
COMENTARIUL

POLITIC

CONGRE
SUL X
de AL. 1VASIUC

Săptămîna «are a trecut, 
întreaga noastră țară a 
sărbătorit împlinirea unui an 
de la Congresul al X-lea al 
Partidului, eveniment politic 
de seamă. Ia punctul unde 
politica înseamnă deja isto
rie, conștientă că se face 
sub ochii noștri. Sărbători
rea lui de săptămîna trecută 
a fost un prilej de reafir
mare a hotărîrilor sale ce 
deschid o nouă etapă în 
dezvoltarea societății socia
liste românești. Să ne oprim 
și noi un moment asupra 
principalelor sale linii direc
toare, ca să ne împrospă
tăm acest program ce re
prezintă nu numai indicarea 
unui curs ferm al politicii 
interne și externe a țării dar 
și răspunsul nostru la soli
citările uriașe ale epocii, un 
răspuns ghidat de principiile 
generale ale marxism-leni- 
nismului, adaptate condiții
lor și necesităților noastre 
specifice. Marxism-leninis- 
mul se dezvoltă creator toc
mai prin trecerea sa din ca
drul teoriei în cel al prac
ticii social-istorice directe și 
în acest sens hotărîrile Con
gresului X, luate în urma a- 
nalizei cuprinse în vastul ra
port prezentat de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
reprezintă o îmbogățire a 
marxism-leninismului, o con
tribuție românească la pro
gresul său. Mularea princi
piilor generale pe realități 
concrete este dovada cea 
mai convingătoare a carac
terului nedogmatic, creator, 
deci cu adevărat marxist- 
leninist al politicii Partidului 
Comunist Român.

Să încercăm să gîndim a- 
cest program într-o per
spectivă largă, mondială, să 
observăm la ce răspunde el. 
Desigur, prin însăși menirea 
sa, dezvoltarea socialistă are 
ca scop satisfacerea nevoi
lor maselor, creșterea conti
nuă a bunăstării lor, ridi
carea nivelului de civilizație 
pe o nouă treaptă. însă a- 
ceastă dezvoltare se face în 
condițiile unei importante 
revoluții tehnico-științifice pe 
plan mondial, fapt care per
mite o creștere în ritm ra
pid a potențialului econo
mic, o înflorire fără prece
dent în istorie. în același 
timp, tocmai acest ritm 
înalt al progresului presu
pune eforturi sporite, spe
ciale, o extraordinară con
centrare de energii. Noi a- 
vem de lichidat o serioasă 
rămînere în urmă, rezultat 
al agitatei noastre istorii, și 
nu sint multe momente lă
sate pentru această aducere
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Proletari din toate țările, uniți-Vă !

j CUM
I SE NASC
I ORASELE
J Reportaj de P. MIHA!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST..  —.   - -. . ...  .

ŒEEAUGUSTnæ0

ANUL XXVI, SERIA II. Nr. 6603

Din nou,

6 PAGINI — 30 BANI MARȚI 11 AUGUST 1970

• CLUJ : 20 de întreprin
deri industriale și-au înde
plinit sarcinile de plan pri
vind volumul producției 
globale pe actualul cinci
nal. Analizînd cu atenție re
zervele interne, oamenii 
muncii din județul Cluj s-au 
angajat sâ realizeze, pînă la 
sfîrșitul acestui an, o pro
ducție globală suplimentară 
în valoare de 4,6 miliarde 
leî față de prevederile ini
țiale ale planului cincinal.

• HARGHITA : la 7 au
gust, unitățile industriale ale 
județului precum și lucrăto
rii din cooperația meșteșu
gărească au raportat 
plinirea principalilor 
catori de plan 
1966—1970.

Oamenii muncii 
ghita — români
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înde- 
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BRA MARILOR
PREMIERE

Impresionanta stagiune industrială pe care ne-o oferă, de aproape un deceniu, gigantica „scenă" de 
la Porțile de Fier, cunoaște în fiecare vară, momentele de puternică tensiune ale premierelor absolute. 
De fiecare dată, întocmai ca într-un teatru cu profilul cel mai complex, ni se oferă „reprezentații“ de 
cele mai diverse dimensiuni și modalități, în cele mai neprevăzute „viziuni regizorale“.

...Parcă ieri, într-un început de vară de acum patru ani — ni se înfățișase premiera unui... epi
log : încheierea batardoului. „Baletul“ viguros al miilor de constructori, călcînd pe un fund de Dunăre 
uscat pînă la... nevoia de a fi umezit cu cisternele-stropitori, ne emoționase profund, îmbogățindu-ne cu 
mîndria de a ne afirma, încă o dată, ca un popor a cărui putere vrăjită îl face să transforme funda
mental, fie și cel mai nesupus peisaj.

din 
ȘÎ 

ghiari — se angajează să 
realizeze pînă la finele anu
lui, peste prevederile cinci
nalului, o producție supli
mentară în valoare de a_- 
proximativ 1,3 miliarde lei.

...Cu trei ani în urmă, tot în 
vară, ne adunasem, cu sufletul 
la gură, într-un amfiteatru de 
dimensiunea întregii țări, la un 
moment inaugural, la un „pro
log“ al cărui text se scria lapi
dar, cu vorbe și înțelesuri din 
cel mai trainic beton : se turnau 
primele bene de materie dură în 
fundația obiectivului Centrală, 
lăcașul viitor al celor șase turbi-

ne, al celor șase nestemate Ia 
strălucirile cărora visau construc
torii de-aici (și visa întreaga 
țară împreună cu ei) încă de pe 
cînd.se bătuse primul țăruș în 
cîmpurile aride, prăfoase ale a- 
nonimei, pe-atunci, Gura Văii.

...Acum doi ani ni se propuse
se premiera unui „balet meca
nic“ derulat pe scena îngustă a 
noii linii ferate, suită pe dealuri

BUNĂSTAREA POPORULUI
OBIECTIV FUNDAMENTAL
AL POLITICII PARTIDULUI

ce păreau inaccesibile „muncito
rilor de rind“ și însăilată prin 
zeci de tunele și viaducte.

...Anul trecut, în VARA DE 
AUR a celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân, pe estrada de timp festiv 
a primului sfert de veac împli
nit de la 23 August 1944, gon
gul amplu rezonant al unei noi 
premiere a fost bătut în metalul 
primei Ecluze. Porțile de oțel 
s-au''deschis atunci într-o plasti
că lină, apele năvălind pe un 
nou făgaș au întregit, contra- 
punctic, bătăile de inimă ale în
tregii țări, iar primele nave au 
lunecat prin recentele porți inau- 
gurînd un șir nesfîrșit de cetăți 
plutitoare, șir care avea să ro
tunjească, zilele trecute, suma de 
22 000 !

, .„Și iat.ă-n.e acum, urmărind 
,flin „stalul“ acestui august, al 
superbelor semnificații, clipele 
de febră ce preced încă o nouă 
premieră a Porților de Fier : ro
tirea către producție a primei 
turbine.

Să ridicăm un colț de cortină

O fotografie „banală“: un 
tablou de comandă, în apa
rență, ca oricare altul. Dar 
numai in aparentă. In reali
tate o fotografie istorică : pri
mul tablou de comandă in
stalat și intrat în funcțiune la 
Hidrocentrala Porțile de Fier. 
Deocamdată, el înregistrează 
semnalele unor probe. In cu
rînd le va înregistra pe cele 

ale fluxului productiv.

Foto; O. PLECAN

LA 15 SEPTEMBRIE

O dată cu continuarea consec
ventă a politicii marxist-leninis- 
te de industrializare socialistă a 
țării și de modernizare a agri
culturii Mastre socialiste, o 
dată cu dezvoltarea pe mai de
parte a bazei tehnice-mate- 
riale a societății, eforturile 
constructive ale tuturor oa
menilor muncii converg spre 
creșterea sistematică a bu
năstării întregului popor, căci, 
așa cum sublinia Rezolu
ția Congresului al X-lea al 
uartidului. „ridicarea nivelului 

de trai al poporului, creșterea 
gradului de bunăstare și civili
zație al națiunii noastre socialis
te este țelul suprem al politicii

Prof. univ. dr.
CONSTANTIN DANCIU

Aspect din constelația industrială a Piteștiului

partidului, rațiunea întregii noa
stre activități, obiectivul central 
al construcției socialismului“.

Ridicarea nivelului de trai este 
strîns legată de creșterea veni
tului național, acesta ca va
loare nou creată de munca pro
ductivă, constituie unica sursă a 
fondului de consum și a fondu
lui de acumulare, care asigură 
prezentul și viitorul bunăstării 
poporului. într-adevăr, dacă fon
dul de consum este destinat sa
tisfacerii nevoilor materiale și 
culturale prezente ale membrilor 
societății fondul de acumulare, 
folosit pentru dezvoltarea pro
ducției sociale, asigură temelia 
prosperității viitoare a acestora.

Urmărind cu consecvență creș
terea bunăstării poporului, parti
dul nostru a vegheat și veghea
ză la asigurarea unei corelații 
optime între fondul de acumula
re și fondul de consum. Din ve
nitul național, aproximativ 30% 
a fost destinat acumulării și 70% 
consumului. Menținerea unei ra
te înalte a acumulării a consti
tuit temelia dezvoltării rapide a 
economiei naționale și a îmbu
nătățirii continue a standardului 
de viață al poporului. Desigur că 
reducerea ratei acumulării ar 
putea permite pentru moment o 
creștere mai accentuată a con
sumului, dar aceasta ar avea, în 
perspectivă, urmări profund ne-

gative, ducind la scăderea ritmu
lui dezvoltării economice, la fri- 
narea progresului general al e- 
conomiei și deci la îngustarea 
inevitabilă a bazei materiale a 
ridicării nivelului de trai. Parti
dul nostru nu poate admite o a- 
semenea perspectivă.

(Continuare în pag. a V-a)

și să pătrundem la fel de emo
ționați ca și protagoniștii, în 
„culisele“ unde se pregătește e- 
venimentul:

...Scena noii premiere este blo
cul „Centrală“ (vă amintiți pre-

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a 111-a)

SECRETARUL 
U. T. C.

Lingă 
numele 

organizației, 
numele tău

Debuteazà 
clasa a X-a 

a școlii 
generale

Pe maiestuoasele sale porți 
metalice, „Teatrul tineretului“ 
din Sibiu are înscrise, discret, 
pentru memoria oamenilor și a 
timpului, cuvintele: „Executat 
de tinerii din organizația V.T.C. 
de la Întreprinderea „Balanța“. 
Mai poate fi citit acolo anul,

„1969“, iar alături două litere ! 
„F“ și „M“. La construcția tea
trului, tinerii care își puseseră a- 
colo semnătura avuseseră o par
ticipare amplă, de prestigiu. Era 
firesc ca numele organizației lor 
să se adauge, ca un adevărat cer
tificat de calitate, la măiestria

lucrărilor. Mai rămînea însă o 
întrebare, la care nu-mi puteam 
răspunde : care este semnifica
ția celor două litere ? Numele

ION TRONAC

(Continuare în pag. a Il-a)

Tn județul Ilfov,-11 722 de bă
ieți și fete au absolvit. în anul 
școlar trecut, clasa a VUI-a. O 
vastă rețea școlară — aflată pe 
teritoriul județului și comple
tată, ca profil, de unități din a- 
fara granițelor sale — deschide 
acestui numeros detașament de 
adolescenți perspectiva conti
nuării studiilor. 12 licee teore
tice, 5 licee de specialitate, 11 
școli profesionale și numeroase 
posibilități de ucenicie la locul 
de muncă, plus accesul la școlile 
din municipiul București din 
împrejurimile județului, reu
șesc să absoarbă un număr 
însemnat din promoția .amintită. 
Dar nici cei care nu s-au pre
zentat ori n-au reușit la con
cursurile de admitere în școlile 
postgenerale nu pierd calitatea 
de elev. Ei reprezintă a doua 
serie de tineri care beneficiază 
de trecerea la învățămîntul ge
neral de 10 ani.
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6 ZILE, 6 CĂRȚI SCRISE SPECIAL PENTRU CITITORII NOȘTRI

n curînd BIBLIOTECA SERIAL a „Scînteii
Colaboratorii noștri de specialitate 

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

Ele vor apare 
ziarului.

Deocamdată vi

îr. curînd în paginile

ie prezentăm :

O introducere în știința con-1. MANAGEAMENT :
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-

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 atîtea ca
pitole importante ale serialului nostru.

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.

4. CULTURISM — CURS-CONCURS î 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

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.

I 
I 

tineretului“ I
I 

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

★

• 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" !

Trecutul, an. școlar va intra în 
istoria învățămîntului modern 
românesc ca anul de început al 
școlii generale și obligatorii de 
10 ani. Departe de a fi fost fo
losit cu titlu experimental a- 
cest an de început a reușit nu 
numai să cuprindă o mare ca
tegorie de tineri — altfel rămași 
în afara unor forme organizate 
de instrucție și educație — ci 
să și impună’ în ochii elevilor 
și părinților măsura de prelun
gire a duratei școlii generale ca 
o formă de pregătire viabilă și 
utilă atît pentru volumul de cu
noștințe pe care-1 oferă cit și 
pentru caracterul preprofesio- 
năl al ultimelor sale două clase. 
La finele acestui an de început 
— care n-a fost nici general .și 
nici obligatoriu (generalizarea 
școlii de 10 ani urmînd să fie 
înfăptuită total, conform direc
tivelor Congresului al X-lea, al 
partidului, abia în anul 1973) se 
constată că elevii care au frec
ventat clasa a IX-a au. fostcîș- 
tigați pentru acest tip de școală. 
Cel puțin în județul Ilfov nu 
s-a înregistrat nici o „dezer
tare", în sensul că elevii n-au 
solicitat examene de diferență 
pentru clasa a IX-a liceală, n-au 
concurat la examenele de ad
mitere în școli profesionale. Pe 
ce se bazează succesul pe care 
și l-a cucerit clasa a IX-a ?

în anul școlar trecut au func
ționat în Ilfov 32 de clase a 
IX-a (dintre care 25 în mediul 
rural) dispuse în 29 de locali
tăți. Au fost frecventate de 635 
elevi și situația lor școlară se 
prezintă astfel: 549 au promo
vat, 55 sînt corigenți ori n-au 
situația încheiată, 31 au fost de
clarați repetenți. De un deose
bit interes s-au bucurat orele 
de practică efectuate, în mediul 
rural, în sectoarele zootehnice, 
legumicole și chiar la cultura 
cerealelor ale fermelor și coo
perativelor agricole. Ha orașe,

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a 11-a)
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REȚEAUA ȘCOLILOR
DE SPECIALIZARE
POSTLICEALA

Pupă cum am mal anunțat. W- 
recția generală a învățămîntului 
profesional și tehnic din Ministe
rul învățămîntului a elaborat un 
îndrumător pentru admiterea în 
școlile de specializare postliceală. 
începind de astăzi vom publica 
lista acestor școli :

.JUDEȚUL ALBA

Școala de specialnsare postliceală 
pentru industria metalurgică — 
AIUD, str. Ion Creangă nr. 26. Mi
nisterul Industriei Metalurgice.

— Electromecanic pentru mașini 
și utilaje (invățămînt seral).

Școala de specializare postliceală 
pentru industrializarea lemnului 
— BLAJ, str. Dr. Petru Groza nr. 
25, Telefon 260. Ministerul Indus
triei Lemnului.

— Tehnologia produselor semi
fabricate superioare din lemn.

revistă realizările celor trei luni 
ce au trecut de la deschiderea a- 
cestuia. S-a amintit, cu acest pri
lej, că o suprafață de 23 30« hecta
re a fost predată celor 8 cooperati
ve agricole și întreprinderi agrico
le de stat, beneficiare. Față de 
graficul la zi suprafața este mai 
mare cu 1 700 hectare. In cele trei 
luni excavările însumează șase 
milioane metri cubi pămint, lun
gimea canalelor săpate atinge 1 000 
de kilometri, iar a conductelor de 
beton și metal, montate, peste 500 
kilometri. Acum, s-a subliniat la 
careul brigadierilor, în fiecare se
cundă 51 metri cubi de apă sint 
pompați de stațiile Pietroiu șl 
Borcea. Cu acest prilej brigadierii 
de pe Șantierul Național al Tine
retului Pietroiu — Ștefan cel Mare 
s-au angajat, ca în cinstea zilei 
de 23 August, să depășească sarci
nile inițial asumate, pînă la sfîr- 
șitul lunii septembrie cu 15 000 
hectare.

Pentru rezultatele obținute, bri
gada condusă de Nlcolae Crăciu- 
nescu a primit ..Diploma de onoa
re“ a C.C. al U.T.C. Aceeași dis
tincție a fost acordată si tinerilor 
Gheorghe Neagu, Nlcolae Saru și 
Ion Guță.

Inițiativa

ACȚIUNE DE 
ÎNFRUMUSEȚARE 
A LOCALITĂȚILOR

G. SASU

JUDEȚUL ARAD

CONGRESUL 
REGIONAL AL

Școala de specialnare postliceală 
pentru industria construcțiilor de 
mașini — ARAD. str. Armata Po
porului Jir. 31 A, Telefon 36.89. 
Ministei-ul Industriei Construcții
lor de Mașini.

— Proiectări in industria con
strucțiilor de mașini.

Școala de specializare postliceală 
de construcții — ARAD. Calea Ar
matei Roșii nr. 39—41, Telefon 
28 33. Consiliul popular județean.

— Instalații tehnico-sanitare, În
călzii! centrale și ventilații.

Școala de specializare postliceală 
sanitară — ARAD, B-dul Republi
cii nr. 77. Telefon 24 89. Ministerul 
Sănătății.
_ Asistentă 

de ocrotire ; 
de pediatrie ; 
de laborator ; — —-—
cie ; tehnică dentară.

Școala de specializare postliceală 
de hidrologie — ARAD, str. N. 
Grigorescu nr. 8—10. Telefon 16 45. 
Ministerul Agriculturii șl Silvicul
turii.

— Protecția calității apelor ; 
meteorologie ; hidrologie.

Școala de specializare postliceală 
pentru industria construcțiilor de 
mașini — ARAD, Calea Armatei 
Roții nr. 39—41, Telefon 28 23. Con
siliul popular județean.

— Proiectări în industria con
strucțiilor de mașini.

JUDEȚUL ARGEȘ

medicală ; asistentă 
asistentă medicală 

asistentă medicală 
asistentă de farma-

Școala de specializare postliceală 
pentru industria construcțiilor de 
mașini — COLIBAȘI-ȘTEFĂ- 
NEȘTI, Telefon 1 20 03. Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini.

— Proiectări în industria con
strucțiilor de mașini.

școala de specializare postliceală 
sanitară — PITEȘTI, str. Nicolae 
Bălcescu nr. 147. Telefon 83 34. 
Consiliul popular județean.

__Asistentă medicală ; asistentă 
medicală de laborator ; asistentă 
de farmacie.

Școala de specializare postliceală 
pentru construcții — PITEȘTI, str. 
Războieni nr. 35, Telefon 976 — 
1 20 67. Ministerul Construcțiilor 
Industriale.

— Devize si măsurători în con
strucții (învățămint seral) ; dese
nator (invățămînt seral)..

UNIUNII
INTERNAȚIONALE 
DE ȘTIINȚE 
FIZIOLOGICE

Lunî dimineața au început, 
la Brașov, lucrările Congresului 
regional al Uniunii internațio
nale de științe fiziologice, care 
are loc sub auspiciile Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia și cele ale Academiei de 
Științe Medicale, Institutului de 
Fiziologie Normală și Patologi
că „Dumitru Danielopolu și 
Societatea de Fiziologie. La 
Congres, ale cărui lucrări du-

Pentru ca fiecare localitate 
să-și sporească zestrea de fru
musețe locuitorii județului Ga
lați și-au propus să planteze în 
sate și orașe, mii de pomi și ar
buști ornamentali, să amenajeze 
parcuri și zone verzi, să constru
iască din beton trotuare. Cu alte 
cuvinte, să execute prin muncă 
voluntar-patriotică. lucrări în 
valoare de 110 milioane lei.

Eforturile au fost rodnice : 
acum, in preajma sărbătorii eli
berării, ei pot raporta că planul 
anual de gospodărire și înfru
musețare a localității a fost în
deplinit și depășit. Numai pînă 
la 1 august se executaseră lu
crări in valoare de 135 milioane 
lei.

Potrivit tradiției, o contribu
ție importantă la realizarea a- 
cestor lucrări și-au adus organi
zațiile, U.T.C. Miile de tineri din 
județul Galați, colaborind strins 
cu consiliul popular din locali

tate, au plantat 8 500 
și arbuști ornamentali 
gajamentu! fiind de 5000) au a- 
menajat 53 000 
și 44 000 m.p. 
struit 2 500 m 
baze sportive.

pomi 
(an-

m.p. spații verzi 
peluze ; au con- 
trotuare și 22

I. CHIRIC

•.Z :

cipiă^sioio d^v’anrt CARTEA MUNȚILOR 
personalități de prestigiu ale I
vieții medicale din 31 de ța i I j Riiciira DlimKrAvă de pe toate continentele. I ae Ducura UUITlDrava

Cuvintul de deschidere aCuvintul de deschidere a fast 
rostit de acad. Grigore Benetato, 
președintele Comitetului de_ or- 
ganizare. A luat apoi cuvintul 
Wallace O. Senn, președintele 
Uniunii Internaționale de Știin
țe Fiziologice. în cadrul ședin
ței de deschidere au mai rostit 
cuvinlări : Miron Nicolescu,
președintele Academiei _ Re
publicii Socialiste România, 
Dan Enăchescu. ministrul sănă
tății. Ștefan Milcu. vicepreșe
dinte al Academiei de științe 
medicale, Gheorghe Nițescu, 
rectorul Institutului Politehmc- 
Brașov. Constantin Suțu. p 
mărul municipiului Brașov.

A. VELEA

(In numerele următoare vom 
publica rețeaua școlilor de spe
cializare postliceală din celelalte 
Județe ale țării). «1^

PRIMUL CAREU

Editura „Stadion“ ne prilejuiește 
o agreabilă reîntilnire cu „Cartea 
munților“ a scriitoarei Bucura 
Dumbravă, într-o nouă ediție. În
soțit de un studiu introductiv, de 
numeroase fotografii al căror su
biect sint munții noștri falnici cu 
frumusețile lor neasemuite, volu
mul este un autentic îndreptar, un 
sfătuitor pentru iubitorii naturii, 
o invitație irezistibilă și o pledoa
rie elocventă pentru drumeție, 
încă dintru început (..închinare”) 
autoarea trădează adresa operei : 
„închin această carte tineretului. 
Doresc tineretului dorul de 
munte...“

Așadar, tinărul excursionist, va 
afla parcurgînd capitolele cărții : 
„Plecarea", „Tovarășii“, „Hainele 
șl dichisul drumețului“, „Hrana“, 
„Economia forțelor", „Focul", 
„Stînele“, „Florile“, „Anotimpuri
le", „Stîncile“ etc., o mulțime de 
lucruri de maximă trebuință, sfa
turi practice, utile, dar lectura ii 

crea, in același timp, o stare

(Urmare din pag. 1)

Sîmbătă a fo»t convocat careul 
brigadierilor de pe Șantierul Na
țional al Tineretului Pietroiu — 
Ștefan cel Mare care a trecut în

Mangalia Nord. Pe plajă în sta
țiunea Jupiter

X

ÎNTREPRINDEREA „AGREMENT Șl DECORATIUNI“ 
str. 30 Decembrie nr. 44, sector 4

aduce la cunoștință celor interesați că primește candidați 
(băieți) în vîrstă de pînă la 18 ani, cu domiciliul în Bucu
rești sau pe o rază de 50 km în jurul Bucureștiului, pentru 
calificare în meseria de lăcătuș — industria constructoare 
de mașini și timplari prin

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ 
cursuri de zi cu durata de 3 ani

Tnscrierile se fac pînă la data de 1 septembrie 1970, la 
sediul întreprinderii pe baza următoarelor acte :

— certificat de 8 clase in original
— certificat de naștere (copie legalizată)
— fișa medicală, buletin de analiza sîngelui și microra

diografie
— buletin de identitate.
Examenul de admitere se va ține între 1 și 14 septembrie 

1970 și va consta din probe scrise și orale la limba română 
și matematică din materia claselor V—VIII.

Pe timpul școlarizării se asigură elevilor toate drepturile 
prevăzute de legile în vigoare.

Relații suplimentare la telefon 13 69 59, biroul personal, 
sau la secretariatul Grupului școlar C.P.M.B. nr. 2 din șo
seaua Chitiia nr. 128, telefon 18 30 05.

cui voiau să-l rostească ? Am fost 
sfătuit să-l întreb pe secretarul 
organizației U.T.C. ...

Ceva mai tîrziu, discuția cu el 
a început în stilul obișnuit al re
latării autobiografice și a și con
tinuat astfel, o vreme, cu mo
mentul absolvirii, cu repartizarea 
la Uzina „Balanța“ din Sibiu...

„Din noiembrie 1963 lucrez 
ca secretar U.T.C. — o muncă 
grea, dificilă, un timp din viața 
mea în care nu mi-a fost nicioda
tă ușor, atunci la început, mai 
ales. E o biografie neobișnuită, 
aș zice, ca însăși biografia orga
nizației noastre care atunci nu 
era printre cele mai bune din o- 
raș, dimpotrivă. Am avut destu
le greutăți și porneam la drum 
cu semne de întrebare. Dar mi 
s-a spus : Ești tînăr, ai voință, 
sint băieți buni în comitet, ai și 
ceva experiență în munca de or
ganizație, o să faci față... Aveam 
atunci în organizație 320 uteciști 
și eu, noul lor secretar, eram 
convins că sînt tineri buni, va
loroși, doream să ne afirmăm ast
fel, împreună, în uzină și în a- 
fară și voiam să le dau, tuturor, 
prin mine, imaginea a ceea ce 
înseamnă să fii un adevărat se
cretar de organizație. Am reușit, 
într-adevăr am reușit, cultivîn- 
du-le sentimentul încrederii. Stă
team zile la rînd de vorbă cu 
fiecare tînăr, în schimburi, pînă 
noaptea tîrziu, cu membrii co
mitetului, apoi chibzuiam îm
preună la ceea ce aveam de fă
cut, știindu-le frămîntările, pre-
■ ■■■■■■■■■■■I

de euforie, pentru cî paginile au
toarei — una din inițiatoarele tu
rismului românesc — sint scrise 
cu căldura și inspirația poetului. 
Pe cine nu mișcă descrierea splen
dorilor lacurilor din Făgăraș, a 
adierilor răcoroase, a popasurilor 
pe drumurile de munte ? Scriito
rul șl omul de știință, Ion Simio- 
nescu, recomanda astfel cartea 
Bucurei Dumbravă la prima ei 
apariție cu 45 de ani in urmă : 
„E o chemare vibrantă, intensă, 
colorată de o emoțiune stăpînită, 
către niște tovarăși așa de apro- 
piați, dar atît de depărtați pentru 
tnulți, atît de înviorători, atît de 
imbelșugați. Dar ceea ce dă cărții 
o putere de captivare chiar pentru 
cei ce nu cunosc tresărirea sufle
tească, cînd e vorba de cultul na
turii in genere, este că imnul de 
slavă îl dedică munților noștri. 
Puține pagini de atîta dragoste 
comunicativă, hărăzite lor, cunosc 
în literatura românească“.

muntiiw

Am selecționat pentru dv. 
o serie de lucrări apărute in 
.editurile noastre și care vor 
fi prezente in aceste zile în 
librării.

Editura
„Cartea Românească"

M Giugariu : „CONDO
TIERUL", lei 6.00.

V. Axionov : „PORTOCA
LE DIX MAROC", lei 7.00.

Editura „Minerva’ 
D. Stănceseu : 

SOARELUI", lei 
Salom Alebem : 

■NUL UNU OM 
CERI", le; 5.00.

* * ♦ „MEMORIILE 
GARIBALDI", lei 5,00.

1“
„SORA 

5.00.
„ROMA- 

DE AFA-
LVI

TROLEIBUZ CU
TIRISTOARE

Aglomerația zilnică din tramvaie 
și troleibuze este legată, printre al
tele, de o cauză obiectivă. Dato-

ferințele, problemele de muncă 
și de viață, necazurile. A trebuit 
să înviorăm viața de organizație, 
pînă la verigile de jos, să insis
tăm ca în cadrul fiecărui colec
tiv de uteOiști tinerii să-și pro
pună și să îndeplinească progra
mele de activități, prin sarcini 
realizate de fiecare. Treptat, am 
început să ieșim din anonimat. 
Pentru participarea la lucrările 
agricole, în cadrul acțiunilor de 
muncă voluntar-patriotică, chiar 
în toamna anului 1963 organiza
ția noastră a obținut Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.C. Aceeași

rită supraîncărcării releelor elec
trice aeriene, numeroase vehicule 
nu pot fi introduse pe trasee. 
Totodată, o mare cantitate de ener
gie electrică, care ar putea fi fo
losită de alte mijloace de trans
port în comun, se pierde prin va
riația rezistențelor motorului de 
tracțiune. Tot din cauza pierderi
lor de energie la pornirea și la 
frînarea vehiculelor, unele piese 
ale motorului se uzează mai re
pede, iar călătorii sînt supuși 
șocurilor. Aceste deranjamente 
pot fi înlăturate prin introducerea 
unor noi sisteme de acționare, ba
zate pe alimentarea motorului de 
curent continuu prin impulsuri 
de tensiune. întrerupătorul rapid 
care alimentează motorul și evită 
orice pierderi de energie — numit 
reglor de curent continuu — este 
realizat cu tiristoare.

Tinerii ingineri I. Străinescu, A. 
Andronescu, I. Crăcea, B. Enă- 
chescu de la Institutul de cerce
tări și proiectări electrotehnice, 
studiind posibilitatea introducerii 
acționării cu tiristoare la trolei
buzele și tramvaiele românești, au 
conceput o schemă mixtă (tiristoa
re și contactoare). Prin utilizarea 
ei la troleibuzul articulat TV — 
2 EA, randamentul acționării va 
crește cu 20—35 la sută, costul su
plimentar al echipamentului 
amortizîndu-se în 2—3 ani. In a- 
celași timp, sporește siguranța în 
funcționare și confortul transpor
tului, întrucât reglajul se face au
tomat, înlăturîndu-se șocurile.

La încercările efectuate în 
T.C.P.E., acest echipament s-a 
comportat bine, în prezent fiind 
montat pe un troleibuz și urmînd 
a fi încercat pe pista Uzinei 
,,Autobuzul“,

VICTOR RAREȘ

COMPLEXUL
DE LA MALDARASTI

Duminică. în comuna Măldă- 
răști, județul Vîlcea, a lost inau
gurat complexul muzeistic al 
celebrelor cule existente aici.

In cula familiei Duca, denu
mită și Cula Mare — restaura
tă — a fost deschisă o intere
santă expoziție de ceramică cu 
obiecte reprezentînd toate cen
trele vîlcene. Cealaltă culă — 
Greceanu — găzduiește o altă 
expoziție ce oglindește ocupa
țiile tradiționale, meșteșugurile, 
precum și mobilier popular din 
această zonă etnografică.

Așa cum ne informa tovară
șul Teodor Holtei, directorul a- 
cestui complex, aici va fi or
ganizat și un muzeu al ceramicii 
românești. Festivitatea inaugu
rală. la care au participat sute 
de localnici — tineri din între
prinderile și instituțiile orașului 
Rm. Vilcea — a prilejuit, evoca
rea istoriei celor două fortărețe 
de apărare legate de numele 
căpitanului Maldăr, din oastea 
lui Mihai Viteazu și a Semin
ției Duca, precum și o serbare 
populară la care și-au dat con
cursul numeroase formații ar
tistice din județ.

lizeze ca mecanic de întreținere, 
l-am sfătuit să urmeze liceul se
ral. Acum e bacalaureat, i-a fost 
acordată Diploma de Onoare, 
înalta distincție a C.C. al U.T.C. 
A devenit secretarul unei grupe 
fruntașe care a chemat la între
cere tineretul din întreaga u- 
zină... Mihai ~ 
de 7 ani 
organizație, era citat în ziar, 
conferințele U.T.C., i-au fost 
cordate distincții, diplome dar 
ultima vreme s-a făcut de rîs 
fața tinerilor. Nu mai venea 
adunări, la acțiunile de muncă

Pașcaru 
în activul

lucra 
de 
la 
a- 
în 
în 
la

Secretarul U. T. C.
distincție ne-a fost acordată în 
1965, pentru ansamblul activită
ții, iar cu un an înainte primi
sem eu însumi acest semn de o- 
noare și prețuire... Dintre adevă
rurile pe care mi le-am însușit 
în acești ani, ca o linie perma
nentă de conduită în munca de 
organizație, cu oamenii : Să nu 
iei niciodată lucrurile „în mare“, 
să-l cunoști și să-l înțelegi pe 
fiecare, cu problemele lui din u- 
zină ori de-acasă, să nu spui 
„Nu se poate !“. Am „descope
rit“ așa mulși tineri de valoare. 
Gheorghe Răhăianu, de pildă — 
un băiat serios, corect dar timid. 
Am văzut că-1 pasionează învă
țătura, l-am ajutat să se spefcia-
■ ■■■■■■■■■■■■

patriotică, nu-1 mai interesa ac
tivitatea obștească. Am discutat 
cu el, l-am avertizat. A zis că 
am ceva cu el. Și într-adevăr a- 
veam, pentru că îl ajutasem să 
se califice ca strungar, îl crescu
sem ca pe un bun secretar de 
grupă, mi-era ca un frate și mă 
durea delăsarea lui. Dar nici n-o 
puteam trece cu vederea.

Țin, într-adevăr, la disciplină, 
la exigență și fermitate, poate 
sînt sever. Dar vreau să fiu în
drăgit și pentru aceasta. De alt
fel e sigur că tinerii țin la mine, 
din moment ce de 8 ani mă aleg 
mereu secretar. La ultima confe
rință de alegeri le-am spus că 
nu mai sînt așa de tînăr și re-
■■■■■■■■■■■■a

RECRU
tineri (băieți) absolvenți ai

• operatori la fabricarea anvelopelor și camerelor de aerș
• lâcâtuși mecanici în industria chimică,
• frezori-rabotori,
• strungari.

fineri (băieți) absolvenți ai școlii generale în vîrstă de 
ț5—țg ani pentru calificare prin ucenicie la locul de muncă, 
durata de 3 ani, în următoarele meserii :

UZINA DE ANVELOPE „DANUBIANA meniti
(autobuz

T E A Z A

Capitol

cu sediul în București, Șos. Olteniței nr. 181, sector 5 
linia 44)

Capitol 
, , Arenele 
Melodia (o- 

16; 18,30; 21);
11 ; 13,30 ; 16 ;

(orele

20,15) ;
20,30) ;

înscrierile se fac la sediul uzinei pînă Ia data de 31. VIII 
1970 și se primesc candidați din București și jud. Ilfov.

Pentru meseria de operator se primesc și candidați din 
.alte județe care își pot asigura cazarea în București sau 
comunele învecinate cu posibilitate de navetă.

în timpul școlarizării se acordă Indemnizații lunare și 
abonamente pentru ucenicii ce fac naveta zilnic.

Se primesc fără examen de admitere candidați reușiți 
fără loc de la școlile profesionale, licee de cultură generală 

,și licee de. specialitate pe baza unor adeverințe eliberate 
de școala respectivă.

Informații suplimentare se pot obține la uzina de anve
lope „Danubiana", Serviciul invățămînt, telefon 23 42 80 — 
interior 154.

SUNETUL MUZten rulează la
Patria (orele 9; 12,45: 18.30; 20.30).

PROFESORUL INFERNULUI ru
lează la Central (orele 9 ; 11 ; 
13 : 15 : 17 : 19 : 21).

INTRUSA rulează la 
(orele 16,30 : 18,30 ; 30,30).

MONȘTRII rulează la
(orele 9,15 ; 11,30 ; 14) ; 
Romane (orele 20); I'_.
rele 8,30; 11; 13,30; "
Modern (orele 8,30
18.30 : 20.45).

ORA HOTĂRITOAHE rulează la 
Lumina (orele 9,15—16 în continu
are : 18.30 : 20,45).

DRAGOSTE ȘI VITEZA rulează 
la Republica (orele 9 ; 11.15 ;
13,45 ; 16,15 : 18,45 ; 21,15) ; Festival 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21) ; Grădina Festival (orele 20.15) ; 
Stadionul Dinamo (orele — • —

TIFFANY MEMORANDUM 
lează la București (orele 9 ;
13.30 ; 
rul
18.30 ;
15.30 ;
(orele 
(orele 
(orele 20,30).

ARGOMAN SUPERDIABOLICUL 
rulează la Victoria (orele 9: 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Bueegi
(orele 16 ; 18,15) ; Floteasca (orele
15.30 : 18 ; 20,30) ; Grădina Bueegi 

I (orele 30,30).

20,15). 
ru- 

_________ ____________ 11.15 ;
10.30 ; 18,45 ; 21) : Luceafă- 
(01-ele 9 ; 11,15 ; 13,30 : 10 ; 
21) ; Favorit (orele 10 ; 13 ;
18 ; 20,30) ; Grădina Doina

20,15) ; Grădina Tomis
20,15) ; Parcul Herăstrău

Malgorzata
filmului

Braunek protagonista 
polonez „Intrusa“

TIGRUL rulează la Doina (orele 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) —
orele 10 — Program pentru copii.

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

PETRECEREA rulează la Fero
viar (orele 9 : 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30) ; Aurora (orele 9 î

Hanul „Bucura**
bucură călătorii!

I

In fața Retezatului eu pei
sajele sale de piatră, eu pădu
rile sale de stinci, ou oglinzile 
sale glaciare, undeva în mij
locul amfiteatrului natural dl 
Țării Hațegului, se află Hanul 
Bucura. Han la drumul mare, 
unul din cele trei drumuri de 
intrare in Țara Hațegului, cel 
dinspre calea Mureșului și a 
Streiului.

Ideea constructorilor — ex
celentă : bolovani mari rotun
jiți de apele Streiului îmbracă 
pereții, dîndu-le un aer de 
veche și temeinică cetate. Din 
stejarii pădurii Slivuț s-au 
modelat scaunele, scaune ma
sive, odihnitoare, din care 
nu-ți mai vine să te ridici, în

Hațeg-

culoarea lemnului brut. Mobi
lierul repetă motivele arhitec
turale.

S-a împlinit un an de cirul 
Hanul Bucura a devenit popas 
căutat între două puncte de 
atracție turistică: zimbrii din 
rezervația cinegetică
Slivuț și amfiteatrul Ulpiei 
Traiana-Sarmizegetusa. 
cest prim an tradiția ; 
turează : 
bilet în circuit pe o rută de 
1 300 km. Nu-l putem com
para cu nici un loc întîlnit" — 
notează în cartea de impresii 
un grup de turiști. „Voi spu
ne la toată Craiova" — ame
nință un altul și superlativele 
continuă.

. In a- 
se con- 

„Sîntem călători cu

In camere — sînt 26 cu 69 
de paturi — flori de cîmp 
puse pe noptiere, ac și ață 
pentru „penele“ vestimentare 
și alte amănunte pe care nu
mai o mină și un suflet de 
gospodar le poate așeza la în- 
demlnă, pentru a te simți „ca 
acasă“.

In locul țarcului în care caii 
își primeau tainul de ovăz și 
fîn, o platformă de asfalt pen
tru caii-putere ai turismelor. 
Jos, în drum, la cîțiva metri, 
stație de aprovizionare cu car
buranți.

Meniul: sărmăluțe lăfăite
în smîntînă, borșuri pentru 
nostalgii matinale, miș-mașuri
de măruntaie perpelite pe jar 
(aduse proaspete de la noul 
Abator din Hațeg), plăcinte, 
se spune, dacice, atestate de 
gurmanzii... Sarmizegetusei. Și 

.alte minuni menite să uimeas
că cerul... gurii.

„Fain han !“ exclamă, în a- 
ceeași carte de impresii, un vi
zitator de prin partea locului. 
„Păstrați-l!“, cere imperativ 
un altul.

Sperăm că așa se va tnfîtn- 
pla intrucît majoritatea gaz
delor sînt tineri, absolvenți ai 
școlii de ospătari. Tineri și 
minări că lucrează într-un 
local nou căruia i-au împru
mutat ceva din chipul și ase- \ 
mănarea lor: curățenie, mo
destie, ospitalitate.

VIORICA DIACONESCU

EXPEDITORI :
ELEVII

Zilnic, in primele ore ale di
mineții pleacă din Pitești spre 
Topoloveni brigăzi organizate 
de elevi gpre serele-solar in- 
tercooperatiste de aici.

Elevii liceului economic și ai 
liceului chimic expediază de la 
aceste unități piețelor orașelor 
județului \rgeș, legume proas
pete pe tot parcursul zilei. In 
medie, recolta 
zâ la 1 600 kg. 
din multiplele 
elevii piteșteni 
actuala campanie agricolă.

V. RAVESCU

In 
zilnică se eifrea- 
E și acesta unul 
ajutoare pe care 
le-au acordat in

„Lasă că știm 
N-am putut re- 

deși 
„Să ai ochi

DEBUTEÄZA CLASA A X-A
(Urmare din pag. 1)

plică lor a fost 
noi mai bine..." 
fuza continuarea misiunii, 
am 32 de ani“.
și ginduri pentru fiecare, 
mi-am zis în toți acești ani 
— și să veghezi să se facă 
ceea ce ai spus că se va 
face“. Se vede pretutindeni 
ce-am făcut noi, tinerii de la 
„Balanța“ Sibiu, alături de care 
am trecut prin acești ani. Se 
vede și la Teatrul de vară al ti
neretului, la construirea căruia 
am depus 10 000 de ore muncă 
voluntar-patriotică, așa cum 
ne-am angajat. Pe porțile lui de 
fier, fără să știu, tinerii care 
le-au executat au încrustat nume
le organizației. Iar pe scena a- 
cestui teatru, în fața unei asis
tențe de 1500 de oameni, 
membri ai organelor de partid și 
de stat din municipiu, ai comi
tetului județean U.T.C., condu
cerea întreprinderii, muncitori 
alături de care îmi începusem 
drumul în uzină și care mă cres
cuseră ca pe un fiu, am primit, 
în numele organizației noastre, 
Drapelul C.C. al U.T.C. Era 
marcat astfel drumul afirmării ei 
de prestigiu. Se confirma o stră
danie care a fost și a mea.

în acest moment al confesiu
nilor, l-am întrerupt brusc pe tî
nărul din fața mea :

— Cum vă numiți, tovarășe se
cretar ?

— Mihai Frâne.
...Era limpede. Cele două ini

țiale însemnau răspunsul cu care 
tinerii îl răsplăteau pe secretarul 
organizației lor.

■ ■■■■■■■■■■■■

se

băieții au făcut practică în lă- 
cătușerie. la Giurgiu, la Fabrica 
de cărămizi din Urziceni, la u- 
nități ale cooperativelor meș
teșugărești, în timp ce fetele 
au fost repartizate în unitățile 
de servire a populației. în re
țeaua comercială. Adaptarea, 
relativ ușoară, a elevilor la 
condițiile de muncă, solicitudi
nea întîlnită la locurile de 
practică, controlul riguros al 
școlilor și al inspectoratului 
școlar și. repetăm, interesul e- 
levilor și al părinților, au dus 
la valorificarea orelor destinate 
formării deprinderilor practice.

Dar printre datele care au 
concurat la reușita clasei a IX-a 
trebuie enumerate .și condițiile 
deosebite create în școlile res
pective privind spațiul de în
vățătură, dotarea didactică, nu
mirea la catedrele acestei clase 
a celor mai bine pregătiți pro
fesori, instruiți în prealabil în 
cursuri speciale de către inspec
toratul școlar.

15 septembrie 1970 va asigu
ra. în județ, debutul a 32 de 
clase a X-a. De pe acum inspec
toratul și unitățile școlare în 
care vor funcționa acestea
îngrijesc să creeze ambianța ne
cesară bunei lor funcționări. Și 
în acest an, profesorii care vor 
preda la clasele a X-a, pe spe
cialități. vor frecventa cursuri 
de perfecționare îneît procesul 
didactic și educativ la care este 
supus elevul să se desfășoa
re în cele mai optime condi
ții. Școlile generale cu clase de 
la I la X au prioritate în ceea 
ce privește îmbogățirea zestrei 
didactice

Paralel, încă 54 de clase a 
IX-a se vor alătura, de la toam
nă, celor existente. Sînt pregă
tite să primească circa 2 000 de 
el»vi (în cazul în care cererile 
vor întrece această prevedere, 
alte 10 școli pot înființa imediat 
clase a IX-a) asigurîndu-le sa
tisfacerea necesităților de in
struire teoretică și oractică. Ac- 
ționîr.d în perspectivă, inspecto
ratul școlar întrevede posibili
tatea generalizării învățămîntu- 
lui de 10 ani. in județ, în anul 
școlar 1971—1972.

Primul an de funcționare a 
clasei a IX-a a școlii generale 
a fost folosit de inspectoratul 
școlar ca un cîmp interesant de 
observații. Echipele de inspec
tori care au controlat activita
tea acestora au adunat experi-
■ ■■■■■■■■■■■

ența bună, au semnalat neajun
surile locale, sau cele ținînd de 
programă, manuale, criterii ge
nerale de organizare ; toate la 
un loc concură la remedierea 
neajunsurilor, servesc la mai 
buna funcționare a celar ce sa 
creează acum. Merită să repro
ducem cîteva din aceste obser
vații pentru caracterul lor, oa
recum, general.

In procente, promovabilitatea 
la cltțșa a IX-a a șcplii generale 
întrece pe cea realizată la cla
sele paralele ale școlilor postge- 
nerale. Deși este un indicator 
care , nu poate fi subestimat, 
procentul nu poate fi totuși ab
solutizat. El crește pe seama sis
temului . de notare existent în 
școala generala și care este fa
vorabil elevului, precum și pe. 
seama coeficientului mai scă
zut de exigență față de cel 
din liceu. Că aceasta este ex
plicația, o dovedesc 
loagele care abundă în 
cuprinse între 5 și 7. Nu 
buie să ne înșelăm, < 
care frecventează ultimele două 
clase ale școlii generale are to
tuși o structură intelectuală me
diocră. Realitatea aceasta nu >, 
poate să pună în defensiv’ g 
corpul profesoral. Dimpotrivă. 
De el depinde ca acest tip de e- 
lev să-și depășească condiția 

de

cata
ne te 

I tre- 
elevul

16: 18,15); Grădina 
Aurora (orele 20,15).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ ru
lează la Excelsior (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 : 16 ; 18,15 ; 
(orele 9 ; 11.15 ;
20.30) ;
13.30 : 15,45 : 18.15).

PAN WOI.DYJOWSKI rulează 
la Grivița (orele 10 ; 16 ; 19,30) ; 
Flamura (orele 10 : 16 ; 19.30).

FREDDY ȘI CtNTF.CUL------
RIEI rulează la înfrățirea
15.30 ; 17,45 ; 20) ; Pacea 
15,45 : 18 ; 20).

ACEASTA FEMEIE
Buzești 
(orele 15,30 : 18) 
(orele 
(orele 
(orele 20.15).

DREPTUL DE
lează la Dacia (orele 8,45—20,30 In 
continuare) ; Lira (orele 15.30 ; 
18) ; Grădina Lira (orele 20,15 : 
Miorița (orele 11 ; 15 ; 17,30 ; 20).

AFURISITUL DE BUNIC rulea
ză la Unirea (orele 15,30 ; 18) ; Gră
dina Unirea (orele 20,30).

MARILE VACANȚE rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30 ; 17,45 ; 
20).

CĂSĂTORIE IN STIL GREC ru. 
lează la Glulești (orele 15,30 ; 18 ;
20.30) .

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO rulează la Cotroceni (o- 
rele 15,30 ; 17.45 ; 20) ; Vitan (o- 
rele 15,30 ; 18) ; Grădina Vitan 
(orele 20,30).

NOUȚ. ANGAJAT rulează 1« 
Volga (orele 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Mo-

20.30) î Gloria 
; IX.ia ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
Tomis (orele 9 ; 11,15 ;

PRE-
(orele 
(orele

rulează la 
15,30 ; 18) ; Arta 
; Grădina Arta 
Grădina Buzești 
Progresul Parc

A TE NAȘTE ru-

■

șllor orele 15.30 : 1») ; Gridina
Moșilor (orele 20,15).

FRAȚII SAROYAN rulează la 
Viitorul (orele 20) ; VA PLACE 
BRAHMS 2 (orele 16 ; 18).

AȘTEAPTĂ P1NA SE întu
neca rulează la Popular (orele
15.30 : 18 ; 20.15).

CEI 1000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE rulează la Mun
ca (orele 16 : 18 : 20).

VINATORUL DE CĂPRIOARE 
rulează la FlacăTa (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

SALARIUL GROAZEI rulează 
la Rahova (orele 15,30 18) ; Gră
dina Rahova (orele 20.30).

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

MISTERIOSUL X DIN COSMOS 
rulează la Ferentari 
18 ; 20,15).

MARELE SEMN 
rulează Ia la Crîngași 
13 ; 20,15).

A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABĂ rulează la Cosmos (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ rulează la Grădina Capitol 
(orele 19,45 : 21,45).

CĂPITANUL FRACASSE : ru
lează la Cinemateca — Union (o- 
rele 9; 11; 13; 15).

Eltv
MARTI- 1» AUGUST 197«

(orele ÎS,30 ;

ALBASTRU 
(orele 15,30 ;

MARTI. 11 AUGUST )»7»
Teatrul ,,C. Tănase- (la Gr Adm» 

Boema! : SOMATUL LUNII -r or» 
M»

p 18.00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera • 18.05 Sub
teranele Lotrului — emisiune 
pentru tineret • 18,25 Cu cîntecul 
în vacanță — Ilustrate muzicale
• 18,45 Actualitatea în economie
• 19,15 Anunțuri — publicitate
• 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici • 19,30 Telejurna
lul de seară»20.00 Seară de teatru: 
„Pacea“ de Aristofan • 30.45 La 
fîntîna dorului — emisiune de fol
clor • 21,05 Prim pian : acad. 
Cristofor Simionescu • 21,30 Mu- 
zicorama TV. Din cuprins : Ada
mo la București : Convorbire des
pre muzica ușoară : Alecu Po- 
povici — V. Veselovschi ; Melodie 
de Green — interpretează Petula 
Clark ; Formația de jazz „Experi
mental“ din Cluj ; Melodii inter
pretate de Luminița Dobrescu și 
Aura Urziceanu • 22,00 Telejurna
lul de noapte • 22,10 Fotbal : Re
trospectivă Mexic ’70. Aspecte de 
la meciul România — Brazilia. 
Comentează: Radu Urziceanu si 
Eftiraie Ionesou • 29,1« închide
rea emisiunii.

lev să-șl 
modestă și să profite intens 
cei doi ani de învățătură.

Primul an de funcționare 
clasei a IX-a a semnalat și 
nele carențe ale planurilor 
învățămint,, programelor și ma
nualelor al căror nivel — prea 
înalt în unele cazuri, ori cu un 
caracter prea expeditiv în al
tele — a fost greu accesibil e- 
levilor. Așa de pildă se acuză 
numărul nesatisfăcător de ore 
afectate limbii române. Din a- 
ceastă cauză lecții sau capitole 
întregi au fost tratate telegra
fic. In plus și manualul este 
greoi, nefiind destinat expres a- 
cestei categorii de elevi. Ma
nualul de cunoștințe social-poli- 
tice. un fel de- comprimat al 
celui de liceu, este caracterizat 
de profesori ca fiind aproape in
accesibil elevilor. Nici manualul 
de matematică n-a fost conce
put pentru școala generală, are 
prea multe lecții recapitulative 
care răpesc din timpul ce tre
buie afectat noilor cunoștințe. 
Manualul de electrotehnică nu 
pornește de la realitatea că ma
joritatea elevilor provin din 
mediul rural. La unele discipline 
nu s-a stabilit o concordanță în
tre programă și manual, la altele 
n-au existat manuale, iar la 
muzică, programa a fost atît de 
încărcată (cerea noțiuni ca ; 
muzica in antichitate și evul 
mediu cind elevii. în mate par
te, n-au nici noțiuni de armo
nie), îneît profesorii s-au găsit 
într-o mare dificultate.

Firește, de remedierea unor 
asemenea neajunsuri urmează 
să se ocupe Ministerul Invăță- 
mîntului. Dar cele referitoare 
la practică intră, de bună sea
mă, în atribuțiile inspectoratu
lui școlar. Aici vor trebui mai 
bine corelate lucrurile Incit 
ponderea practicii să nu mai fie 
în sfera circulației mărfurilor 
și a funcțiilor administrative — 
cum s-a întîmplat în anul șco
lar trecut — ci balanța să se 
încline către sfera producției 
materiale. In fond, județul are 
nevoie totuși de un număr li
mitat de lucrători în comerț și 
de funcționari pe cită vreme u- 
nitățile direct productive, fie ele 
industriale sau agricole, au o 
mare capacitate de captare a 
forței de muncă. Cadrele didac
tice din județ, emit părerea că 
In clasa a IX-a e puțin prea 
tîrziu să înceapă procesul de 
formare a deprinderilor prac
tice. Școala generală oferă con
dițiile începerii acestei pregătiri 
mai devreme, din clasa a VII-a 
sau a VlII-a. E un punct de ve
dere care merită să fie luat în 
studiu.

Școala de 10 ani și-a dovedit, 
chiar din primul său an de exis
tență, funcționalitatea. Dar acest 
an furnizează idei, metode și so
luții pentru perfecționarea sa în. 
cit să-.și sporească, elementele da 
pregătire multilaterală pervtira 
viață a elevilor săi.

al 
u- 
de
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ORȘOVA NOUĂ- 

un oraș 

strămutatRevin pentru a treia oară în Orșova Nouă și tentația de a accepta cuvintu- lui strămutare mai puțin de jumătate din semnificația lui reală (la mijlocul anului trecut din cele 805 case ale Or- șovei Vechi fuseseră demolate 402) din nou, mă subjugă. Și, totuși, o comunitate care numără peste 11 000 de locuitori s-a antrenat de cîțiva ani într-o mișcare de translație ireversibilă a cărei finalitate proiectată surclasează puterea de anticipație a reporterului. La cei 27 de ani ai săi> maistrul Gheorghe Nițu din cadrul șantierului 73 Orșova, unul dintre primii noștri interlocutori din oraș, ne mărturisește că această mișcare de translație, pînă la o probă contrarie, reprezintă una dintre cele mai vaste procese 1a care i-a fost dat să participe. Și, într-adevăr, fără să ne jucăm cu cuvintele, vom încerca să a- rătăm că acolo, pe Dunăre, se strămută o vatră în al cărei perimetru istoria, fie că a eșuat în avataruri- fie că a zămislit speranțe, își caută acum apogeul.Istoria, deci, e un filtru al faptelor cu scurgerea înceată a timpului. Istoricul și arheologul mehedințean Mihai Davi- descu, inițiatorul unor ample investigații arheologice care se execută în zonă, ne relatează o primă acțiune e- nergică ce a obliterat trecutul locurilor: „în 1716 Nicolae Mavrocordat, 
Domnul Munteniei, trimite 3 000 de 
oameni sub comanda lui Enache Koseti, 
pentru întărirea garnizoanei de Ia Or
șova". în biblioteca celui mai important muzeu al județului răsfoim o Isto
rie a comerțului românesc : „La 1814— Consemnează Nicolae Iorga — Ghiță O- 
pran, negustorul din Orșova, aducea pe 
Dunăre marfă din Viena și încă din 
1834 se ivește, din partea unui boier 
muntean, ideea ca această navigație să 
fie făcută cu un vas românesc". în sfîr- șit, sprijinindu-se pe o memorie infailibilă, contabilul Petre Spirescu, actualmente pensionar, domiciliat într-unul din noile blocuri ale orașului strămutat, ne e.numeră „totalitatea“ firmelor care au acționat în incinta Orșovei, între cele două războaie mondiale : o filială a Băncii Mehedințului, și cam atît.Orșova Nouă, un oraș strămutat, se constituie în însăși negația Orșovei Vechi. Terasele Cernei, intre Muntele Alionului și dealul Ceaca Mare, desfă- șurîndu-se într-un semicerc de 4 km., oferă acum navigatorilor un peisaj pe care nici măcar planurile arhitecților care au proiectat orașul nu izbutiseră să ni-1 sugereze plenar. Peste 2 000 de apartamente, dispuse într-o rețea urbană complexă. încadrate cu toate dotările administrative și social-culturale necesare vieții unui oraș modern, se supraetajează armonios în privire, mu- lîndu-se pe pantele care coboară spre țărmurile încă seci ale viitorului lac de acumulare al Hidrocentralei „Porțile de Fier“. Pentru că Orșova Nouă, în fapt, este prima mare localitate a țării in care arhitect» au acordat întîietate e- fecțelor de verticalitate ale perspectivei, elaborîndu-și viziunile în funcție de fuga fațadelor și a volumelor într-o profunzime scalată ascendent.Dar, ceea ce este mai semnificativ, întreaga acțiune de strămutare a orașului Orșova se desfășoară în condițiile, potențării nivelului calitativ al activităților vitale ale locuitorilor și, totodată. pe fundalul nedezmințit al profilului său portuar. Cu alte cuvinte, peste 11 000 de locuitori își transferă căminele în vatra mirosind a cărămidă proaspătă a noului lor cadru de viată fără a sista nici o clipă muncile că-

Un oraș, în socialism, prin însăși condiția care îl definește, reprezintă un centru de iradiere civilizatoare, a cărui influență, re-simțindu-se asupra teritoriului înconjurător, restructurează cu tenacitate datele cunoscute ale existenței, imprimîndu-i ritmuri noi. 
„Dezvoltindu-și potențialul industrial și 
social-cultural, extinzindu-și legăturile 
cu zona înconjurătoare, orașele — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea cu privire la îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România — vor 
exercita o influență economică, organi
zatorică și culturaiă asupra unui număr 
crescînd de localități rurale". Din acest deziderat, evident, derivă însăși importanța repartizării echilibrate a structurilor urbane pe teritoriul țării și, implicit, a implantării acestor structuri în acele zone îndelung dezavantajate economic de inechitatea funciară a unui timp apus. Și faptul că, astăzi, în ajunul celei de a 26-a aniversări a zilei de 23 August, putem număra pe harta desfășurată a țării 45 de municipii și 142 de orașe semnifică atît. o înflorire fără precedent a procesului de urbanizare

CUM SE NASCrora li s-au dedicat, și faptele, din acest punct de vedere, sînt elocvente. în condițiile strămutării, țesătoria „Cazanele" obține realizări cu mult superioare prevederilor de plan. întreprinderea de industrie locală „Cerna“ raportează o producție suplimentară angajamentelor cu 450 000 'lei și faptul se dezvăluie a fi cu atît mai remarcabil cu cît capacitățile de producție în cauză se află efectiv în curs de strămutare pe noul am plasament. Ritmuri înalte de producție se înregistrează și în cadrul întreprinderii miniere din localitate, iar pe noul amplasament al întreprinderii de reparat nave fluviale au început deja să producă majoritatea capacităților industriale instalate. Și, totodată, întregul o- raș se pregătește să-și reia, la un nivel superior, activitatea de căpetenie : traficul portuar.De-a lungul peluzelor noului oraș, pe vaste trepte de asfalt dispuse în pantă, coborîm spre locul în care constructorii desăvîrșesc contururile portului — viitoarea poartă a Orșovei spre universul navigației dunărene. în, paralel cu edificarea Orșovei Noi, construcția noului port se desfășoară într-un ritm intens. Și iată unul dintre faptele care ni se impun : numai în primele 5 luni ale anului in curs a fost realizat un fond de investiții superior cotei stabilite pe primul semestru cu 1,4 milioane lei. Mai mult, rezultatele consemnate pînă la a- ceastă dată indică noi depășiri ale sarcinilor de plan. Și acum o realitate palpabilă ! se află , în stadiu avansat de execuție construcția gării fluviale și a magaziei generale de mărfuri.Apropierea tînărului oraș de marele fluviu este capabilă să acorde vieții cotidiene 'a oamenilor lui dimensiuni inedite, pentru că un fluviu, spre deosebire de marea în permanență egală cu sine, reprezintă o realitate care nu este indiferentă la trecerea timpului. Apoi, spre deosebire de multe alte orașe de pe malul românesc al Dunării, ale căror începuturi se pierd în istorie, acest oraș tînăr, Orșova Nouă, se bucură, în plus, și de privilegiul de a ști că s-a născut într-o primăvară. Și nu ne îndoim de faptul că circumstanțele nașterii sale se constituie încă de pe acum în acel inefabil substrat pe care se întemeiază, îndeobște, vigoarea localităților noi, atenția lor trează la evenimente și, în ultimă instanță, prin revanșă, cultul lor manifest pentru istorie.

care se desfășoară la scara întregii țări, cit și înțelepciunea politicii partidului, care așează în centrul preocupărilor sale propășirea solidară a tuturor zonelor de civilizație românească.După cum există orașe care renasc, există și orașe care, pur și simplu, se nasc și asupra cărora ne propunem să insistăm. Ctitorindu-le, încercăm sentimentul acut al întemeierii de vetre și istoria celor 26 de ani de existență liberă a poporului nostru, fără îndoială, va înregistra acest sentiment în textul ei ardent, dezvăluindu-i implicațiile în ceea ce privește mutațiile profunde care se produc în mentalitatea oamenilor. Pe Motru, pe Bistrița, în sudul Olteniei sau în cîmpia întinsă a Bărăganului- am dovedit că orașele noastre nu se mai împlinesc, cum ar fi spus un urbanist celebru, „printr-o len
tă secreție a secolelor", adică definin- du-și peisajul printr-o suprapunere haotică de epoci și stiluri. Nașterea u- nui oraș, în ceea ce ne privește, presupune un act de decizie responsabilă și înseși legile care guvernează creșterile lui se investesc cu raționalitatea elaborată a planurilor de dezvoltare economică a țării.

ORAȘELE Reportaj 

de P. MIHAI

MOTRU - 
un centru 

civilizator
Unele orașe se aseamănă întrucitva unor păsări uriașe pe care, metaforic vorbind, un îndemn secret le determină să-și curme zborul și să-și plieze aripile într-un anume loc aj pămîntului. în urmă cu două decenii. nimeni nu și-ar fi închipuit că pe sălbatica vale a Mo- trului, într-o zonă de acut deficit demografic, se va naște un oraș al cărui act de întemeiere, în fapt, l-au semnat geologii. Somnul tulbure al cărbunelui din adine, dacă se poate spune așa, a trezit acest colț de țară la o viață nouă și pe locul vetrei sale de la începuturi însemnele viitorului, pe care astăzi îl consemnăm ca prezent, au apărut, în «rimele lor ipostaze, sub forma unor baracamente în preajma cărora munca minerului, prin excelență tulburătoare și eroică, arunca încă din primii ani ai acestui deceniu un cuvînt greu în balanța de combustibili solizi a regiunii și a țării.Astfel, istoric, prezentul s-a instalat pe valea Motrului abia în urmă cu un deceniu, aparent provizoriu. De fapt, provizorie a fost numai prima baracă, avangarda curajoasă, premergătoarea tradițională a construcțiilor ferme, zvelte și trainice, din beton armat și din sticlă. Primele capacități de producție, în minele care justificau întemeierea orașului, au fost asimilate Ia numai trei ani de la atacarea lucrărilor, iar vitezele de înaintare în abataj, în anii aceia de început, au atins în repetate rînduri recorduri pe țară. în

! „ÎN POLITICA DE REPARTIZARE TERITO- ?

• RIALĂ A FORJELOR DE PRODUCȚIE ESTE <

[ NECESAR SĂ SE URMĂREASCĂ ATÎT PRO-
! GREȘUL DIFERITELOR JUDEȚE ÎN ANSAM- !

! BLUL LOR, CÎT Șl DEZVOLTAREA LOCALI- ;

> TAȚILOR URBANE Șl CREȘTEREA ROLULUI ]
!; LOR ÎN VIAȚA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ A !

țării". ;

> NICOLAE CEAUȘESCU !

octombrie 1961 s-a realizat recordul de înaintare în steril: 601 metri liniari într-o lună. în 1963 brigada utecistului de atunci Dumitru Fierăscu a săpat și betonat într-o lună peste 200 metri liniari de galerie. în noiembrie 1964, brigada unui alt tînăr, a lui Ion Nasta, a obținut în abataje frontale viteza de înaintare de 50,6 metri liniari pe lună '....Oamenii care altădată, izolați de înlesnirile curente ale civilizației, practicau îndeletniciri arhaice și ascultau în seri strivite de singurătate scîrțîitul obsedant al cum penelor aplecate spre miezul răcoros al pămîntului își leagănă astăzi prin lungi și fertile galerii subterane, lumina lămpașelor de mineri și totodată, lumina inimilor lor întinerite, chemate la o nouă condiție umană. Singurătatea, însoțitoarea de veacuri a sărăciei și a mizeriei, a dispărut, s-a pulverizat... Poate numai amprenta u- nei ferigi, sugrumate cîndva de cataclismele acestor straturi geologice, mai poate trezi trecător amintirea uitată a acestui sentiment. Oamenii, la Motru, coboară astăzi zîmbind în adîn- cul pămîntului și scot la lumină urmele unor flori moarte în alte ere, învălmășite în belșugul de energie, purtînd în inimi floarea vie a unei demnități renăscute.în același timp, la suprafață, pentru cei care-i cunosc evoluția, bogățiile bazinului carbonifer Motru a determinat apariții spectaculoase. Personalitatea viguroasă a orașului cu același nume s-a împlinit într-un ritm vertiginos ! un bloc, cel dintîi, cu 120 de apartamente, a fost predat primilor locuitori la începutul anului 1964 ; localitatea are în prezent peste 10 000 de locuitori ; conform planurilor de perspectivă, familia minerilor de pe aceste meleaguri ale Gor.ȚUlui va număra, în 1975, 40 000—50 000 de membri. Și întîia consecință a acestei mutații, a trecerii de la rural la urban, se conturează a fi tocmai puterea ei civilizatoare, capacitatea ei de a înrîuri destinele care-i re

simt iradierea. Din punctul acesta de vedere orașul Motru își justifică din plin calitatea specificată în subtitlul a- cestui reportaj : Motru, într-adevăr, este un centru civilizator.în preajma unor oameni tineri, care, paradoxal, se consideră printre cei mai vechi locuitori ai orașului, ni s-au dezvăluit orizonturile asupra cărora se întinde influența localității minerilor. Mărturisind că s-au născut chiar în Motru, înainte de nașterea lui ca oraș, bobinatorii Romulus Benga și. Constantin Vlad, lăcătușul Marin VI adu, sculerul matrițer universal Mihai’ Mîlcomiu și minerul Petre Videscu ne indică, de-t, o primă centură de sate așa-zise suburbane: Ploștina, Lcurda, Horăști, Rîpa, Lupoaia și Roșiuță. A doua centură de sate — Cătune, Glogo va, Broșteni, Fiorești, Samarinești, Sli- vilești și Zegujani — beneficiază, de asemenea, de contacte directe cu locuitorii orașului, furnizînd și o parte din brațele de muncă necesare aducerii la suprafață a cărbunelui. în sfîrșit, într-un plan generai, acest contact explică și exodul actual al populației sătești — altădată elan hazardat spre o viață mai bună și mai luminoasă — care se desfășoară acum organizat, metodic, pe rute care modifică transversal și longitudinal peisajul unor întregi județe.Reacția în ianț a industrializării socialiste — în care construcția orașelor noi se înscrie ca o verigă organică, — lasă urme adînci în mentalitatea celor care o provoacă și o controlează.
HOREZU - 
orașul unei 
calme deveniriSub ploile torențiale ale verii, urcăm spre Horezu. La fiecare kilometru peisajul, de dincolo de pînzele de apă 

■

care-i estompează contururile revarsă asupra privirilor noastre efluviile u- nor culori a căror complementaritate se realizează abia în gîndurile care rememorează itinerarul. La ieșirea din Rîmnicu-Vîlcea, asemeni unei nave ari- corate în apele aurii ale unei fîșii de cimpie — marele Combinat chimic, cu fumurile sale multicolore și cu tubulatura de orgă a marilor sale retorte. între Ocnele Mari și Ocnița, forfecat și prăbușit în propria sa profunzime, pă- mîntui ne dezvăluie culorile aspre și istovite ale sării pe care, într-un viitor apropiat, vor continua s-o readucă la suprafață sondele, prin presiune. Dincolo de băile Govora, în dreapta, clopotele din ce in ce mai stinse ale Arno- tei și exploziile prăfoase ale șarjelor de dinamită care dizlocă un munte din calcar. în stingă, abia bănuite, turlele mănăstirii Dintr-un Lemn și, mai jos, asemeni unui zar din fildeș rostogolit în palma verde a poalelui de deal, cula ■albă de la Măldărăști. Apoi, delirul șoselei se temperează și, înaintea intrării în Horezu, o fîșie de asfalt se desparte spre bătrîna ctitorie a lui Constantin Brîncoveănu, pînă în pragul fastuos ai acelui pridvor sprijinit pe coloane torsionate, despre care un călător din altă epocă spunea că „se torc in sus ase
meni fumului de lemn înrășinat, aprins 
într-o amiază a recunoștinței". Și, în sfîrșit, Horezu.Constantin Slătineanu, șofer, fost activist U.T.C. pe aceste meleaguri, ne asigură că Horezu, localitate pe care ghidurile turistice, în mod obișnuit, o raportează numai și numai la ceramică și la monumentele istorice din preajmă, se constituie într-o veritabilă oglindă a devenirii calme a unei localități, a trecerii ei aproape indecibile peste pragul care-i legitimează calitatea de oraș. Edificiile s-au adăugat cu migală, s-au asfaltat străzile, împrejurimile s-au deschis cu o remarcabilă ospitalitate turismului, întreprinderile s-au extins an de an și, treptat, ceea ce a fost o comună ca multe altele și-a armat pitorescul recunoscut cu construcții din ce în ce mai moderne, prin ele însele mesagere ale unei existențe civilizate. O comunitate care-și întemeiase, timp de secole, rațiunea de existență în inefabilul artei ceramiștilor își caută a- cum reperele într-un peisaj de o neîndoielnică diversitate. Și lucrurile nu se opresc aici, devenirea amintită mai sus continuă să sa manifeste cu o vigoare sporită.Din proiectele care privesc dezvoltarea viitoare a orașului Horezu, desprindem unul î se preconizează edificarea, în localitate, a unei fabrici de covoare, justificată atît de tradițiile locului, cit și de abundența materiei prime. Dintre oamenii care, în condiții restructurate, perpetuează arta olarilor hurezeni, ne alegem un interlocutor: Stelian O- grezeanu. Apoi, discuția noastră abandonează proiectul amintit și se ancorează definitiv în domeniul de adîncă spiritualitate al artei populare. Treptat, ni se dezvăluie faptul că însăși calitatea de centru ceramic al localității, de-a lungul deceniilor, a contribuit la continua înflorire a Horezului. în sfîrșit, a- ceastă subtilă intercondiționare între o îndeletnicire prin excelență rurală și a- vansul temeinic al așezării spre o civilizație de tip urban ni se impune și a- jungem firesc la concluzia că specificul distinct al unei localități rezidă, în fond, în ceea ce durează în ea și, implicit, în ceea ce rezistă ispitei de a-și converti structura. *Orașe vechi, orașe noi... Cum se nasc orașele nu este o întrebare retorică, cu un răspuns presupus. O simplă plimbare prin orașele care au fost consacrate ca atare încă din cele mai vechi timpuri, apoi o trecere în revistă a o- rașelor care se edifică astăzi ne dezvăluie tensiuni creatoare spectaculoase. Aceste confruntări între vechi și nou se subsumează, desigur, tensiunilor care mocnesc în toate orașele țării. Mai devreme sau mai tîrziu, unele se vor stinge, dar altele le vor lua locul, pentru că viața nu se suspendă, pentru că nici un oraș, cu atît mai puțin cel a cărui existență, întreagă, se include în existența locuitorilor lor, nu poate fi autentic atunci cind își ucide contradicțiile care îl împing înainte. Nu există orașe încheiate, definitive ; o dată născute, ele renaso în fiecare zi.Procesul de industrializare socialistă, renașterea orașelor țării și nașterea noilor noastre orașe s-au însoțit și cu o reevaluare profundă a concepțiilor urbanistice. Procesul de industrializare socialistă, însă, este un proces general, în bare au fost atrase și cele mai îndepărtate colțuri ale țării, pe cînd profilul unui anumit oraș — în speță al oricăruia dintre cele trei în care am poposit în această vară — este o realitate singulară și, uneori, destul de inefabilă în implicațiile ei. Cum readuc urbaniștii la un numitor comun diversele tendințe de creștere ale localităților tinere ? Cum evită ei monotonia unui standard dedus teoretic ? Iată două întrebări la care răspunsul nu poate fi decît unul practic și cele mai noi cartiere ale orașelor noi reprezintă cel mai elocvent răspuns la aceste probleme. Acest răspuns este dat de cei care continuă să construiască și să reconstruiască orașe.

(Urmare din pag. I'miera de-acum patru ani, a primului metru cub de beton turnat la fundația acestei construcții; acum „Centrala“ există: un cub gigantic, o fortăreață de argint, cu talpa înfiptă sub albia Dunării pînă la 40 de metri) iar „interpreți", sînt cei peste 500 de ingineri, tehnicieni și muncitori montori — colectivul de muncă al acestui șantier care fixează în imense lăcașuri cele șase turbine... Un panoramic alert — purtat de Ia „simplu spre compus" — al acestui loc de muncă ne arată : la turbinele 5—6, spinările de arici metalici ale viitoarelor lăcașuri, deocamdată încă în mîna fierarilor betoniști (aici, formația de 60 de oameni condusă de Margăn Gheorghe, veteran al reconstrucției Hunedoarei, a terminat la turbina 5 planșeul generatorului, în cinstea lui 23 August, cu 10 zile înainte de termen și pregătește, pentru planșeul similar de la cealaltă turbină o nouă performanță în lupta cu timpul; turbina nr. 4, unde se lucrează intens la asamblarea statorului generatorului (aici domnește o atmosferă apar

te : turbina nr. 4 este primul a- gregat de asemenea dimensiuni confecționat în întregime în țara noastră — la U.C.NI. Reșița și răspunderile întregului colectiv începînd cu lăcătușul „minor“ Dumitru Popescu, venit acum patru zile din școala profesională și terminînd cu inginerul re- șițean Dumitru Mihăilescu, grijuliu ca un părinte față de fiecare operație —• sînt tensionate de conștiința că în această hală se împlinește un moment istoric pentru cea mai nouă ramură a industriei românești: ramura construcțiilor de mari mașini hidraulice); colectivul de la turbina nr. 3 desfășoară lucrările de montaj general ale statorului generatorului, urmînd ca aici să aibă loc în curînd coborîrea „în puț“ a celui de-al treilea rotor, la rîndul lor montorii turbinei nr. 2 asamblează, de sîrg, în marele lăcaș rotorul, iar la turbina nr. 1...Aici se pregătește marea premieră a verii acesteia. Aici hăurile deschise, de beton și metal, de țesături de cabluri, de izolații și ligamente electrice, ca la celelalte turbine nu se mai văd. Aici, la Turbina nr. 1 ne aflăm 

într-un spațiu al liniștii, în care eforturile și emoția sînt concentrate la maximum, inginerii și muncitorii acționînd într-un decor de cu totul altă factură : o vastă sală curată, finisată, împrejmuită cu pereți de țesătură metalică vopsită cu minium, în perimetrul căreia nu se văd decît

Febra marilor premiere
două elemente : pe una din laturi tabloul de comandă — piesă „istorică“ și la primul tablou de comandă al Hidrocentralei Porților de Fier —• și, central, bijuteria capului de ax al marelui rotor aflat sub planșeul acum îmbrăcat în mochetă cărămizie. O cărare de plastio alb leagă tabloul de comandă de acest element esen

țial și oamenii străbat, în aceste zile, îngusta cărăruie cu pașii febrili ai medicilor apropiindu-se de patul unde este așteptat evenimentul sublim al unei noi nașteri... Capul de ax se rotește lin, abia făcînd bănuită marea înfruntare din adîncuri, dintre apele Dunării și marile palete iar 

inginerii, tehnicienii și muncitorii cu urechea spre această vibrație și cu privirile spre ecranele tabloului de comandă au atitudinea și gesturile unor interpreți angajați cu întregul lor talent, cu întreaga lor ființă în „jocul“ dramatic al „pîndirii timpului"....Tovarășa Elisabeta Vreme, inginer la exploatare (iată că s-au ivit și acești ingineri, din zi în zi 

mai mulți, la Porțile de Fier) a coborît undeva, în pîntecul marelui motor, ca să înregistreze ritmurile subterane „la fața locului", iar colegul său L. Nincov inginer de serviciu, navetează fără oprire, cu un scop neștiut profanilor, între tablou și piesa centrală...

Ne aflăm, așadar, într-unul din momentele „repetiției generale". Premiera ? Poate avea loc și mîi- ne și peste o săptămînă și peste 10 zile, — ne spun, cu un zîmbet al cărui sens doar ei îl înțeleg, toți cei pe care-i chestionăm. „în orice caz, își îngăduie o „indiscreție" tehnicianul Valentin Cor- neanu, locțiitor al secretarului Co

mitetului de partid pe combinat, această premieră va avea loc în cinstea zilei de 23 August mai devreme decît e prevăzut . în. proiect și chiar mai devreme decît preconizase angajamentul nostru inițial“....Poate mîine, poate peste o săptămînă... Porțile de Fier ne 

cheamă, încă o dată, în preajma unei sărbători a Eliberării, să trăim, împreună cu „interpreții“, emoțiile unei noi premiere. De data aceasta, o premieră cu totul și cu totul deosebită, crucială. Pentru că de data aceasta „personaj principal“ va fi CURENTUL ELECTRIC pentru prima oară produs, aici pe apele Du

nării, pentru prima oară „dovedind“ justețea proiectelor, pentru prima oară „justificînd“ în mod concret eforturile atîtor și atîtor ani, pentru prima oară țîșnind o seînteie de forță din Dunăre în fluviul de puteri care este sistemul energetic național....Momentul este al așteptării încordate și al maximei minuții, în fiecare operațiune care apropie evenimentul. Iar evenimentul constituie obiect de preocupare permanentă pentru toți oamenii șantierului. într-o primă raită pe șantier, reîntîlnindu-i pe băieții maistrului Hinodache — „făcătorii de grinzi în timp record“ stînd de vorbă cu macaragiii lui Cojan Dumitru, de la Baraj, cu artificierul Mafteuță, cu fierar- betoniștii de la turbinele 5—6 sau cu maistrul Nicolae Nicolae, secretar de partid la „Centrală“, toți mi-au vorbit cu aceeași intensitate de gînd și emoție despre unul și același lucru : apropiata premieră. „Toată suflarea șantierului, mi-a spus „nea Mișu" Hinodache, pentru asta se bate aici cu apa și betoanele, de atîția ani •— pentru curent“. Atunci cum să-i vină să plece, după schimb, acasă,, fără să dea o raită pe la 

Turbina Unu ! (De notat că a- ceasta „raită“ îi cere zilnic meșterului cîte doi km de drum în plus I). ...Iar Petre Miche, secretarul U.T.C. al Șantierului, prezent mai tot timpul la centrală mi-a spus : „Aici lucrează una dintre cele mai mari și mai puternice formații de brigadieri din cadrul șantierului nostru național. Acum aici, se verifică prin muncă, la nivelul cel mai înalt, potențialul real al tinerilor noștri în postura lor de brigadieri. In acest potențial... Dar despre a- ceasta va fi mai bine, poate, să vorbim la ora bilanțului.,.“•— Desigur, Petre Miche. Cu atît mai mult cu cît acest „bilanț" se apropie cu fiecare clipă, cu fiecare rotire a axului — bijuterie din hala Turbinei 1. în curînd, deci — chiar foarte curînd, o dată cu prima țîșnire de setatei productive, vom declanșa și noi dialogul pe tema „Tinerii brigadieri de la Porțile de Fier și e- venimentul nr. 1 al acestei veri“. Pînă atunci, ta așteptarea premierei, să rostim și noi, întocmai ca-ntr-o sală de teatru, formula consacrată:— Liniște! La Porțile de Fier se repetă!...
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Un militant al teatrului 

pentru mase:
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Acum 75 de ani s-a născut la 
Bîrlad unul dintre cei mai pro- 
eminenți oameni de teatru ro
mâni și, fără îndoială, cel mai 
multilateral : Victor Ion Popa.

Dramaturg și actor, regizor, 
și pictor, director și teatrolog, 
profesor de artă dramatică, a 
strălucit cu toate culorile spec
trului teatral. Le-a cumulat și a 
concentrat plenar în făptura lui 
febrilă. însăși noțiunea de tea
tru.

Urmează cursurile de actorie 
la Iași și tot în acel oraș de
butează . ca actor. Plecat pe 
front luptă la Mărășești. cade 
grav rănit la Oituz. După răz
boi. publică versuri, proză și 
grafică la o revistă pentru ti
neret. face caricatură teatrală, 
în 1922 debutează ca dramaturg 
(Ciuta — Teatrul Național din 
București), iar în 1924 ea regi
zor (Micul Eyolf de Ibsen la 
Teatrul Popular). Angajat di
rector de scenă în Capitală, 
face și pionierat, ca scenarist 
și regizor al teatrului radiofo
nic. Ca dramaturg, cunoaște 
succesul cu Mușcata din fereas
tră (1929 — Teatrul Național din 
București), căreia îi adaugă în 
1932 un text menit a fi unul 
dintre ceie mai jucate : Tacite, 
Ianke și Cadîr. Părăsind pentru 
cîțiva ani încadrarea într-un 
teatru, scrie proză (din care e 
de notat Velerim și Veler 
Doamne), se ocupă de publicis
tică. E preocupat de viața cul
turală a maselor : e inițiatorul 
teatrului sătesc, căruia îi întoc
mește piese într-un act și ne
numărate scrieri metodice, — 
iar din 1938 conduce vreme de 
cîțiva ani prima noastră scenă 
muncitorească. După Eliberare 
e numit regizor al Teatrului 
Național activînd simultan pe 
alte scene ale Capitalei ; dar 
activitatea sa de căpetenie de
vine cea din învățămîntul tea
tral — ca profesor.

Nedezmin.țindu-și tempera
mentul de combatant, începe 
cu tristă îndîrjire, ultima lui 
luptă : cu o boală cumplită — 
pînă ce în martie 1946 părăsește 
Conservatorul, teatrul și viața, 

în toate îndeletnicirile, Victor 
fon Popa a excelat. Nutrea a- 
versiune pentru diletantism. Pe 
fiecare direcție,. își tripla talen
tul printr-o energie și o tenaci
tate atingînd neverosimilul. 
Erau prelungi perioade în care 
nu părăsea teatrul de diminea
ță pînă noaptea tîrziu, dinami- 
tîndu-și sănătatea cu prea mult 
efort, cu prea multe țigări și 
cafele. „Se odihnea“, schimbînd 
o treabă cu alta. în aceeași zi 
îl puteai surprinde la bi-roul di
rectorial dar și dînd în atelier 
cu bidineaua peste pînza deco
rurilor. Se dovedea autor de

VICTOR

ION

POPA
spectacol în deplina accepție a 
cuvîntului.

Era un spirit neliniștit, per
meabil la nou, la viitor. în mod 
efectiv — nu mimînd ; în mod 
temeinic — nu gonind după o 
zgomotoasă pseudooriginalitate 
bălțată. Căutările nu îi erau 
impulsionate de ahtierea de a se 
catapulta pe firmamentul cele
brităților, ci de o dinamică fun
ciară pe care o punea în slujba 
țării lui. Din scrieri rezultă 
consecvent cum delibera fiecărei 
acțiuni utilitatea pentru cei din 
jur.

S-a zbătut pentru un teatru 
menit „a ajunge o unealtă so
cială din simplul divertisment 
de odinioară“, o artă de înaltă 
ținută, dar larg accesibilă ; des
tinată maselor. „N-am avut un 
teatru popular și prin urmare 
n-avem o tradiție teatrală (...) 
De aceea răzbătînd drumul pe 
care îl facem azi de la noi spre 
teatrul popular, și făcînd loc 
izvorului care ne trebuia, — 
acest izvor proaspăt al unei na
ții care nu s-a putut exprima 
pe sine în teatru, în plină liber
tate, ne va dărui poate un drum 
nou și specific, pornit firesc și 
sănătos de la el la noi“.

S-a aplecat către pături de 
spectatori potențiali pe care 
pînă la el puțini oameni de tea
tru îi căutase : țăranii și mun
citorii. Cu aceeași intuiție a 
noului, a viitorului, a fost pri
mul care s-a ocupat serios de o 
altă enormă categorie de spec
tatori — tineretul și copiii. Ar
ticole ca Teatrul pentru cei 
mulți, Tineretul n-are teatru au 
o valoare programatică pentru 
cel ce, în toate colectivele pe 
care le-a condus, a inclus sis
tematic spectacole hărăzite, ce
lor nevîrstnici.

Considerînd că „piesa româ
nească trebuie să fie temelia 
repertoriilor românești“, a pro
movat-o cu obstinație. „Să dăm 
publicului și actorilor români 
piese românești și, pe cît posi
bil. actuale. Teatrul trăiește în 
actualitate și încercuit în anu
mite spații, ca și gazetăria. De . 
aceea drept i s-a spus „gazetă-

rie a literaturii“. A pus în Sce
nă nenumărate texte românești. 
Le-a asociat cu titluri consis
tente din repertoriul străin cla
sic, și a avut gust sigur în pro
movarea celpi modern. Criterii 
de opțiune : valoare educativă 
etică și estetică, plus rezonanță 
la preocupările publicului — 
căci „succesele mari și cu sunet 
ale ultimilor ani (...), străine și 
originale (...), au febra zilei de 
azi, cu toate întrebările și răs
punsurile ei, oricît ar fi unele 
plantate în alte vremi și în alți 
oameni (...). Trebuiește înfrăți
tă sala cu scena și astă nu se 
poate izbuti decît făcînd din 
scenă oglinda sălii“.

Sprijinea teatrul realist, dar 
nu prin copierea realității, ci 
prin transfigurarea ei poetică. 
Compunea spectacolul cu o mi- 

> nuțiezitate străfulgerată de 
mari inspirații, bard dar și teh
nician al regiei. Asigura la fel 
de competent și latura vorbită, 
și cea văzută a spectacolelor. 
Àvea un cult al limbii române, 
pe care o potența maxim în 
vorbirea actorilor la gradul de 
„muzică lucidă". Declarîndu-se 
fățiș „îndrăgit de graiul nea
mului său", considera un co
mandament de frunte „Apărați 
limba românească“. Compoziția 
vizuală a spectacolelor sale vă
dea (uneori expresionist) înge
mănarea regizorului cu pictorul. 
Nemulțumit cu scena-cut.ie tra
dițională, a irupț din ea : acum 
patru decenii juca Apus de soa
re sub zidurile Putnei și între 
ruinele Sucevei. Tot el a avut 
un precoce instinct al perspec
tivelor teatrului radiofonic, pe 
care l-a ctitorit și dezvoltat 
asiduu.

Avea o nestinsă pasiune pe
dagogică — firească pentru cel 
care în toate activitățile viza 
calitatea și visa viitorul. Dra
gostea lui pentru tot ceea ce 
era tînăr, nou, consona cu stră
dania devotată de a-i asigura 
creșterea. Tineretului, zilei de 
mîine, i s-a dedicat Victor Ion 
Popa pînă la epuizarea ultime
lor clipe. „Puterea se încordea
ză, voința nu obosește. Teatrul 
crește pînă la treaptă de religie 
nouă. Pentru ea nici o măcinare 
de energie, nici o ruinare de 
viață nu-i prea mult. Iar mes
chinăria luptelor de toată ziua, 
durerile de azi pe mîine, nu mai 
au nici o însemnătate. Pentru 
soarele, pe care mîine vor ajun
ge să-l vadă alții, noi trebuie 
să pregătim calea și ochii celor 
de azi, ca niște roboți neînsem
nați ce sîntem,.umili, hărăziți pe 
veci umbrei, asemeni rădăcini
lor mîndrului pom în creștere 
ce trebuie să dea roade în vii
tor“

...Azi copacul a crescut vigu
ros sub soare și mulțumește ră
dăcinii care, deși în pămîn.t, e 
plină de lumină și conține înăl
țimi.

MIHAI DIMIU

Dans maramureșean in execuția ansamblului folcloric de amatori din Nefirești Foto-t N» SCARLET• •••••••••••

gj} Constantin Albani 
renunță prin con

strucțiile modulate pe care 
le prezintă în această ex
poziție de grup la condiția 
picturii, a unei picturi 
trădată în substanța sa se 
pare de la bun început. O 
anume rigoare și o logică 
a compoziției, o predispozi
ție deosebită 
venție care-i 
ristice 
ceastă formă 
primare un teren mai fer
til. Fără să putem antici
pa asupra evoluției viitoa
re și fiind poate prea a- 
proape în timp de muta
ția amintită aceste lucrări 
ni se par cp năzuiesc sau 
mai conțin încă sugestii 
caracteristice picturii de 
șevalet, ale unei picturi 
care cultivă expresivitatea 
lirică, afectivă atît a an
samblului cît și a detaliu
lui. In această trăsătură

pentru in- 
sînt caracte- 

și-au găsit în a- 
nouă de ex-

ne place să descifrăm un 
sens, un „conținut“, devan
sat însă vertiginos acum 
de o ordine strict formală 
care-și caută prudent al
tele noi. Din acest unghi 
lucrările lasă un cîmp 
foarte larg nuanțărilor 
viitoare și trădează în a- 
celași timp o neconcluden- 
ță momentană în ciuda 
coerenței stilistice și acu
rateței tehnice deosebite 
cu care sînt realizate lu-
crările.Dan Cristian expune— o suită de acuarele 
care atestă incontestabil 
un colorit, un artist carac
terizat prin franchețe și 
spontaneitate, dar care nu 
încearcă să exploateze lo
gic și în profunzime acest 
timbru original, aceste ca
lități evidente. Efuziunea 
lirică directă, de o mare 
sinceritate se rezumă la o
transpunere plastică ime
diată care ne provoacă o 
senzație de univoc și de 
superficialitate. Ne aflăm 
în fața unui soi de „ges- 
tualism“ sufletesc, care-și 
refuză (voit sau nu) orice 
proces de decantare.M Valeriu Baborelu ne apare din această 
prismă situat undeva la 
antipod. El aparține acelui 
tip de artist care-și anali
zează epuizant impulsurile
lirice, care urmărește atent și migălos adecvarea lor 
într-o formă plastică con
cretă. In pînze de mari di
mensiuni organizează prin
tr-o compoziție fermă un 
cosm articulat, e drept 
însă ceva mai puțin com
prehensibil (ca discurs na
rativ) decît în pînze ante
rioare. Năzuința este a- 
ceeași în fond, care alături 
de ancorarea într-o pictu
ralitate strictă mărturisesc
aderența la un ideal „tra
dițional“, pe care se stră
duiește să-l nuanțeze ca 
spirit și ca formă continuu. 
Evident se poate remarca, 
că uneori, în unele pînze, 
această stăruință să dilue
ze ceva din forța și vigoa
rea cu care era exprimat 
acest ideal altădată, reți- 
nînd privitorul și în zonele 
unui decorativism agreabil 
dar și mai puțin permeabil 
zonelor mai adinei ale pic
turii sale. Aceste lucrări 
vădesc fără îndoială o 
limpezire netă în planul 
mijloacelor, limpezire în al 
cărui proces se ivesc ine
vitabil și ambiguități, dar 
ambiguități ce nu alterea
ză fondul sufletesc al ar
tistului și opțiunile sale 
estetice.

Structuri 
lirice*)

NICA PETRE — „Ecourile“M Nică Petre se situea- 
" ză prin noile sale 

lucrări pe aceeași linie de 
a restitui în forme con
temporane un frumos „cla
sic“ considerat numai 
printr-un sistem de false 
opoziții ca perimat. Moti
vul cariadidei prezent încă și astăzi se vrea un fel 
de simbol al unei pereni
tăți clasice, al unui uma
nism care însuflețește ges
tul său creator. Sculpturile 
sale conțin așa cum măr
turisește însuși artistul 
ceva din „măsura omului', 
care este celebrat prin ele 
și care se vor create pen
tru el în chipul cel mai 
direct. Nu putem scăpa cu toate acestea de o anume 
senzație de făcut, de op
țiune livrescă, de opțiune 
stilistică, care-i caracteri
zează viziunea. Din acest punct de vedere putem 
vorbi mai puțin de o sin
teză și de o aspirație de a 
descoperi dincolo de ine
ditul și jocul perpetuu al

formelor, acea substanță 
a existenței contemporane 
care să-i îmbogățească și 
să-i justifice opțiunea. Lu
crările sale, altfel perfect 
echilibrate, de o seducție 
aproape generală vădesc 
mai puțin o conlucrare 
cu materialul, cît o impu
nere acestuia a schemelor 
sale compoziționale cu pre
cumpănitoare virtuți gra
fice. Sculptura sa nu s-a 
eliberat încă, credem, deși 
există premise care să ne 
certifice că tinde spre a- 
ceasta (e drept timid) să 
facă de o anume euritmie 
strict decorativă a deta
liilor, de o exploatare a 
expresivității lor mai ales 
într-un plan frontal.

C. R. CONSTANTINESCU

*) Expoziția de grup: Constantin Albani, Dan Cristian, Valeriu Boborelu și Nică Petre, deschisă la 
Galeriile de artă „Apollo“, 
din Calea Victoriei, nr. 56

SPECTATOR

de IULIAN NEACȘU
Poate că își închipuie cineva 

că noi, telespectatorii, n-avem 
altă treabă decît să povestim toa
tă săptămîna programele televi
ziunii. Ca și cum fiecare dintre 
noi ar fi nici mai mult, nici mai 
puțin decît una din lămpile tele
vizorului, nu ? Ei, nici chiar așa, 
să tiu exagerăm, doar noi am 
cumpărat televizorul și nu invers. 
De altfel, într-un intervin luat 
de T.V. (a se citi Tudor Vornicu), 
mai de mult, tovarășului Pavel 
Cîmpeanu — șeful oficiului de 
statistică al radio-televiziunii — 
se spunea în alb-negru : „durata 
vizionării are o importanță deose
bită ; există astfel un prag psiho
logic al telerecepției utile după 
care virtuțile oricărei emisiuni se 
pierd din cauza oboselii ; de 
exemplu, duminică telerecepția e 
abuzivă — s-a stabilit o medie 
de durată a vizionării care ar fi : 
4h 26' duminică, 2h 14’ în cele
lalte zile“. Cred că aceste cifre 
nu s-au schimbat prea mult 
de-atunci, iar duminica desigur că 
telerecepția a rămas... abuzivă. 
Deci ? Nu, nu închideți televi
zoarele, atenție însă la prag. 
Psihologic sau nu. pragul e prag 
și cui se dă cu capul de el îi sar 
ochii în ochelari și nervii la nu
mărul 9. Să nu mai fim atît de 
teleabuzivi și se-aranjează. Mai 
ales dacă emisiunile cele mai 
interesante vor fi bine programa
te, științific și nu alandala cum 
se mai întîmplă. Iar pentru că 
sîntem tineri reamintim dorința 
noastră de a programa măcar u- 
nele din emisiunile pentru tineret 
(lunea și sîmbăta, de exemplu) la 
ore mai fericite. Promitem să-i 
lăsăm pe frățiorii noștri și pe bu
nicii. noștri să vadă mai departe 
Bună seara, fete 1 Bună seara, 
băieți I

★
Să trecem peste „retrospectiva 

Mexic ’70“, deși cei doi comenta
tori par să vorbească în somn 
(Absența simțului critic ne înfioa-

OASPEȚI STRĂINI
LA FESTIVALUL ENESCIAN

• London Symphony 
Orchestre

Suh conducerea lui André 
Previn (succesorul lui John Bar
birolli la pupitrul formației), 
Orchestra Simfonică din Londra 
va interpreta la București Sim
fonia a IlI-a de Robert Simpson, 
cel de al IV-lea Concert pentru 
pian și orchestră de Beethoven 
(și orchestra londoneză i-a ofe
rit tînărului pianist român Radu 
Lupu cinstea de a se număra 
printre soliștii ei), „Pasărea de 
foc" de Strawinski, Rapsodia 1 
de Enescu, „Iluminațiile" lui 
Benjamin Britten și o simfonie 
schuhertiană.

Istoria reputatei formații lon
doneze începe la 9 iunie 1904 
Cînd orchestra prezenta la Lon
dra, sub conducerea lui Hans 
Richter, primul ei concert. De 
atunci toii marii șefi de orches
tră ai veacului XX, de la Arthur 
Nikisch și Wilhelm Furtwängler 
la Leopold Stokowski și Eugen 
Ormandy, alături de celebri 
compozitori ai lumii (și-i amin
tim printre ei pe Strawinski, 
Bartok, Hindemith, Copland) au 
condus concerte ale formației. 
Turneele în toate marile centre 
muzicale ale lumii au dăruit

formației prestigiu și o deosebi
tă notorietate.

• Mstislav Rostropo- 
vici

Numele violoncelistului sovie
tic este demult cunoscut iubi
torilor muzicii din (ara noastră. 
In concerte și recitaluri susți
nute în București și în celelalte 
centre muzicale ale țări, Mstislav 
Rostropovici a făcut totdeauna 
dovada unei arte capabile să e- 
puizeze orice superlative. Ros
tropovici este un virtuos desăvîr- 
șit, pătrunzînd spre izvoarele 
partiturii, avînd drept unic țel 
respectarea coordonatelor stilis
tice ale opusurilor interpretate.

Născut în 1927 la Baku, ab
solvent al Conservatorului din 
Moscova, (în prezent profesor 
la acest Conservator), Mstislav 
Rostropovici a cîntat pe toate 
marile scene de concert ale 
lumii.

Muzician complex, de o largă 
formație, M. Rostropovici a în
cercat în ultimul timp (ca de 
altfel și alți mari soliști ca 
Yehudi Menuhin sau David Ois- 
trach) să-și încerce forțele și în 
domeniul dirijatului. După pă
rerile criticilor, primele concerte

au însemnat mai mult decît o 
promisiune.

La București, la cea de a V-a 
ediție a Festivalului enescian, M. 
Rostropovici va interpreta în 
seara zilei de 16 septembrie, in 

Simfonicul Orchestrei Radiotele- 
viziunii, dirijate de Iosif Conta, 
o partitură de vechi succes : 
Concertul în re major pentru 
violoncel și orchestră de Joseph 
Haydn.

• Orchestra de came
ră „Gasparo da 
Salo"

Pe agenda ultimei zile a Fes
tivalului enescian întîlnim nu

mele unei formații mai puțin 
cunoscute: Ansamblul cameral 
italian „Gasparo da Salo".

Constituită în urmă cu 6 ani 
din inițiativa unor muzicieni din 
Brescia (orchestra este formată 
din 28 de instrumentiști), forma
ția de cameră „Gasparo da 
Salo" s-a impus cu rapiditate în 
viața muzicală italiană și inter
națională.

La București, pe afișul An
samblului figurează lucrările a 
trei mari stele din constelația 
preclasicismului italian : Corelli, 
Vivaldi și Loca felii.

IOSIF SAVA

Să știți că

sîntem în
luna 

august
ră și ne gîndim cu plăcere că nu 
ne-am calificat în grupă, altfel 
probabil că unii dintre noi ne-am 
fi trezit cu capetele sparte de 
cîțiva „mexicani“, antrenori, jucă
tori și ziariști, de profesie cas
nici). Ajungem astfel la Raf Va
lone, un morar măcinat de ani, 
care se mișcă surîzător joia prin 
casele noastre într-un roman foi
leton (Moara de pe Fad) vorbind 
în cea mai curată italiană posi
bilă. Și dacă e joi, joi să fie : 
„Iubirea unui subaltern“, piesa 
lui Teodor Mazilu, a avut o pre
mieră frumoasă, cu o regie și o 
distribuție excelentă (Comei To- 
dea, Marin Moraru, Virgil Ogă- 
șanu, Valy Voiculescu-Pepino și 
Dan Nuțu).

★
Pe Alexandru Stark îl știam de 

multă vreme un reporter bun de 
televiziune. De aceea ne-a inte
resat ultima sa emisiune Cererea 
lui Dumitru Andrei, reportaj de 
la Porțile de Fier. Despre re
portaj ca atare nu avem ce spu
ne altceva decît că, prin eroii 
săi, ne-a convins. Mai puțin însă 
ne-a plăcut pretextul reportaju
lui : un tehnician (D.A.) își cere 
transferul de la Porțile de Fier ; 
acest fapt îl face pe tovarășul 
Stark să se repeadă la fața locu
lui pentru... Pentru ce, la urma 
urmei ? Reporterul, cucerit de 
pretextul de reportaj, a ignorat 
faptul că în spatele acestuia era 
un om pe care înainte de a-1 pla
sa ca termen negativ de compa
rație ar fi trebuit să-l întrebe care 
sînt motivele transferului. Poate 
aceste motive erau serioase, poa
te D.A. nu este „o pasăre călă
toare“, ci pur și simplu un om 
cinstit, muncitor care din dife
rite motive serioase beneficiază 
de legislația socialistă a muncii. 
Nu trebuie să exagerăm în nici 
un fel, mai ales cînd victimele 
exagerării sînt oameni pe care nu 
am reușit sau nu am vrut (în 
cazul de față) să-i cunoaștem. 
Sau poate Dilmitru Andrei, se va 
pretinde, a fost un personaj in
ventat, pretext ? Invenție sau nu, 
rămîne inexplicabilă acuzarea în 
lipsa celui acuzat. Pentru că a 
informa opinia publică de așa- 
zisa „dezertare“ a unui om 
(D.A.), presupune o mare res
ponsabilitate pe care și-o asumă 
reporterul față de acel om și prin 
el, față de opinia publică. Altfel, 
nefericit pretext, ce mai !

■fc
Sîmbătă, 8 august, a fost inau

gurată emisiunea Telespectacol 
prin corespondență. Realizatorul 
și prezentatorul, Mircea Șeptilici 
ne-a convins suficient de rostul 
emisiunii care „ar vrea să țină le
gătura între cei care alcătuiesc 
programele și telespectatori, în
tre ucenicul vrăjitor și.., bună 
seara !“ Mai puțin am înțeles de 
ce „de la diversitate la divertis
ment în dicționare nu-i decît un 
pgs“, de ce „diversitatea scriso
rilor“ ar crea „o oră fără profil“ 
(? ! trist, dar adevărat) și de ce 
încerca M.Ș. să ne fie simpatic, 
să ne apropie de domnia sa, ți" 
nînd în mînă un maldăr de hîrtie 
(dialogul cu noi, vezi doamne 1) ? 
Ah, cînd nu se va mai „organiza 
nimic spontan“ sau, mai bine, 
cînd realizatorii de emisiuni vor 
învăța să ni se adreseze cu ade
vărat prietenește, de la tele-om la 
teleom ? Atfel ideea unei astfel
de emisiuni este binevenită și în 
măsura în care va fi concretizată

In revista Tribuna regizorul 
Geo Saizescu anunța pregătirea 
unei comedii cinematografice 
unde personajul este legendarul 
erou românesc Păcală. Va i'i 'i 
treia comedie a cuplului D. R. 
Popescu — Geo Saizescu unde, 
mai mult ori mai puțin, este' 
implicat acel personaj. Prima 
fusese ,.Un surîs în plină vară“ 
(1964). a doua „Balul de simbă- 
tă seară“ (1963). între prima și 
cea de a treia cred că există o 
legătură, căci după părerea mea 
„Un surîs“ este tot povestea lui 
Păcală. Dar, în fond, cine- e 
Păcală ? G. S. înșiră o serie de 
definiții date acestui personaj 
de diferiți autori. Definiții care 
nu ne prea lămuresc, fiindcă u- 
nii il consideră genial, alții il 
socot timpit. Saizescu ia calea 
de mijloc și crede că Păcală e 
un țăran foarte deștept. dar 
care face pe prostul tocmai ca 
să se apere prostind pe proști. 
El spune că Păcală al nostru 
seamănă cu Till Eulensp'iegel și 
„mai ales“ cu Charlot. Primul
— zice Larousse XX-me siecle
— „a existat în secolul 
al XlV-lea. Era un țăran care fă
cea tot soiul de farse și păcă
leli boierilor, popilor și târgo
veților. Capcanele întinse de el 
erau revanșa sătenilor împotri
va citadinilor yare ' disprețuiau 
și-și bateau joc de țăran. Me
toda acestui păcălitor consistă 
din a-și executa ad litterârn an
gajamentele ceea ce declanșa 

o harababură totdeauna în pa
guba stăpinului“. Atit Eulen- 
spiegel (tradus în românește 
Buhoglindă) cît și Păcală al 
nostru sînt asupritul care se a- 
pără de asupritor. Dușmanul de 
clasă e burghezul (popă, cîrciu- 
mar, negustor etc.). Sistemul de 
luptă e clasica metodă „de a 
face pe prostul“, de a te preface 
că te supui poruncii, dar în- 
curcind lucrurile astfel incit, in 
realitate, să poruncești tu stă
pinului. De aceea spunem că 
„Un Surîs în plină vară“ este în 
fond povestea lui Păcală, mai 
exact a unui Păcală invers. 
Căci acolo satul e un personaj 
colectiv (G. Constantin. Dem 
Radulescu, Florica Luican și al
ții), în timp ce orașul este întru
pat intr-un singur individ. Fă- 
nuță, magistral interpretat de 
un mare (și pe atunci doar vii
tor) actor : Sebastian Pa- 
paiani. Țăran sărac. el 
pleacă din satul lui și 
muncește din greu la oraș, face 
economii feroce și adună un ca
pital frumușel cu care se în
toarce triumfător la el acasă de
cis să preia conducerea comer
țului pe întregul sat. E deștept, 
isteț, ingenios, harnic, dar... 
Dar nimeni nu poate lupta con
tra istoriei. Toate planurile și 
combinațiile lui eșuează lamen
tabil. Comerțul cooperatist în
vinge pe cel individual. Ceva 

mai rău : nu numai eșecul, dar 
și facerea de ris încoronează e- 
forturile acestui erou care se 
bate cu morile de vînt. O seamă 
de efecte comice, de situații ca
raghioase ilustrează această po
veste a unei utopii. Noutatea 
temei, interpretarea lui Papaia- 
ni au impresionat. Filmul a ob
ținut și un premiu. Totuși sub
stanța lui era săracă. Substanță 
de roman picaresc în care un

UN EROU RE BASM 
ÎN ACTUALITATE

personaj cu formulă sufletească 
unică se mișca de-a lungul unor 
peripeții, desigur multe, totuși 
cam monotone. Iată de ce 
filmul al doilea, „Balul de sîm
bătă seară“, a fost un progres al 
echipei D. R. Popescu — Geo 
Saizescu. A fost o comedie de 
înalt nivel spiritual, cu o psiho
logie complexă, totodată dra
matică, poetică și humoristică. 
Pot spune că a fost una din 

puținele comddii românești pe 
deplin reușite.

La prima vedere comedie u- 
șoară, la o mai socotită cugeta
re apare ca o poveste .delicată, 
caraghioasă, înduioșătoare, iar 
pînă la urmă chiar profundă. 
Căci e vorba de un tinăr isteț și 
totodată stingaci, care le în
curcă, le descurcă, apoi Ie în
curcă iară, cu o sinceritate fer
mecătoare. Eroul e un simplu

de D. I. SUCHIANU

șofer de camion, și ori de cîte ori 
un om simplu ne arată că așa- 
zișii oameni simpli sînt mult 
mai complecși, mai complicați 
decît se crede, trebuie să soco
tim asta ca o victorie de ade
văr.

Eroul se cheamă Papă. Proba
bil de la Papă-lapte. Și porecla 

îi vine de la faptul că tocmai 
papă-lapte nu e de loc, ci dim
potrivă — teribil de cusurgiu,' 
zurbagiu, arțăgos, deși bun ca 
pîinea caldă, dar trăznit în 
toate cele. Prima ' și cea mai 
importantă trăznaie la el este 
că, deși foarte tînăr, nu admite 
aventuri galante, ci concepe a- 
morul exclusiv sub forma căsă
toriei conștiente și organizate. 
E foarte mofturos în materie de 

amor. Mofturos nu cu eventuala 
iubită, ci cu el însuși. Nu-și dă 
voie să iubească decît dacă se 
însoară, și nu-și dă voie să se 
însoare, decît dacă e sigur — si
gur că iubește. Și tocmai că nu 
e sigur de loc. Iubește doi.jă 
fete/ deopotrivă de vrednice de 
această onoare. Ceea ce — de
duce foarte logic domnul Pă
cală, înseamnă că nu iubește pe 
nici una. Căci în fond pe fie
care din ele o înșeală atunci 

cînd o iubește pe cealaltă. Cele 
două fete sint foarte bine alese. 
Una e blondă și nimfă. Citiți : 
Ana Szeles. Cealaltă brună și 
vampă ; citiți Marieia Petrcscu. 
împrejurările în care s-au cu
noscut sint extrem de amuzan
te, așa cum numai in viață și 
în comediile foarte bune le mai 
întîlnim. Hazul eroului îi vine 
nu din cine știe ce geniale ba
zaconii, ci pentru că nu spune 
decit ce-i trece întîi prin minte 
și-i vine întii pe limbă, fără 
nici o prelucrare, țîșnite direct 
și căzute direct pe vorbele ce
luilalt cărora foarte nostim le 
pune capac.

Șovăielile lui, frămintările 
Iui, complicările Iui provin clin 
aceea că oscilează între două 
complexe contrarii : ba se inti
midează, ba se umflă in pene ca 
un curcan, și grație acestor com
plexe se simplifică sufletește 
ba într-un sens, ba în sens con
trar.

în film avem o secvență în 
care eroul visează. De la Fru
moasele nopții de Rene Clair, 
cinematograful n-a mai cuno
scut o analiză de vis așa de per
fectă, de adincă, de amuzantă.

Deși personajul este un exce
lent portret al omului zilelor 
noastre, mai exact al omului pe 
care și-1 dorește morala noastră 
umanistă, om care există și am 
vrea să-1 vedem existînd tot 
mai mult și tot mai des — deși, 
zic, eroul este un astfel de per
sonaj, el nu are nimic conven
țional, cum avusese, întrucîtva, 

filmul anterior : „Un surîs în 
plină vară“. E drept că acesta 
din urmă era mai monocord, 
mai puțin (formula îi aparține 
lui Papaiani), „complicat și 
complex“.

Ce se va întîmplă oare cu Pă
cală nr. 3, proiectat de același 
tendem D. R. Popescu — Geo 
Saizescu ? Structura de roman 
picaresc va putea fi îmbogățită 
cu farmecul pe care îl aduce 
structura de basm. Și-apoi auto
rii par a voi să complice nițel 
chiar personajul însuși. Geo 
Saizescu, în articolul din Tribu
na, spunea că Păcală e o com
binație de Till Eulenspiegel și 
Charlot. Ce înseamnă asta ? 
Desigur, Charlot este un Pă
cală (ca și Fernandel, ca și 
Stan și Bran). Prin ce diferă 
toți aceștia de Till Eulenspie
gel ? Spuneam că la acesta din 
urmă lupta de clasă, războiul 
dintre sat și oraș, între țăran și 
burghez e mai accentuată, con- 
ținînd mai~ multă maliție și mai 
deasă păcălire ba chiar pedep
sire a dușmanului. La ceilalți, 
motorul acțiunilor nu e revanșa, 
ei generozitatea, bunătatea, do
rința de a iubi pe alții și a le 
veni într-ajutor. Trăsături ca- 
re-s foarte compatibile cu per
sonajul popular tradițional al 
lui Păcală, și care, folosite mai 
mult, dau eroului de folclor un 
supliment de actualitate, de po
trivire cu lumea noastră de azi, 
așa cum dorim ca ea din ce în 
ce mai mult să fie. 

sperăm că se va impune în pro
gram.

★
La „Studioul N“ am privit cu 

plăcere la uimirea îneîntată a lui 
Tudor Vornicu în fața filmului 
realizat de scriitorul Romulus 
Rusan. Sigur că „Ieșirea la mare“ 
a fost un excelent reportaj. Nu
mai că de ce atîta uimire și de 
unde atîta naivitate care să as
cundă faptul că, prevăzînd îneîn- 
tările T.V.-ului am cerut de atîta 
vreme, chiar în colțul acestei pa
gini, ca oamenilor cu condei să 
li se încredințeze uneori și ca
mera de luat vederi. Nici chiar 
așa, să ne facem a descoperi 
marea cu degetul altuia ! Emisiu
nea a fost mai mult decît atrac
tivă, aceasta datorîndu-se în 
bună parte prezenței inteligente 
și fermecătoare a Catincăi Ralea 
care ne-a povestit printre altele 
cum o șoricioaică are un șoricel 
cu porniri mistice ori de cîte ori 
înflorește liliacul în podul casei. 
Pe urmă a cîntat Adamo. Despre 
acest pescăruș romantic bătut cu 
flori în Sal« Palatului nu îndrăz
nim să vorbim, a*cuMndu-L
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Primire la președintele Consiliului 
de Ministri5

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit luni după- 
amigză pe ambasadorul Repu
blicii Democrate Germane la 
București, Ewald Moldt> în le
gătură cu plecarea sa defini-

tivă din țara, noastră.
La întrevedere, care s-a 

desfășurat intr-o atmosferă 
cordială. . tovărășească, a par
ticipat Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

(Agerpres)

Ședința Consiliului 
Turismului

Luni după-amiază a avut loc 
ședința Consiliului Turismului, 
în cadrul căreia președintele 
Colegiului Oficiului Național de 
Turism, Alexandru Sobaru, a 
informat despre stadiu! realiză
rii programului de acțiuni tu
ristice stabilit pentru actualul 
sezon.

Au făcut, de asemenea, infor
mări în legătură cu sprijinirea 
activității turistice pe litoral și 
în diverse alte zone turistice 
ale țării. Ștefan Enache. vice
președinte al Oficiului Național 
de Turism, directorul cen
tralei de turism „Litoral“, re
prezentanți ai unor ministere, 
instituții centrale și organizații 
obștești care fac parte din acest 
consiliu.

Din dezbatere a reieșit că 
aplicarea măsurilor suplimen
tare adoptate anterior a deter

minat o intensificare a circu
lației turistice în țara noastră, 
îndeosebi în stațiunile de pe 
litoralul Mării Negre, unde nu
mărul turiștilor străini sosiți 
să-și petreacă vacanța este în 
creștere. A sporit în același timp 
volumul și s-a îmbunătățit apro
vizionarea și calitatea servicii
lor prestate pentru turiști.

Ținind seama de faptul că și 
în următoarele luni se intre-, 
vede menținerea unei circulații 
turistice intense, Consiliul a 
stabilit măsuri suplimentare 
pentru diversificarea si ridicarea 
în continuare a calității servi
ciilor oferite vizitatorilor Româ
niei, antrenînd folosirea într-o 
mai mare măsură a capacități
lor hoteliere existente.

în încheierea ședinței a luat 
cuvîntul tovarășul Janos Faze- 
kas, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

In cadrul „Cupei tineretului 
de la secte“, în județul Mehe
dinți, sîmbătă și duminică 
s-au întrecut peste 400 dintre 
cei mai buni sportici. In 
foto: start în proba de 100 

m băieți
Foto: O. PLECAN

Un tinăr campion, DAN IRIMICIUC, 
iși mărturisește impresiile

Ultimul
al musche-

tarilor

„război"

Universiada de vara de la Torino

0 veritabilă 
olimpiadă studențească

• Tenismanul român Ion Ți- 
riac și-a înscris în palmares un 
nou succes de prestigiu cîști- 
gind turneul internațional de la 
München. Țiriac, după cum scrie 
comentatorul agenției vest-ger- 
mane D.P.A., a jucat .pur și 
simplu fantastic“ învingîndu-1 
în finală probei cu 2—6, 9—7, 
6—3, 6—4 pe Nicola Pilici (Iu
goslavia). în semifinala probei, 
Pilici cîștigase cu 4—6, 2—6. 6—3, 
6—1, 6—4 jocul întrerupt din 
cauza ploii în fața lui Ilie Năs- 
tase.

• In turneul internațional de 
șan de la Buenos Aires, după 
consumarea a 13 runde conti
nuă să conducă marele maestru 
american Robert Fischer cu 12 
puncte, urmat de Tukmanov 
(U.R.S.S.) — 9 puncte, Reshev- 
sky (S.U.A.) — 8,5 puncte. Flo
rin Gheorghiu (România) și 
Oscar Panno (Argentina) — 8 
puncte. Xajdorf (Argentina) — 
7.5 puncte, Smîslov (U.R.S.S.)

7 puncte, O’Kelly (Belgia) — 
6.5 puncte etc.

în runda a 13-a, Florin 
Gheorghiu, jucînd cu piesele 
negre, a remizat m 27 de mu
tări cu argentinianul Oscar 
Panno. Rezultatul de egalitate 
a fost consemnat și în partida 
dintre Fischer și brazilianul 
Costa Mecking.

• Competiția masculină de 
handbal „Cupa Slovaciei“, des
fășurată la Mihalovțe, a revenit 
anul acesta echipei Tatran Pre- 
sov cu 10 puncte, urmată . de 
Politehnica Timișoara — 8 punc
te. Lokomotiv Mihalovțe — 6 
puncte, selecționata Györ — 5 
puncte, selecționata de juniori 
a Bulgariei — un punct. Sitar- 
dia (Olanda) un punct,. în ulti
ma zi a turneului, echipa Poli
tehnica Timișoara a învins cu 
scorul de 16—S (9—6) formația 
olandeză Sitardia.

Cupa tineretului la sate
Timp de două zile, Sta-

■ dionul „1 Mai“ din munici- 
, piui Tr. Șeverin a găzduit
„Cupa tineretului la sate“ 

‘ etapa județeană. Această 
competiție a reunit 6 ra
muri sportive foarte îndră
gite de tineret — fotbal, 
handbal, volei, atletism, oină 
și trântă.

După o încordată dispu
tă. primele locuri au fost 
ocupate de cele mai bune 
echipe după cum urmează : 

J Băieți : fotbal — echipa
■ comunei Pristol : handbal, 
echipa comunei Salcia, volei 

.■— echipa comunei Balta, 
oină, echipa comunei Stin- 
'găceaua.

Atletism, pe podiumul pre
mialilor au urcat : Nicolae 
Bilcă. Dorel Motîndău. Vic
tor Popescu. Petre Moldo- 
van. Șerban Dascălu. Trintă: 
Nicolae Dumitru, Laurențiu 
Sănăteescu.

Fete : volei — echipa co
munei Broșteni. handbal e- 
chipa comunei Pristol.

Atletism : Lupu Elconora, 
Pescaru Ileana.

Echipele clasate pe pri
mele locuri au primit diplo
me. medalii și premii in o- 
□iecte și material sportiv.

M. ȘTEFAN

Interviu cu tovarășul AL, FORȚU

DRUMEȚIE. Foto : EMIL COJOCARU

consilier pentru probleme sportive
— Știm că, făcînd parte 

din conducerea delegației 
sportive caie ne va repre
zenta la Universiada de vară 
ce va avea loc între 26 au
gust — 6 septembrie,■ la To- 
rir.o, sînteți la curent cu 
pregătirile lotului nostru. 
Pentru a prefața o discuție 
pe această temă vă rugăm să 
faceți citeva precizări, pri
vind amploarea concursului.

— Nu mai e cazul să co
mentăm caracterul tradițio
nal al competiției. Participă
rile masive la ultimele uni
versiade cit și complexitatea 
problemelor pe care le cu
prind acum — cind -s-au a- 
dăuga't celor considerate de 
un specific mai „universi
tar“ (atletism, înot, baschet) 

, aproape toate sporturile, in
dividuale și de echipă — în
dreptățesc calificarea uni
versiadelor drept niște „o- 
lirnpiade studențești“. La a- 
cestea se adaugă și baremul 
valoric al întrecerilor care 
au reunit, și vor reuni și in 
gdiția ’70 — numeroși cam
pioni naționali, medaliați 
olimpici. continentali sau 
chiar mondiali. Și o carac
teristică ce mărește și mai 
mult „cota de acțiuni“ : a- 
proape fiecare lot aduce in 
concurs sportivi din „eșalo
nul care vine“ pentru care 
Universiada constituie un 
debut internațional.

— Ce importanță se acordă 
pc plan național, participării 
noastre la „Giochi mondiali 
della, F.I.S.U. ’70“, cum au 
denumit organizatorii ita
lieni, evenimentul?

— Federațiile naționale 
consideră Universiada ca 
„obiectivul numărul doi“, 
imediat după campionatele 
mondiale sau europene. 
Sportivii studenți din echi
pele reprezentative de volei 
fete și scrimă — selecționați 
și de noi — vor veni la To- 
rino imediat după „mon
diale“. De altfel, la cele mai 
multe sporturi, pregătirea 
selecționabililor s-a desfășu
rat în comun cu aceea a io
turilor naționale. Forurile 
de resort din Ministerul în- 
vățâmîntului și U.A.S.R. au 
colaborat intens în această 
perioadă CU’ C.N.E.F.S. în 
ceea ce ne privește, com
portarea unor sportivi vizați 
de noi. la 1 competițiile de 
amploare ce precedă Univer
siada. va constitui încă un 
criteriu pentru definitivarea 
lotului. Ne referim in spe
cial la Campionatele balca
nice și naționale de atletism.

— La ce probe „mergem 
cu pretenții“ pentru Torino?

— Virtual, la destul de 
multe. Mă refer, bineînțeles, 
la „firmă“. Pentru atletism:

în Ministerul Invățămîntului

Cornelia Popescu. Carol Cor- 
bu, Ion Șerban, Ileana Silai 
și Mariana Goth, revelația 
ultimului sezon atletic, sînt 
o garanție. La înot, Vasile 
Costa și Agneta Sterner. iar 
la tenis Sântei (de drept. a 
treia rachetă a țării, în fapt, 
campionul național ,.en 
titre“) și Boaghe. Prezentăm 
loturi puternice la scrimă 
fete (cu Suzana Ardeleanu 
și Ecaterina Iencic), la volei 
fete, baschet băieți și fete.

— Cum se prezintă concret 
etapa de trecere de Ia — 
vorbind în termeni tehnici 
— „rodaj“ Ia „finisare" ?

— Pregătirea lotului de 
volei fete este deja în faza 
de finisare. Rodarea a con
stituit-o un turneu ..tare“ la 
care au participat citeva se
lecționate europene de pri
mă mînă. turneu la care re
prezentativa noastră s-a 
comportat foarte bine. Po- 
loiștii susțin o serie de me
ciuri ]a Batumi în compania 
unor echipe de elită. Pen
tru tenismani amintesc „Cu
pa Construcțiilor“ la care 
sînt prezente și „rachete“ 
de peste hotare și diversele 
turnee în străinătate pe 
care le-au efectuat compo- 
nenții lotului nostru. Scri- 
merii au avut drept, test „na
ționalele“.

Zilele acestea „au intrat în 
foc“ baschetbaliștii (meciul 
cu reprezentativa studen
țească a S.U.A. la București) 
și voleibaliștii (turneu inter
național la Timișoara). •Pen
tru atleți, cum am .spus, ul
timele probe vor fi campio
natele . naționale de atletism 
și jocurile balcanice. De a- 
semenea, înotătorii vor veni 
de la Balcaniadă direct la 
Torino.

— Care se anunță a fi pro
bele cele mai „fierbinți“ ale 
Universiadei ?

— Prin tradiție, natația și 
atletismul. Dar nu e exclus 
ca în acest an să se creeze 
noi tradiții.

— Pornind de la același 
etalon al „tradiției ’, partici
parea noastră la Torino vi
zează crearea ei sau apăra
rea uneia deja afirmate?

— Incontestabil, apărarea 
ei. Medaliile cucerite în edi
țiile trecute, dacă ar fi să 
amintim numai Universiada 
de la Budapesta, constituie 
argumentul cel mai clar. 
Speram că delegația noastră 
va confirma la Torino pres
tigiul de care se bucură 
sportul românesc in arena 
mondială.

Interviu luat de
DAN FRUNTELATA

Mușchetarii țării s-au rein- 
tilnit pentru două zile la Bucu
rești să-și dispute titlurile na
ționale. Sîmbătă și duminică 
intr-o sală (Progresul) lipsită 
de ventilație și, logic, plină 
de zăduf, în timp ce la Flo- 
reasca spațiul n-avea între
buințare. Cele mai bune echipe 
au încheiat incă un cam
pionat național, detașindu-se, 
conform previziunilor, tot 
Steaua București, campioană 
la toate cele 4 probe. Și totuși, 
scrimerul ales de noi pentru 
un scurt „conspect“ a fost un 
ieșean, studentul DAN IRIJVII- 
CIUC, campionul republican 
din acest an la sabie.

— După dumneata, Dar Iri
miciuc, la ce nivel putem plasa 
acest campionat ?

— A fost un campionat util, 
superior celui de anul trecut. 
Superior și ca valoare tehnică 
și mai ales prin exodul de ti
nerețe relevat la floretă fete și 
sabie. Ceea ce. de fapt, antici
pează dueluri și mai strînse în 
viitorul apropiat.

— Să înțeleg cumva că se 
pregătește o eclipsă Stelei ?

— Tot ce e posibil. Anul a- 
cesta puternica formație bucu- 
reșteană a cîșligat, dar foarte 
greu. La spadă, de exemplu, 
militarii au avut adversari re
dutabili în echipele Electro- 
putere Craiova și Medicina Tg. 
Mureș, bucureștenii nereușind 
să-i învingă pe mediciniști a- 
casă. La sabie, Politehnica 
mea nu se va mai mulțumi 
doar cu ambiții pentru locu
rile II, III. Vrem la anul să 
ducem pe Bahlui și titlul re
publican pe echipe.

— Să fi fost cumva o ediție 
lipsită de surprize ?

. — Au lipsit, e drept, surpri
zele de răsunet. Dar surprize 
au existat. Pentru mine, o 
surpriză plăcută au constitui
t-o aceste tinere fete din Con
stanța care au reușit să învin
gă la București I.E.F.S.-ul. Ca 
să nu mai vorbesc despre 
Școala sportivă Ploiești . și 
Tractorul Brașov, echipele din 
coada clasamentului la sabie 
dâr foarte tinere și cu mari 
perspective.

— Cit despre surprizele ne
plăcute ?

— Anul trecut a fost aleasă 
pentru întreceri sala Floreasca 
II. Anul acesta o sală ceva mai

bună, sala Progresul, unde 
insă este o căldură infernală. 
Deci o surpriză. Și apoi arbi
trii, care in unele cazuri s-au 
dovedit destul de subiectivi.

— Cum în a doua jumătate 
a lunii septembrie la Ankara 
se vor disputa campionatele 
mondiale de scrimă, compo
nentul naționalei de sabie. Dan 
Irimiciuc, intuiește următoarea 
întrebare...

— La „mondiale“ se pleacă 
cu o echipă*formată din 4 oa
meni de 31 de ani și unul, eu, 
de 21 de ani. Nu mai sint ne
cesare alte completări.

— Și totuși, dacă reporterul 
insistă...

— Părerea mea este că din 
iot s-au omis doi tineri trăgă
tori de valoare : losif Buda- 
hazi (Universitatea București) 
și Dan Popescu (Politehnica 
Iași). Inițial, secretarul Fede
rației, Dionisie Tepșan și antre
norul federal Vasile Chelaru, 
au propus o echipă tînără. de 
perspectivă. Eu cred că pu
team scoate un rezultat bun și 
cu această echipă, obținînd în 
plus și un serios aconto pen
tru viitor. Dar s-a renunțat la 
această idee. Cei doi tineri 
omiși puteau participa măcar 
la „Universiada" de la Torino, 
și cu mari șanse. Noi însă nu 
trimitem o echipă de sabie.

— Referitor Ia celelalte pro
be la care vom participa la 
„mondiale“ ?

— La floretă băieți lotul a 
devenit foarte puternic prin 
cooptarea lui Tănase Mureșan. 
La floretă fote valoarea noas
tră mondială e de mult con
firmată. La spadă vom merge 
cu o echipă tînără, ceea ce e 
foarte bine.

...Campionul național de sa
bie Dan Irimiciuc a depus 
mărturie pentru talentul tine
rilor noștri scrimeri. Aștep
tăm în curînd o replică distin
să de la toți acești tineri.

MIRCEA M. IONESCU

AII STAR UMVERSITY 
(S.U.A.)- ROMÂNIA: 

64-59
Am așteptat cu nerăbdare 

partida internațională de baschet 
dintre România și selecționata 
universitară din S.U.A.

Prima repriză începe în nota 
de dominare a echipei america
ne. Din minutul 3, însă, echipa 
noastră (fără „trac“, calmă, so
bră) — ia conducerea și, în 
minutul 8 scorul este 16—8 pen
tru noi. Baschetbaliștii. ameri
cani au o revenire puternică, 
MEELEY (căpitanul formației) 
— un adevărat „argint viu“ — 
iși pune echipierii in atac, pasele 
sale căutindu-i mai ales pe cei 
doi „mari' . MC GINNIS (2,01 m) 
și MC DANIELS (2.10 m). Cu un 
minut înainte de finalul reprizei 
scorul este strîns : 28—26 pentru 
americani. Echipa noastră este 
în atac, are două ocazii bune 
de a înscrie, dar ratează. în
scriu țot jucătorii americani și 
repriza ia sfîrșit cu scorul de 
30—27.

în cea de a doua repriză echi
pa americană joacă din ce în ce 
mai bine im.punînd un ritm sus
ținut și finalizînd excelent ma
joritatea acțiunilor de atac.

în ultimele minute ale meciu 
lui, jucătorii români iși revin, 
dar deși luptă cu dîrzente, reali- 
zînd faze frumoase nu reușesc să 
se impun. Baschetbaliștii ameri
cani înscriu coș după coș și me
ciul ia sfirșit cu scorul de 64—59. 
Un rezultat meritoriu pentru 
echipa României dacă ne gîn- 
d.ini că a întîlnit un adversar 
bine cotat pe plan internațional, 
dacă ne gînejim la tinerețea 
componenților formației noastre.

P. TEODOR

Premiul ziarului ..Munca" la marș
Duminică 16 august a.c., orele 8, 

se va da startul într-o atractivă 
întrecere atletică organizată de 
ziarul „Munca“, cu sprijinul Con
siliului Central al U.G.S.R. și în 
colaborare cu Federația Română 
de Atletism : „Premiul ziarului 
„Munca“ la marș. Aflată la cea 
de a X-a ediție, această competi
ție reunește la startul ei sportivi 
din Capitală și provincie, care se 
vor întrece la două probe : o 
cursă rezervată începătorilor și 
juniorilor mici (pe distanța de 3 
km) și proba de ștafetă pentru se

niori și juniori mari pe distanța 
de 3 X 10 km.

Plecările și sosirile vor avea ca 
punct principal Piața Scînteii. 
Traseul va străbate, în linii mari, 
următoarele artere : Piața Scînteii
— Piața Cotroceni — Piața Vitan
— Piața Scînteii.

Câștigătorilor* li se vor înmîna 
premii oferite de C.C. al U.G.S.R., 
C.N.E.F.S., Federația Română de 
Atletism, A. S. Loto-Pronosport 
și ziarul „Munca“ constînd din 
cupe, obiecte, materiale și echi
pament sportiv

(Urmare din pag. I)

MARȚI ULTIMA

PRONOEXPRES

Succesele obținute de oamenii 
muncii din patria noastră în în
făptuirea politicii partidului au 
asigurat întărirea și moderniza
rea bazei tehnice-materiale a 
societății, creșterea produsului 
social și a venitului național. în 
perioada 1966—1969 ritmul me
diu anual de creștere a venitu
lui național a fost de aproxima
tiv 8»/n. Acest ritm rapid de 
creștere va fi menținut și in vi
itorul cincinal. Potrivit Directi
velor Congresului al X-lea al 
partidului. în 1971—1975 venitul 
național va crește cu 40—45“/„, 
intr-un ritm mediu anual de 
7,7—8,5%, ceea ce va permite ca 
28—30» 0 din valoarea nou cre
ată să fie destinată acumulării 
și 70—72% consumului.

Pe baza rezultatelor obținute 
în creșterea producției de bunuri 
materiale, in dezvoltarea conti
nuă a. economiei naționale s-au 
creat condiții pentru îmbunătă
țirea neîntreruptă a nivelului de 
trai material și cultural al popu
lației,

In concepția partidului nostru, 
calea principală de ridicare a 
nivelului de trai al populației o 
constituie sporirea veniturilor 
directe obținute din muncă, prin 
aplicarea consecventă a reparti
ției după cantitatea, calitatea și 
importanța socială a muncii. A- 
nul acesta veniturile oamenilor 
muncii sint de peste 3 ori mai 
mari decît în anul 1950. în cursul 
primului trimestru a fost înche
iată acțiunea de majorare a sa
lariilor tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii. Sistemul de 
salarizare a fost așezat pe baze 
m'>: stimulatorii și mai efici
ente, asigurînd creșterea ponde
rii -salariului tarifar, concomi-

fent cu reducerea eiștigurilor 
fluctuante și condiționind în mai 
mare măsură veniturile de re
zultatele cantitative și calitative 
ale muncii. Salariul mediu s-a 
ridicat încă din anul trecut la 
1 300 lei.

De la 1 mai anul acesta, sala- 
riații cu venituri mici au bene
ficiat de o majorare suplimen
tară substanțială a veniturilor 
lor, atît ca urmare a sporirii sa
lariului minim (de la 700 la 800 
lei lunar) și majorării salariilor 
tarifare de pînă la 1 200 lei, cit și 
ca urmare a scutirii de impozit 
a salariilor pină Ia 850 lei și a 
reducerii cotelor de impozit la 
salariile de pînă la 1 200 Iei lu
nar. De pe urma majorării sa
lariilor. scutirii și reducerii im
pozitelor. salariații cu venituri 
de pînă la 1 200 lei lunar — în 
număr de peste 2 milioane — 
beneficiază anual de venituri 
suplimentare in sumă de aproa
pe 1 miliard de lei, iar prjn a- 
plicarea acestor măsuri și a nou
lui sistem de salarizare, venitu
rile tuturor salariaților cresc cu 
12 miliarde lei anual.

Ridicarea nivelului de trai iși 
găsește expresia cea mai con
cludentă în creșterea venituri
lor reale, care reprezintă pu
terea de cumpărare, respectiv 
cantitatea de bunuri materiale 
pe care populația le poate i»ro- 
cura cu veniturile sale. Este 
semnificativ, din acest punct de 
vedere, că salariul real al tutu
ror salariaților a fost în 1968 de 

.două ori și jumătate mai mare 
decît în 1950. înregistrînd un 
ritm mediu anual de creștere 
de 5,2 la sută. Salariul real a 
continuat să crească în 1969 și 
1970, datorită creșterii salariilor 
nominale. în mod corespunzător 
au crescut veniturile reale ale

BUNĂSTAREA 
POPORULUI

chimice, a articolelor de mo
bilă și de librărie a crescut de 
la 23,2 la sută in 1950 la 32.6 la 
sută în 1968.

Creșteri spectaculoase s-au 
înregistrat la vînzările de bu
nuri de valoare mare și de fo

losință îndelungată, care contri
buie la ușurarea muncii casnice, 
la creșterea confortului si a 
gradului de civilizație. Astfel, 
socotite la 1000 locuitori, vînză
rile au crescut astfel în ultimii ani ;

196« 1968
Vînzările în buc. Ia 1060 locuitori

țărănimii. Evoluția ascendentă 
a veniturilor reale va continua 
și în cincinalul viitor. Salariul 
real va fi in 1975 cu 16—20 la 
sută mai mare decît în 1970, iar 
veniturile reale ale țărănimii 
vor crește în aceeași perioadă 
cu 15—20 la sută.

Veniturile reale cuprind nu 
numai veniturile directe reali
zate pe calea repartiției după 
muncă, ci și veniturile pe care 
populația le realizează din fon
dul de consum social. Statul 
cheltuiește sume considerabile 
pentru învățămînt, cultură, ocro
tirea sănătății, asigurări sociale 
etc. Aceste cheltuieli ale statu
lui se resimt în mod pozitiv a- 
supra bugetului fiecărei familii, 
contribuind ia ridicarea bună
stării poporului. Cheltuielile so
cial-culturale finanțate de la 
bugetul statului au crescut de 
la 14.1 miliarde lei în 1960 la 
33,8 miliarde în 1969, ele repre- 
zentînd circa 1 700 lei în medie 
pe locuitor în 1969, față de 
770 lei în 1960. Pentru fiecare 
elev statul a cheltuit în 1969 a- 
proape 1 400 lei, iar pentru fie
care student, 12 300 lei. Sume 
considerabile sînt cheltuite pen
tru ocrotirea sănătății populației, 
pentru sprijinirea familiilor cu 
copii, pentru pensii, ajutoare etc. 
O atenție deosebită acordă sta-

tul nostru îmbunătățirii condi
țiilor de locuit ale populației, 
în 1969 s-au construit din fon
durile statului 78 000 de locuințe, 
iar pentru anul 1970 s-a prevă
zut să se dea în folosință 94 700 
apartamente, din care 31200 
contractate cu populația. înlă
turarea urmărilor catastrofale 
ale inundațiilor va cere efor
turi considerabile, între altele și 
în direcția refacerii locuințelor 
distruse de furia apelor.

Creșterea niv.elului de trai se 
concretizează în creșterea con
sumului de bunuri și servicii 
și în modificarea structurii a- 
cestuia. O dată cu creșterea ve
niturilor se constată nu numai 
o sporire a cheltuielilor, ci și 
o schimbare orientării aces
tora, în sensul că paralel cu 
cieșterea în expresie valorică 
absolută a cheltuielilor pentru 
alimente, sporesc în ritm și mai 
rapid cheltuielile pentru mărfuri 
nealimentare și în deosebi 
pentru bunuri de valoare mare 
și de folosință îndelungată, pre
cum și cheltuielile pentru ser
vicii. Totodată, în consumul a- 
limentar se produc modificări 
de structură, care se oglindeso 
în creșterea rapidă a consumu
lui de produse cu o valoare a- 
limentară mai ridicată.

Evoluția consumului în ultimii

ani confirmă pe deplin mani
festarea acestei tendințe în țara 
noastră. Astfel, în anii puterii 
populare a crescut simțitor con
sumul pe locuitor la produsele 
alimentare de bază : la carne, 
de la 16,7 kg pe locuitor în 1950, 
la 31,5* kg in 1968 ; la ouă, de 
la 59 la 13G bucăți ; la lapte și 
produse lactate, de la 113,3 la 
130.6 kg ; la zahăr de la 6,9 la 
17,8 kg.

Este deosebit de grăitor fap
tul că în condițiile cind vinză- 
rile totale cu amănuntul prin 
comerțul socialist au fost în 1968 
de 6,4 ori mai mari decît în 
1950. vînzările de mărfuri aii; 
mentare au fost de 5,6 ori mai 
mari, în timp ce vînzările de 
mărfuri, nealimentare au fost de 
6.5 ori mai mari. Ea fel de eloc
vent este faptul că în cadrul 
mărfurilor nealimentare, în timp 
ce vînzările de textile și încăl
țăminte au crescut din 1950 pînă 
in 1968 de 5,3 ori, cele de arti
cole electrotehnice și metalo- 
chimice au crescut de 11 ori, 
mobilă de 56 ori, articole de 
librărie (cărți etc.) de 6,5 ori.

Ponderea vînzărilor de pro
duse textile și încălțăminte în 
totalul vînzărilor a rămas a- 
proape neschimbată (50—51 la 
sută), pe cind pondci ra produ
selor' electrotehnice, metalo-

Aparate de radio . .
Televizoare . , , .
Frigidere ... 

Mașini de cusut
Mașini electrice de spălat 
Mobilă (lei) ....

* 8,6 ..... 13,5 
. M....................... ......

• . . . . 7,8
• ->1 ..... 3,2
• 1’7 • • • • • 5,3
. 54.25 ..... 134,29

O creștere simțitoare au înre- 
gistrat-c vînzările de autotu
risme, precum și construcțiile 
de locuințe proprietate perso
nală cu sprijinul statului.

Serviciile devin un sector tot 
mai important al vieții econo
mice, contribuind la satisfacerea 
cerințelor populației. în cadrul 
cheltuielilor populației pentru 
servicii, o pondere tot mai în
semnată au cheltuielile pentru 
turism intern și internațional, 
situație care reflectă în mod de
osebit de concludent ridicarea 
standardului de viață al popu
lației.

Ținîndu-se seama de ten
dințele care se manifestă în 
consumul populației, Congresul 
al X-lea al partidului a trasat 
sarcina ca în cincinalul viitor, 
concomitent cu sporirea pro
ducției de bunuri de consum, să 
se acorde o permanentă atenție 
adaptării structurii fondului de 
mărfuri la evoluția cererii con
sumatorilor, în legătură gu a-

ceasta, vor fi puse la dispoziția 
populației cantități sporite de 
bunuri de folosință îndelungată, 
de calitate superioară și în sor
timente diversificate.

îmbunătățirea condițiilor de 
locuit va constitui mai departe 
un obiectiv principal în cadrul 
măsurilor de ridicare a nivelu
lui de trai. Congresul al X-lea 
al partidului a prevăzut că în 
perioada 1971—1975 se vor con
strui și da în folosință circa 
500 000 de apartamente, din care 
cel puțin jumătate vor fi locu
ințe proprietate personală.

Creșterea în continuare a stan
dardului de viață al poporului 
va cere eforturi susținute pentru 
lichidarea urmărilor dezastruoa
se ale inundațiilor, pentrtj refa
cerea bunurilor distruse sau a- 
variate, pentru repunerea în 
funcțiune a capacităților de 
producție afectate de sinistru, 
pentru creșterea producției ma
teriale în cuantumul prevăzut 
in plan.

(Urmare din pag. 1)

o României la nivelul celor 
mai avansate țâri. S-ar putea 
spune câ timpul presează, 
pentru că a nu te situa pe 
plan mondial acum poate 
să însemne apariția unui 
decalaj greu de învins, în- 
trucît bogăția unei țări în 
epoca noastră nu mai în
seamnă abundența surselor 
de materii prime ci nivelul 
tehnologic-științific, capaci
tatea industrială, bogăția 
cunoștințelor și abilităților 
oamenilor. Numai așa pu
tem intra în circuitul mon
dial și putem profita de re
voluția tehnico-științifică. A 
nu face aceasta, înseamnă 
a ieși din contemporaneita
te, a nu-ți trăi prezentul. 
Insă dezvoltarea în ritm ra
pid cere considerabile efor
turi și programul trasat de 
către Congresul X indică 
modul cum putem îndeplini 
aceste sarcini nu numai 
mari, dar și foarte com
plexe. Dezvoltarea modernă 
presupune nu numai efort 
dar și un înalt grad de or
ganizare, o adaptare rapi
dă, dinamică, a cadrului 
organizatoric și instituțional 
la cerințele unui timp teh
nic, cu cicluri repezi, posi
bilitatea stabilirii de mul
tiple conexiuni.

Această organizare nu se 
mărginește doar la cadrul 
economic, ci privește și 
cadrul politic, pentru că nu
mai așa se pot mobiliza 
toate energiile de care este 
nevoie. Congresul X a indi
cat precis necesitatea pro
cesului de democratizare, 
văzut ca un curs continuu, 
ea o perspectivă fără oprire, 
nu numai pentru că demo
cratismul este esența orică
rei societăți cu adevărat so
cialiste ci și ca mijloc de 
angajare conștientă a ma
selor largi la efortul con
structiv. Societatea moder
nă, și cu atît mai mult o 
societate socialistă, are ne
voie de un larg cîmp al a- 
firmării inițiativelor conju
gate într-un proces colectiv, 
ea presupune un flux conti
nuu de idei creatoare, capa
bile să-și găsească loc în
tr-un cadru organizatoric. 
Gînditorul politic are un 
bogat material de reflexie 
în acest caracter dialectic al 
dezvoltării energiei crea 
toare a fiecăruia dar și a 
capacității sale de integrare 
socială. E nevoie în același 
timp de foarte multă iniția
tivă și de foarte multă dis
ciplină, de liberă desfășu
rare de energii, dar și de 
consonanță a lor cu activi
tatea întregii colectivități. 
De aceea, în centrul politi
cii de creare a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate (principala definire a 
timpului nostru la Congresul 
al X-lea) se găsește dezvol
tarea omului cu o bogată 
personalitate. Procesul de 
edificare a societății noi 
este un proces de educație 
și dezvoltare a omului so
cialist. Aniversarea unui an 
de la congres a fost un bi
nevenit prilej de meditație 
activă și rodnică, o măsu
rare a modului cum progra
mul se realizează în prac
tica socială.



Situație 
gravă la 

Montevideo
In capitala uruguaya- 

nă situația continuă să 
se agraveze după asasi
narea, Ia 9 august, a 
consilierului american 
Daniel Mitrione de că
tre grupul de guerilă 

„Tupamaros“.

Președintele Pacheco Areco a 
cerut parlamentului să suspende 
toate garanțiile constituționale a- 
cordate cetățenilor, ca urmare a 
situației create în țară prin re
centele răpiri de diplomați ope
rate de organizația „Tupama
ros“. Această hotărîre a fost lua
tă în cursul unei reuniuni extra
ordinare a guvernului, convoca
tă de urgență duminică seara la 
reședința prezidențială.

După confirmarea asasinării, 
lui Mitrione, la Montevideo se 
așteaptă cu încordare noile a- 
nunțuri ale grupului de răpitori 
în mîinile cărora se află consulul 
Braziliei la Montevideo și consi
lierul american răpit după Mi
trione de către tupamaroși. Im
portante efective de polițiști și 
militari desfășoară acțiuni în ve
derea descoperirii celor doi di
plomați aflați în mîinile grupului 
„Tupamaros“. In ultimele zile au 
fost arestați 23 de membri ai a- 
cestei organizații, printre care și 
unul dintre șefii ei.

Declarația
program

a guvernului
italian

în Parlamentul italian au 
început luni dezbaterile în 
legătură cu declarația-pro- 
gram a noului guvern.

Cea mai mare parte a de
clarației program s-a axat 
pe problemele cu caracter 
economic. Fără a preciza 
termene concrete, metode și 
posibilități de realizare el a 
făcut o sinteză a principale
lor probleme de ordin eco
nomic și financiar la ordi
nea zilei care fac ca situația 
economiei italiene să fie con
siderată „delicată“.

în încheierea declarației- 
program, primul ministru 
s-a referit la probleme ac
tuale ale situației internațio
nale subliniind că Italia este 
gata să-și aducă contribuția 
la „promovarea păcii și secu
rității în Europa și în lume, 
sprijinind Organizația Na
țiunilor Unite și necesitatea 
universalizării ei, dezvolta
rea unor relații de colabora
re cu toate statele lumii.

LIMA:

Conferința latino - americană 
asupra dreptului maritim

Conferința latino-americană asupra dreptului maritim, reu
nită la Lima, și-a încheiat dezbaterile, adoptînd un document 
intitulat „Declarația statelor latino-americane asupra dreptului 
maritim“. Acest document subliniază „dreptul statelor de coastă 
de a stabili limitele apelor teritoriale în funcție de criterii re
zonabile privind caracteristicile geografice, biologice și geolo
gice, precum și necesitățile utilizării raționale a resurselor lor 
naturale“. în declarație sînt incluse o serie de prevederi vizînd 
modalitățile de exploatare a resurselor naturale ale platoului 
continental, efectuarea cercetărilor științifice in apele terito
riale și necesitatea adoptării de măsuri pentru prevenirea po
luării și contaminării apelor, îndecAebi prin exploatarea resur
selor subsolului marin. Conferința a mai adoptat o serie de re
zoluții, dintre care una se referă la interzicerea utilizării teri
toriilor submarine extracontinentale pentru instalarea armelor 
nucleare sau a celorlalte tipuri de arme de distrugere in masă.

La dezbaterile conferinței au participat reprezentanți ai 20 de 
țări latino-americane și observatori din diverse țări. Trei din 
cele 20 de țări — respectiv Bolivia, Paraguay și Venezuela — 
au votat împotriva declarației adoptate.

Declarația de la Lima urmează să fie prezentată Conferinței 
asupra dreptului mării, organizată de O.N.U. în luna septem
brie.

BELFAST

99 DURII“ ÎN ARENĂ

Lupte la 7 im. 
de Pnom Penh

PNOM PENH. — După cum 
informează agenția France 
Presse, cea mai importantă o- 
perațiune militară din ultimele 
24 de ore din Cambodgia s-a 
desfășurat în apropiere de 
Pnom Penh. Luptele au avut 
loc la numai șapte kilometri 
nord de capitala Cambodgiana, 
în zona localității Prek Leap. 
De asemenea, au fost înregistra
te ciocniri violente în cursul 
zilei de luni, la Saang, la 35 ki
lometri sud de Pnom Penh, 
Aici luptele continuă fără în
trerupere de două zile.

După. cum informează agen
ția France Presse. forțele de 
rezistență populară continuă 
să-și consolideze pozițiile în zo
nele eliberate, atît din punct 
de vedere militar, cit și politic.

LUNI 10 august, Kan Rian 
Ug, vicepreședintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, a primit pe Au
rel Mălnășan, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calita
te de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în R.P.D. Co
reeană. La solemnitate au parti
cipat Hă Dam, ministrul afaceri
lor externe, Pak Mun Kiu, secre
tarul Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme, membri ai amba
sadei.

de 
ultimele 

agravare.

După parafarea tratatului
sovieto—vest-geman

BONN — Conducerile diferitelor formațiuni politice din R. F 
a Germaniei examinează rezultatele convorbirilor sovieto-vest- 
germane de la Moscova, stabilindu-și punctul de vedere în Ie. 
gătură cu tratatul parafat.

Comitetul director al Parti
dului Social-Democrat a dat pu
blicității o declarație în care a- 
probă parafarea tratatului din
tre U.R.S.S. și R.F. a Germa
niei și recomandă semnarea lui 
„în interesul R.F.G. și al păcii 
în Europa“.

La rîndul său, conducerea 
Partidului Liber-Democrat con
sideră că „rezultatul negocieri
lor Gromîko—Scheel de la Mos
cova permite realizarea unui 
progres decisiv în politica de 
destindere preconizată de parti
dul liberal“.

Cancelarul Willy Brandt a 
primit duminică seara pe liderii 
opoziției creștin-democrate pen
tru a-i informa asupra conținu
tului negocierilor de la Moscova. 
După reuniunea de informare 
cu cancelarul Brandt, conducă
torii Uniunii Creștin-Democrate 
s-au întîlnit cu alți membri ai 
Comitetului director pentru a 
elabora poziția partidului față de

• LA LENINGRAD au în
ceput luni lucrările celui de-al 
V-lea Congres internațional de 
istorie economică de sub egida 
Asociației internaționale de 
istorie economică. In ședințele 
plenare și secțiile acestui im
portant for științific internațio
nal vor fi prezentate 175 de re
ferate — printre care și refera
tele economiștilor români — 
consacrate problemelor cheie 
ale vieții economice.

Președintele academiei de ști
ințe sociale și politice a Repu
blicii Socialiste România, prof. 
univ. 
fost ales 
sului.

Miron Constantinescu a 
în prezidiul congre-

valul de căldură în- 
. . timp de mai multe
zile în Italia în ultimele 48 de 
ore asupra acesteia s-au abă
tut furtuni violente însoțite de 
descărcări electrice, care au 
produs grave pagube materia
le și victime omenești. Vîntul, 
a cărui viteză a depășit 100 km 
■pe oră, a smuls din rădăcini 
arbori, iar multe case au ră
mas fără acoperișuri. Cel mai 
greu lovită a fost regiunea Asti 
din Piemont unde pagubele 
cauzate de furtună, se ridică la 
peste un miliard de lire italie
ne. In regiunea Veronei grin
dina a distrus în mare parte 
podgoriile. De capriciile acestei 
vremi nu a fost ferită nici ca
pitala țării.

• După 
registrat

r
BOLIVIA

Echilibru fragil

Interviul ministrului
de externe polonei
VARȘOVIA. — într-un inter

viu acordat ziarului „Szstandard 
Mlodych“, Ștefan Jedrychowski. 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Polone, și-a exprimat con
vingerea că „politica războiului 
rece și-a trăit traiul în Europa, 
iar astăzi nici un om cu mintea 
sănătoasă din Occident nu mai 
crede că vreo demonstrație de 
forță ar putea zdruncina sau sub
mina realizările statelor socialis
te“.

Ștefan Jedrycowski a evidențiat 
orientările noi în politica R. F. a 
Germaniei, orientări care „confir
mă necesitatea .căutării de noi 
soluții în relațiile acesteia față de 
R. D. Germană, Polonia și fron
tiera apuseană a Poloniei, față de 
alte țări socialiste“

parafarea tratatului. A fost în
tocmit un proiect de rezoluție 
care urmează să fie supus spre 
dezbatere în adunarea Comite
tului executiv al U.C.D. Fostul 
cancelar vest-german, Kiesinger, 
a lăsat să se înțeleagă că dezba
terea din cadrul Comitetului e- 
xecutiv s-ar putea prelungi pînă 
marți.

★
în legătură cu încheierea tra

tativelor dintre miniștrii afaceri
lor externe ai U.R.S.S. și R.F. a 
Germaniei, președintele Partidu
lui Comunist German, Kurt 
Bachmann, a făcut o declarație 
în care a arătat că „P.C. Ger
man salută încheierea cu succes 
a tratativelor dintre U.R.S.S. și 
Republica Federală a Germaniei, 
însuși faptul că s-a încheiat un 
tratat de nerecurgere la forță și 
colaborare constituie un pas 
înainte“.

„Majoritatea populației R.F. a 
Germaniei, a subliniat în conti
nuare Kurt Bachmann, a dove
dit, cu prilejul alegerilor pentru 
Bundestag, că dorește o politică 
pașnică.' în felul acesta, nu au 
mai fost alese în guvern parti
dele U.C.D. și U.C.S. S-a nete
zit, totodată, calea în vederea 
tratatului care s-a încheiat acum 
la Moscova“.

Willy Brandt 
la Moscova

Cancelarul Republicii Federale 
Germaniei, Willy Brandt, vaâ .

sosi la 11 august la Moscova în
tr-o vizită oficială, anunță agen
ția TASS.

S-a încheiat tabăra inter
națională pentru copii și 
pionieri „MaIta-70“ organi
zată în R. P. Polonă cu par
ticiparea delegațiilor din 22 
de țări, printre care și Ro
mânia. în cadrul festivalului 
cultural-artistic organizat cu 
acest prilej grupul de pio
nieri români a ocupat locul 
intîi, ca și în cadrul expozi
ției de desene și a celeia de 
imagini pe tema vieții de 
organizație.

„Lovitura de stat nu va mai avea loc". Cu aceste cuvinte pre
ședintele Boliviei, generalul Ovando Candia, își încheia una din 
numeroasele consultări menite a calma situația ajunsă, potrivit 
observatorilor prezenți în America Latină, la un punct exploziv 
în care amorsarea detonatorului ar putea interveni din moment 
în moment. Suita de evenimente care au dus scena politică bo
liviana la un punct fierbinte a fost declanșată cu cîteva săptă- 
nrini in urmă, cind „militarii de dreapta, in frunte cu generalul 
Miranda, comandantul forțelor armate terestre, „marcau“ cî
teva puncte-prin înlăturarea, la 12 iulie, a generalului Juan Jose 
Torres, comandantul șef al forțelor armate, cunoscut pentru sim
patii față de mișcarea sindicală" (LE MONDE).

După satisfacerea acestei revendicări, președintele Ovando 
spera că echilibrul politic fusese stabilit, urrnind ca guvernul 
să se lanseze în concretizarea unor noi proiecte anunțate la 
26 septembrie 1969, cind a preluat puterea. Speranțele s-au do
vedit însă premature. Pregătind o campanie al cărui scop era 
înlăturarea miniștrilor civili din guvern, precum și determina
rea guvernului să adopte unele măsuri forte menite a discre
dita regimul actual, cercurile de dreapta, în care se numără și 
comandanții celor trei arme, au sugerat unor miniștri cu ve
deri de extremă dreaptă (cum sînt ministrul de interne, colone
lul Juan Ayoroa și al comerțului, colonelul Edmundo Valencia) 
arestarea generalului Torres, fără încuviințarea prealabilă a 
președintelui. Torres, care a fost potrivit ziarului citat „unul 
din partizanii naționaliz.ării companiei nord-americane „Guif 
Oii“, a reușit să se strecoare printre polițiștii veniți să-I ares
teze, refugiindu-se în apartamentul lui Ovando Candia, din pa
latul prezidențial... In sfîrșit, ocuparea Universității San An- 
dreas din La Paz, pe durata a opt zile, de către membrii înar
mați ai Falangei (de extremă dreaptă) sub pretextul „expulzării 
comuniștilor“ a constituit ultima provocare, dintr-o serie, a 
cercurilor ostile unor „măsuri de deschidere democratică".

Replica nu a întîrziat. Ofițerimea tînără a cerut înlăturarea 
imediată a comandanților celor trei arme, precum și a miniș
trilor reacționari care-i sprijină. La solicitarea liderilor sindi
catelor muncitorești din industria exploatării cositorului —< 
principala bogăție a țării — a conducătorilor altor sindicate, a 
liderilor mișcării studențești, Ovando Candia a avut cu aceș
tia o întîlnire — prima de acest fel — în cursul căruia i s-a 
cerut continuarea procesului început la venirea sa la putere, 
în schimbul acestei promisiuni, liderii respectivi l-au asigurat 
de sprijinul lor.

în fața unei asemenea situații complexe, accentuată de z* r>- 
nurile tot mai persistente privind iminența unei lovituri de s ț 
de dreapta, președintele a convocat cabinetul. în cursul ui. i 
ședințe de 12 ore în care s-a discutat criza politică din țară, 
Ovando Candia și-a anunțat intenția de a demisiona. La insis
tențele unor comandanți militari, președintele a revenit asupra 
intenției sale. în schimb, membrii cabinetului și-au înaintat de
misia, pentru a-i oferi șefului statului posibilitatea de a alcătui 
un nou guvern. Comentatorii din America Latină relevă că de
misia colectivă nu a însemnat și sfîrșitul crizei, căci, ofițerimea 
tînără — atașată principiilor enunțate de Candia in toamna anu
lui trecut — revendică și înlăturarea comandanților celor trei 
arme. Deocamdată, la cîteva zile după demisia celor 16 miniș
tri, nici o hotărîre nu a fost adoptată în legătură cu coman
danții celor trei arnie, care, potrivit săptămînalului bolivian 
„PRENSA“ pregătesc o lovitură de stat, urmărind preluarea 
puterii, in exclusivitate, de către o juntă militară.

Ovando Candia se află în fața alegerii uneia din următoarele 
două alternative : să se încline în fața pretențiilor cercurilor de 
dreapta, sau, să continue pe calea naționalizărilor și a altor re
forme de larg interes popular. Presiunile sînt foarte puternice 
și în favoarea uneia și a alteia din cele două posibilități. O 
luare de poziție, și anume faptul că după consultări cu repre
zentanți ai tinerilor ofițeri și ai sindicatelor, Ovando Candia a 
declarat că ar „exista o coincidență între revendicările ofițeri- 
mii tinere și ai maselor populare", ar putea indica o înclinare 
a președintelui spre varianta a doua.

Echilibrul fragil existent în viața politică a Boliviei — sus
țin observatorii — nu se poate menține un timp prea îndelun
gat. Iată de ce, orice mișcare în raportul de forțe care se în
fruntă în prezent este privită cu justificat interes, în așteptarea 
unor evidente clarificări.

IOAN TIMOFTE
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Situația din Irlanda 
Nord cunoaște, în 
zile, o sensibilă 
Săptăminalul britanic ECO
NOMIST își intitula sîmbătă 
editorialul: „Război civil imi
nent la Belfast ?“. Există în 
asemenea aserțiuni, cu semne 
de întrebare alarmiste, o notă 
de dramatizare. Nu este, în
să, mai puțin adevărat că si
tuația este periculos de ex
plozivă.

De opt zile consecutiv, in
cidentele sîngeroase și explo
ziile se țin lanț la Belfast și 
în alte comitate ale Ulsteru- 
lui. Tensiunea este în creș
tere pe măsură ce se apropie 
ziua de 12 august (aniversa
rea despresurării orașului 
Londondery de asediu» trupe
lor catolice în 1689) aniver
sare care ar putea fi folosită 
de elementele extremiste pro
testante ca pretext pentru noi 
demonstrații. în pofida inter
dicțiilor existente. De altfel, 
două dintre cele mai mili
tante organizații protestante, 
„Apprentice Bov“ și „Pro
testant Union Association“ 
au anunțat public că vor ig
nora ordinul autorităților și 
vor organiza marșuri și mitin
guri în bastionul catolic Lon
dondery. Acțiuni care, așa 
cum arată trista experiență din 
trecutul foarte apropiat, duc, 
de cele mai multe ori, la în
căierări sîngeroase cu mino
ritatea catolică.

Periculozitatea situației con
stă în faptul că, în acest mo
ment, extremiștii sînt în evi
dent cîștig de teren în am
bele tabere — protestanți și 
catolici. La catolici, venirea la 
putere a conservatorilor în 
Anglia, suspectați a fi „mai 
la dreapta“ și mai legați de 
guvernul unionist de la Bel
fast, a stimulat vechi reflexe 
de teamă și neîncredere. Re
flexe care au încurajat ele
mentele catolice extremiste și 
au micșorat audiența mode
raților. în același timp, în 
rindul majorității protestante, 
cele mai multe indicii vor
besc despre faptul că extre
miștii de tip Paisley și-au

sporit influența, minînd au
toritatea guvernului Chiches
ter Clark. Guvern care, 
tr-un asemenea climat 
poate face să progreseze 
forme de structură necesare 
atenuării conflictului dintre 
cele două comunități. Ziarul 
MORNING STAR notează că 
„lucrurile au ajuns atît de de
parte îneît se discută posibi
litatea înlocuirii lui Clark... 
Ca succesor este pomenit nu
mele fostului ministru de in
terne William Craig“ (Craig 
este cunoscut pentru legătu
rile lui cu „durii“ protestanți). 
Oricum, premierul Clark, re
întors la Belfast după întreru
perea fortuită a concediului, 
are de înfruntat atacuri vio
lente din chiar sînul propriu
lui său partid, unionist. Aripa 
de dreapta a unioniștilor îl a- 
cuză pe Chichester Clark de 
„moliciune excesivă“. Vinerea 
trecută organizația Partidului 
Unionist din Londondery a a- 
doptat o rezoluție formală de 
neîncredere în primul mi
nistru.

La toate acestea trebuie a- 
dăugat că la Dublin, echipa 
la putere condusă de premie
rul Lvnch, relativ moderată, 
este, la rîndul ei, supusă unor 
presiuni crescînde din partea 
elementelor extremiste, care-i 
reproșează „incapacitatea“ de 
a ajuta „frații • catolici din 
Ulster, de cealaltă parte a 
frontierei“........................

în ce sens va evolua în pe
rioada imediat următoare si
tuația din Ulster e greu de 
prevăzut cu exactitate. Vom 
asista la o explozie de o am
ploare nemaicunoscută pină 
în prezent ? Tot ce se poate 
spune este că ascensiunea 
„durilor“ din ambele tabere 
în conflict nu face decît să 
complice încărcătura unui do
sar dificil. Dosar pentru a 
cărui rezolvare e nevoie de 
calm și moderație, de o at
mosferă propice 
unor reforme în 
economic și social, 
rea discriminărilor 
vează situația minorității ca
tolice.
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În Togo a fost 

dejucat un complot
LOME 10 (Agerpres). — In 

Togo a fost dejucat un complot 
îndreptat împotriva guvernului 
condus de generalul Etienne 
Eyadema.

Corespondenții agențiilor de 
presă arată că printre autorii 
complotului s-au aflat unii opo
zanți care îl sprijină pe Noe 
Kutuklui, care a mai încercat să 
răstoarne guvernul în anii 1963 
și 1966.

• CIU EN-LAI, premierul 
Consiliului de Stat al R.F. Chi
neze, și Huan Iun-șen. șeful 
Marelui Stat Major al Armatei 
populare chineze de eliberare, 
au avut o întrevedere cu Gaa- 
far Mohammed El Numeiry, 
președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției Sudane
ze, prim-ministru și ministrul 
afacerilor externe al Sudanului, 
și cu Khaled Hassan Abbas,. 
membru al Consiliului, minis
trul apărării și comandantul 
forțelor armate sudaneze care 
se află într-o vizită în R.P. 
Chineză. informează agenția 
China Nouă.

Noul cabinet 
columbian

La Bogota a fost dată publici
tății lista noului cabinet colum
bian, format de președintele Mi- 
sael Pastrana Borrero, instalat ofi
cial săptămîna trecută. în majo
ritatea lor, membrii noului cabi
net sînt considerați ca fiind de 
tendință liberală. Portofoliul Mi
nisterului de Externe este deținut, 
însă, de Alfredo Vasquez-Carriso- 
za. conservator. în funcția de 
ministru de interne a fost numit 
Joaquin Valejo, iar ministru al 
apărării — generalul Hernando 
Currea Cubides. Titularii celor
lalte ministere sînt colaboratpri 
apropiăți ai președintelui Pastra
na Borrero din timpul campaniei 
sale electorale.

ORIENTUL APROPIAT

Devalorizarea

ETIOPIA : Imagini din Addis Abeba
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într-olirei turcești

FOCULUI INTRE R.A.U. Șl ISRAEL
DUPĂ ACCEPTAREA ÎNCETĂRII

După cum s-a anunțat, guver
nul turc a procedat la o devalo
rizare a lirei cu 66,6 la sută, su- 
primînd, totodată, înlesnirile , de 
schimb acordate turiștilor și 'ce
lor aproximativ 500 000 de mun
citori turci angajați în străinăta
te. în loc de 9 lire, un dolar va 
fi schimbat cu 15 lire turcești.

CAIRO. — Președintele 
mal Abdel Nasser l-a 
duminică pe ministrul 
al afacerilor interne, 
Jumblatt, care se află 
vizită oficială în R.A.U. Cu a- 
cest prilej, Kemal Jumblatt a 
înminat șefului statului egiptean 
un mesaj din partea'președinte- 
lui Libanului. Charles Helou. 
După cum relatează agențiile de 
presă, mesajul președintelui li
banez se referă la ultimele eve
nimente ce au survenit in cri
za din Orientul Apropiat.

CAIRO. — Republica Arabă 
Unită a propus orașul New- 
York ca loc de desfășurare a 
tratativelor in vederea punerii
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Operațiunea
Ralph Cramer, unul 

din corespondenții lui 
TIMES în Africa, nota 
cu vădite accente de 
ironie că „guvernul de 
la Salisbury nu este de
loc lipsit de imaginație 
atunci cind e vorba de 
legislație rasială“. Ob
servația aceasta, ca și 
informația furnizată nu 
de mult de una din a- 
gențiile de presă occi
dentale. după care echi
pa ministerială a lui 
Ian Smith a promulgat 
în numai un an 
și regulamente 
ne-a revenit în 
rie atunci 
ta trecută, 
t oarele au 
informație 
mai recentă dispozițiune 
tip-apartbeid promovată 
la Salisbury. Este vorba 
de o ordonanță care e- 
ehivalează, in practică, 
cu desființarea a încă 
două dintre foarte puți
nele licee unde mai pot 
învăța tinerii din rîndul 
populației băștinașe — 
zimbabwe.

în genere, noua ordo
nanță nu face decît să

continuie „strădaniile“ 
mai vechi ale autorită- 
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115 legi 
rasiale, 
menw- 
sîmbă-cind, 

teleimprima- 
transmis o 

despre cea

ților rasiste care, cu 
perseverență demnă 
o cauză mai bună, 
preocupă să bareze : 
cesul la învățătură 
tinerilor africani.

De fapt, incă înainte 
de promulgarea așa-zi- 
sei „independențe“, au
toritățile rhodesiene au 
luat primele măsuri in
tr-o campanie menită 
să întroneze apartheidul 
în școli și să reducă Ia 
minimum posibilitățile 
de instruire ale popu
lației africane. încă în 
septembrie 1963, perso
nalități din administra
ția locală rhodesiana, 
care șe bucurau de au
tonomie pe planul legis
lației interne, au luat 
„inițiativa“ unor dispo- 
zițiuni pentru, ca șco
lile care pînă atunci ad- 
miseseră elevi africani, 
să refuze reînscrierea 
acestora în noul an șco
lar. A fost creată, tot la 
acea dată, o comisie ad
ministrativă însărcinată 
cu problema exmatricu-

„lichidarea liceelor'
larii tuturor elevilor 
negri din școlile „inte
grate“.

Pe un plan similar, 
s-a desfășurat atacul în
dreptat împotriva inte
grării în Universitatea 
din Salisbury. Cei cîțiva 
studenți de culoare care 
pătrunseseră acolo, au 
fost excluși din univer
sitate printr-o decizie 
samavolnică a rectora
tului in anul universi
tar 1964/1965.

După ce regimul 
Smith și-a proclamat 
„independența“ pașii pe 
calea apartheidului șco
lar au devenit mai ra
pizi. Nu mai puțin de 29 
de legi, ordonanțe și 
regulamente pun Ia 
punct un veritabil sis
tem de împiedicare a 
accesului tinerilor afri
cani la lumina cărții.

înainte de deschide
rea anului școlar pre
cedent, autoritățile rho- 
desiene au pornit o o- 
fensivă împotriva învă- 
țămintului mediu afri
can. Instruirea africa
nilor peste nivelul în- 
vățămintului elementar

este, probabil, conside
rată drept primejdioa
să de elementele ultra- 
rasiste care dau tonul 
la Salisbury. S-a folosit 
o stratagemă ad-hoc, 
nu mai puțin cinică de
cît celelalte acțiuni ra
siste inițiate la Salis
bury. La mai puțin de 
o lună înainte de des
chiderea cursurilor șco
lare, in august 1969, fo
rurile de resort au or
donat închiderea a două 
licee frecventate numai 
de elevi africani (cel 
din Salisbury și cel din 
Kujunda). In total la 
cele două școli învățau 
aproape 400 de tineri 
zimbabwe,
legiferare specială 
consecință părea mult 
prea compromițătoare, 
autoritățile au recurs la 
măsuri mai „ocolite“. A 
fost invocată o lege mai 
veche, „legea asupra 
repartiției terenurilor" 
(Land Appartiament 
Act) care delimitează 
zonele locuite de cetă

de
Deoarece o 

în

țenii de origine euro
peană sau africană. 
Printr-o simplă trăsă
tură de condei, „zona 
albă" a fost extinsă și 
asupra terenului ocupat 
de clădirile liceelor a- 
mintite. Practic, aproa
pe 400 de tineri zim
babwe n-au mai putut 
frecventa anul trecut, 
mai departe, liceul.

Acum într-o manieră 
similară, a fost dată 
„lovitura de grație“ al
tor două licee pentru 
tinerii africani (din 
Plumptree și Sheinod). 
Dacă ținem seama de 
faptul că în Rhodesia 
existau în total opt li
cee destinate numai a- 
fricanilor concluzia este 

cit de tristă pe atît 
limpede. Ne 
fața unui 

plan operativ
torităților rasiste 
Salisbury pentru lichi
darea rapidă și totală 
a liceelor frecventate 
de tinerii africani.

în aplicare a rezoluției Cons. 
liului de Securitate al O.N.U. 
din 22 noiembrie 1967 cu pri
vire la normalizarea situației 
din Orientul Apropiat, anunță 
cotidianul „Al Ahram“.

Potrivit ziarului menționat, 
guvernul R.A.U. a comunicat a- 
ceastă propunere ambasadoru- 
rului Gunnar Jarring, 
zentantul secretarului 
al O.N.U. in Orientul 
piat.

CIOCNIRI ÎNTRE MEM
BRII ORGANIZAȚIILOR 
PALESTINIENE DE RE

ZISTENȚA

AMMAN. — Ciocniri violente 
au avut loc in tot cursul zilei 
de duminică la Amman între 
membrii organizațiilor palesti
niene de rezistență — Mișcarea 
de acțiune pentru eliberarea 
Palestinei (M.A.L.P.) și Frontul 
popular pentru eliberea Pales
tinei (F.P.L.P.).

Datorită faptului că ciocnirile 
au avut loc simultan în mai 
multe puncte ale orașului, capi
tala Iordaniei a căpătat aspectul 
pe care îl prezintă în perioadele 
de criză — relatează corespon
dentul special la Amman al a- 
genției France Presse. Patrule 
formate din polițiști iordanieni 
șl membri ai organizațiilor pa
lestiniene de rezistență și-au 
făcut din nou apariția pe străzi.

AMMAN. — Comitetul Cen
tral al rezistenței palestiniene 
s-a reunit duminică într-o șe
dință plenară, cu care prilej a 
analizat situația creată în re
giunea Orientului Apropiat • în 
urma acceptării de către Re
publica Arabă Unită și Israel 
a încetării focului.
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Duminică seara, o dată cu 
cel de-al zecelea spectacol 
prezentat pe scena teatrului 
în aer liber „Buda-Parc“, 
colectivul Teatrului satiric- 
muzical „Constantin Tănase“ 
din București și-a încheiat 
turneul de două săptămini 
întreprins în capitala un
gară. Spectacolele, la care a 
asistat un numeros public, 
s-au bucurat de un deosebit 
succes. Ziarele 
Nemzet'*, „Ești 
„Maghyar hirlap“, 
„Film, szinhaz, muzica", 
și alte publicații, au 
cuvinte de apreciere asupra 
calității artistice a spectaco
lelor teatrului românesc.

„Magyar 
hirlap“, 
revista 

ca 
avut
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