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de pe Mureș“ • Armonigrama

OAMENII MONCO RAPORTEAZĂ
Universul s-a 

vîrtej, un vîrtej

Industria județului Satu Mare a îndeplinit sarcinile cincinalului
CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
dețean de partid Satu Mare raportează că la data de 
sarcinile planului cincinal 1966—1970.

“ a partidului nostru a determinat o puternică 
temelia marilor înfăptuiri ale țării întregi, inspirate 

rinței Naționale a partidului. .
dezvoltarea și reutllărea Unui mare număr de între- 
unităților noi, moderne, cum sînt Fabrica de mobilă, 

Balastiera de la Apa.

Venind în sprijinul construc
torilor din municipiul Satu 
Mare, oraș în care inundațiile 
au distrus un mare număr de 
locuințe, Centrala industrială 
de prefabricate din beton s-a 
angajat să livreze suplimentar, 
pînă la sfîrșitul anului, șantie
relor de aici panouri mari 
prefabricate din beton, pentru 
construirea a 650 de aparta
mente. In cadrul acestui anga
jament, întreprinderile „Pro- 
gresul"-București șl cele din 
Călărași și Craiova au livrat 
pînă la această dată panouri 
pentru peste 120 de apartamen
te. Zilele acestea urmează să 
expedieze noi loturi de panouri 
mari întreprinderile speciali
zate din Brașov și Roman.

(Agerpres)

Printr-o telegramă adresată COMITETULUI 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Comitetul ju 
10 august 1970 industria județului și-a îndeplinit

In anii acestui cincinal, politica profund știin ț-ifică 
dezvoltare economică a județului Satu Mare, pe 
de hotărîrile Congresului al IX-lea și ale Confe

Zestrea industriei județului a crescut, prin 
prinderi, precum și prin punerea în funcțiune a 
Țesătoria de cînepă și in de la Negrești — Oaș, ________________

în perioada 1966—1970. producția industrială globală a județului înregistrează un ritm mediu anual 
de creștere de 11,9 la sută, față de 8,9 la sută planificat. Se asigură astfel ct» producția globală a 
anului 1938 să se realizeze la nivelul acestui an în 4,5 zile.

în ultimii cinci ani, Uzina „Unio“ a realizat noi produse cu performanțe tehnico-economice la nivel 
mondial, cum sînt mașina de încărcat minereu pe pneuri cu siloz, cele trei tipuri de locomotive de 
mină, screpere, benzi transportoare și alte produse. Noile tipuri de mașini de gătit fabricate la întreprin
derea „1 Septembrie“ au un înalt randament termic, ceea ce face să fie mult căutate pe piața internă 
ș4 externă. Peste 70 la sută din producția realizată la C.E.I.L. este destinată exportului, iar confecțiile 
executate de Fabrica „Mondiala“ sînt solicitate în peste 30 de țări.

Oamenii muncii din industria județului au depus și depun eforturi decsebit de susținute pentru 
îndeplinirea indicațiilor recentei plenare a C.C. al P.C.R., în vederea recuperării grabnice a pierderilor 
cauzate de grava calamitate naturală din mai și iunie a.c. Muncind neobosit mult peste orele de 
program, colectivele din întreprinderi au asigurat repunerea în funcțiune a capacităților afectate, au 
recuperat o mare parte din pierderi și sînt ferm liotărîte să îndeplinească integral planul șd 
mentele asumate pentru anul 1970. în acest fel, 
în valoare de aproape 1,3 miliarde lei.

Se asigură

peste prevederile cincinalului vor fi realizate
angaja- 
profluse

asu-• UZINA METALURGICA pentru metale 
neferoase Ferneziu ș>i-a îndeplinit sarcinile 
prevăzute pentru actualul cincinal. Numai 
în acest an, planul producției globale a fost 
depășit față de sarcinile Ia zi cu 51 milioane

lei, realizîndu-se astfel și angajamentul 
mat pentru întreg anul 1970. Totodată, prin- 
tr-o mai bună organizare a producției și a 
muncii s-au obținut economii la prețul de 
cost în valoare de peste 8 milioane Iei.

ESTE EXPRESIA
0 ARTA UMANISTA

Se spune că 
născut dintr-un 
de materie siderală din care s-a 
ivit o uriașă energie — sursă a 
mecanicii cerești — energie ce 
propulsează și astăzi mișcarea 
neîntreruptă a galaxiilor, a miria
delor de astre și planete ce ne 
înconjoară.

O turbină este un asemenea 
vârtej, o copie miniaturală a vîr- 
tejului cosmic, dar a cărui mate
rie primă este aburul sau apa șt 
al cărui rezultat este energia al
bastră a fulgerului electric.

Metafora nu mi se pare for
tuită, aici, la Mintia, lingă Deva, 
tn imensa lială în care se alcă
tuiesc, din sute și mii de piese, 
turbinele celor patru grupuri e- 
nergetice, imense agregate care 
echivalează, fiecare în parte, cu 
energia hidrocentralei de la Bi- 
caz. Această termocentrală, su
pranumită „Steaua de pe Mu
reș“, a intrat în acest an. ultimul 
an al cincinalului, în constelația 
energetică a țării. Primul turbo- 
agregat a produs electricitate în 
noiembrie, al doilea — în iunie, 
—iar acum se lucrează intens la 
terminarea celui de-al treilea 
grup, angajament : 10 zile înain
te de termenul planificat, și la 
extinderea bazei de lucru pentru 
cel de-al patrulea grup. Con
structorii și-au propus să execu
te suplimentar pînă la 31 decem-

VIORICA DIACONESCU
(Continuare în pag. a V-a)
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Coșul de fum al termocentralei, punctul
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UNEI EPOCI
UMANISTE

cu sculptorul

BALOGH
defini arta uma-

PETER
Cum puteți

nistă ?
O definiție

p?n$ la un punct schematică ca 
orice definiție. Mă. vqî mărgini 
în consecință să numesc cîteva 
trăsături, după părerea mea, e- 
sențiale. O artă umanistă este 
în primul rînd, expresia unor 
enoci umaniste. Eâ nu încorpo
rează o trăsătură stilistică. ci 
un;» de conținut. O astfel de 
artă nu face decît să prelun
gească într-un domeniu specific 
o anumită atitudine față de om, 
fața de universul său spiritual, 
o atitudine prezentă în toate 
straturile și în toate momentc’e 
existente* și dezvoltării sale. O 
r’*ă trăsătură 
r:»ă, est-
I»»i 
n’^era de 
trasă lu ri 
deoarece 
ade*ea si

—Tn ce sens ?
— Tntr-o lucrare de artă plas

tică poate de pilda să apară 
onr-'l sau să nu anară. Aceasta 

'■ rvi demonstrează din punctul de 
vpHere discutat, nimic. Un pei
saj nc-nonulat. cu personale nu 
r^nrez’ntă neanarat semnul unei 
claustrări și ă ’inH resninenri a

CORNEJL RADU 
CONSTA NTINESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

va fi. șchioapă și

as spune imnli- 
pre^enta sa — a omn- 

dircct.» sau indirectă în 
artă. A'<unra acestei 
ar trebui să- insistăm 
aci se nasc cel mai 
confuziile.

Atenția ne-a fost îndreptată 
spre școlile din județele care au 
avut cel mai mult de suferit de 
pe urma inundațiilor. în județul 
Cluj, mai precis în zona Dejului, 
unde apele au produs mari pagu
be atît localurilor de școală, cît 
și mobilierului, laboratoarelor, ar
hivelor și bibliotecilor, am putut 
constata un ritm avansat al lucră
rilor de reparații, „Stadiul lucră
rilor de reparații de pînă acum 
— ne confirmă ION BINDEA, 
inspector școlar general — consti
tuie o garanție că pînă la înce
perea cursurilor elevii din locali
tățile sinistrate vor putea benefi
cia de aceleași condiții ca înainte 
de inundații. De un real sprijin 
ne-am bucurat din partea cadre
lor didactice și a elevilor, care au 
efectuat mii de ore de muncă 
voluntară atît imediat după inun
dații, cît și mai tîrziu, pentru a 
diminua pierderile suferite. De 
asemenea, Universitatea „Babeș- 
Botyai“ și Institutul politehnic 
din Cluj ne-au ajutat să punem 
la punct înzestrarea laboratoare
lor școlare, prin donații substan
țiale“.

Afirmațiile de mai sus le-am 
putut întîlni materializate atunci 
cînd am văzut, la Liceul „Andrei 
Mureșanu" din Dej, atît repara
țiile care s-au executat pînă a- 
ctim, cît și cele trbi laboratoare 
ale școlii înzestrate cu aparatură 
modernă. După cum ne încredin
țează Andrei Nagy, directorul ad
junct al liceului, pentru ca totul 
să arate așa cum a fost, profesorii 
și elevii au lucrat efectiv la ame
najarea laboratoarelor care, deși 
inundate în proporție de 90 la 
sută, prin donațiile primite pot 
fi utilizabile; de asemenea, a 
fost recondiționată arhiva școlii, 
deși unele documente s-au dete
riorat în proporție de 00 la sută.

La școala profesională de con
strucții din Dej, care a fost inun
dată de 4 ori, s-au înregistrat pa
gube în valoare de peste 800 000 
lei. Din cele 16 săli de clasă au 
fost inundate 12, ceea ce a afec
tat o mare parte a mobilierului 
și instalațiilor de laborator, a 
atelierelor-școală etc. Totuși, 
imediat după retragerea apelor a 
fost recuperată cea mai mare 
parte a instalațiilor și mașinilor 
din ateliere, a mobilierului, arhi
vei etc. Nu putem spune însă că 
nu se resimte acum, cînd repara
țiile sînt deja avansate, lipsa u- 
nor materiale de construcție pen
tru care conducerea școlii face 
totul pentru a le obține la timp. 
De pildă, lipsa parchetului în-

MIRCEA CRISTEA

(Continuare tn pag. a V-a)
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Soare, veselie, tinerețe

MM

LA VIITOR
Organizațiile U.T.C. de Ia 

Uzinele de vagoane din Arad 
(sectorul servicii tehnice) și 
Institutul de proiectări al 
județului Arad, sînt formate 
numai din intelectuali. Am 
început de aceea investiga
țiile cu certitudinea că aici 
nu mai poate fi vorba de ob
stacolul denivelmentului de 
pregătire și în consecință de 
interes întîlnit în alte orga
nizații, in care intelectualii 
desemnează ca număr o mi
noritate. Ne-am fi așteptat 
deci să deșcoperim colective 
a căror conștiință să fie be
neficiara capitalului intelec
tual al membrilor lor, incit 
acțiunile să servească de ar
gument calității particulare 
a acestora. Cu mici excepții, 
însă, așteptările nu ne-au fost 
confirmate. Și aceasta nu atît 
din’ cauza sărăciei datelor 
concrete, faptice, care, desi-

o
ci,

unei 
fluidității 
de care 

întregul ei, trebuie

incontestabilă 
mai degra- 

anumite ab- 
în în- 
organi-

toriu, de pildă, că mulți ute- 
ciști cu care am angajat dis
cuții pe tema locului lor în 
organizație, a măsurii în care 
reușesc să se împlinească, să 
se afirme în viața acesteia 
au exprimat reproșuri aproa
pe identice : „aspirația și 
satisfacția ’intelectuală per
sonală- nu pot fi conjugate cu 
intențiile colective". (ing. Con
stantin Adomnicăi de la In
stitutul de proiectări), ,,rapor
turile dintre individualitate 
și colectivitate, datorită va
rietății lor, nu pot fi aduse 
la un numitor comun și ca 
atare rămin simple relații de 
neutralitate" (ing. Mihai Poș- 
taru, de la Uzina de vagoane), 
sau chiar că „cei care pre
tind acțiuni intelectuale în 
organizație dau dovadă de 
snobism" (tehnicianul Ștefan 
Kiss, tot de la Uzina de va
goane). Am fost de aceea 
realmente curioși să confrun
tăm convingerile atît de ca
tegorice, reținute mai sus, cu 
fundalul realității care le-a

Leagănul

L-am văzut la Expoziția 
Minitehnicus 1970. Un obiect 
cu forme tradiționale — de
senul schematic l-ar reduce 
la o copac proptită in două 
furci. Ce altceva, Ia urma 
urmelor, i-ar mai trebui 
unui leagăn, lucru menit de 
milenii să poarte, intr-un 
dute-vino blînd și liniștitor, 
prima vîrstă a omului ?

— Un moment, spuse ghi
dul. El răsuci un comutator, 
apoi, apleeîndu-se mult 
deasupra leagănului, emise 
cîteva sunete caraghioase 
pentru un adult — uaa, uaaa 
— imitația destul de reuși
tă a plinsului unui 
La care,

prunc.
neintirziat, leagă-

gur, au 
importanță 
bă, a 
sențe a 
țeiegerea 
zația, în
să dea dovadă față de fiecare 
membru al său. Este revela-

TRAIAN GÎNJU (Continuare în pag. a Il-a)
(Continuare în pag. a Il-a) .

NU CUNOAȘTEM încă o statisticâ adecvată care șă con
state, fie și în linii mari, cam cîtă populație se deplasează 
din Capitală și din celelalte orașe ale țării spre mare, spre 
munte, spre localități climaterice în sezonul estival. Ori
cum, cea mai mare parte rămîne pe loc sau — cum nu se 
deplasează decît pe procente parțiale, în succesiunea celor 
3 luni de vară — marea majoritate a publicului consuma
tor de cultură din București sau din alt oraș nu suferă, 
cantitativ vorbind, modificări substanțiale. Ba, s-ar putea 
spune că tocmai sezonul estival, cu canicula lui, cu ambi
anța de „concediu“ și de destindere, implică o mai largă 
disponibilitate pentru ceea ce numim „folosirea timpului 
liber“.

Ar fi, dar, de așteptat ca instituțiile de spectacole — ele, 
cele dintîi, — să-și facă un program temeinic, adecvat pen
tru această perioadă. Din nefericire, simpla citire a agendei 
din ziare arată cit de redus este numărul de reprezentații' 
teatrale în sezonul estival, respectiv cit de puține teatre 
de vară, în grădini sau parcuri, sînt organizate a funcționa, 
cit de anemice sînt inițiativele cu această finalitate. Este 
întrutotul legitimă deplasarea ansamblurilor teatrale pe li
toral : atît pentru desfătarea norocoșilor brizei marine cit și 
pentru cuvenita, destindere odihnitoare a actorilor. Dar, 
după cîte știm, disproporția între numărul de turnee esti
vale și ansamblul disponibilităților actoricești, insuficient 
folosite, se menține încă foarte mare.

Cu un oarecare efort, implicînd mai ales o curajoasă 
ieșire din obișnuință, s-ar putea pregăti și pentru spec
tatorii din Capitală sau din celelalte orașe, pentru cei care 
rămîn pe loc sau revin acasă du.pă un concediu de 20—30 
zile, un program de spectacole, mai mult sau mai puțin 
estivale. Numai că adjectivul „estival" este în genere în
țeles ca o invitație la ceva pur distractiv și, ca atare, mai 
mult sau mai puțin scutit de exigențele unei veritabile con
strucții scenice, deși nimeni nu fuge de un spectacol bun, 
chiar dacă nu este el „muzical“, „ușor“ sau „de grădină“. 
Se pot da spectacole de teatru și în săli închise, — cu o 
singură condiție, desigur : să fie climatizate, să aibă aer 
condiționat. Altfel, înseamnă a invita pe bietul cetățean la 
o baie de aburi, mai insuportabilă decît cea pe care o 
suferă între pereții proprii.

Dar problema sălilor climatizate, adecvate adică sezo
nului estival, este la noi încă departe de a fi serios luată 
în considerație, necum rezolvată. Dovadă multiplă : atîtea 
și ațîtea săli de cinema care, în marea lor majoritate, sînt

i neclimatizate și de aceea, desigur, nici nu prea rentabile. 
Ș Poate de aceea, și programele de filme — în sezonul ești- j 
§ val — sînt atît de insipide, de insignifiante. 
I

nuu : ea nu intră niciodată în vacanță.? £ 
jzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzza/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzn

E ca și cum, vara, cetățeanul ar trebui pedepsit cu de 
toate : și cu canicula care-i vine de la Soare și cu sărăcia 
mijloacelor de destindere, de spectacol, de cultură.

Dar cultura e,. în felurite modalități, un proces conti-
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AUTENTICITATE 
FOLCLORICĂ

(Coristanța, prin telefon)
în explozia de lumină, căldură, 

bucurie, pe care e oferă locali
tățile litoralului, activitățile eul- 
tural-artistice dobindeac un rol 
tot mai importat. Organizatorii 
vieții artistice din Constanța în
țeleg tot mai mult că in compe
tiția de ospitalitate pe care o o- 
feră litoralul, spectacolul artis
tic trebuie să ocupe un rol 
cu totul deosebit, indem- 
nînd la un contact profund 
cu elemente reprezentative ale 
artei românești. Seară de seară, 
sălile de spectacole, grădinile de 
vară, casele de cultură, cluburile 
din toate localitățile litoralului 
devin epicentrul unor manifes
tări de interes artistic.

încercînd să prezinte cititorilor 
noștri cîteva din spectacolele și 
manifestările muzicale integrate 
agendei estivale, însemnările 
noastre doresc in primul rînd să 
pună in valoare cîteva dintre 
inițiativele de interes și demne 
de a fi continuate în anii viitori, 
iar în al doilea rind să ofere 
suma d® sugestii menite a trans
forma stagiunea muzicală de pe 
litoral într-unul din eele mai 
interesante elemente ale vieții 
artistice naționale.

Indiscutabil, în prezent, pe 
plan muzical, momentul de ma
xim interes și, de ce să nu o 
spunem, de ținută artistică, ni-1 
oferă suita de spectacole din ca
drul celei de a VII-a ediții a 
Festivalului de folclor — impu
nătoare trecere în revistă a ce
lor mai remarcabile formații fol
clorice ale țării, spectacol mu
zical complex, cu largi rezo
nanțe. în special în rindurile 
turiștilor străini.

Aseară, la Mangalia Nord, am 
putut asista la una din cele mai 
captivante „etape“ ale Festiva
lului : spectacolul „Sărbătoare 
în zi de vară“, prezentat de 
Casa județeană a creației popu
lare Olt.

După întilniri folclorice cu 
formații care se numesc profe
sioniste, dar defăimează frumu
sețile artei populare prin falsifi
cări intonaționale, prin orches
trații inadecvate, prin imixtiuni 
fără probități estetice, ansamblul 
oltenesc ne-a oferit o seară de 
autenticitate folclorică, un spec
tacol de înaltă încărcătură emo
țională, în care am regăsit far
mecul creației uneia dintre cele 
mai adinei zone folclorice ale 
țării noastre.

Orchestra de muzică populară 
a căminului cultural din lancu 
Jianu, formația de dansuri a că
minului cultural Stoicănești, 
grupul vocal al Casei de cultură 
Caracal, formația de călușari a 
Căminului cultural Vîlcele — 
iată cîteva dintre ansamblurile 
care și-au dat concursul la un. 
spectacol folcloric de vibrație, în 
care am regăsit larghețe» cînte- 
cului de cimpie, virtuozitatea u- 
nor ași ai instrumentelor popu
lare, unică frumusețe a jocului 
călușarilor.

Din seria celor 20 de ftumere 
ale spectacolului — din care 
multe merită mențiuni speciale 
— semnalăm un excelent cimpo- 
ier, Matei Jane și un cînlăreț cu 
o vastă gamă de disponibilitate, 
Ion Urdsț. Dacă taraful ar avea 
curajul să renunțe la sunetele 
acordeonului eu un timbru hi
brid. spectacolul artiștilor din 
județul Olt ar putea intra în ca
tegoria spectacolelor de înaltă 
elasă.

IOSIF SAVA

ȘCOLI DE 
SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ

JUDEȚUL BACĂU
Școala de specializare pestlieea- 

U sanitară — BACĂU, str. Grivi- 
ta Roșie, nr. 55 Telefon 127 31. 
Consiliul popular județean.

— Asistentă medicală
— Asistentă medicală de obste

trică și ginecologie
— Asistentă medicală de pedia

trie
— Asistentă de ocrotire
__ Asistentă medicală de labo

rator
— Asistentă de farmacie
— Tehnică dentară

JUDEȚUL BIHOR
Școala <ie specializare peștii- 

ceală sanitară — ORADEA, str. 
Leontin Sălăjan nr. 13. Telefon 
1 26 44. .Ministerul Sănătății.

— Asistentă medicală
— Asistentă medicală de obste

trică si ginecologie
— Asistentă medicală de pedia

trie
— Asistentă medicală de Igienă

Școala de specializare postlicea- 
lă pentru industria construcțiilor 
de mașini — BRAȘOV, str, Poe- 
nelor nr. S. Telefon 1 19 95. Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașinii

__ Proiectări în industria con
strucțiilor de mașini.

Școala de specializare postlicea- 
13 pentru industria construcțiilor 
de mașini — BRA$OV. str. Karl 
Marx nr. 52. Telefon 2 43 24. Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini.

— Proiectări in industria con
strucțiilor de mașini (învățămînt 
de zi și seral).

— Desenator.

Școala de specializare postllcea- 
lă financiară — BRAȘOV, str. 
Lungă nr. 193. Telefon 1 12 15. Mi
nisterul Finanțelor.

— Contabil pentru finanțe și 
credit (învățămînt seral șl fără 
frecvență),

— Contabil pentru industrie, 
construcții și transporturi (tnvi- 
țămînt seral si fără frecvență).

Școala de specializare postlicea- 
lă sanitară — BRAȘOV str. V. 
Maiakovskj nr. 13. Telefon 113 98. 
Ministerul Sănătății.

— Asistentă medicală.
— Asistentă medicală de pe

diatrie.
_ Asistentă de ocrotire.
— Asistentă medicală de labo

rator.

— Asistentă de farmacie-
— Asistentă medicală de igienă.
— Asistentă medicală de obste

trică și ginecologie.

Școala de specializare aostlicea- 
lă pentru industria chimică — O- 
RAȘUL VICTORIA, str. Salclmi- 
lor nr. 2. Telefon 183. Ministerul 
Industriei Chimice.

— Proiectări în industria con
strucțiilor de mașini.

JUDEȚUL BRĂILA

Școala de specializară poatllcea- 
lă sanitară — BRĂILA. B-dul Al.
I. Cuza nr. 71. Telefon 1119«. 
Consiliul popular județean.

— Asistentă medicală. ,
— Asistentă medicală de pedia

trie.
__ Asistentă medicală de obste

trică și ginecologie.

Școala de specializare postlicea- 
lă financiară — BRĂILA, str. Bo- 
lintineanu nr. 18. Telefon 34 57. 
Ministerul Finanțelor.

— Contabil pentru finanțe și 
credit (învățămînt seral și fără 
frecvență).

— Contabil pentru industrie, 
construcții șt transporturi (Invă- 
tămînt seral și fără frecvență).

JUDEȚUL BURAU
Școala de specializare postltcea- 

lă sanitară — BUZĂU, str. Cuza 
Vodă nr. 83. Telefon 37 98. Consi
liul popular județean

— Asistentă medicală, 
r- Asistentă de ocrotire.

JUDEȚUL CABAȘ-SEVERIN
Școala de specializare postlieea- 

lă metalurgică — REȘIȚA, cartie
rul Moroasa, Pavilionul II. Mi
nisterul Industriei Metalurgice.

— Laborator !n siderurgie (în- 
vătămint seral).

Școala de specializare postlicea- 
14 pentru industria construcțiilor 
de mașini — REȘIȚA. Piața V. I. 
Lenin nr. 1. Telefon 10 83. Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

— Proiectări în industria con
strucțiilor de mașini.

JUDEȚUL CLUJ
Școala de specializare pestlicea- 

lă sanitară — CLUJ. B-dul V. T. 
Lenin nr. 7. Telefon 1 34 48. Mi
nisterul Sănătății.

trică și ginecologie.
— Tehnică dentară.

— Asistentă medic»lă
— Asistentă medicală de pedla-

trie.
— Asistentă de ocrotire.
— Asistență medicală de îabo-

rator.
— Asistentă de farmacie.
— Asistentă m»dic»lă de ob«te-

Școala de specializare postlicea- 
lă pentru comerț — CLUJ. str. 
Decebal nr. 2. Telefon 1 19 58. Mi
nisterul Comerțului Interior.

— Vltrinier-deeorator.

Școala de specializare postlicea- 
lă financiară — CLUJ, str, 1 Mai 
nr. 19. Telefon 13138. Ministerul 
Finanțelor.

— Contabil pentru finanțe și 
credit (învățămînt seral și fără 
frecvență).

— Contabil pentru industrie, 
construcții și transporturi (învă
țămînt seral și fără frecvență).

Școala de specializare postlicea- 
lă pentru industria metalurgică — 
CIMP1A TURZII, str. Laminorlș- 
tilor nr. 115. Telefon 181. Ministe
rul Industriei Metalurgice.

— Electromecanic pentru mașini 
și utilaje (învățămînt seral).

— Laborator în siderurgie (tn- 
vătămint seral).

Școala de speoializare postlicea- 
lă pentru construcții — CLUJ 
B-dul V. I. Lenin nr. 12»—130. Te
lefon 1 55 21. Consiliul popular ju
dețean.

— Topografie în construcții și 
sistematizare.

— Devize si măsurători în con
strucții.

— Arhitectură.

JUDEȚUL CONSTANȚA

Școala de specializare postlicea- 
lă sanitară — CONSTANȚA, 
B-dul V. I. Lenin nr. 42. Telefon
1 43 72. Consiliul popular județean.

— Asistentă medicală.
— Asistentă de ocrotire.
— Asistentă medicală de obste

trică și ginecologie.
— Asistentă medicală de pe

diatrie.

Școala de speoializare postlicea- 
lă pentru construcții — CON
STANȚA, str. Tomis nr. 153. Cbn- 
siliul popular județean.

— Arhitectură.
— Sistematizare.

Școala de specializare postlicea- 
lă agricolă _ CONSTANȚA, 
B-dul Aurel Vlaicu nr. 34. Telefon
2 18 93. Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii.

— Conservarea cerealelor.

Școala de speoializare postlicea- 
lă pentru cooperație — CON
STANȚA. str. Caraiman nr. 1. 
Telefon 1 48 12. Centrocoop.

— Electronică depanare de apa
rate de ràdio și televizoare.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

Școala de specializare postlicee- 
lă pentru petrol — TIRGOVIȘTE, 
B-dul Castanilor nr. 78. Telefon 
1 29 59. Ministerul Petrolului.

— Topografie.
— Electromecanic pentru ma

șini și utilaje (Invățămtnt seral).

JUDEȚUL DOLJ

Școala de specializare postlicea- 
lă pentru industria construcțiilor 
de mașini — CRAIOVA, str. Elec- 
troputere nr. 13. Telefon 1 22 18. 
Ministerul Industriei construcții
lor de Mașini.

— Proiectări în industria con
strucțiilor de mașini.

Școala de specializare postlicea- 
lă pentru industria alimentară — 
CRAIOVA, str. Mihai Viteazul nr.
2. Telefon 49 58. Ministrul Indus
triei Alimentare.

__ Conservarea cerealelor.

Școala de speoializare postlieea- 
lă sanitară — CRAIOVA. str. Si
lozului nr. 65. Telefon 1 24 5». Mi
nisterul Sănătății.

— Asistentă medicală
— Asistentă medicală de obste

trică și ginecologie.
— Asistentă de ocrotire.
— Asistentă medicală de labo

rator.
— Asistentă de farmacie.
— Asistentă medicală de pe

diatri».
— Tehnică dentară.

Școala de speoializare postlicea- 
lă de stenodactilografie — CRA
IOVA. str. Caracal nr. 105. Consi
liul popular județean.

__ Secretar stenodactilograf.
— Secretar stenodactilograf, 

limba română și limbi străine.

JUDEȚUL GALAȚI

Școala de speoializare postlicea- 
lă pentru industria construcțiilor 
de mașini — GALAȚI, str. Traian 
nr. 203. Telefon 12164. Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

— Proiectări In industria con
strucțiilor de mașini.

— Desenator.

Școala de specializare postlicea- 
lă pentru industria metalurgiei 
— GALAȚI, str. Silozului nr. 25. 

Telefon 14 92. Ministerul Indus
triei Metalurgice.

— Electromecanic pentru ma
șini și utilaje (învățămînt seral).

— Laborator in siderurgie (în- 
vățămint seral).

— Mașini electronice și de cal
cul (Învățămînt seral).

Școala de specializare postilcea- 
18 pentru industria alimentarS — 
GALAȚI, B-dul Republicii nr. 169. 
Telefon 1 42 7«. Ministerul Indus
triei Alimentare.

__ Piscicultura.

Școala de specializare postlicea- 
lă sanitară — GALAȚI, str. Mihai 
Bravu, nr. 48. Telefon 1 46 61. Mi
nisterul Sănătății.

— Asistentă medicală
— Asistentă de ocrotire
— Asistentă medicală de obste

trică și ginecologie
— Asistentă medicală de pe

diatrie.
— Asistentă de farmacie.
— Tehnică dentară.

/ a z v < :

DUPĂ 5 ANI...

In urmă cu cinci ani. la cate
dra Școlii generale din Antlră- 
țești, comuna Orboiești-Ialomița 
se prezenta Maria Chiciudeanu, 
proaspătă profesoară de istorie și 
geografie. Virsta, dar mai ales 
chipul adolescentin i-au deter
minat pe cei din comună s-o 
intimpine eu un zimbei vag. O 
zi, două... Pentru că tinăra pro
fesoară nu numai că n-avea de 
gind să facă drum întors, dar 
s-a apucat eu toată seriozitatea 
de muncă. Copiii au ind răgit-o 
repede. oamenii n-au intfrziat 
s-o stimeze, s-o prețuiască. Și. 
iată se împlinesc 5 ani de cinci 
se bucură de aceeași stimă, de 
o prețuire iot mai înaltă. Recent, 
Maria Chiciudeanu a fost inves
tită cu răspunderea de director
adjunct al școlii — și oamenii 
satului nu și-au mai adus a- 
minte de primul zimbet, con
vinși că „profesoara lor“ va răs
punde cu cinste și acestei dato
rii ; cu cinstea cu care a trăit și 
muncit în mijlocul lor in toți a-
cești 5 ani.

Leagănul
Foio-text : NICOLAE TOKACEK

(Urmare din pag. I) 

nul începu să se balanseze 
singur, domol și egal, miș
carea aceea semicirculară 
atit de bine cunoscută, aso
ciată in mintea tuturor cu 
gingășia, tihna și nevinovă
ția copilului astlel îmbiat 
la somn dulce. Doar că in 
locui miinii ocrotitoare a 
mamei lucra, ascuns, un 
dispozitiv mecanic : nu ure
chea maternă se ciulise, cu 
îngrijorare, la auzul țipătu
lui, ci o „simplă" celulă 
electrică intrase, automat, 
în acțiune...

Veți spune că, intr-un ev 
al automaticii încununat 
prin descinderea omului pe 
lună, performanța tehnică 
a leagănului este, ca atare, 
destul de modestă. Intr-un 
sens ați avea dreptate. Lu
mea e plină de fostele re
verii tehnicește deja epui
zate. extraordinarul se în
gustează continuu, are loc 
un vast proces de democra
tizare a minunilor, față de 
vremea bunicilor noștri fie
care se poate simți un yan
keu la curtea regelui Ar- 
thur.

Ilar să nu uităm (pentru 
că in ingeniozitatea și acu
ratețea tehnică admirate 
aici ne-ar îndemna la uitarea 
unui amănunt) : creatorii 
care expun la Minitehnicus

O invitație de popas : Complexul turistic Putrid.

' Noi edificii

ÎN CENTRELE 
UNIVERSITARE

A devenit un fapt obișnuit 
ca redeschiderea cursurilor 
universitare să coincidă cu 
inaugurarea a noi construcții 
destinate tineretului studios. 
Astfel, după darea in folosință 
— in toamna trecută — a pri
melor spații de invățămint din 
noul edificiu al Politehnicii 
bucureștene, anul acesta, alte 
amfiteatre, săli de seminar Și 
laboratoare vor fi puse la dis
poziția studenților celei mai 
mari universități tehnice a ță
rii. De asemenea, se apropie de 
sfirșit lucrările de refacere a 
aripei centrale din cadrul Uni
versității din București. De noi 
localuri vor beneficia, începind 
de la 1 octombrie și studenții 
de m Academici de studii econo
mice și de la Institutul de Ar
hitectură „Ion Mincu“.

Preocupări asemănătoare
există și în centrele universi
tare din țară. La Cluj, de pil
dă. au fost terminate lucrările 
la noul local al Facultății de 
farmacie, iar la Brașov, stu
denții Facultății de mecanică 
vor avea la dispoziție începind 
cu toamna acestui an, noi am
fiteatre, laboratoare, săli de 
seminar

O mare extindere vor cunoaș
te 'spațiile destinate cazării stu
denților. La București, bună
oară, vor fi date in folosință 
încă două cămine cu peste 1 700 
de locuri. Totodată, la Cluj, 
unde se inalță un nou complex 
studențesc, sint aproape gata 
trei cămine și o cantină pentru 
3 000 de. persoane. Se mai află 
in stadiu final de execuție noi 
cămine in centrele universitare 
Constanța. Tg. Mureș și Timi
șoara.

DINCOLO DE
AMATORISM

Despre expoziția de artă 
plastică inaugurată luni seara 
la Casa de cultură „Nicolae 
Bălceșcu“ a sectorului 5 din 
Capitală iau poate: spune că. 
este rodul unui amatorism, adi
că efectul unei acțiuni de di
vertisment. intovărășită adese
ori, in opinia criticului, (deși 
poate nu totdeauna nejustificat) 
de calificative frizind îngădu
ințe, nespecializarea, diletan
tismul. în cazul de față, noțiu
nea de amator se referă numai 
la identitatea autorilor, la fap
tul că n-au studiile de specia
litate, că nu sint membri ai 
unei uniuni de profil ele. Vin 
în sprijinul acestei opinii pasiu
nea de netăgăduit a autorilor, 
ucenicia lor de mai bine de trei 
ani in fața șevaletului, susțin

sint copii. De virsta perfec
tei inocente nu-i despart 
prea numeroși ani, dintre 
care cel mult jumătate au 
fost petrecuți în școală. De 
la A.B.C. la schemele cir
cuitelor electronice traseul a 
fost parcurs in galop. Se 
mai joacă ei oare ? Și da. și 
nu. Leagănul e o jucărie, 
dar confecționarea lui pre
supune minte și degete de 
tehnician. Leagănul e o ju
cărie, dar ziua cind tinere
le mame preocupate de eco
nomisirea timpului vor pu
tea recurge la foloasele pro
ducerii industriale a „pro
totipului“ expus a început, 
virtualmente, incă de azi. 
Leagănul e intr-adevăr o 
jucărie, dar jocul lui lent 
pe ax, programat, declanșat 
la semnalul sonor al prun
cului ce plinge — ne spune 
ceva despre grija eternă a 
fratelui mai mare, maturi
zat in cei numai 13—14 ani 
care-l despart de sugar, și 
stăpin pe soluțiile practice 
fără precedent, aliate la in- 
■demina generației sale.

în conteinerul de la Osaka 
aș include bucuros un astfel 
de leagăn automat, cu con
vingerea că pentru 5 000 de 
ani de aici încolo el își va 
dovedi utilitatea, o dată cu 
și mai neîndoielnica valoare 
de simbol al umanității in
struite la ora actuală. 

icieea de'artă inseși lucrările ex
puse. Din cei 14 membri ai cer
cului, 13 sint tinerj intre 18 și 
22 de ani. elevi, muncitori, teh
nicieni, cițiva din ei (Marin 
Nicolae, Ioana Tătaru, Țudor 
Nicolae. Andrei Butac, Nicolae 
Zimbroianu) — cu predispoziții 
evidente spre arta plastică. în- 
mănunchind lucrări de pictură 
(obișnuită — și pe sticlă), gra
fică, imprimeuri textile și po
doabe, exponatele vădesc o în
clinare spre arta decorativă, 
evidențiind valoarea lor func
ționala. Impresionează plăcut 
inspirația din motive folclori
ce. interpretate cu discernă- 
mînt și simț ales.

Fără a se dori un jubileu, ex
poziția întrunește criteriile 
unui astfel de eveniment. Ea 
constituie a 157-a „ieșire în 
lume“ a membrilor acestui cerc, 
care va împlini peste cîteva 
luni 15 ani de activitate ; 15
ani în care, îndrumați de ace- ■ 
lași neobosit, profesor, criticul 
Doina Teodorescu-Arghezi, 
cercul și-a consolidat o tradiție 
bogată. Aici și-au făcut uceni
cia,. de-a lungul timpului tineri 
deveniți astăii arhitecțL sceno
grafi; artiști plastici. Există si
guranța că și din actuala gene
rație de tineri amatori, pre
denti în exp'oziție, ' nu puțini 
vor fi cei care vor ’escalada co-, 
tele inalte ale profesionalizării.

I. A.

Amfiteatrele 
vacanței

ELEVI ÎN TABERE 
DE MUNCĂ 
VOLUNTAR- 
PATRIOTICĂ

In județul Satu-Mare, tabe
rele de muncă voluntar-patrio- 
tică, înființate cu peste trei 
luni in' urmă, au ajuns la cea 
de a treia serie. Cele două ta
bere pe care le-am vizitat își 
desfășoară activitatea atit in 
Satu-Mare. pe șantierele de

construcții sau la refacerea 
străzilor și a parcurilor, cit și 
la sate unde, alături de țăranii

0 întrebare la prezent 
și un răspuns la viitor

(Urmare din pag. I) 

generat. Să fie vorba de o 
concluzie extrasă din practi
că, sau de o interpre
tare pripită a acesteia ? 
Investigația noastră a fost 
amplificată și mai mult 
de atitudinea secretarului or
ganizației U.T.C. din sectorul 
servicii tehnice de la Uzina 
de vagoane, Mihai Scorțeanu, 
care, impărtășindu-ne din ex
periența organizației, subli
nia:

„Eforturile de a iniția ac
țiuni care să suscite atenția 
tuturor s-au izbit impertur
babil de tăcere, deoarece ti
nerii refuză cu perseverență 
să spună ce anume i-ar inte
resa. Datorită acestui fapt 
toată lumea așteaptă să se in- 
tîmple ceva fără însă să pu
tem lua o hotărire colectivă 
pentru a trece la întreprin
deri concrete. Greutatea re
zidă. din cite mi-am putut da 
seama, in găsirea unor mo
dalități care să ne permită o 
apropiere stabilă față de fie
care membru al organizației“.

Oare, intr-adevăr, este im
posibil de aflat ce-i intere
sează pe tinerii intelectuali de 
aici ? Am putea să-i suspec
tăm că nu-i atrage . nimic ? 
Dimpotrivă ! Un test organi
zat în rindurile lor a dovedit 
convingător că registrul zo
nelor de interes nu numai că 
există, dar beneficiază de di
mensiuni ample, cu o frec
vență aproape unanimă. Po
litică ideologică, etică, filozo
fie, literatură contempora
nă sint cîteva din aceste zone 
evocate la modul unor între
bări adresate organizației. 
Atunci de ce nu li se dă un 
răspuns ? De ce această reți
nere în a le face cunoscute ?

Semnificativă a fost însăși 
reacția tinerilor, care au ma

cooperatori, ajută la stringerea 
recoltei sau la executarea unor 
lucrări agricole de sezon. La 
tabăra de muncă voluntar-pa- 
triotică nr. 10 Satu-Mare, ac
tuala serie formată din peste 
180 de elevi, va avea o agendă 
de lucru încărcată. Pinâ acum, 
pe lingă lucrările din sectorul 
legumicol al C.A.P. din Mărti- 
nești și Odoreu, elevii au efec
tuat mii de ore de muncă vo
luntară la refacerea parcului „1 
Mai,“, precum și a străzilor din 
zonele calamitate. în imagine, 
un grup de elevi ai taberei nr. 
10, luc.rînd la reamenajarea 
parcului „1 'Mai“ din Satii Mare.

Mercur

CUM A AJUNS 
CASCHETA DE 
BAIE... JUCĂRIE!

Exista, pînă nu de muit, la 
magazinul ..Romarta copiilor“, 
din Calea Victoriei, nr. 32. un 
raion specializat în articole 
pentru plajă. Deși în plin 
sezon, conducerea magazinu
lui a găsit de cuviință să-l des
ființeze, repartizind obiectele 
ce se vindeau aici la di
ferite alte raioane. Așa in
cit, trebuie să alergi acum prin 
tot magazinul pentru a descoperi 
unde se vinde un articol sau al
tul. Asta, in cazul cind nu ești, 
de la hun început, dezinformat, 
cum se întimplă, de pildă, dacă 
vrei să cumperi o caschetă de 
baie.

— Nu avem in magazin (și nici 
nu ținem) — ne-a asigurat to
varășa Lucreția Bădescu, de la 
„tricotaje“, unde se vind acum 
și o parte din articolele raionu
lui desființat.

Și totuși, la subsolul magazi
nului. ai ocazia să descoperi și 
acest articol, la raionul de... ju
cării.

Cum de a ajuns cascheta de 
baie să fie considerată tocmai 
jucărie — rămîne un mister. Nu 
cumva, in cazul de față, condu
cerea magazinului și personalul 
unității se joacă cu timpul cum
părătorului — și cu propriile-i 
interese de a-și vinde marla ?

ELENA POPA

Inițiativa

„DRAGOSTEA
DE TARĂ $1 
CÎNTĂREȚII El"

Printre inițiativele Comisiei de 
răspindire a cunoștințelor cultu- 
ral-științifice a județului Cons
tanța semnalăm suita de recita
luri artistice pe tema „Dragostea 
de țară și cintăreții ei“, organi
zată in ultimele zile în casele de 
cultură din diferite localități ale 
litoralului.

T.P.

nifestat o vizibilă surpriză 
față de ideea unui test vizînd 
preocupările lor intelectuale. 
Așa ceva nu se mai întîm- 
plase. Ne-a spus-o inginera 
Cornelia Taloș, care a combă
tut vehement opinia secreta
rului organizației despre pre
supusele eforturi depuse in 
acest sens sau așa-zisa indi
ferență a tinerilor față de o 
atare problemă. Cauza tre
buie cercetată, după părerea 
lor, mai curînd in uzitarea 
unor formule organizatorice 
rigide, neantrenante, lipsite 
de imaginație, care nu au pu
tut oferi fiecăruia posibilita
tea de a fi activ, de a se simți 
autor, ci doar spectator sau, 
în cel mai bun caz, auditor. 
Ședințele, convocatoarele, e- 
puizează întregul arsenal de 
mijloace folosite, care de
sigur nici pe departe nu 
pot conduce la geogra
fia complexă a unui tînăr 
intelectual. Părerile expri
mate de Constantin Adom- 
nicăi, Mihai Poștaru sau Ște
fan Kiss, deveneau astfel nu 
rodul unor prejudecăți, ci o 
concluzie cu care, dacă nu 
putem fi de acord in ceea ce 
exprimă, sîntem totuși ne- 
voiți s-o recunoaștem ea re
zultat al unei realități ce nu 
s-a ridicat, și nici n-a încer
cat s-o facă, la nivelul exi
gențelor tinerilor. Din mo
ment ce, ne spuneau ei, pro
blema a fost trecută sub tă
cere, deși deschis toată lu
mea ii recunoștea valabilita
tea, fiecare a căutat în felul 
său să-i dea o explicație. Și 
așa s-a ajuns, treptat, pînă la 
credința în imposibilitatea 
traducerii ei în practica orga
nizației. Ni se pare lucidă ex
presia tehnicianului Radu Fi- 
lipaș care, la întrebarea „cum 
răspunde organizația necesi
tăților intelectuale ale 
membrilor săi“, nota că, 
,,acestei întrebări nu i se

• ♦
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SUNETUL MUZICII rulează la 

Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20.30).
PROFESORUL INFERNULUI ru

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

INTRUSA rulează la Capitol 
(orele 16,30 ; 18,30 : 20,30).

MONȘTRII rulează la Capitol 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 14) ; Arenele 
Romane (orele 20); Melodia (o- 
rele 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21);
Modern (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 : 20,45).

ORA HOTĂRITOARE rulează la 
Lumina (orele 9,15—16 în continu
are ; 18,30 ; 20,45).

Cîntărețul spaniol PERET, 
eroul idilei comico-muzicale

„Dragoste și viteză"

DRAGOSTE ȘI VITEZA rulează 
la Sala Palatului (ora 19.30) ; 
Republica (orele 9; 11,15; 13,45;
16.15; 18.46; 21,15), Festival
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21) ; Grădina Festival (orele 20.15) ; 
Stadionul Dinamo (orele 20,15).

TIFFANY MEMORANDUM ru
lează la București (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16.30 : 18,45 ; 21) ; Luceafă
rul (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
13.30 ; 21) ; Favorit (orele 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Grădina Doina 
(orele 20,15) ; Grădina Tomis 
(orele 20,15) ; Paroul Herăstrău 
(orele 20,30).

ARGOMAN SUPERDIABOLICUL 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Bucegi
(orele 16 ; 18,15) ; Floreasca (orele
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Grădina Bucegi 
(orele 20.30)

TIGRUL rulează la Doina (orele 
11.3b ; 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 continuare).

PETRECEREA rulează la Fero
viar (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 ; 
18,15 ; 20,35) ; Aurora (orele 9 ; 
11,15; 13,30: 16;. 15,15); Grădina
Aurora (orele 20.15).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ ru
lează la Excelsior (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ; Gloria
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20.30) ; Tomis (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 : 18.15).

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

FREDDY ȘI CINTECUL PRE
RIEI rulează la înfrățirea (orele

poate răspunde decît la 
viitor“. Această sancționare 
plastică sesizează o stare de 
fapt incontestabilă. în orga
nizația de tineri intelectuali 
de la Uzina, de vagoane se re
simte lipsa unei conștiințe 
colective care să unească în- 
tr-un singur flux capacitățile 
intelectuale ale membrilor 
săi. De altfel, fenomenul nu 
este singular. L-am întilnit, 
cu unele nuanțe, și in organi
zația U.T.C. a Institutului de 
proiectări, unde atrage aten
ția o timiditate accentuată în 
dialogul dintre organizație, în 
întregul ei, și componenții 
săi individuali. Cum ne ară
ta inginerul Ion Nica :

„Traversăm acum o etapă 
ale cărei cauze sint mai 
vechi. Intervențiile uteciști- 
lor, o serie de inițiative ale 
acestora, a căror oportunitate 
nu poate fi pusă la îndoială, 
n-au putut fi realizate, aflin- 
du-se și astăzi in stadiul unor 
promisiuni deja îmbătrînite. 
Duelul între bunele intenții 
ale fiecăruia și neputința de 
a le satisface a avut ca re
zultat discreditarea posibilită
ților colectivului și în același 
timp a deschis un adevărat 
cont individual al preocupă
rilor fiecăruia. Fiecare se 
ocupă de el însuși, renunțînd 
in a mai pretinde ceva orga
nizației“.

Singurele lucruri care se 
fac aici, și acestea sporadic, 
sint ședințele și excursiile. în 
rest, nimic. Acțiuni de nenu
mărate ori solicitate și pro
mise nu mai figurează nici 
măcar ca promisiuni. Pur și 
simplu au fost scoase și din 
minimumul necesar al inten
țiilor.

Concluzia se impune de la 
sine : dincolo de intransigen
ța atitudinii lor, se întrevede

15,30 ; 17,45 ; J0) ; Pacea (orele 
15.45 : 18 ; 20).

ACEASTĂ FEMEIE rulează la 
Buzeștl (orele 15,30 ; 18) ; Arta 
(oțele 15,30 ; 18) ; Grădina Arta 
(orele 20,15). Grădina Bușești 
(orele 20,30) ; Progresul Pare 
(orele 20.15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE ru
lează la Dada (orele 8.45—28.30 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 VACANTE rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30 ; 17,46 ; 
20).

CĂSĂTORIE 1N STIL GREC ru
lează la Giulești (orele 15,30 ; 18 | 
20.30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO rulează la Cotrocejli (o- 
rele 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Vita» Ca
rele 15,30 ; 18) ; Grădina Vitan 
(orele 20,30).

NOUL ANGAJAT rulează 1« 
Volga (orele 16 ; 18,16 : 20,30) ; Mo
șilor orele 15,30 ; 18) ; Grădina
Moșilor (orele 20,16).

FRAȚII SAROYAN ȚJlleeză 1» 
Viitorul (orele 20) ; VA PLACE 
BRAHMS ? (orele 16 : 18),

AȘTEAPTĂ PINĂ SE INTU« 
NECĂ rulează la Popular (orei#
15.30 ; 18 : 20,15).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE rulează la Mun
ca (orele 16 : 18 ; 20).

VtNĂTORUL DE CĂPRIOARE 
rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 
18 : 20,15).

SALARIUL GROAZEI rulează 
. la Rahova (orele 15.30 18) ; Gră
dina Rahova (orele 20,30).

ANICIKA rulează la Progreiul 
(orele 15,30 ; 18).

MISTERIOSUL X DIN COSMOS 
rulează Ia Ferentari (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

MARELE SEMN ALBASTRU 
rulează la la Crîngașt (orele 15,30 ; 
18 : 20,15).

A FOST ODATA 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 : 21,46).

CĂPITANUL FRACASSE S ru
lează la Cinemateca — Union ta
rele 9; 11; 13; 15).

MIERCURI 19 AUGUST
A.R.I.A. (La Teatrul de vară 

„Herăstrău“) ; SOSESC BISEARĂ 
— ora 20,

Olv
MIERCURI, 12 AUGUST 1970

• 18,00 Mioroavanprănaiera • 
18,05 Vacanță in Deltă — emisiune 
pentru tineret. Aspecte din ex
cursia organizată In Delta Dunării 
de Biroul de turism pentru tine
ret al C.C. al U.T.C. • 18,30 Ca
binetul economic TV. Informație, 
evidență, răspundere. Principalele 
direcții de perfecționare a siste
mului informațional in economia 
națională. Prezentarea noilor re
glementări în acest domeniu
• 19,15 Anunțuri — publicitate
• 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici • 19,30 Telejurna
lul de seară • 20,00 Tele-clnema- 
teca : „Cheia“ • 21,50 Instantanee 
muzicale cu Marina Voica și Cris
tian Popescu • 22,10 Ora editoru
lui • 22.30 Gala marilor lnterpreți 
romani ; violonistul Mihai Con- 
stantinescu • 23.00 Telejurnalul 
de noapte.

în părerile tinerilor amintiți 
regretul că au ajuris într-o 
situație în care nu reușesc 
să-și răspundă propriilor che
mări. Dacă la organizația din 
sectorul servicii tehnice al 
Uzinei de vagoane frapa au- 
toignorarea, la Institutul de 
proiectări este evidentă letar
gia și oboseala după efortul 
unor aspirații refuzate cu în
dărătnicie. Posibilitățile de 
redresare a situației nu pot 
fi căutate însă in altă parte 
decit în mijlocul colectivului. 
De tinerii înșiși depinde in
staurarea unei comunicabili- 
țăți sincere, a unei cunoașteri 
întemeiate și reciproce care 
să imprime organizației un 
orizont adecvat calității mem
brilor săi, un climat intelec
tual animat de dorința de 
realizare și comunicare, spe
cifice vîrstei și pregătirii. în 
ai doilea rind, dar nu în mai 
mică măsură, se impune tre
cerea la acțiuni practice, lăr
girea repertoriului de mo
dalități în stilul de muncă al 
organizației, o receptivitate 
fără echivoc și promptă în 
raport de dorințele exprimate 
de fiecare din ei. Căci, așa 
cum sublinia desenatoarea 
Gerda Uucaș, de la Institutul 
de proiectări, atenția princi
pală trebuie îndreptată nu 
spre inventarea unor activi
tăți aparte, deși nici acest lu
cru n-ar fi inutil, ci cu pre
cădere spre conținutul și ni
velul celor care se întreprind 
deja. Nu termenți problemei 
trebuie amendați, ci fondul. 
Este singura cale prin care se 
pot îndepărta păreri de genul 
celor reluate la începițtul 
acestor rinduri.



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 3 NOB — în muncă, în viața de organizație MIERCURI 12 AUGUST 1970

Între ape, apă ! O apă dintotdeauna 
dorită. O apă mirifică. O apă ce se 
va măsura în edificatoare plusuri de 

recojtâ : 3 000 kilograme la hectarul de 
porumb, 1 800 kilograme la hectarul de 
grîu, 46 000 kilograme masă verde la hec
tarul cultivat cu lucerna, 7 000 kilograme 
struguri la hectarul de vie, 5 000 kilograme 
la hectarul plantat cu piersici. O apă care 
aduce viață, care schimbă destine. O apă 
care îndepărtează o imagine ce obseda, ce 
se ținea de om, cîntată nu cu bucurie, ci 
cu lacrimi în ochi : Dobroge țară săracă, / 
Bate vînt și crește piatră. O apă care acum 
se numește ȘANTIER. Cel mai întins șan
tier ăl țării : 174 kilometri patrați. O stea 
de primă mărime între obiectivele econo
mice din România acestui cincinal. O difi
cilă lucrare ce impune croirea „drumului 
alb“ lâ altitudini absolute cuprinse între 4 
și 120 de metri, ce presupune realizarea u- 
nui baraj stăvilar, a trei imense stații de 
pompare comparabile cu cele mai mari din 
lume și altor 62 stații pilot, ce presupune 
excavarea a 42 000 000 metri cubi de pă- 
mînt, turnarea a unui milion metri cubi 
betoane simple și armate, montarea a peste 
3 000 kilometri conducte din azbociment 
și din beton armat precomprimat. O con
centrare de meserii (nomenclatorul cuprin
de peste 60) și de curajoși, întreprinzători 
și pasionați meseriași. Vîrstnici și mai ales 
tineri. Tineri pentru că deprinderea de a 
construi-sisteme de irigații s-a conturat în 
România, în urma deprinderii de a construi 
hidrocentrale și termocentrale, fabrici, uzi
ne/, combinate siderurgice sau cetăți ale 
chimiei, nave sau locomotive, autocamioane 
și automobile. Acum — și mai ales aici, la 
școala Dobrogei — se formează, se călesc 
cei care în următorii cinci ani se vor răs- 
pîndj în țară și, alături de detașamentele 
ce li'jse vor alătura, vor da viață cifre-pro- 
gram de 1250 000 hectare amenajări 
pentru irigații fixată la cel de al X-lea 
Congres al Partidului.

Despre șantierul de irigații al Dobrogei 
s-a mai scris. In perimetrul său revenim în 
acest august — treapta XXVI, pentru a 
surprinde evenimente de ultimă oră, lapte 
necunoscute cititorului, activitatea a aproa
pe două mii de constructori în ipostaza de 
brigadieri. Pentru că, să ne reamintim, în 
timp ce, în mai, întregul popor dădea o 
crîncenă bătălie cu apele pustiitor revăr
sate, aici, in Valea Carasu, întregul tineret 
constructor se constituie în ȘANTIER NA
ȚIONAL, făcînd public angajamentul ca 
în 1971 — cu un an mai devreme, apa bine
făcătoare să ajungă și pe ultimul metru 
patrat din cele 174 000 hectare cuprinse in 
proiect.

Așadar, la drum.

Sub soarele dogoritor al acestui au
gust, prilejul ce-1 străbatem pare li
niștit, calm. După ce au treerat a- 

proape cîte trei mii de kilograme la hectar, 
combinele au fost retrase. După ce au pus 
bazele și celei de a doua recolte, și semănă- 
torile au fost retrase la secțiile de mecani
zare. Floarea-soarelui are dimensiuni 
neobișnuit de mari. Porumbul poartă în 
subsuori cîte doi și trei știuleți. Viile, așa 
cum s-au prezentat și grădinile de piersici, 
sînt pline de rod. — Cită forță are acest 
pămint doirrogcan ! — Pe drumuri întor- 
tochiate ne strecurăm tot mai adine în imen
sitatea de verdeață. Sîntem descumpăniți. 
Unde este șantierul ? Unde sînt șirurile de 
mașini de 10 și 27 de tone ? Unde sînt acei 
munți de pămint ? Unde sînt acele stații 
de pompare unicat în România ? Unde sînt 
oamenii ? Din toate acestea întîlnim cîte 
ceva doar ici-colo. în general, prin speci
ficul lor, acest gen de șantiere, cele de 
irigații, cu cit sînt mai mari cu atît par 
mai liniștite. Măreția lor e discretă. Deși se 
muncește vîrtos — zilnic se execută lu
crări de construcții-montaj în valoare de 
peste un milion lei — totuși ai impresia că 

i nu se face nimic, că nu se avansează. Ai 
impresie numai... Pentru că roca, roca slabă, 
roca dură, e sfredelită zilnic. Cedează. Apa 
cîștigă teren, devine cerneala cu care con
structorii își scriu faptele, biografiile. Aceste 
fapte și biografii care se pătrund uneori de 
dimensiunile tulburătoare ale eroismului.

La stația de pompare „kilometrul 18“, 
maistrul constructor Petre Molea precizea
ză laconic : |„Noi ne-am încadrat în grafie. 
Avem și un oarecare avans“. Vorbele sînt 
calme. Și rezumă ceea ce se face aici de 
doi ani încoace, o voită mascare a efortu
lui de-a dreptul supraomenesc din ultimele 
săptămîni cînd a fost confecționat „la lu
mină“ ultimul cheson — un colos de beton 
și oțel cam de o mie de tone, și a început 
coborîrea lui la nivelul stabilit de proiec
tant pentru casa celor patru pompe verti
cale. Un gest de modestie care, luat ca 
atare, nu ne-ar fi permis să vorbim acum 
despre frații Gheorghe Ion și Ștefan Stra- 
tan, care au deprins pe acest mare șantier 
al economiei aceeași meserie : de fierar-be- 
tonist. Cu trei luni în urmă au îmbrăcat 
uniforma de brigadier, iar de atunci au 
împletit zilnic în corpul construcției cîte o 
tonă de fier-beton peste normă. A fost 
— și este — angajamentul lor de briga
dieri formulat atunci cînd s-a discutat des
pre devansarea cu un an a termenului de 
punere în funcțiune a sistemului. Și nici 
despre Ștefan Simion, Gheorghe Oprea, 
Mircea și Constantin Răduț, Gheorghe 

I Curecheru’, Mihai Pleșca, Ion Bărăgău, Pe
tre Bratu, Matin Grigore, și ei brigadieri 

I de frunte, n-am fi putut vorbi. Fapta lor
j de a lucra zilnic cîte două ore (sigur după
I program) la aprovizionarea șantierului cu 
L materialele necesare nu are nimic specta- 
[ culos, dramatic, dar exprimă poziția lor 
f fermă, sănătoasă față de muncă, răspunde

rea ce 0 simt acești tineri de 18 și 20 de 
ani față de realizarea în termen și de cea 
mai bună calitate a „construcției cheie“ 
pentru întregul sistem de irigații „Valea 
Carasu“ — stația de pompare kilometrul 
18. îi privim : o mină de oameni, 42 cu 
toții, realizează aici, în mijlocul unei mlaș- 

; tini cu pămînturi refulante, a căror învin
gere a presupus bărbăție, rezistență fizică 
și călire iww--’. H

VWWWWWl

? 1. în mijloc de mlaștină o stație de pompare. Se cheamă: lecția de dăruire 5
]! și de profesionalitate a celor 42 de brigadieri de la kilometrul 18. 5

5 2. Se lucrează și se cîntă ; se lucrează și se glumește. Să se fi uitat că un
C milimetru deviere capătă proporțiile unei catastrofe ? Da de unde !... S

5 3. Oamenii ? 12 ore din zi sînt acolo, pe nervurile sistemului. >

4. Aici, în Valea Carasu, se croiește nu numai drumul pentru apă, ci și >
> drumul în viață al celor cîtorva mii de viitori constructori hidro. <

> 5. Dialogul brigăzilor... S

> 6. Un angajament: tot aici vom lucra și după încheierea șantierului. S

I .'.'e . '

&?;•
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ajutorul comandantului bri-, 
găzii de la stația de pompare 

„Km 18“

de meseriaș, una dintre cele mai mari stații 
de pompare existente în lume intr-un sis
tem de irigații. 42 de tineri, cel mai în 
vîrstă are 35 de ani, au realizat o bijuterie. 
S-au expus peritolului, lucrînd în chesoa- 
ne — singura soluție pentru a avansa, au 
citit, și-au împărtășit nu atît experiența 
pentru că, de fapt, ea lipsea, cît conclu
zia judecății din nopțile de nesomn, suges
tiile date de specialiștii străini invitați să-i 
sprijine în găsirea soluțiilor optime. A fost 
greu — și încă mai este — dar omul, cei 
42 de tineri brigadieri, a cîștigat marele 
și dificilul examen. Apa curge !

2 Pornim de-a lungul canalului magis
tral. Oltul și Jiul, luate la un loc, cu 
debitul din mijlocul verii, curg alene 

pe vadul cel nou. Aspersoarele împing apa 
în viile și piersicăriile de la Medgidia, în 
lanurile de porumb de la Basarabi, Galeșul, 
Poarta Albă și Mircea Vodă. Pe 58000 de 
hectare în total. După cîțiva kilometri, în- 
tr-o pădure, patru conducte argintii, cu un 
diametru ce ar permite deplasarea în voie 
a unui automobil, țîșnesc spre zare. De 
aici, de la stația Basarabi-pădure, începe 
marele urcuș. Deodată, șuvoiul gros de apă 
se cere urcat la 80 de metri. Noi, cei care 
ascultăm explicațiile inginerului Traian 
Anghel, comandantul Șantierului național 
al tineretului, sîntem impresionați de gran
doarea și importanța lucrării, de faptul că 
un milimetru deviere la instalarea pompei, 
are aici proporțiile unei catastrofe. Alături, 
însă, se lucrează și se cîntă, se lucrează și 
se glumește, se lucrează și se discută despre 
cartea citită sau filmul vizionat. Să nu fie 
conștienți de precizia lucrului ce li se pre
tinde ? Aș I Totul se verifică din oră în 
oră cu aparate de mare precizie. Cîntecul, 
gluma, discuția deconectantă sînt recoman
date, sînt... impuse. „Pentru că, așa cum 
spunea inginerul Anghel, ca să faci lucru 
de calitate trebuie să lucrezi destins, să nu 
te enervezi. Altfel mîinele îți tremură, um
brele te înșeală“. Iată cum ceea ce oriunde 
în altă parte deranjează, e combătut, aici, 
pe șantierul unei stații de pompare, devine 
suportul unui succes : peste două mii me
tri cubi de betoane turnate fără greșeală, 
trei oțrreor.jfe montate cu precizia mașinăriei 

unui ceasornic. Cei 240 de tineri brigadieri 
ce semnează actul de naștere al construc
ției îl recunosc. Să-i credem...

3 Alunecăm pe drum negru, pe drum
de curînd croit de cele aproape o 
mie' de utilaje concentrate pe ner

vurile sistemului. Din Ioc în loc uriașe dislo
cări de pămint, uriașe incizii în trupul pă- 
mîntului, masive cuburi de beton; uriașe 
stive de conducte de oțel și azbociment de 
toate dimensiunile ; sute de kilometri de 
șanțuri adinei, sute de kilometri de conduc
te îngropate; bazine de refulare, stîlpi de 
înaltă tensiune, poduri și baraje. Cu oamenii 
ne întîlnim rar. De fapt nici nu-i vedem, îi 
ghicim conducînd un autocamion, un auto- 
screper, o draglină, o basculantă, orien- 
tîndu-ne după norii de praf. Ion Gașpar 
e screperist. Aici a învățat să manevreze 
manetele mașinii. Cum s-ar spune, e copilul 
șantierului. E un pumn de om, mic dar 
ager. Bilanțul fiecărei zile cheltuită de el 
în șantier înseamnă 500 de metri cubi de 
pămînt escavat și transportat la mai bine 
de un kilometru. E cel mai harnic dintre 
cei 38 de purtători ai uniformelor albastre 
din brigada I, detașamentul Bărăganu ; de
ține recordul pe întreaga unitate. Secretul ? 
Să-i dăm lui cuvîntul : „Sînt tînăr, am 
energie și pentru că sînt de-al locului, știu 
cu cît foc așteaptă oamenii apa. Vreau să 
grăbesc această clipă cînd ploaia va fi o 
treabă... de butoane, de aparate, o conse
cință a gindirii creierului electronic“. Sim
plu, nu ? Și nu numai Gașpar gîndește așa. 
Au gîndurile și fapta conectate la același 
scop, majoritatea de aici pentru că sînt do
brogeni. Pînă mai ieri au mînuit sapa sau 
tractorul. Acum au deprins altă meserie, 
l’racticînd-o nu uită de cei de acasă, de 
frămîntarea lor, a bunicilor, a străbunici
lor : apă, apă pentru păminturile noastre !

Inginerul Victor Cocîrlea, comandantul 
detașamentului doi, din lotul Bărăganu îi 
prezintă pe cei 35 de tineri ortaci ai punc
tului de lucru pe care-1 conduce, prin 
cifre, prin fapte. Doar ce-1 auzi : „A, Con
stantin Chirilă, puștiul acela care 14 ore din 
zi manevrează furtunul și găleata, e un 
erou, tovarășe ! Munca lui înseamnă izbîn- 
da noastră. Dacă el ar obosi și și-ar per

mite numai o oră de repaus ne-am duce pe 
copcă. Soarele puternic arde, și în 20 de 
minute betoanele turnate ar crăpa. S-ar 
face pepene galben 1 Or, betonul trebuie 
să rămînă fără fisuri“. Și, continuă : „Du
mitru Ioana ? E pe DINGLER. E un puști, 
dacă are 23 de ani, mînuiește însă o ma
șină in care s-au investit cîteva milioane. 
Intr-un timp era pe o basculantă. Apoi a 
trecut pe autoscreper. Acum e pe cea mai 
perfecționată mașină cu care se lucrează pe 
șantierul nostru. îi umblă mintea ! După 
două zile lucra cu atîta dezinvoltură de 
parcă o asemenea jucărie o avusese pe 
mină de cînd începuse să meargă în pi
cioare. 120 de metri avansează zilnic la 
betonarea magistralului. Nu e bine ! Este 
excelent, nu bine 1“. Și nu se oprește. ,,Du- 

. mitru Dăscăleanu, Vasile Istrate, l’etre 
Mîșu, Nicolae Fripcea, băieți buni. Au 
aptitudini de meseriași, sînt oameni de ac
țiune. Cu de-ai ca ei poți să-ți propui să 
răstorni Dobrogea ! Sigur vei reuși 1“

Un tur de orizont în lumea cifrelor așe
zate în dreptul colectivului format din, a- 
semenea oameni : în primele șapte luni, 
brigadierii detașamentului 2 au depășit cu 
cinci procente sarcinile de producție, toate 
lucrările au fost recepționate numai cu ca
lificativul „foarte bun“, prin creșterea pro
ductivității muncii, indicele de utilizare a 
zilei calendaristice a fost sporit cu 25 Ia 
sută. în același timp, economiile realizate 
la volumul de lucrări executat depășesc 
cifra de o jumătate de milion lei. Să-i dăm 
deci dreptate inginerului Victor Cocîrlea, 
cînd spunea că, cu astfel de oameni poți 
să-ți propui să răstorni Dobrogea !

4 Pe aici, în terase, apa încă n-a ajuns.
Acum i se croiește drumul. Și. nu 
numai drumul ei se croiește, ci Și 

drumul cîtorva mii de viitori constructori • 
hidro. Pe cîțiva i-am întîlnit într-un mo
ment de-a dreptul emoționant: li se în- 
mîna carnetul de membru al Uniunii Ti
neretului Comunist. Nu cu mult înainte, 
tot într-un cadru festiv, îl primiseră pe cel 
de muncitor calificat. Petre, și Constantin 
Nichipor au coborît pe acest șantier de 
prin părțile Botoșanilor. Din comuna Vor- 
niceni.

— La ce vă pricepeți voi ? i-a între
bat inginerul în primăvara trecută, cînd au 
venit.

— La nimic, au răspuns ei.
-— Păi atunci ce să fac cu voi ?
— Puneți-ne să muncim ! Și dacă sîn- 

teți om de inimă ajutați-ne să ne califi
căm în vreo meserie. învățați-ne să strunim 
drăcia aceea...

Era o betonieră. Era prima mașină pe 
care o observaseră ei pe șantier, pe care 
o înțeleseseră cît de cit și de care aveau 
curajul să se apropie. Au urmat trei luni 
de „cursuri serale“. Și iată-i acum beto- 
niști cu acte în regulă. Sînt tineri, abia au 
terminat 8 clase, și au hotărît să-și lege 
destinul de o meserie de viitor : construc
tor hidro.. Citim în procesul verbal al adu
nării cînd au fost discutați și primiți în 
rindurilor uteciștilor : „Sînt cuminți, sili
tori, harnici, buni gospodari. Iubesc cură
țenia, tot ce este mai frumos. Sînt chib- 
zuiți. în fiecare lună trimit părinților cîte o 
mie de lei. Participă la toate acțiunile ini
țiate de către comitet. Au fost printre
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primii care au semnat adeziunea de bri
gadier“. Așa au vorbit despre ei tovarășii 
de lucru, maiștrii, inginerul. Și, ne-am con
vins, aceștia sînt frații Petre și Constantin 
Nichipor, tineri care lună de lună își de
pășesc planul, care se pregătesc aici, la 
școala Dobrogei, pentru ca în primăvara 
viitoare, cu alții ca ei, să alcătuiască nu
cleul șantierelor pe se vor deschide la ei 
acasă, în nordul Moldovei.

...Constantin Atodiresei, muncește în 
punctul Poarta Albă. Și el a primit botezul 
șantierului tot aici, în Valea Carasu. Acum 
e fierar-betonist E un model de hărnicie 
și de seriozitate. De luna trecută este 
utecist.

...Viorel Sotropa, Ion Orășan, Dumitru 
Ciornea, Ilie Anton, Dumitru Dăscăleanu 
—■ cîteva nume din cele aproape cincizeci 
trecute cu tuș negru în carnetele de mem
bru al Uniunii Tineretului Comunist, 
dintre aceia primiți în adunări-model, 
ca o recompensă pentru faptele de 
înaltă profesionalitate și dăruire înscrise în 
carta de aur a Șantierului Național al Ti
neretului „Valea Carasu“. Spunem doar o 
parte pentru că la Mereni, la Topraisar, la 
Pecineaga, la Negru Vodă, la Tătarii, în 
toate cele o mie și una de puncte de lucru 
ale sistemului, vin zilnic alți și alți tineri. 
Unii sînt absolvenți de școală profesională, 
alții nu știu a face nimic, sau aproape ni
mic. Acasă au tras cu rindeaua, au dobîn- 
dit o oarecare idee despre zidărie, despre 
mecanizare. De fiecare, însă, se ocupă 
cineva : organizația U.T.C., maistrul, ingi
nerul. Succesul este asigurat de faptul că 
dacă nu toți, cel puțin majoritatea covîr- 
șitoare, dintre ei au venit hotărîți să mun
cească, pentru ca să cîștige — și mai ales 
sînt dornici să se califice. Unii își conti
nuă meseria pe care au început-o, alții sînt 
bucuroși că își pot alege o meserie pentru 
care au mai mare înclinație. „Numai în 
ultimele trei luni, ne spune tovarășul ingi
ner Traian Anghel, au fost îndrumați să se 
prezinte în fața comisiilor de acordare a 
carnetului de muncă sau pentru ridicarea 
calificării aproape două sute de tineri. Și, 
cu foarte rare excepții, au reușit“. Este o 
consecință a climatului spiritual în care au 

! intrat, a atmosferei în care trăiesc și se for
mează sub exemplul viu al faptelor comu
niștilor. Pentru cei care au ochi să vadă, 
pentru cei care au urechi să audă, șantie
rul, acest cîmp de forță, acest cîmp mag
netic al muncii creatoare, această imensă 
scenă a muncii le dă fiorul istoriei trăite, 
entuziasmul, patosul construcției, conștiința 
datoriei, însușiri de preț ale omului nou, 
participant direct la transpunerea în viață 
a obiectivelor ce au un total substrat de 
belșug și bunăstare, elaborate de către 
partidul nostru. Frații Nichipor, Constantin 
Atodiresei, Mihai Pavel, Dumitru Dăscă
leanu, Nicolae Fripcea, Ion Mocanu, Petre 
Tălcea, Ștefan Corduneanu, Nicolae Budu- 
ru, Eugen Dumbravă și toți pînă la a- 
proape două mii de brigadieri, participă 
aici, pe șantierul de irigații din sudul Do
brogei, la materializarea unei ingenioase și 
eroice acțiuni de întinerire a unui ținut 
Și, așa cum sistemul de irigații la care 
participă acești tineri transformă natura, la 
fel participarea aceasta a lor îi transformă, 
le înnobilează existențele. Deschizînd drum 
apei, fertilității, acești tineri deschid în a- 
celași timp drumuri noi spre calificare și 
formare armonioasă a propriei lor perso
nalități. Acest sentiment stimulator îi în
suflețește pe tinerii veniți pe șantier, 
constituie liantul care cimentează prietenii, 
colectivități.

...Aici, în Valea Carasu, pe șantierul ce 
pare să nu aibă liniște, pe Șantierul Na
țional al Tineretului se croiește nu numai 
drumul pentru apă, ci și drumul în viață 
al cîtorva mii de constructori hidro.

5 Pe platou, sub faldurile steagului pa
triei ridicat sus pe catarg, la Șantie
rul 2 Basarabi, cele cinci brigăzi 

constituite , sînf adunate în careu. Se anali
zează activitatea depusă în ultima perioadă, 
se comunică ordinea brigăzilor în între
cere. Prezenți, parcurgem în acest fel un 
drum care, de fapt, reprezintă drumul spi
nos al cunoașterii fantelor unor oameni 
pentru care lupta asiduă și tenace cu roca, 
cu sarcinile de plan se constituie în însăși 
rațiunea lor de a fi. Ei au săpat aproape 
20 kilometri la canalul magistral avînd o 
secțiune de peste 80 mp : ei au asigurat 
un devans de aproape trei luni la stațiile 
de pompare ; ei au îngropat conducta cu 
aproape șapte mii de metri peste preve
derile scadențare. In toată această perioadă 
nici un brigadier nu s-a aflat sub plan, ab
sențele nemotivate ajung abia la 0,80 pe 
component al detașamentului. Locul întîi 
este' ocupat de cei 50 de ortaci ce, alcă
tuiesc brigada de ue Șantierul 1 Bără
ganu ; locul doi de brigada de la stația de 
pompare kilometrul 18 ; iar locul trei de 
brigada de la Poarta Albă. Frații Ion și 
Constantin Gheorghiu, Gheorghe Laș, Eu
gen Stănculescu, Ludovic Pală, Teodor și 
Vasile Magdici, Ștefan Mogofăt, Vasile 
Neculcea, au stabilit recorduri în mese
rie, ei fiind pionii de bază pe tabla suc
ceselor.

Dar, lucru firesc, dialocul brigăzilor e 
mult mai larg, e mult mai cuprinzător. 
Fiecare dintre cele treizeci de competi
toare își revendică dreptul de a fi prima. 
Inginerul Nicolae Buduru, comandantul 
brigăzii a patra Bărăganu, aducea urmă
toarele argumente : planul este depășit cu 
șeste zece procente ; doisprezece oameni 
au fost calificați la locul de muncă ; nici o 
lucrare respinsă la recepție ; economii peste 
plan ; indici superiori în ce privește folo
sirea utilajului. în replică, inginerul Eugen 
Dumbravă, comandantul brigăzii a doua 
Ciocîrlia de Sus, adaugă realizări asemă
nătoare, în plus : amenajarea taberei căreia 
îiu-i lipsește aparatul de radio, clubul. Ion 
Mocanu, comandantul brigăzii autoscrepe- 
re, mizează pe faptul că în ultimele trei 
luni indicele de folosire a mașinilor aproa
pe s-a dublat, comparativ cu perioada an
terioară. Nici un accident de muncă, zece 
kilometri de canal săpați peste plan. In
stalatorii de la brigada a doua Valea Seacă 
își clădesc replica pe cele douăzeci și cinci 
de mii de conductă montate, pe cei aproa
pe patru sute de mii lei economii realizate 
ca urmare a reducerii procentului de dete
riorări la conducte și inelele de legătură. 
Cine va ieși cîștigăfor din acest dialog 
fierbinte de întrecere ? în mod cert 
producția, cele 27 de unități agricole și 
cooperatiste care. vor. primi mai devreme 
„cheile“ pentru exploatarea suprafețelor 
amenajate.

1

6 Aici, în Valea Carasu, mulți tineri bri
gadieri sînt localnici, și majoritatea 
vor ramine în localitățile natale să 

asigure exploatarea la parametrii maximi a 
obiectivului economic la a cărui realizare 
participă acum. Vor lua în primire utilaje 
și instalații în perimetrul caoperativeltr 
agricole ai căror membrii irfnt. Pentru că 
nevoia de cadre calificate va fi foarte mare 

■— cel puțin zece pentru fiecare o sulă de 
hectare. Și tot așa cum cetatea siderurgică 
Hunedoara și-a format furnaliștii, lamino- 

. riștii, strungarii și pe ceilalți meseriași cu 
precădere dintre constructori, mai apoi așa 
procedîndu-se și la Galați, la Craiova, Ro
man, Bîrlad, Slatina, Pitești, Iași — peste 
tot în țară — aici, în Valea Carasu, pe 
actualul șantier se pune problema pregă
tirii oamenilor pentru viitorul... șantier : cel 
al exploatării depline a celor o sută șapte
zeci și patru de mii de hectare amenajate 
pentru irigații. în acest scop la Comitetul 
județean U.T.C., la Direcția Agricolă și 
Uniunea Județeană a Cooperativelor Agri
cole se întocmesc planuri, la punctele de 
lucru, în șantier, se caută și se amena
jează săli pentru cursuri. O cifră este acum 
certă : o mie cinci sute de tineri dintre cei 
care acum lucrează ca brigadieri pe șantie
rul de irigații Carasu se vor pregăti în 
noile meserii : de electrician, vadagiu, dis
pecer de apă, aspersorist. motopompist etc. 
Și lor li se vor adăuga alții. Munca politică 
desfășurată își va arăta roadele. Se proce
dează așa pentru că este o datorie firească, 
a factorilor răspunzători, să-i ajute pe ti
neri să se formeze, să se pregătească, să 
privească spre ziua de mîine cu cel puțin 
aceeași responsabilitate cu care participă 
astăzi la realizarea impunătorului obiectiv 
economic.

★

În zilele cît am rămas printre con
structorii celui mai mare sistem de 
irigații din România, am înțeles că 

aici timpul are un sens, că, de multe ori, 
ora poate înclina în mod hotărîtor balanța 
realizărilor, a succeselor. Deși este întins 
pe o sută șaptezeci și patru de kilometri 
patrați, deși presupune realizarea unor lu
crări de mare precizie în condițiile unui 
teren văluros, deși lipsea experiența, am 
înțeles, am observat că aici muncește un 
colectiv sudat, priceput, în stare să învingă 
greutăți cu oricît de mare grad de difi
cultate, gata să renunțe la clipa de odihnă 
pentru a înfăptui ceva de strictă necesitate. 
Acesta este colectivul ȘANTIERULUI NA
ȚIONAL AL TINERETULUI „VALEA 
CARASU“, puternică infuzie de tinerețe, 
forță și responsabilitate într-o zonă unde, 
începînd din primăvara viitoare, se va 
practica cea mai intensivă agricultură din 
România zilelor noastre.
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IULIAN 
NEACȘU

1. Nu înțeleg de ce un scriitor 
trebuie neapărat să debuteze. 
Eu cred că un scriitor nu debu- 
tează, el scrie cărți. Cărțile au 
număr de ordine și nu scrii
torii. Va fi mai bine să înma
triculăm cărți și nu scriitori : 
prima carte, a doua carte, a 
treia... sau de ce nu, prima și 
ultima carte. Altfel, numind un 
scriitor, debutant trebuie să nu
mim și scriitorii sfîrșiți ? Ar 
fi. dar nu se poate. Un scriitor 
vîrstnic, deunăzi, își exemplifi
ca presupusa autoritate litera
ră vizavi de un. scriitor tînâr 
printr-o simplă adunare : „eu 
am 66 de ani și am scris 66 de 
cărți, tu ai 22 de ani și ai scris 
doar 22 de cărți“. E drept, Cer- 
vantes scrisese mai puțin decît 
fiecare dintre ei. Revenind, 
decj, 'a subiect, primele cărți 
ale unor autori (nu neapărat 
tineri) cu puține excepții, sînt 
dezamăgitoare pentru că n-nu 
reușit să impună scriitori. Nu-i 
vorba nici de uniformizare prin 
simplă imitație, ci pur și sim
plu de lipsa oricărui risc. Deci 
absența personalității într-un 
domeniu caracterizat tocmai 
prin ea. Se uită că scriitorii fac 
cărți și nu cărțile fac scriitori. 
O carte, 22 sau 66 de cărți nu 
impun neapărat un scriitor. Cel 
mult un autor norocos.

2. Formarea gustului literar... 
Aș fi fericit dacă cititorii noștri 
i-ar citi în întregime pe clasici. 
Dar așa, cînd auzim <;ă „din 
Creangă am citit ceva cînd 
eram mic, din Emineseu am re
citat la școală. Delavrancea 
nu-mi place“ și așa mai depar
te pînă la „nu citesc Răscoala 
pentru că am văzut filmul“...

3. Uneori. în general, editu
rile nu publică decît autori pu
blicați de reviste, iar revistele 
autori... editați. Revistele li
terare, cîte sînt. nu știu 
sau nu vor să impună nu
me noi. E clar, a publica me
reu pe altcineva și a nu repeta 
apariția unui autor la interval 
le regulate, cît mai mici, face 
din ionescu-popescu un... autor 
necunoscut. Nu cred că editu
rile scot cărțile unor autori ne
publicați. cît ale unor autori 
nscunoscuți. De exemplu, dacă 
ionescu-popescu a publicat, în 
trei ani, 20 de poezii în 10 re
viste, formal va fi un autor pu
blicat. practic, însă, este la fel 
de necunoscut ca și tanti Elvira 
care toată viața n-a făcut de
cît dulceață. Și atunci, cînd îi 
apare cartea, ne mirăm degea
ba că n-am auzit de el. Mai ales 
că sînt atiția ionești-popești în 
România.

4. Cum am spus, lipsa ori
cărui risc. A scrie numai pen- 
tru a trece drept scriitor este o 
inepție. Un timp pierdut și 
chiar un act antisocial gîr.din- 
du-mă că respectivul individ ar 
fi putut face altceva mai bine 
(cuie, de exemplu), mai folosi
tor. Și, pe urmă, a nu publici 
într-o vreme in care editurile 
literare publică alandala, în 
abserșța oricărui criteriu de 
selecție critică, (e absurd să 
nu fie nici un critic condu
cător de revistă) este poa
te o dovadă de personalitate, 
refuzul de a te pierde în mul
țime fiind dintotdeauna motivul 
creației • artistice. Cît despre 
imitație, n-avem de ce să ne 
tot speriem. Foarte bine, dacă 

„CANTATA HUMANA“
PETER BALOGH

nu ar fi fost asta, n-am fi în
vățat niciodată să vorbim. Și 
atunci cum să învățăm să 
scriem ? Imitînd. da. imitînd. 
Măcar așa avem certitudinea 
că aspirantul literar a mai citit 
cîte ceva. Mai devreme' sau 
mai tîrziu, dacă va fi un scrii
tor. se va imita pe el însuți. 
Grav este că se imită mai pu
țin. opera și periculos de mult 
modul de viață scriitoricesc. 
S-ar putea spune că. în loc să 
învețe scrisul, aspirantul înva
ță alte lucruri folositoare, lu
mești, care fac din el un fel de 
autor, adică un cap (prima car
te) pe trupul unui cal (ce a ur
mat mai tîrziu). Urmează dacă 
are noroc, să se scrie despre 
el măcar două-trei notițe iro
nice care fac din el o persoa
nă „contestată“ și „contestata- 
ră“. Nefiind prea luat in serios 
(e prea tînăr, are talent, dar... 
timpul care judecă), autorul 
primei cărți trăiește în margi
nea literaturii, acolo unde se 
fac și se desfac cu iuțeală isto
riile literare. Gesturile sale 
puerile, polemicile în locuri în- 
țîmplătoare, ostentația îl eclip
sează pe acela ce ar fi trebuit 
să fie în primul rînd preocupat 
de scrisul său. Și vine un timp 
cînd nimeni nu-1 mai întreabă 
ce scrie, cum scrie. Nimeni nu-1 
mai întreabă dacă a citit, ci
tește sau va mai citi. Ajuns 
aici, naivul se ratează, incluzîn- 
du-se printre figurinele de cea
ră ale prezentului ; abilul își 
pierde scrupulele tinerețelor și 
publică mereu, carte după car

IPOSTAZE, GRAFOMANIA
Recordul in materie de poli

grafie il dețin îndeobște scrii
torii, publiciștii virtuoși, în spe
cial spiritele enciclopedice, in 
contextul de împrejurări in care 
factorul impuls 11 constituie pe 
de o parte solicitarea expresă a 
contemporanilor, fie conștiința 
necesității difuzării intense și 
largi a propriei experiențe de 
gindire și creație. în răstimpuri, 
un Eliade Rădulescu, un B. P. 
Hașdeu sau. mai aproape de 
noi, un N. Iorga. au ilustrat 
tipul poligrafului umanist, ini
maginabil de înzestrat, oricum 
inegal, niciodată insă agitat inu
til. fără aderență la cercul pro
blemelor avansate discuției. Ve
chiul dicton : „Nulla dies sine 
linea“ —, nici o zi fără o linie 
— reprezintă credo-ul de mun
că al unui artist de talia lui 
T. Arghezi. devorat în perma
nență de obsesia debutului, sau 
G. Călinescu — descins din so
litara călătorie in universul căr
ților. in chip de luptător „in 
mijlocul cetății“ —. fiindcă ac
tul de prezentă înseamnă atitu
dine, responsabilitate cu ample 
rezonanțe. Dar, ceea ce caracte
rizează in principiu scrisul oa
menilor de cultură sau al artiș
tilor de excepție, este cantitatea 
de umanitate inclusă textului, 
informația pe unitatea tipogra
fică. conjugate cu efortul stilis
tic al autorului de lucrări be
letristice sau de interes variat, 
apoteozat in sentința unui sa
vant de științe pozitive, urmat 
mărturisit de Ion Barbu ; l-am 
numit pe Gauss : „Maximum 
de gind in minimum de cuprin- * 
dere“.

Există — și din păcate nu s-a 
descoperit incă antidotul aces
tuia — un aspect opus sensului 
constructiv al manifestării prin 
scris : grafomania. Fenomenul 
nu aparține exclusiv epocii de 
față, cind libertatea individului 
de a se exterioriza in planuri 
multiple are un temeinic sprijin 
material si psiho-social. Istoria 
culturii naționale cunoaște nu
meroase cazuri de grafomanie. 

te, confpț-mîndu-se modelor li
terare sau speculînd slăbiciuni 
editoriale.

5. Debuturi excelente ? Sorin 
Alexandrescu, Mir.ea Martin, 
Mircea Horia Simionescu. Ne- 
conclndente ? Și așa mai de
parte...

6. M. Ungheanu, Gabriel Ga- 
fița. Debuturi editoriale pre
mature ? Nu știu. Nu citesc 
cărți scrise în mai puțin de 7 
luni.

7. A publica primele pagini 
ale unui scriitor nu este un 
sprijin pe care i-1 acorzi, ci un 
act justițiar în sine. Virgil Ma- 
zilescu. de exemplu, a apărut 
mai mult datorită hazardului, 
după ce multă vreme acestui 
poet excepțional nu i se citeau 
nici măcar poeziile, deși aceasta 
ar fi fost doar simplă sarcină 
redacțională. Cred că numai în 
ceea ce mă privește pot spune 
că m-am sprijinit cît am putut 
în publicarea primelor pagini. 
Răspund : Iulian Neacșu. In 
rest, demagogie.

8. ..Politica“ unu! director de 
editură care se consideră edi
tor înainte de a se crede născut 
să fie director de editură. Ori
cum, însă, dacă aș fi director 
mi-aș tipări cărțile mele în 
condiții excelente ! Iar dacă aș 
ocupa un post și mai mare în 
lumea literaților, m-aș inclu
de în programa școlară și 
mi-aș publica toate cărțile în 
străinătate. Să fim bine înțeleși 
însă. Nu pot fi nici una, nici 
alta niciodată, pentru că mi-ar 
fi plăcut, in această privință, 
să fiu un tip medieval.

de autori mai mult sau mai pu
țin însemnați, ai unui număr 
impresionant de lucrări, tangen
te sau nu cu vocația acesta a. 
Ambiția de totalitate — ceea ce 
nu implică in sine valoare și 
complexitate — i-a smuls pe 
oameni, de altfel de real talent, 
intr-un domeniu anume, de la 
masa preocupărilor imediate, 
purtîndu-i cel mai ades în teri
torii exogene, unde — în pofida 
străduinței de a răspunde con
dițiilor de adaptare — rezulta
tul concret se așează in zona 
mediocrității.

Etiologia grafomaniei rezidă 
in convingerea — nutrită în se
cret sau in mod public — că 
actul creației de tip artistic, 
îndeosebi, e o cale comună de 
materializare a potențialului 
rațional și afectiv, prin asocia
ție de idei cu priceperea quasi- 
unanimă la un domeniu emina
mente practic, cum se dovedeș
te a fi sportul. Pusă pe seama 
lipsei de obiectivitate in apre
cierea propriilor posibilități, — 
cind la mijloc nu e un exces de 
natură patologică — grafoma
nia se lasă însoțită de falsa as
pirație la succes, falsă aspirație 
alimentată de ignorarea adevă
rului elementar, potrivit căruia 
succesul este indisolubil legat 
de originalitate și autentic.

Din seria ipostazelor de circu
lație. alegem din nevoia de 
exemplificare pe acelea care —■ 
pe lingă faptul că atentează la 
bugetul de timp al redactorului 
de revistă sau al editorului — 
afectează ciumatul intim al ac
tivității de afirmare și valorifi
care a creației majore.

Identitatea acestui incorijibil 
cronofag nu importă. Nebenefi- 
ciind de un regim de receptare, 
dincolo de aprecierea condes
cendentă a familiei sau grupu
lui restrîns de prieteni, grafo- 
manul — autor a sute și mii de 
pagini ilizibile — se autoelogia- 
ză. împărțind opinii favorabile 
sieși in dreapta și in stingă. Cu 
o perseverență demnă de o cau
ză mai bună, insistă pînă la o

0 ARTĂ UMANISTĂ
(Urmare din pag. I) 

spiritului umanist. Un astfel de 
peisaj (la urma urmelor un gen 
bine determinat de exprimare 
plastică) poate fi convingător 
sub aspectul finalității estetice. 
Timbrul afectiv, sugestivitatea 
subiectului și chiar a tratării 
formei pot realiza deplin o anu
mită atitudine față de viață și 
chiar față de opera de artă, pen
tru că o artă umanistă, și aici 
descopăr încă una din trăsătu
rile sale esențiale nu se dezin
teresează de finalitatea operei, 
de rostul ei în societate. O artă 
umanistă nu este, după părerea 
mea, numai o artă celeorativă, 
ci și o artă de investigație, care 
nu exclude de multe ori timpul 
interogativ dramatic, tragic 
chiar.

— Deci prezența omului nu 
dste necesară în mod categoric ?

— Nu. dar o caracterizează în 
mare măsură. Exemplul oferit 
mai sus la care se poate adăuga 
cel ai naturilor moarte, de pil
dă. l-am oferit tocmai pentru 
a atrage atenția continuu asu
pra pericolului de a privi fap
tele univoc. In aceeași ordine 
de idei cred că e lipsit de sens 
Să ne întrebăm dacă o pînză

anc/iuta noastnî

NICOLAE 
BALTAG

1. Iluzia profesionalizării ra
pide. Dibuirea expusă drept 
blazon artistic, drept capodope
ră. Fetișizînd actul scriptic per
sonal, debutantul crede că fie
care silabă are acoperire în 
aur sau în veacuri de neuitare. 
De aici, refuzul oricărei pro
poziții critice care nu conține 
superlative.

2. în măsură neglijabilă. Căci, 
lectorul obișnuit nu prea frec
ventează volumele de debut. în 
definitiv, cin-e-1 invită s-o facă? 
Revistele literare? De ani de 
zile n-au mai lansat nici un 
scriitor ! Scriitorii mai vîrs- 
nici, criticii ? Nu obișnuiesc. 
Și asistăm, stupefiați, la scene 
burlești. în care membrii cîte 
unui juriu se Întreabă. dez- 
nădăjduiți : „eu cu cine vo
tez ?“. Evident, ei nu citesc 
volumele de debut nici atunci 
cînd le premiază...

3. Nu „consider“, ci sînt obli
gat să constat, săptămînă de 
săptămînă : editurile sînt mult 
mai caritabile decit revistele., 
Explicația : editurile nu triază, 

virstă incompatibilă cu debutul 
nesemnificativ. își confecționea
ză un mit și o poziție de perse
cutat, interpreti nd sui-generis 
codul manierelor pe o spirală 
ce duce la polul amabilității și 
gesturilor curtenitoare și dege
nerează in revoltă și ultraj. 
Smerit ori violent, după cum 
îi dictează momentul, în con
flict cu bunul simț și bunul 
gust, bate la uși, agasant și ri
dicol, acostează sau — drept ul
timă armă — interpelează fac
tori de răspundere și competen
ță. in persoana unei... „comisii 
de anchetă“, presupusul deux 
ex machina. așteptat să-i „cla
rifice situația“ — și șă „facă lu
mină“, implorînd — evident — 
„dreptate“ și „sancționarea 
exemplară“ a părții acuzate 
pentru „rea credință și neînțe
legere“ etc., etc.

Profilul moral al grafomanu- 
lui — a aceluia care confundă 
lesne conjugarea lui a vrea cu 
a putea și a face și vede in res
pingerea lucrării sale, sterpe de 
conținut și agramat caligrafiate, 
un gest gratuit și inacceptabil 
(o dată ce „la serviciu“ sau „in 
societate“ trece drept „om de 
treabă“) — amintește, mutatis- 
mutandis. de profilul etic al 
procesomanului. Și cu atit mai 
de netolerat este această falsă 
ipostază a aspirației la succes, 
cu cit purtătorul ei apelează la 
trucurile unui trist raționament, 
el condiționează „apariția“ la 
gazetă sau în volum de „ceda
rea onorariului cuvenit (sic !) in 
folosul populației sinistrate“, 
fără să vrea să conceapă sim
plul fapt că nimănui nu ii este 
indiferent dacă o operă repre
zintă un autentic act de cultu
ră, ori o compunere plată, goli
tă de orice semnificație, rodul 
nopților albe de grafoman.

Șă fi greșit, oare. Goethe cînd 
nota, undeva, cu distinsă ironie : 
„Nimic nu mi s-a părut a fi 
mai inspăimîntător în viața de 
toate zilele decit ignoranța ac
tivă“ ?...

VICTOR BIBICIOIU

sau o sculptură anume este u- 
manistă sau nu așa cum anumiți 
artiști, — și exemplul m-a amu
zat copios, trebuie să recunosc, 
— s-au „repezit“ asupra unui 
estetician, autorul unei teorii 
asupra „deschiderii operei". ,.so- 
mîndu-1", cu lucrările în .față 
să le definească sau nu drept 
„opere deschise“. Arta umanistă 
semnifică o atitudine, un spirit 
care guvernează și potențează 
în mod general expresia artis
tică. De aceea aș vorbi mai de
grabă de aspirația unui artist 
către o astfel de artă conside- 
rîndu-i creația în ansamblu și 
deopotrivă convingerile sale 
programatice și jiu o operă sau 
două luate de cele mai multe 
ori la întîmplare.

— Să revenim la om, la pre
zența umană in opera de artă...

— Am spus că definește în 
mod firesc o artă umanistă în 
mare măsură. Dar nu trebuie să 
considerăm acest fapt condițio
nat de o anume experiență sti
listică.

Herbert Read. de pildă, aso
cia cu subtilitate nașterea por
tretisticii cu cea a nașterii ro
manului (prin interesul lor co
mun pentru psihologii, pentru 
conturarea de caractere) intr-o 

revistele nu lansează, iar auto- I 
rii — ratează. Sau evită con- I 
fruntarea treptată cu publici!1 I 
și... poșta redacției. In rezumat. I 
cititorii sînt ademeniți, în fi- I 
nai, în vreo librărie din centru, 
la o în-tîlnire cu un autor ne
cunoscut, prezentat de un „mae
stru“ tot atit de necunoscut, ale 
căror nume, la un loc, spun tot 
atit de mult, cît numele orică
rui cetățean din Honolulu. Și a- 
tunci, „poftiți la casă : anoni
mul dă autografe 1“.

4. Tendința nobilă în intenție 
— de a scrie „altfel“. Din păca
te, în sistemul de (echivalențe 
al unora dintre ei, „altfel“ în
seamnă. în mod automat, „ope
ră de artă“ și „inedit“. Ceea ce, 
vai ! nu e, întotdeauna, cazul. 
Nu rareori, „altfel“-ul vajnic 
trîmbițat se dovedește un mi
metism jalnic.

5. Fiind, de un an și jumă
tate, semnatarul singurei „Cro
nici a debuturilor“ din țară (în 
„Scinteia tineretului“), am avut 
șansa de a consemna debuturile 
strălucite ale Floricăi Mitroi și 
Emil Brumaru (în poezie). Flo- 
rea Fugaru și Mircea Popa (în 
proză). La concurență cu timpul 
șî cu „Cronica literară“ a zia
rului. n-am reușit să recenzez 
excelentele debuturi ale critici
lor Sorin Alexandrescu. Liviu 
Petrescu, Ion Pop și Mircea 
Martin, lucru care nu m-a îm
piedicat să le apreciez ca atare.

Debuturi total neconcludente?
Neconcludente sînt acele (f. 

multe) plachete amorfe, despre 
care nu poți spune nimic : nici 
bun, nici rău. Scrise cu oare
care meșteșug, dar fără un ta
lent deosebit, ele te derutează 
și te inhiba, pentru moment, 
tntrebarea viza. însă debuturi
le slabe : acestea din urmă-s 
concludente, dar în sens nega
tiv. Transcriu, cu tristețe, cite- 
va nume : C. Săbăreanu. Irina 
Talpoș, Lucian Rădan. Veroni- 
ca Russo, Marta Bărbulescu etc.

6. Aștept cu nerăbdare prima 
carte de versuri a lui Mircea 
Dinescu. Și. mai ales, doresc să 
citesc o dată cărțile de critică, 
întîrziate atîta. .semjiate ; Mihai. 
Ungheanu, Valeriu Cristea. Mag», 
dalena Popèscu. LaUr'ențifi'UHlir 
Ilina Grigorovici. Florin -Mano* 
leseu. Mircea lorgùléscu. ș.a.

Debuturi „premature?“ Nu 
știu. Am impresia că unii pu-' 
blică în reviste și alții scot 
cărți. Niciodată aceiași.
7. întrebare ironică ? Aș putea, 
eventual, să spun cine m-a a- 
jutat pe mine să public prime
le rînduri : George Ivașcu, în 
„Contemporanul“. Eugen Simior.-, 
în „Gazeta literară“ și Sânziana 
Pop. în seria veche a „Lucea
fărului".

8. Cred că „politica“ editoru-, 
lui n-ar trebui să difere sub
stanțial de „pedagogia“ criti
cului debutanților — așa cum 
„a văzut-o“ George Călinescu. 
.Să rememorăm : „Nu exaltați, 
fără teniei, un începător, dar 
mai ales nu-1 ridiculizați. Un a- 
devărat critic al tinerilor e a- 
cela care are candoarea lor“. 
Aceasta nu exclude rigoarea, ci 
o presupune. Revenind la în
trebare, revin la începutul răs
punsului : „politica“ mea edito
rială s-ar confunda, pe undeva, 
cu „pedagogia“ critică. Așadar, 
ea s-ar numi autoexigență. 
Căci, pe durata lecturii, Jvolu- 
mul pe care-1 recenzez sau îl 
propun spre editare, îmi apar
ține. Pentru moment, autorul 
lui nu mai există. Autorul sînt 
eu. Riguros — sper — cu mine, 
devin riguros — sper — și cu 
el. De aceea mă bucură atîta 
reușitele și mă întristează atîta 
rateurile fiecărui debutant.

epocă precumpănitor umanistă 
ca cea a Renașterii. Conser
varea genurilor ca atare 
nu înscrie însă pe nimeni 
in timp într-o orbită umanis
tă. Nu vreau să . spun prin 
aceasta că nu se pot picta 
încă portrete (și se pictează), că 
nu se pot scrie romane care să 
analizeze caractere și psihologii 
umane, dar vreai; să spun în 
sensul unei ■ nerigidități stilisti
ce, și chiar de conținut, care 
trebuie să ne călăuzească în 
toate considerațiile noastre, că 
interesul pentru existența uma
nă nealterînd cu nimic esența 
sa se poate realiza și în forme 
noi, diverse pe care viața, dar 
și sensibilitatea complexă a o- 
niului contemporan le reclamă.

— Forme în care omul dispa
re ?

— Nu neapărat. Dar în care 
prezența lui. un anumit spirit 
caracteristic eforturilor sale și 
condiției sale sînt prezente. In- 
tîlriim uneori aici un soi de con
formism regretabil pe care tre
buie să-l amintim. Anumiți ar
tiști înțelegînd foarte nenuanțat 
relația om-artă umanistă nu eli
mină prezența omului (conside
rată un fel de condiție apriori
că a unei astfel de arte), ci o

de RADU COSAȘU

Greu, foarte greu m-am des
curcat săptămînă trecută intr-ale 
telecinematografului. Mintea la 
cap mi-a venit abia duminică — 
dar de unde să știu că „Studioul 
N“ e mai grijuliu cu cinemato
graful decit redacția specializată ? 
Telecinemateca merge brambura, 
fără cap, fără plan, fără nici o 
intenție sistematizatoare; după 
ciclul foarte interesant consacrat 
neorealismului — ideile au mu
rit, școlile s-au închis, a venit 
vacanța, vara cultura cinemato
grafică e suprimată. Intr-o săvtă- 
mînă apare o dramă sumbră, 
peste șapte zile vine o comedie 
zburdalnică, va urma o melodra- 
moletă și ce-o mai fi prin maga
zie, e o mare varietate de genuri 
dar nici o unitate de idei. îi zi
cem telecinemateca fiindcă tre
buie să-i spunem cumva serii de 
miercuri. E cazul acelui țăran 
care întrebat ce anume are vaca 
sa. a răspuns : „Nu are nici un 
nume, noi îi spunem Florica !“

Seara de vineri n-are nume. 
Ajunsă la „Prieteni fără grai" — 
s-a mers mai departe decit spune 
titlul: am rămas mut. Sîmhătă
— „întoarcerea lui Odiseu“ nu a 
salvat situația. Vn film de jumă
tate de oră, foarte hihilit ca ima
gine. în care o fetișcană are timp
— în plin război — să-i exotice 
unui marinar naufragiat și hăituit 
de naziști, cum a fost cu Penelo- 
pa și cu Odiseea. Marinarul se 
întoarce, după ani și ani pe locu
rile idilei, nu mai găsește casa și 
grajdul, stă mult cu capu-n pă- 
mînt aducîndu-și aminte, și după 
ce aducerile aminte s-au sfîrșit ca . 
orice aduceri aminte, descoperă 
la cîțiva metri fata, căreia îi 
strigă: „Penelopa !“ Iar ea : 
„Odiseu 1“ Frumos. Mai ales con
cis — avînd în vedere că un film 
scurt nu trebuie nici să se în
curce, nici să se întindă cu multe 
idei. Una — dar hună. Și fixă.

Duminică, n-au fost decît trei 
minute cu Fred Astaire. Fahtdoa-

„SIMBOL“
PETER BALOGH

„adaptează" unui cod stilistic, 
„modern“, ,.contemporan" după 
părerea lor. Astfel apar perso
naje grotești cu membre con
torsionate, cu priviri năuce caț-e 
ne fixează prin cinci ochi și nu 
prin doi, personaje al căror 
regn este greu de stabilit și care 
urițesc, după părerea mea. nu fi
gura umană, ci intențiile, lor, su
biectul lor (adesea elevat) pe 
care singuri s-au angajat să-l 
abordeze. Astfel de lucrări ră- 
mîn de un grotesc gratuit, pur 
stilistic și adesea numai de de
taliu pentru că lucrarea rămine 
in ansamblu dulce, fără vigoare 
și fără acea expresivitate atit de 
rîvnită și în numele căreia se 
acționează astfel. Astfel de ex
presii atentează (conștient sau 
inconștient) la o claritate și de
cizie a intențiilor, la o accesi
bilitate, care mi se parc de ase
menea, una din trăsăturile de 
neneglijat ale unei arte umanis
te. Astfel de expresii îmi apar 
ca o deformare destul de ambi
guă la antipodul celei preconi
zate de „naturaliști“. deformare 
care nu angajează artistul și 
substanța operei, ci un cod for
mal de semne plastice. Să fie 
clar, nimeni nu-și propune să 
izgonească grotescul din artă. 
Nu putem exclude din univer
sul artei capriciile lui Goya, 
fantasticels și acidele gravuri 
ale lui Jaques Callot, sculptu
rile lui Dnumier sau experiența 
expresionismului. Dar trebuie să 
distingem clar intențiile acestui 

pline de draci și îngeri, laolaltă. 
Omul trebuie să convingă un di
rector de teatru că știe să danse
ze. In trei minute, Astaire ne 
convinge de mult mai mult : în 
pași de step, între două piruete, 
între trei salturi de pe masă pe 
fotoliu, între două fundări ■— el 
ne spune că viața poate fi fru
moasă, omul se mai poate bucura 
de cîte ceva, cîte un minut-două, 
pe care nu ai voie să ți le inter
zici, între două tristeți. Ar merita 
urmărit cum ajunge acest dansa
tor, la tristețe, la îngȘndurare, 
după marile sale elanuri euforice. 
Firește, noi știm că există filmul 
de idei care e cu totul altceva 
decît filmul muzical sau dansant. 
Prin film de idei, noi înțelegem 
de obicei un film în care nu se 
cîntă și nu se dansează — iar la 
un film muzical n-o să admitem 
niciodată ca eroul să gîndească 
și să ne comunice ce gîndește. 
Acceptarea acestei incompatibili
tăți e una din marile nenorociri 
ale vieții noastre de spectatori. 
Prea puțini au fost aceia — ac
tori sau regizori — care să ne 
aducă dovezi contrare prejudecă
ții noastre. Fred Astaire e unul 
dintre ei. El ne comunică — în 
ritm de step — clteva idei clare, 
expresive, bine gîndite. seducă
toare. El ne transmite o stare eu
forică. o vitalitate binevenită — 
nu întâmplător un filozof ameri
can serios s-a gîndit că de-ar fi 
să prezinte planeta noastră unui 
marțian cobe/rit pe Terra. ar în- 

icepe cu Fred Astaire, dansînd.
Ar fi oare imposibil ca măcar pe 
rară — sezon deconectant —- 
telecinemateca să programeze un 
ciclu de filme vechi cu Fred 
Astaire și Ginger Rogers ? N-am 
avea idei ? N-am avea ce ve
dea ? N-am fi educativi ?

Ne pierdem timpul în între
bări, sucim lucrurile pe o parte 
și alta — iar în acest timp 
„Moara de pe Pad“ se învlrtește... 
Televiziunea nu a avut de mult 

grotesc, elementele sale de sa
tiră sau de tragism dus pînă la 
paroxism, elemente considerate 
ca forme de demascare și im
plicit de angajare socială. Toate 
aceste exemple, repet, nu fac 
decit să ne întărească convinge
rea că sensul umanist al artei 
nu rezidă în structuri și repre
zentări formale convenționale, 
ci în atitudinea generată a ges
tului creator, în esența sa, în 
direcția sa ferm și clar desăvir- 
șită, în raport de idealurile so
cietății.

— In spiritul celor spuse de 
dumneavoastră ni se poate ar
gumenta că într-o lucrare ab
stractă unde nu apare omul el 
de fapt există. Cel puțin virtual 
sau potențial.

— Se poate face și o astfel de 
„literatură". Dar o „literatură" 
care rămîne străină de intențiile 
și mai ales de realizarea finită 
a unor astfel de lucrări. Mi se 
pare un gen de conformism. 
Unul sufletesc de această dată. 
Repere matematice exacte pen
tru departajarea nuanțată a u- 
nor astfel de lucrări nu 
pot oferi după cum nu 
pot oferi nici pentru selec
tarea valorii în artă în general, 
a unei valori pe care, e cazul 
s-o subliniez nu întimplător, in
clude toate atributele artei uma
niste. Una din rațiunile majbre 
ale criticii cred eă stă tocmai 
în această departajare și în a- 
ceastă acțiune de a decanta va
loarea de nonvaloare.

• ’ „MEDEEA“ 

de EURIPIDE 
la Teatrul de drama 

și comedie din Constanța 

MĂȘTI, 
SINET

SI
IIMINT

„Spectacol în aer liber, cu 
măști, sunet și lumină" — este 
subintitulată recenta premieră 
estivală „Medeea" a teatrului din 
Constanța. Mai exact, spectacolul 
de tragedie antică montat în por
tul Tomiș, a năzuit, conform vi
ziunii regizorului Gh. Jora, spre 
cadrul inițial de reprezentare, 
prin desfășurarea pe t.cren des
coperit — malul mării ■— apr
il rid și la coloratura de expresie a 
măștilor. Desigur că aparatura 
modernă a teatrului și-a adus a- 
portul său, inspirat în folosirea 
jocurilor de lumini și umbre, fa
limentar însă în- cazul introdu
cerii play-hack-ului asupra căruia 
vom mai reveni.

Ideea de-a monta „Medeea" în 
portul Tomis, in anotimpul va
canțelor, cînd litoralul dispune de 
un număr impresionant de po
sibili spectatori — se cuvine a fi 
luată în considerare. Iar perspec
tiva deschisă de acest spectacol.
— un prim și inspirat capitol al 
unei inedite stagiuni estivale — 
ne dă dreptul să fim iar optimiști. 
Caracterul de eveniment intr-o 
bogată vară teatrală susținută pe 
litoral, seriozitatea premiselor a- 
cestei montări de tragedie sînt 
cele dinții și cele mai de seamă 
atribute ale montării constănțene.^ 
Important este' acest moment esti
val de teatru și prin propunerea
— materializată. în fine, printr-un 
început promițător — de festival 
teatral în aer liber, eventual neli
mitat la inspirația antică. S-ar 
înțelege că în fața spectacolului 
cu „Medeea“ apreciem îndeosebi 
inițiativa, perspectivele ei, și mai 
puțin faptul scenic în sine. F, 
adevărat. Montarea ne-a oferit o

CRONICA 

T EAT RAL À
.serie de insatisfacții, neizbutind 
,.5<i șe ridice la stagheta valorică 
,pe care noblețea inițiativei o 
reclama. O singură excepție : în- 
cadratura plastică — dacă-i 
putem spune așa. Inversînd 
relația public-scenă, proprie 
amfiteatrului grecesc, regizorul și 
pla.sticianul Constantin Lucaci 
(semnatar al ansamblului arhitec
tonic, al costumelor și măștilor) 
împinge desfășurarea tragediei 
spre înălțime, panoramînd treptat 
în ritmul faptelor, de la malul 
mării pînă la orașul grecesc su
gerat pe culmi.

Compoziția multiplanară a spa
țiului de joc — prilejuind desigur 
îneîntare vizuală — aduce cel 
dinții neajuns montării. Colodnd 
fastuos dezvoltarea faptelor, spec
tacolul estompează tocmai dimen
siunile de măreție sobră atit de 
caracteristice tragediei grecești. 
Planurile de joc — identificabile 
poate cu secvențe cinematografi
ce — intenționînd o accelerare a 
materialului dramatic, fragmen
tează curgerea calmă a tragediei, 
liniștea sub care tumultul tragic 
se presimte permanent acut și se 
amplifică cu și în fiecare cuvînt 
rostit.

Personajul se prezintă, trăiește, 
moare și se exprimă prin vorbe, 
prin gestul verbal. Acțiunea ține 
de fapte istorice, extrase din mi
turi, în timp ce expresia verbală 
actualizează, vitalizează aceste 
fapte.

In spectacolul de la Constanța, 
intensitatea tragică se vrea obți
nută din tabloul colorat al mișcă
rilor de „mare montare", și devi
ne palidă, facilă. Patetismul con
ținutului reclama o montare so
bră, poate chiar austeră, accen
tuată trebuind să fie plastica lim
bajului, vizuulitatea confruntări
lor verbale. Spectacolul a apelat 
și la o slabă traducere (aparți- 
nînd lui Vasile Stoica), care ne 
dă foarte des impresia că asistăm 
la o meschină și nu rareori 
rizibilă dramoletă sentimentală.

Iar interpretarea actoricească 
se conformează, din păcate, aces
tui nivel (cu excepția unui singur 
interpret, Dan Herdan — Intr-o 
scurtă scenă) — întreg colectivul 
apelează la un limbaj al gesturi
lor cotidiene, mărunte, sau dim
potrivă la nenumărate poze. 
Acceptînd eventual intențiile 
regizorale, nu ne putem ex- 
plica totala inexpresivitate plas
tică a corului, ilustrativis- 
mul banal al intervențiilor lui. 
Trebuie, apoi, să subliniem cu 
insistență lipsa de suplețe, ne
știința de a se mișca (măcar fru
mos) a grupului de actrițe profe
sioniste care compun acest cor.

Iar ultima și cea mai gravă ca
rență a montării o aflăm în folo
sirea play-hack-ului. Lăsînd de o 
parte rostirea amorfă — poate 
subliniată și de slăbiciunile tradu
cerii — nu putem uita divorțul 
dintre cuvint și gest, banda de 
magnetofon rămînînd permanent 
la stadiul de pretext verbal pen
tru improvizații de mișcare.

LILIANA MOLDOVAN
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Solemnitatea decernării
unor medalii la

■

> '

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea regelui BAUDOUIN, următoarea telegramă :

Am fost mișcat în mod deosebit de amabilul mesaj pe 
care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu oca
zia Zilei naționale a Belgiei. Vă transmit, la rîndul meu- 
urări foarte sincere pentru fericirea dumneavoastră perso
nală și pentru prosperitatea poporului român, prieten 
Belgiei.

Ambasada Uniunii
Sovietice

■ FOTBALUL ROMÂNESC IERI
il

Primiri la
Consiliului

președintele 
de Miniștri

Pr®ș«dint*le Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe -Maurer, a 
primit, marți dupâ-amiază. în vi
zită protocolară de prezentare, pe 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu- f

ir

lare Albania la București, Nikollâ 
Profi.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

(Agerpres)

L* primire, car* s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, * 
luat part* Ștefan Voitec, preșe
dintei» Marii Adunări Naționale.

A participat, de asemenea. 
Mircea Rebreanu, deputat in 
M.A.N.

La Ambasada Uniunii Sovietice 
diri București, a avut loc, marți 
1» amiază, solemnitatea decernă
rii medaliei jubiliare „în cinstea 
aniversării a 100 de ani de la 
nașterea lui V. I. Lenin“, confe
rită de Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. unor cetățeni 
români — veterani ai mișcării 
muncitorești, ai unor organizații 
obștești, 
publice, 
știință, 
ziariști.

Medalia jubiliară a fost înmî- 
de ambasadorul A.V. Basov, 
în numele C.C. al P.C.U.S.
Prezidiului Sovietului Su- 
al Uniunii Sovietice, i-a fe-

personalităti ale vieții 
oameni de artă și de 

academicieni, scriitori,

★ ★

■

După părerea mea, ca să 
o analiză realistă a unui 

neapărat 
rezultatele

Președintele Consiliului d» Mi
niștri *1 Republicii Secialist* 
România. Ion Gheorghe Maurer. 
a primit, marii la amiază, pe 
președintele Camerei Comunelor 
a Parlamentului britanic, dr. Ho- 
rae* King.

Președintele Camerei Comune
lor a Parlamentului britanic, dl. 
dr. Horace King, împreună cu 
Ștefan Voitec. președintele Marii 

/Adunări Naționale, au vizitat 
marți dimineața, Muzeul satului 
din Capitală.

în timpul călătoriei făcute în 
țara noastră, președintele Came
rei Comunelor, însoțit de dl. 
Noël Eduard Short, secretar al 
președintelui precum și de Mircea 
Rebreânu, deputat în M.A.N., a 
vizitat Uzinei* „Tractorul“-Bra- 
șov, Uzina de fire și fibre arti-

ficial* de la Săsinesti. mfnăsti- 
rile din nordul Moldovei, edificii 
social-culturâle și monumente 
istorice din județele Suceava, 
Neamț și Brașov. Oaspetele a fă
cut, de asemenea, un popas de 
cîteva zile pe litoralul românesc 
al Mărit Negre. Cu prilejul xizi- 
telor, președintele Camerei Co
munelor a avut întrevederi la 
Consiliile populare județene Su
ceava, Neamț, Constanța, pre
cum Și la Consiliul popular al 
orașului Brașov.

(Agerpres)

URMELE
(Urmare din pUg. I)

greunează mult stadiul repara
țiilor, Intre timp se execută lu
crări curente și mici reparații in
terioare, se zugrăvesc pereții, s* 
vopsește mobilierul. La Liceul 
nr. 1 din Luduș, județul Mureș 
înttlnim aceeași situați* lipsa 
parehetuliii și a altor materiale 
atît de necesare reparării celor 10 
săli de clasă avariate în.,propor- 
ție de 30 lâ“Și>tă‘. Ctrid aim ajuns 
acolo, directorul liceului era ple
cat să aducă o parte din aceste; 
riiateriale, îneît se poate spera ca 
în cel mult 2 săptămîni să se 
termine toate reparațiile, după 
cum am fost asigurați la școală.

La Inspectoratul școlar județean 
Mureș cerem informații supli
mentare privind stadiul pregăti
rilor pentru deschiderea noului 
ari școlar. Inspectorul școlar ge
neral, Ion Bont, ne indică cîteva 
școli generale și licee din județ 
care au fost mult avariate și 
unde stadiul lucrărilor este mult 
întîrziat. Cauzele, unele din ele 
obiective, cum ar fi lipsa de ma
teriale și uneori chiar și de me
seriași, nu pot împiedica iniția
tivele locale. Pentru că am întîl
nit în unele localități ca, de pil
dă. la Bordoșiu, un dezinteres 
chiar și față de micile reparații 
care se fac de obicei în fiecare 
an. Aici apele au avariat, prin 
alunecare de teren, un perete al 
școlii, dar nimeni nu mișcă un 
deget pentru conservarea celor
lalte săli de clasă amenințate de 
eventualele alunecări de teren.

Președintele consiliului popu
lar. Iacob Arpad, ne asigură, to
tuși, că se va face ceva, dar nu 
avem nici o dovadă materială a 
acestui interes, deși ar putea fi 
mobilizați oamenii din sat la ri
dicarea unui dig de protecție în 
spatele scolii. Același dezinteres 
l-am întîlnit și la Cuci, unde re
parațiile n-au început decit de 
*__3 zile și deși distrugerile sînt 
mari — apa â atins aici nivelul 
de 2 metri — în sălile de clasă 
dușumelele sint inutilizabile, iar 
un laborator de chimie, distrus 
în proporție de 90 la sută așteap
tă să i se rezerve o nouă sală, 
pentru că acum a rămas sub ce
rul liber. După afirmațiile direc
torului, Sever Pop, cauza s-ar 
afla la Uniunea județeană a coo
perativelor de consum Mureș, 
care trebuia să trimită materiale
le necesare și mina de lucru pînă 
atunci. Dar — ne gîndim noi — 
de ce nu este urmată pilda altor 
scoli, care întreprind multe tre
buri gospodărești la reamena
jarea școlilor lovite, cu elevi și ca
dre didactice ? Măcar amenajarea 
terenului de sport al școlii sau a 
recondiționării mobilierului s-ar 
putea realiza cu „mina de lucru“ 
a școlii. Sîntem convinși că ni
meni n-ar refuza să dea acest 
âiutor pentru școala proprie, dar 
de la inundații încoace nu s-a fă
cut nimic în acest sens. La școala 
generală din Ocna Dejului, direc
torul losif Olaru era nemulțumit 
că nu vin meseriașii la lucru și 
atunci cînd vin lucrează superfi
cial. Și drept dovâdă îmi arată 
un teanc de adrese expediate la 
Consiliul municipal Dej. Dar nu
mai prin adrese și referate nu se 
repară sălile de clasă. Și aici co
lectivul școlii ar pute» interveni, 
căci, să nu uităm, orașul în în-

•z ■
A

TURNEUL
DINR.D.G.

Cinci minute cu antrenorul
MARCU SPACOV, despre

na, ca și întreruperea activi
tății din timpul verii, sînt 
prea lungi, depășesc o lună. 
E prea mare pauza. Fotbalul 
se uită, forma sportivă se pier
de și suferă calitatea evoluției 
pe teren. Importante sînt par
tidele cu miză ce cer o an
gajare totală. „Amicalele“ nu 
spun nimic. Nivelul interna
țional al reprezentativei tre
buie, neapărat, să fie un pro
dus al Campionatului intern 
pentru că acest adjectiv — 
nivel 
te fi i 
priu.

Pe 
libera 
punct 
este o 
greș.

Se pare că și optica „recla
mei“ pentru fotbal trebuie re-

■ f *• 
faci

“ campionat, trebui*
■ să ții seamă de
■ finale. Mi se pare semnificativ
g că U.T.A. a cîștigat titlul de

campioană. Deci, concluziile 
B se pot trage analizînd aceas-
■ tă echipă. Ea dă caracteristi-
■ cile ediției încheiate 
g Prima concluzie este

ta : U.T.A. campioană 
firmă ideea că echipele 
se, cu o ținută sobră, 
joacă tot timpul pentru 
scop precis, pentru 
pot reuși ceea ce-și propun și 
ceea ce așteaptă suporterii de 
la *le. U.T.A. a reușit pen
tru că a avut jucători cam 
de același nivel, posesori ai 
aceluiași gen sau stil de ex
primare pe teren. Aș, mai re
marca lupta destul de echili
brată, ceea ce e un fapt po
zitiv : de fapt cîștigarea .ti
tlului pentru a doua oară de 
o echipă din provincie spune 
totul. Deși se simte o îmbu
nătățire calitativă pe planuri 
multiple, în fotbalul nostru, 
totuși, față de cerințele actua
le și față de condițiile exis
tente, personal afirm, fără 
nici o reticență, că nu mă sa
tisface nivelul actual al fotba
lului practicat de echipele 
noastre din divizia A — inclu
siv echipa națională, și cea a 
clubului în care joc eu. De ce ? 
Ce trebuie făcut ? In ce ne 
privește, pe noi, jucătorii, 
n-aș avea ceva special de sub
liniat decît să ne luăm noi în
șine in serios.

IL Nivelul fotbalului nostru 
este, indiscutabil, sub nivelul 
echipei naționale. în consecin
ță sub nivelul cerințelor fot
balului internațional. Sînt 
mulți factori care concură la 
aceasta. Discuția s-ar 
desfășura pe spații 
largi. Cîteva lucruri ni se par 
extrem de importante și mă 
voi opri asupra lor foarte pe 
scurt. După mine, există dife
rențe prea mari între unele 
echipe de club pînă și în pro
cesul instructiv-educativ. Deși 
finalul campionatului poate 

" “ _ ’ ’ , eu
p* harta comunei“. " îmi susțin, punctul de vedere.

Intr-adevăr, foarte multe fami- " De aici și rezultatele previ- 
lii au primit terenuri pentru con-« ■ zibile determinate de gîndul 
struirea de locuințe, iar în curin<£(B cu care încep jocul aceste for- 
se vor construi,șțprimele blocuri; XIÎ 
cir» vor schimbaî'nfățișarea Qflo-'“ 
renlui. . ; J

Nu vrem să anticipăm asupra 
modului în care se vor termina 
lucrările de reparare și reamena- 
jare a localurilor de școală vizi
tate, dar est* nevoie să se acorde 
un mai mare interes pentru ca 
elevii, trecînd pragul noului an g| 
școlar, să poată beneficia de 
condiții optime de studiu. Pen
tru aceasta nu trebuie să se 
aștepte totul de la județ, ci să se 
aibă în vedere și posibilitățile lo
cale, adesea neglijate. In acest 
fel se va putea intensifica ritmul 
actual al reparațiilor școlare ce 
se execută în âceste zile. Să nu 
uităm că elevii și profesorii din 
numeroase școli au pus umărul la 
reamenajarea școlilor distruse de 
ape din proprie inițiativă, au sa
crificat zile de vacanță în acest 
scop. Acum, cînd se apropie 15

nată 
care, 
și al 
prem
licitat călduros pe cei decorați, 
subliniind că medalia acordată 
constituie un simbol al prieteniei 
și colaborării dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și poporul ro
mân.

în numele celor decorați, tova
rășul Valter Roman a exprimat 
mulțumiri pentru înalta distincție 
acordată, arătînd că aniversarea 
centenarului nașterii lui V. I. Le- 
nin a fost întâmpinată în țara 
noastră sub semnul unei atmosfe
re de intensă activitate politică și 
ideologică, a muncii însuflețite 
pentru înfăptuirea programului 
de făurire a societății socialiste în 
România.

După conferirea distincțiilor a 
avut loc un cocteil, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

(Agerpres)

APELOR SE ȘTERG
trogim* este lovit; mîna de lucru 
în construcție, in acesste condiții 
(cînd trebui* asigurate loeninț* 
pentru sinistrați) este greu de a- 
sigurat din afară.

O anumită rămînere în urmă 
a reparațiilor la construcțiile șco
lar* am întîlnit-o și în județul 
Satu-Mare, unde degradările și 
pagubele materiale sînt mult mai 
mari decît în alte județe. O pri
mă evaluare a pierderilor suferite 
de școli o aflăm la Inspectoratul 
școlar județean : „valoarea pier
derilor materiale se ridică la cite- 
va milioane - de lei — nfe infor
mează Ion Beltechi, inspector 
școlâr general — pentru că, în 
afară unor avarii produse clădiri
lor propriu-zise ale școlilor, au 
pierit sau s-au degradat mobilier 
și material didactic de mare va
loare. Să ne amintim că numai 
în municipiul Satu-Mare au fost 
inundate 7 școli generale, 3 licee 
teoretice și 5 grădinițe. în afară 
de aceasta, pierderi mari avem și 
la școlile generale din comunele 
Dorolț, Odoreu, Botiz, Apa etc 
I-a Odoreu, de pildă, școlile ge
nerale din satele Berindan. 
Eteni și Cucu au fost avariate 
în proporție de 90 ,1a sută, fiind 
scoase din circuitul școlar“.

Am revăzut Odoreul după 
proape 3 luni ; ruinele încep 
se șteargă treptat, comuna 
schimbă înfățișarea. Și se
transforma peste 2—3 âni, îneît 
va deveni un adevărat oraș. Pen
tru că aici planul d* sistematiza
re al comunei a fost deja pus 
In aplicare. Primul edificiu car* 
se construiește este școala gene
rală cu două nivele, unde. în cel*

a- 
să 
își 
va

• •••••
(Urmare din pag. I)

brie investiții de 11 milioane lei 
din prevederile anului viitor. 
Semnificativ este faptul că lu
crările afectate primului grup au 
durat 12 luni, în vreme ce la cel 
de-al doilea s-au încheiat în nu
mai 6 luni. Cum a fost posibilă 
o asemenea, spectaculoasă, redu
cere de termen ? Printr-o disci
plină riguroasă a planului, prin
tr-o organizare ,,la milimetru“ a 

iată 
in- 

aici, 
apa- 
sen- 
ope-

lucrărilor. Armonigramă — 
un termen nou, pe care-l 
tîlnesc pentru prima oară 
termen surprinzător doar în 
rentă, pentru că ilustrează 
șurile și roadele armonizării 
rațiilor de construcție, montaj, 
instalații. Iar armonie înseamnă 
ritm — de unde și folosirea me
tronomului în compunerea lucră
rilor muzicale. Dar ce afinități 
cu arta poate avea un asemenea 
colos de metal și beton ?

Cazanul de 4 600 tone se naș
te din bucăți, pe o platformă de 
o jumătate de kilometru, undeva 
mai departe de fundația ce-și 
așteaptă împlinirea. Bucățile se 
numesc hlocuri-spațiale, un fel 
de vertebre ce vor alcătui sche
letul cazanului, o încrengătură 
de țevi măiestru împletite. Su
durile se fac la sol. „Această me
todă, montajul în flux, folosită în 
șantierul nostru « ușurat enorm 
munca“ — ne spunea directorul 
general al întreprinderii Electro- 
Centrale Deva, inginerul Ieronim 
Rusan. Trei macarale se opintesc 
și „vertebrele", de 50 tone fie
care. încep să contureze masto
dontul de oțel în care avele Mu
reșului vor clocoti la 545 grade, 
pentru a 
tone abur 
împletește 
finețea.

Aflasem

se transforma în 640 
oră. Gigantismul sé 
în mod paradoxal cu

că la Mintia se lucrea-

■

■

■
■

■
■

recent, 
aceas- 

con- 
serioa- 

care 
un 

rezultat.

Astăzi răspunde 
CORNEL DINU

internațional — nu poa- 
decît produsul său pro-

alt plan mă gîndesc că 
acțiune a cluburilor din 
de vedere financiar — 
altă pirghie spre pro-

component
al echipei nationale, jucător 
la echipa Dinamo București

tațiilor și prilejurilor de co
rupere pe care le oferă eel 
mai adesea suporterii, care, 
culmea, spun că iubesc fotba
lul și țin la fotbaliști.

Parcă acum îmi dau
mai bine seama — învățătu
ra pe pielea proprie are în-

cel

I. Considerați că recent încheiata ediție a campiona- ■
• tului național de fotbal s-a impus prin ceva, a adus o ; 
’ contribuție reală la dezvoltarea calitativă a fotbalului !

nostru ? Din ce punct de vedere a corespuns sau nu
■ așteptărilor dvs. ? <

II. Se afirmă mult că nivelul fotbalului nostru, în pofida 
comportării bune a naționalei în Mexic, nu atinge cotele

■ valorice într-un raport echitabil cu condițiile create. De '
■ ce ? Ce soluții indicați pentru realizarea unui progres și .

mai evident așteptat de opinia publică sportivă din țara
■ noastră ? ’

III. Cum vă explicați în contextul fair-piay-ului „mexi- < 
can“ invazia, în arenele noastre sportive, a unor acte

• flagrante de indisciplină ? Care sînt mijloacele cele mai ”
■ eficiente de salvare a climatului etic, de sportivitate a ■
’ fotbalului nostru ? ■
■ IV. După „campania mexicană“ vedeți cumva o com- j
■ portare valorică ascendentă a team-ului românesc în 
j viitoarele confruntări internaționale — spre exemplu în
■ Campionatul european de fotbal ? Ce credeți că trebuie j 
’ întreprins în acest sens ?

****************AAAAAAAAAAAV^^^lWW^A*WMMWW^*k

16 săli de clasă, vor învăța peste 
800 elevi. „Pînă la 15 septem
brie — ne spune Fabiola Bilțiu, 
directoarea școlii —• vor fi termi
nate primele patru săli de clasă ; 
prin aceasta vom avea asigurat 
spațiul de școlarizare necesar 
pentru întreaga comună, pentru 
că satele Eteni, Berindan, Mărti-: ■ 
nești și Cucu nu > vor mai exista g oferă argumente contra,

putea 
foarte

_ mâții. Trei sînt categoriile 
" care definesc exact această
■ departajare : a) echipe, să zi-
■ cem, bune : cele ~
g rești, plus U.T.A., Farul; b) 
_ echipe de surpriză '
_ gă doar acasă) ; c)

din Bucu-

Luni seara s-s întors din Repu
blica . Democrată Germană lotul 
boxerilor români’care a participat 
Ia turneul' internațional de la 
Chemie Halle. Lotul a fost Însoțit 
de antrenorii CONSTANTIN 
NOUR și MARCU SPACOV. Deoa
rece nu am avut nici o veste des
pre comportarea boxerilor români 
la acest turneu, am solicitat an
trenorului SPACOV, pentru citito
rii ziarului nostru, un 
terviu :

— Cu ce boxeri ață 
plasarea ?

— Lotul nostru a fost 
re medie. El a cuprins _________
boxeri : V. DRAGAN, C. GRUIES
CU, I. MAGERI, V. ANTONIO. H. 
STUMPH, P. C1MPEANU »1 I. 
dascAlu.

— Desigur ne interesează. Înain
te de toate, amănunte privind 
evoluția pugilișttlor noștri. Ce ne 
puteți spune ?

— Ar trebui să încep cu... obo
seala. Noi am sosit la Berlin 
noaptea, datorită unor defecțiuni 
ale avionului și a timpului nefa
vorabil. Apoi, am parcurs cu 
autobuzul drumul pînă la Chemie 
Halle, unde ne aștepta o veste 
neplăcută : turneul începea chiar 
In prima zi, de la sosire, nu într-a 
doua, asa cum fuseserăm anunțați 
Inițial. In total, boxerii noștri au 
dormit doar 2—3 ore în noaptea 
premergătoare începerii competi
ției. Era un serios handicap. Evi
dent, nu este o scuză, deoarece, 
în general, boxerii noștri au evo
luat satisfăcător, iar doi dintre ei

în ultimă instanță, ține 
concepția, de felul în care slu
jitorii fotbalului îl iubesc și 
se sacrifică pentru el.

IV. A fost greu să intrăm în 
lumea bună a fotbalului mon
dial. Mulți ne cer acum, „după 
război“, rezultate« mai mari 
în Mexic, dar nu țin cont că 
pentru a ajunge sus — și să 
mă ierte acești nemulțumiți 
dar locul 10 în lume și 6 în 
Europa, nu mi se pare prea 
puțin — ai nevoie de timp, 
pentru că valoarea se acumu
lează în timp. Se știe, nu pot 
exista salturi calitative fără 
acumulări cantitative. în pe
rioada ultimă fotbalul 
tru a 
grese, 
meni 
merit revine Federației, care 
a schimbat în bună măsură 
concepția, optica muncii tu
turor 
pinde 
nostru este 
profesional 
atribuțiile.

Este cert 
jucători valoroși și, în plus 
$1 tineri. Deeurgînd procesul 
instructiv-educativ intr-un cli
mat sănătos de muncă, e lim
pede că avem în seria Cam
pionatului european prima 
șansă. Nu trebuie să subapre
ciem, sau să judecăm șansa 
Cehoslovaciei, prin comporta
rea ei în Mexic. Am greși. Sînt 
convins că perioada viitoare 
va aduce o reconfirmare a va
lorii - in creștere a fotbalului 
nostru. Sigur, pentru fiecare 
procent valoric sint necesare 
zece procente de muncă. De 
aceea aș vrea să văd că eta
pele noastre de campionat sînt 
așteptate ca niște mari săr
bători. Jucătorii, vechii și noii, 
selecționabili, trebuie să înțe
leagă că o eventuală înfrîn- 
gere a naționalei nu mai este 
acceptată !

nos- 
înregistrat reale pro- 
nu poate contesta ni- 

aceasta, și principalul

factorilor de care de- 
revirimentul. Forul 

realist, obiectiv, 
și-și îndeplinește

că beneficiem de

scurt in-

făcut de-

de valoa- 
următorii

• UN TURNEU DE ANVERGU
RA : 76 DE BOXERI DIN 8 
ȚARI • BOXERII SOVIETICI SI 
GERMANI AU DOMINAT TUR- 
NEUL • V. DRAGAN Șl C. 
GRUIESCU - MEDALII DE AR

GINT
considerată. Se impune, indi
ferent unde și de cine e fă
cută, o prezentare mai obiec
tivă, mai realistă a faptelor 
din fotbal, aprecierea mai ju-j 
dicioasă a muncii antrenori
lor șj ai vieții, în întregul ei, 
o campanie de popularizare a 
fotbalului și regulilor sale în 
rîndurile simpatizanților a- 
cestui sport, de educare a 
spectatorilor și de creare a 
unui climat de sportivitate în 
tribune, pe gazon, ca și în a- 
fara lor. După Mexic, cu cìn
tecele și efervescența tribu
nelor, arenele noastre, cu oa
meni care proferă, prin atacuri 
la persoană chiar, injurii și 
huiduieli, oricît de bine aș 
vrea să joc, parcă mi se taie 
tot elanul și mi se stinge orice 
ambiție. Suporterii noștri tre
buie învățați să se .exprime 
public pentru că, să mă ierte, 
nu știu.

III. Indisciplina, fie ea chiar 
și în arena sportivă, este o în
călcare a regulilor de
viețuire cetățenească ce con
travine eticii sociale. Dar ce 
mă mîhnește pe mine 
ori nu este oprobiul 
cu care 
semenea 
ielnic pe 
și cit se 
fără foc 
oarecum 
nostichez cu oarecare 
tifate geneza : nervii 
solicitați ai jucătorilor din na
țională, organismul slăbit de 
efort, i-a făcut să se lase cu 
mai multă ușurință pradă ten-

totdeauna o mai mare forță 
de înrîurire — că totul de
pinde de jucător și de perso
nalitatea lui, de modul cum 
el însuși știe să se respecte 
profesional. Intre acești fac
tori primi trebuie să fie o co
interesare totală, jucătorul să 
fie convins că tot ceea ce 
face, bine sau rău, se răsfrîn- 
ge asupra lui. El are de ales 
intre răul care-i aduce preju
dicii materiale și morale și 
binele care-i dă satisfacții 
multiple lui și mulțimii ca
re-l idolatrizează. Disciplina,

Opinii consemnate de : 
VASILE CÄBULEA

— GRUIESCU și DRAGAN au in
trat în posesia medaliilor de ar
gint. Drăgan a boxat excelent în 
finala cu campionul sovietic 
DUBOWSCKl. Repriza a treia a 
fost de-a dreptul senzațională, 
Drăgan cîștigind-o. In primele re
prize însă el a atacat mai puțin 
și juriul, pe bună dreptate, a 
acordat decizia boxerului sovietic. 
GRUIESCU a întîlnit în finală pe 
sovieticul LL El a cîștlgat prima 
repriză. In cea de a doua a primit 
o teribilă lovitură la ficat, șl a 
fost numărat pînă la 9. A treia 
repriză a fost egală. Boxerul so
vietic LI a fost declarat învingă
tor. De altfel, lui i s-a acordat și 
titlul de „cel mai tehnic boxer al 
turneului“. Ceilalți boxeri români 
au avut o comportare 
pierzînd în fața unor 
mai puternici.

— Alte impresii de la 
neu ?

— Nu ne-am așteptat 
neu de asemenea anvergură. Au 
participat boxeri din U.R.S.S. (e- 
chipă completă), R.D.G. (2 echipe 
complete, plus o echipă din Che
mie Halle), Iugoslavia, Anglia, 
Bulgaria, Republica Arabă Unită. 
Ungaria șl România. In total 76 de 
boxeri. Un turneu „tare", pe care 
organizatorii intenționează să-l 
permanentizeze și să fie admis de 
A.I.B.A. în calendarul internațio
nal oficial. Ne-au impresionat în 
mod deosebit boxerii sovietici. El 
au prezentat garnitura pe care o 
pregătesc în vederea Olimpiadei 
de la München. Sînt bine dotați 
fizic, posesori ai unui stil de 
luptă agresiv și eficace. Lor le-au 
revenit 5 titluri, iar boxerilor ță
rii gazdă alte 5. Unul a fost cîștl
gat de maghiari. Subliniez și deo
sebita ..... ..............
bun < 
ceea i 
turneul 
deoarece __ ____ ___ ,,______
cîțlva din probabilii adversari ai 
primei noastre

modestă 
adversari1 I(care cîști-

___ _____ , , echipe me- 
• dioere care se „bat“ ca să nu 
■ retrogradeze.

In Anglia, R. F. a Germa
niei, Italia, nu întîlnim aceas
tă eterogenitate și rezultatele 
partidelor sînt imprevizibile 
ceea ce conferă mai multă cir
cumspecție jucătorilor și an
trenorilor, le cere eforturi mai 
mari și captivează într-o mai 
mare măsură publicul. De a- 
ceea trebuie întreprins tot ce 
se poate pentru egalizarea lor 
valorică. Pînă cînd lupta nu 
va fi egală pe orice teren, pînă 
cînd se vor mai înregis
tra rezultate de 6—0, pînă... 
pînă atunci fotbalul nostru va 
rămîne mediocru...

Un mijloc de a ieși 
impas îl constituie programa
rea pentru fiecare echipă a 
unui mare număr de jocuri, 
pe perioade lungi : la noi iar-

■

■
...r. ... ... • 
septembrie, cu certitudine că ni- g 
meni nu se va da înlături cînd g 
școala are nevoie de ajutor. Să 
fie deci solicitat mai cu seamă 
din partea elevilor.

■

con-

•V'.;

• A ÎNCEPUT turneul internațional de tenis de la Hamburg. In 
primul tur al probei de simplu bărbați Ion Tiriac l-a învins cu 
6~°- 6—2, 6—4 pe vest-germanul Elzer. Ilie Năstase, cotat între 
principalii tavoriți, va juca direct în turul doi.

acest tur

la un tur-

din

• • • • •

une- 
public 

sint stigmatizate a- 
manifestări, neîndo- 
drept, cit modul cum 

exagerează. Sigur, 
nu iese fum. Fiind 

în cauză pot să diag- 
exac- 

supra-

• LA ATENA au continuat întîlniril'e din cadrul campionatului 
european de baschet pentru juniori. Bulgaria a învins Turcia cu
76— 63 (33—20). iar R. F. a Germaniei a întrecut cu scorul de 69__66
echipa României. După scurgerea timpului regulamentar de ioc. 
scorul a fost egal : 56—56 (22—24). Baschetbaliștii vest-germanl au 
dominat în prelungiri, obțlnînd victoria. Alte rezultate : Iugoslavia- 
Olanda 85 72 (41 33) ; Italia-Belgia 93—66 ; U.R.S.S.-Cehoslovacia
77— 61 (34—25) ; Grecia-Spania 92__71 (51—30).

• CEA DE-A 29-A Ediție a Jocurilor Balcanice de atletism va 
începe joi. 13 august, pe stadionul Republicii din Capitală, care a 
fost special reâmenajat în Vederea acestui important eveniment. La 
actuala ediție a competiției și-au anunțat participarea atleți și atlete 
din Iugoslavia, Bulgaria, Turcia, Grecia și România. In prima zi, 
de la ora 17,00, amatorii de sport vor putea urmări startul în proba 
de maraton. La ora 18,50 va avea loc festivitatea de deschidere, iar ’ 
în jurul orei 19,20 sînt așteptați să sosească pe stadion participanții 
la dificila probă a maratonului.

Concursurile vor continua vineri de la orele 9,30 și 17,00, sîmbătă 
cu începere de la ora 9,30 și 16,30, și duminică, de Ia ora 16.00. Fes
tivitatea de închidere va avea loc duminică, de la ora 19,50.

ț

sportivltate a publicului, 
cunoscător al ' ■ • -
ce ne privește, 

I a fost util 
am văzut

boxului. In 
consider că 
pentru noi 
ia „lucru"

T.
garnituri.

POGOCEANU• • •
ză pentru prima dată în întregi
me sudura în atmosferă de ar
gon ; sudură pretențioasă, în alia
je de oțel diferite. Am vrut să-t 
cunosc pe acești „sudori de înal
tă temperatură". Imbrăcați în 
costume speciale, cti fețele aco
perite de vizoare — pe o căldu
ră greu de suportat și într-o ți
nută de vară — lucrau la 40 de 
metri înălțime. Cu o mină reglau 
la valoarea optimă curentul prin 
potențiometru, cu cealaltă con
duceau electrodul între capetele 
țevilor înfășurate în manșoane de 
azbest. Âm așteptat pînă au în
chis cercul de metal incandes
cent care aureola țeava.

— Trebuie să fii calm, să ai 
o mini fină care să nu-ți tremu
re, un ochi ager, să știe să vadă 
în baie electrozii. (Așa își defi
nește meseria Ștefan Zintz, a- 
juns la cea mai înaltă treaptă de 
calificare). O fracțiune de nea
tenție și s-a străpuns metalul, 
sau nu-i realizezi grosimea si a- 
tund filmul te descoperă. Tre
buie luat totul de la capăt. Tai 
sudura, pilești adausul de metal, 
cureți perfect locul și începi din 
nou...

Fiecare sudor are un număr, 
amprentă pe care și-o lasă ală
turi de sudură. Fiecare sudură 
are un film realizat prin gamma- 
grafiere. Unele prin sondaj, sînt 
supuse si controlului cu ultrasu
nete. Este o ieșire a muncii din 
anonimat, prin personalizarea fie
cărei operații, e o inscripție uma
nă pe fiecare centimetru de me
tal. 14 00(1 de puncte de sudură 
la un singur cazan — 14 000 de 
semnături care obligă.

— Nici o sudură nu a lăcrimat 
la probele hidraulice ale cazone
lor de la grupurile energetice 1 
și 2. ne spunea directorul gene
ral. Nu au fost necesare reme
dieri, ceea ce a făcut să ne păs-

trăm ritmul de lucru, să ne res
pectăm termenele.

In aceste zile se cor efectua 
prohele hidraulice, la cazanul 3. 
Sudurile nu vor lăcrima, credem, 
nici de data aceasta, mărturie : 
filmoteca, arhiva care atestă ca
litatea muncii.

Printr-o neașteptată asociere 
de idei mă gîndesc la Brâncușf, 
cel ce își șlefuia sculpturile în 
metal cu răbdare și o migală ex
traordinare, pînă cînd Pasărea 
Măiastră căpăta luciul ireal al 
unei materii fără nume, străluci-

și colegul meu HeUermann 
Hugo, puțin mai tîrziu a venit, 
alt coleg, Paul Stroescu, am vă
zut totul de la prima sapă a 
fundației pînă la spălarea acidă 
a cazanului, de la epurarea chi
mică pînă la turbină. A fost o a 
doua studenție.

Pestiș, Hunedoara, Gura Bar
za, apoi Paroșeni, Iernut, Craio
va, Borzești, un itinerar al anu
lui siagiaturii acestor tineri ingi
neri, un itinerar al calificării. 
Fiecare etapă a fost încheiată cu. 
un mic examen în prezența di-

Inginerul, de asemenea tînăr, e 
obosit, ca un om care a lucrat 
aproape două schimburi fără 
pauză.

— CulmeaI Chiar ieri am pri
mit cheia unui apartament. A- 
seară la 11 tocmai montam șifo
nierul, cînd au venit să mă che
me la termocentrală. Se îmbol
năvise un coleg. Vă dați seama 
că, cu toată oboseala, sint fericit. 
Cînd plec de aici mă voi culca 
pentru prima oară în noua casă.

Intre viața profesională și cea 
personală există aici o strînșă îm-

de 110 kV și de

pentru e-
10 zile de 
termen, a

STEAUA
DE PE MUREȘ
rea de vis a unei vietăți coborî- 
tă printre noi din alt univers. 
Intr-adevăr, privind încrengătura 
de 4 600 tone de țevi, alcătuită 
cu precizia inginerului și minuția 
bijutierului ai sentimentul că 
tehnica modernă se îngemănează 
cu arta.

— Categoric a fost o șansă că 
am terminat facultatea în anul în 
care a fost semnat actul de naș
tere a termocentralei — se des- 
tăinuiește tînărul inginer Eugen 
Mărculeț, al șaisprezecelea anga
jat al termocentralei. Îmi pare 
bine că nu am scăpat-o. De ce ? 
Mergînd într-o termocentrală 
gata, totul este închis. Numai din 
scheme îți poți da seama de 
structura ei interioară. Noi, eu

rectorului general. Astăzi sînt in
gineri de serviciu. Răspund în 
timp de opt ore de tot ce se în- 
ămplă în centrală. E ușor ? Este 
greu ?

In fața tabloului sinoptic — 
trei pereți enormi acoperiți de 
becuri, beculețe, aparatură, 
scripții, al patrulea perete 
deschide larg spre sala mașini
lor — discuția cu inginerul Emil 
Covaci, este întreruptă continuu 
de zbîrnîitul telefoanelor. Privesc 
în registrul operativ de tură: 
„4.25, oprit PAB 3 — zgomot me
talic în interior“.

— O avarie ?
— Da, am avut ele furcă cu o 

priză de apă și a trebuit să in
tervenim cînd abia se lumina de 
ziuă.

in
se

pletire, colectivul definindu-se ca 
o mare și puternică familie care 
își crește mezinii cu o grijă pa
ternă.

La vîrsta de 19 ani, Albuț 
Ocoș, operator la pompele de ali
mentare, este ajutat să urmeze li
ceul la seral. La aceeași vîrsfă, 
Dragomir Munteanu muncește 
într-o echipă de lăcătuși montori 
și așteaptă să se încheie con
strucția pentru ca să se califice 
într-o profesie de energetician.

— Paralel cu activitatea de 
investiții, atingerea unor para- 

' metri tehnico-economici superiori 
în procesul de exploatare ne 
preocupă în mod deosebit — ne 
spunea directorul general, ingi
nerul Ieronim Rusan. Grupul nu
mărul 1, după numai trei luni de

funcționare, a ajuns să producă 
la capacitatea nominală, iar 
grupul 2 a atins acest parame
tru chiar din prima lună.

— Ce au însemnat 
nergetica noastră acele 
funcționare, înainte de 
grupului 2 ?

— 13 160 MWh.
Transformată în mișcare, aceas

tă energie poate însemna mii de 
strunguri în funcțiune, sau 130 
milioane ore de vizionare la te
levizor, 26 milioane ore de căl
cat cu mașina electrică...

...Urcăm pe scara metalică ce 
însoțește în zig-zaguri suprapuse 
cazanul turbinei. Sub picioarele 
noastre nu se mai vede pămîntul 
ci o încîlcită plasă de țevi, con
ducte, grătare. Ultimă treaptă. 
De pe platforma suspendată la 
45 metri deasupra solului oame
nii:se văd ca niște ptmqte negre 
și albe, după culoarea căștilor de 
protecție pe care le poartă. Sînt 
orele amiezii. Căldura învăluie 
în valuri mișcătoare orizontul, 
estompindu-l. Mureșul a acceptat 
de un an de zile, obligat prin 
excavarea unui milion de metri 
cubi de părnînt. noua albie, po- 
tolindu-și mendrele pe un kilo
metru in dreptul termocentralei. 
Atunci, cînd Mureșului i se săpa 
noul curs au ieșit la iveală cinei 
cuptoare romane de ars cerami
ca prosperei localități Micia, cea 
mai mare și mai completă des
coperire de acest fel din Dacia 
romană.

In stingă, uriașa cămară de re
zervă a. termocentralei, depozitul 
de 200 000 tone cărbune, hrana 
flăcărilor nestinse ale cuptoare
lor. De aici, platforma de mon
taj de 520 metri lungime pare 
doar cit un teren de fotbal, iar

firele stațiilor
220 kV — cea de 400 kV nu a 
fost încă amplasată — par pla
sele unui păianjen. Urmărim 
cu privirea piuă departe, drumu
rile croite prin pădurile din jur 
de enorme picioare de beton, 
cărăuși ai curentului electric.

Ca o machetă a energeticii 
noastre, Termocentrala de la 
Mintia ilustrează ritmurile și vi
goarea mereu noi ale acestei ra
muri de bază a economiei națio
nale. De asemenea ca o machetă 
a școlii șantierelor, colectivul de 
aici dezvăluie fluxul continuu al 
calificării ridicate la exigențele 
tehnicii moderne. O școală în 
care tineretul învață în grabă, 
dar fempinic, tainele, unor profe
sii de mare răspundere și de sub
tilă finețe, profesii de făurari și 
de bijutieri îmbinate firesc sub 
cornandamenttd suprem al calită
ții, al preciziei și perfecțiunii. In 
această atmosferă în care pînă și 
aburul e denumit „abur viu“, la 
temperatura înaltă a argonului, 
se dezvăluie, se definesc și se 
dezvoltă trăsăturile de caracter 
și conștiință socialistă a unui nou 
eșalon de tineri muncitori și teh
nicieni.

Nu departe de amfiteatrul ro
man. descoperit recent Engă al
bia Mureșului, termocentrala îmi 
apare ca un amfiteatru al epocii 
noastre, amfiteatru al muncii, al 
pasiunii și gîndirii creatoare. In- 
trucît la forța aburului se adau
gă înalta tensiune a inteligenței 
fără de care nu s-ar putea naște 
fulgerul albastru al energiei.

Disciplină, ordine, răspundere 
și inteligentă — iată cele patru 
puncte cardinale sub care evolu
ează „Steaua de pe Mureș" pe 
traiectoria desăvîrșirii ei, pe tra
iectoria amplă și generoasă a de
săvârșirii economiei socialiste în 
țara noastră.

»



Cancelarul Brandt
la Moscova

Astăzi va fi semnat tratatul
dintre Uniunea Sovietică

și RepubBica Federală 
a Germaniei

MOSCOVA 11. — Trimisul 
Agerpres, A. Toth, trans
mite : Cancelarul Republicii 
Federale a Germaniei, Willy 
Brand.t, a sosit într-o vizită 
oficială la Moscova. Cancela
rul este însoțit de ministrul 
afacerilor externe, 
Scheel, de secretarul de stat, 
Egop Bahr. precum și de alte 
personalități.

La aeroportul Vnukovo au 
venit în întimpinare președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin,

Walter

ministrul afacerilor externe, 
Andrei Gromîko, ministrul in
dustriei constructoare de ma- 
șini-unelte și de sculărie, A- 
natoli Kostousov, ministrul 
comerțului exterior, Nikolai 
Patolicev, și alte persoane ofi
ciale.

în cursul zilei de miercuri, 
A. Kosighi^și W. Brandt vor 
semna tratatid dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Federa
lă a Germaniei parafat la 7 
august de miniștrii de exter
ne ai celor două țări.

• Avertisment brita
• Respingerea 

unei mofiuni de ne
încredere in premie

rul Clark
într-un comunicat dat 

publicității de ministrul 
de interne, Reginald 
Maudling, guvernul bri
tanic a anunțat că nu 
va permite ca gruparea 
protestanților extremiști 
să dobîndească în Irlan
da de Nord puterea poli
tică.

Demonstrație de protest a studenților de la colegiul Wilșon din Chambersbury (Pennsylva- 
nia-S.U.A.) împotriva intervenției americane în Vietnamnia-S.U.A.)

Stare excepțională
DUPĂ Mesajul președintelui

în Uruguay
RIPCORD“

OREILLV“• ••

„Războiul subtil “

Consiliului de Stat al R.D.G.
Parlamentul Urugua

yan a aprobat ieri cere
rea guvernului privind 
suspendarea temporară 
(pe o durată de 20 de 
zile) a drepturilor con
stituționale ale cetățe
nilor.

fuzat o știre potrivit căreia ar fi 
fost descoperit un cadavru ce se 
crede că ar fi al consulului Go- 
mide, într-o mașină abandonată 
pe una dintre autostrăzile de lin
gă țărmul mării. Poliția a refuzat 
să confirme sau să infirme aceas
tă știre.

PUTERNICĂ OPE
RAȚIUNE OFEN

Măsura a fost adoptată pentru 
. ca autoritățile să poată utiliza 
toate mijloacele necesare în 
scopul eliberării consulului brazi
lian Aloysio Dias Gomide și a 
consilierului american Claude Fly 
și al descoperirii și pedepsirii 
persoanelor vinovate de uciderea 
celuilalt ostatic, Daniel Mitrione.

încordarea și dezorientarea 
cresc la Montevideo pe măsură 
ce trece vremea. Un comunicat, 
ce părea a fi transmis de organi
zația „Tupamaros“, care anunța 
iminența executării la miezul 
nopții a consulului brazilian Aloy
sio Dias Gomide în eventualita
tea că guvernul nu ar satisface 
cererile răpitorilor de eliberare a 
tuturor deținuților politici, s-a 
dovedit luni seara a fi fals. Dar, 
postul de radio „Universal“ a di-

• PROGRAMUL SPAȚIAL 
AMERICAN este pe punctul de 
a suferi 
dificări, 
dere al 
zboruri, 
mărului 
programul 
că numărul viitoarelor misiuni 
va fi din nou micșorat. Dimi
nuarea continuă a creditelor 
destinate N.A.S.A. și oprirea 
construirii rachetelor purtătoa
re „Saturn 5“ îi determină pe 
experții de la Houston să-și 
revizuiască planurile in vede
rea încheierii acestui program 
cu misiunea „Apollo-17“.

noi și importante mo- 
atit din punct de ve- 
calendarului viitoarelor 
cît și din acel al nu- 
lor. în ceea ce privește 

„Apollo" se pare

SiVA A PA
TRIOTELOR 

SUD-VIETNAMEZI
Forțele patriotice din Viet

namul de sud au lansat o pu
ternică operațiune ofensivă 
împotriva bazei saigoneze de 
artilerie „O’Reilly“, situată la 
530 km. nord-est de Saigon, 
în apropierea văii A Shau. 
După cum relatează agenția 
U.P.I., încercările comanda
mentului american de a trimi
te, pe calea aerului întăriri 
trupelor saigoneze asediate nu 
au dat rezultate. în această 
zonă se află și baza de arti
lerie „Ripcord“, pe care for
țele americane au fost nevoi
te să o abandoneze în urmă 
cu o lună ca urmare a atacu
rilor insistente ale unităților 
patriotice. •

BERLIN 11 (Agerpres). — Zia
rul „NEUES DEUTSCHLAND“ 
informează că Walter Ulbricht, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, a 
adresat un mesaj șefilor de stat 
ai țărilor neangajate și ai celor 
membre ale N.A.T.O., care a fost 
transmis pe căi diplomatice sau 
prin trimiși speciali.

în dorința de a dezvolta rela
țiile dintre R.D.G, și aceste state 
într-un mod care să corespundă 
intereselor ambelor părți și de a 
stimula colaborarea pașnică inter
națională, președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G. atrage aten
ția asupra faptului că în ultimul 
timp în politica europeană a apă
rut o situație principial nouă. A- 
ceastă situație, se subliniază în 
mesaj, oferă posibilitatea statelor 
care pînă acum nu aveau, din- 
tr-un motiv sau altul, relații di
plomatice cu R.D.G., să-și revi
zuiască poziția și să stabilească 
relații diplomatice normale cu a- 
ceastă țară. Astfel, s-ar facilita 
stabilirea și extinderea unor le-

gâturi avantajoase pentru ambele 
părți și în alte domenii.

în mesaj se arată în continuare 
că Republica Democrată Germa
nă, în baza politicii ei consecven
te de pace și înțelegere între po
poare, pe baza faptului că face 
parte din primele zece state in
dustriale ale lumii și întreține le
gături largi internaționale, formu
lează cererea legitimă de a parti
cipa cu drepturi egale la activita
tea Națiunilor Unite. Ar cores
punde realității și ar servi princi
piului universalității O.N.U. dacă 
destinatarii mesajului ar sprijini 
primirea R.D.G. în O.N.U., lucru 
care ar înlesni și reprezentarea 
guvernului R. F. a Germaniei la 
O.N.U.

Convorbirile care au avut loc 
cu ocazia transmiterii mesajului, 
precum și alte luări de poziție ale 
statelor destinatare, oglindesc in
teresul pe care l-a trezit mesajul, 
înțelegerea și receptivitatea față 
de problemele ridicate în el, scrie 
în încheiere „NEUES DEUT- 
SCHLAND“.

înlăturarea guvernului Chi
chester Clark, 
comunicat, ar 
col actualele 
constituționale 
ra Irlanda de 
guvernează.
CIATED PRESS interpretează 
comunicatul drept un aver
tisment clar că guvernul de 
la Londra va prelua condu
cerea directă a provinciei 
cazul în care extremiștii 
dobindi puterea.

se declară în 
pune în peri- 

reglementări 
conform căro- 
Nord se auto- 

Agenția ASSO-

în 
vor

din

• LA SEDIUL AMBASADEI 
U.R.S.S. DIN VIENA a avut loc 
marți cea de-a 31-a ședință de 
lucru a reprezentanților Uniu
nii Sovietice și Statelor Unite 
în problema limitării 
înarmărilor strategice, 
austriece bine informate, 
de agenția FRANCE PRESSE, 
au făcut cunoscut că ultima șe
dință a actualei etape — cea 
de-a doua — a convorbirilor so- 
vieto-americane va avea loc vi
neri la sediul ambasadei State
lor Unite.

gime 21 de sate in care locuiau 
901 familii. Alte 33 de sate, in 
care locuiau 1515 familii, au 
suferit pagube.

cursei 
Surse 
citate

IN POFIDA
PROTESTELOR...

principala sarcină 
vern este crearea 
de invățămînt. Sultanul a făcut 
un apel către toți intelectualii 
omanezi care se află în străină
tate de a se reîntoarce in țară 
pentru a participa la organiza
rea economiei și la administra
ția teritoriului.

a noului gu- 
unui sistem

TRENURI

o AGENȚIILE DE PRESĂ re
latează că in apropierea orașu
lui libanez Tripoli, au avut loc 
marți dimineața incidente ar
mate intre grupuri de pa
lestinieni aparținind Organiza
ției „Frontul Popular pentru 
Eliberarea Palestinei“ și Orga
nizația palestiniană arabă, ca 
urmare a pozițiilor lor diver
gente privind acceptarea pla
nului american de soluționare a 
crizei din Orientul Apropiat.

« UN SONDAJ DE OPINIE 
efectuat in rindul alegătorilor 
britanici indică faptul că 48 la 
sută dintre ei sint ostili unei 
decizii de a proceda la vinzarea 
de armament Republicii Sud- 
Africane.

• CELE DOUA
care transportă spre coasta ră
săriteană americană gazele to
xice ce urmează a fi scufun
date într-o zonă situată la 
aproximativ 500 km de Cape 
Kennedy s-au pus ieri seara în 
mișcare de Ia bazele Lexington 
(statul Kentucky) și Anniston 
(statul Alabama). Acțiunea Pen
tagonului, care a —!-=— 
lizat pină în prezent 
mentele experților, a 
după cum s-a anunțat, 
energice atit în S.U.A., 
străinătate.

„C0SM0S-356“

minima- 
avertis- 
stirnit, 

proteste 
cit și în

REPREZEN-
S.U.A. a adoptat 

la Constituție 
deplină în

• CAMERA 
TANȚILOR A 
amendamentul 
privind egalitatea
drepturi a femeilor cu bărbații, 
propus pentru prima dată in 
urmă cu 47 de ani.

• POTRIVIT CIFRELOR 
DEFINITIVE publicate de Cru
cea Roșie iraniană, cutremurul 
care a avut loc la 30 iulie in 
Iran a provocat moartea a 176 
persoane și a distrus în între-

« NOUL SULTAN AL OMA
NULUI ȘI MASCATULUI, 
Gabus Ben Said, a acordat un 
interviu ziarului kuweitian 
Siassa“ in care a subliniat

„El 
că

Inundații in Europa

• IN UNIUNEA SOVIETICĂ 
a fost lansat cel de-al 356-lea 
satelit artificial al Pămintului 
din seria „Cosmos“, la bordul 
căruia este instalat aparataj 
științific pentru continuarea 
cercetărilor în spațiul cosmic.

• INUNDAȚII PROVOCA
TE DE PLOI ABUNDENTE 
s-au abătut asupra Bavariei 
mai ales in regiunea Garmisch 
Partenkirchen, unde se află in 
momentul de față numeroși tu
riști. Autobuzele și automobi
lele nu au mai putut circula, 
șoseaua Miinchen — Garmisch 
fiind complet acoperită de apă, 
iar traficul feroviar a fost, de 
asemenea, perturbat. Institutele 
meteorologice au anunțat că, 
în 36 de ore, cantitatea de apă 
căzută a atins două 
cea a precipitațiilor 
într-o întreagă lună

• ÎN ULTIMELE , 
Cehia și Moravia au 
abundente, însoțite de furtuni, 
care au provocat însemnate pa
gube materiale. După cum in
formează agenția C.T.K., live
zile și culturile de hamei de pe

suprafețe intinse au fost serios 
compromise. De asemenea, o 
parte din fondul locativ din 
Praga și din unele sate a su
ferit prejudicii mari. în bazinul 
Burougolni din Cehia de nord, 
viiturile au întrerupt extracția 
in unele mine.

treimi din 
obișnuite 

ploioasă.
ZILE, in 
căzut ploi

IN AUSTRIA au căzut sim- 
bătă cele mai puternice ploi 
torențiale care au provocat 
inundații și alunecări de teren. 
Primele date oficiale indică 
mai mulți morți și pagube ma
teriale apreciate la cîteva zeci 
de milioane de șilingi. Pe în
treg teritoriul țării apele sînt 
in creștere. In multe regiuni 
riurile s-au revărsat peste al
bii, inundind localități și șo
sele naționale și distrugind mai 
multe sute de locuințe.

ELVEȚIA : Imagine din Basel

între timp, se anunță 
Belfast că primul ministru 
nord.-irlandez, James Chiche
ster Clark a ieșit luni seara 
învingător în fața propriilor 
săi alegători din circumScrip- 

, ția Londonderry de Sud. 
Secția locală a partidului de 
guvernămînt (unionist) a res
pins, in cadrul unei reuniuni, o 
moțiune de neîncredere pre
zentată de protestanții extre
miști.

Totuși, adversarii lui Clark 
contestă 
William 
participanții la reuniune, a a- 
firmat marți dimineața că vo
tul a fost realizat prin ridi
carea mîinii 
persoană n-a 
te, să numere

Respingerea 
apreciată de observatori drept 
un test de popularitate a lui 
Chichester Clark, după ce li
derul protestanților extre
miști din Parlamentul nord- 
irlandez, William Craig, și-a 
anunțat intenția de a candida 
la succesiunea actualului prim 
ministru.

rezultatul votului. 
Lees, unul dintre

și că o singură 
putut, realmen- 
voturile.

moțiunii este

Intensificarea divergențelor economice, răbufnirile tot mai 
dure ale confruntărilor de interese manifestate din ce în ce mai 
des în interiorul relațiilor dintre Statele Unite ale Americii, 
Europa occidentală și Japonia, constituie un fenomen cu nume
roase implicații care nu poate trece neobservat. O repriză a 
acestei dispute permanente a constituit-o desigur recentul „răz
boi subtil“ (după expresia săptămânalului francez LE NOUVEL 
OBSERVATEUR) privind „virusul protecționist“.

Acestei probleme i-au fost rezervate spații însemnate in co
loanele presei occidentale. Dar despre ce e vorba? Incercînd să 
stăvilească valul de țesături și confecții provenite din Japonia, 
firmele americane, amenințate după opinia lor dc producătorii 
niponi, au intervenit pe lingă Casa Albă pentru a începe nego
cieri în vederea „limitării voluntare“ a acestor produse pe piața 
nord-americană. Numai că tratativele, purtate între reprezen
tanții de la Washington și Tokio, nu au reușit să ducă la nici 
un rezultat favorabil. Atunci, scoțînd din arsenalul protecționis- 
nrului o serie de prevederi,, Congresul american a adoptat o 
lege potrivit căreia importurile de textile se vor reduce în cote 
ajungind pină la 30—40 la sută. Reacțiile critice nu au intimat. 
Oficiosul parizian LA NATION se întreba : „Angajindu-se deli
berat pe poyirnișul protecționisniului, Washingtonul nu riscă 
oare, pe plan comercial, reeditarea erorilor sale de ordin mi
litar în Indochina și de ordin monetar prin menținerea abuzivă 
a dolarului-etalon ?“ Potrivit presei americane, care în general 
nu este favorabilă protecționiștilor, strigătele de alarmă se do
vedesc false căci în ultima analiză „comerțul se desfășoară în 
două sensuri“. Astfel, dacă in anul trecut S.U.A. au importat 
textile și încălțăminte din Japonia in valoare aproximativ de 
576 milioane dolari, Japonia la rindul său a cumpărat produse 
agricole americane valorînd 1 300 de milioane. Adopții libera
lizării comerțului, printre care și fostul subsecretar de stat ni 
S.U.A., George Ball, se ridică împotriva măsurilor protecrio- 
niste ale S.U.A. care, nu numai că nu ar servi intereselor Ste
lelor Unite, dar le-ar dăuna mult prin urmările ce le-ar putea 
avea asupra comerțului general al Statelor Unite. Intr-un arti
col intitulat „Cotele la textile prefigurează virusul protecțio
nist" apărut în WASHINGTON POST se arată că odată satis
făcut „apetitul protecționiștilor“ cererile lor devin mai insis
tente și se extind și asupra altor produse. George Ball avertiza 
că „nimeni nu trebuie să subestimeze implicațiile tragice ale 
unei asemenea măsuri obscurantiste care poate dezlănțui o reac
ție în lanț de represalii și contrarepresalii care ar anula progre
sul organizat, făcut în ultimii 40 de ani, spre extinderea comer
țului mondial". Există destule fapte care atestă realismul unor 
asemenea avertismente. Astfel, cele șase țări membre ale Pie
ței comune, în fața închiderii piețelor americane pentru pro
dusele japoneze de textile și încălțăminte, se văd amenințate 
de o adevărată invazie a mărfurilor japoneze de acest tip, pu- 
nîndu-le in pericol propriile industrii. Pentru a contracara mă
surile adoptate la Washington, „cei șase" au avertizat că, in 
cazul în care S.U.A. vor continua presiunile protecționiste, ei 
vor lua in considerare o frînare a importurilor de grăsimi și 
uleiuri din S.U.A., produse devenite excedentare pe piața ame
ricană. La Tokio, pe de altă parte, circulă zvonuri că Japonia 
ar putea, la rindul ei, să amine ridicarea restricțiilor asupra 
unor importuri pe care se angajase să le efectueze pină la sfîr
șitul anului 1971, importuri în care erau interesate atit Statele 
Unite cit și țările dezvoltate din Europa occidentală. Pe de altă 
parte, Statele Unite, incercînd să ocolească barajul protecțio
nist impus prin cele citeva mii de regulamente și reglementări 
ale Pieței comune, .intensifică exporturile de capital pe bătrî- 
nul continent, învingînd in acest mod toate taxele vamale. Po
trivit unor expcr(i ai Organizației pentru cooperare și dezvol
tare economică, investițiile americane în Europa occidentală ar 
depăși cu 100 la sută volumul exporturilor propriu-zise ale 
S.U.A. în țările capitaliste vest-europene.

„între Europa occidentală și America a început un război 
viclean. El va continua, intensifieîndu-se în tot cursul verii... 
Rezoluția protecționistă votată la începutul săptăminii trecute 
de Comisia pentru problemele financiare a Camerei Repre
zentanților a S.U.A. nu constituie decît un aspect secundar, dar 
spectaculos al războiului care se desfășoară" nota intr-un arti
col, sub titlul „Dolarul împotriva Europei" săptăminalul LE 
NOUVEL OBSERVATEUR".

Indiferent de finalul acestei bătălii, un lucru a devenit evi
dent și anume că înmulțirea barierelor discriminatorii din co
merțul internațional, impunerea unor noi restricții nu sint de 
natură să favorizeze schimbul economic pe planuri multiple, 
în condiții de egalitate și avantaj reciproc, pentru toți parte
nerii.

IOAN TIMOFTE
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înaltă ca- 
într-o sin-
Unite ale

în curs de dezvoltare
Statisticile guvernelor și ale organizațiilor internaționale în

registrează un ritm înalt al emigrării de materie cenușie din 
țările în curs de dezvoltare sau mai puțin dezvoltate spre cele 
care au atins deja un nivel înalt de dezvoltare.

în țările occidentale — An
glia, Franța, R. F. a Germaniei 
etc. — acest exod al savanților, 
inginerilor, medicilor și al tutu
ror specialiștilor cu o 
lificare se desfășoară 
gură direcție : Statele

Exodul „materiei cenușii“ ■
Un obstacol dificil pentru țările

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

Avertisment la Santo-Domingo
Pe străzile principale 

ale capitalei dominicane 
a avut loc, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, o pu
ternică demonstrație stu
dențească. Organizată 
la chemarea singurei or
ganizații studențești le
gale — Uniunea profe- . 
sională a sudenților —■ 
manifestația s-a desfășu
rat în pofida interdicții
lor oficiale.

Trecînd printre șirurile 
de polițiști și mașini blin
date, mobilizate în gra
bă pentru a împiedica 
demonstrația, înfruntînd 
șarjele brutale ale poli
țiștilor (aproape 50 de 
studenți au fost răniți), 
tinerii și-au exprimat re
vendicarea 
încetarea
poliției în facultăți și a- 
nularea așa-numitului 
„proiect de nouă struc
turare a universității“.

principală : 
amestecului

Cerințele studenților 
de încetare a amestecu
lui 'poliției în facultăți 
țintesc, în mod specific, 
anularea unui decret gu
vernamental emis la 26 
iulie, decret în virtutea 
căruia, începînd cu vii
torul an universitar (care 
Urmează să se deschidă 
in ianuarie 1971), va fi 
introdusă obligativitatea 
participării „organelor or- 
djnei publice“ la orice 
adunare studențească, în 
‘afara cursurilor, care de
pășește douăsprezece 
persoane. Calificînd de
cretul d.rept, „un act care . 
poate transforma 
universitară într-un 
gim penitenciar“ . 
nea profesională a stu
denților a chemat tinere
tul universitar dominican 
la acțiuni energice 
„pentru, anularea acestui 
act medieval“.

O indignare tot atît de 
accentuată a stîrnit și 
proiectata „nouă struc
turare a universității“ ale 
cărei linii generale au

viața 
re- 

Uniu-

fost prezentate recent de 
Ministerul Instrucțiunii 
Publice- și care ar urma 
să intre parțial in vi
goare în viitorul an uni
versitar. „Proiectul — se 
arată într-o declarație a 
Uniunii profesionale a 
studenților — vizează in
troducerea unui spirit de 
cazarmă în universitate 
și să anihileze orice, pre
ocupare a studenților 
pentru viața socială și 
politică... Schimbările 
prevăzute fin s'eamâ nu
mai de dorința unei mi
norități de a-și păstra timplător, 
predominanța și mono
polul puterii“.

Principalele prevederi 
ale proiectatei „restruc
turări“ se referă, în esen
ță, la restrîngerea și 
mai drastică decît pînă 
acum, a posibilităților ti
nerilor proveniți din pă
turile populare de a intra 
în universitate, precum 
și la interzicerea orică
ror activități obștești ale

studenților sub sancțiu
nea expresă a excluderii 
definitive din școală.

Ofensiva cercurilor ex
tremiste de dreapta, care 
dau tonul la Santo-Do
mingo, împotriva univer
sității are un caracter și 
un mobil precis. La fel ca 
și în alte țări latino-a- 
mericane,. studenții domi
nicani se află, in marea 
lor majoritate, alături de 
forțele progresiste. Or, 
tocmai acest lucru inco
modează autoritățile din 
Santo-Domingo. Nu în- 
" ., • „pachetul“ de 
măsuri și proiecte vizînd 
întărirea controlului po
lițienesc în facultăți sur
vine după o perioadă 
foarte agitată în istoria 
universității dominicane, 
în ultimii doi ani s-a în
registrat o intensificare 
fără precedent a luptei 
studențimii dominicane 
pentru reforme democra
tice. E semnificativ fap
tul că în actualul an uni-

versitar, în curs de des
fășurare, cursurile la 
toate cele patru univer
sități din țară au fost 
suspendate pe termene 
variind între o lună și 
trei luni ca urmare a tul
burărilor, incidentelor și 
grevelor studențești.

Studenții dominicani 
își afirmă decizia de a 
se opune cu energie noi
lor măsuri restrictive, 
anti-democratice. Uniu
nea profesională a stu
denților a anunțat că va 
organiza o grevă gene
rală și boicotarea sesiu
nii finale de examene 
din septembrie în cazul 
în care autoritățile nu 
vor renunța la măsurile 
preconizate. Demonstra
ția studențească energică 
de la Santo-Domingo, de 
la sfîrșitul săptămînii 
trecute, a constituit un 
prim avertisment.

E. R.

Americii. Expresia BRAIN 
DRAIN, prin care a fost definit 
acest fenomen, a devenit uzuală 
nu numai în Anglia, ci și în ță
rile ne-anglofone, dar împrejură
rile în care este rostită se carac
terizează întotdeauna printr-o at
mosferă încărcată de nemulțu
mire și protest. Brain drain-ul 
este considerat, pe bună drep
tate, drept una din componentele 
fundamentale a ceea ce scriitorul 
și omul politic francez Seryan- 
Schreiber, a denumit „sfidarea 
americană“. îngrijorarea vădită 
produsă în țările dezvoltate ale 
Europei occidentale, adepte, alt
fel, în mare măsură, ale teoriei 
„liberului schimb“, de creșterea 

. tot mai evidentă a numărului de 
cadre cu calificare superioară 
care traversează oceanul în cău
tarea de posturi în uzine și la
boratoare mai bine echipate și 
mai bine remunerate (îndeosebi 
după abolirea în S.U.A., în 1965, 
a contingentelor naționale de 
imigrare) este, firește, explica
bilă.

Acestea din urmă însă benefi
ciază la rindul lor de o impor
tantă imigrare de materie cenu
șie provenind din țările Asiei și 
Africii, în special din fostele co
lonii, fiind în situația de a pu
tea acoperi în mare parte exo
dul propriilor specialiști peste 
Atlantic. Concluzia logică, spriji
nită de datele statistice, se im
pune de la sine : repercusiunile 
cele mai grave ale brain dram
ului sînt suportate de țările în 
curs de dezvoltare, adică tocmai 
de cele care de la bun început 
s-au aflat în fața marelui handi
cap economic al penuriei de spe
cialiști cu înaltă calificare.

Revista Biroului Internațional 
al Muncii de la Geneva amin
tește un caz interesant și semni
ficativ. în momentul publicării 
listei premiilor Nobel pentru fi
zică ale anului 1968, indienii au 
avut plăcuta surpriză de a întîlni 
printre laureați numele lui Har 
Gobind Khorana. După nume,

indubitabil un compatriot. Satis
facția lor s-a transformat însă 
brusc în nemulțumire aflînd că 
noul as al științelor pierduse de 
cîțiva ani cetățenia indiană de
venind cetățean al Statelor Unite, 
unde-și desfășura activitatea. Ca
zul Khorana nu este evident, de
cît unul dintr-o serie lungă prin 
care India și alte țări în curs de 
dezvoltare pierd 
mai strălucite în 
țări care, datorită 
sat al dezvoltării 
s-ar descurca foarte bine și fără 
acestea. Pentru țările în curs de 
dezvoltare, emigrarea materiei 
cenușii amenință să capete pro
porții grave., într-un singur an, 
1965, au plecat în S.U.A. 16 000 
de specialiști cu înaltă calificare 
proveniți din aceste țări, alte cî
teva mii îndreptîndu-se spre Ca
nada și Europa occidentală, în
tregul proces al cooperării teh
nice internaționale riscă să fie 
serios compromis din cauza a- 
cestui grav fenomen de migrație. 
Cifrele sînt elocvente. S-a calcu
lat de exemplu, că numărul de 
specialiști de toate genurile, in
clusiv 4 000 de medici, veniți 
din țările Commonwealthului 
pentru a lucra în Marea Brita
nic, depășește pe cel al specia
liștilor britanici care 'acordă „a- 
julor tehnic“ în aceste țări. De 
asemenea, în Franța își exercită 
profesia mai mulți medici și pro
fesori din Togo decît invers — 
și lista ar putea fi continuată 
dacă statisticile în acest domeniu 
nu ar fi departe de a fi complete 
și exacte. Fenomenul, recunoscut 
a fi „de cea mai înaltă impor
tanță“ la începutul „deceniului 
dezvoltării“, continuă să îngrijo
reze comunitatea internațională, 
convinsă de necesitatea și ur
gența rezolvării problemelor 
principale ale dezvoltării în ță
rile lumii a treia. Posibilități de 
oprire a acestei hemoragii există 
desigur, dar măsurile luate pînă 
în prezent nu au avut efectele 
scontate din cauza lipsei de în
țelegere și de coordonare a efor
turilor, această problemă rămî- 
nînd o sarcină fundamentală a 
viitorului.

BAZIL ȘTEFAN

Greierele cele 
favoarea unor 
stadiului avan- 
lor economice,
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