
R.P.D. Coreeană. Declarația cere 
retragerea neintîrziată a trupe
lor americane și a întregului lor 
echipament militar din Coreea 
de Sud.

INCURSIUNI 
AMERICANE ÎN LAOS

• ÎNTR-O declarație făcută 
anterior în fața unui subcomi
tet, al Camerei Reprezentanților 
și dată publicității luni la Was
hington, ministrul apărării al 
S.U.A., Melvin Laird, a făcut 
cunoscut că, în conformitate cu

Preocupări
economice

m Peru
Peru. în dreptul numelui 

său dicționarele enciclope
dice informează lapidar : 
republică în America meri
dională, la Oceanul Pacific ; 
1 285 000 kmp, circa 12 000 000 
de locuitori. Pină în secolul 
XVI, mai precis pînă Ia co
lonizarea spaniolă, după 1532, 
Peru era unul din statele 
cele mai infloritoare ale tri
burilor incașe. După aproape 
trei secole de dominație 
străină. Ia capătul unor în
delungate lupte pentru do- 
bindirea libertății, luptă care 
cuprinsese cea mai mare 
parte a continentului Iatino- 
american. Peru obține inde
pendența.

Deși cunoscută pină nu 
de mult doar prin renumi
tul ingrășămint natural — 
guano — Peru a devenit in 
ultimii ani un important 
exportator și de alte produ
se. Așezarea prielnică pes
cuitului, mina de lucru Ief
tină (80 Ia sută din populație 
sînt indieni) a permis dez
voltarea industriei de pre
lucrare a peștelui, în special 
a obținerii fainei de pește.

Naționalizarea bunurilor 
companiei „International Pe
troleum Company“ a consti
tuit prima acțiune întreprin
să de guvernul de la Lima 
condus de președintele Jüan 
Velasco Alvarado, menită a 
intări controlul național a- 
supra resurselor țării. Au 
urmat apoi naționalizarea 
comerțului exterior cu mi
nereuri, introducerea mono
polului statului asupra rafi
nării cuprului și a comer
cializării făinii de peste. Ur
mările acestor măsuri nu au 
inlirziat. Societatea petro
lieră de stat a dobindit cîteva 
succese de la înființare, 
printre care sporirea pro
ducției, prospectarea unor 
noi rezerve de țiței, asigura
rea nevoilor interne ale țării. 
In ceea cc privește cuprul 
— Peru se află pe locul pa
tru în lume în exploatarea 
minereurilor cuprifere — 
prin comercializarea acestui 
metal statul Peruvian va 
incasa anual 100 milioane de 
dolari, sumă care, in condi
țiile anterioare, intra in sa- 
fe-urile companiilor străine.

«

din Lima.Imagine

■4
în scopul valorificării supe
rioare a acestui important 
produs se prevede construi
rea unei rafinării cu o ca
pacitate de 100 000 de tone. 
Se mai are în vedere crea
rea altor unități anexe, pen
tru rafinarea argintului, 
pentru obținerea a 40 000 de 
tone zinc și a 70 000 de tone 
de acid sulfuric.

Obiectivele actuale ale 
guvernului tind să dea un 
nou impuls procesului de 
dezvoltare economică a țării. 
Promovind o politică de va
lorificare in interes național 
a resurselor solului și subso
lului guvernul de la Lima 
și-a atras simpatia unor largi 
pături ale populației. De a- 
ceeași simpatie se bucură și 
eforturile Perului pe linia 
intensificării schimburilor 
sale economice cu toate sta
tele, inclusiv cu cele socia
liste, pe baza respectului și 
avantajului reciproc. Pe a- 
ceastă linie se inscrie și 
cursul ascedent al relațiilor 
statornicite între Republica 
Socialistă România și Repu
blica Peru.

domeniu care situează Peru 
pe primul loc în lume. Exis
tența unei vechi tradiții de 
irigare a solurilor semide- 
șertice de pe coasta oceanu
lui a favorizat extinderea 
culturilor de trestie de za
hăr, bumbac, trufandale. 
De-a lungul văilor care 
crestează cele trei șiruri 
muntoase, Anzii Cordilieri, 
Cordilierii Centrali și Cordi- 
lierii Orientali, se cultivă 
griu, porumb — una din cele 
mai vechi culturi de pe a- 
ceste meleaguri — banani, 
portocali. In această regiune 
muntoasă, cu înălțimi trecind 
de 6 000 de metri, pe riul 
Urubamba se află orașul 
Cuzco, vechea capitală a im
periului incaș. Dincolo de 
munți, spre interiorul conti
nentului se află „țara verde“ 
— Amazonia, care acoperă 
cea mai mare parte a bazi
nului fluviului Maranon și a 
izvoarelor Amazonului.

Argintul, zincul, cuprul, 
plumbul, țițeiul — sînt doar 
cîteva din resursele subsolu
lui peruvian, care pină nu 
de mult erau apanajul com
paniilor străine — în special 
nord-americane — și al unui 
grup restrîns de mari pro
prietari autohtoni.

★ *
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consi

liului de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis 
generalului de divizie JUAN VELASCO ALVARADO, 
președintele Republicii Peru, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Peru, în nu
mele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu 
personal, vă adresez dumneavoastră și poporului peruvian 
calde felicitări și cele mai bune urări de progres pe calea 
dezvoltării țării, greu încercate în urma cutremurului din 
acest an.

I. TIMOFTE

NOI INCIDENTE ÎN
IRLANDA DE NORD

■■■■■■■■■■■■

așa-numita politică de „prote
jare a vieților militarilor aflați 
in Vietnamul de sud", trupele 
americane au făcut în ultima 
perioadă incursiuni repetate în 
Laos. Laird a precizat că, în 
cursul unei vizite făcute la Sai- 
gon, a autorizat el însuși între
prinderea unei astfel de opera
țiuni, <

CONSULTĂRILE DE LA 
ROMA

• FAZA introductivă a discu
țiilor premierului desemnat, 
Colombo, în vederea formării 
unui nou guvern a cunoscut 
luni contacte ce au depășit ca
drul informativ. încă de dimi
neață, el s-a intilnit cu majori
tatea liderilor democrați 
creștini (Forlani, secretarul na
țional al P.D.C., Zaccagnini, pre
ședintele consiliului național, 
De Mita și Galloni, vice-secre- 
tari ai P.D.C., Andreotti și 
Spagnoli, președinții grupuri
lor parlamentare democrat- 
creștine din Camera Deputați- 
lor și Senat), examinind pe larg

principalele probleme politice 
și economice legate de rezolva
rea crizei de guvern.

• FOSTUL dictator al Portu
galiei, Antonio de Oliveira Sa
lazar, a incetat din viață luni 
în virstă de 81 de ani. El su
ferise o comoție cerebrală în 
urmă cu aproape doi ani, sta
rea sa agravîndu-se din nou în 
iunie a.c.
• LA DF.LHI s-a deschis luni 

sesiunea de vară a Parlamentu
lui indian. I’e ordinea de zi a 
sesiunii se află o serie de pro
bleme printre care amendamen
tele la constituție care interzic 
propaganda șovină și dezbinări
le religioase.

GREVA DE LA 
GRANADA

• MUNCITORII constructori 
din orașul spaniol Granada se 
află din nou în grevă. Luni ei 
nu s-au prezentat la lucru în 
semn de protest împotriva re
fuzului patronatului de a sem
na un nou contract colectiv.

Două noi explozii s-au pro
dus luni dimineață intr-un lo
cal din apropierea aeroportu
lui Aldegrave din Irlanda de 
nord. O persoană a fost rănită, 
iar clădirea a fost, în parte, 

distrusă.

Autoritățile au luat măsuri 
speciale pentru descoperirea au
torilor acestor atentate, precum 
fi a celor comise în noaptea de 
sîmbătă spre duminică împotriva 
lui Sir Lancelot Curran, membru 
al Curții supreme nord-irlandeze, 
și a reverendului Martin Smyth, 
lider protestant. Un purtător de 
cuvînt al poliției a informat că 
cercetările continuă, dar pînă 
acum nu au fost efectuate ares
tări. In atentatele din noaptea 
de sîmbătă spre duminică nu 
s-au înregistrat victime, a adău
gat purtătorul de cuvînt. Poliția 
a descoperit fi o a treia bombă, 
plasată în fața casei unui jurist 
de la poliția speciala din Ulster.

După cum s-a mai informat, 
Lancelot Curran — în fața ca
sei căruia fusese pusă prima 
bombă — a făcut parte din 
completul de judecată care a 
respins apelul Bernardettei De
clin, deputată în Camera comu
nelor, împotriva sentinței de 
condamnare la fase luni închi
soare pentru a fi participat la 
demonstrațiile populației catolice 

din Ulster.
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