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AUGUST

intro-
JUDEJUL SIBIU
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Și-au suplimentat
angajamentele

4*

cu
Editurii 

tova-Rezultate meritorii
Oamenii muncii din județul 

Sibiu întâmpină ziua de 23 Au
gust cu succese de seamă în 
toate domeniile de activitate. 
A fost realizată în 7 luni o pro
ducție globală suplimentară in 
’ floare de 18.000.000 lei, și o 
...i-oducție marfă vîndută și în
casată în valoare de 192.000.000 
lei. Merită să amintim faptul 
că 92,6 la sută din producția 
obținută peste plan se dato- 
rește creșterii productivității 
muncii pe ansamblul județu
lui, beneficiile realizate în a- 
fara prevederilor — cifrin- 
du-se la 76 milioane lei.

Printre întreprinderile in
dustriale care au contribuit la 
realizările respective, amintim 
Uzina mecanică Mtoșa, cu 73 
milioane lei la producția 
marfă, întreprinderea de ex
ploatare gaz/metan Mediaș, cu 
19 milioane Iei și Uzina meca
nică metale neferoase Copșa 
Mică, cu 15 milioane lei.

In preajma marii sărbători 
mai precis la 19—20 august, 
conform propriilor previziuni, 
și alte întreprinderi din județ, 
printre care U.M.M.N. Copșa 
Mică. Fabrica de șuruburi Me
diaș ș; întreprinderea de ex
tracție gaz metan, vor realiza 
sarcinile de plan pe cele 8 luni.

I. CÎMPEAN

JUDEȚUL BRAȘOV

18 întreprinderi ale județu
lui Brașov, și-au realizat sar
cinile prevăzute pentru pe
rioada actualului cincinal 
producția globală. I

In prezent colectivele 
b ’.prinderilor amintite își a- 

ri ază eforturile pentru obți- 
n.^.ea unor importante spo
ruri de producție suplimen
tară. Pină la finele anului, 
cele 18 întreprinderi aminti
te vor realiza o producție în 
valoare de 1.500.000 lei.

A. VELEA

la

In-

ACORDURI LA O „PATETICA’70

A ROMÂNIEI SOCIALISTE
• Numele patriei 

este memorie • Ora 
maximei incandes

cențe • Țara începe 
de pretutindeni • 
Timpul lucrează prin 
noi • Cadran sărbă-

Reportaj de PETRE 
DRAGU

RECORDURI
ÎN VALEA
JIULUI

• în primele 7 luni, exploatările miniere din bazin au ex
tras 32 575 tone de cărbune peste plan.

• Productivitatea muncii a fost depășită cu 1 269 lei pe 
salariat.

• Reducerea cu Im.c. a consumului de lemn de mină la 
mia de tone cărbune extras echivalează cu o economie de 
4 700 m.c. lemn.

• E.M. Lupeni, Paroșeni și 
angajamentele anuale.

Petrila și-au mărit substanțial

• ZIUA MINERULUI îi gă
sește pe ortacii din Țara de 
Sus în plin efort. Hotărîți 
să-și aducă o mai mare contri
buție la sporirea producției, 
colectivul exploatării miniere 
din Vatra Domei și-a supli
mentat angajamentele inițiale 
cu încă 1 milion lei la produc
ția globală, ca și la producția 
marfă. Astfel secția d,e barită 
de la Ostra, și-a majorat an
gajamentele asumate în îșdfe- 
cerea socialistă de la 20 0(ftT la 
25 000 tone, muncitorii secto
rului 1, din cadrul exploatării 
miniere Leșul Ursului, au ho- 
tărît să realizeze însemnate e- 
conomii prin micșorarea corf- 
sumului de lemn de mină și 
prin sporirea conținutului de 
cupru și zinc cu 0.12 la sută. 
De asemenea, minerii sectoru
lui 2. din cadrul aceleiași ex
ploatări. vor extrage în plus 
circa 760 tone minereu.

Ceva mai mult de o lună ne 
desparte de debutul noului 
an școlar. Pregătirile pentru 
deschiderea lui în cele mal 
bune condiții în toate formele 
de invățămînt, sînt in plină 
desfășurare. Pină la perioada 
ultimelor retușuri, vom încerca 
să schițăm, cu ajutorul citorva 
Interlocutori, ce se întîmplă a-

cum pe „șantierul“ viitorului 
an.

Unul din principalele elemen
te ale procesului de învățămint 
fiind manualul, am început 
o vizită la directorul 
Didactice și Pedagogice, 
rășul Emil Bâldcscu :

„Cu toate că, în urma 
ducerii transmisibilității

nualelor școlare, numărul de e- 
xemplare tipărite pe tirajul to
tal s-a redus cu circa 10 milioa
ne de exemplare, sarcinile edi
turii noastre au crescut. Astfel, 
în fluxul de perfecționare con
tinuă a învățămîntului din țara 
noastră au apărat noi cerințe, 
exigente sporite în redactarea 
planurilor de învățămint ; au 
fost necesare manualele clasei 
a X-a din invătămîntul de cul
tură generală, manualele anului 
V din liceele de specialitate, 
manualele de geografie redac
tate pentru fiecare județ in 
parte. Din totalul de 871 de ti
tluri de manuale școlare prevă
zute pentni anul școlar 1970/ 
1971, aproape 50 la sută vor fi 
titluri revizuite sau complet noi. 
Situația tipăririi și difuzării lor 
este mult îmbunătățită față de 
perioada similară a anului tre-

rut. Pină la 4 iulie, s-au tipă
rit 555 de titluri în tiraje com
plete, care, pe măsura apariției 
lor, au și fost difuzate în jude
țele țării. Totalul tirajului pen
tru viitorul an de 
va fi de 19 400 000 
plare, cifră care va 
tnturor necesităților 
generale, liceele de 
nerală, de specialitate. ș__
profesionale și tehnice. In tipo
grafic se află, în diferite stadii 
de tipărire. încă 300 de titluri. 
Toate manualele pentru școlile 
generale, profesionale și tehnice 
vor fi gata de difuzare pină la 
31 august astfel incit toți elevii 
vor avea la începutul anului

învățămint 
de exem- 

corespunde 
din școlile 

cultură ge- 
școli

In fiecare vară, gîndurile ni se 
îndreaptă spre acel august de 
foc din 1929 cînd minerii de la 
Lupeni cădeau pe caldarîm stră
punși de gloanțe, pentru că au 
îndrăznit să ceară pîine și o 
viață mai demnă. în memoria lor, 
a doua duminică a lunii august 
e dedicată în fiecare an harni
cilor și temerarilor căutători ăi 
comorilor din adîncuri. Descen- 
denți ai eroicei generații de mi-

înaintea intrării în șut.

a

neri din Valea Jiului, se strădu
iesc să fie la înălțimea renu- 
melui înaintașilor întîmpinîn- 
du-și ziua cu realizări re
marcabile în muncă. De la 
Lonea la Uricani, pe toată în
tinderea fostei Văi a Plângerii, 
colectivele de mineri lucrează cu 
abnegație și dăruire, se întrec în 
performanțe pentru a oferi cît 
mai multă „pîine“ industriei și 
a contribui astfel la prosperitatea 
țării. în primele 7 luni, din aba
tajele celor 9 exploatări au fost 
extrase 32 575 tone de cărbune 
peste plan. Dacă ni l-am închipui 
încărcat în vagoane de cîte 50 
tone, am avea în fată o garnitură 
lungă de aproximativ 10 km, un 
adevărat brîu de cărbune cu 
care ar putea fi înconjurate mai 
multe localități. Ca de obicei 
cele mai importante realizări le 
raportează colectivul exploatării 
miniere Lupeni, fruntaș pe ra
mură de mai multe ori care și-a 
pus semnătura pe nu mai puțin 
de 26 000 tone din cifra totală 
a depășirilor. în acest fel el și-a 
îndeplinit încă de pe acum an
gajamentul anual luat în între
cerea socialistă (25 000 tone) con
siderând că dispune de toate con
dițiile pentru a și-l majora la 
40 000 tone. Cu un palmares a-

SĂ DISCUTĂM
DESPRE

TINEREȚE.
EDUCAȚIE, 

RĂSPUNDERI

AL. BÄLGRÄDEAN

(Continuare in pag. a Vil-a)

„...în treisprezece ani de 
muncă pe șantiere m-am gîn- 
dit adesea la romantism. După 
mine, acest atribut profund u- 
man ne aparține, indiferent 
dacă îl dorim sau nu. Disting 
trei stări în definirea lui. Pri
ma ar fi cea care ne determi
nă mișcarea spre necunoscut, 
spre deslușirea grandiosului și 
a semnificațiilor cu intensități 
solare. Cea de-a doua stare ar 
fi cea a anilor deja numărați, 
inepuizabilă sursă a aducerilor 
aminte, cea a anilor cînd s-au 
cimentat prieteniile laolaltă cu 
complicatele geometrii ale fap
telor. Este argumentul cel mai

I
I
I
1
1
I
!
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CALIN STĂNCULESCU

II ASPIRAȚIE

Foto: EMIL COJOCARU„Portretul unei... stridente“

IN ARTA PLASTICA 
CONTEMPORANĂ

Interviul 
nostru cu 

:■ o

pictorul

SABIN BĂLAȘA

A TRĂI, 
SAU A TÎNJI

ROMANTIC?
solid, determinant în menține
rea optimismului cu toate va
lențele sale, fizice și morale. 
Din păcate, în această stare 
mai pot fi îngropate numeroa
se iluzii și credințe neîmplinite 
din lipsa tăriei morale de a te 
confrunta cu realitatea. Starea 
a treia este cea de mijloc, este 
clipa trăită, care poate fi sear
bădă, sinonimă cu plictisul, dar 
de cele mai multe ori ea se 
confundă cu fapta, cu o grindă 
metalică adăugată unei hale, cu 
o hală adăugată unui complex 
de uzine — și așa mai depar
te. Romantismul primei stări 
ne procură vitalitatea necesa-

ră, ipostaza celei de a doua ne 
poate face Oameni, cea de a 
treia ne verifică tăria, curajul, 
voința. Frumusețea lui este 
cotidiană, mai greu sesiza
bilă...“

Am transcris o parte din dis
cuția despre romantism pur
tată cu inginerul Emil Iacob, 
angajat la I.CS. Hunedoara, 
conducătorul șantierului vii
toarei Uzine de construcții me
talice Caransebeș, aparținînd 
Grupului de uzine Reșița. în 
ea am găsit sintetizată opi
nia a zeci de tineri, aflați acolo 
pe șantier. în biografia_ sudo
rului Dionisie Mihalea, lăcă-

tușului Alexandru Ruxanda, 
maistrului Damian Munteanu, 
șefilor de brigadă Florea Cră
ciun, Nicolae Cecurean, Ion 
Ioana, munca la acest obiec
tiv industrial unde în final vor 
lucra 3 200 de angajați înseam
nă o prezență permanentă pe 
coordonatele . romantismului. 
Fiecăruia dintre aceștia le-am 
adresat și cîte o întrebare.

— Dacă ar fi să vi se ofere 
un post în meseria dumnea
voastră, la nivelul pregătirii 

o 
ION DANCEA

(Continuare în pag. a Vl-a)

i ZILE, 6 CÂRTI SCRISE SPECIAL PENTRU CITITORII NOȘTRI
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Vizitatorii sălilor de expozi
ții se-ntreabă dacă omul, figu
ra umană nu poate fi reprezen
tată și altfel în plastică decît 
așa cum o întîlnesc în unele 
lucrări contemporane. Și este 
cu totul îndreptățită întrebarea 
dacă figura umană nu poate fi 
reprezentată și altfel decît în- 
fr-o viziune obsesiv gro+escă și 
asta pentru că orice spaimă, 
neliniște sau traumă nu poate 
avea o singură șansă de repre
zentare dacă nu exprimă o 
semnificație umană profundă, 
dacă este absolutizată în ra
port cu frămîntările și aspira
țiile noastre actuale. Așadar, 
discuția, pe care ne-o propu
nem s-o purtăm cu cîțiva din
tre artiștii noștri plastici, se 
vrea o dezbatere din care să 
putem desprinde care sînt po
sibilitățile, șansele diversificării 
și nuanțării prezenței omului in 
plastica zilelor noastre. Bineîn
țeles, a omului cu toate certi
tudinile și neliniștile sale, cu 
toate bucuriile si eșecurile lui. 
Valéry spunea despre creator : 
„Un artist modern se cade 
să-și piardă două treimi din 
timpul său căutînd să vadă 
ceea ce e vizibil, și să nu vadă 
mai ales ceea ce este invizi
bil“. Mai ales să nu uităm că 
astăzi, precum în toate epocile 
de mare dezvoltare spirituală 
și materială, el, ~......
prezența cea mai 
artă cu adevărat 
poate fi realizată decît de ar
tiștii ce respectă, descoperă și 
redescoperă valențele, sensuri
le infinite ale existenței și uni
versului uman.

OMUL, este 
vizibilă. O 
umanistă nu

In curînd BIBLIOTECA SERIAL a „Scînteii tineretului“
Colaboratorii noștri de specialitate 

au pregătit, pentru fiecare zi a săptă- 
mînii, cîte un serial dedicat celor mai 
stringente preocupări ale cititorilor ti
neri, interesante și utile pentru cititorii 
de toate vîrstele.

Ele vor apare în curînd în paginile 
ziarului.

Deocamdată vi fe prezentăm :

hologie, de ordin, de ordinator sau de toate laolal
tă ? Se poate schița o istorie a Manageamentului ? 
La aceste întrebări și la multe altele veți găsi răspun
suri curînd în viitorul nostru serial.

2. FILOZOFIA OMULUI : Vocația dintotdeauna a 
filozofiei a fost omul. Din această perspectivă, gîndi- 
rea constituie, în primul rînd, o poartă deschisă că
tre propriul său univers interior. Noi, ca oameni, ca 
individualități, ce filozofie de viață ne formăm și a- 
legem ? Omul — locul, rolul și destinul său în uni
vers; omul și spațiul; omul și timpul; omul și civili
zația mașinistă; omul și cultura — sînt tot afîtea ca
pitole importante ale serialului nostru.

4. CULTURISM — CURS-CONCURS : Sportul armo
niei corporale — la îndemîna tuturor. Un ciclu de 
lecții de tehnica și estetica acestei discipline, predat 
de către un specialist al domeniului. Orice cititor — 
„cursant" — un candidat la... silueta lui Hercule și, 
totodată, la cucerirea titlului de campion și a premiu
lui substanțial decernate de redacție.

5. NOI, CA OAMENI MODERNI : Un curs de ci
vilizație despre stilul propriei vieți, despre sensul ac
tual al relațiilor cu ceilalți. Un „cod al manierelor e- 
legante" ? Mai mult I

I
I
I

— Care sînt, pentru dumnea
voastră trăsăturile unui artist 
umanist ? Cum puteți 
arta sa ?

— După cum există 
care iubesc oamenii și

defini

I. MANAGEAMENT : O introducere în știința con
ducerii profesionale, interesantă, deopotrivă, pentru 
tînărul șef de echipă și pentru directorul de centrală 
industrială dar și pentru elevul sau studentul care își 
caută o profesie. Există o vocație a conducerii ? Con
ducerea — o chestiune de rutină profesională, de psi-

3. EDUCAȚIA SEXUALA A ADOLESCENȚILOR : Pa
rafrază la cartea unui cunoscut medic englez „Rela
țiile sexuale de la 15 la 20 de ani". Problematica ge
nerală a vîrstei, întrebările și constatările specialiști
lor trecute prin filtrul experienței și constatărilor fă
cute, în țara noastră, de specialiștii români.

6. DOCUMENTAR POLIȚIST : Sherlock Holmes, 
Maigret, Hercules Poirot — și cîteodată chiar „Sfîn- 
tul" — trăiesc printre noi. Pentru a o demonstra, co
laboratorul nostru de specialitate va întreprinde, îm
preună cu cititorii, săptămînal, cîte o incursiune în 
arhiva „dosarelor închise" ale Miliției și Securității.

Fiecare capitol — un microroman polițist. O radio
grafie a luptei între lege și delincvență.

★

• Și acum, pentru toți, o întrebare e- 
sențială : v-ați asigurat un abonament 
la „Scînteia tineretului" ?

• Nu se va putea suplini pierderea 
unui număr...

• ...fiindcă, să nu uităm, fiecare zi în
seamnă un capitol al uneia din cele 6 
cărți inedite de mare interes, scrise spe
cial pentru cititorii „Scînteii tineretu
lui" !

I
I
I
I
I
I

oameni 
, oameni 

care se iubesc doar pe ei, există 
și pictori care iubesc oamenii 
prin picturile lor, dar și pictori 
care se iubesc numai pe ei prin 
pictura lor. Nu este obligatoriu 
ca pe toate pînzele unui artist 
umanist să apară omul, dar nici 
nu ne putem convinge că un 
artist iubește omul, atunci cînd 
în pînzele lui omul nu apare de 
loc sau, dacă apare, apare ca o 
schemă inutilă, grotescă și ne
convingătoare. Intre pictorii 
care pictează cu credință și dra
goste omul și cei Care n-o fac 
sau o fac dintr-un soi de con
formism există o categorică di
ferență. Este foarte greu 
la ora actuală, după atîta 
cumul de artă umanistă, reali
zat în istoria lumii, să redesco
perim omul, natura vie. să son
dăm acest material infinit. Tn 
ultimele decenii am trăit mo
mente de descurajare tn

DORIN TUDORAN

(Continuare în pag. a Vll-a)
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Concurs 
de admitere

LOCURI VACANTE

In InvätämIntul
SUPERIOR

DE ARTĂ
ÎNVAȚAMINTUL 

SUPERIOR DE ARTA 
INSTITUTUL 

DE ARTA TEATRALA 
ȘI CINEMATOGRAFICA 

„I. L. CARAGIALE" 
BUCUREȘTI 

Facultatea de teatru 
artă dramatică : 

clasa română 4 băieți 
elasa germană 2 băieți + 

1 fată 
CONSERVATORUL 

„CIPRIAN PORUMSESCU" 
BUCUREȘTI 

Facultatea instrumente «1 
2 
2 
4 
1 
4 
9

canto 
locuri 
locuri 
locuri 
lo» 
locuri 
locuri 

CONSERVATORUL „G. DIMA“ 
CLUJ

Facultatea 
de instrumente și

— vioară
— violă
— violoncel
— clarinet
— fagot

— canto
— vioară
— violă
— violoncel
— clarinet
— pian-orgă

canto 
S 
1
1
3
1

locuri 
loo 
loc 
locuri 
loo

Facultatea compoziție 
ți muzicologie

— secția teoretică 6 locuri
CONSERVATORUL

„G. ENESCU“—IAȘI

Facultatea
de instrumente ți canto
canto 1 loo
vioară 8 locuri
violă 2 locuri
violoncel 2 locuri
harpă 2 locuri
flaut 1 loo
clarinet 2 locuri
oboi 2 locuri
corn 1 loo
trompetă 1 loo
pian-orgă 4 locuri
Facultatea de compoziție 

și muzicologie 
— secția profesori de 

muzică 13 locuri
INSTITUTUL 

DE ARTE PLASTICE 
„N. GRIGORESCU" 

BUCJUREȘTI 
arte plastice 

1 loo 
1 loo 
4 locuri 

arte decorative 
sticlă,

Facultatea
— pictură
— sculptură
— grafică

Facultatea de
— ceramică, 

metal
— arte textile
— arta interiorului, 

estetica formelor 
industriale

1
5

loo 
locuri

3 locuri ,

Inițiativa
-LV;*'*' ’
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„REFLECTORUL 

TINERETULUI"
Din inițiativa Comitetului ju

dețean Covasna al U.T.C., la în
treprinderea „Mobila" și Șan
tierul de construcții din Sfîntu 
Gheorghe s-a înființat o gazetă 
de perete „Reflectorul tineretu
lui". Aici sînt publicate foto

Koliai Ferenc

mniininiimniiHini

Cu : Zoitan Lalinovits, studioului Defa-Berlin 
: Joachim Hasler.

Producție a 
Regia

Cu t Manfred Krug, Kurt Jung-Alsen, Frido 
Soitei

grafii, inaoțite de texte, cuprin
zând aspecte negative din acti
vitatea tinerilor, avtad ca scop 
înlăturarea șl prevenirea unor 
asemenea nedorite fntîmplări. 

Acțiunea, care a avut rol po
zitiv. urmează să fie extinsă șl 
In alte întreprinderi din județ.

M. V.

dialog Intre
ORGANIZAȚII

Poate că nu era nevoie chiar 
de un studiu, eoctologic amănun
țit Un schimb de experiență 
este Întotdeauna binevenit șl pu
team fi siguri dinainte că va În
truni aprobarea tuturor. Noi In
să, comitetul coordonator U.T.C. 
al Fabricii de tricotaje și ciorapi 
din Sebeș, atunci când am avut 
ideea aoeasta am vrut neapărat 
să aflăm șl părerea tinerilor, am 
făcut sondaje In rîndul unul ma
re număr dintre el, intrebindu-1 
nu numai dacă stat de acord, d 
și cum ar crede ei oă trebuie 
conceput Numai după aceea am 
pornit cu adevărat 1* treabă și 
în scurtă vreme ne-am deplasat, 
In schimb de experiență, la două 
Întreprinderi de același profil : 
Fabrica „7 Noiembrie“ din Sibki 
și Fabrica de ciorapi din Timi
șoara.

Idee* a fost pe deplin aprecia
tă, In toate ImpUcațlile ei pro
funde, abia cind ne-am aflat la 
fața locului, atît la Sibiu, cit și 
la Timișoara. Ne-am dat seama 
cit de utile și de fructuoase pot 
fi asemenea dialoguri pentru 
fiecare din organizațiile U.T.C. 
partenere. Am trimis tineri din 
cei mai bine pregătiți, din toate 
secțiile de producție, am trimis 
cadre cu experiență in activita
tea de organizație, care să poată 
discuta cu egală competență atit 
problemele specifice organizației 
noastre, cit și pe cede profesio
nale. Și pot spune că nu avem 
nimic de regretat. Am învățat de 
fiecare dată lucruri deosebite, in 
legătură cu propaganda și folo
sirea cărții tehnice, cu îndruma
rea tinerilor spre cursurile de 
calificare și ridicarea calificării, 
despre căile prin care poate in
terveni organizația U.T.C. pentru 
economisirea materiei prime și 
materialelor, am ascultat cu a- 
tenție explicațiile date privind 
modul de organizare a locului de 
muncă, la fiecare fază de lucru 
— totul intr-un perfect spirit de 
colegialitate, conștient! și unii și 
alții ca nu avem decât de câștigat 
din aceste întîlniri. Acestea au 
fost, de altfel, și cuvintele cu 
care ne-au întâmpinat și ne-au 
însoțit tot timpul gazdele : „Lu- 
ați de la noi oe avem mai bun. 
Lăsați la noi ce aveți mai bun".

Ceea ce noi. cei șaizeci de ti
neri de la întreprinderea „Se
beșul“. cred că am făcut cu pri
sosință. Și ceea ce. fără îndoială, 
vor face, la rîndul lor, și tinerii 
din Sibiu și Timișoara, într-un 
alt schimb de experiență, în care 
de data aceasta noi vom fi gaz
dele.

IANOȘ SIMION, 
tecretarul comitetului 

coordonator V.T.C,

TREI J

TEZAURE

în apropierea localităților Bu- 
huși, Rediu și Borlești au fost 
descoperite trei tezaure de mone
de romane, conținînci peste 1 600 
de dinari din argint, emlși în 
timpul împăraților Nero, Como- 
dus șl Septimius Severus. Desco
perirea aduce noi și importante 
dovezi despre situația economică 
a Moldovei în secolele II șl in 
e.n., relațiile stabilite între Impe
riul Roman și dacii liberi, constl- 
tuițl în triburi Independente pe 
teritoriul dintre Dunăre și Carpațil 
nordici. Faptul că aceste monede

au aparținut carpilor acte atestat 
do vasele de ceramică în care au 
fost tezaurizate, vase purtînd ca
racteristicile artei dacice.

0 STAȚIE I.T.B.

UNICĂ !

în fața întreprinderii de piese 
radio și semlconductorl Băneasa 
există o neobișnuită stație I.T.B. 
Ineditul el constă în faptul că 
aici toți călătorii care circulă cu 
mijloacele de transport în comun 
așteaptă în ordine, la rînd, în 
fața ușilor de urcare. Desigur, 
cel mai mulțl călători, majorita
tea covîrșitoare sînt chiar sala- 
riațil I.P.R.S. Băneasa. El au reu
șit să imprime, chiar și celor ve^ 
nlțl la plimbare pînă la ,,grădina** 
zoologică sau la „grădina Ciocîr- 
11a“ spiritul de ordine și discipli
nă. Trebuie să menționăm că ast
fel de stații nu am mai întîlnlt la 
alte întreprinderi. Sîntem însă 
nedumeriți de un lucru. De ce a- 
ceia care urcă în liniște și ordi
ne în această stație, în următoa
rele nu procedează la fel ? Cît de 
frumos ar fi dacă organizațiile 
U.T.C. din celelalte fabrici și în
treprinderi industriale, „23 Au
gust“, „Vulcan“, „Semănătoarea“, 
„Electromagnetica“, „Combinatul 
de confecții și tricotaje Bucu
rești“, „Tricodava“, etc. ar gene
raliza experiența bună a colegilor 
lor de la I.P.R.S. ! Și după aceea 
vom vedea noi cine se mai mo
lipsește...

I. M.

SUB CETINA

BRAZILOR
De aproape o lună de zile în 

munții Lotrului, in apropierea 
coloniei I.C.H. de la Voineșița, 
funcționează o tabără de odihnă 
a pionierilor și școlarilor orga
nizată de Consiliul județean Vîl- 
cea al pionierilor.

— Aici, sub cetina brazilor, ta 
atmosfera tonifiantă a munților 
au fost instalate 10 corturi, fie
care avînd numele său, unul mal 
pitoresc decît altul, așa cum fan
tezia bogată a copiilor a știut 
să le boteze. Profesorii locuiesc 
în „cortul babacilor“ (și ei au ac
ceptat cu voie bună această fir
mă), fetele cele mai harnice în 
cel al „Albinelor“, cele mai mici 
în vîrstă în ..Cortul căprioare
lor". Alături de „cortul veseliei“ 
este și cel al „gălăgioaselor“. Iar 
băieții favorizați de soartă ocupă 
„Cortul cavalerilor“. In fiece di
mineață după obișnuitul program 
de înviorare, elevii fac de servi
ciu pentru ordinea oorturilor, 

pregătesc ceaiul șl gustarea pen
tru teren. Inspectează curățenia 
oorturilor și a taberei. Și-*u con
struit singuri, cu uneltele aduse 
ta acest scop o „saiă de mese", 

bucătărie", care ta flecare seară 
devine foc de tabără, un leagăn 
ți tot ce este necesar. Construc
torii hidrocentralei l-au ajutat să 
instaleze lumina electrică, le-au 
amenajat pe cursul unul izvor 
un „spălător“. Dar oel mal pre
țios lucru pe care l-au adus pio
nierii este veselia care are aici 
o mulțime de ipostaze. Excursii 
și drumeții pe potecile munților 
sau la șantierele hidrocentralei 
sînt acompaniate de concursuri 
de orientare turistică, Învățare 
de dntece, culesul fructelor de 
pădure etc. Numeroase alte În
treceri alcătuiesc bogatul pro
gram sportiv în care la loo de 
cinste se află tragerea la țintă 
cu arcul. La... clubul taberei se 
găsesc jocuri de șah, remi, table, 
două magnetofoane, un picup, 
aoordeoane șl altele.

Dar veselia și petrecerea se 
amplifică seara ta jurul focului 
de tabără. Tot aici, la tache ierea 
festivă a taberei va avea loc 
„Carnavalul veseliei“, Încheiat 
cu un ospăț haiducesc pregătit 
cu concursul ciobanilor care își 
pasc pe aici turmele și care le 
„zic" copiilor doine și balade de 
pe plaiurile Mioriței. Cea de a 
patra serie a sosit ta tabără ve
selă de la Lotru. Ii vor urma și 
altele.

V. RAVESCU

LA TEHNIC-CLUB
Rațiunea existenței unui club al 

tineretului în anotimpul vacanței 
pare simplu de formulat — el are 
obligația să facă agreabile vacan
țele celor care îl frecventează în 
mod obișnuit. Din acest punct de 
vedere, pi’ogramele săptămînale 
ale Tehnic-clubului sînt elocven
te. De luni și pînă duminică și a- 
pol din nou, de luni și pînă du
minică, la Tehnic-club sînt suve
rane muzica, veselia, dansul. Afi
șul care popularizează activitățile 
din ulima săptămînă este repre
zentativ pentru o perioadă mult 
mai întinsă : luni, formațiile de 
muzicuțe și dansuri au avut repe
tiții, marți, a fost o seară distrac
tivă, miercuri, vizionarea unul 
spectacol de estradă, joi, o după 
amiază de dans, vineri, un concert 
spectacol, sîmbătă, se va desfășu
ra balul săptămînii, duminică va 
avea loc un matineu distractiv cu 
soliștii cîștigători la concursurile 
debutanților. Firește, obiecțiile la 
capitolul agrement ar fi lipsite de 
fundament.

Totuși, n-am putea spune că ; 
vizita noastră la Tehnic-club nu 
ne-a lăsat și cîteva regrete. Pen
tru că Tehnic-clubul, în virtutea [ 
unei tradiții pe care și-a creat-o, 
a unei optici despre care ziarul 
nostru a mai scris și cu alte îm
prejurări, continuă să răspundă 
cu timiditate vocației sale cu to
tul particulare — cea tehnică. Ju
mătate din numărul cercurilor 
care concură la definirea speci
ficului său sînt închise — cel de 
chimie, de arte și meserii, de ra- 
diotehnică. Motivul ? In mod para
doxal, vacanța. N-am crezut în te- j 
meinicia unui asemenea argument. , 
Nu pentru că am fi socotit, aprio
ric, vacanța un interval propice 
intensificării activităților datorată 
absenței altor obligații,-..„în cazul' l 
majorității membrilor acrestdte • 
cercuri — elevi ai școlilor genera-ț 
le și al liceelor bucureștene, ci 
pentru că afluența la cercurile su- | 
praviețultoare, foto, aero și navo- 
modelism, carting, ne-o dovedise 
pe viu.

Să n-o fi constatat înaintea 
noastră, să nu fi presupus adevă
rul acesta și conducerea Tehnic- 
clubului ?

GABRIELA STOIAN

EXPOZIȚIE

Sub egida Comitetului județean 
pentru cultură șl artă Covasna. la 
Liceul nr. 1 din Stîntu Gheorghe, 
a avut loc vernisajul unei expozi-

UN CENACLU

DE PRESTIGIU
La Cenaclul literar care acti

vează de mai bine de 6 ani in 
cadrul Academiei R. S. Româ
nia, au putut fi văzuți în de
cursul anilor, aoademtcieni ca 
Al. Philippide, Geo Bogza, Vic
tor Efțimiu, Mihai Beniuc, cri
tici ca Șerban Cioculescu, Vla- 
dimlr Streinu, Ovidiu Papadima, 
Nicoiae Balotă, Edgar Papu, 
George Ivașcu, Victor Crăciun, 
George Muntean, poeți Și Pro
zatori ca Eugen Barbu, Tiberiu 
Utan, Ștefan Augustin Doinaș, 
Livlu. Călin, Ion Bănuță, Radu 
Boureanu, Traian Iancu, și 
mulți alții, fiecare aducindu-și 
contribuția ta disocierea valorii 
de non-valoare, a talentului de 
manifestarea veleitară, lipsită 
de har.

Aici, ta ședințele de lucru au 
fost prezentate eseuri pe teme 
actuale, așa cum au fost cele 
ale lui Petru P. Ionescu, Al. 
Constant, Sanda Diamantescu, 
Radu Hîncu și care au dat 
discuțiilor o finalitate, sub o 
amprentă de intelectualitate ne
abuzivă. flexibilă, deschisă, ade
vărate invitații la meditație fi
lozofică. Așa, de pildă, ultima 
ședință, condusă de poetul și 
criticul Liviu Călin, șef redac
tor al Editurii „Eminescu“ a cu
prins în programul ei prezen
tarea volumului „Dona Sixtină“ 
de. Matei Alexandretscu și a po
vestirilor din Deltă, apărute sub 
titlul „Lacrima delfinului" de 
Teodor Ștefănescu, precum și 
un fragment din nuvela „Apele 
negre“ de Lola Stere Chiracu și 
„Variațiuni pe teme actuale“ de 
Al. Constant.

Cenaclul literar „George Că- 
llnescu“ va fi prezent peste pu
țină vreme ta librării cu o ma
sivă antologie lirică intitulată 
„Poarta cuvintelor“ care cuprin
de peste 70 de colaboratori și 
unde alături de nume de mare 
prestigiu, ca Victor Eftimiu, Mi
hai Beniuc, Ion Brad, Tiberiu 
Utaii, Marin Sorescu, Ștefan 
Augustin Doinaș, Violeta Zam- 
firescu, Virgil Carianopol, 
Petre Strihan, figurează Teo
dor Anastasiu, Xenia Andrei, 
Ștefan Ciobotărașu, Mihai 
Constantinescu, Constanta
Craiu, Valentin Deșliu, Stela 
Dobrogeanu. Ina Otilia Ghiulea, 
Adrian Hoajă. D. Marian, Rodi- 
ca Mihăilă, Simona Nistor, Ion 
Olteanu, C. Păunescu, Dinu 
Prune, Mihai Stănescu, Lidia 
Stăniloae, Ion Tudor, Sanda 
Tonescu, într-o sinteză lirică 
despre care, sperăm, critica lițe- 
rșrâ își va spune cuvîntul.

ION POTOPIN

Noua centrali telefonică automată din cartierul Drumul Taberei din Capitală, dată recent In 
funcțiune.

fflnema
zisxșsee:

SUNETUL MUZICII rulează Ia 
Patria (orele 9; 12,45: 16,30; 20,30).

DRAGOSTE ȘI VITEZĂ : rulea
ză la Republica (orele 9; 11,15;
13,45 ; 18,15 , 18,45 ; 21,15) Stadionul 
Dinamo (ora 20,15).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Victoria (orele 8.45; 11; 13.30: 16; 
18,15; 20,30).

FRAȚII SAROYAN ! rulează la 
Central (orele 9; 11,15; 13,35; 15,45; 
18,15; 20,45).

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

MONȘTRII : rulează la Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30;
20,45). Favorit (orele 10; 13; 15,30; 
18; 20,30),

TIFFANT MEMORANDUM : ru
lează la Sala Palatului (ora
19.30) , Luceafărul (orele 9; 11;
13; 15; 17; 19; 21), București
(orele 8,45; 10,45: 12,45; 14,45;
16,45; 19; 21), Grădina Doina (ora
20.15) , Grădina Festival (ora 20,15).

CĂSĂTORIE IN STIL GREC : 
rulează la Festival (orele 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

STRĂINII : rulează la Lumina 
(orele 9—16,15 în continuare; 18,30; 
20,45).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), La orele 10 Pro
gram pentru copii. Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ i 
rulează la Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45). Arenele Romane (ora
20.30) .

PETRECEREA : rulează la Ex- 
celslor (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21). Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamura (o- 
rele 11; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
Expoziția (ora 20,15).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL : rulează la Grlvlța (orele 
10,30; 16; 18 15; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15), To- 
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18.15) , Grădina Aurora (ora 20.30), 
Grădina Tomls (ora 20.15).

OMUL PE CARE-L IUBESC : 
rulează Ia înfrățirea (orele 17,30; 
19) .

SUB SEMNUL LUI MONTE

Iole pe lao,

în atenția 
absolvenților 

de liceu
A apărut; 

ÎNDRUMĂTORUL 
PENTRU ADMITEREA 

ÎN ȘCOLILE 
DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALĂ
Ministerul Invățămîntului 

publică condițiile de admite
re, rețeaua și profilul școli
lor de specializare postliceală.

La dispoziția absolvenților 
de liceu care se orientează 
spre această formă de învă- 
țămînt stau numeroase școli, 
răspândite în 29 de județe și 
în municipiul București. Ele 
dau o calificare profesională 
in zeci și zeci de meserii — 
de la asistent medical la elec
tromecanic, desenator, conta
bil sau constructor. Absolven
ții școlilor de specializare 
postliceală sînt repartizați în 
întreprinderi, uzine, șantiere, 
institute de proiectări — con
form specialității dobîndite.

Concursul de admitere — 
învățământ de zi. seral și fără 
frecvență — se desfășoară în 
perioada 25—30 septembrie 
1970. Examinarea se face din 
materia cuprinsă în .progra
mele școlare ale claselor IX— 
XII de liceu.

Broșura poate fi consultată 
la secretariatele școlilor de 
specializare postliceală.

CRISTO : rulează la Buzești ta
rele 15,30; 18), Volga (orele 16; 
18,15; 20,30), Grădina Buzești (ora
20.15).

FHEDDY ȘI CINTECUL PRE
RIEI : rulează la Dacia tarele 
8,45—20,30 în continuare).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Bucegi (orele 10: 16: 18,15: 20.30). 
Miorița (orele 11; 15; 17,30; 20), 
Lira (orele 15,30; 18), Grădina Bu
cegi (ora 20.30), Grădina Lira 
(ora 20,15).

Ken Klark, vedeta filmului „Tif
fany memorandum“

PAN WOLODWOWSKI : rulea
ză la Floreasca (orele 15,30; 19), 
Arta (orele 16), Grădina Arta 
(ora 20).

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT: rulează la Unirea ta
rele 15,30, 18).

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Drumul Să
rii (orele 15,30; 17.45; 20).

MY IAIR LADY : rulează la 
Gluleștl (orele 15,30; 19).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : rulea
ză la Cotrocenl (orele 15,30; 
17.45; 20).

DEPARTE ÎN APUS : rulează 
la Viitorul (ora 20).

MARILE VACANTE : rulează la 
Viitorul tarele 16; 18). Grădina 
Rahova (ora 20,15).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOC
TORULUI MABUSE : rulează la 
Moșilor tarele 15.30; 18).

JOCUL CARE UCIDE 1 rulează 
la Popular tarele 15,30; 18; 20,15).

WARLOCK : rulează la Munca 
(orele 15.30; 18; 20,15).

STĂPlN PE SITUAȚIE : rulează 
la Vltan (orele 15,30; 18), Grădina

I PANTEON

60 DE Ml DE EA NAȘTEREA 
EUPTĂTORUEUI COMUNIST 

POMPIEIU STEED
Numele lui Pompiliu Ștefu 

semnifică în istoria luptei revolu
ționare a proletariatului român 
un drum plin de jertfe, un drum 
al curajului și eroismului, un 
drum al victoriei idealurilor șl 
aspirațiilor mulțimii muncitoare.

S-a născut la Tumu Severin, 
în familia numeroasă a unul 
muncitor. Copilăria sa ca ți a ce
lor cinci frați ai săi este umbrită 
de spectrul sărăciei. Urmează 
doar cîteva clase primare, fiind 
nevoit să-și întrerupă școala pen
tru a-și putea câștiga singur exis
tența. Timp de doi ani este u- 
cenio la o școală de tipografi, 
după care, în 1927, se angajează 
la întreprinderea grafică „Scrisul 
românesc“ din Craiova.

După satisfacerea stagiului mi
litar, vine la București unde lu
crează o perioadă de timp la ti
pografia „Cartea românească". 
Revine în mijlocul muncitorilor 
într-o perioadă de vie eferves
cență revoluționară, determinată 
de agravarea situației lor mate
riale — consecință a efectelor 
crizei economice care se mani
festa în acei ani. Nedreptățile 
societății în care trăia, accentua
rea exploatării maselor munci
toare îi dezvoltă un puternio 
sentiment de revoltă. Acum, mai 
mult ca oricând, crede în cauza 
justă a muncitorimii și optează 
fără rezerve pentru lupta revolu
ționară ca unic mijloc de dezro
bire a celor ce muncesc. Se a- 
lătură cu tot elanul său tineresc 
acțiunilor revendicative ale lu
crătorilor de la „Cartea româ
nească“. în 1935 se află în pri
mele rînduri ale greviștilor de 
la această întreprindere tipogra
fică din Capitală, care au înce
tat lucrul revendicând ameliora
rea condițiilor de muncă și îm
bunătățirea salarizării. Atras tot 
mai mult pe făgașul luptei revo
luționare, Pompiliu Ștefu hotă
răște să se înroleze în rândurile 
P.C.R.

La începutul anului 1937 își 
schimbă locul de muncă, anga-

Vltan (ora 20,15).
MISTERIOSUL X DIN COSMOS: 

rulează la Grădina Unirea (ora
20.30), Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) .

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Progresul Parc (ora
20.15) .

CICLUL : MARI SUCCESE DE 
ALTĂ DATĂ : rulează la Grădi
na Capitol tarele 20 ; 22).

MARELE SEMN ALBASTRU I 
rulează la Flacăra (orele 15,30).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CA : rulează la Flacăra (orele 18 ;
20.15) .

ANICIKA : rulează la Rahova 
(orele 15,30: 18).

UN CUIB DE NOBILI : rulează 
la Progresul (orele 15,30: 18).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Pacea tarele 15.30; 18; 20.15).

OPERAȚIUNEA LADY CHA- 
PLIN ; rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 21,15).

SIMBĂTĂ, I AUGUST 1910

Teatrul Evreiesc de Stat : AC
TUL DE CĂSĂTORIE — ora 19,30; 
Teatrul ,,C. Tănase" (La Grădina 
Boema) : SONATUL LUNII — 
ora 20.

DUMINICA, 9 AUGUST 1970
Teatrul Evreiesc de Stat : MA- 

ZEL TOV — ora 19.30: Teatrul 
„C. Tănase" (La Grădina Boe
ma) : SONATUL LUNII — ora 20.
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PROGRAMUL I
• 17,00 Deschiderea emisiunii. 

Mlcroavanpremieră • 17,05 Emi
siune în limba germană a 18,05 A- 
nunțurl __ publicitate • 18,15
„Ex-Terra ’70“ — emisiune con
curs pentru pionieri șl școlari (Fi
nala) • 19.15 Anunțuri — publici
tate • 19,20 1001 de seri — emisiu
ne pentru cel mici • 19,30 Tele
jurnalul de seară o 20,00 Teie- 
enclclopedla. în cuprins : Nicolae 
lorga (document); Golf: Cascadori 
• 20,55 „pasărea măiastră" — ra

jlndu-se la „Imprimeria Națio- 
nală". în noul colectiv de muncă, 
prin firea-i deschisă, sinceră, prin 
felul limpede și prietenos de a 
vorbi cu oamenii, câștigă repede 
încrederea și prețuirea tovarăși
lor săi.

Pompiliu Ștefu se dovedește a 
fi același tînăr curajos și ener
gic și în anii grei al dictaturii 
militaro-fasciste. Cu toată teroa
rea dezlănțuită de organele re
presive împotriva mișcării revolu
ționare și democratice, împreu
nă cu Nicolae Mohăneacu, de 
care-1 leagă o caldă ți sta
tornică prietenie, ți cu alți co
muniști el îți asumă importan
ta, dar și dificila misiune de a 
difuza în rîndul muncitorilor ma
terial propagandistic editat de 
P.C.R.

Pentru a sprijini și mai mult 
activitatea propagandistică, tî- 
nărul comunist încearcă, împreul 
nă cu alți militânți revoluționari; 
să organizeze o tipografie. Ini
țiativa sa nu poate fi finalizată 
datorită imposibilității procurării 
întregii instalații necesare proce
sului de tipărire. Activitatea sa 
propagandistică se conjugă cu 
munca depusă în cadrul organi
zației de partid căreia îi aparține. 
De multe ori unele ședințe sînt 
organizate chiar la locuința sa.

Această neobosită activitate 
este însă curmată brusc de ares
tarea sa, survenită la 25 februa
rie 1942. Organele de siguranță, 
care-1 urmăreau de mai mult 
timp, după o minuțioasă perche
ziție la domiciliul său îl depun 
la arestul Prefecturii Poliției Ca
pitalei. Urmează zile de coșmar, 
cind este interogat de cinci ori 
pe zi și tot de atâtea ori torturat 
pentru a divulga numele tovară
șilor săi. „N-am spus nimic și nu 
voi spune nimic", i-a fost deviza 
în cele cinci zile cît a durat 
calvarul. La 14 martie este ju
decat și condamnat la moarte. în 
Procesul verbal încheiat se moti
va astfel sentința : „a fost con
damnat la moarte pentru crima 
de împărțire de manifeste cu 
caracter subversiv și pentru adu
nare de fonduri în scopuri ne- 
permise...“

în dimineața zilei de 28 mar
tie 1942, este scos din celula sa 
și dus în „Valea Piersicilor“ din 
incintă închisorii Jilava, unde 
este executat prin împușcare. 
„Visa la o lume nouă, fericită“ 
își reamintea unul din cei car<J 
l-au cunoscut. Visa la o Jutr 
nouă, fericită, la o lume pe calé 
prin eroismul lui și al multor 
alți luptători revoluționari, prin 
voința miselor muncitoare diri
jată de oomuniști, prin hărnicia, 
talentul ți dragostea de țară a 
poporului român a fost făurită, 
întruchiparea ei fiind societatea 
socialistă în mers sigur și ascen
dent către o dezvoltare multila
terală.

FLORIAN TANASESCU

porta) de Carmen Dumltrescu « 
21,15 Film serial : ..Incoruptibili”“ 
(II) — „Jocul de șah" • 22,05 Re
cital : Hanna Mazeltova (Ceho
slovacia) • 23.00 Revistele săptă
mânii de Nicolae Popescu a 23,10 
Of, inimioară. Cîntece de petrece
re intepretate de Emil Gavriș a
23.30 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

PROGRAMUL II

a 20,00 Poesis. Versuri în lectu
ra autorilor : Nina Cassian a 20,15 
La fîntîna dorului : Joc popular 
— dans clăsic românesc a 20,45 
„întoarcerea lui Odiseu" — o pro
ducție a studiourilor TV din 
U.R.S.S. a 21,15 Seara melomanu
lui. în program : Filmul muzical- 
coregrafic „Lumini și sunete de 
odinioară"; Profil în creația ro
mânească de cameră : Emil 
Lerescu a 22,30 Film serial : ,,La 
flecare km." (VII) a 23,30 închide
rea emisiunii programului II.

DUMINICA, 9 AUGUST 1970

PROGRAMUL I

a 9,00 Deschiderea emisiunli.de 
dimineață. Vara copiilor a 16.00 
Viața satului a 11,15 în reluare la 
cererea telespectatorilor — reci
tal Margareta Pișlaru și Udo Jui’- 
gens a 12.90 De strajă patriei a
12.30 Concert simfonic — Culorile
romantismului a 13,15 Emisiune 
în limba maghiară a 14.45 închi
derea emisiunii de dimineață « 
16,00 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază __ Fotbal : Retro
spectivă Mexic ’76 — Aspecte de 
la meciul România — Cehoslova
cia a 17,00 Studioul „N" a 19,00 
Anunțuri — publicitate a 19.10 
Flori de mină — emisiune consa
crată Zilei minerului « 10,30 Tele
jurnalul de seară a 20.00 Orizontul 
Unu — reportaj din Valea Jiului 
a 20,30 Concert Salvatore Adamo 
la București a 21,45 Luna-Parc — 
București, august 1970 a 22,00 în 
lumea desenului animat « 22,15 
Telejurnalul de noapte a 22,25 Te- 
lesport a 23,00 închiderea emi
siunii.

PROGRAMUL ÎI
a 20,oo Arte frumoase — Expo

ziții bucureștene estivale a 20.15, 
Reluarea serialului de sîmbătă 
seara (II) 21,05 Stagiune lirică TV. 
a 21.45 închiderea emisiunii pro
gramului II.

emisiunli.de
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ESTE MEMORIE
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De fiecare dată, în sfertul de veac și mai 
bine de cînd însemnăm cea de-a opta lună 
a anului cu firească majusculă, August pune 
pe frontispiciul patriei numele Evocării... Di
versificată — unitar — în 20 000 000 de ipos
taze ale reflecției, România contemporană 
se-ntoarce cu tulburătoare și mîndră evlavie 
spre propriul ei chip, gravat în cartea de is
torie la fila Eliberării, spre succesiunea de 
chipuri cu care ea s-a ivit, revelator, în ulti
mii 26 de ani, vădindu-se umanității ca o 
entitate capabilă să concentreze veacul in de
ceniu și anul în clipă. Insurecția, Victoria 
militară, Cucerirea puterii politice, Defeuda- 
Iizarea agriculturii, Accederea la cultură, In
dustrializarea, Revoluția tehnică — toate des
fășurate pe fundalul veșnic prezent, ca un aer 
vital al Construcției omului societății socia
liste — constituie, în fiecare August, tot atîtea 
prilejuri de incursiune într-un trecut pe care 
scara măsurilor istorice îi numește: re
cent, dar pe care dimensiunea împlinirilor ii 
investește trainic cu aura legendelor esenția
le... In August, fiecare om ai acestor pămîn- 
turi e un filtru viu, prin care timpul se de
cantează, îmbogățindu-se cu cristalele neste
mate ale emoției și experienței. Omul vîrstei 
ninse, cel care-a visat și pregătit, într-o noap
te ce părea perpetuă, lumina din August 1944 
alături de bărbatul vîrstei de mijloc, în pulsul 
căruia bat laolaltă clipele de luptă și 
efort ale ultimilor 26 de ani, alături de tînă- 
rul pregătit pentru lupta și eforturile unul 
timp pe care poate nici visele cele mai în
drăznețe ale celor dinții nu-1 prefiguraseră

ln întreaga lui frumusețe și amplitudine — 
se contopesc, în August, în una și aceeași 
ființă spirituală care compune patria și al 
cărei nume — unul dintre nume — ețjte Evo
care. Evocare a împlinirilor de-acum un sfert 
de veac și, deopotrivă, a celor din ziua cea 
mai apropiată, densă de faptele creației 
diurne, trainică punte de trecere spre m>ine.

... PENTRU CA, ÎN AUGUST, NUMELE 
PATRIEI ESTE, DE ASEMENEA, INCURSI
UNE ÎN VIITOR.

în August, pentru noi, prezentul își dez
văluie mai limpede ca oricînd funcția de punct 
fermecat în care linia trecutului se conver
tește, sesizabil, în traseu al viitorului, în care 
bilanțul devine perspectivă, în care tumul
tul sărbătorii izbînzilor trecute se integrează 
meditației laborioase, dedicată victoriilor de 
mîine, în care estrada festivă este, totodată, 
o rampă de lansare spre viitor.

Din perimetrul acestui loc de incidență a 
trecutului cu viitorul, încercăm să desprin
dem, ca în fiecare an, chipul acestui August, 
trăsăturile lui specifice, definitorii, liniile de 
expresivitate aparte, datorită cărora, de fie
care dată, sărbătoarea zilei de naștere a noii 
Românii apare tot mai bogată în sensuri 
frumusețe. Iar rezultatele încercării de 
fixa pe pînza timpului istoric chipul celui 
al 26-lea 23 August se conturează astfel : 
ziua acestei mari sărbători, ne despărțim 
primul an al celui de al doilea pătrar de veac 
al erei noastre socialiste ; în acest August 
sporim intensitatea pregătirilor pentru un 
nou cincinal, hotărîți să parcurgem prima ju
mătate a deceniului opt cu pași o dată mai 
largi decît pînă acum ; 
vom privi pe noi înșine 
a încheierii unei prime 
evenimentul istoric reprezentat de cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân ; de la tribuna acestui August, 
începe să scrutăm timpul ce ne-a mai 
pînă în mai 1971, cînd vom sărbători 
tatea de veac de glorioasă existență a parti
dului nostru : în sfîrșit, în acest August ne 
vom putea cîntări, cu bucurie gravă, prime
le rezultate ale efortului întregii țări, depus 
pentru vindecarea rănilor pricinuite de lovi
turile oarbe ale apelor dezlănțuite.

O emoție înaltă, un sentiment aparte, spo
rind în frumusețe chipul spiritual al patriei, 
ne stăpînește în acest August al marilor sem
nificații. Iar acest adevăr poate fi înțeles cel 
mai bine dacă-1 vom căuta în faptele acestor 
zile, în eforturile marilor colectivități con
structive și, deopotrivă, în strădaniile celor 
mai mici grupuri, ale fiecărui ins. întreaga 
țară se înfățișează în aceste zile, armonioasă 
ca un cadran care măsoară timpul rămas pînă 
la marea sărbătoare, un cadran al cărui ritm 
vestește...

INTERPRETARE FOTOGRAFICA DE ION CUCU

în acest August ne 
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0vom 
rămas 
jumă- OCORDUR

Reportaj 
de PETRE DRAGU

pun'
...ORA
MAXIMEI I ROMANIE SOCIDLISTE
INCAN
DESCENTE

De unde să desprindem 
dinții bătaie a ritmului 
De la marile Porți ale 
unde au început nu de ___ .. 
moment notabil pentru evoluția 
energeticii românești — să se 
rotească productiv primele tur
bine ale uriașei hidrocentrale 7... 
Sau, mergînd în aval, să-nce- 
pem cu înregistrarea izbinzii — 
crucială pentru constructorii de 
poduri — în instalarea primului 
mare tronson metalic (218 m lun
gime, peste 1 600 t. greutate) al 
podului de peste Dunăre, repli
că a timpului socialist, dată, pes
te decenii, clasicului Salygni ?„. 
Sau, poate, să ne inaugurăm in
cursiunea pe Tirnava, acolo un
de Combinatul ce poartă nume
le rîului pînă mai deunăzi fio-

cea 
acesta 7 
Dunării, 
mult —-

ros a reînviat din propria cenu
șă (in sensul cel mai propriu al 
cuvîntului), producînd, în acest 
August, peste capacitatea dina
intea diluviului și înregistrind 
astfel o performanță pe care 
numai ritmurile acestui timp și 
acestor zile o pot explica ?„. Am 
putea, căutind pentru începutul 
acestei incursiuni actele mari ale 
civilizației industriale românești, 
să aducem exemplul Hunedoa
rei siderurgice (12 200 tone de 
oțel, 12 000 tone de laminate și 
produse finite, 8 100 tone de cocs, 
aproape 10 milioane lei econo
mii, 27 milioane lei beneficii — 
toate peste plan, în cinstea a- 
cestui August) sau pe acela al 
Lupenilor carboniferi (27 000 to
ne de cărbune cocsificabil pes
te sarcina de plan la zi și su
plimentarea angajamentului cu 
încă 5 000 de tone, tot în întim- 
pinarea marii sărbători), la fel 
cum am putea pune pe frontis
piciul prezentei incursiuni e- 
xemplul tinerilor de Ia Termo
centrala Mintia (montarea unei 
turbine, în cinstea lui 23 Au
gust, cu 12 zile mai devreme), 
ori pe acela al constructorilor 
din marile orașe (la Iași, de pil
dă, evenimentul lui August este 
întîmpinat cu 698 de aparta-

mente predate cu o lună de zile 
înainte de termen). Am putea 
începe cu București sau cu Ti
mișoara, cu Satu-Mare sau Cra
iova, cu Oradea, Brăila sau Con
stanța — pentru că, sub rapor
tul incandescenței născute din 
eforturile dedicate marii sărbă
tori, în aceste zile.-

...TARA
ÎNCEPE
DE PRETU
TINDENI

... De pildă, un început de țară 
poate fi amplasat, simbolic, în 
zona Bicazului, zonă pe care i-

“’LW"’*. W

C’ secvență <7jr cronica reconstrucțiilor in orașul Mediaș.
Foto: C. CIOBOATĂ

maginația noastră a consacrat-o 
efervescenței numai în perime
trul deceniului trecut. Și to
tuși... Și totuși, aici, întîmpina- 
rea cu cinste a marii sărbători 
a fost subliniată, între altele, 
printr-o mare explozie. O ex
plozie la propriu, reprezentînd 
performanța dislocării a 300 000 
de tone de calcar dintr-o sin
gură dinamitare. O perfor
manță care face ca și aici, la 
punctul numit Bicaz-Chei, să 
fie prezent ritmul acestor zile.

... De lîngă „Marea“ Bicazului 
se poate deschide un pas de gînd 
tocmai în Deltă, la cherhanaua 
Milei 45. Aici, ritmul acestor 
zile se desenează în zbucium 
de plasă-ncărcată, în sclipăt de 
solz proaspăt și, desigur, in ci
fre : 40 000. Atîtea kg de pește 
dăduseră cherhanagiii de-aici 
pînă acum cîteva zile, in cinstea 
sărbătorii !

...Și altă cifră, de data aceasta 
desprinsă de pe greu lovitele de 
ape plaiuri sătmărene : 100 000. 
Adică totalul metrilor pătrați 
de țesături cu care textiliștii de 
la I.T.A. și-au sporit producția 
în cinstea lui 23 August.

...Dîmbovița. Balastiera nr. 1 
Viișoara, unitate recent înfiin
țată, raportează : „Planul pe 
luna iulie a fost realizat în 25 
de zile. Dragliniștii, mecanicii, 
electricienii și buldozeriștit 
de-aici au dat peste plan 16 000 
m.c. balast pentru șantierele din 
Găești, Fieni, Doicești. Lupta 
cu cifrele de plan continuă...“

...Continuă, de pildă, pe pla
iuri năsăudene. la Prundul Bîr- 
găului abia zvîntat după inun
dații (40 tone de hîrtie peste 
plan) sau la Gorj (Fabrica 
cărămizi ceramice produce 
întreaga 
înainte de 
(Uzinele „Progresul“ au asimi
lat rapid încă trei utilaje — o 
linie automată de cărămizi, o 
macara hidraulică, un excavator 
hidraulic — concepute de spe
cialiștii întreprinderii) sau în 
Vrancea (planul pe 7 luni al în
tregului județ a fost, îndeplinit 
cu trei zile mai devreme).

...Unde începe țara, în aceste 
zile ale efervescenței 7 La 
București, în Drumul Taberei, 
unde a intrat recent în funcțiu
ne o nouă centrală telefonică, 
sau tocmai la Zalău, unde lucră
rile unei asemenea centrale sînt 
în stadiu de finisare 7 La Romă- 
nași — comună anonimă a Să
lajului — de unde ne vine ves
tea că 200 de elevi au lucrat 
harnic la desecarea unei oare
care zone numită Ciumîrna. sau 
în incinta larg notorie a Bra-

șovului industrial, unde, numai 
la Fabrica de radiatoare și ca
bluri, producția globală propune 
un spor de 3 700 000 lei ?... Un
de începe țara 7 Pretutindeni !

Ne vine în minte fragmentul 
unul vere:

LUCREAZĂ

școlii generale de aici s-au eco
nomisit 145 000 de lei. Șl tot aici, 
în cinstea marii sărbători, s-au 
lucrat, voluntar, 4 400 m de tro
tuar, 27 de poduri, 11 km de 
împietruire. Fuseseră planifica
te valori de 700 000 de lei. S-au 
realizat 1 440 000 ! Ridicați rea
lizările din această Cociubă 
Mare la puterea județului, la 
aceea a tuturor comunelor din 
țară, imaginați-vă construcțiile 
noi ivite peste tot (la Gurahonț; 
de pildă, se află în construcție 
un local pentru internatul lice
ului) și căutați o „replică“. O 
puteți afla, de pildă, la Ploiești, 
unde lucrătorii Institutului de 
proiectare s-au angajat să re
ducă cu 4 000 de zile timpul a- 
fectat lucrărilor lor în acest an 
— și 70 la sută din angajament 
a și fost îndeplinit... Dar și la a- 
ceasta se poate găsi o „replică“. 
Ea vine dinspre unitățile eco
nomice recent înființate, care, 
așa cum își primiseră sediul 
înainte de termen, își propun 
acum să producă la capacitatea 
normală tot înainte de termene
le fixate : la Craiova, de pildă, 
cea mai recentă unitate — Fa
brica de bere — și-a propus să 
cîștige, pe acest drum, trei 
luni de zile, ceea ce înseamnă 
370 000 hl de bere pentru con
structorii de locomotive elec
trice și operatorii chimiștî din 
Bănia industrială a Olteniei...

Armonii în August !.„ La 
Gheorghienî, pe 51 000 mp se 
construiește o fabrică de mobi
lă care va produce anual 20 000 
de garnituri... La U.C.I.L. To- 
plița. Exploatarea Hurdugheș 
raportează sute de mii de lei 
obținute din valorificarea supe
rioară a lemnului. în vreme ce 
C.E.I.L. Brăila ne Informează 
despre succesul garniturii de 
mobilă „Slatina“, pentru copii... 
Pentru copii, la Nereju se con
struiește rapid o școală nouă... 
Pentru scoli, Fabrica de celulo
ză și hîrtie Zărnești produce 
peste plan... Peste dealurile vil- 
cene s-au mai implantat 50 de 
stilpi de înaltă tensiune... în sat 
la Sfăcaru, s-au aprins pentru 
prima oară, becurile... La Arad, 
la „Victoria“, a intrat în oro 
ducția de serie un nou prototip 
de ceas electric cu funcționare 
perpetuă...

de 
•a 

capacitate cu un an 
termen), la Brăila

Un vers dedicat dezvoltării 
armonice a țării, deplinei uni
tăți a faptelor, gîndurilor și sen
timentelor sub semnul cărora 
trăiesc oamenii acestor pămîn- 
turi, o metaforă dedicată înaltu
lui adevăr potrivit căruia, des- 
prinzind fie și cel mai mic de
taliu din întregul pe care-1 re
prezintă țara vei avea, fidelă, 
imaginea de esență a întregu
lui... De pildă : la „Electrome- 
tal"-Cluj, prin inovația folo
sirii de mase plastice, se vor e- 
conomisi 10 tone de metal fe
ros și 13 tone de metal neferos. 
Dar această realitate, o 
prea bine, nu este izolată 
face parte dintr-un întreg, 
tr-un „rotund“ specific

PRIN NOI

SARDA
CADRAN

Pe șantierul de muncă patriotică de la Voșlobeni, județul Harghita. 
Foto : EMIL COJOC ARV TORESC

minerilor de 
„Ca urmare a ra- 

anul acesta se 
mai puțin cu 2 m.c.

știm 
; ea 
din- 
țării

noastre. Căci, spre exemplu, ea 
se îmbină armonios cu un ra
port recent al 
la Anina — 
ționalizărilor, 
consumă
lemn la fiecare 1 000 tone de 
cărbune 
trecut“ —, cu vestea că, la Fa
brica de ciment din Turda, prin 
mărirea vitezei unui cuptor ro
tativ de clincher, se obține o 
producție suplimentară de 40000 
tone de ciment, sau cu aceea, a- 
leasă tot la-ntîmplare dintr-o 
infinitate posibilă, că la „Rul- 
mentul“-Brașov, aplicarea a două 
formule noi de fabricare a un- 
iorilor de litiu, calciu și plumb

extras, față de anul

va aduce mari sporuri de ritm 
în producerea metalelor... Ro
tund de România !... La Rîm- 
nicu-Vîlcea, localul Casei de 
cultură a sindicatelor se-nalța, 
în aceste zile, văzînd cu ochii. 
Ca și zidurile teatrelor naționale 
din București și Craiova. Ca și 
acelea ale creșei cu 100 de lo
curi din Arad. Ca și cele 155 de 
apartamente pe care construc
torii ploieșteni le pregătesc, pes
te plan, pentru Cimpina și Si
naia. Ca și clădirea brutăriei din 
Polovragii Gorjului sau a super- 
magazinului din Sf. Gheorghe... 
Rotund de România !... La Por
țile de Fier și Mintia se montea
ză noi turbine. Efectul, armonic, 
poate fi căutat în neștiutul Tîr- 
gu-Logrești, una din zecile și 
zecile de comune (ca Valea Dul
ce sau Popești) unde intră în 
aceste zile lumina electrică... O 
vastă interferare de „replici“ 
traiectează văzduhul de August 
al țării, îmbrăcîndu-1 în armo-

niile patetice al căror izvor este 
fiecare județ, fiecare loc de 
muncă, fiecare așezare, fiecare 
om... Pe litoral și irț munți, sute 
de mii de oameni iși dăruie, in 
odihnă, soare și cetină. Dar, în 
același timp, la Constanța, 20 000 
de oameni prezenți la locul 
muncă fac să vibreze tot 
puternic viața productivă a 
tului recent sărbătorit la a 
aniversare... Din stațiunile 
nate ale Covasnei sosesc 1 
trate pitorești, dar, în același 
timp, sosește și vestea că lucră
torii de la ape minerale au mai 
îmbuteliat, suplimentar, cîteva 
sute de mii de sticle... Armonii 
de August !... Știți cit reprezin
tă contravaloarea muncii volun- 
tar-patriotice depuse de fieca- 
care locuitor al Beiușului în a- 
ceste zile 7 314 lei. A celor din 
Măgești (Bihor) și mai mult : 
361... Ați auzit de Cociuba Ma
re 7 Dacă nu, auziți acum : la 
construcția dispensarului și

I de 
mai 

por-
70-a 
ozo- 
ilus-

Unde-ar putea fi întreruptă 
această rotire în văzduhul do 
August al tării 7 ...La Rogojelu. 
pe șantierul celei mai mari 
termocentrale, sau în alt colț 
de țară, la Nușfalău, lingă țăru
șul unei noi case de cooperator 
(a cita sulă în această comună 
care și-a serbat, recent, două 
decenii de viață nouă ?) ; la Ga
lații siderurgici, lingă o nouă 
șarjă de metal incandescent, 
sau Ia Goicea Mare, unde s-au 
valorificat primele „șarje" de 
foc vegetal ale tomatelor obți
nute din solarii 7... Oriunde ! 
Căci, pretutindeni, țara înseam
nă teritoriul unui cadran fer
mecat, pe care timpul se scrie 
cu semnele faptelor, fiecare cli
pă mareînd un eveniment al 
creației, un accent în simfonia 
acestui timp înalt al României 
socialiste, timp călăuzit în mat
ca lui generoasă de Partidul 
Comunist.
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INDULGENTĂ - PREJUDECATĂ - EXIGENTĂ
umeroasele debuturi editoriale for
mează unul dintre aspectele cele 
mai des comentate ale vieții noas
tre literare. Se pare că, de la un 
timp, exigențele noastre față de 
valoarea volumelor de debut tind 

să devină altele și asta pentru că, în afara 
cîtorva nume care Ș_au irnpus 
carte, premierele editoriale din 
au reușit sâ onoreze, prin nivelul realizărilor 
artistice, timpul, interesul și creditul acordat. 
Pe de altâ parte renunțarea la o atitudine edi- 
torialâ caracterizată prin larghețe și lipsa pre
judecăților, ar duce la o restrîngere, de loc 
binevenită, a posibilității afirmării unor noi ge
nerații literare. Confruntarea rămîne singura 
cale favorabilă pentru apariția noilor valori spi
rituale și acesta este motivul pentru care numă
rul celor intrați în arenă nu poate fi stabilit, 
fixat și mai ales suficient, atîta timp cît. valoarea 
este conținută. Am invitat cîțiva tineri scriitori, 
unii dintre ei redactori în cadrul revistelor lite
rare sau editurilor să răspundă unui chestionar 
ale cărui întrebări încearcă să atingă unele din
tre aspectele ipostazei literare numită DcBUT.

SINZIANA 
POP

Iln primul rind, debuturi
le literare nu sînt chiar 
atit de numeroase pe cit 

ne plîngem. Cataloagele ma
rilor case de editură din 
lume demonstrează că și în 
altă parte se întîmplă la 
fel. Este foarte normal pentru 
țări cu o cultură de o mare tra
diție, cu o cultură de mare pres
tigiu în rindul publicului ci
titor să înregistreze anual nume 
noi literare, noi scriitori, indi
ferent de selecțiile ulterioare, 
indiferent de faptul că o așa nu
mită generație literară va lăsa 
pentru eternitate numele unui 
singur scriitor. E foarte mult. 
Chiar dacă n-ar rămîne nimic, 
emulația literară specifică nu
mărului mare de debuturi, efer
vescența unor căutări legate de 
artă și de cultură, îndreptarea 
atenției către zone ale spiritului 
și ale instrucției, iată destule 
motive care să justifice Îndes
tul o perioadă îndelungată de 
debuturi literare. Cred că apari
ția unui scriitor, a unui mare, a- 
devărat scriitor, nu poate să a- 
pară tn afara acestor conjunc
turi de fierbere literară, și mai 
cred că un mare, adevărat scrii
tor, atunci cind apare, justifică 
tot ce s-a ptrecut, literar vor
bind, pină la apariția lui. Incit 
nota specifică dată de numeroa
sele debuturi vieții noastre li
terare nu poate să fie decit o 
notă proaspătă, tonică, plină de 
optimism.

2 Gustul literar este o ches
tiune atît de particulară 
incit eu nu o pot in nici 

un caz desprinde de instrucție. 
Acolo unde există instrucție e- 
exlstă și gust literar. Perma
nent, gustul literar te tentează. 
Pe un fond serios de cultură nu 
există nici un pericol ca lectu
rile slabe să aibă concluzii no
cive, nu există pericolul de slă
bire a gustului literar, de coru
pere a lui, ba dimpotrivă, cred 
cu convingere că din toate aven
turile lecturii, din toate avata
rurile Instrucției, gustul literar 
iese întărit, foarte apt a discer
ne valorile. Din nefericire, insă, 
sensul gustului literar este pre
supus tn presă a fi adesea gus
tul publicului larg, o medie a 
instrucției generale care cere cu 
furie să 1 se furnizeze, literar 
vorbind, numai ceea ce 1 se po
trivește, opere certe, valori si
gure. Nu e posibil. Literatura, 
oricit ar părea de paradoxal, este 
și ea legată de o dezvoltare, si
gur, nu legică, nu observabilă 
ca in știință, dar o dezvoltare 
conformă cu epoca, ou un anu

Idilă.
Foto: EMIL COJOCARU

de la prima 
ultimii ani nu

me tip de sensibilitate, cu un a- 
nume tip de spiritualitate. Alt
minteri, nu am vorbi astăzi, de 
romantism, suprarealism. cu
rente literare distincte, deose
bite unele de altele dacă nu 
printr-un stadiu evident al dez
voltării, atunci printr-un sta
diu evident al sensibilizării 
de interpretare și exprimare 
literară. Nu se poate gindi 
o literatură tn mișcare și un 
gust public fix. Gustul pu
blic este dator să urmeze avata
rurile literaturii, refuzînd ceea 
ce este de refuzat și acceptînd 
ceea ce este de acceptat. Sigur, 
se mai întîmplă și accidente, nici 
nu se poate presupune altmin
teri o punere de acord în cîm- 
pul culturii, dar finalul este în
totdeauna un ciștig. întrebării 
dv. n-am să-i răspund deci de
cît intr-un singur fel posibil : 
belșugul debuturilor editoriale 
ajută la formarea gustului lite
rar în măsura în care gustul li
terar, existind deja ca urmare 
a unei instrucții prealabile le
gată de diferite forme de învă- 
țămînt și instrucție particulară, 
poate afla în aceste debuturi 
substanță literară incorporabi- 
lă.

3 Și in redacțiile revistelor 
literare și în redacțiile e- 
diturilor se întîmplă de

buturi facile. N-am făcut nici o 
socoteală dacă editurile greșesc, 
față de reBacții, mai mult. Țin 
bine minte <ă au venit numeroși 
particulari la mine și punin- 
du-mi o carte cu un nume necu
noscut pe masă m-au somat : 
am o carte tipărită și dumnea
ta mă respingi ? Dar cred că la 
fel de numeroși particulari pro
cedează la fel așezînd pe masa 
unui redactor de editură, nu o 
carte, ci o revistă literară. Im
portant nu e să stabilim cine 
greșește mai mult în a acorda 
atu-uri literare, ci important e 
să stopăm debuturile facile. Dar 
chestiunea aceasta vizează o 
problemă pe car» întrebarea 
dumneavoastră nu o implică și 
anume : starea profesională a 
redactorului, problema gustului 
literar, dar Intr-o Interpretare 
cu mult mal profundă și gravă.

4 Vocația literară sau falsul, 
atît. Nu m-am înșelat 
nici o dată in privința 

vocației literare, indiferent dacă 
primul volum a fost și ultimul, 
după cum nu m-am înșelat nici
odată în privința lipsei voca
ției, indiferent dacă după primul 
volum au mai urmat și altele. 
Nu fac parte dintre aceia care 
confundă harul cu disciplina și 
ambiția. Una pe alta nu se în
locuiește, iar dacă ar fi să mă 
întreb eu asupra gustului lite
rar, l-aș pune în relație nu atît 
cu debuturile! tirajele lor sînt 
atît de mici !) cit cu operele u- 
nor profesioniști (tirajele lor

1. Care este nota specifica, data de numeroasele debuturi editoriale vieții 
noastre literare ?

2. în ce mâsurâ acest belșug al debuturilor ajuta la formarea gustului literar?
3. Considerați că debutul editorial se produce uneori mai ușor decît cel în 

revistele literare? Dacă da, de ce credeți că se întîmplă acest lucru și în 
ce cazuri ?

4. Care s'mt lucrurile cele mai ușor detectabile în volumele debutanților ? Ce 
loc ocupă imitația în aceste volume?

5. Care sînt debuturile excelente și care cele total neconcludente, pe care 
le-ați înregistrat în ultima vreme ?

6. Prin prisma lucrurilor publicate în revistele literare, care sînt tinerii ale căror 
debuturi editoriale le așteptați cu in teres și care sînt cei ale căror eventuale 
debuturi editoriale le-ați considera premature ?

7. Care este tînărul debutant de valoare pe care l-ați sprijinit în publicarea 
primelor pagini ?

8. Dacă ați fi editor, care ar fi „politica" dumneavoastră în privința debu
turilor ?

sînt atît de mari t) dezmințiți li
terar cam din zece în zece ani. 
In ce privește imitația, nu exis
tă nici un fel de dubii : inițial 
ea există peste tot, nu numai in 
literatură dar in absolut toate 
ramurile culturii și nu numai la 
noi dar absolut pretutindeni ca 
o obligație frumoasă și demnă 
de a plăti tribut înaintașilor tăi. 
Imitația este admirația unui 
maestru. Imitația este prima, 
marea-ncercare. Cine o depă
șește a cîștigat. Acolo unde e- 
xistă talent și instrucție cred 
că nu sînt pericole. Acolo unde 
nu există înseamnă că a fost 
o eroare și-mi place să vorbesc 
despre certitudini, nu despre 
erori. Dacă tot trebuie să ne 
alarmăm în legătură cu litera
tura, să ne alarmăm pentru pro
bleme reale, pentru lucruri care 
trebuie rezolvate, nu pentru 
ceea ce se rezolvă de la sine 
prin eludare, prin uitare, prin 
compromitere.

5 îmi vine în minte un sin
gur nume : Flori ca Mi- 
troi. Cred că debutul ei 

a fost o excepție. Pentru pro
ză n-am exemple. Dacă m-aș 
gindi multă vreme aș afla poa
te un nume, două, dar la excep
ții nu te gîndești. excepțiile sînt 
niște semne de sub tirania că
rora cîtăva vreme nu scapi. în
cepe un fel de conviețuire lă
untrică pe care, evident, o poți 
oriemd numi.

C ? nu pot numi este neconclu
dent.

6 în ce mă privește, aștept 
cu mult interes debutul 
editorial al unor tineri 

prozatori de soarta cărora m-am 
ocupat îndeaproape ca redactor 
la revista „Luceafărul“. Iată 
numele lor : cu totul excepțio
nal, - BUCUR CRĂCIUN, ab
solvent recent al Institutului de 
arhitectură din București, ur- 
mînd a debuta cu „Jazz la Ma- 
ialles“. Cartea lui se află deja 
Ia tipar. Dintre mai tineri, cu 
cărți deja predate : ION PETRU 
CULIANU, TITI GEORGE 
CAMPEANU, irina grigo- 
RESCU. OPREA GEORGESCU.

7 întrebarea dv. este des
tul de jenantă, tinerii 
talentațl de valoare se 

«prijină ei singuri In publica
rea primelor pagini literare. Vă 
asigur că este o adevărată fe
ricire să descoperi „literatură 
bună“ între miile de pagini pe 
care le citești. Este o fericire la 
fel de mare ca aceea a debutu
lui. Am avut parte de amîndo- 
uă așa că știu ce apun. Funcța 
de redactor nu este atît de in
grată pe cît »-ar părea. îneît 
numele pe care am să le notez 
au fost ajutate și vor fi ajutate 
mai departe exact în măsura în 
care s-au ajutat și se vor ajuta :

La Dăbuleni căminul cultural 
•st» alipit de o »coală. Dar nu 
se mai aud ca altădată, de pe 
scenă, tropotele dansatorilor, 
repetițiile corului ți brigăzii ar
tistice, chiuitul călușarilor... 
Cum se explică faptul că in cea 
mai mare comună din țară 
(15 000 de locuitori, 100 cadre 
didactice și peste 2 000 de elevi, 
plus numeroși studenți in va
cantă) activitatea culturală se 
desfășoară ca la nivelul unui 
cătun : două filme pe săptămi- 
nă și o „reuniune"?

Ne amintim că acum cîțiva 
ani căminul cultural, — pe care 
silele trecute l-am găsit pustiu 
— era practic neîncăpător față 
de amploarea manifestărilor ar
tistice. Din 1951 și pînă prin 
1964 activitatea culturală din 
acest sat a fost caracterizată 
printr-o deosebită efervescență, 
antrenînd pe scenă toată „via
ța“ satului. Acele formații de 
dansuri alcătuite pe patru vîr- 
ste, de la bătrînii ce reprezen
tau dansurile de acum un veac 
la jocurile specifice de copii. Un 
firogram artistic văzut la Dăbu- 
eni constituia pentru specialist 

un istoric al cîntului ți dansu
lui popular de-a lungul unui 
veac. Dansurile și corurile alcă
tuite de profesorul emerit Titu 
Păsculescu au purtat faima 
dăbulenilor peste Dunăre, peste 
mări. Ea cămin la Dăbuleni, 
acum 7 ani se juca opereta 
„Ana Lugojana* cu forțe pro
prii, artiști amatori săteni și 
cadre didactice. Comuna Dăbu
leni, fiind timp de cincispre
zece ani epicentrul manifestări
lor cultural-artistice din zonă, 
iradiind spre satele vecine un 
suflu continuu de animație și 
prospețime. Laurii și diplomele 
cîștigate la atîtea concursuri, 
acum s-au veștejit, s-au prăfuit 
intr-un sertar. Scena a rămas 
goală ți tn întuneric. Drumu
rile nu se mai încrucișează ea 
altădată tn fața căminului cul
tural. Tradiția cadrelor didacti- 

PETRE DAN LAZĂR. HORIA 
BALAȘOIU, ALEXANDRU — 
HAGI — DUVAN, GABRIEL 
GAFITA, și poate c-am mai ui
tat.

Ar fi exact .politica“ ac
tuală : o „politică“ largă 
adică. O mare încredere.

GABRIEL 
DIMISIANU

1 Toată lumea vorbește des
pre acest fenomen caracte
ristic ultimilor ani: editu

rile au publicat un mare număr 
de autori tineri, scriitori necunos- 
cuți, dovedind larghețe și lipsă 
de prejudecăți. Atitudine la po
lul opus față de închistarea care 
domnea in domeniul acesta mai 
de mult (în urmă cu un deceniu 
și jumătate), reflex al unei pe
rioade literare ea însăși minată 
de prejudecăți și îngustimi de 
optică. Leg așadar faptul bogă
ției debuturilor de situația mai 
generală din literatura ultimilor 
ani, caracterizată prin deschidere 
spre nou și larg încurajatoare 
față de curenții primenitori.

2 Se ghicește în întrebare 
un reproș subînțeles la a- 
dresa politicii inflaționiste 

în domeniul debuturilor, fapt în- 
tr-adevăr cu urmări negative 
pentru gustul literar. Producîn- 
du-se în număr prea mare, apa
riția de nume noi nu mai are un 
caracter stimulativ, iar exigența 
scăzută derutează asupra indice
lui general de valoare. A debuta 
prea lesne împinge spre atitudi
nea minimei rezistențe ori ere- 
eează prea devreme deprinderi 
de profesionalism care alterează 
vocația pură de artist.

3 Da, și acest fapt este o 
anomalie. Revistele fiind 
mai mobile prin natura 

lor decît editurile este normal 
să pregătească lansările de scrii
tori, sâ obișnuiască opinia literară 
cu sonoritatea unor nume noi. 
Ion Barhu a fost lansai le Lovi- 
nescu în „Sburătorul", în 1919, 
iar publicarea volumului a sur
venit după un deceniu. Nu mai 
evocăm știutul exemplu al lui 
Arghezi. La noi, de la un timp, 
în multe cazuri se debutează mai 
lesne, printr-un volum decît în 
paginile revistelor. O explicație 
ar fi numărul încă restrîns de 
reviste, iar alta cu generozitatea 
sau, de ce n-am spune-o, în ne
priceperea unor editori de a 
deosebi valoarea adevărată de 
impostură și imitație.

c», de a fac» una din activita
tea pedagogică și aceea cultu
rală a fost uitată. S-ar părea 
că la Dăbuleni a fost instaurat 
pustiul și plictisul, dar, sub un 
aspect, este inexact. Viața ți-a 
urmat cursul așcendent, chiar 
dacă căminul cultural nu a mai 
funcționat normal, satul a fost 
electrificat și odată cu aceasta 
antenele „TV“ care au împînzit 
acoperișurile caselor încurcă 
zborul berzelor ; s-a asfaltat șo
seaua națională, s-a mai înălțat 
o școală, a fost creat un liceu) 
in vecinătatea satului se con

LAURII DIN SERTAR
NU-NCUNUNĂ FRUNTE

La Dăbuleni — comună în plină înflorire — viața culturală 
manifestă, paradoxal, un vădit regres

struiește cel mai modern sistem, 
telecomandat, de irigare a pă- 
mînturilor cu apa Dunării. Via
ța a mers înainte, departe ! 
Ceea ce trebuie subliniat este 
faptul că în acest proces înnoitor 
tocmai căminul cultural nu a 
ținut pasul, a rămas in urmă, a 
fost depășit. Țăranii nemaifiind 
atrași în sala căminului cultu
ral își consumă acasă progra
mul artistic, ca telespectatori. 
Din creatori și animatori de 
artă au devenit niște comozi 
consumatori de artă care pri
mesc ceea ce li se oferă prin 
programul TV ți prin afișul 
cinematografului sătesc. Nimic 
rău în asta, veți zice ! Televi-

4 Apar multe volume (Tn spe
cial In poezie) cenușii, 
inexpresive, produsul unor 

simțiri lirice obosite încă înainte 
de a fi vibrat intens, sensibilități 
subordonate modelor ș. a. m. d. 
La „România literară“ am încer
cat și încercăm în continuare să 
descurajăm această producție in
consistentă (debordantă, totuși) 
prin rubricile săptămînale susți
nute de Florin Manolescu și, re
cent, llie Constantin (poezie), 
Mircea lorgulescu (proză) ș. a.

5Mi-au reținut atenția, în 
poezie, volumele semnate 
de Florica Mitroi și Emil 

Brumam. In proză un 
debut semnificativ este cel al 
lui Mircea Cojocaru, autorul in
teresantului roman „Minciuna". 
Cît privește cele neconcludente, 
sînt atît de multe îneît nu are 
sens sâ le amintesc.

6 Aștept cu interes volumul 
de versuri al lui Daniel 
Turcea. Eventuale debuturi 

premature ? Dar asta se poate 
constata numai după publicare 1

7 Îmi amintesc cu plăcere că 
întîmplarea a făcut, în ur
mă cu mai mulți ani, sâ 

citesc un manuscris al poetului 
(încă nepublicat de nimeni) Mir
cea Ciobanu. Am avut sentimen
tul că întîlnisem un talent adevă
rat și n-am referat în consecință. 
O certă vocație critică am între
văzut în scrisul Magdalenei Fo- 
pescu și am sprijinit afirmarea ei 
la „Gazeta..." și apoi la „România 
literară". O culegere din articolele 
ei critice ar fi o apariție edito
rială de interes neîndoielnic.

8 Cred că în momentul de 
față e necesară o cernere 
mai severă a manuscrise

lor propuse de începători. Am mai 
scris și cu alt prilej despre faptul 
că o colecție cu țel de lansare, 
cum a fost inițial „Luceafărul", 
este aptă să impună pe autorii 
tineri de valoare. Avînd „merite 
istorice", prin lansarea, în ]9f>0, 
a lui Nichita Stănescu, Cezar Bal
tag, llie Constantin, Grigore Ha
giu și a altora, colecția s-a des
personalizat, pierzîndu-se în ma
sa aparițiilor diverse, greu dife- 
rențiabile. Aș sugera reluarea 
unui procedeu de la Fundații: 
premierea volumelor scriitorilor 
tineri înainte de tipărire. Așadar 
manuscrisele sînt selectate de un 
juriu de mare prestigiu iar pre
miul e însuși publicarea, care de
stine un act cu greutate sporită 
căci a învins rigorile unui con
curs.

ziunea, care își bazează progra
mul tocmai pe activitatea cul
turală a satelor, pe care o popu
larizează — nu trebuia să-i 
scoată pe dăbuleni din compe
tiție. Formele de manifestare 
artistică ale satului, au ineditul 
lor, oricum, „o scenă“, chiar și 
a unui cămin cultural, are față 
de micul ecran anumite avan
taje. La aceasta se mai adaugă 
faptul că activitatea artistică de 
pe scena căminului o desfășoa
ră chiar satul, creatorul, depo
zitarul tezaurului folcloric din 
care se inspiră T.V. Mai bine 

deait creatorii, nu există nimeni 
care ar putea să valorifice mai 
bine acest tezaur folcloric ! 
Dar așa, o comună mare, cu 
o creație folclorică bogată și 
variată, plină de farmec și pi
toresc așteaptă să-f parvină pe 
calea undelor necesarul artistic 
ți spiritual, lăsînd la o parte, 
dind uitării strălucitul ei tezaur 
folcloric moștenit și îmbogățit 
prin însăși viața satului. Pro
gramul artistic oferit de stu
diourile TV putea constitui de
sigur un pretext de emulație, 
un îndemn de-a ajunge cetățe
nii acestui sat tn fața camere
lor de luat vederi, precum dan
satorii dîn Stoicănești, eălușarii

Florența.

PORTATIV

Pentru iubitorii artei muzicale 
lipsiți de „privilegii“ în zilele ve
rii cînd instituțiile muzicale sînt în 
vacanță, „decupăm“ în continuare 
din programele Radioului și Tele
viziunii cîteva emisiuni care me
rită atenția.

La Radio ; Săptămînalul Concert 
al capodoperelor de duminică di
mineața ne oferă, de astădată, 
printre alte lucrări primele Sim
fonii semnate de Beethoven și 
Brahms.

Marți la ora 16,30, cea de a 6-a 
emisiune din noul ciclu inaugurat 
în cinstea celei de a V-a ediții a 
Festivalului Internațional „Geor- 
ge Enescu“ își propune să prezin
te, alături de patru dintre prota
goniștii Festivalului —, violonis
tul Ion Voicu, pianistul Valentin 
Gheorghiu, dirijorul Paul Paray 
și Cvartetul „Smetana“ —, „Crea
ția lirică românească în agenda 
Festivalului“.

— Tot marți la ora 18. pe pro
gramul III, Radioul a programat 
audiția integrală 
a capodoperei e- 
nesciene : Oedip. 
Dirijor : Mihai
Brediceanu.

— Joi dimi
neață, admirato
rii artei lui Va
lentin Gheorghiu, 
pot asculta una 
din cele mai in
teresante înre
gistrări ale pia
nistului: „Rap
sodia pe o temă 
de Paganlni“ de 
S. Rahmaninov.

Cîteva intere- ■ ■ 33 ■ ■ ■ 
•ante simfonice 
ne propune în a- 
ceastă săptămînă 
și Televiziunea :

— Duminică la ora 11,30, sub 
titlul „Culorile romantismului" 
vom putea asculta „Carnavalul 
roman" de Berlioz șl cel de al 
doilea Concert pentru pian și or
chestră de Liszt.

— Miercuri seara, „Gala marilor 
interpreți români“ este dedicată 
violonistului Mihai Constantines- 
cu care va interpreta „Suita ro
mânească“ de Vasile Filip și „La 
CampaneHa" de Paganlni.

— în sfîrșit, joi seara, un sub
stanțial program de muzică româ
nească (Preludiul simfonic de Ion 
Dumltrescu, Variațiunile pe o 
temă de A. Pan de Th. Grlgoriu 
și Cantata „Numai prin timp poa
te fi timpul cucerit" de A. Stroe), 
își propune acum. în preajypa zi
lei de 23 August, să sublinieze 
trei momente din creația muzica
lă românească zămislită în ulti
mele două decenii.

• în fine, săptămînă viitoare se 
mai confirmă una din speranțele

din Scornicești, eorul de la Chi- 
zătău sau Putna, etc. etc.

De cîțiva ani aria folclorică 
dunăreană cea mal bogată, 
Dăbulenii, nu mai este prezen
tă în nici un concurs sau festi
val artistic. La Comitetul jude
țean pentru cultură și artă ni 
se explică că, intenționat, în 
mod deliberat, această comună 
a fost dată „mai la o parte", 
deconectată din circuitul artei 
amatoare pentru a face loc și 
altor sate : Poiana Mare, Plos
ca, Băilești, urmărind să dove
dească, astfel, că în județul

Dolj mai există țî alte „resur
se“ folclorice. Pe la Dăbuleni 
vreme de cîțiva ani, nu a mal 
trecut nici un îndrumător ar
tistic, nu s-a mai interesat ni
meni despre acest sat. Trebuiau 
lăsați și alții să-și ia startul, 
să-și facă o faimă ca a celor 
din Dăbuleni. Pe de altă parte 
văzind că cei de la „centru“ 
au trecut cu vederea activitatea 
culturală, factorii locali, acti
viștii căminului cultural și ca
drele didactice s-au culcat pe 
laurii din sertar, mulțumiți 
să-și amintească că odată, acum 
7 ani. au cîntat. ei, cei din 
Dăbuleni pe scena Ateneului 
din București. Ni s-a mărturi-

Desen de MIHU VULCANESCV

puse în «taglunea de vară : 
miercuri 12 august — la Teatrul 
de Vară Herăstrău — în premieră 
estivală „Sosesc dlseară" —'de 
Tudor Mușatescu. In regia lui Ion 
Cantacuzino și scenografia con
cepută de arh. Ștefan Norris ne 
vom reîntîlni cu interpreți îndră
giți : Șt. Mihăilescu-Brăila, Maria 
Voluntaru, Șerban. Cantacuzino, 
Daniela Anencov și Ileana Cernat.

• Vă recomandăm în mod deo
sebit debutul pe micul ecran al 
unei tinere regizoare : Magda Bor- 
deianu, premiată la ultimul Festi
val Național de Teatru. Marți 11 
august, în cadrul Serii de Teatru 
vom vedea „Pacea“ de Aristofan, 
avînd prilejul să urmărim la lu
cru o garnitură de tineri șl talen- 
tați actori : Ion Bog, Ovidlu Schu- 
madrer, Aurel Napu, Curta Dece- 
bal, Ileana Dunăreanu și Sorin 
Movileanu.

• Iubitorilor lui Mark Twaln 1« 
este rezervată o surpriză... radio
fonică : duminică 9 august, ora 
20,05 — la Teatrul scurt — cîteva 
pagini semnate de celebrul umo
rist american sub titlul „Riscurile 
celebrității“. Ocazie fericită de a 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ai

asculta trei „voci* de comedie: 
Toma Caragiu, Mihai Fotlno și 
Marin Moraru. Regizor : Mihai 
Pascal.

__ Micul ecran s-a gîndlt la cel 
care nu l-au văzut și ascultat pe 
Adamo — senzația verii în curs. 
Duminică seara, în locul tradițio
nalului film — concert „Salvatore 
Adamo la București" — Regizorul 
peliculei cu romantice acorduri 
— Al. Bocăneț.

— Pe aceeași temă... muzicală — 
ne atrage atenția compoziția emi
siunii „Parada vedetelor“ de luni 
10 august (ora 2i,43). Avem prile
jul să ne reîntîlnlm cu Tereza 
Kesovya, Cllff Rlchard, Remo 
Germani șl Edlth Pieha.

__ Un punct interesant pe a-

sit că folclorul din această 
mare comună a fost definitiv 
explorat, că ceea ce era mai 
valoros în sat s-a cîntat. De la 
această premiză au plecat, pro
babil, și forurile Casei județene 
a creației populare cînd au ho- 
tărît să mențină dansatorii din 
Dăbuleni, atîția ani în culise...

Dar este știut că o realitate 
folclorică viguroasă se îmbogă
țește continuu, „ține pasul cu 
vremea“, se actualizează mereu 
altfel că astăzi se pot găsi spre 
valorificare destule clntece și 
dansuri: „Dansul din Valea fîn- 
tînilor“, „Jocul ca la Totoacă“, 
cișmeaua pe a cărei poiană se 
înălbesc pînzele și cămășile, 
„Rustemul pe trei“ etc. etc,, pie
se folclorice de o rară frumu
sețe, interpretate pe uliță, dar 
neconsemnate pe scena cămi
nului, acum ieșită din co
nexiunea spirituală a satului.

Era firesc ca activitatea cul
turală a satului să fie „submi
nată“ de emisiunile TV cînd 
aceasta se limitează la niște 
cercuri agrozootehnice, iarna, 
cînd la cămin existau cercuri 
științifice de matematică, seri 
de basme și ghicitori, unde 
erau invitați la povești bă
trînii. Astfel, în ciuda faptu
lui că la Dăbuleni, căminul 
cultural este lipit de o școa
lă, cea mai veche din sat, 
iar din clasele acestei vechi 
școli s-ar putea trece ușor pe 
scena căminului cultural, în 
sensul figurat, spiritual, cum 
se făcea odată, cînd căminul 
cultural abia făcea față — as
tăzi cele 100 de cadre didactice, 
cei peste 2 000 de elevi, tinere
tul satului, ocolesc drumurile 
care se încrucieșază chiar în 
fața culoarelor edificiului de 
cultură, tocmai pentru că în via
ța spirituală a satului acest lă
caș nu mai oferă decît o ..re
uniune dansantă și două filme 
pe săptămînă“ !

ION MARCOVICI

genda săptămînll telegenice : emi
siunea Viața literară (joi 13 au luat 
pr. I, ora 22,45) destinată tinere
tului. Un cuprins mal mult decît 
interesant : lecturile estivale ale 
tinerilor aflați în concediu. O an
chetă printre studenți. Șl protago
nist al emisiunii : romancierul și 
poetul Petru Popescu — cu apara
tul de filmat — despre generația 
sa — prin capitala cotidiană.

— Telecinemateca continuă eu 
ținută, șirul premierelor pe țară. 
Miercuri, ora 20 — ora de întîlni- 
re cu renumita Sophia Loren, Ia 
producția engleză „Cheia*.

ECRAN

• Ecranele bucureșten» mențin 
«ăptămlna viitoare deviza „vară 
cinematografică - deconectare“. 
Deci, tn premieră la cinematogra
ful Central un film polițist „Pro

fesorul infernu
lui" c»re dețin» 
toate atu-urile 
genului : crime, 
furturi, urmăriri
— tn dimen
siunile miste
rului »1 suspen- 
se-ului. Regizor
— autorul a două 
filme remarca
bile („Alba Re
gia" si „Pozna
șa“) — Mihaly 
Szenes. De pe 
generic desprin
dem nume ca : 
Zoltan Latlno- 
vlts, Imre Sln- 
kovits, Edlt Dom- 
gan.

• Studiourile DEFA Berlin n» 
oferă o pagină cinematografică 
inspirată din dramaticele evetil- 
mente ale celui de al doilea 
război mondial. Regizorul filmu
lui : Joachlm Hasler.

PLASTICA

La Galeriile de Artă Fotografică 
(str. Brezoianu 23) ne reține aten
ția o expoziție a artiștilor foto
grafi orădeni : V. T. Crainic șl 
ștefan Weiss.

— O interesantă expoziție de 
gravură __ cuprinzînd lucrări ale
artiștilor sovietici — la Galeriile 
de Artă din Calea Victoriei 132.

— La Casa de Cultură „N. Băl- 
cescu" (sector 5) — un triplu ver
nisaj : Expoziția Cercului de Artă 
plastică cu lucrări de pictură, 
grafică, artă decorativă. Data ver
nisajului — 10 august, a.c.

— Pentru cei care în concediu 
trec prin meleagurile pitorești din 
nordul Moldovei : — la Piatra 
Neamț — Primul Festival al ex
pozițiilor de artă plastică „Lascăr 
Vorel" — în ziua de 15 august. 
Expun — plastlclenl din toată
țara. Cu același prilej are loc un 
colocviu pe tema „Arta șl contem
poraneitatea" la care sînt invitați 
reputați critici de artă români.

Rubrică realizată de

LILIANA MOLDOVAN 
ți I. SAVA

La Iași

S-a deschis 
„Casa Dosoftei“

Vineri s-a deschis la Iași 
„Casa Dosoftei“, care adă
postește in prezent secția de li
teratură română veche a Muzeu
lui de literatură din Iași.

Clădirea care se păstrează în 
forma sa actuală din a doua ju
mătate a secolului al XVII-lea a 
fost restaurată sub îndrumarea 
specialiștilor din cadrul Direcției 
monumentelor istorice. In aceas
tă casă devenită muzeu, mitro
politul Dosoftei a tipărit, de-a 
lungul anilor, numeroase lucrări, 
contribuind la propășirea..limbii 
și literaturii române.

La parterul clădirii este repre
zentată literatura română veche, 
de la primele sale manifestări și 
pînă în anul 1830.

La etaj, este evocată dezvolta
rea istoriografiei în Moldova in- 
cepind cu pomelnicul de la Bis
trița. și letopisețul anonim al 
Moldovei — ambele din vremea 
lui Ștefan cel Mare, cea mai 
veche copie a cronicii lui Grigo
re Ureche și alte copii după lu
crări ale marilor cronicari mol
doveni — Miron Costin. Ion Ne- 
culce, Dimitrie Cantemir. Este 
expus, de asemenea, un crono
graf din secolul al XVIII-lea 
care a aparținut lui Mihail Emi- 
nescu.
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De la transplanturi
la regenerarea

Prof. dr. PETER WALTER
Rectorul Universității din München

Născut In anul 1924, profesorul Peter Walter, este absolvent 

al facultăților de medicină și biologie de la Universitatea 
din Münster și al Facultății de medicină veterinară din 

München. în prezent el conduce Institutul de histologie și 

embriologie din München.

țesuturilor
l 9

Histologia —■ știința celor mal 
Intime procese ce au loc în mi
crocosmosul celulei vii — este 
capabilă să furnizeze omenirii 
cele mai spectaculoase rezultate 
științifice. Secretele celulei sînt 
descifrate astăzi, rind pe rînd, cu 
migală și răbdare de numeroși 
cercetători. Despre aceste inves
tigații, despre obiectivele pe care 
le urmăresc cercetătorii institu
tului pe care îl conduce, ne-a 
vorbit prof. Peter Walter.

Se știe că fiecare dintre func
țiile celulei este cuprinsă într-o 
anumită structură. Asemenea 
structuri, extrem de numeroase 
și complexe, coexistă în celulă, 
intr-un „univers" de cîteva ze
cimi de milimetru. Cunoașterea 
fenomenelor biochimice și bio
fizice ce au loc în aceste structuri 
poate oferi largi perspective de 
aplicabilitate în medicină, biolo
gie, zootehnie etc.

Una dintre aceste probleme, 
studiată și în institutul nostru, 
este cea privind „modul de lu
cru“ al celulei în cazul reacției 
imunologioe. Medicina modernă 
se ocupă tot mai mult de trans
plantarea organelor — rinichi, 
ficat, inimă, plămîni etc. Toate 
problemele ce țin de tehnica me
dicală propriu-zisă sfiit deja re
zolvate. Dacă ar exista suficienți 
donatori s-ar putea realiza trans
planturi în serie. Ceea ce frî- 
nează răspîndirea pe scară largă 
a înlocuirii „pieselor defecte“* 
ale organismului uman — în a- 
fara lipsei de organe disponibile 
pentru transplant — este proble
ma, încă incomplet rezolvată, a 
reacției imunologice. In procesul 
de respingere a grefei sînt impli
cate o serie de sisteme celulare 
al căror mecanism de acțiune nu 
este încă suficient cunoscut. 
Printre acești „paznici“ ai orga
nismului se numără și limfocitele 
— o varietate a globulelor albe 
sanguine. Orice „intrus", fie că 
este vorba de un organ străin, fie 
de bacterii, microbi sau virusuri, 
care nu este recunoscut drept 
„propriu" organismului gazdă, 
este nimicit sau respins de către 
aceste celule de apărare. Pentru 
tolerarea gtefei s-a încercat înlă
turarea limfocitelor cu ajutorul 
razelor X sau al unor 
chimice (așa-numitul 
limfocitar). Dar acest 
plică riscuri enorme,
este susceptibil oricînd de a su
feri infecții grave, dat fiind că 
este lipsit de sistemul său de 
apărare. Soluția problemei, și în 
această direcție sînt îndreptate, 
de altfel, cercetările noastre, este 
identificarea mecanismului de 
acțiune al limfocitelor în diferi
tele faze ale procesului de apă-

rare și, o dată acest lucru sta
bilit, oprirea selectivă a anumitor 
funcțiuni. In acest fel se va putea 
eventual suprima reacția, de res
pingere a grefei, organismul păs- 
trîndu-și însă capacitatea de a 
reacționa la infecții.

Un alt domeniu extrem de in
teresant al cercetărilor noastre 
este cel al culturii de celule. A- 
sigurînd în laborator condiții 
de dezvoltare celulelor embrio
nare, se pot studia procesele 
specifice ale acestui mod de în
mulțire a celtilelor. în afara inte
resului pur științific, aceste stu
dii pot indica, de exemplu, me
tode noi de obținere a hranei. 
Prin culturile de celule pe care 
le-am realizat, am putut „fa
brica“, de fapt, came. Pe această 
cale se va putea crește în viitor 
în retortă mușchiul de vacă, an- 
triootul de porc, fileul de pește, 
în asemenea cantități îneît să 
sporească rezervele de hrană ale 
omenirii. Deocamdată însă o a- 
semenea metodă este încă neren
tabilă. Dar posibilă este deja, 
chiar în prezent. O altă proble
mă oare poate fi abordată prin 
studiile ce se fac în institutul 
nostru asupra culturilor de ce
lule este cea a degenerării și re
generării țesuturilor. Aceste sta
dii vor da o parte din răspunsul 
cu privire la mecanismul citolo- 

. gic al apariției cancerului. De a- 
semenea, ele vor putea fi folo
site, probabil, în viitor, pentru 
punerea la punct a tehnicii de 
stimulare a regenerării țesutu
rilor și a organelor deteriorate.

DESPRE BIOCHIMIE
Șl VIITORUL SĂU

Prof. dr.

BASIL MALAMOS___________________ -

directorul Clinicii terapeutice 
a Universității din Atena

Există maladii specifice unei 
regiuni restrinse de pe terito
riul unei țări sau caracteristice u- 
nui popor anume. Aparent s-ar 
părea că la baza lor se află anu
mite condiții de mediu geografic 
dar cercetările recente au desco
perit că fondul problemei e legat 
de anumite defecțiuni genetice pe 
care deocamdată nu știm încă să 
le explicăm. Iată, de pildă, un a- 
semenea caz în care numai cu
ceririle ulterioare ale geneticii 
ne vor scoate din impas, îl con

stituie așa-numita „boală a lui

*

*

substanțe 
ser anti- 

lucru im
pacientul

UN NOU ANTICORP 
VEGETAL 

ANTIMITOTIC
Un al patrulea anticorp 

getal a fost pus în evidență la 
„Imperial College“ din Londra 
de către B. J. Deverall. Denu
mite fitoalexlne, aceste sub
stanțe produse de unele vege
tale contracarează bolile pro
duse de ciuperci, așa cum an
ticorpii acționează împotriva 
infecțiilor organismelor ani
male. Aceste descoperiri faci
litează cunoașterea reacț/iilor 
hormonale și chimice ale plan
telor, selecția speciilor mai re
zistente la bolile produse de 
ciuperci și punerea Ia punct a 
unor substanțe fungicide mai 
eficace.

SINTEZA 
AUREOMICINEI 

Șl TETRACICLINEI
Prof. Hans Muksfeldt, de la 

Universitatea Corneli, a reali
zat sinteza acestor antibiotice, 
după ce, cu un an înainte, reu
șise să sintetizeze tetramicina. 
De obicei, aceste antibiotice se 
obțin pe calea fermentației mi-

ve-

croblologlce naturale. Pentru 
sinteza aureomicinei și tetra- 
ciclinei a fost nevoie de 14 
faze. Drept bază s-a folosit un 
derivat de benzon, iar apoi 
s-au utilizat derivați de ami- 
noacizi și de acid citric.

STIMULATOR DE 
PRODUCERE A 

INTERFERONULUI
Un preparat experimental — 

reprezentind un complex de a- 
cizi poliriboinozinici și potiri- 
bocitidilici — care stimulează 
producerea lnterferonului, are 
în culturi de celule umane o 
acțiu,.e puternică împotriva 
virușilor gripali Celulele umane 
au dobîndit rapid o rezisten
ță activă față de rinovlrușl, de- 
monstrînd astfel că acest com
plex poate preveni gripa în 
mod eficient. Complexul amin
tit poate vindeca unele Infec
ții vlrotice deja instalate șl 
poate preveni apariția altora. 
De pildă, șoarecii cărora le-a 
fost administrat acest prepa
rat pe cale nazală, au supra
viețuit unei pneumonii provo
cate de un virus care, pentru 
el, este de obicei mortal.

ț
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Cooley“ sau talassemia. Este 
vorba de o anemie specifică gre
cilor. (E și aici un semn de în
trebare : de ce numai această 
populație e afectată... ?). Ea a fost 
descoperită de doctorul Cooley 
la grecii stabiliți în Statele Unite. 
Maladia aceasta e deosebit de 
gravă: o anemie puternică care 
provoacă moartea încă în timpul 
adolescenței. Nu se cunoaște încă 
nici un leac... Or, ea este destul 
de larg rîspîndită în țara mea. 
Primele cercetări au început în 
1958: un studiu întreprins asu
pra tinerilor care recrutau în a- ■ 
viație a constatat că 7,44 la sută 
dintre ei erau purtători ai stig
matului genetic al bolii. Ulterior 
s-a constatat că acest procent e 
valabil pe ansamblul populației 
grecești. Imprimă cu colabora
tori m-am ocupat în anii din 
urmă de cercetări intense asupra 
fenomenului. Am constatat la. în
ceput, cu ajutorul radioizotopilor, 
că deși în țesuturile lor fierul se 
află intr-o cantitate destul de ridi
cată el e eliminat foarte repede 
din circulația sanguină. In mod 
normal la 10—14 zile de la ad
ministrare fierul se află, la oame
nii sănătoși, concentrat în pro
porție de 90 la sută în hemoglo- 
bină. La bolnavii de talassemie 
proporția e de numai 10—15, 
maximum S0 la sută. Si totuși ei 
au mai mult fier în țesuturi decît 
oamenii sănătoși... Da, dar re
partizat greșit — aici intervine 
defecțiunea genetică: noi am con
statat că fierul la acești bolnavi e 
asimilat într-o fracțiune nonhe- 
moglobinică a celulei I Acum în
cercăm să vedem dacă nu am pu
tea interveni în acest mecanism 
dereglat astfel îneît să determi
năm trecerea fierului din fracțiu
nea în care se află, și unde e inu
tilizabil pentru organism, în he- 
moglobină. Pentru aceste studii 
clinica noastră, prima din Grecia, 
a asociat cercetărilor medicale fi
zicieni, electroniști, biochimiști și 
un matematician. De altfel opinia 
mea este că cercetarea medicală 
cere astăzi, pe lingă cooperarea 
dintre diferite specialități, ca me
dicul însuși să fie mai bine for
mat ca înainte în domeniul știin
țelor exacte. ,

Prof, '
JEAN ROCHE-Paris

Prof. Jean Roche a fost 
mult timp rector al Sorbo- 
nei și în prezent predă la 
College de France. Este 
membru de onoare al Aca
demiei Române și membru 
al Academiei de științe și 
medicină a Franței.

In prezent biochimia se găsește 
angajată pe drumul unui progres 
continuu căruia i se deschid fără 
încetare orizonturi noi. Una din 
orientările ei principale o consti
tuie actualmente biologia molecu
lară. Ea a permis biochimiștilor 
să studieze, la nivelul structurilor 
moleculelor gigantice, care consti
tuie suportul vieții celulare, feno
mene biologice dintre cele mai 
importante : sinteza proteinelor 
pe baza „tiparelor" nucleice, co
dificarea acestei sinteze și trans
miterea genetică a mecanismelor 
care o conduc. Pe măsură ce se 
dezvoltă cunoașterea constituției 
morfologice — și microscopia 
electronică a fost în această 
privință de un 

problemele 
biochimie

strînsă

studiul structurilor la studiul 
proprietăților cărora aceste struc
turi le servesc ca suport, abor- 
dînd in același timp coordo
narea acelor activități, al căror 
ansamblu participă la procese
le biologice fundamentale ale 
vieții. celulei. Viața organisme
lor are un grad de comple
xitate extrem de mare și nu 
poate fi definită in mecanismul 
ei intim decît înțelegînd rolul par
ticulelor subcelulare în procesele 
ce se desfășoară la nivelul celu
lei, procese încă insuficient cunos
cute. Progresul in acest domeniu 
este strict legat de progresul bio- 
chimiei și presupune un imens e- 
fort colectiv la care sînt convins 
că tinerii cercetători din toate ță
rile vor participa.

mare ajutor, 
fundamentale 

pot fi puse 
legătură cu ac-

din 
în 
tivitatea unor centre celulare spe
cializate și aceasta intr-un mod 
din ce în ce mai precis. Dar noi 
nu sîntem încă decît la începu
tul acestor studii și ne dăm deja 
seama că sfere cu totul noi de 
cercetare ni se deschid în conti
nuare. In două dintre domeniile 
care au făcut obiectul cercetărilor 
din laboratorul meu, legate de 
biochimia proteinelor hormonilor, 
orientarea aceasta spre domenii 
noi apare în mod evident. Struc
turile moleculelor proteice încep 
si fie cunoscute tot mai bine și 
viitorul este larg deschis studiului 
regiunilor lor active : regiunii en- 
zimelor, participantă la procesele 
catalitice, de exemplu, ca și me
canismului celular al acțiunilor 
hormonale. Astfel biochimia mo
dernă trece în prezent de la

y
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ATENȚIEI
Prof. dr. docent N. CAJAL

membru corespondent al Acade miei R.S.R.

Prof. dr. doe. N. Cajal este președintele Societății de me
dicină preventivă a Academiei de Științe Medicale, președin
tele Asociației Europene împotriva poliomielitei, membru al 
Societății Internaționale de Patologie Infecțioasa, al Aca 
demiei de Științe din New York, al Societății Franceze de 
Microbiologie, al Koval Society 
Lucrările sale de virusologie 
științifică internațională.

of Medecine din Anglia, 
l-au făcut cunoscut in lumea

P
rofesorul MARIO 
VILLA, directorul 
Institutului de 
Geometrie de la 
Universitatea din 
Bologna, matema

tician de renume Internațional, 
președintele Comitetului schim
burilor culturale universitare 
italo-romăne, a răspuns cu mul
tă amabilitate invitației ziarului 
nostru de a lua parte la un 
dialog pe tema dimensiunilor 
actuale și de perspectivă ale 
matematicii.

La începutul convorbirii, l-am 
Întrebat oe profesorul MARIO 
VILLA dacă — dat fiind progre
sul realizat in ultima vreme de 
științele exacte, implicațiile sale 
directe in tehnică si economie — 
se poate vorbi despre ..o mate
matică a epocii zborurilor eos- 
mice“.

— Părerea mea este că nu ! 
cel puțin pentru moment. Saltul 
omului in Cosmos se bazează, 
deocamdată, tot pe cuceriri ale 
matematicii, devenite clasice. 
S-ar putea însă ca, în viitor, 
noile odisee extraterestre să 
furnizeze și matematicii — 
știință cu legi cărora, le acord 
o stabilitate de prim ordin — 
puncte de reper și domenii noi. 
Cred. în schimb, că despre o de
cadă a zborurilor cosmice se 
poate vorbi, mai curind. in ca
zul științelor naturale, chimiei, 
fizicii, biologiei. Aceasta. întni-

cit în timp ce matematica ex
primă relații logice, între mă
rimi abstracte, deci stabilește a- 
devăruri care tind spre absolut, 
celelalte științe se raportează la 
mediul natural înconjurător. Or, 
acesta din urmă este cunoscut 
doar pină la un anumit punct. 
Prospectarea sa cu succes în 
continuare poate duce însă, în 
științe ca fizica, biologia sau 
chimia, la apariția de noutăți 
fundamentale, mergînd pină la 
răsturnarea de legi celebre.

— Considerați că rolul calcula
toarelor va fi — în viitorul a- 
propiat — cu mult mai mare ?

— Negreșit. Dimensiunile „o- 
fensivei“ acestora sînt Încă 
subestimate chiar de către unii 
oameni de știință.

— Cu ce considerați că se vor 
Îndeletnici, în timpul lor liber, 
— care ar urma să crească sub
stanțial — oamenii, atunci cind 
calculatoarele vor comanda, în 
locul lor, instalațiile productive 
in totalitate automatizate ale so
cietății ?

— Greu de precizat. In orice 
caz, oamenii vor ști să invente 
ocupații, domenii de cercetare și, 
chiar, aspirații noi.

— în aceasta stă poate — dacă 
împărtășiți această opinie —■ și 
superioritatea lor față de orice 
calculator, de orice creier elec
tronic...

— Desigur. Calculatoarele, fi- 
jyicl Hp fnnT'o'’!- <d învpr»-’

tivitatea proprie omului, nu vor 
ajunge, după părerea mea, nici
odată să-i pună în discuție su
premația. Totuși, se pune pro
blema dacă, atunci cind acestea 
vor comanda totalitatea proce
selor automatizate, capacitatea 
de a concepe și inventa a omu
lui — ce nu va mai fi antrenat 
direct in procesul creației mate-

specificul muncii la calculator 
(de care este legat direct randa
mentul acestuia) este insuficient 
stăpinit și fiindcă adaptarea la 
regimul de analiză a calculatoa
relor a diferitelor procese, în 
special economice, este destul 
de sumară.

— Este unanim recunoscut 
faptul că implicațiile științei

care a devenit știință vitală, va 
spori. Aplicațiile vor viza, din 
ce in ce mai mult, domeniile ac
tivității practice. In viitor, poate, 
nu in cel imediat următor, mate
matica va deveni o disciplină 
supremă. Aceasta nu înseamnă 
că va ajunge să se extindă in 
toate domeniile. Este de la sine

Cercetătorii speră că una 
dintre cele mai eficace arme 
din arsenalul medical în lupta 
împotriva bolilor virotice va 
deveni o substanță despre a 
cărei existență majoritatea oa
menilor nu au auzit niciodată. 
Numele acestui „medicament“ 
miraculos este interferonul. 
Despre cercetările de ultimă 
oră în acest domeniu de pio
nierat științific, care deschide, 
în viitor, perspectiva unei 
lumi lipsite de boli infecțioase, 
ca și despre unele studii efec
tuate în laboratoarele cunos
cutului Institut de virusologie 
„Ștefan S. Nicolau“ din Bucu
rești. pe care-1 conduce, ne 
vorbește prof. dr. doc. N. Cajal.

— Descris de Isaacs în 
1957 și intrat apoi imediat în 
cîmpul de cercetare al specia
liștilor, interferonul este o 
substanță ce poate apare in 
celula gazdă după pătrunde
rea unui virus sau a unui acid 
nucleic viral. Rolul său este 
acela de a limita procesul in
fectant. Modul de acțiune — 
inhibarea multiplicării intra- 
celulare a germenilor virali ce 
au pătruns în celulă. Datorită 
acestei calități, el constituie, 
la ora actuală, obiectul de stu
diu al unui mare număr de 
laboratoare din întreaga lume.

Cercetările efectuate în ul
timii ani au dovedit că nu nu
mai virusurile, ci și alți agenți 
(substanțe inofensive însă 
pentru organism) sînt capabili 
să determine apariția de inter
feroni și că aceștia din urmă, 
indiferent de agentul ce i-a 
determinat, pot opri răspîn- 
direa infecțiilor provocate de

BURETELE 
DEVOREAZĂ 
BACTERIILE

PROINSULINA

MIcroblologul american 
Madri. cercetînd buretele ma
rin Microcionia prolifera a 
descoperit că ei devorează bac
teriile Escherichia coli care in
dică gradul de poluare a apei 
cu 
In 
de 
Și 
coli din 38 1 de apă, ceea ce 
depășește de 30 de ori procen
tajul de pleire a acestor bacte
rii în apa de mare. Acest bu
rete este extrem de răspîndlt 
de-a lungul Întregului litoral al 

In cantități suficiente 
a constitui o armă efi- 
în combaterea poluării 
Cercetătorii se strădu- 
prezent să cultive acest 
pentru a popula toate

F.

anumite materii organice, 
șase zile, un singur burete 
proporții reduse, a extras 
devorat 750 000 Escherichia

S.U.A., 
pentru 
cientă 
apelor, 
iese In 
burete
locurile unde acțiunea sa este 
necesară omului.

Dr. Stelner. profesor de bio
chimie la Universitatea din 
Chicago, a obținut Premiul 
Lilly pentru descoperirea pro- 
insulinel (precursorul insulinei) 
și a mecanismului de formare 
a insulinei. Cele două lanțuri 
ale insulinei, alcătuiesc păr
țile componente ale unui 
singur lanț, polipeptidic mal 
mare — proinsuldna — care 
este transformată in lnsu- 
Hnă înainte ca aceasta să fie 
secretată. Aceasta infirmă ipo
teza potrivit căreia cele două 
lanțuri ale insulinei se consti
tuie separat și apoi se combină. 
Proinsulina este sintetizată in
tr-o concentrație constantă, 
timpul el de Înjumătățite este 
de o oră și se transformă In 
lnsulină la nivelul celulelor. 
Tinind seama de faptul că ar 
fi mai ușor de produs pe cale 
sintetică un singur lanț, ar fi 
posibil să se producă insulina 
din proinsullnă.

I

I

J

un mare număr de virusuri. 
Interferonul nu are deci o spe
cificitate legată de agentul ce 
l-a produs, ci una legată de ce
lula în care s-a format. Acest 
fapt conferă interferonului o 
valoare terapeutică excepțio
nală, un viitor încă nebănuit 
în combaterea bolilor virale.

Ținînd seama de aceste ele
mente ca și de faptul că s-au 
obținut rezultate promițătoare 
în prevenirea și combaterea 
unor viroze considerate pînă 
acum nevindecabile — cum ar 
fi, de exemplu, herpesul cor- 
neean, care pină nu demult 
producea inevitabil orbirea 
bolnavului — cercetătorii În
cearcă, la ora actuală, să pro
ducă cantități masive de in- 
terferon uman pe care să-1 a- 
plice apoi curativ și preven
tiv. Se urmărește cu intensi
tate, de asemenea, găsirea u- 
nor metode de stimulare a 
producției de interferoni en
dogeni — deci nu introduce
rea în organism a unui inter- 
feron străin, ci producerea de 
interferoni în țesuturile pro
prii. Această problemă este 
studiată intens și în Insti
tutul de virusologie „Ștefan 
S. Nicolau“ ca și la catedra de 
Inframicrobiologie de la In
stitutul de Medicină și Fai- 
macie din București. Rezulta
tele obținute pînă în prezent 
justifică un optimism in ceea 
ce privește lărgirea arsenalu
lui antiviral. In acest domeniu 
există și o colaborare între 
colectivul nostru și specialiști 
din Anglia. Tinăra mea cola
boratoare — dr. Georgela Da- 
nielescu — studiază împreună 
cu specialiștii englezi tocmai 
această problemă.

Personal îmi pun speranțe 
mari în folosirea interferoni- 
lor. Ei se vor dovedi, probabil 
o armă eficace chiar in com
baterea unor tumori cance
roase, mai ales a celor de ori
gine virală.

O altă problemă de mar? 
actualitate științifică și clinică 
ce se studiază în Institutu 
nostru este cea privind rela
țiile dintre virusuri și tumori 
Aceste cercetări, efectuate sul 
conducerea dr. doc. E. Nastac 
aduc contribuții noi. însemnați 
în cunoașterea rolului aciziloi 
nucleici în apariția bolii can
ceroase.

REALIZATORII ANCHETEI

PETRE JUNIE

și ANDREI BANC

exercițiu, aproape de virtuozi
tate, doar posibilitățile ei ex
cepționale.

— Deci vor exista și oameni 
care își vor putea „permite“ să 
ignore matematica ?

— Și Încă mult mai mulți de
cît apreciază unii sociologi. Dacă 
un fizician, uh biolog sau un 
conducător de întreprindere in-

MATEMATICA
in epoca zborurilor cosmice
riale — nu va înregistra o oa
recare stagnare, regresiune 
chiar. Trebuie spus însă că ci
vilizația calculatoarelor trăiește 
abia — mai ales dacă luăm pla
neta noastră în ansamblu — e- 
poca sa incipientă, formativă. 
De altfel, în momentul de față 
nu s-a creat încă nici posibilita
tea folosirii, valorificării inte
grale a potențialului calculatoa
relor. existente și aceasta în pri
mul r;n-’ fantui”’

Convorbire cu prof. MARIO VILLA,
directorul Institutului de ge ometrie din Bologna-Italia

matematice se vor extinde In 
viitor. Considerați că își vor 
pune pecetea asupra tutiyor do
meniilor culturii, cunoașterea 
matematicii devenind indispen
sabilă pentru toți oamenii viito
rului ?

— Desigur, roiul matematicii.

înțeles că într-un fel va influ
ența fizica și intr-un cu totul 
altul pictura sau poezia. Deose
birea constă In aceea că. in pri
mul caz. ea se dovedește esen
țială pentru știința respectivă, 
pe cind în cel de al doilea de
monstrează — în cadrul unui

dustrială va fi nevoit să cunoas
că matematica, nimeni nu va 
putea obliga un sculptor, un ro
mancier sau un om politic să 
se supună acelorași rigori.

— Fe linia celor discutate, cum 
vedeți raporturile matematică- 
umanistică în cadrul procesului 
de invățămint. Sinteți de părere 
că, in cazul învățămîntului șco
lar, de pildă, alegerea secției u- 
nianiste reflectă incapacitatea de 
a aborda exigențele destul de ri
dicate ale matematicii contem-

porane ?
— Deloc. E vorba și aici de 

preferințe, aptitudini diferite sau 
imorejurări. De altfel, omenes
cul exclude uniformitatea, totul 
unic, oricare ar fi el. Alegerea 
nu semnifică, in general, o m- 
ferență de potențial intelectual, 
La urma urmei, aspectul majo
ritar al matematicii nu implică 
neapărat superioritatea ei asu
pra altor ramuri ale culturii sau 
»tiinței, ci doar gradul ei de u- 
tilitate excepțional de ridicat.

— Numărul „ucenicilor" mate
maticii va crește. Credeți că in 
procesul de invățămint liceeal 
sau universitar va interveni, le
gat de acest aspect, modificări 
de ordin metodologic sau struc
tural ?

— Vor apărea modificări În
semnate, însă, nu atit datorate 
creșterii spectaculare a număru
lui învățăceilor, ci dictate de 
funcționalitățile noi, esential- 
mente practice, ale matematicii 
contemporane. De altfel, evoluția 
acesteia de la o știință „pentru 
sine", la una „pentru celelalte 
științe" constituie un proces în 
curs.

— Sinteți de părere că posi
bile apariții de ■outăți excep
ționale ar putea determina, in 
viitor, modificări In ceea ce pri
vește A.B.C’.-ul universal al ma
tematicii ? Vedeți posibilă, de 
pildă, scoaterea din manualele 
școlare a paginilor referitoare

la noțiunile elementare de geo
metrie euclidiană sau a celor 
privind numerele și mulțimile 
aritmetice ?

— Nu văd posibilă o modifi
care a A.B.C.-ului matematicii. 
Dacă insă așa ceva s-ar petrece, 
deci dacă va apărea un nou al
fabet sau unul modificat, pre
zența celui anterior va fi tot 
atit de necesară, fie numai pen
tru a putea percepe esența nou
tății, dimensiunea și efectele 
„răsturnării“.

— Cum priviți aspectele peda
gogic și creator in matematica 
contemporană ?

— Unificarea domeniilor ma
tematicii, sistematizarea globală 
a acesteia sint de mare folos 
pedagogilor. O problemă apare 
insă in ceea ce privește adău
garea de domenii de cercetare 
noi, precum și amploarea, varie
tatea conexiunilor cu celelalte 
științe, Este mai greu, teoretic, 
nu numai să inventezi dar și să 
faci simple inovații în matema
tică astăzi — susțin unii — pen
tru motivul că esențele par a fi 
iremediabil descoperite. Și to
tuși, matematica nu duce lipsă 
de noutăți. In sprijinul acestui 
adevăr poate veni și afirmația 
că mărirea sferei cunoștințelor 
matematice aduce, logic, și spo
rirea numărului punctelor de 
contact ale acesteia cu exterio
rul, deci cu noutatea not^ipială.

1
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CONSTANTIN IONI- 
TÀ, satul Buriaș, comuna 
Periș, judeșul Ilfov : „De 
mic copil am îndrăgit pi
torescul munților, frumuse
țea litoralului, farmecul 
Deltei, auriul grînelor din 
Bărăgan, obiectivele indus
triale care împînzesc toată 
țara. Iubesc mult turismul, 
expozițiile, casele memo
riale, mănăstirile, tradițiile 
din diferite zone geogra
fice, arta populară, cînte- 
::ul, dansul și sportul. 
M-am hotărît ca în vara 
anului 1971 să pornesc în-

ȘTEFANA, Cluj : Vă dau 
>oeziile dumneavoastră.

o

tr-o lungă călătorie ciclo
turistică, care ar urma să 
însumeze cam cinci mii de 
kilometri. M-am hotărît 
să fac un apel către toți 
tinerii din patria noastră, 
pe care-i rog să-mi reco
mande obiective turistice 
din locurile lor natale, u- 
șurîndu-mi astfel alegerea 
itinerariului. Vă promit 
ca la încheierea expediției 
să vă scriu din nou pen
tru a vă spune cît de fru
moasă este patria noastră".

Drum bun !

veste bună : mi-au plăcut

M. T,. Craiova : Versurile sînt acceptabile, 
niteți.

mai tri-

GELU CENGRANIA, București : Idem.

LENGHEL ECATERINA, București : Am 
oarte greu scrisoarea dumneavoastră, dar, în

descifrat
_ _____ _______ ____ _ —. — cele din 

nnă, am înțeles situația dezastruoasă în care vă aflați. 
oțul, un om fără căpătîi, fără ocupație, fost pușcăriaș, 
ă terorizează într-un chip sălbatec, vă ia lucrurile din 
asă și le vinde. Ultima oară a venit (ascultați, oameni, 
i cutremurați-vă !) cînd erați la servici și i-a zmuls 
etiței cerceii din ureche, ca să-i dea pe băutură. V a 
eni foarte curînd un redactor al nostru la fața locului, 
a să cerceteze situația.

nostru la fața locului,

VALERIA M„ Tumu Severin : 
les cea care se intitulează „Mi-e

Nostime poeziile, mai 
frig“, din care citez :

fdg,

— Dacă e tn interesul 
meu, da.

8. Aflîndu-se ca invitat 
la un dineu, Tristan Ber- 
nard spuse, galant, amfi
trioanei :

— In fiecare zi sînteți 
mai tinără.

— De ce mă flatați ? 
primi doamna, vădit sa
tisfăcută, complimentul.

— Atunci să zicem la 
fiecare două zile...

BĂLAN MARIA, satul 
Alex. cel Bun, comuna 
Vlădeni — Iași : „Mă nu
mesc Maria Bălan, am 60 
de ani și sînt din satul A- 
lexandru cel Bun, comuna 
Vlădeni, județul Iași. Vă 
scriu cu nădejdea că mă 
veți putea ajuta în vreun 
fel. Sînt 17 ani de cind 
mi-a murit bărbatul și am 
rămas văduvă cu patru co-

și care tremură pentru ea. 
Plîng mereu cînd mă gtn- 
desc că m-a uitat și n-am 
nici o mîngîiere în dure
rea mea. Va fi și ea mamă 
și nu-i doresc să cunoas
că suferințele pe care le 
îndur eu acum. Nu de 
bucurie v-am dat eu de 
lingă mine, dragii mamei. 
Nimeni nu știe cît plîn- 
geam eu seara singură în 
casă cînd vedeam pătuțul 
vostru gol și cînd vă știam 
prin străini, fără mama 
lîngă voi. Numai gîndul 
că veți crește mari și veți 
avea parte de bucurii mă 
mîngîia și-mi dădea nădej
de. Te rog, draga mamei 
să-mi scrii. Nu-ți cer prea 
mult. Măcar cu cîteva rîn
duri să mă mai mingii și 
eu, căci ești copilul meu 
și mă doare sufletul pen
tru tine.

Dacă cineva dintre cititorii 
Sîrbu Marin, îl rog să o facă.

IOAN IUSTIN PURZA, 
»tr. Odobescu nr. 11, Arad:

„Dați-mi voie să vă tri
mit un mic articol pentru 
rubrica „de la om la om". 
FETELOR, DAȚI FLORI 
PENTRU CRONICARII 

SENTIMENTALI!
Se pare că într-o zi vom 

cultiva mai multe flori de- 
cit porumb sau trifoi.

Se pare că-ntr-o zi vom 
trăi clipa unei frumoase 
epoci a florilor. Cînd ne 
vom îmbrăca cu flori, ne 
vom hrăni cu flori, ne 
vom bate cu flori, ne vom 
spăla cu flori, vom trăi 
printre flori și vom muri 
printre flori...

Am trăit anul acesta o

noștri îl poate ajuta pe

pe stadioane pentru 
fotbaliști 

Am risipit atîtea flori și 
pentru iubite (și, doamne, 
cîte n-or fi fost cu șase 
lei firul) pentru idolii fil
mului, muzicii și stadioa
nelor.

Dar un singur lucru am 
uitat. Nu ne-am gîndit 
niciodată la cei care imor
talizează numele acestor 
idoli.

Nu ne-am gîndit nici
odată să-i oferim un bu
chet de hrînduși sau vio
lete Ecaterinei Oproiu 
(singura femeie, poate, din 
lume care n-a știut cine 
sînt Pele și Dobrin, pînă 
în iunie anul acesta). Me-

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

ATRÀLSAU ATÎNJI ROMANTIC?
(Urmare din pag. I)

pe care o aveți, undeva în
tr-un oraș, într-un birou aii 
părăsi șantierul ?

Transcriem întocmai răspun
surile.

Florea Crăciun, lăcătuș, șef 
de brigadă : îl puteam părăsi 
de atîtea ori. Mi-am făcut li
ceul în vreo șase locuri, sînt 
student la drept în anul al doi
lea, secția fără frecvență. Am 
stat cîteva zile într-un birou 
după care am revenit pe șan
tier. Nu pot să plec. Nu-ți tre
buie multă vreme pentru ca 
viața de constructor să-ți intre 
în sînge. Eu o trăiesc de zece 
ani.

Zvancea Cazan Gheorghe, 
instalator : De ce să nu 
duc ? (Apoi, după minute
gîndire) : Mă simt totuși legat 
de I.C.S.H., mă leagă colegii, 
șefii. La toamnă dau la liceu- 
Frate-miu și-a făcut 8 clase și 
apoi liceul la seral. Acum este 
student la Științe economice. 
Anii trec, îmbătrînim. oricum, 
munca nu înjosește omul, dim
potrivă...

Ion Ioana — lăcătuș, secre
tarul comitetului U.T.C. — a 
venit doar de cîteva luni la a- 
ceastă întreprindere, este ca
tegoric : Nu de aia am venit, 
să plec.

Marin Visănescu — absol
vent de liceu, topometrist; are 
23 de ani și de trei lucrează la 
I.C.S.H. : Poate mai tîrziu. îmi

mă 
de

I

■ Ì

CARMEN FOCȘA, București: Sînt bune si ultimele 
oezii trimise. Le voi transmite revistei „Luceafărul“.

PAVEL CONSTANTIN, Botoșani : Reușite caricatu- 
le. Le publicăm. îmi cer scuze pentru întrebare : sînt, 
itr-adevăr, chiar... originale ?

„Tu cînd vorbești îmi este
Tu și cînd mergi îmi produci frig, 
Iar cînd te-apropii mi-e tot frig, 
Dar și cind pleci îmi este frig, 
Mi-e frig... Mi-e frig... Mi-e frig...“.

N-oți fi, cumva, îndrăgostită de Moș Gerilă ?

MIHAI BURDUIA, Burdujeni: îmi pare rău că nu 
nteți de acord cu publicarea anecdotelor culese de 
rmneavoastră în ruorica noastră. Pînă cînd voi dis- 
ita cu redacția posibilitatea unei rubricuțe separate, 
găduiți-mi să mai reproduc

1. Cecil Sorel, cunoscu-
i actriță franceză care a 
ărăsit scena la o vîrstă 
ierte înaintată, arăta un 
ortret al ei, pictat în ulei,
ii Jean Codeau.
— lată, zise ea cu mîn- 

rie, portretul meu cînd 
'am copilă.
— Pe legea mea — ex- 

amă cu entuziasmul u- 
ui cunoscător Jean Coc- 
•au — nimeni nu-i va 
utea întrece pe acești 
lacștri ai Renașterii 1
2. Doctorul Paulo Ur

ării o întrebă pe frumoa-
i dansatoare Tereza Bar- 
erini:
— Ce-aș putea să-ți dau 

entru a te putea îmbră- 
șa ?
— Cloroform, răspunse 

ceasta.
3. Un pisălog îl întreba 

e Churchill:
— De ce pictați numai 

eisaje ?
— Pentru că niciodată 

n arbore nu va veni sâ-mi 
mnă că nu seamănă cu
ii din tablourile mele.
4. La premiera pisei 

Demi-Monde" de Alexan- 
re Dumas-fiul, un admi-

cîteva.

rator îi spuse lui Dumas- 
tatăl :

— Cred că și dumneata 
ai un merit în . acest suc
ces.

— Numai un merit ? 
Principalul merit e al meu. 
Eu sînt autorul autorului.

5. O doamnă snoabă l-a 
întrebat pe Einstein :

— Dumneavoastră, care 
știți atîtea lucruri, ați pu
tea să-mi explicați ce di
ferență este între timp și 
eternitate ?

— Desigur, doamnă, eu 
aș avea timp să vă explic, 
dar dumneavoastră v-ar 
trebui o eternitate ca să 
înțelegeți.

6. Un medic îi interzise 
lui Fontenelle să bea ca
fea.

— Este o otravă, îi spu
se acesta. Iți intoxică or
ganismul... îți scurtează 
viața...

— Cu cît ? întrebă Fon
tenelle. Căci eu o beau de 
aproape 80 de ani.

7. O doamnă îl întrebă 
pe Fontenelle :

— Dumneavoastră pu
teți iubi dezinteresat ?

pii, un băiat și trei fete. 
Copiii erau mici și statul 
m-a ajutat, luîndu-i la 
școli. Mă durea sufletul că 
mă despart de ei, dar mă 
gîndeam că așa vor putea 
măcar ei să se bucure de 
viață, să fie fericiți, nu ca 
mama lor care e singură și 
bolnavă. Au trecut ani și 
ani și eu așteptam cu bu
curie un rînd de la ei 
prin care mă întrebau ce 
fac și-mi dădeau știri des
pre ei.

Dacă aveți copii cred că 
veți înțelege sufletul meu. 
Ei erau singura bucurie a 
vieții mele. Acum toți s-au 
căsătorit și au copii. Dar 
bucuria mea este pe jumă
tate. Trei dintre copiii mei 
își aduc aminte de mama 
lor și cit de rar mai scriu 
cîteva rînduri. Nu pot să 
vă spun cît sint de bucu
roasă cind citesc că o duc 
bine și sînt fericiți. Dar 
cea mai mare dintre fete, 
Bălan Veronica, căsătorită 
cu Simion Talpan, nu mai 
dă nici un semn de viață, 
nici mie, nici la frați. A- 
cum cîțiva ani o știam la 
Bîrlad. Am tot așteptat 
măcar un rînd de la ea, dar 
degeaba. I-am scris acum 
cîteva săptămîni, dar am 
primit înapoi scrisoarea. O 
cetățeancă din acel bloc 
m-a anunțat că nu se mai 
află acolo. Nu știu ce să 
mai fac și cum să-i dau de 
urmă și de aceea vă rog 
pe dumneavoastră să mă 
ajutați să dați la ziar scri
soarea mea și poate, citin
d-o, să-si aducă aminte de 
mama care i-a dat viată

Scriu aceste rînduri tris
te și pline de durere în 
nădejdea că le vei citi tu, 
Veronică, sau cei ce te cu
nosc și ți le vor arăta. Poa
te măcar așa te vei gîndi 
la mama ta.

Domnule Băieșu, știu că 
sînteți bun și de aceea vă 
rog să mă ajutați și pe 
mine, o biată mamă bătrî- 
nă și bolnavă, pe care u- 
nul din copii a uitat-o.

Cu adincă recunoștință, 
vă muțumește, MARIA 
BĂLAN“.

primăvară agonică, cenu
șie, cu surîs tulburător și 
dureros. O primăvară care 
totuși n-a uitat de noi și 
ne-a adus printre ruine 
flori.

Flori pe care le-am rupt 
pentru iubită

Flori pe care le-am dăruit 
romanticului trubadur 

Adamo

SÎRBU MARIN, F.M.C. 
Pricaz, jud. Hunedoara, 
of. Orăștie :

„Dragă tov. Băieșu,
Mă numesc Sîrbu Ma

rin. Cu mare emoție am 
pus mina pe hîrtie și pe 
un pix pentru a-mi putea 
dezvălui către dv. un trist 
și mare necaz care s-a a- 
bătut asupra mea.

In ziua de 4 octombrie 
1969, fiind tractorist, am 
suferit un accident foarte 
grav la coloana vertebra
lă. Am fost transportat de 
urgență la spitalul din Hu
nedoara, unde am căpătat 
îngrijiri medicale din ziua 
de 4 octombrie 1969 și pî
nă în ziua de 7 iulie 1970. 
Din accidentul care a sur
venit eu am rămas cu pa
ralizie la picioare. Sînt 
imobilizat la pat (nu pot 
merge) și este foarte du
reros pentru mine, întrucît 
sint in vîrstă de 27 de ani 
și, mai mult ca asta, sînt 
tată a trei copii. Prin a- 
ceastă scrisoare vin și vă 
rog foarte mult pe dv. fi 
pe cititorii acestei rubrici 
dacă se poate să mă aju
tați și pe mine să merg la 
vreun spital mai modern 
din țară unde poate că se 
va putea să mă fac și eu 
sănătos, că sînt dornic de 
viață, ca fiecare om. Gîn- 
diți-vă și dv. că la vîrstă 
de 27 de ani sa stai numai 
în casă, să nu poți ieși a- 
fară. Stau și mă întreb 
singur : oare ăsta îmi va fi 
viitorul meu ? Nu se va 
mai ivi o rază de speranță 
fi pentru mine ? Cred și 
trag nădejde în dv. și în 
cititorii acestei rubrici da
că o fi să publicați că veți 
face tot ce este posibil să 
mă simt și eu fericit. Cu 
tot respectul, vă cer scuze 
dacă v-am greșit cu ceva 
în această scrisoare".

Flori pe care le-am rupt 
pentru tulburătorul 

dans al lui Zorha
Flori pe care le-am dăruit 

frumoaselor staruri 
de cinema

Flori pe care le-am zvîrlit

Minunată idee ai avut

rită acest gest măcar pen
tru sublima ei candoare I

Nu ne-am gîndit nicio
dată să aruncăm un bu
chet de trandafiri la poar
ta lui Fănuș Neagu sau 
pe masa lui Băieșu. ori în 
fereastra misteriosului Bel
phegor — acești conde
ieri sentimentali care ne-au 
pus sub ochi minunata o- 
disee a fotbalului româ
nesc ; acești cronicari sen
timentali care au plins și 
zîmbit împreună cu
nebănuitele drame sau ex
tazul izbînzilor.

Dar niciodată 
tîrziu.

Fetelor, dați 
tru cronicarii 
tali r.

place viața de șantier. Iți o- 
feră multe satisfacții. Din cei 
36 de colegi care am terminat 
liceul în 1965 șapte au intrat 
la facultate, vreo 5 la școli teh
nice, și restul sînt fără califi
care, lucrează 2—3 luni pe an 
suplinitori în învățămînt- Unii 
nici atît.

Pe raza orașului Caransebeș 
la oficiul de repartizare a for
țelor de muncă erau înscriși, 
solicitînd angajarea, 60 de ab
solvenți de liceu. Numărul lor 
este mult mai mare spre toam
nă, cînd se sfîrșesc examenele 
de admitere în facultăți și 
școli tehnice și profesionale. Ce 
Ie oferă orașul ? De curînd a 
intrat în probe tehnologice pe 
lîngă C.I.L. Balta, Sărată (2 km 
depărtare) o nouă fabrică 
P.A.L. Tot acolo se află m 
construcție o Fabrică de mo
bilă — corp eu o capacitate de 
5 000 garnituri pe an. Se con
struiește, am văzut, uzina de 
construcții metalice. Media de 
vîrstă la Depoul C.F.R. (unul 
dintre cele mai moderne dotate 
din țară 93 la sută dieselisat) 
este de 22 ani. Pește tot sînt 
solicitate brațe de muncă. A- 
proape toți absolvenții solicită 
însă posturi de funcționari, 
tehnicieni, orice, numai să nu 
aibă contact cu munca fizică. 
I-am provocat pe cîțiva dintre 
ei la o discuție despre roman
tism-

Da, nu încăpea nici o îndo
ială pentru ei, erau categoric

noi

nu e prea

flori pen- 
sentimen-

stimate Ioan Iustin Purza I 
Ce-ar fi dacă ai lansa un apel către sculptori, ca să ne 
cioplească și cîte o statuie ?

timp

luni 
mei,

PETRE JUCU, județul
Arad:

„Tov. scriitor Ion Băie
șu,

Urmăresc rubrica „ome
niei" de sîmbătă, dar nici
odată nu m-a zguduit ceva 
mai profund decît relata
rea și fotografia scriito
rului Marin Iancu Nicolae, 
publicate cu puțin 
in urmă.

Cioplesc de cîteva 
chipurile consătenilor
eroii de la Tg. Mureș, Io
nel Giurchi și Lazăr Blej- 
nari din Troaș, dar în 
momentul vederii fotogra
fiei am lăsat dalta din 
mină.

Cunosc de mult scrisul 
lui Marin Iancu Nicolae, 
de pe vremea cînd eram 
corector la „Editura ti
neretului", acum zece ani.

Ce vreau să spun ? A- 
cordați și de acum încolo 
spații unor probleme cheie 
de omenie, muncă, dem
nitate sau reversul lor, 
din păcate nedorit. Acor-

Iți mulțumesc pentru căldura acestor rînduri și aștept 
să-mi trimiți fotografiile chipurilor pe care le-ai cioplit, 
cu talentul ce ți-a fost unanim lăudat, pentru a le pu
blica la rubrica noastră.

dați atenție lucrurilor ma
jore, nu mai acordați o 
iotă fufelor ce croșetează 
vorbe.

Pentru ele, dumnezeu a 
înființat baruri, bulevarde, 
cafenele, dancing-uri, unde 

își pot vărsa aleanul, as- 
tîmpăra angoasa, tăvăli le
nea...

Iertați-mi incisivitatea, 
de cîte ori citesc relatări 
care interesează întreaga 
țară (bătrîni năpăstuiți, 
fii netrebnici, copii fără 
identitate, prăbușiți lăun
tric ori lăsați să se pră
bușească de semeni) îmi 
spun : cinste ziarului care 
se face strigăt, laudă scrii
torului ce s-aude ecou, de 
la răsărit la scăpătat.

Și încă o dată, ce vreau 
să spun : voi ciopli pînă 
voi reuși imaginea halu
cinantă a scriitorului Ma
rin Iancu Nicolae, încre
menită lîngă micul reazim 
al Domniei Sale, uluito
rul copil !"

Nn de mult presa internațio- 
ală amintea despre un oare- 
ire Rudolf Hess. Numele are 

rezonanță cunoscută, care ne 
itoarce spre anii regimului hi- 
erist și ulterior spre procesul 
e la Niirnberg. El este actual- 
lente unicul locatar al închi- 
>rii Spandau, păzit de o gardă 
aecială. Cu cîțiva ani în urmă, 
'ess mai avea încă doi colegi 
i închisoare — pe fostul con- 
ucător al tineretului hitlerist, 
aldur von Schirach, și pe fos
il ministru al armamentelor, 
.lbert Speer. Dar cei doi și-au 
pășit între timp condamnarea 
i Hess a rămas singur in in- 
hisoare, parcă pentru a rea- 
îinti conștiinței umane crimele 
itlerismului.
De numele lui Rudolf Hess. 

nul dintre principalii criminali 
e război naziști, se leagă el
eva dintre momentele cele mai 
iudate ale perioadei la care ne 
eferim.
„10 mai 1941. în apropiere 
e Glasgow, dintr-un avion de 
ipul Messerschmidt 110 sare un 
larașutist. El iși declară Identi- 
atea : căpitanul de aviație AI- 
red Horn. Ajungînd la sol se 
ănește. Transportat tntr-un spl
ai el cere să-l vadă pe ducele 
le Hamilton. Acesta sosește, 
urios să afle ce are să-i spună 
căpitanul Alfred Horn. Dar spre 
limirea sa căpitanul de aviație 
;erman i se adresează cu ur- 
nătoarele cuvinte :

— Mă recunoașteți ? Ați luat 
nașa cu mine in timpul jocuri-

de la Berlin in 
Rudolf Hess. 
refuzat să conti- 
Hess și-a conti- 

con- 
diplomat

lor olimpice 
1936... Eu sint

Hamilton a 
nue dialogul, 
nuat in zilele următoare 
vorbirea cu un fost 
englez la Berlin, Ivon Kirkpa- 
trik.

Niirnberg, 25 martie 1946. 
Sint prezentate piesele din do
sarul lui Hess. începe să fie 
reconstituit episodul parașutării 
acestuia în Anglia. Seidl, avo
catul lui Hess, declara in fața 
tribunalului :

— Domnilor, acuzatul Hess a 
plecat la 10 mai 1941 în Anglia 
cu avionul. Nimeni n-a știut 
nimic despre acest zbor în afara 
fostului său aghiotant Hitsch. 
Nici Fiihrerul n-a fost informat 
de zbor și de intențiile lui Hess 
decît printr-o scrisoare ce i-a 
fost remisă după aterizarea a- 
cestuia în Anglia. După sosirea 
sa. Hess a fost interogat de mai 
multe ori de funcționari ai Fo- 
rcing Office-ului, iar la 10 iu
nie a avut loc o întrevedere în
tre el și lordul Simon. întreve
derea a durat peste două ore 
și in cursul ei Hess l-a înfor-

asupra 
la
In

su-
4 

puncte care — afirma el — ar 
dovedi intențiile lui Adolf 
Hitler și pe care le consideră 
ca o bază de înțelegere și de 
încheiere a păcii. întrevederea 
a fost condusă de către lordul 
Simon sub pseudonim și la pu-

mat pe lordul Sijnon 
motivelor care l-au impins 
acest gest extraordinar, 
cursul întrevederii Hess i-a 
pus lordului 4 propuneri,

țin timp după întrevedere lui 
Hess i-a fost remis un proees 
verbal în care lordul Simon fi
gurează sub numele Dr. Gut
hrie.

— La sfîrșitul campaniei din 
Franța Fiihrerul a făcut 
gliei o ofertă 
cum se știe, 
fost respinsă, 
minat și mai 
mea de a-mi duce planul la în
deplinire. A urmat, 
timp, războiul aerian 
mania și Anglia care 
blul său a provocat, 
instanță, mai multe pierderi An-

An
de pace. După 

această ofertă a 
ceea ce a deter- 

mult hotărirea

la puțin 
între Ger- 
in ansam- 
in ultimă

rese ale țărilor Axei este Eu
ropa, iar cele ale Angliei Im
periul său". In plus, Hess ce
rea „retrocedarea coloniilor ger
mane“.

Planul, al cărui purtător era 
Rudolf Hess, nu însemna, prin 
urmare, decît plecarea armelor 
în fața expansiunii Germaniei 
fasciste. Ce importanță putea 
deci avea faptul dacă acest

romantici. Aveau vise — de 
fapt unul singur s-a desprins 
din toate răspunsurile : acela 
de a termina o facultate, o fa
cultate însemnînd de fapt că 
nu țineau în mod deosebit la 
vreuna. încercaseră chiar să și 
le împlinească, adică încerca
seră la examenul de admitere 
în învățămîntul superior. Nu 
reușiseră și de atunci își lea
gănă visul sau — mai exact — 
se lasă legănați de un vis care, 
oricum, s-a dovedit peste pu
terile lor.

Da, nu încăpea nici o în
doială pentru ei, erau catego
ric romantici pentru că visau. 
Poate chiar pentru că visau și 
nu munceau. Dar la întrebarea 
„Ați fi în stare să trăiți ro
mantic ?“ — exemplificată prin 
diferite situații împrumutate 
din realitățile imediat înconju
rătoare — Vasile Vitan (absol
vent din acest an, căzut la ad
miterea la facultate) a răspuns 
cinstit că nu se crede în stare 
să renunțe la confortul de a- 
casă. Elisabeta Strollă (absol
ventă din ’69) s-a eschivat cu 
un „Nu cred“, Iar Cornelia Ba- 
laban (absolventă de 4 ani) a 
început cu „Poate satisfacțiile 
ar fi atunci mult mal mari“ 
urmat de un „Dar...“

Sigur, sînt de reținut exis
tența la fiecare a unei dorințe 
de împlinire, admirația față de 
grandiosul săvîrșit de oameni. 
Dar în același timp nu poți să 
nu reții condiționarea aspira
țiilor de „amănunte“ domesti
ce, o anume teamă de a risca 
(în sensul major al cuvîntului). 
întrebați fiind dacă sînt sufi
cient de lucizi în autoaprecieri, 
exprimarea răspunsului a fost 
făcută cu multe rezerve. Majo
ritatea ne-au declarat că încă 
n-au avut tăria de a se cunoaș
te. Eșecurile întîmninate au 
fost repede consolate de pers
pectiva unei noi încercări. 
Este adevărat, cîteodată eșecu
rile au un caracter de necesi
tate. Ele devin un prilej de ve
rificare a voinței, a capacită
ților noastre fizice și intelec
tuale, ajută la cunoașterea u- 
nor latențe tăinuite ce not de
veni veritabile răspîntii. Ro
mantismul autentic este sino
nim cu actul creator, apare 
întotdeauna acolo unde se cre
ează ceva. A visa romantic, fără 
efortul de a încerca să trăiești 
pe măsura visului, poate duce 
— după ani de zile — la crea
rea unui caracter mizantrop, 
propriile eșecuri să fie puse ne 
socoteala societății. De fant, 
a-ți permite să trăiești roman
tic înseamnă să fii în perma
nentă lucid, să fii în perma
nent dialog cu tine însuti si 
cu realitatea înconjurătoare. 
Desprinderea aceasta o pot 
cultiva școala, organizațiile de 
tineret si părinții.

I-am întrebat ne constructo
rii întîlniti ne șantier : ce ar 
spune unei săli pline de tineri 
care, nemărturisit dar evident, 
socot că a munci fizic este in
compatibil cu visurile lor ro
mantice. Transcriem un singur 
răspuns, pe cel al Iui Florea 
Crăciun : ..Să prindă .gustul 
muncii, să simtă în permanen
tă că fac ceva util. Să știi că de 
ne locul unde nînă la data de 
10 februarie 1970 a fost m1”- 
tină. la sfîrsitul anului 1972 
vor ieși primele tone de cons
trucții metalice“.

Nürnberg : celulele acuzaților păzite de către garda închisorii.închisoarea de la

Teroare casnică

Desene de OCTAVIAN ANDRONIC

SUPRAVIEȚUITORUL sale 
per- 
pri- 

la

de- 
Gilbert îi pune o în- 
angajantă :

părere aveți despre

Nu știu...

Deci Hess ar fi plecat fără 
aprobarea lui Hitler. Multă vre
me acestui fapt i s-a acordat o 
însemnătate ieșită din comun. 
Dar are oare vreo importanță 
în general ? Pentru a putea 
răspunde la aceasta ar trebui 
definite obiectivele urmărite de 
Hess. Erau ele comune cu cele 
ale Iul Hitler sau se deosebeau? 
însemnau o renunțare la politi
ca de agresiune 
care o promova 
zistă ?

Răspunsul ne
conținutul propriu-zis al celor 4 
puncte pe oare Hess 1 le-a for
mulat lordului Simon și care au 
găsit o anumită 
cercurile 
Britanie.

Dacă-i
Hess el 
dragul
Hess declara :

și cotropire pe 
Germania na-

este sugerat de

audientă în
extremiste din Marea

vom da crezare lui 
a plecat în Anglia de 
intereselor... engleze.

gliei decît Germaniei. Am avut 
atunci impresia că Anglia nu 
mai poate ceda fără a-și pierde 
considerabil prestigiul și de a- 
ceea mi-am spus : „Trebuie 
mai mult ca oricind să-mi rea
lizez planul, întrucît dacă mă 
voi afla în Anglia, această țară 
va avea ocazia să întreprindă 
negocieri cu Germania fără ~ 
pierde prestigiul...

In realitate, Hess căuta 
obțină cu ajutorul unui 
spectaculos aceleași 
urmărite de politica 
de agresiune. Mai precis, Hess 
dorea o capitulare a Angliei în 
Europa și recunoașterea supre
mației naziste asupra întregului 
continent. Astfel, primul punct 
al propunerilor sale era inti
tulat în felul următor : „Pentru 
a evita în viitor un război în
tre Axă și Anglia, trebuie de
finite limitele zonelor de inte
rese. Limitele zonelor de inte-

a-și

să 
gest 

obiective 
hitleristă

memoriile

încăperea
ce, credea

proiect fusese sau nu sancțio
nat de Hitler, din moment ce 
el exprima ideile de bază ale 
politicii agresive a Reichului 
nazist ?

Cererile lui Hess nu se re
zumau însă numai la aceasta. 
Diplomatul englez Ivon Kirkpa- 
trik menționează in 
sale :

— Cind părăseam 
Hess ne-a lansat ceea
el, trebuie să fie o lovitură de
cisivă. El uitase — ne-a spus 
— să ne avertizeze că Germa
nia nu va accepta să poarte 
discuții decît cu un nou gu
vern. Domnul Churchill este vi
novat de a fi complotat în di
recția unui război încă din 1936, 
și de aceea el și colegii săi nu 
erau indicați de a trata cu 
Fiihrerul.

în atitudinea 
neobișnuită 

menirea de 
hitlerismu-

Hess, omul nr. 2 în ca- 
partidului nazist după Hi- 
avea o încredere absolută 

stele. El se Înconjurase de 
„astrologi" 

perma-

Planul lui Hess nu se oprea, 
prin urmare, la jumătate de 
măsură, ci solicita pină și 
schimbarea guvernului britanic.

Ce prevala oare 
lui Hess : o doză 
de halucinație sau 
instrument orb al 
lui ? 
drul 
tler, 
in...
o întreagă rețea de 
pe care-i consulta în 
nență pentru a-și orienta acțiu
nile sale politice. De altfel, aflat 
în închisoarea de la NUrnberg, 
Hess a declarat unuia dintre 
psihiatri americani :

— In 1940 unul dintre astro
logi a stabilit in horoscopul meu 
că sînt menit să aduc acestei 
lumi pacea...

procesului, atunci 
prezentate probe 

asupra lanțului cri- 
hitleriste. în aseme-

Psihiatrul 
păstrează 
care rezultă că

„amnezie“ 
american 

numeroase 
Hess

Hess a scăpat de plutonul de 
execuție. Și la aceasta a fost 
ajutat de simularea unei așa- 
zise pierderi a memoriei. După 
ce în decursul detențiunii 
in Anglia el a protestat în 
manență că nu i se acordă 
vilegii diplomatice, adus
Niirnberg a declarat din prima 
zi că nu-și poate aminti nimic 
din tot ce i s-a intîmplat. Hess 
a fost consultat în permanență 
de comisii de psihiatri pentru 
a i se stabili adevărata sa stare 
mintală. Dar era o 
selectivă.
Gilbert 
note din
simula pierderea memoriei. Mai 
mult chiar, de cîteva ori a de
clarat că memoria i-a revenit.

La ÎS decembrie 1945 
Hess și Gilbert are loc 
torul dialog :

Gilbert : Puteți urmări 
mai ușor procesul ?

Hess : Da, pot să-l urmăresc 
foarte bine. La început nu era 
totul net. dar acum îmi este 
clar. Nu înțeleg cum mi s-au 
întjmplat toate astea.

intre 
urmă-

arum

Folosindu-se de această 
clarație 
trebare

— Ce 
Hitler ?

Hess :
Memoria începea din nou 

să-i dispară... Este simptomatic 
faptul că amneziile lui Hess sur
veneau in momentele cele mai 
critice ale 
cind erau 
zd robitoare 
melor clicii
nea momente, la pierderea me
moriei se adăugau și veritabile 
scene de teatru.

— Vedeți biscuiții aceștia ? ii 
spunea Hess lui Gilbert la în
ceputul lui ianuarie 1946. Dacă 
guști din ei te va durea capul. 
Au o substanță specială in ele 
pentru durerea de cap...

Acesta era Rudolf Hess, „ne
gociatorul“ lui Hitler, omul care 
a redactat cunoscuta biblie a 
agresiunii, „Mein Kampf“, unul 
din principalii criminali dl 
război.

SERGIU VERONA
(Va urma)
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FÂNUȘ NEAGU vă prezintă

HANS PETER TSCHUDI, Președintele Confederației Elve
țiene, a trimis Președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea tele
gramă :

Cu ocazia zilei naționale a Elveției, Excelența Voastră a 
binevoit să-mi adreseze un mesaj care m-a mișcat profund. 
Vă mulțumesc călduros, în numele Consiliului Federal, și vă 
transmit, la rlndul meu, cele mai bune urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru prosperitatea țării dum
neavoastră.

Tovarășul A. KOSÎGHIN a trimii tovarășului ION 
GHEORGME MAURER, președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc cordial pentru felicitările și bunele urări 
adresate cu ocazia numirii mele în funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Tovarășul Leonte Răutu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, a primit vi
neri dimineața delegația Co
mitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lingă Con
siliul de Miniștri. al Uniunii 
Sovietice, condusă de tovară
șul S. P. Paviov, președintele 
comitetului, care, la invitația 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, a făcut

o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a participat to
varășul Anghel Alexe, 
dintele C.N.E.F.S.

★
La amiază, delegația 

tetului pentru Cultură
și Sport din U.R.S.S. a părăsit 
Capitala, înapoindu-se în pa
trie.

preșe-

Comi- 
Fizică

CRONICA U T. C.
Ieri dimineață, la Casa 

ziariștilor din București a a- 
vut loc o conferință de presă 
în cadrul căreia tovarășul Va
sile Nicolcioiu, secretar al 
D9C. al U.T.C., conducătorul 
X alegației române la Aduna
rea mondială a tineretului, 
desfășurată recent la New 
York, a făcut o expunere a- 
supra desfășurării acestei im
portante. manifestări,. interna
ționale, precum și asupra 
contribuției reprezentanților 
țării noastre.

Ieri dimineața a sosit în 
Capitală, o delegație a Uniu
nii Naționale a Studenților 
din Anglia (N.U.S.E.W.N.I.) 
formată din David Logan, 
președinte adjunct și Tonv 
Klug, vicepreședinte al Orga
nizației, care la .invitația 
U.A.S.R. va face o vizită în 
țara noastră.

La Gara de Nord, dele
gația; a fost întîmpinată de 
Mihai Stoica, vicepreședinte 
al Consiliului U.A.S.R., de ac
tiviști ai Comitetului execu-

RECORDURI
spune că 80 la sută din efectiv 
are sub 30 de ani. Aceasta e ex
plicația că într-un timp atît de 
scurt a devenit una dintre cele 
mai bune din bazin ? Desigur și 
asta e o explicație, ne declară tî- 
nărul director. Căci tinerețea în
seamnă entuziasm, dăruire, ero
ism și mineritul are mare nevoie 
de asemenea calități. Ceea ce au 
realizat unii dintre tinerii de la 
Paroșeni nu s-a întîmplat la nici 
o altă mină. Brigada lui Zaharia 
Costache își înscrie zilnic în pla
nul de activitate randamente care 
cu cîteva luni în urmă făceau 
vîlvă în Valea Jiului. Lucrînd pe 
stratul 15 cu ajutorul unei com
bine el a obținut 22 tone de 
cărbune pe post, față de numai 
8 tone cît se realizează în mod o- 
bișnuit. Cei T0 tineri din bri
gada uteclstului Constantin Pe- 
loiu de la pregătiri au obținut 
recent la înaintare, 160 m 1 
lună în profil de 9 mp., 
trei ori mai mult decît 
zează în mod obișnuit, 
trebui să-l amintim pe 
brigadă Alexandru Laszld de la 
deschideri, utecist și el, ales pen
tru meritele sale cu totul deo
sebite în producție, în comitetul 
de direcție al exploatării. Dar 
ciți tineri n-ar trebui evidenți- 
a ți ? Lucrînd cot la cot cu vîrst- 
nicii, numele lor devin frecvent 
elemente de referință după care 
e apreciată activitatea acestora.

pe 
adică de 
se reali- 
Ar mai 
șeful de

Fotbalul românesc ieri,
azi, dar mai ales mîine

ANCHETA NOASTRĂ _
I. Considerați câ recent încheiata ediție a campiona

tului național de fotbal s-a impus prin ceva, a adus o 
contribuție reală la dezvoltarea calitativă a fotbalului 
nostru ? Din ce punct de vedere a corespuns sau nu 
așteptărilor dvs. ?

II. Se afirmă mult că nivelul fotbalului nostru, în pofida 
comportării bune a naționalei în Mexic, nu atinge cotele 
valorice într-un raport echitabil cu condițiile create. De 
ce ? Ce soluții indicați pentru realizarea unui progres și 
mai evident așteptat de opinia publică sportivă din țara 
noastră ?

III. Cum vă explicați In contextul fair-play-ului „mexi
can“ invazia, în arenele noastre sportive, a unor acte 
flagrante de indisciplină ? Care sînt mijloacele cele mai 
eficiente de salvare a climatului etic, de sportivitate a 
fotbalului nostru ?

IV. După „campania, mexicană“ vedeți cumva o com
portare valorică ascendentă ă team-ului românesc în 
viitoarele confruntări internaționale — spre exemplu în 
Campionatul european de fotbal ? Ce credeți că trebuie 
întreprins în acest sens ?

ASTĂZI

RĂSPUNDE

ANGELO

NICULESCU
antrenorul
naționalei 
de fotbal

Consider că ediția recent' I.
încheiată s-a impus față de cele
lalte printr-o activitate a majo
rității jucătorilor, în sensul res
pectării sarcinilor generale de 

’ joc. A crescut gradul de partici
pare, gradul de conștientizare a 
scopurilor, deși nu în măsura ce
rințelor actuale; Un plus al cam
pionatului încheiat cred că-1 re
prezintă și tendința spre moder
nizarea jocului manifestată de un 
mai mare număr de formații. Mă 
refer la creșterea elasticității „11“ 
lui din teren, accentuîndu-se tre
cerile din atac în apărare și in
vers cu tot efectivul. Și pentru 
că discutăm de plusurile celei de 
a 52-a ediții, e bine să reținem 
că ă crescut eficacitatea atacan- 
ților, de altfel una din problemele 
acute ale fotbalului modern. Im
portant este, cred eu, să nu nâ 
oprim aici, aceste realizări tre
buie dezvoltate, consolidate.

Din punctul meu de vedere, 
campionatul nu m-a mulțumit 
datorită comportării slabe, șterse 
— după Mexic mai ales — a ju
cătorilor din echipa națională la 
formațiile de club. Ei trebuiau să 
aducă în jocul „formațiilor 
mamă" spiritul de joc al echipei 
naționale, dar n-au reușit acest 
lucru, ba mai mult, — cum e 
tristiil caz al nucleului de inter
naționali de la Dinamo Bucu
rești — au coborît, fără scrupule, 
în mediocritatea celorlalți.

II. O întrebare Ia care e greu 
să răspunzi în cîteva cuvinte, mai 
ales cînd e vorba de cauze. Pe 
scurt, consider că acest decalaj 
are mai mulți factori determi- 
nanți. Antrenorii noștri manifestă 
în mare parte o insuficientă exi
gență în privința respectării dis
ciplinei de joc în cadrul echipei, 
nereușind o mobilizare totală în 
această direcție. Pe de altă parte 
jucătorii nu se concentrează sufi
cient în joc și în îndeplinirea a- 
tribuțiilor de fotbaliști, lipsind 
angajarea la efort în momentele 
hotărîtoare. Aceste cauze decurg 
din procesul de instruire, și în 
această direcție eu cred că se' 
acordă prea puțină atenție jocu
rilor școală din cursul săptămînii. 
Totul se face formal în aceste 
jocuri, Jucătorii și antrenorii mai 
mult se relaxează, iar implicațiile 
sînt mai mari decît păr la o pri
mă vedere.

Sîntem încă deficitari la capi
tolul bazei materiale. S-au con
struit stadioane impunătoare, în 
aproape toate orașele cu echipe 
divizionare, dar ne lipsesc terenu
rile simple de lucru și ele s-ar 
fi putut naște prin mai multă ini
țiativă și spirit gospodăresc pe 
plan *locaî. Fiindcă am deschis 
acest oapitol, trebuie să spun că 
am constatat o lipsă de întreți
nere a stadioanelor și mai ales a 
interioarelor. Lipsesc în vestiare 
scaunele de relaxare, dușurile

pentru masaj, cada cu apă pentru 
refacerea organismului. Mai trist 
e că în multe locuri au existat 
aparate ajutătoare, dar ele s-au 
degradat pentru simplul fapt 
că... n-au fost folosite de antre
nor. Iar repercusiunile...

Soluții pentru realizarea saltu
lui calitativ general atît de aș
teptat ? Eu cred că totul se re
zolvă prin seriozitate, conștiincio
zitate, prin inițiativă și respon
sabilitate sporită. Pe fiecare 
treaptă, în fiecare caz sînt nece
sare eforturi comune susținute.

III. Pentru că jucătorii noștri 
arată o lipsă de maturizare. Unii 
dintre „mexicani“ n-au înțe
les la adevărata valoare primi
rea caldă ce li s-a făcut în țară, 
și au devenit îngîmfați, prea 
plini de ei, pozînd în vedete că
rora totul li se cuvine. A fost o 
probă a carențelor de personali
tate și de muncă educativă, de- 
monstrîndu-ne că mai avem do 
lucrat în această direcție. Cu in
transigență, exigență, tact peda
gogic și autocontrol sporit din 
partea fiecărui jucător, munca e- 
ducativă poate salvgarda clima
tul etic al fotbalului nostru.

IV. în mod normal, ar trebui 
să înregistrăm o ascensiune va
lorică în viitorul apropiat și de 
perspectivă. Personal însă, nu 
mai am încrederea de pînă acum. 
Și aceasta datorită atmosferei ne
sănătoase ce s-a creat în jurul e- 
chipei naționale și al meu. Un 
proverb de-al nostru spune „ce 
semeni, culegi“. La această a 
patra întrebare.ar trebui poate să 
răspundă toți cei care au semă
nat acea atmosferă nesănătoasă, 
aceia care au făcut din unele ca
zuri personale- probleme ce vor 
influența fără doar și poate ran
damentul viitor al echipei națio
nale și implicit al fotbalului nos
tru. Mergîndu-se înainte, pe a- 
ceastă linie nu putem să ne aș
teptăm la succese. Acestei tinere 
echipe naționale, talentată cum 
au recunoscut mulți, îi este acum 
necesar un climat de încredere in 
sine, o coeziune sub toate aspec
tele. Ne-am străduit să cons
truim ceva. Alții însă vor să dă- 
rîme. în asemenea -context, cre- 
deți-mă, nu mai pot crede în 
succese. Dacă iubinj cu adevărat 
fotbalul și echipa națională să 
facem totul pentru integritatea 

nu destrămarea ei !

Opinii consemnate de 
M. IONESCU

IDOLII GAZONULUI

nu-l iubesc. A intrat. în război cu

în marea linie de atac a gârarilor 
picioare de aur și minți frumoase, 
și fârâ lonescu, atacul nostru mer-

Fiul lui Duce poartă subțioară un cal
maro și se uită la lume cu ochi de ștrengar, 
în Giulești, cînd intră pe teren calcă țanțoș 
— „cineva acolo, sus mă iubește mereu' —, 
pe celelalte stadioane din țară intră cu pas 
surd, aplecat din umeri și simte cum îi crește 
păr de lup pe spinare. Dan e jucătorul bleste
mat să cunoască toate furtunile. Mingiile ful
gerate de Dumitrache, Dembrovschi sau Dobrin 
se izbesc de fruntea sau de pieptul lui —- și 
atunci Giuleștiul întreg respiră aer curat și ve
sel — și se întrec în cîmpul larg și mare ca să 
picteze cu puțină glorie numele lui Neagu, Ștraf 
sau Petreanu.

Dan hrănește echipa Rapidului și se bate me
reu ca s-o ducă spre victorie, și sufăr nespus 
cînd văd că 
nu mai sînt 
„Fără Nichi 
ge în cîrje".

Tribunele
ele și a pierdut războiul. în groapa cu urlete 
de lîngâ Podul Grant a cîștigat toate bătălii
le. Dincolo de Calea Griviței, unde iese ca să-și 
încerce norocul, e întîmpinat de multe ori, cu 
vorbe care usucă osul. „Publicul, mi-a spus o 
dată, mă are la mînă și mă joacă cu zaruri 
umplute cu plumb. îmi place și nu-mi place a- 
cest duel, într-o zi lumea tribunelor mă va iubi 
mult și-n ziua aceea îmi voi sfîrși cariera. Dacă 
n-aș fi ajuns fotbalist, mi-ar fi plăcut să car 
copii în cîrcă, să-i duc la Moși, la chermeză 
și să le fac castele de nisip la malul Mării“.

Pe teren, în clipele cele mai grele, Dan e un 
jucător rău, dar nici o dată brutal. E rău cu el 
însuși, își rupe inima și nervii. „Ori ce pas 
pierdut mă doare pînă la lacrimi și nu suport 
să văd coechipierii punîndu-și mîinile în șold 
atunci cînd adversarii le-au furat mingia. Îmi 
ies din sărite și săvîrșesc acte pe care mai tîr
ziu le regret. Tamango susține că cel mai greu 
șut pe care l-a apărat în viața lui a fost șutul 
pe care i l-am tras în meciul cu Vittoria Se- 
dubal... Știți, în ziua aia chinuită Tamango s-a 
jucat cu sufletele noastre și, furios, m-am în
tors împotriva lui și am tras. Eram copil și a- 
ceste lucruri nu se iartă".

Sînt omul din tribună, care-i poartă lui Dan 
o dragoste nedezmințită. El reprezintă pentru 
mine tipul atletului perfect, al omului care nu 
se poate împăca cu ideea înfrîngerji. L-am vă
zut la Lisabona hăituit de Eusebio și de Simoes 
în cel mai cumplit meci al nostru și l-am iubit 
pentru marele lui curaj și pentru puterea .de a 
nu îngenunchia. La sfîrșitul partidei Eusebio i-a 
cerut tricoul și cînd Dan s-a desbrâcat, purta 
pe piept patru peceți de mingie. Eusebio s-a a- 
plecat și l-a sărutat și a doua zi a declarat în 
presă : „Fundașul român Dan poartă pe piept 
icoana fotbalului. încă un mare jucător care 
sfințește cu sînge acest joc".

La Lausanne el a fost eroul meciului. Și cîn- 
tecul și bucuria noastră.

Drumul echipei române spre Mexic începe 
lîngâ inima lui Dan. în schimbul dragostei cu 
care s-a aruncat în luptă i s-a azvîrlit în ochi 
un pumn de sare.

i-ș A

Cicliștii de la Dinamo, Olimpia și C. S. Brăila, 
campioni la contratimp pe echipe

Vineri, pe șoseaua spte Slo
bozia, 24 de reprezentative de 
club alcătuite din cîte 4 cicliști 
și-au disputat întîietatea în 
campionatul republican contra
timp pe echipe. O competiție în 
care dincolo de o prestigioasă 
utilizare a energiei în regim de 
viteză maximă pe o anumită 
distanță, joacă un rol deosebit 

,de important omogenitatea valo
rilor componente ale echipelor 
ca și perfecta lor sincronizare 
în mecanismul schimbărilor în 
„morișcă“. Faptul acesta a fost 
evidențiat la toate categoriile. In 
ceea ce privește seniorii, două 
formații puternice — Dinamo 
(favorită) și Steaua — au furni
zat, de-a lungul celor 100 km,

un duel de toată frumusețea. 
Grație lui Emil Rusu, cel mai 

valoros om al echipei și omul 
care a muncit enorm, Dinamo
— a cărei omogenitate a fost 
slabă în a două parte a cursei
— a obținut victoria. Echipa al
cătuită din Emil Rusu. Vasile 
Teodor. Constantin Grigore și 
Ion Cosma (antrenor profesor 
N. Voicu) a parcurs distanța în 
2 ore, 16 minute și 54 
Așadar, o medie orară 
km., obținută în ciuda 
care a suflat puternic 
vorabil. Pe locul II, la 33 se
cunde s-a clasat Steaua (care 
ne-a apărut mai omogenă și a 
avut o comportare foarte bună), 
urmată de Metalul Plopeni (re

secunde. 
de 43,800 
vîntului 

și nefa-

zultat remarcabil), Dezrobirea 
Brașov, Voința București și 
C.S. Tg. Mureș. Potrivit aștep
tărilor, la juniori mici, pe 30 
km.. excelenta formație brfti- 
leană alcătuită din Cezar Hîr- 
jescu. Valentin Ilie. George Hi- 
anu și A. Dumitrescu (antrenor 
Mihai Siinion) a cucerit titlul 
de campioană in mod autoritar 
cu timpul de 42 minute 32 se
cunde, media orară 42.150 km.

La juniori mari, echipa clu
bului Olimpia București (Mihai 
Popcscu, N. Gherghinescu, Ion. 
Cernea și Horațiu Marinescu) 
antrenată și bine dirijată în 
concurs de fostul multiplu cam
pion Marin Niculescu, a obținut 
o victorie clară; Pe 50 km., „o- 
limpiștii“ au realizat timpul de 
o, oră, 11 minute și 56 secunde, 
media orșră fiind 41,700 km.

EMIL IEjNCEC

Ion lonescu va juca 

la Cercie Brugge
Dup* clteva luni petrecute In 

țară — timp In care a încercat 
(fără succes) să schimbe... cursul 
Crișulnl —, ION IONESCU va 
pleca azi In Belgia, unde urmează 
să Joace la echipa CERCLE BRU
GGE, clasată anul trecut pe locnl 
trei in liga a II-a. Contractul a 
fost Încheiat pe o perioadă de doi 
ani, dar el poate fi „stins", con
form unei clauze, tn vara Iul ’71 
dacă una din părți as declară ne
mulțumită.

i * (fTțxn
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semănător se prezintă minerii de 
la Paroșeni și Petrila. Primii și-au 
depășit de aproape 8 ori angaja
mentul anual, majorîndu-și-l din 
mers de mai multe òri) iar la 
Petrila, din considerente asemă
nătoare el a fost dublat. Sporirea 
producției a fost înspțită de îm
bunătățirea simțitoare a calității 
cărbunelui și de reducerea. con
sumului de lemn de mină. La 
fiecare mie de tone cărbune ex
tras a fost economisit un metru 
cub de lemn, ceea ce raportat la 
producția bazinului echivalează 
cu o economie de 4 700 mc de 
mină cantitate cu care se pot 
extrage suplimentar aproape 
120 000 tone de cărbune.

Aceste succese au explicații 
multiple. Prin organizarea mai 
bună și concentrarea producției, 
prin introducerea masivă a uti
lajelor și mecanismelor în sub
teran activitatea minerului devine 
de la zi la zi alta, mai spornică, 
mai bogată în valoare, diminu- 
îndu-se în același timp efortul 
său fizic. Dacă pînă nu de mult 
la mina Lonea cărbunele se sco
tea la zi prin trei puțuri diferite, 
acum operația se execută prin- 
tr-un singur puț, dotat cu mașini 
de extracție care asigură o pro
ductivitate net superioară. Același 
proces s-a petrecut la mina Ăni- 
noasa. Acum se află în construc
ție puțuri de extracție dotate cu
mașini multicablu la minele Pe- . 
trila, Dîlja, Vulcan, Uricani fapt 
care va contribui la sporirea 
substanțială a producției.

Procedeul clasic de extracție 
(perforare-pușcare) e înlocuit cu 
metode subterane de mare rati-, 
dament care utilizează, în locul 
brațelor omului, forța mașinii. La 
Paroșeni, în jumătate din numă
rul abatajelor frontale, tăierea se 
face mecanizat cu combina. în 
sài torul apropiat nu va mai exista 
nici un abataj unde tăierea să 
se execute mariual, Pătrunderea 
într-nn ritm vertiginos a progre
sului tehnic este elementul cel 
mai important care definește ac
tivitatea minerului de astăzi, de
terminimi o schimbare radicală a 
profilului ei. Practicat de peste 
100 de ani, mineritul a devenit 
ocupația predominantă a locui
torilor Văii Jiului, iar minerii ce
lor 9 exploatări, o familie uriașă 
care urmărește cu interes și pa
siune izbînzile fiecărui membru 
al său. Discutînd cu salariații .de 
la orice exploatare rămîi surprins 
de precizia cu care cunosc reali
tățile celorlalte mine, dar mai 
ales recordurile lor de producție, 
între ele există o rivalitate puter
nică dar în bunul sens al cuvîn- 
tuluf, care are ca efect ’ o puter
nică efervescență creatoare. Nu 
trebuie să te deplasezi la Lupeni 
ca să știi cît a realizat luna tre
cută brigada condusă de tînărul 
Petre Constantin. Acest lucru îl 
poți afla la Petrila sau Uricani, 
în oricare altă parte, Căci recor
durile utecisttilui Petre Constan
tin âu devenit recorduri ale Văii, 
cil ele se mindresc toți minerii, 
consirlerîndu-le exponentul cel 
mai autorizat al recordurilor lor.

' Si Petre Constantin nu e o ex
cepție. La fiecare mină există ti
neri care bat recordul, care stîr- 
nesc admirația pentru faptele lor 
rie muncă.

Exploatarea 
e considerată 
Valea Țiului, 
sub aspectul 
(intrată în funcțiune la 1 apri
lie 1969) cît mai ales al vîrstei 
salariaților săi. Inginerul Dan 
Surulescu, el însuși utecist, ne

minieră Paroșeni 
cea mai tînără din 
Tînără nu'numai 

anilor de existentă
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școlar tot getul de manuale P» 
bancă.

Calitatea grafică a manuale
lor pentru viitorul an școlar s-a 
Îmbunătățit simțitor. Vom re
nunța treptat la copertile din 
material plastic, care nu se pre
tează la grafică, nu sînt rezis
tente și Sînt inestetice. O preo
cupare susținută a editurii a 
fost concretizată prin tipărirea 
unei game complexe de cule
geri de probleme și texte. în 
încheiere vă pot comunica un 
amănunt, numai aparent lipsit 
de importanță care poate da, 
totuși, o imagine grăitoare des
pre cartea școlară românească. : 
manualele tipărite la noi în 
țară se situează pe unul dintre 
primele locuri din fame în ceea 
ce privește mărimea literei".

Tovarășul Ion Titicâ, director 
general adjunct, al Direcției or
ganizării învățămîntului de cul
tură generală ne-a: relatat cî
teva aspecte marcante ale vii
torului an școlar. „Una din . ca
racteristicile importante ale a- 
cestei toamne școlare este apa
riția clasei a X-a din invăță- 
mîntul de cultură generală de 
10 ani. în același timp, insă, 
pină la 15 septembrie vor fi în
scriși în clasa I toți copiii 
care au împlinit șase ani, cu 
excepția cazurilor în care me
dicii nu vor 
Generalizarea 

favorabil, 
extinderea

aviza 
?i 

școlii generale prin înființarea 
de noi unități și extinderea ce
lor existente va fi materializa
tă în mod special la clasa a IX-a 
în care vor fi cuprinși 80 000 de 
absolvenți ai clasei a VlII-a. 
Față de promoția precedentă, 
prima care va absolvi școala 
generală de zece ani, clasele a 
noua din noul an școlar vor 
avea un efectiv aproape dublu, 
în această vară, vor fi recon
diționate localurile unităților 
școlare afectate de Inundații în 
vederea asigurării desfășurării 
normale a procesului de învă- 
țămint încă din prima zi de 
școală. De asemenea, o muncă 
susținută se prestează in lunile

care au mai rămas pină la des
chidere pentru reconstituirea 
arhivelor școlilor inundate, pen
tru recondiționarea mobilieru
lui, efectelor. laboratoarelor, 
astfel ca acestea să fie reinte
grate in circuitul școlar înain
te de 15 septembrie“.

O pondere însemnată în pro
cesul de dezvoltare și îmbună
tățire a tuturor formelor, de- 
invățămînt o au construcțiile și 
investițiile. Pentru a împărtăși 
cititorilor noștri temperatura a- 
cestui important sector, ne-am 
adresat tovarășului director 
Marcel George Zarujanu din 
Direcția tehnică pentru con
strucții și investiții. „In pri
mele șase luni planul de con
strucții și investiții^ pe anul în 
curs a fost îndeplinit în pro
porție de 47,7 la sulă la inves
tiții și 51,1 la sută Ia con- 
strucții-montaj. Cu toate greu
tățile provocate de inundațiile
din mai, datorită eforturilor
constructorilor și măsurilor
luate de beneficiarii direcți rit
mul șantierelor construcțiilor 
școlare se poate aprecia ca fiind 
bun. Comparînd situația cu pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut, realizările sînt depășite 
în acest an cu peste 8 la sută. 
Pină acum s-au realizat din 
planul acestui an cămine stu
dențești cu 1 300 de locuri și 
spații de invățămînt de 1100 
m.p. în a doua jumătate a 
anului vor mai fi puse la dis
poziția beneficiarilor încă 3100 
de locuri în cămine studențești 
la Cluj, Oradea, Constanța, Ti
mișoara. Iași și București și a- 
proape 45 000 mp suprafețe clă
diri de invățămînt în special in 
centrul universitar București la 
Universitate, Institutul Politeh
nic și Academia de Studii Eco
nomice. Un efort notabil l-au 
depus consiliile populare jude
țene care în acest an trebuie să 
realizeze 3 300 săli de clasă, 
dintre care 1 800 din fondul cen
tral de investiții și 1 500 din 
contribuția voluntară a popu
lației. La 30 iunie, peste 1 000 
de clase erau terminate sau în 
stadiul de finisaj. Tot consiliile 

populare au de executat o se
rie de construcții pentru grădi
nițe, case de copii, școli specia
le, internate școlare. în acest 
sector s-au terminat lucrările 
pentru 1 600 de locuri, 1400 
sint in finisaj, 2 700 la zidărie 
și 1100 Ia fundație sau neînce
pute. Mentionînd că aceste o- 
biective trebuie să fie date in 
folosință pină la 31 decembrie, 
este necesar ca ritmul de lucru 
să fie accelerat. Pentru învă- 
țămintul profesional și tehnic 
și pentru liceele de specialitate, 
în acest an se vor da in folo
sință 156 săli de clasă și 4 800 de 
locuri în internate. Toate obiec
tivele noi vor fi dotate cu mo 
bilier corespunzător cu funcțio
nalitate maximă și, in același 
timp nu cu puține atribute este
tice".

Un avlnt deosebit l-a luat 
In ultimii ani învățămîntul pro
fesional și tehnic, pepiniera atit 
de necesară avîntului economi
ei noastre. Despre perspectivele 
noului an școlar în acest sector 
ne-a vorbit tovarășul ȘTEFAN 
POPESCU-VIFOR, director ge
neral adjunct în Direcția învă- 
țămîntului profesional și tehnic.

„în vederea deschiderii noului 
an de Invățămînt s-au îmbună
tățit nomenclatoarele de pregă
tire la școlile profesionale și in 
special Ia școlile de specializare 
postliceală, prin corelarea lor 
cu învățăniintul liceal de spe
cialitate și cu cel de subingi- 
neri. Pentru rețeaua liceelor de 
specialitate au fost introduse 
trei noi specialități : tehnica și 
tehnologia nucleară, utilaj side
rurgic și pescuit și prelucrarea 
peștelui. Deși apreciem pozitiv 
colaborarea cu ministerele eco
nomice tutelare de unități de 
invățămint profesional și tehnic 
este necesar să afirmăm că la 
majoritatea acestora îndeplini 
rea planurilor de investiții des
tinate acestui sector cunoaște 
ritmuri nesatisfăcătoare. Este 
necesară Urgentarea investiții
lor planificate în limitele cifre
lor de plan respectate pină la 
această dată numai de trei mi
nistere. Rețeaua liceelor de spe

cialitate se va îmbogăți Ince- 
pînd din toamna aceasta cu 
încă 11 unități. Este de remar
cat seria de îmbunătățiri aduse 
programelor care prevăd, prin, 
tre altele, eliminarea paralelis
melor dintre diferite materii 
(fizică și rezistența materiale
lor, electrotehnică și mașini 
electrice), introducerea unor

UM A NIS M UL
(Urmare din pag. I)

acest sens. Poarta spr» 
ființă a rămas ferecată pentru 
un timp și s-a creat iluzia că 
filonul a fost definitiv exploa
tat. Ceea ce este o eroare. Lu
crări de valoare continuă să ne 
confirme zi de zi, că esențele 
nu pot fi alterate, că reprezen
tarea axului rămîne o constan
ță a artei. Ceea ce caracteri
zează pe artistul umanist sînt 
trăsături care-1... vulnerează în 
momentul în care nu este pro
tejat. Aceste trăsături sînt : 
puritatea, sinceritatea, marea 
capacitate de a iubi, lip
sa egoismului, seninătatea, 
fantezia. Cu ele au fost 
înzestrați marii artiști ai trecu
tului și datorită lor viața aces
tor« artiști s-a transformat în
tr-o tragedie. Societatea noas
tră socialistă are datoria să va
lorifice astfel de capacități cre
atoare, să le promoveze Și să le 
facă rodnice.

— Care ar fi după dumnea
voastră mijloacele, procedeele 
prin care arta noastră contem
porană ar putea fi sprijinită e- 
ficient pentru a-și valorifica 
toate valențele umaniste de care 
dispune ?

— Nu există nici un procedeu 
oficial prin care arta unui po
por să poată fi direcționată pe 
un drum umanist, în afară de 
acela, de a-i promova pe artiștii 
CU ADEVĂRAT umaniști. în
drumarea colectivului de artiști 
NUMAI prin expuneri elocven
te duce la schimbări formale 
de concepție, formează carac
tere abile, conformiste, a căror 
artă cade prin necredință, prin 
neautenticitate. Rolul colectivită
ții este copleșitor numai atunci 

noi disciplina (controlul calității 
produselor, tehnologia prelucră 
rii materialelor), diferențierea 
predării disciplinelor de cultură 
tehnică generală, extinderea În
vățării stenodactilografiei în li
ceele economice, echilibrarea »• 
fortului elevilor prin reducerea 
lucrărilor scrise trimestriala, 
extinderea predării cunoștin- 

cînd rolul indivizilor este cople
șitor. Acest dialectic mecanism, 
care angrenează pe adevărațil ar
tiști, pe cei autentici, personali 
și masa care-i urmează, trebuie 
să creeze un ansamblu care să 
funcționeze pentru a face EVI
DENTĂ o școală națională.

— Există, nu de puține ori, 
dificultatea de a înțelege CE și 
ClT mesaj cuprinde o lucrare. 
Ne-ați putea spune clteva cu
vinte despre CLARITATEA sau 
NECLARITATEA mesajului ?

— Părerea mea este că atunci 
cînd artistului nu-i este clar 
ceea ce are de spus, această ne
claritate este surprinsă și de 
ochii privitorului. Pentru a face 
o artă în care omul să apară 
ca o preocupare actuală și re
ală, se presupune că îi adresezi 
lui, omului, opera ta, că îi în
chini această operă, că ai marea 
calitate de a-1 iubi. Atunci cînd 
părăsim omul și păstrăm ideea 
descoperim, după un timp, că 
a dispărut și... ideea. Re
prezentarea certă a figurii u- 
mane, așa cum o făceau grecii, 
dovedea o soluționare a ideii. 
Umanismul lui Picasso, cel din 
perioada în care începe să deza
grege figura umană în scopul de 
a servi pe mai departe aceeași 
figură umană. își capătă un alt 
caracter, in care artistul plasat 
pe orbita intermediară alunecă 
în continuu spre altă idee mo
nolit și în această curgere se 
poate observa ajungerea auto
mată spre eliminarea definiti
vă a acestei figuri umane, pină 
în pragul abstractului, pe care 
el, Picasso, l-a refuzat și pe 
care l-au făcut alții. După abs
tract și derivatele lui s-a ieșit 
din mijloacele picturii spre o- 
biect, spre ființe vii (s-au expus

menite să confere înce- 
de an școlar condiții 

ca elevii din toate tipu- 
școli să se bucure pe 
de binefacerile învăță-

țelor de programare la liceele 
industriale, care vor fi dotat» 
in următorii ani cu calculatoa
re“.

In concluzie, o gamă largă de 
măsuri 
puțului 
pentru 
rile de 
deplin 
mîntului nostru.

ți caii vii) nemaipomenind alte 
disperate încercări, printre care 
declarațiile certe ale morții pic
turii și artei. Acest fenomen, pe 
care mai ales artiștii îl simt pe 
pielea lor atunci cînd „caută“, 
rămîne un rezultat pozitiv ca 
Orice eșec. Bursa artei, comer
țul, face să trăiască un timp și 
eșecul, dar nu poate să facă ni
mic pentru că el să nu se simtă.

— Ce reprezintă în fața artis
tului plastic contemporan publi
cul și opțiunea lui pentru un Iei 
sau altul de artă ?

— Pictorii găsesc neautorizată 
părerea spectatorilor care vor 
artă figurativă. Dacă acești 
spectatori nu sînt zece la nu
măr, nici o mie, nici un milion 
ci ei totalizează majoritatea 
populației unei țări, asta dove
dește că necesitățile culturale 
ale poporului impun acest lu
cru, că istoria dezvoltării culturii 
este aceasta — și se știe că toc
meală cu istoria nu există. Co
chetăria cu pseudocomanda pe 
care ne-o dau alte țări va duce, 
pentru artiști, exact la benefi
ciul pe care-1 procură iluziile. 
Mai devreme sau mai tîrziu, re
voluția culturală, cea autentică, 
începe odată cu înțelegerea fe
nomenului istoric, prin care se 
dezvoltă țara respectivă și im
plicit cultura ei. Un public, pen
tru a putea fi cultivat, trebui» 
să i se prezinte In desfășurare 
de ani și ani o artă care se dez
voltă coerent și care poate fi 
urmărită. Dacă acest lucru nu 
se întîmplă, este firesc ca pu
blicul șă nu Înțeleagă arta la un 
moment dat. O artă umanistă nu 
înseamnă o artă pe care o poate 
pătrunde In clteva secunde orice 
om, care nu a văzut niciodată 
artă, adică nu l-a interesat arta.

Profunzimea și masivitate* ade
văratei opere de artă nu este u- 
șor de pătruns și de înțeles, dar 
ea lasă asupra oricărui om sen
sibil o impresie puternică, de 
la prima vedere. In *. 
nici un caz adevărata artă nu ’ ' 
lasă total idiferent pe spectator • 
și nu-i trezește revolta. Nici un 
mare pionier al artei nu a fost 
huiduit de mulțime, ci de grupul 
organizat de retrograzi. Mul
țimea, cel mult, nu a ajuns să ia 
cunoștință de opera sa la timp. 
Personal, cred în dotațiile na
turale, congenitale ale oameni
lor, dar experiența cu marea 
artă o au oamenii care au avut 
de-a face de-a lungul vieții lor 
cu marea artă. Ei știu ceva des
pre marea artă, o remarcă la 
timp și au datoria s-o PROMO
VEZE.

— Cara sînt astăzi șansele o- 
ferite de una sau de alta dintre 
cele două alternative : figurativ, 
nonfigurativ ?

— Artistul care declară sau 
crede că măreția artei este le
gată de forma ei, adică de fi
gurativ sau nonfigurativ, nu-și 
reprezintă fenomenul artei. Ma
șina blindată în Sahara este tot 
atît de măreață ca și automobilul 
luxos pe o autostradă. Se spun» 
că figurativul și-a închis dru
mul, in timp ce apar mereu, în 
toată lumea, figurativi, cu vizi-, 

proaspete. Acest lucru

■ Ihh

iMW.'f»

uni noi, . . . . ___
se spune și despre abstract, dar 
pe drept abstracționismul fiind

A

nu metodă, s-a închis 
și cubismul sau alte

curent și 
la fel ca _ __ r
curente. Pentru a considera că 
nonfigurativul este o compensa
ție a figurativului, ar trebui să 
acceptăm ca un oarecare obiect, 
pe care-1 botezăm Inexistentul, 
este o compensație a noțiunii da 
Existență. Pe pînzele nonfigu
rativilor se află o figurație non
figurativă ; în pînzele figurati
vilor transpare la infinit non- 
figurația. A existat uneori o 
tendință a unora dintre artiștii 
noștri plastici de a se plînge 
prin presă de neaderența și non- 
odntactul publicului cu arta lor. 
Nu reclama face pe un artist 
popular și prezent, ci vestea care 
1 se duc» din om In om, pe rea
litatea, pe densitatea mesajului 
operei sale, implicit pe valoarea 
ei, pe lingă care nu poate tre
se nimeni indiferent.



ÎNCHEIEREA TRATATIVELOR 
SOVIETO-VEST GERMANE 

Textul tratatului a fost parafat ieri 
la Moscova
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MOSCOVA 7 (Agerpres). — Agenția TASS anunță că, 
vineri 7 august, la Moscova au luat slîrșit tratativele în
cepute la 27 iulie, în numele guvernelor lor, de către minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, și mi
nistrul afacerilor externe al R. F. a Germaniei, Walter 
Scheel

în timpul convorbirilor, au 
fost analizate probleme referi
toare la dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor dintre cele 
două state.

Spre satisfacția părților, ca 
rezultat al tratativelor a fost 
elaborat textul tratatului din
tre Uniunea Sovietică și Repu
blica Federală a 'Germaniei, 
text care a fost parafat vineri, 
menționează TASS.

între cei doi miniștri a avut 
Ioc, de asemenea, un schimb 
de păreri într-o serie de pro
bleme internaționale de inte
res reciproc.

După cum anunță agenția 
TASS, ministrul afacerilor ex
terne al R. F. a Germaniei, 
Walter Scheel, a declarat pe 
aeroport la plecarea din Mos
cova : „Am încheiat convorbiri 
îndelungate și comprexe. S-a 
reușit să se obțină un rezultat 
care satisface ambele părți. 
Tratatul asupra căruia am că
zut de acord vizează viitorul, 
el urmînd să deschidă o nouă 
pagină în relațiile dintre Uniu
nea Sovietică și R. F. a Ger
maniei.

Tindem, în același timp — a 
spus în continuare Walter 
Scheel — spre îmbunătățirea 
relațiilor dintre Europa de Est 
și de Vest De la bun început 
am lăsat să se înțeleagă în mod 
clar că pentru noi nu este 
vorba numai de a reprezenta 
intersele naționale ale R. F. a 
Germaniei. Vrem să contri
buim la destinderea încordării, 
care va fi spre binele tuturor 
popoarelor din Europa. Țelul 
nostru este de a contribui la 
o mai mare securitate și la o 
mai rodnică coexistență între 
noi. Plecăm din Moscova cu 
sentimentul că am pus o bază 
solidă pentru o asemenea evo
luție, spre care tindem".

La rîndul său, ministrul afa-

cerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, a subliniat că 
tratativele „au fost încununate 
de rezultate pe care ambele 
părți le apreciază pozitiv.

Guvernul sovietic este con
vins- că aceste rezultate cores
pund atit intereselor îmbună
tățirii dezvoltării și extinderii 
colaborării între țările noastre, 
cit și intereselor destinderii 
continue în Europa și securită
ții europene“.

Cu prilejul unei conferințe 
de presă ținută vineri la Bonn, 
purtătorul de cuvint al guver
nului Republicii Federale a 
Germaniei, Konrad Ahlers, a 
declarat că, în seara de 8 au
gust- toți miniștri se vor întîlni 
într-o primă ședință de infor
mare în legătură cu tratatul 
parafat la Moscova. în conti
nuare, purtătorul de cuvînt a 
dat citire unei declarații a can
celarului Willy Brandt, care 
și-a exprimat satisfacția sn le
gătură cu succesul tratativelor 
de Ia Moscova și, totodată, con
vingerea că tratatul va avea 
drept rezultat o îmbunătățire 
a relațiilor dintre Republica 
Federală a Germaniei și Uniu
nea Sovietică, el constituind o 
contribuție substanțială la cau
za păcii în Europa. Guvernul 
federal privește cu seriozitate 
eforturile sale în vederea unei 
destinderi șj este interesat în 
continuare într-o colaborare 
constructivă, a declarat cance
larul federal.

Răspunzînd unor întrebări 
ale ziariștilor, purtătorul de 
cuvînt vest-german a precizat 
că tratatul va fi semnat la 
Moscova, probabil, săptămîna 
viitoare. începînd de la 9 au
gust, a conchis Ahlers- vor fi 
informați liderii opoziției, pre
cum și conducerile partidelor 
social-democrat și liber-demo- 
crat.

MALAEZIA. — Efective militare 
britanice în timpul unor recente 
manevre, semn al perpetuării 
prezenței „modeste“ (după ex
presia ministrului apărării, lor
dul Carrington) a Marii Brita

nii la „est de Suez"

Criza politica
din

Președintele Boliviel, 
generalul Ovando Can- 
dia, încearcă să formeze 
un nou guvern în urma 
respingerii demisiei sale 
de către comandanții 
forțelor armate bolivie- 
ne.

El a avut, în acest scop, con
vorbiri cu cei trei membri ai jun
tei militare care dețin comanda 
supremă a armatei, cu o serie de 
ofițeri superiori, miniștri demi
sionați și lideri sindicali.

Miercuri, președinteZe Ovando 
Candia a primit demisia guver
nului și a anunțat, totodată, pro
pria sa demisie. El a declarat cu 
această ocazie că vrea să renunțe 
la atribuțiile puterii supreme în 
stat, deoarece consideră că nu-și 
poate exercita funcția dacă refor
mele propuse nu vor fi aprobate 
și îndeplinite.

Intr-o declarație ulterioară, 
președintele Candia a arătat că a 
revenit asupra hotărîrii de demi
sie după ce liderii militari i-au 
cerut să-și continue activitatea, 
dar nu a precizat dacă va apela 
la vechii membri ai guvernului 
pentru a forma un nou cabinet.

Actuala criză din Bolivia s-a 
agravat brusc la începutul săptă- 
mînii cînd a avut loc o tentativă 
a ministrului de interne, Juan 
Ayoroa, de a-l aresta pe fostul 
comandant al forțelor armate, ge
neralul Juan Jose Torrez, fără a-l 
informa în prealabil pe preșe
dinte. Torrez, ajutat de membrii 
gărzii sale personale, a reușit să 
scape și să se refugieze la reșe
dința prezidențială.

Această declarație a fost inter
pretată în capitala boliviană ca 
reflectînd presiunile puternice e- 
xercitate în ultimele luni de
cercurile militare de dreapta asu
pra șefului statului pentru a-l de
termina să schimbe cursul poli
tic al regimului.

Consultări intre 
țările nordice
IN LOCALITATEA nor

vegiană Trondheim, a avut 
loc joi o reuniune a primilor 
miniștri ai Suediei, Danemar
cei, Finlandei, Islandei și 
Norvegiei, consacrată exami
nării unor probleme privind 
cooperarea între țările nor
dice pe diferite planuri, pre
cum și a intențiilor Norvegiei 
și Danemarcei de a începe 
tratative cu C.E.E. în vederea 
admiterii lor în Piața comu
nă. Intr-un comunicat difuzat 
la încheierea reuniunii, orga
nizată la inițiativa primului 
ministru norvegian, Per Bor
ten. se subliniază că partici- 
panții au hotărit crearea unui 
Consiliu ministerial nordic și 
intensificarea colaborării lor 
pe plan economic, tehnic și 
cultural. S-a convenit organi
zarea unei noi reuniuni în lu
na noiembrie, la Copenhaga, 
pentru a se discuta mijloa
cele de întărire a cooperării 
politice între țările nordice.

LA MOSCOVA au avut Io« 
tratative între delegația so
vietică, cod ușă de minis
trul de externe, Andrei Gro
mîko, și delegația vest-ger- 
mană, condusă de ministrul 
de externe, Walter Scheel. 
Intre cei doi miniștri au avut 
loc convorbiri în cursul că
rora au fost analizate pro
bleme referitoare la dezvol
tarea în continuare a rela
țiilor dintre cele două state. 
In fotografie : La sosire la 
Moscova, ministrul vest-ger
man W. Scheel, întîmpinat 

de A. Gromîko

STATELE UNITE. — Un tînăr 
new-yorkez purtînd o mas
că, ca un simbol al protes
tului general împotriva ac

centuării poluării aerului

Succesul 
ansamblului 

„Doina“ în Spania
In cadrul turneului pe 

care îl întreprinde în Spa
nia, ansamblul artistic de 
tineret „Doina“ al Mu
nicipiului București a pre
zentat la Madrid cinci spec
tacole, înregistrînd un suc
ces deosebit, remarcat de în
treaga presă spaniolă. Ziarul 
„A.B.C.“ apreciază formația 
românească, condusă de diri
jorul Dinu Stelian, drept li
nul dintre cele mai prestigi
oase ansambluri care au vizi
tat Spania in ultimii ani. 
Ziarul evidențiază „vigoarea 
execuției și veselia contagi
oasă, eleganța și coloritul fin" 
care au caracterizat progra
mul prezentat. La rîndul său 
cotidianul „Arriba" afirmă 
că „rar s-a prezentat în fața 
spectatorilor madrileni un 
ansamblu atit de disciplinat 
în evoluțiile coregrafice și 
atit de bine pus la punct sub 
raport muzical“. Cotidianul 
„Nuevo Diario" elogiază „sa
voarea populară a cîntecului 
și dansului românesc, execu
tate de un corp de balet mi
nunat și o orchestră cu soliști 
excepționali“.

Intense contacte privind 
situația din

Orientul Apropiat
O vie activitate diplo

matică se desfășoară in 
prezent Ia O.N.U. în le
gătură cu iminenta re
luare a misiunii amba
sadorului Gunnar Jar- 
ring în vederea unei so
luționări politice a con
flictului din Orientul A- 
propiat-

După cum relatează agenția 
Reuter, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a lucrat joi la 
raportul ce urmează să fie pre
zentat Consiliului de Securitate, 
prin care va anunța hotărîrea sa 
de reactivare a misiunii ambasa
dorului Jarring. Se așteaptă ca 
raportul să fie publicat în cursul 
zilei de astăzi.

Pe de altă parte, ambasadorul 
Jarring a început să-și pregăteas
că misiunea, înmulțind contac
tele cu diferiți diplomați. Joi, el 
a avut întrevederi cu ambasado
rul Israelului la O.N.U., Josef 
Tekoah, și cu ambasadorul Marii 
Britanii, Frederic Warner. Repre
zentantul personal al secretarului 
general al O.N.U. pentru Orien
tul Apropiat încearcă în prezent

să elaboreze o procedură de 'des
fășurare a consultărilor viitoare cu 
părțile direct implicate în con
flict. S-a precizat totodată că 
data începerii convorbirilor nu va 
fi anunțată decît după ce va in
tra în vigoare un acord privind 
încetarea focului între Israel, 
R.A.U. și Iordania.

încetarea focului 
intre RÂU. și Israel

WASHINGTON. — Secre
tarul Departamentului de 
Stat al S.U.A., Wiliam Ro- 
gers, a anunțat că Israelul 
și Republica Arabă Unită 
au acceptat propunerea a- 
mericană de încetare a fo
cului, care a intrat în vi
goare vineri 7 august, la 
ora 22,00 G.M.T. pentru o 
perioadă de cel puțin 90 de 
zile.

o
• SECRETARUL general al 

Organizației Națiunilor Unite, U 
Thant, a cerut guvernului Sta
telor Unite o serie de „informa
ții oficiale“ asupra planurilor a- 
cestuia de a scufunda in apele 
Atlanticului conteinere încărcate 
cu gaze toxice, a anunțat un pur
tător de cuvînt al O.N.U.

Demersul lui U Thant subli
niază îngrijorarea pe care o re
simt țările din apropierea regiu
nii în care ar urma să fie scu
fundate conteinerele amintite.

O nouă răpire la
Montevideo

s c u r*

IRLANDA DE NORD. — In cursul acestei săptămîni la Belfast — ca și în alte localități nord- 
irlandeze — au fost semnalate noi incidente. Imaginea de sus prezintă un aspect surprins pe 

una din străzile Belfastului, în timpul unui asemenea incident
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APARTHEIDUL PE BANCA ACUZĂRII
Nu întîmplâtor, atunci 

cînd în urmă cu trei ani, 
autoritățile de la Preto
ria au elaborat faimoa
sa (de tristă faimă) lege 
a „separării centrelor de 
studii superioare“ (care 
înăsprea considerabil 
discriminarea rasială în 
domeniul învățămîntului) 
ele au avut grijă ca res
pectiva legislație să fie 
adoptată de parlament 
la 3 august, adică la pu
țin timp după începerea 
vacanței universitare. 
Precauție pe deplin jus
tificată, de altfel. Se ur
mărea, evident, să se evi
te reacții din partea stu- 
dențimii, scontîndu-se pe 
faptul că tinerii din uni
versități erau dispersați 
și cu preocupări mai de
grabă turistice.

Reacția studenților a 
fost însă promptă și cu 
totul alta decît cea cal
culată de autorități. Un 
val de puternice demon
strații anti-apartheid au 
zguduit în acele zile de 
august ale lui 1967 cen
trele universitare sud-a- 
fricane. Acțiunile îndrep
tate împotriva noii le

gislații rasiste nu au în
cetat. Ele au crescut me
reu în amploare și au 
îmbrăcat formele cele 
mai diverse, antrenînd 
majoritatea studențimii. 
Anul acesta, cea de-a 
treia aniversare a adop
tării „legii scelerate“ 
(cum o denumesc stu
denții) a fost marcată, la 
început de vacanță uni
versitară, prin afirmarea 
puternică a protestului 
tinerilor, din școli și uni
versități, la 3 august, pe 
frontispiciile universități
lor din Durban, Cape- 
town, Johannesburg și 
Grahamstown puteau fi 
văzute uriașe inscripții cu 
același conținut : „EDU
CAȚIA NU ARE A FACE 
CU' CULOAREA PIELII“ 
și „APARTHEIDUL E O 
RUȘINE PENTRU CULTU
RA !“. La Capetown și 
Durban, mitinguri de 
protest au întrunit mii de 
studenți și numeroase ca
dre didactice universita
re de mare prestigiu. 
Pentru prima oară, la de
monstrațiile care s-au 
desfășurat la Capetown 
au luat parte, în masă,

elevi din licee. Intr-o am
plă informație din capi
tala sud-africană, ziarul 
vest german DIE WELT 
caracterizează aceste ac
țiuni protestatare în pli
nă vacanță școlară „una 
din cele mai ample și 
mai decise luări de po
ziție ale albilor împotri
va apartheidului“. Coti
dianul hamburghez a- 
daugă că „manifestările 
periodice și din ce în ce 
mai bine organizate ale 
tinerilor contra politicii 
de apartheid constituie 
un simplon nou în an
samblul unei mișcări an- 
tirasiste care se face 
mereu mai simțită, mai 
ales în cercurile genera
ției tinere din R.S.A.“.

Noua explozie de pro
test care a marcat împli
nirea a trei ani de la a- 
doptarea legii „separării 
centrelor de studii supe
rioare“ relevă, odată mai 
mult, faptul că respecti
va legislație rasistă în 
domeniul universitar nu 
a făcut decît să întă
rească sentimentele anti- 
rasiste în rîndul tinerilor 
albi din Africa de sud,

ducînd la crearea unui 
veritabil front anti-apar
theid care cuprinde ma
joritatea studenților albi 
și a cadrelor didactice 
din universități.

In fruntea acțiunilor 
contra apartheidului ale 
studenților (numai în ul
timul an universitar au 
fost semnalate peste 40 
de demonstrații, marșuri 
și greve de protest stu
dențești) se află una din 
cele mai puternice orga- 
hizații studențești din 
Republica Sud-Africană, 
Uniunea Națională a 
Studenților sud-africani 
(N.U.S.A.S.), grupînd pe
ste 25 000 de studenți, 
albi și negri. Principalul 
ei obiectiv îl constituie 
lupta pentru înlăturarea 
barierelor care împiedi
că accesul tinerilor afri
cani în facultăți (actual
mente, numai trei școli 
superioare primesc și stu
denți de culoare, toate 
celelalte fiind rezervate 
în exclusivitate albilor).

Una din cele mai efi
ciente activități inițiate 
de N.U.S.A.S. a fost în
ființarea unui „Comitet

sud-african pentru spriji
nirea studenților de cu
loare“ (S.A.C.H.E.D.) care 
strînge fonduri ce permit 
acordarea unor burse 
unui număr de studenți 
africani. Acest comitet 
sprijină, totodată, cu 
material didactic și in
demnizații pentru acope
rirea taxelor, tineri a- 
fricani care urmează 
cursurile fără frecvență.

Cu excepția interzicerii 
oficiale a activității, toa
tă gama măsurilor repre
sive a fost adoptată de 
autoritățile rasiste împo
triva N.U.S.A.S. : lideri 
arestați, membri exma
triculați etc. Mișcarea 
antiapartheid cîștigă însă 
mereu teren în masa ti
neretului. Pînă nu de
mult Afrikansee Sțudăn- 
tenbond (organizație gru
pînd circa 20 000 de stu
denți) desfășura doar ac
tivități turistice, sportive 
și culturale. Acum ea 
cooperează cu N.U.S.A.S. 
la manifestări contra a- 
partheidului.

EM. RUCĂR

• POLIȚIA uruguayană a 
confirmat că in cursul dimine
ții un nou funcționar nord-ame- 
rican, dr. Claude Fly, angajat 
de guvern a fost răpit la Mon
tevideo de către organizația ile
gală Tupamaros. Nu se cunosc 
încă împrejurările răpirii sale. 
Comunicatul poliției precizează 
numai că automobilul funcțio
narului american a fost desco
perit într-unul din suburbiile 
capitalei Uruguayului.

• LA ANKARA a fost semnat 
un protocol privind schimburile 
culturale dintre R.P. Albania și 
Turcia pe anii 1970—1971, rela
tează agenția ATA.

Protocolul a fost semnat cu 
prilejul vizitei în Turcia a unei 
delegații culturale albaneze, con
duse de Mișto Treska, președin
tele Comitetului albanez pentru 
relații de prietenie și culturale 
cu străinătatea.

Flota comercială 
mondială

• FLOTA comercială mondială 
a crescut în ultimele 12 luni cu 
7,6 la sută. Potrivit unui raport 
publicat de Institutul pentru na
vigație din Bremcn, flota comer
cială a lumii este formată în pre
zent din 28 485 de vase maritime 
cu un deplasament total de 
211 939 000 tone. Creșterea cea 
mai importantă a înregistrat-o 
Cota tancurilor petroliere, care 
numără în prezent 5 826 de uni
tăți, cu un deplasament total de 
85 501 000 tone.

Furtuni în Polonia
• REGIUNILE de sud ale Po

loniei, lovite recent de ploi și 
inundații, au fost bîntuite în ul
timul timp și de furtuni care au 
produs dificultăți suplimentare 
lucrărilor de recoltare — rela
tează agenția PAP. Cu toate e- 
forturile depuse, au loc unele în- 
tirzieri în recoltarea și expedie
rea cerealelor de pe arii„ Nume- . 
roase culturi au fost culcate la 
pămint de vinturile puternice și 
pot fi recoltate numai, manual, 
iar în unele locuri a căzut grin
dină, provocînd pagube semănă
turilor și livezilor.

Incidentele din 
irlanda de nord

• ÎN ORAȘUL Londonderry 
din Irlanda de nord, continuă 
incidentele între populația ca
tolică și trupele britanice.

în cursul nopții, poliția 
a făcut uz de gaze lacrimoge
ne pentru a împrăștia țin grup 
de manifestanți în cartierul 
catolic Bogside. Mai multe 
persoane au fost arestate.

Surse ale poliției au mențio
nat că în capitala nord irlan
deză atmosfera se menține 
calmă.

Guvernul Irlandei de nord 
a respins cererea unui '• grup 
de deputați aparținînd majo
rității parlamentare privind 
aplicarea „împuternicirilor 
speciale“ care autorizează de
tenția preventivă fără ju
decată a celor suspectați de 
a fi provocat dezordini pu
blice. în urma unei reuniuni a 
guvernului, . ministrul de in
terne a precizat că guvernul

nu are intenția în momentul 
de față de a lua măsuri în a- 
cest sens.

Convorbirile 
sovieto-americane

• LA SEDIUL ambasadei 
S.U.A. din Viena a avut loc vi
neri cea de-a 30-a ședință de 
lucru a reprezentanților Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite cu 
privire la limitarea înarmărilor 
strategice.

• SECRETARUL general al 
Universității din Santiago de 
Chile, Ricardo Lagos, a anun
țat stabilirea „unui amplu 
program de schimburi cul
turale intre universitățile chi
liene și cubaneze“. Ricardo 
Lagos, împreună cu un grup 
de profesori chilieni, a făcut 
recent o vizită în Cuba la in
vitația Ministerului Invăță- 
mintului, cu care prilej s-a 
stabilit posibilitatea unor 
schimburi culturale de per
spectivă.

• PREȘEDINTELE Republicii 
Democratice Congo (Kinshasa)

și-a încheiat vizita sa oficială de 
trei zile la Washington. în capi
tala federală americană el a con
ferit cu președintele Nixon, se
cretarul de stat al S.U.A., Wi- 
Uiam Rogers, și cu alte oficiali
tăți. în cadrul întrevederilor au 
fost abordate probleme referi
toare la situația din Africa, rela
țiile Statelor Unite cu țările din 
acest continent, precum și pro
bleme de interes reciproc.

Președintele Mobutu își conti
nuă vizita in Statele Unite, în 
itinerariul său fiind incluse ora
șele San Francisco și Los An- 
geles.

Delegație sudcineză la 
Pekin

• AGENȚIA China-Nouă a- 
nunță că joi a sosit la Pekin 
președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției Sudaneze, 
Gaafar El Numciry, care, la in
vitația guvernului R.P. Chineze, 
va face o vizită oficială în aceas
tă țară. La sosire, oaspetele su
danez a fost întimpinat de Ciu 
En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, și de 
alte persoane oficiale.
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„Numai vîrful 
icebergului“...

încetarea recentei greve a docherilor a pus oare capăt con
flictelor sociale din Marea Britanie? Majoritatea observatori
lor sînt de părere că dificultățile guvernului Heath în această 
problemă se află de abia la început. Pe acest front se între
vede o puternică confruntare intre pături largi de salariați 
sindicalizați și cabinetul conservator.

Primul ministru, Edtvard Heath, a făcut din problema greve
lor unul din punctele cheie ale campaniei sale electorale. Partidul 
conservator a prezentat date oficiale, potrivit cărora, în cursul 
anului trecut în Marea Britanie s-a înregistrat o cifră record 
de 3 116 greve, la care au participat 1 650 000 de salariați pro- 
vocîndu-se pierderea a 6,8 milioane zile de muncă. Anul acesta 
însă „pacea socială" nu numai că nu a fost restabilită, dar nu
mărul acțiunilor cu caracter revendicativ ale muncitorilor bri
tanici depășește pe cel din perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Numai in primele cinci luni din 1970 s-au înregistrat 
1 923 greve față de 1234 în aceeași perioadă din 1969. Iar lu
crurile, după cum se apreciază la Londra, manifestă mai cu- 
rind o tendință de înrăutățire decit un curs spre aplanarea con
flictelor de muncă.

Ce a determinat actuala situație în relațiile dintre salariați și 
patronat ? Presat de dificultăți economice, fostul guvern labu
rist a pus in aplicare, in urmă cu aproximativ trei ani, așa 
zisa politică de „înghețare a prețurilor și salariilor“. Aceasta 
însemna un angajament, atit din partea patronatului cit și a sa- 
lariaților, de a menține statu-quo-ul și de a nu întreprinde nici 
un fel de acțiuni ce ar fi putut să ducă la o creștere a pre
țurilor sau a salariilor. Fapt este însă că angajamentul respec
tiv a fost respectat într-o manieră unilaterală. Așa se face 
că în timp ce salariile nu au sporit aproape deloc, prețurile 
au înregistrat o permanentă curbă ascendentă. Numărul mare 
de greve organizate atit în anul 1969 cit și în 1970 nu a con
stituit decit răspunsul muncitorilor la tendința patronatului 
de a crește prețurile, menținind în aceiași timp salariile la un 
nivel scăzut.

In momentul de față, după cum relatează presa londoneză, 
salariații din cele mai diverse sectoare de activitate reven
dică o sporire a salariilor in concordanță cu creșterea costu
lui vieții. Printre aceștia se află 54 000 de marinari, 350 000 
muncitori agricoli, 98 000 șoferi de autobuze, 190 000 feroviari, 
300 000 mineri, 750 000 salariați municipali, 300 000 infirmiere 
și 242 000 învățători. In fiecare din aceste sectoare poate fi 
declanșată în orice moment o grevă. Dar valul nemulțumirii 
sociale este mult mai profund, ceea ce i-a și determinat pe 
unii observatori să considere că sectoarele menționate mai 
sus reprezintă „doar vîrful icebergului“.

Principala problemă căreia trebuie să-i facă față guvernul 
conservator este cum să pună capăt așa-ziselor „greve neofi
ciale“. De fapt, potrivit statisticilor, aproximativ 95 Ia sută 
din grevele britanice1 sînt „neoficiale“. Aceasta înseamnă că 
ele au fost declarate fără un „preaviz“, la nivelul unor fa
brici, secții de uzine sau instituții, și fără aprobarea condu
cerii sindicatului pe ramură. Ziarele britanice relevă că gu
vernul Heath a elaborat deja textul unui proiect de lege prin 
care sînt interzise grevele „neoficiale“. Potrivit acestei legi, 
orice grevă nu va putea avea loc decît dacă este anunțată cu 
8» de zile înaintea declanșării ei, contravenienții puțind fi 
aduși în fața tribunalelor. Și, totuși, nu a trecut neremarcat 
faptul că Robert Carr, ministrul pentru problemele forței de 
muncă șt productivității, ezită să prezinte acest proiect de lege 
spre aprobare Camerei Comunelor. Motivul este simplu : sindica
tele au arătat că se opun categoric unei asemenea măsuri, 
iar patronatul nu s-a arătat prea entuziasmat intrucit orice 
tentativă de a aduce un conflict de muncă în fața unui tri
bunal ar avea drept urmare înrăutățirea relațiilor firmei res
pective cu sindicatele pe timp de mulți ani.

P. NICOARĂ

KTiparul I Combinatul poligrafie „Casa Scînteii'


