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Proletari din toate țările, uniți-vă !

AUGUST^

PARTIDUL PE ȘANTIERELE INTERCOOPERATISTE

„Pentru

• Agendă estivală muzi
cală • Rețeaua școlilor 
de specializare postli- 
ceală • Camping inter
național al tineretului la 
Retezat • Inițiative
• Simpozion de fotogra- 
metrie Noi edificii

DIN BILANȚUL BOGAT AL LUI AUGUST
• COLECTIVELE A TREI UNITATI 

INDUSTRIALE DIN JUDEȚUL MEHE
DINȚI — Fabrica de confecții „Porțile de 
Fier“ din Tr. Severin, țesătoria „Cșzanele“ 
și Întreprinderea de reparat nave fluviale 
din Orșova — au îndeplinit înainte de ter
men sarcinile prevăzute in planul cincinal. 
Calculele estimative arată că pină la sfîr
șitul anului aceste unități vor putea rea
liza suplimentar o producție globală de 
aproape 282 milioane lei.

• 19 UNITĂȚI INDUSTRIALE DIN 
JUDEȚUL SIBIU au anunțat pină in pre
zent realizarea integrală a sarcinilor pla
nului cincinal. Potrivit calculelor prelimi-

nare, întocmite de Direcția județeană de 
statistică, aceste întreprinderi vor da pes
te pian, în cinstea celei de-a 26-a aniver
sări a eliberării patriei, o producție supli
mentară in valoare de 811 milioane lei.

• PRIMELE PATRU UNITĂȚI ECO
NOMICE DIN JUDEȚUL CONSTANȚA 
— Fabrica de ulei „Argus“, întreprinderea 
poligrafică „Dobrogea“, întreprinderea de 
rețele electrice și Fabrica de ambalaje, din 
cadrul întreprinderii de condiționare și 
livrare a produselor petrolifere — au anun
țat îndeplinirea in patru ani și șapte luni 
a sarcinilor planului cincinal la producția 
globală industrială. Pină la sfîrșitul anu-

lui. aceste unități fruntașe vor realiza o 
producție globală suplimentară estimată 
la peste 74 000 000 lei.

• DE LA MEDIAȘ, localitate a cărei in
dustrie a suferit mari pagube de pe urma 
calamităților, sosesc vești îmbucurătoare. 
In cinstea zilei de 23 August, șase între
prinderi din cuprinsul acestui municipiu, 
cu veche tradiție industrială, Fabrica de 
șuruburi, Uzina mecanică gaz metan. Fa
brica de încălțăminte ,,8 Mai", uzina ,.E- 
mailul roșu“, Fabrica de geamuri și fa
brica „Salconserv“ — și-au îndeplinit pla
nul cincinal inițial, furnizind suplimentar 
o producție globală de 276,5 milioane lei.

o mimă curajoasă ni
mic na este imposibil“

^INASA rotundă 

! A „SCINTEII
L TINERETULUI"

Foto : ION CUCU

ÎN ACESTE ZILE PE ȘANTIERUL NAȚIONAL AL 
TINERETULUI DE LA CÎMPULUNG MUSCEL

răcoare plăcută, cu abur 
de rouă, stăruie încă dea
supra Râului Tîrgului care 

spală fața orașului trezit mai de
vreme în această limpede dimi
neață. De-a lungul terasamentu- 
lui, însoțind cursul apei, în zeci 
de puncte, constructorii și-au re
luat lucrul. Poate nicăieri imagi
nea șantierului nu stă mai clară 
și mai completă ca acolo unde se 
construiseră arterele feroviare. 
Cel puțin aceasta a fost senzația 
ce mi-a lăsat-o Șantierul 13 con
strucții C.F.R. din Cîmpulung. Și 
dacă n-aș fi avut bucuria să-l în
tâlnesc aici pe tînărul Mihai Do- 
brovolschi, inginerul șef al șantie
rului, n-aș fi înțeles niciodată cît 
efort, se canalizează în spațiul 
îngust dintre cele două paralele 
metalice. Pe lungimea de 15,5 
km, cît măsoară această arteră 
care face legătura între Stația 
Cîmpulung și Combinatul de ma
teriale de construcții de la Ar- 
geșelu — au fost necesare mul
te lucrări. Deoarece linia trece 
chiar prin oraș — și printr-o 
zonă populată — a fost nevoie să 
se construiască o serie de pasaje 
denivelate la intersecțiile cu dru
murile oblice, podurile de pe șo
selele naționale au trebuit refă
cute; ca să se poată circula de la 
o casă la alta calea ferată a fost

acoperită cu fișii de sprijin, via
ducte, tunel (pe distanța celor 
105 tronsoane vor fi montate 363 
de fișii și se vor construi 16 po
duri cu mai multe deschideri). 
Soluțiile aplicate la aceste lucrări 
sînt dintre cele mai moderne. 
Sfcit mult utilizate fîșiile prelu
crate, ceea ce presupune o cola
borare cu mai multe întreprin-

deri din țară (I.P.M.P.B.-Pitești, 
I.P. Aiud, I.P.B. Giurgiu, Insti
tutul de proiectări). Utilaje de 
mare capacitate simplifică mun
ca constructorilor. Dar mai pre
sus de orice sînt oamenii. Acești

v. rAvescu

FORJA Dl
NAMIZA
TOARE A
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(Continuare în pag. a V-a)

Secvenfă fotografică de pe Șantierul national al tineretului de la 
Rogojelu

PERFEC-
ȚIONĂRII
SOCIALE
Dezbaterea publicată în 

pagina a 3-a este organiza
tă de redacția noastră în 
intîmpinarea marii sărbă
tori de la 23 August. Opi
niile exprimate de partici- 
panți relevă posibilitățile 
nelimitate de care dispune 
societatea noastră socialistă 
— condusă de Partidul Co
munist Român — pentru 
continua sa dezvoltare și 
perfecționare, precum și re
lația dintre revoluționarea 
structurilor tehnico-econo- 
mice și creșterea conștiinței 
socialiste a maselor. Refe
riri specifice se fac cu pri
vire la locul și rolul tinere
tului în procesul neîntrerupt 
al perfecționării.

TINERESC
„MOMENTUL 
REPARTIZĂRII
ABSOLVEN

ȚILOR“* . • ■

INADMISIBILA

REALIZAREA INVESTIȚIILOR 
CERE EFORTURI ÎNZECITE!

l - >
în șapte luni — 30 de 

cente. După regula de trei 
ple, suta de procente s-ar putea 
întregi doar în 16 luni de acum 
înainte. Cu calculul acesta era 
de acord și șeful serviciului in
vestiții de la Direcția agricolă a 
județului Ilfov, tovarășul inginer 
Vasile Ignat.

— Cum rămîne atunci cu pla
nul ? l-am întrebat. Cele 49 mili
oane lei (pe care am operat cal
culele), cît reprezintă investițiile 
în cele 8 complexe intercoopera- 
tiste pentru creșterea porcilor,

OPINII

• N. MANOLESCU :

„CONTRADICȚIA
LUI MÂIORESCU"
(cronica literară)

pro- 
sim-

sînt alocate anului 1970 și ele 
trebuie realizate pină lă sfîrșitul 
lui decembrie, nu pînă în iunie 
1971.

— Nu va fi cazul, a replicat 
dumnealui.

S-ar putea ca previziunea noas
tră să nu fie de... sută la sută. 
Știm doar că după o practică 
nesănătoasă, constructorul și be
neficiarul asaltează în ultimele 
luni toate posibilitățile; într-o 
oarecare măsură chiar reușesc o 
recuperare. Dar de ce să aștep
tăm ceasul al 12-lea ? D.S.A.P.C.

Ilfov a întîrziat predarea docu
mentației ; au lipsit materiale ; 
constructorul — T.C.I. Ilfov nu 
prea s-a organizat de la început 
cum trebuia ; etc. etc. — ni s-a 
explicat. Și- s-a mai spus 
cum 
mal.

• Spectator în

toiul verii

SEBASTIAN COSTIN

Poate atmosfera relaxantă

că a- 
lucrurile au intrat în nor-

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a V-a)

9 Portret
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tînâr
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stagiune

secerișuri
9

de ZAHARIA STANCU

Peste 80 000 ore' de muncă 
patriotică. Acesta este echi
valentul entuziasmului tine
resc înscris pînă acum de ute- 
ciștii orașului Fălticeni. Sînt 
ore de elan și dăruire ce în
sumează numeroasele acțiuni 
de folos obștesc efectuate, în
deosebi, în ultimele trei luni. 
Mare parte din ele poartă am
prenta eroismului civic din 
acele zile grele ale luptei cu 
apele. Sute de elevi și munci
tori au participat, atunci, la 
apărarea digului Șomuzului, 
acționînd cu curaj și calm la 
stăvilirea puhoaielor dezlăn
țuite. Pentru contribuția adusă 
la înlăturarea efectelor provo
cate de calamitățile naturale, 
organizația Școlii profesionale 
de mecanici agricoli a fost 
distinsă recent cu Diploma de 
Onoare a Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist.

Cu aceeași însuflețire tinerii 
orașului Fălticeni au luat parte 
la campania de împăduriri din 
această primăvară tîrzie. Co
loane de autocamioane, cu bă
ieți și fete, se îndreptau la 
sfârșit de săptămînă spre pădu
rile de la Rișca sau Mălini. 
Fondul forestier a fost com
pletat cu încă 17 hectare de 
terenuri plantate cu brazi, mo
lizi, stejari. Pe însemnate su
prafețe au fost efectuate lu
crări de întreținere a pășuni
lor iar pe ogoarele cooperati-

ION BELDEANU

(Continuare în pag. a V-a)

INCERTITUDINE
redacție. SînV de părere că li s-a făcut ' o nedreptate și au venit săDoi tineri ne-au vizitat la . . ___ x__  .... ___ __

ceară sprijin în privința respectării întocmai a dispo ziției prin care au fost repartizați în producție...
Lucian Milea și Ion Mincă au absolvit în acest an Facultatea de electronică și telecomunicații din 

București. Rezultatele bune obținute în timpul celor cinci ani de studii și notele mari de la examenul de 
diplomă le-au dat dreptul să opteze pentru un post în activitatea de cercetare. Au ales, de aceea, Secția 
E.C.Ț. 1 — laborator, din cadrul Direcției regionale de căi ferate București. Respectiva direcție le-a 
rezervat însă o surpriză : aici au aflat că asemenea posturi nici nu există. Printr-o adresă oficială li s-a 
comunicat că „urmează să-și facă stagiul în sectoarele din provincie, după care vor fi repartizați la una din 
unitățile Diviziei L 1“:

Desigur, absolvenții învâțămîn- 
tului superior au obligația să se 
prezinte la locurile de muncă 
unde sînt repartizați. Aceasta 
este în primul rînd o îndatorire 
morală. Societatea le-a acordat 
un „cec în alb" — asigurîndu-le, 
în anii studenției, gratuit, condi
ții optime de studiu și de viață. 
Acum, la absolvirea facultății, e 
firesc ca ei să onoreze acest 
„cec“, plecînd să lucreze acolo 
unde este nevoie de pregătirea 
lor. Totodată, această obligație 
implică și o anumită răspundere 
materială, în sensul că normati
vele în vigoare prevăd penalități 
pentru cei care nu se prezintă la 
posturi. Dar în societatea noas
tră nu sînt ignorate nici prefe
rințele și nici interesele tinerilor 
specialiști și ale familiilor acesto
ra. Dimpotrivă, se manifestă so
licitudine pentru problemele lor 
personale. Alegerea locurilor de 
muncă se face in ordinea rezul
tatelor dobîndite la învățătură, 
dintre posturile aprobate de Con
siliul de Miniștri, la propunerea 
Comitetului de Stat al Planifică-

ADRIAN VASILESCU
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___ _ __ , a 
anotimpului, sau poate mai de
grabă o anume realitate din ce 
în ce mai vizibilă în ultimele 
stagiuni, sau poate — pe ici, pe 
colo — intenția, anevoie de 
mărturisit, a cîte unei pledoarii 
pro domo, au readus în epicen
trul discuțiilor de sezon mult 
controversata problemă a diver
tismentului teatral. Voci dintre 
cele mai autorizate se întrec în 
a acumula argumente care să-i 
proclame dreptul la existență, în 
limitele firești ale bunului gust, 
ale substanței artistice, ale fina
lității (să nu ocolim cuvîntul) 
educative. Asemenea argumente 
— printre care cel dintîi este 
„plăcerea publicului“ — sînt, e- 
vident, greu de combătut, și nici 
cea mai complicată cazuistică in
telectuală nu le-ar putea ocoli. 
De altminteri, nimeni nu le-a 
combătut vreodată. Ar fi absurd 
să ne imaginăm că există vreun 
matador al „teatrului — ritual“, 
al „teatrului — dezbatere“ ori a

■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■ ■

teatrală 
mediocră
„teatrului —experiment“, fanatic 
pînă-ntr-atît îneît să se prefacă 
a ignora cu desăvîrșire împreju
rarea elementară că actul artistic 
trebuie să procure spectatorului 
săli — și nu în ultimul rînd — 
desfătare, plăcere a spiritului, e- 
moție, îneîntare. Fără aceste ele
mente, experiența existențială a 
teatrului se consumă în gol, for
ța de percuție a ideilor sale nu 
se exercită.

(Continuare in pag. a IV-a)

SĂ DISCUTĂM DESPREȚINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Nimeni n-a
Am mai avut prilejul să discu

tăm despre cauzele unor infrac
țiuni comise de minori și consta
tam astfel prezența mai multor 
factori de care depinde în ulti
mă instanță gestul alunecării spre 
furt, vagabondaj, huliganism: 
malformațiile de caracter ale ce
lor în cauză, lipsa de grijă și su
praveghere din partea unor pă
rinți, goluri adînci pe planul edu
cativ etc. Fără a uita de toți a- 
ceșți factori, fără a exclude răs
punderea ce o au direct minorii 
infractori, să ne amintim că toate 
actele infracționale nu se petrec 
undeva în afara oamenilor, ci în 
mijlocul lor — și dacă unii dintre

mașina
infractorilor

ei sînt cei care ajută concret la 
demararea infracțiunii, există și 
oameni maturi care se mențin în 
postura de martori pasivi, între
gind prin nepăsarea sau chiar 
lipsă de scrupule actul comis. Și 
chiar dacă nu apar în fața in
stanței, acești martori au comis

la rîndu-le un grav delict — cel 
de complicitate morală.

Iată pe scurt faptele : un grup 
de minori din cartierul Balta Albă 
a comis repetate furturi de auto
turisme. Din grup fac parte Ilie 
Constantin, Ion Georgescu, Du
mitru Păunoiu, și Marian Angliei

au mai apărut în grup și alți mi
nori și l-a părăsit primul). Sesi
zată, inițial la începutul acestei 
primăveri, secția IV miliție și-a 
trimis lucrătorii să ancheteze în 
zona respectivă. Timp <le cîteva 
luni s-a bătut însă pasul pe loc : 
nici o urmă, nici un indiciu. Oare 
hoții dispar în pămînt cu ma
șini cu tot ? Nu-i vede nimeni ? 
se întrebau pe drept cuvînt lu
crătorii de miliție. Evident nu 
despre aceasta era vorba ; ba,

VICTOR CONSTANTINESCU

Acum patru săptămîni griul Bărăganului și al Dobrogei 
bătea încă în .verde. Acum trei să.ptămîni. l-am văzut legă- 
•nîndu'Și spicele țepoase care, între timp, căpătaseră cu
loarea aurului. Acum două săptămîni. nu l-am mai văzut. 
Fusese secerat și depozitat în hambare uriașe ori în silo
zuri. Tn lumina puternică a miezului.de vară rămăseseră, 
cît puteai să vezi, numai miriștile. Acum o săptămînă au 
dispărut și ele. în locul miriștilor s-au .arătat ochilor noștri, 
cîmpuri negre, brazde pătrunse de soare, toate lucioase, 
toate sugerînd sănătatea și puterea de nebiruit a naturii.

Așadar într-un timp scurt roadele de vară ale pămîn- 
tului au fost secerate, adunate, puse la păstrare. Treaba 
au făcut-o, desigur, oamenii, dar nu numai oamenii ci și 
mașinile mînuite de oameni.

Anii copilăriei și , ai tinereții mele sînt departe, în urmă, 
ba chiar foarte departe, însă nimic din ce am văzut și 
am trăit altădată nu s-a șters din memoria mea. Ce! puțin 
într-una din. cărțile mele — dacă nu cumva în mai multe 
— am descris secerișurile de odinioară. Bărbații își trezeau 
din somn pe la miezul nopții nevestele și copiii, înjugau 
boii, se urcau în car și plecau la cîmp să secere griul, — 
bineînțeles, grîul moșierului. în zori ajungeau la capul 
locului, îmbucau ceva în grabă, beau o cană de apă din 
butoiul adus de-acasă și... la lucru. Secerătorii se așezau 
la rînd, își lua fiecare în primire postata l.ui, se așezau pe 
------------l: _j țncepea secerișul. Răsărea soarele, și cu cît 
se urca spre cumpăna cerului cu atît arșița zilei creștea. 
Grîul Bărăganului, al Dobrogei și al întregei țări se se
cera, se aduna și se treiera în același fel și cu aceleași 
unelte ca pe vremea lui Dromichet, a lui becebal, a lui 
Mircea cel Bătrîn. în aceste aspre condiții munca nu mai 
era muncă ci blestem. La mai puțin de un ceas de la în
ceputul seceratului tuturor oamenilor care se tîrau mai de
parte pe genunchi le sîngerau mîinile și picioarele, le ardea 
capul, îi ustura spinarea aprinsă. Sudoarea curgea șiroaie. 
Venea amiaza. Masa se lua la umbra carului. Pe șervetul 

. întins pe iarbă apăreau mămăliga, ceapa, ardeiul, uneori și 
■ o bucată de brînză. Și iarăși capa cu apă sălcie, caldă. 
Și iarăși tîrîtul pe genunchi, cu secera străbună în mînă, 
cu toate flăcările soarelui în spinare și în creștetul capului 
care sta gata să plesnească dar nu plesnea. Sugarii își 
petreceau ziua în copae, în car sau lîngă car. Ceilalți copii, 
mai mărișori. își aveau și ei partea de muncă : culegeau spi
cele care mai rămîneau în urma secerătorilor. Dar nu, 
nu trebuia să descriu acum și aici, în grabă, ceea ce 
am mai descris pe îndelete cel puțin o dată. Ceva, totuși, 
trebuie să adaug, măcar pentru cunoștința celor năzuroși : 
copiii erau învățați să muncească de îndată ce se obiș
nuiau să umble și dădeau semne că pricep ceea ce se pe
trece în jurul lor. Secerișul griului ținea mai mult de o lună, 
era mai chinuitor și mai istovitor decît oricare altă muncă 
împlinită, de țărani. Mulți spuneau că îndată ce adorm în
cep să viseze că sînt la seceriș. Ieșeau din somn plini de 

■sudoare mai osteniți decît la culcare. Secerișul din vis era 
tot atît de ostenitor ca secerișul adevărat. Literatură ? Nu. 
Realități care au fost. Realități care au dăinuit secole și mi
lenii. Realități care, în timpurile noastre au dispărut.

Nu;o dată, pe cînd trăiam pe valea Călmățuiuiui, am văzut 
femei care își nășteau pruncii pe cîmp, în timpul fierbinte al 
secerișului sau în acela plin de ploi și de furtuni al toamnei 
cînd se culegea porumbul.

în anii noștri mașinile s-au perfecționat, uneltele de odi
nioară au fost expuse în muzee alături de cele ale celor mai 
îndepărtați străbuni. Munca oamenilor s-a ușurat, viața tu
turor s-a îmbunătățit și cred că nu greșesc dacă afirm că

(Continuare în pag. a Il-a)
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VALORILE OPERETEI
CONSTANTA — (prin tele

fon).
„Carmen“ de Bizet, „Boema“ 

de Puccini. „Trubadurul“ de 
Verdi, „Voievodul țiganilor“ și 
„Liliacul“ de Strauss, „Ana Lu- 
gojana“ de Filaret Barbu — 
iată cîteva titluri de pe afișul 
Teatrului Liric din Constanța, 
teatru care continuă să ofere 
de cîțiva ani iubitorilor genu
lui posibilitatea de a se intîlni 
cu cîteva partituri de interes.

indiscutabil, in ansamblul ac
tivităților artistice de pe litoral, 
Teatrul Liric nu iese din impe
riul facilității și, cu toate so- 

* licitările publicului, deține un 
loc minor pe afișul stagiunii 
estivale. Cu toate eforturile pe 
care le depune. Teatrul' Liric 
din Constanța reușește cu greu 
să satisfacă cerințele unei înal
te calități muzicale, să-și îm
prospăteze rapid repertoriul, să 
ofere an de an iubitorilor da 
artă spectacole realmente repre
zentative pentru actualul sta
giu al evoluției artei interpre
tative românești. Vechile cerin
țe privind organizarea pe lito
ral a unei stagiuni lirice per
manente cu concursul celor mai 
bune formații ale țării, au ră
mas și anul acesta în stadiul 
de deziderat.

Propunîndu-mi să insist asu
pra acestor solicitări într-o co
respondență viitoare, voi în
cerca să notez de astă dată 
cîteva gînduri asupra unui 
spectacol de operetă vizionat 
zilele acestea intr-una din lo
calitățile litoralului ; My Fair 
Lady. , ..

Amator sau nu de operetă, 
orice iubitor de artă poate găsi 
in comedia muzicală inspirată 
din piesa lui G. B. Shaw „PygȚ 
malion“ momente de satisfacții 
estetice. Libretul păstrează in
tegral savoarea comediei mare

lui dramaturg englez, iar parti
tura conține momente muzicale 
pline de farmec, prospețime, 

. umor.
Spectacolul, purtînd semnă

tura unor artiști de talent (re
gia Ion Drugan), reușește să 
valorifice întreg farmecul unei 
partituri pe care un oritic ame
rican o definea drept „o feri
cită îmbinare a intelectului, is
tețimii, ritmului și vioiciunii“. 
Printre protagoniști, două nume 
se îmbină deosebit în spectaco
lul vizionat la Eforie Sud : 
Romtila Radu și Elizeu Simu-

în agenda estivală, versiunea 
constănțeană cu My Fair Lady 
întrunește toate virtuțile unui 
spectacol de vacanță.

IOSIF SA VA

ȘCOLI DE
SPECIALIZARE
POSTLICEALĂ

JUDEȚUL HARGHITA

Școala rt» apeoializare postlicea- 
lă sanitară — ODORHEIUI. SE
CUIESC, str. V. I. Lenin, nr. 2- 
Telefțțn 277. Consiliul popular ju
dețean.

— Asistentă medicală
școala de specializare poatllcea- 

lă pentru construcții — MIERCU
REA CIUC, str. Petati nr. 38. Te
lefon 444. Consiliul popular jude
țean.

__Devize și măsurător! zn con
strucții.

JUDEȚUL HUNEDOARA

Școala de specializare postlicea- 
lă pentru industria metalurgică — 
HUNEDOARA, str. 23 August nr. 
17. Telefon 18 87. Ministerul In
dustriei Metalurgice.

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

Școala de specializare postlicea- 
13 pentru Industria metalurgică — 
CĂLAN. str. Crișana nr. 1. Tele
fon 14. Ministerul Industriei Me
talurgice.

— Electromecanic pentru mașini 
și utilaje (Învățămînt seral).

Școala de specializare postlicea- 
îă sanitară — HUNEDOARA, str. 
Nicolae Bălcescu nr. 1. Telefon 
19 48. Ministerul Sănătății.

— Asistentă medicală
— Asistentă de ocrotire
— Asistentă medicală de labo

rator.
— Asistentă medicală de pe

diatrie.
— Asistentă medicală de obste

trică șl ginecologie
— Tehnică dentară.

JUDEJUL IAȘI
Școala de specializare postlicea- 

lă pentru industria metalurgică — 
IAȘI, Șoseaua Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej nr. 132. Ministerul In
dustriei Metalurgice.

— Electromecanic pentru mașini 
șl utilaje (învățămînt seral).

Școala de specializare postlicea- 
lă sanitară — IAȘI. str. Nicolae 
Bălcescu nr. 28. Telefon 36 80 șl 
23 73. Ministerul Sănătății.

— Asistentă medicală
— Asistentă medicală de obste

trică șl ginecologie
— Asistentă medicală de pe

diatrie.
— Asistentă de ocrotire
— Asistentă medicală de labo

rator.
— Asistentă de farmacie.
e- Asistentă medicală de Igienă.
— Tehnică dentară.
Școala de specializare postlicea- 

lă financiară — IAȘI, str. Sărărlei 
nr. 35. Telefon 1 27 89.

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

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

Școala de specializare postlicea- 
lă pentru construcții — IAȘI, str. 
Bucium nr. 17. Telefon 1 24 88. Mi
nisterul Construcțiilor Indus
triale.

— Devize și măsurători în con
strucții (învățămînt seral).

— Desenator (învățămînt seral).
Școala de specializare postlicea- 

lă pentru Industria chimică — 
IAȘI, str. Sf. Sava nr. 16. Minis
terul Industriei Chimice.

— Aparatură electronică pentru 
instalații de automatizare în in
dustria chimică.

JUDEȚUL ILFOV
Școala de specializare postllcea- 

lă energetică — BUFTEA. Șo
seaua București — Tîrgoyiște, 
km. 21. Telefon 51 (Interurban). 
Ministerul Energiei Electrice.

— Instalații tehnlco-sanitare, 
încălziri centrale și ventilații.

JUDEJUL MARAMUREȘ

Școala de specializare postlicea- 
lă financiară — BAIA MARE. str. 
Progresului nr. 45. Telefon 32 89. 
Ministerul Finanțelor.

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

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

JUDEȚUL MEHEDINȚI
Școala de specializare postlicea- 

lă sanitară — TURNU SEVERUL 
str. Karl Marx nr. 5. Telefon 11,45. 
Consiliul popular județean.

>---- Asistentă medicală
— Asistentă medicală de pe

diatrie.

JUDEȚUL MUREȘ
Școala de specializare postllcea- 

lă sanitară — TÎRGU MUREȘ, 
str. Vordsmarthy nr. 8. Telefon 
39 68. Consiliul popular județean.

— Asistentă medicală
— Asistentă medicală de pe

diatrie.
__Asistentă medicală de Igienă
— Asistentă medicală de labo

rator.
— Asistentă de farmacie.
— Asistentă medicală de obste

trică și ginecologie
— Asistentă de ocrotire
— Tehnică dentară.
Școala de speoiallzare postlicea- 

lă pentru construcții —■ TG. MU
REȘ, str. Victor Babe? nr. 11. Te
lefon 4319. Consiliul popular ju
dețean.

— Devize și măsurători în con
strucții.

— Arhitectură.
— Sistematizare.
— Proiectări tn industria ener

giei electrice și termice.
JUDEȚUL NEAMȚ

Școala de specializare postlicea- 
lă sanitară — ROMAN, str. Sol
dat Porojan nr. 5. Telefon 19 79. 
Consiliul popular județean.

— Asistentă medicală
— Asistentă medicală de obste

trică și ginecologie
JUDEȚUL PRAHOVA

Școala de specializare postllcea- 
lă de petrol — PLOIEȘTI. B-dul 
Petrolului nr. 50. Telefon 2 35 82. 
Ministerul Petrolului.

— Electromecanic pentru apara
te de măsură și automatizări (în
vățămînt seral).

__ Proiectări în Industria chi
mică (învățămînt seral).

Școala de specializare postlicea- 
lă — CÎMPINA, str. Grlvițel nr. 
91. Telefon 23 65. Ministerul Pe
trolului.

— Electromecanic pentru mașini 
șl utilaje (învățămînt seral).

Escaladarea unui pisc este o 
treabă destul de anevoioasă ; o 
dată ajuns sus, însă, măreția pei
sajului recompensează, cel puțin 

îndoit, efortul

Foto : ARPAD BARTHA

CAMPING 
INTERNAȚIONAL 
AL TINERETULUI 
ÎN RETEZAT

Printre acțiunile inițiate de 
către B.T.T. menite să stimu
leze și să aprofundeze specifi
cul de turism pentru tineret se 
numără și Campingul interna
țional al tineretului din Rete
zat, care își va începe activita
tea la 18 august. Acest cam
ping, organizat de către Cercul 
de ocrotirea naturii din ca
drul B.T.T. in colaborare 
cu Comisia monumentelor 
naturii a Academici. R.S. 
România va reuni vreme 
de două săptămini, tineri din 
numeroase țări europene in 
Parcul național Retezat, situat 
în partea de vest a Carpaților 
Meridionali, la o altitudine de 
1 800 m. întreaga activitate se 
desfășoară sub semnul informă
rii și al realizării unui amplu 
schimb de experiență intre 
membrii cercului de ocrotirea 
naturii aț B.T.T. și tineri din 
Iugoslavia, Olanda, R. F. a Ger
maniei, Anglia. Suedia, Ceho
slovacia etc., care sint membri 
ai organismelor specializate in 
ocrotirea naturii, aparținind de 
Federația Internațională de 
•Tineret pentru Studierea și 
Conservarea Mediului Natural. 

„..■■'(Tri* cautijSing- vor fi prezentate 
rapoart.e '-și diapozitive privind

^PENTRU TIMPUL OV, LIB E R £

SUNETUL MUZICII rulează la 
Patria (orele 9; 12,.1; 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 HOTARITOARE rulează Ia 
Lumina (orele 9,15—16 în continu
are : 18.30 ; 20.45).

DRAGOSTE ȘI VITEZA rulează 
la Sala Palatului (ora 19,30) ; 
Republica (orele 9; 11,15; 13,45;
16.15; 18.45; 21,15), Festival
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 t 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 ;
18.30 ; 21) ; Favorit (orele 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Grădina Doina 
(orele 20,15) ; Grădina Tomls 
(orele 20,15) ; Parcul 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
11.30 : 13,45 : 16 ; 18,15 ; 20,30) —
orele 10 — Program pentru copii.

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

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

ocrotirea naturii și activitatea 
unor organizații de tineret in 
această direcție. La indemina 
tineretului se află, la Casa- 
laborator din Parcul național 
Retezat, o bogată bibliotecă cu 
cărți privind ocrotirea naturii 
și aparatura științifică necesară 
unor investigații biologice.

Programul prevede, alături 
de dezbateri, o seamă de acti
vități practice. Printre acestea 
se înscriu excursiile pe dome
nii : botanică, zoologie, ornito
logie. geologie, geografie etc. 
Participanții la camping vor 
mai avea prilejul să viziteze o 
seamă de localități românești, 
precum și Parcul dendrologie 
din Simeria, biserica Densuș 
din sec. XII, ruinele Sarmizege- 
tuzei etc.

sO ~i'' ' 'V' >> - z

CLUB-DISCOTECĂ
Un tinăr economist, Otto Bot- 

tler, și-a susținut recent proiec
tul de diplomă cu tema „Proiec
tarea, amenajarea, organizarea 
și dotarea unei discoteei-bar". 
Rezultatul : cu citva timp in 
urmă, la Complexul „Perla“ din 
Mamaia a luat ființă o intere
santă discotecă publică, cu un 
fond de 800 piese de muzică u- 
șoară modernă. Avind o capaci
tate de 260 de locuri, discoteca 
e vizitată zilnic de sute de tineri 
romàni și de peste hotare, ce-și 
petrec zilele de odihnă pe țărmul 
litoralului.

S. IOACHIM

AUGUST70
Dindu-se curs unei interesante 

inițiative a Comitetului munici
pal Brăila al U.T.C., zilele aces
tea se desfășoară la Clubul chi
miei din localitate concursul 
„August ’70“. La start s-au pre
zentat 8 echipe, reprezentante 
ale celor mai mari organizații 
U.T.C. din întreprinderile și in
stituțiile brăilene (uzinele „Pro
gresul“ și „Laminorul“. Șantie
rul naval, C.F.A., C.C.H. <|e.)

Din regulamentul concursului 
am desprins că echipele sint 
alcătuite din cîte 7 tineri, dintre 
care doar unul răspunde la în
trebări, după consultarea prea
labilă cu ceilalți coechipieri. Ce
lor 6 întrebări, care se află în 
plicuri sigilate, li se mai adaugă 
încă una pusă, reciproc, de 
fiecare echipă. Concursul se des
fășoară pe parcursul a 8 seri, 
pină la 22 august, de fiecare 
dată îptilnindu-se cite două e- 
chjjie. dintre care, in funcție de 
puîictcTe acumulate, una se va 
califica în fazele superioare. *

O producție a studiourilor polo
neze în regia lui Jerzy Ziernik 
operator fiind Jerzy Chlusky. Pe 
genericul acestei acide satire la 
adresa birocrației îl vom vedea 
pe DAMIAN DAMIANECKI

11,15; 13,30; 16; 18,15); 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 
Ia Grivlța (orele 10 ; 16 ; 19.30) ; 
Flamura (orele 10 : 16 ; 19,30).

FREDDY ȘI ClNTECUL PRE
RIEI rulează la înfrățirea (orele 
15,30; 17,45; 20), Crlngași (orele 
15,30; 18; 20,15).

ACEASTĂ FEMEIE rulează la 
Buzești (orele 15,30 ; 18) ; Arta 
(orele 15.30 ; 18) ; Grădina Arta 
(orele 20,15) ; Grădina Buzești 
(orele 20,30) ; Progresul Parc 
(orele 20,15).

Participanții la concursul „Au
gust ’70“ au avut de parcurs o 
bibliografie bogată, care a cu
prins materiale din istoria 
P.C.K., hotărîri de partid și de 
stat, Documentele Congresului 
al X-lea al partidului, cele ale 
Congresului al VUI-lea al U.T.C. 
De asemenea, concurenții trebuie 
să cunoască și aspecte privind 
construcția principalelor obiec
tive industrial-economiee din 
patria noastră.

Inițiatorii concursului au mai 
hotărit ea fiecare organizație 
participantă să prezinte in fața 
juriului și a spectatorilor și 
o brigadă artistică de agitație, ai 
cărei program să fie dedicat zi
lei de 23 August.

La întreceri vor participa — 
se estimează — peste 8 000 de 
spectatori.

Un punct de atracție îl va 
constitui pentru aceștia și fap
tul că în încheierea fiecărei seri 
de concurs va avea loc un pro
gram cultural-distractiv, menit 
să contribuie la destinderea și 
petrecerea in mod plăcut a ci 
torva ore in tovărășia muzicii ți 
dansului.

I. BEI.CIUGAN

ELEVI-ARHEOLOGI

sint a- 
deosebit 
înțelege- 
denumită

De curind, s-a închis tabăra 
arheologică pentru elevi devla 
Cheile Baciului, județul Cluj. 
Organizată in fiecare an, o dată 
cu vacanța de vară, de către 
cercul de istorie al Liceului nr. 
11 din Cluj, tabăra asigură — 
încă de la înființarea sa, cu 3 
ani in urmă — condiții prielnice 
pentru ca elevii să-ți poată dez
volta atit pasiunea pentru stu
diul istoriei poporului nostru, eit 
ți deprinderea cu munca de cer
cetare științifică. Printre desco
peririle din acest an, efectuate 
sub îndrumarea profesorului de 
istorie Attila Palko și a specia
liștilor de la Muzeul de istorie 
din Cluj se numără numeroase 
unelte din piatră, printre «are 
dălți și topoare șlefuite ; de a- 
semenea, fragmente de ceramică 
neârsă, statuete din piatră, 4 
schelete umane, oase de a- 
nimale etc. Descoperirile ar
heologice de aici 
preciate ca fiind 
de importante pentru 
rea culturii neolitice. 
Și cultura Criș de către arheolo
gii români, veche de peste 6 000 
ani. Cei 50 de elevi ai cercului, 
impărțiți pe grupe, au lucrat la 
descoperirea unor așezări u- 
mane, dintre care unele au fost 
deja dezgropate anul trecut 
Deocamdată au fost scoase la 
suprafață fragmente de ceramică 
nearsă dintr-un vas de mari 
proporții, în care se crede că se 
păstrau cereale, unelte din pia
tră ți silex. Ceea ce i-a impre
sionat mai mult pe elevi au fost 
statuile de animale descoperite 
aici, printre care capete de ber
beci care atestă domesticirea a- 
■ imalelor de către triburile de 
păstori ți agricultori de pe a- 
ceste meleaguri. De asemenea,«, 
s-ău destoperlt impresionante

DREPTUL DE A TE NAȘTE ru
lează la Dacia (orele 8.45—20.30 In 
continuare) ; Lira (orele 15.30 ; 
18) ; Grădina Lira (orele 20.1» : 
Miorița (orete 11 ; 15 : 17.30 ; 20).

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

M A RUJE VACANȚE rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30 ; 17,45 ; 
20».

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

SUR SEMNUL LUI MONTE 
CRIȘTO rulează la Cotrocenl (o- 
rele 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Vitan (o- 
rele 15,30 ; 18) : Grădina Vitan 
(orele 20,30).

NOUL ANGAJAT rulează la 
Volga (orele 16 : 18,15 : 20,30) : Mo
șilor orele 15.30 ; 18) ; Grădina
Moșilor (orele 20.15).

FRAȚII SAROYAN rulează la 
Viitorul (orele 20) ; VĂ PLACE 
BRAHMS 7 (orele 16 ; 18).

AȘTEAPTĂ PINĂ SE ÎNTU
NECĂ rulează la Popular (orele 
15.30; 18; 20,15), Cosmos (orele
15.30; 18; 20,15).

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

VlNĂTORUL DF. CĂPRIOARE 
rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 
18 ; 20.15).

SALARIUL GROAZEI rulează 
Ia Rahova (orele 15,30 18) ; Gră
dina Rahova (orele 20,30).

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

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT : rulează la Ferentari (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

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

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

GHICI CINE, VINE LA CINA 7 : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20). 

sculpturi reprezentind capete de 
oameni, foarte expresive.. Un alt 
grup de elevi au avut drept șan
tier arheologic comuna Baciu, 
unde de mai mult timp se fac 
săpături pentru descoperirea u- 
nor amfore daco-roinane din se
colul 4. In vara aceasta, elevii 
au mai scos la suprafață frag
mentele unei amfore, unelte, 
schelete de animale etc. Elevii 
prezenți in tabără au alternat 
cercetările lor de istorie cp 
jocuri distractive, seri de poezie 
și dans, jocuri de tabără.

M.C.

SIMPOZION DE 
FOTOGRAMETRIE

In Capitală, s-au desfășurat 
recent lucrările primului sim
pozion de fotogrametrie, orga
nizat sub egida Academiei. 
L-am rugat mai intii pe ing. 
TR. TEODORU, responsabilul 
acestui sector în cadrul Acade
miei, să ne precizeze obiectul 
fotogrametriei.

— Este vorba de o metodă 
modernă de obținere, prin in
termediul unei aparaturi des
tul de complicate instalate 
la bordul unui avion ce zboară 
la altitudini începind de la 
4 000 m — a unor imagini de
taliate și exacte ale reliefului 
și vegetației terestre. Prin in
troducerea acestor fotografii în 
aparate speciale, se. obține o 
imagine stereoscopica. tridi
mensională. perfect concordan
tă cu punctul fotografiat și 
care, desigur, nu poate fi dată 
de fotografierea obișnuită.

— In ce constă valoarea prac
tică a fotogrametriei ?

— Prin aplicarea acestei me
tode în geografia arheologiei 
etdi nu numai că se realizează 
importante economii, bănești, 
dar se fac și lucrări altfel im
posibil de realizat — sau rea
lizabile cu mari doze de incer
titudine. Un exemplu. Dintr-o 
pădure trebuie exploatată o a- 
numită esență lemnoasă, a că
rei arie de răspîndire nu e pre
cis delimitată. Simpla fotogra
fiere din elicopter sau delimi
tarea la sol ar dura mult timp 
și nici n-ar da rezultatele 
scontate. Prin fotogrametrie, nu 
numat că se obține imaginea 
exactă a respectivei esențe lem
noase, prin diferențierea colo- 
ristică de alte esențe, dar se ., 
poate număra chiar fiecare ar- 
boje. Un rol hotăritor îl are fo- 
țp^rrfrnetria în luarea deciziilor 
j’îrtVifrcU amenajarea teritoriului, 
ciTrisfrucția obiectivelor indus-

Teatrul „C. Tănase“ (la Grădina 
Boema) : SONATUL LUNII — ora 
20 ; A.R.I.A. (la Teatrul de vară 
„Herăstrău“) : SOSESC DISEARA 
— ora 20.

PROGRAMUL I
• 10,00 Deschiderea emisiunii 

de dimineață. Reluări la cererea 
telespectatorilor. Roman-foileton : 
..Iluzii pierdute“ (II) • li,00 Cîntă 
fanfara. Program interpretat de 
Fanfara trupelor de pază și secu
ritate • 11,25 închiderea emisiu
nii de dimineață • 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Emisiune în limba maghiară
• 18.00 Mult e dulce și frumoasă. 
Emisiune de conf. dr. Sorin Statl
• 18,25 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto • 18;40 Ca
dran internațional * 19,20 ,1001 de 
seri — emisiune pentru cei miei
• 19,30 Telejurnalul de seară,
• 20,00 Roman-foileton : „Moara 
de pe Pad“ (III) * 21,10 Dezbateri 
ideologice. Spirit creator în con
ducerea vieții sociale • 21,40 Sea
ră de operetă : ..Voievodul țigani
lor“ de Johann Strauss. Interpre
tează un colectiv de . la Teatrul 
Liric din Constanța • 22,40 Tele
jurnalul de noapte • 22.50 Viața 
literară.
PROGRAMUL II

• 20,00 Pagini de muzică româ
nească. Lucrări de ; Ion Dumitres- 
cu, Theodor Grigoriu. Aurel Stroe
• 21,00 Grație ți poezie — emisiu
ne de balet • 21,20 Arte frumoase. 
Prin muzeele lumii : Galeria Tre- 
tiakov • 21,50 Film serial ; „Trăi 
prieteni“ (VIII). 

triale ți a așezărilor omenești, 
devadindu-se. o sursă, de infor
mații exacte și indispensabile. 
Graduț de precizie este atit de 
mare, incit momentan in foto
grametrie erorile nu mai sint 
admise deeît la nivelul micro
nului și uneori nici la acest 
nivel.

— Ce s-a făcut pină acum în 
țara noastră, in acest domeniu ?

. — în prezent, întreg terito
riul României este fotografiat 
din avion, de Ia diferite înăl
țimi. Pe baza fotogramelor, 
geografii au reușit să studieze 
în amănunțime Delta Dunării 
și să descopere numeroase delte 
submerșe (ascunse de suprafața 
apei și -inaccesibile ochiului). 
Astfel, s-a putut deduce ten
dința acestor nisipuri și a fost 
posibilă' prevenirea astupărilor 
care amenință să oprească 
cursul apei. Asemenea lucrări se 
efectuează permanent în Delta 
Dunării.« In același timp, s-au 
realizat hĂrți in funcție de dife
rite caracteitstlti ale reliefului 
ș;, vegetației. De altfel, lucrările 
simpozionului, desfășurate în 
șapte comisii, au evidențiat 
existența unei largi și solide' 
baze de plecare pentru extin
derea aplicării fotogrametriei 
in anii viitori. Pregătirea ca
drelor și fabricarea aparaturii, 
din care deja avem prototipuri, 
constituie principalele proble
me ce trebuie soluționate cit 
mai repede. De aceea, printre 
altele, ne gîndim să propunem 
înființarea unor cercuri de 
fotogrametrie pentru pionieri și. 
pentru elevii liceelor în ca
drul simpozionului s-a propus 
înființarea Comitetului Național 
de Fotogrametrie, pe lingă Aca
demia R.S.R. și organizarea, in 
aprilie 1971, a unui simpozion 
cu participare internațională.

VICTOR RAREȘ

Studiul laserilor cu corp so
lid conduce la descoperiri cu 
adevărat spectaculoase. In la
boratoarele Institutului de fi
zică atomică se fac noi de
terminări cu ajutorul apara

turii moderne

• COMPLEX SPOR
TIV LA BRĂILA

Tinerii de la Uzina „Progre
sul“ din Brăila se vor bucura 
în curind de un nou complex 
sportiv, care a început să se 
contureze în apropierea uzinei, 
în cartierul Brăilița ți la înăl
țarea căruia au depus nume
roase ore de muncă voluntar- 
patriotică.

Stadionul dispune deocam
dată de 8 000 de locuri (in fi
nal va avea o capacitate de peste 

20 000), de un teren de fotbal șt 
vestiare moderne. Urmează să 
fie amenajată și pista de atle
tism. Viitorul complex sportiv 
al uzinei „Progresul“ va mai 
cuprinde terenuri de handbal, 
volei, baschet ți un bazin de 
inot.

I. B.

• LA TECHiRGHIOL
Tezaurul balneologie al Te- 

chirghiolului se va îmbogăți în 
curind cu un nou complex sana- 
torial. Pe malul lacului cu ace
lași nume a fost deja turnată 
fundația unui nou obiectiv bal
near. Noul complex sanâtorial, 
avtnd bază de tratament ți blo< 
alimentar propriu, va cuprinde 
două edificii cu o capacitate de 
850 de paturi, un pavilion pen
tru tratament, precum ți sală de 
mese pentru 550 de locuri.

Pe lingă obișnuitele secții de 
balneoterapie, nămolterapie, bi- 
droterapie, fizioterapie etc., baza 
de tratament a complexului va 
dispune de o secție de gimnasti
că medicală ți de un cabinet de 
masaje. Aci, sub supravegherea 
unui personal de specialitate, 
vor fi efectuate împachetări cu 
nămol, băi solare, galvanice ți 
de lumină.

H. Z.
——— ... .

încă 90 de săli de

clasă pentru elevii 

teleormăneni

In acest an, elevii din 
județul Teleorman vor a- 
vea la dispoziție încă 90 
de săli de clasă. Astfel, 
noua școală de 4 ani de 
la Lița a ți fost termina
tă. iar la școlile generale 
din Roșiori de Vede. Yla- 
vrodin, Traian, Tătărăștii 
de Jos. Lisa, lucrările sint 
in stadiu final.

Consiliile populare și 
cadrele didactice acordă, 
totodată, o deosebită a- 
tenție lucrărilor de repa
rații ți CUrățire a țcolilor 
existente, dotării lor cu 
mobilierul necesar, cu 
materialul documentar, 
aprovizionării cu combus
tibil, astfel incit să asi
gure elevilor condiții cit 
mai bune de pregătire in 
noul an țcolar.

UNU LA OBÎRȘIA.
TREI LA SEVERIN...

„Două la primărie, optspre
zece, patru la școli, douăzeci și 
patru, două la cairindală lâ Sf. 
Niculae, treizeci...“. Mi-am rea
mintit de numărătoarea lui 
Pristanda din „O scrisoare pier
dută“. de Caragiale. zilele tre
cute la Obîrșia de Cimp, in ju
dețul Mehedinți. încercând n 
confruntare a numărului de ute- 
ciști înscriși în evidențele or
ganizației cu numărul celor 
existenți în comuhă. am dat 
peste 0 disproporție uimitoare, 
în hirtii, de trei ori mai multi 
deeît în. comună. „De trei ani, 
comitetul județean U.T.C. nu 
ne-a mai permis să operăm ie
șirile celor plecați din sat. cu 
toate că le-am eliberat și bilete 
de mutare. în aceeași situație 
se află și cei care au depășit 
vîrsta“ — imi declară tovarășul 
Dumitru Stegaru, secretarul co
mitetului comunal U.T.C. Dacă 
așa ține Comitetul județean 
Mehedinți al U.T.C. să dove
dească „puterea“ organizațiilor 
din județ (printr-un număr 
scriptic, exagerat) sugerăm acti
vului acestui comitet să reci
tească ,,O scrisoare pierdută“. 
Poate, cine știe, vor ajunge și 
la o altă soluție...

N. COȘOVEANU

• •••••
(Urmare din pag. I) 

eontinuîndu-și nestingheriți Bir
turile, niinorii au prins curaj și 
de la drumurile făcute prin Ca
pitală au trecut la altele mai 
lungi spre Constanța, Brașov, 
Tumit-Severin etc., după care a- 
bandonau mașinile prădate și 
uneori deteriorate. In luna iuljp 
minorii șu fost prinși și în depo
zițiile lor au reconstituit în amă
nunt toate infracțiunile.

Unul dintre primii complici 
morali este un tînăr șofer cunos
cut cu porecla „Nelu Blondu“. 
Citez din declarația minorului 
Ilie Constantin : ..în luna februa
rie am mers la clubul muncito
resc din strada Buchetului unde 
jucam ping-pong și cu această 
ocazie l-am cunoscut pe un cetă
țean care era șofer și lucra pe o 
basculantă. L-am rugat să mă ia 
și pe mine cu mașina. M-am dus 
cu el și am învățat să conduc 
mașina“. Doar o simplă bunăvo
ință iresponsabilă ? Dacă ne gîn
dim că șoferul l-a folosit un timp 
de Constantin ca ajutor, punin- 
du-1 să Îndeplinească diferite 
munci și drept recompensă îi în
credința volanul, observăm că nu 
mai este vorba chiar de o simplă 

bunăvoință. Oricum, rămîne în 
sarcina acestui tînăr șofer actul 
iresponsabil de a încredința vo
lanul unui minor.

Este evident că după „lecțiile” 
primite de la „Nelu Blondu“ Ilie 
Constantin a fost stăpînit de do
rința de ,a încerca de unul singur 
volanul unei mașini în mers. Oca
zia s-a ivit atunci cînd Georgescu 
(singurul minor cu antecedente 
penale) i-a propus : „Dacă știi să 
conduci hai să furăm mașini și 
să ne plimbăm cu ele“ — lucru 
pe care l-au și făcut imediat. Din 
acel moment minorul Ilie Con
stantin, care lucra undeva la o 
cooperativă, părăsește munca a- 
devărată și se dedică unei noi 
„cariere“. Să reținem că actul 
„binevoitorului“ șofer reprezintă 
una din condițiile — de ordin 
practic — care au precedat mo
mentul inițial al infracțiunii.

Mai departe, de-a lungul acti
vității infracționale au mai apă
rut și alți „binevoitori“, unii de
venind direct martori ai furturi
lor. După o aventură de-o noapte 
cu un „Fiat 1 300“, Ilie Constan
tin a scos aparatul de radio de la 
mașină și l-a vîndut unui șofer. 
De data aceasta o identitate pre
cisă ; Petre Matei, str. Codrii 
Neamțului. EI a fost chemat la 
miliție în legătură cn obiectul

NIMENI N-A OPRIT 
MAȘINA INFRACTORILOR

cumpărat. Declară că n-a știut 
nimic și este crezut cu destula 
ușurință. în realitate, gîndindu-se 
la un avantaj material imediat — 
un aparat de radio pentru mgși- 
nă, cu trei sute de lei 1 — Matei 
n-a întrebat nimic de provenien
ța obiectului deși era la mintea 
oricui că un puști de 17 ani, îm
brăcat modest, nu posedă o ma
șină Fiat 1 300 și deci nu poate 
vinde ceva care îi aparține. Fa
cem apel la conștiința civică cînd 
spunem că sesizînd fapta orga
nelor în drept. Petre Matei ar fi 
putut curma cu o lună mai de
vreme seria furturilor de auto
turisme.

Așadar, eroii noștri au conti
nuat. La un moment dat au a- 
juns cu o mașină Fiat 1 300 la 

Turnu Severin. La acest drum, 
din grup lipsea Constantin și 
conducea autoturismul Georgescu, 
care învățase între timp cum se 
manevrează völanul. La un mo
ment dat, pe șoseaua nouă, ce 
leagă Severinul de Orșova eroii 
noștri au rămas cu mașina în 
pană de benzină. Georgescu a 
oprit un autocamion „Bucegi“ de 
culoare albastră și i-a cerut șo
ferului (un tînăr) benzină în 
schimbul aparatului de radio de 
la bordul „Fiat“-ului. Șoferul a 
acceptat și i-a pus în rezervorul 
turismului patruzeci de litri de 
benzină. In acest timp — minute 
întregi —■ Georgescu a demontat 
aparatul de radio. Am precizat 
„minute întregi” fiindcă în felul' 
acesta este limpede că 'șofețul 

autocamionului a avut timp să 
constate toate neregulile — o ma
șină furată și lingă ea cîțiva ti
neri vagabonzi, hămesiți de foa
me și fără bani. S-a gîndit evi
dent. dar a acceptat ideea com
plicității și a furat chiar el (nu 
este credibil să fi transportat cu 
el 40 de litri de benzină, pro
prietate personală). Din păcate, 
nu-i cunoaștem numele și nici 
numărul mașinii sale. Sperăm 
însă ca organele în drept să-l 
descopere și să-l admonesteze 
după merit.

Urmează apoi și cîțiva martori 
cu totul anonimi. Infractorii au 
trecut, în drumurile lor, prin 
multe orașe. Au oprit în locuri 
publice de parcare. în : piețe, în 
Țâța stațiilor de benzină etc. Oare

nimeni să nu se fi mirat, lâ Pi
tești. la Craiova. la Tr. Severiu, 
la Ploiești, la Urziceni etc., că 
dintr-o mașină elegantă (au furat 
Fiat 1300, 1 500, 1 800, Opel
etc.) coboară 4 puști a căror în
fățișare nu aduce cu a turiștilor, 
fie români, fie străini? Oare ni
meni nu s-a întrebat cine le-a dat 
pe mîini, unor copii aproape, o 
mașină elegantă și nimeni n-a 
făcut nici o legătură cu anunțu
rile regulate din presă : „a dis
parat Fia tul nr... ?“. Probabil că 
an fost oameni care s-au întrebat 
și au găsit și răspunsul logic, dar 
întrucît n-au mișcat un deget se 
cheamă că au ridicat din umeri : 
De ce să se amestece ? De ce să 
se complice ? O condamnabilă a-
Studine de nepăsare. Fără a'face 

nimănui proces de intenție tre
buie spus că uneori a fost vorba 
chiar și de încălcarea eticii pro
fesionale ; mă refer Ia agenții de 
circulație care au văzut mașinile 
furate. Oameni ebișnuiți să apre
cieze dintr-o privire o neregulă 
Cît de mică, O încălcare fie ea și 
minoră a regulilor de circulație, 
au trecut cu privirea candidă 
peste prezența la volan a unor 
puști care conduc nesigur și a 
însoțitorilor care sînt de aceeași 
vîrstă. Aceasta nu înseamnă alt
ceva deeît o serioasă comoditate 
profesională ; o comoditate foarte 
nocivă într-o asemenea profesie. 
Spunînd astfel ne gîndim și la 
ultimul exemplu pe care-1 con
semnăm. într-o zi, la intrarea în 
Pitești, venind dinspre Craiova, 
eroii noștri au oprit în dreptul 
unei livezi cu pomi încărcați eu 
fructe. Dumitra Păunoiu a fost 
prins furînd fructe de către un 
paznic ; ceilalți s-au urcat în ma
șină și au fugit. Paznicttl l-a pre
dat pe minor unui lucrător de 
miliție care tocmai trecea pe șo
sea cu o motocicletă. Acesta l-a 
chestionat. întrebările și răspun
surile sînt citate după declarația 
verbală făcută la cererea noastră 
în fața ofițerului anchetator de la 
secția IV :

—■ De unde ești ?
•— Din București.
— Și cum ai ajuns aici ?
— Cu mașina unchiului meu, 

care a plecat adineauri.
Lucrătorul de miliție i-a con

fiscat apoi cîteva pixuri de tip 
surpriză (pe suprafața lor, la di
verse înclinări apar desene cu 
nuduri de fentei). Deci a avut 
grijă ca eroul nostru, dată fiind 
vîrsta, să nu poarte cu el ase
menea lucruri, l-a mustrat pentru 
cireșele furate și apoi i-a spus la 
revedere. Evident că s-a grăbit și 
credem că era una din îndatoriri
le sale profesionale să cerceteze 
ce este cu „unchiul“ care-și pă
răsește nepotul în plină șosea, să 
întrebe paznicul dacă a văzut 
mașina și ce fel de oameni erau 
la volan etc. Ar fi fost cel mai 
în măsură să curme în acel mo
ment furturile comise de cei 
patru.

★
Eroii noștri, minorii, sînt acum 

în atenția organelor penale. Va 
avea loc un proces, vor fi con
damnați. Pe fețele lor se citește 
regretul. Am vrea însă ca rîndu- 
rile noastre să incite regretul și 
o serioasă meditație și acelor oa
meni care au fost martori pasivi 
ai curselrtr nebunești despre care 
ahi vorbit aici.



„Perfecționarea multilaterala a societății noastre socialiste cere 

atît o linie generală clară, cît și o intensă muncă organizatorică 

pentru traducerea ei în viață. De aceea, o importanță fundamentală 

are stabilirea celor mai corespunzătoare forme organizatorice și 

metode de lucru, care să țină sea ma de cerințele fiecărei etape prin 

care trece societatea noastră, de problemele arzătoare ridicate de 
viață".

NICOLAE CEAUȘESCU
Din Raportul C.C. al P.C.R. la Con greșul al X-lea

UN
PROCES 
ATOT
CUPRIN
ZĂTOR 
CARE

Problemele perfecționării întregului organism social se în
scriu între preocupările fundamentale permanente din ultimii 
ani ale partidului ți statului nostru. Pe traiectul liniilor directoa
re stabilite de Congresul al IX-lea, Conferința Națională a 
partidului din decembrie 1967 a elaborat un program cuprin
zător de măsuri de perfecționare a întregii vieți sociale. O 
parte dintre acestea s-au înfăptuit pînă la Congresul al X-lea aj 
P.C.R. care a formulat sarcini noi pentru evoluția pe o treaptă 
superioară a societății noastre și făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Unele aspecte ale acestui amplu proces de perfecționare fac 
obiectul dezbaterii la „masa rotundă" organizată de redacția 
noastră. Participanți : conf. dr. Constantin Vlad ; prof. dr. docent 
Ion Ceterchi ; conf. dr. Petre Pînzaru ; Fred Mahler, director 
adjunct al Centrului de Cercetări pentru problemele tineretului; 
Maria Larionescu, cercetătoare la Institutul de filozofie al Aca
demiei de științe sociale și politice.

C. VLAD. — în. centrul pro
cesului de perfecționare se află 
înfăptuirea rolului Partidului 
Comunist Român de forță poli
tică conducătoare a întregii so
cietăți, îndeplinirea de către 
partid — în fapt și de drept — 
a rolului de centru vital al în
tregului organism social. Ace
sta este rezultatul unui înde
lungat proces istoric, al devo
tamentului cu care partidul 
nostru, care peste puțin timp va 
sărbători gloriosul jubileu al 
celor 50 de ani de la înființare, 
s-a dedicat în aceste decenii in
tereselor fundamentale ale cla
sei muncitoare, ale poporului, 
ale națiunii noastre. întregul 
proces de perfecționare a vie
ții sociale pornește de la pre
misa fundamentală că rolul 
conducător al partidului, al or
ganizațiilor de partid în în
treaga viață socială crește con
tinuu.

Nu e vorba de decretarea 
unui rol conducător oarecare, 
ci de faptul că în interiorul 
procesului de perfecționare se 
integrează organic această pre
zență activă, de avangardă a 
partidului, atribuțiile și răspun«- 
derile ce revin organizațiilor 
de partid, comuniștilor.

Cuprinzînd în rîndurile sale 
pe cei mai înaintați fii ai na
țiunii noastre, partidul întreți
ne o legătură indestructibilă 
cu cele mai largi mase, duce în. 
mase înțelepciunea sa și preia 
de la mase tot ce reprezintă în
țelepciunea acestora, face ca 
partidul să fie prezent pretu
tindeni ca factor politic, ideo
logic, dinamizator, organizator, 
promotorul procesului de per
fecționare și conducătorul ei 
nemijlocit.

Una din orientările de bază 
pe care le înfăptuiește partidul 
nostru, anume atragerea mase
lor la conducerea vieții socia
le, are semnificații mai profun
de decît îi atribuim uneori. Iată 
de ce: în. procesul de perfecțio
nare societatea noastră își pro
pune să folosească cele mai îna
intate cuceriri ale științei și 
tehnicii, toate mijloacele de 
care dispune omul contempo
ran pentru raționalizarea acti
vității sale. Ar putea însemna 
oare aceasta că ne îndreptăm 
spre o societate tehnocratică,

care limitează inițiativa umană, 
care afectează dimensiunile pre
zenței și rolului factorului 
uman ? Bineînțeles, nu. Ceea ce 
făurește știința și tehnica con
temporană rămîne doar un fac
tor potențial fără pregătirea și 
acțiunea corespunzătoare a o- 
mului. Ne întîlnim aici cu rea
lizarea îr» condițiile socialismu
lui a uneia din lozincile cele 
mai răspîndite în viața politică 
și socială, în disputele și în 
lupta politică și ideologică din 
societatea apuseană, anume a 
lozincii participării.

La noi participarea se reali
zează în mod integral și in for
me care-i asigură eficiența so

ciale ci a vieții sociale în an
samblu. întruchipează astfel, 
dacă ne referim la economie, 
dubla calitate a oamenilor mun
cii de proprietari colectivi ai 
mijloacelor de producție și de 
producători.

X. CETERCHI. — Un alt as
pect al perfecționării vieții so
ciale în care se afirmă nemijlo
cit rolul de conducător al par
tidului este definit de sarcina 
de a rezolva o serie de pro
bleme teoretice și practice pen
tru găsirea celor mai potrivite 
soluții care converg spre acce
lerarea procesului social, spre 
activizarea maselor și luarea 
deciziilor optime. Vorbind de

că numai găsind răspunsul la 
aceste probleme teoretice se 
pot asigura și soluțiile practice 
cele mai potrivite căilor de 
perfecționare.

Aminteam mai sus proce
sul de adoptare a decizii
lor. Desigur, el comportă mul
te aspecte. Aș sublinia două 
trăsături semnificative pentru 
societatea noastră contempora
nă : îmbinarea laturii științifi
ce a pregătirii acestor decizii 
cu latura participării, și aportul 
pe care atît specialistul cît și 
cetățeanul în general, trebuie 
să-1 dea și poate să-l dea la 
găsirea acestor soluții. în acest 
ser.6 sint semnificative efortu-
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cială, exprimînd totodată în
făptuirea drepturilor și liber
tăților de care se bucură cetă
țenii țării fără deosebire de sex, 
naționalitate, vîrstă etc. De ce 
se asigură această participare ? 
Pentru că pe drumul deschis de 
23 August, revoluția populară, 
construirea socialismului au 
schimbat din temelii întreaga 
înfățișare a țării, a societății 
noastre. în condițiile cînd con
ducerea societății aparține po
porului, cînd în fruntea poporu
lui se află partidul comunist, 
noțiunea de participare dobîn- 
dește sensuri și valențe noi, 
calitativ superioare. Ea asigură 
efectiv participarea maselor nu 
numai la conducerea vre
unuia din domeniile vieții so-

găsirea unor soluții teoretice mă 
gîndesc la o serie de proble
me fundamentale ale teoriei 
construcției socialiste care se 
pun în etapa attuală, cum sînt 
acelea referitoare la întărirea 
rolului conducător al partidu
lui în societate, la funcțiile sta
tului. rolul activ și importară
ți națiunii socialiste, unitatea 
dintre general și particular în 
soluționarea problemelor con
strucției societății. socialiste 
multilateral dezvoltate. Această 
problematică frămîntă gîndirea 
marxistă contemporană, iar 
partidul nostru a dovedit mul
tă putere de discernămint, reu
șind să ofere răspunsuri care 
corespund realităților societății 
contemporane, specificului so
cietății noastre. Fără îndoială

rile și preocupările partidului 
nostru pentru dezvoltarea știin
ței în toate domeniile nu nu
mai pe plan instituțional, prin 
reorganizările care au avut loc, 
dar prin însăși modalitatea de 
a concepe procesul de creație 
și de cercetare științifică, cli
matul în care are loc, efortul 
depus de oamenii de știință de 
a găsi soluții cu adevărat r.oi în 
fiecare domeniu de cercetare, 
de a depăși acele perioade 
cînd adeseori cercetarea era 
înlocuită cu repetarea unor a- 
devăruri generale, adeseori ba
nale. Pe de altă parte, subli
niem crearea condițiilor, a for
melor instituționale, a climatu
lui necesar ca mase cît mai 
lțirgi să poată participa la a- 
doptarea acestor decizii. S-a

vorbit despre îmbinarea calită
ții de proprietar și producător 
pe care o au oamenii muncii 
din țara noastră ; eu aș vorbi 
și de îmbinarea calității cetă
țenilor de deținători ai puterii 
și de realizatori ai acestei pu
teri ; a calității lor de subiect și 
obiect al conducerii, pentru că 
într-adevăr societatea noastră 
nu este o societate tehnocrată, 
ci o societate în care diferența 
între guvernanți și guvernați, 
se șterge tot mai mult, pe măsu
ră ce masele largi chemate 
să-și spună părerea în cele mai 
diferite probleme ale societății 
noastre, vor aduce tot mai mult 
un aport competent și eficient.

P. PÎNZARU. — Reiese că în 
esență —■ nota definitorie a 
procesului de perfecționare a 
vieții sociale sub raportul con
ținutului și orientării lui funda
mentale, pentru care partidul 
nostru militează consecvent, o 
reprezintă introducerea metode
lor științifice de conducere și 
de realizare în toate domeniile 
de activitate, fapt care asigură 
eficiență procesului de perfec
ționare. Introducerea științei în 
întregul nostru sistem social, în 
activitatea. și relațiile sociale 
înseamnă în principal raționali
zarea acestor activități. Tot
odată, în corelare strînsă cu 
introducerea metodelor științi
fice de conducere și de activi
tate se realizează pătrunderea 
și mai profundă și mai intimă 
în întregul organism social a 
principiilor și a idealurilor po
litice, filozofice și etice ale 
partidului nostru. Alături de 
știință aceste principii și idea
luri sînt factori esențiali ai 
perfecționării vieții noastre so
ciale.

C. VLAD. — După cum se 
știe, conducerea partidului nos
tru a atras atenția asupra nece
sității însușirii elementelor ști
inței conducerii de către toate 
cadrele de conducere și de ma
sele largi, la nivele di
ferite. In această privință, 
un cîmp foarte larg se 
deschide în fața tineretului. Aș 
spune că fiecare tînăr, viitor 
specialist intr-un > domeniu sau 
altul, trebuie să-și însușească 
și o serie de cunoștințe care 
să-l ajute să participe la viața 
socială și la conducerea aces
teia.

ANGA
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C. VLAD. — Perfecționarea 
vieții sociale la noi în țară 
este un proces care pri
vește și cuprinde. întregul 
organism social, propunîrfdu-și 
să ridice pe o treaptă calitativ 
superioară organizarea și con
ducerea activității economice, 
sociale, politice, ideologice, a 
învățămîntului, toate sferele 
vieții sociale. De unde decurge 
necesitatea unul proces atît de 
amplu de perfecționare ? Nece
sitatea perfecționării conducerii 
vieții sociale răspunde unor ne
voi profunde ale unui organism 
viabil, aflat în plină dezvoltare, 
a cărui evoluție ridică inevita
bil probleme și aspecte noi. 
Perfecționarea vieții sociale ur
mărește să asigure ca întreaga 
noastră societate să se dezvolte 
intr-un sens ascendent și în
tr-un ritm susținut, să devină 
o societate modernă, contempo
rană, capabilă să învingă rămî- 
nerile în urmă, să pună în va
loare marile potențe ale orîn- 
duirii socialiste, care fac din a- 
ceașta o orînduire superioară 
istoricește capitalismului. Dacă 
avem în vedere că această evo
luție nu privește un organism 
închis în sine, izolat de dezvol
tarea istorică actuală, ci în re
lație cu epoca noastră, caracte
rizată între altele printr-o pro
fundă revoluție științifică și 
tehnică ce urmărește să așeze 
pe temeiuri noi importante do
menii ale activității umane, a- 
tunci decurge că procesul de 
perfecționare a vieții sociale 
pune în evidență o concepție 
profund dialectică, istorică a 
Partidului Comunist Român 
despre dezvoltarea societă
ții. Intr-adevăr, partidul por
nește în elaborarea măsu
rilor de perfecționare, toc
mai de la concepția că socie
tatea socialistă este un orga
nism viu, dinamic, care trebuie 
sa se dezvolte prin promovarea 
a ceea ce este nou, avansat, îna- 
’"‘Ș! în .creația umană mon
diala ; că acest organism, care 
are posiblități nelimitate de au
todezvoltare, de autoperfecțio- 
nare, pentru a-și valorifica a- 
cește posibilități, trebuie să se 
autoînnoiască în toate compo
nentele sale. Ne întîlnim aici 
cu înțelegerea profundă a tipu
lui de dialectică specifică so
cietății socialiste, o dialectică 
care include negația vechiului, 
contradicția neantagonistă prin 
natura ei, care apare și se re
zolvă pe fondul general al uni
tății societății socialiste ; c 
unitate multiplă, multilate
rală, multifuncțională, care 
privește viața economică, re
lațiile dintre toate clasele 
și categoriile sociale, ra
porturile dintre baza economi
că și suprastructură, dintre exi
stența socială și conștiința so
cială ș.a.m.d.

Această etapă superioară in 
dezvoltarea societății oferă po
sibilitatea învingerii rămîneri- 
lor în urmă, depășirii elemen- 
tultri vechi:;.generat de ele fără 
convulsii, fără greutăți deosebi
te. Aceasta este o posibilitate 
însă, pentru că societatea so-
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cialistă nu este în mod automat 
pusă la adăpost de neajunsuri 
mari dacă nu sint sesizate și 
rezolvate la timp. O asemenea 
Concluzie generalizează expe
riența dezvoltării socialiste, pu
nând în evidență unele din tră
săturile ei esențiale, definito
rii.' Deci, necesitatea unui pro
ces de perfecționare a vieții so
ciale care cuprinde toate do
meniile izvorăște în principal 
din nevoia autoperfecționării 
continue a societății socialiste. 
Ea pune în valoare, finalizează, 
concretizează, realizează poten
te intrinsece societății socialiste 
ca tip de orînduire socială, dar 
care nu se realizează automat 
ci se înfăptuiesc numai prin- 
tr-o muncă de examinare conti
nuă a realităților sociale, de 
cunoaștere exactă a proceselor 
ce se petrec în societate, de 
concepere și de realizare a 
perfecționării formelor de or
ganizare, și conducere a activi
tății sociale. O asemenea per
fecționare este inevitabil un 
proces continuu, precum con
tinuă și neîncetată este dezvol
tarea societății însăși. Acesta 
este spiritul în care' la Confe
rința națională din decembrie 
1967, la mai multe plenare ale 
Comitetului Central al partidu
lui au fost abordate și elabora
te măsurile de perfecționare a 
activității sociale ; acesta este 
totodată spiritul în care respec
tivele măsuri se înfăptuiesc. 
Decurge de aici că ceea ce noi 
numim perfecționarea condu
cerii vieții sociale nu este le
gată de anumite termene ? Nu. 
Conducerea partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu au atras 
atenția asupra faptului că o se
ne de măsuri stabilite de par
tid se înfăptuiesc cu o înceti
neală nejustificată. Aceasta în
seamnă că în procesul continuu 
de -perfecționare sînt etape si 
obiective. care trebuie parcurse 
și îndeplinite în anumite inter
vale de timp, că neînfăptuirea 
lor . poate să genereze neajun
suri in realizarea întregului an- 
samb u de măsuri, a programu
lui elaborat de partid pentru 
perfecționarea conducerii eco
nomiei, a vieții sociale.

In centrul programului de 
perfecționare a vieții sociale se 
află ridicarea pe o treaptă su
perioară a activității economi
ce. Partidul, statul, societatea 
noastră sînt preocupate de fău
rirea și dezvoltarea unei econo
mii mai eficiente, competitive, 
de înaltă calitate și nivel teh
nic,. care să asigure ridicarea 
țării noastre la nivelul țărilor 
avansate din punct de vedere 
economic și tehnic. Această 
preocupare urmărește perfec
ționarea la nivel național a con
ducerii economiei. După cum 
se știe, economia socialistă pre
supune conducerea unitară la 
nivel național și această con
ducere este realizată de parti
dul și statul nostru care ex
primă interesele fundamentale 
ale poporului român. Această 
conducere a economiei națio
nale dă expresie unui atribut 
fundamental al suveranității 
noastre naționale și de stat.

Perfecționarea 
nivel național

conducerii Ia 
. . . di&tr-un centru

unic nu înseamnă însă nicide
cum promovarea unui centra
lism excesiv. în ultimii ani s-au 
luat o serie de măsuri care să 
asigure înfăptuirea în condiții 
cît mai bune a cerințelor cen
tralismului democratic, princi
piul de bază al conducerii în
tregii activități sociale. Mă re
fer la lărgirea atribuțiilor or
ganelor locale în conducerea e- 
conomiei, la reducerea număru
lui de indicatori care se staoi- 
lesc de la centru în activitatea 
concretă de planificare, la crea
rea centralelor industriale, a- 
ceste mari unități economice 
cu gestiurje proprie, la noile 
reglementări care privesc mo
dul de încheiere și de realizare 
a contractelor economice. Toa
te acestea vin tocmai să asi
gure o îmbinare organică a 
conducerii centrale la nivel na
țional și a conducerii pe plan 
local, tind să asigure o condu
cere unitară a economiei națio
nale, în condițiile în care 
centrele de decizie în viața 
economică se înmulțesc pe linia 
desfășurării mai eficiente a 
activității economice.

în același timp, preocuparea 
pentru conducerea la nivel ma
croeconomic se îmbină într-un 
tot cu preocuparea pentru per
fecționarea conducerii activită
ții economice la nivelul între
prinderii, acolo unde se înfăp
tuiesc practic sarcinile de spo
rire a producției.

I. CETERCHI. — Aș relua 
ideea privind sfera atotcuprin
zătoare a procesului de perfec
ționare., Se impune o distincție 
între perfecționarea organismu
lui social în totalitatea sa și a 
diferitelor sale celule, pe de o 
parte și perfecționarea condu
cerii acestui organism social, a 
întregii vieți sociale, a statului, 
a diferitelor sectoare concrete 
de activitate, pe de altă parte. 
Partidul pornește de la concep
ția că statul se află el însuși 
înțr-o continuă dezvoltare po
trivit diferitelor etape pe care 
le parcurge societatea noastră. 
Procesele sociale complexe ce 
se petrec în baza și supra
structura societății influențează 
tot mai mult asupra conținutu
lui social, asupra rolului pe 
care, statul îl joacă. în viața eco- 
nomico-socială. precum și asu
pra organizării și a modalității 
în care el activează, asupra 
totalității relațiilor sociale, 
în mod corespunzător, în ulti
mii ani, o serie de măsuri con
crete au fost luate pentru per
fecționarea organizării statului 
și a metodelor sale de activita
te, pentru realizarea consecven
tă a principiilor democratice 
de guvernămînt. Adîncirea de
mocratismului poate fi conside
rată o caracteristică de bază, 
un leit-motiv al întregii noastre 
dezvoltări sociale în general și 
cu atît mai mult a dezvoltării 
statului. Importante sînt măsu
rile care au fost luate pentru 
raționalizarea și simplificarea 
întregului aparat de stat, pen
tru ieftinirea acestuia. Trebuie 
să menționăm grija partidului 
și guvernului pentru ca apara-

forța dinamizatoare a
perfecționării sociale

tul de stat, funcționarii de 
stat să-și desfășoare activitatea 
în strînsă legătură cu masele 
și să se considere slujitori ai 
maselor. O semnificație deose
bită o are lupta împotriva fe
nomenelor negative care mai 
apar în unele verigi ale apa
ratului de stat, a unor fenome
ne de birocratism, care împie
dică mersul înainte și pun sta
vilă între mase și aparatul de 
stat. Asemenea fenomene tre
buie și pot să fie înlăturate 
printr-o permanentă activizare 
a maselor și prin accentuarea 
controlului de jos al maselor 
asupra tuturor organelor statu
lui. Există o serie de forme 
deosebit de semnificative, ori
ginale pe care partidul, condu
cerea statului nostru le-a găsit 
în antrenarea maselor la rezol
varea treburilor de stat în ge
neral. Aș menționa acea fermă 
de îmbinare a activității stata
le și obștești care a fost consfin
țită în . structura organizatorică 
a diferitelor organisme ale sta
tului. Un rol deosebit îl 
are grija pentru respectarea 
ambelor laturi ale princi
piului centralismului demo
cratic și conducerii colective. 
Aplicarea principiului centralis
mului democratic cere un efort 
continuu pentru statornicirea 
unui echilibru dialectic și în 
permanentă modificare dintre 
centralism și democrație pe li
ma dezvoltării, lărgirii demo
crației directe și a celei repre
zentative.

De asemenea a fost necesară 
o muncă uriașă de adaptare si 
perfecționare a legislației la 
necesitățile prezentului.

M. LARIONESCU. — O serie 
de cercetări sociologice au ară
tat că tipul de proprietate so
cialistă, modernizarea tehnică, 
oferind de drept avantaje 
obiective indispensabile pro
gresului social, nu pot asigura 
automat o funcționalitate desă- 
vîrșită a colectivităților sociale: 
instituții, grupe de muncă, de 
loisir ș.a.m.d., ci dimpotrivă, op
timizarea acestora depinde de 
o serie de factori și feno
mene sociale : coeziunea inter
nă a grupurilor, a colectivită
ților sociale, relația de con
ducere, climatul psihosocial 
din colectivitatea respectivă, 
statutul și prestigiul real și cel 
formal al indivizilor, eficiența 
canalelor de comunicație a in
formațiilor. nivelul de cultură, 
tradițiile locale, o serie de fac
tori care țin de personalitatea 
indivizilor. Pentru surprinderea 
mecanismului concret de func
ționare a acestor relații soci
ale, o importanță deosebită o au 
faptele mărunte cu un anumit 
grad de universalitate socială, 
care exercită o presiune socială 
asupra indivizilor. Astfel. în lu
crarea „Două sate. Structuri so
ciale și progres 
rută de curînd în Editura poli
tică, elaborată de colectivul de 
sociologie al 
lozofie, două 
tiste, Belinț, 
Comana din 
demarat în multe privințe, prin 
condițiile tehnico-economice, a- 
semănător. Evoluția . ulterioară 
a acestor cooperative este însă 
foarte diferită. Cauzele rezidă

tehnic", apă-

Institutului de fi- 
unități coopera- 

din jud. Lugoj și 
jud. Constanța, au

de fapt în mecanismul social, 
concret de funcționare a celor 
două unități. A reieșit bunăoară 
foarte clar în evidență lipsa de 
coeziune care se manifestă la 
Belinț, între altele, orientarea 
cooperatorilor spre activități in 
afara cooperativei. O altfel de 
optică am întilnit la Comana. 
Aici nici unul din cei cuprinși 
în eșantion nu s-a orientat pre
ponderent spre activități extra- 
colective ; dimpotrivă. Tipul de 
condutere ișl pune de asemenea 
amprenta asupra vieții celor 
două colectivități ; nu e lipsit 
de interes că de la înființarea 
cooperativei din Belinț pină la 
data cercetării au fost schimbați 
de nouă ori președinții și con
siliul de conducere ; de aseme
nea s-au comis foarte multe 
erori în conducerea acestei coo
perative agricole. Atmosfera de 
subiectivism, cooperarea fictivă, 
incompetența conducerii au dus 
la slabe rezultate economice și 
la climatul social nefavorabil, 
grevat de nemulțumiri. An
cheta noastră de opinii a adincit 
observațiile și analiza statisti
că : 62 la sută din țăranii ches
tionați au răspuns că cooperativa 
este prost gospodărită. Majori
tatea cooperatorilor își dau 
seama că rezultatele sint departe 
de posibilitățile existente. Nc-am 
întrebat : oare nu au țăranii 
posibilitatea de a contribui prin 
propuneri la bunul mers al coo
perativei ? Nu știu cum să ac
ționeze ? S-a constatat că de 
fapt cooperatorii au făcut o se
rie de propuneri, unele foarte 
prețioase. Dar dintr-o serie de 
condiții subiective, conducerea 
cooperativei nu a ținut seama 
de ele. în celălalt sat am în- 
tîlnit un climat psihosocial di
ferit. Majoritatea cooperatori
lor au răspuns că sînt satisfă- 
cuți de rezultatele cooperativei. 
Relevăm totuși că la Comana, 
unde . rezultatele economice și 
participarea cooperatorilor la 
muncă era foarte bună, am con
statat că dinamismul acestei 
C.A.P. era declanșat de iniția
tiva personală a președintelui, 
mecanismul de decizie nu era 
nici aici colectiv, marea masă 
constînd mai degrabă din exe- 
cutanți.

Un alt exemplu din cerce
tările noastre se referă la pro
prietatea socialistă de stat, care 
oferă condiții obiective pentru 
mișcarea de masă de inovatori 
și inventatori. S-au creat la noi 

. instituții specializate care pro
movează și dezvoltă o mișcare 
cu rezonanțe umaniste deosebi
te pentru dezvoltarea și per
fecționarea relațiilor de muncă 
în țara noastră — cabinetele 
tehnice.

Cercetările întreprinse de 
noi și concretizate în volumul 
Mișcarea inovatorilor — socio
logia muncii, care a apărut re
cent, au relevat că aproximativ 
2 la sută din 
vatori și un 
inventatori, 
profund acest 
au observat și o serie de dis- 
funcții ale acestei mișcări : tă
răgănarea rezolvării unor do
sare de inovații, lipsa de preo
cupare a unor cabinete tehnice 
pentru dezvoltarea acestei miș

salariati sìnt ino- 
procent mai mie 
Studiind mai 

fenomen autorii

cări, pierderea pe drum a unui 
însemnat contingent de inova
tori ș.a.m.d. Prin urmare cabi
netele tehnice, organisme crea
te special pentru valorificarea 
inteligenței tehnice, nu desfă
șoară peste tot o activitate de 
sprijinire a inovatorilor. Pe de 
altă parte, unele inovații nu 
sînt promovate pentru că șefii 
ierarhici ai autorilor acestor 
inovații le consideră ca o jig
nire adusă prestigiului și com
petenței lor. însă așa cum se 
exprima Bernard Shaw — oa
menii nu sint înțelepți doar în 
raport cu experiența lor ci și în 
raport cu capacitatea lor de' ex
periență.

C. VLAD — Reiese că perfec
ționarea vieții sociale nu se re
alizează numai Ia nivelul ma- 
crosocial, numai la nivel națio
nal, la nivelul diferitelor organe 
administrativ-teritoriale, ci și în 
fiecare celulă a organismului 
social, prin aportul maselor 
largi și, într-un fel, al fiecăruia 
dintre noi.

0 GENE
RAȚIE CU
PROPRIA
El PER
SONA
LITATE

P. PÎNZARU — Procesul de 
perfecționare angajează tota
litatea forțelor vii ale națiu
nii in rindul cărora se înscrie 
cu o participare specifică — 
tineretul nostru. Faptul că se 
atribuie perspectivă clară vieții 
noastre sociale prezintă pentru 
tineret o importanță cu totul 
deosebită. Tineretul are nevoie, 
de această perspectivă — pre-’ 
cisă și însuflețitoare. căci ea îi 
oferă posibilitatea de a-și folosi 
inteligența, energia, capacita
tea, inițiativa, elanul creator. 
De asemenea, atenția tot mai 
mare care se dă științei con
ducerii și prospectivei afectea
ză in mod pozitiv și direct ti
neretul.

F. MAHLER — Unele cerce
tări întreprinse de Centrul de 
cercetări pentru problemele ti
neretului relevă aspecte variate 
ale procesului de înnoire so- I 

| cială la care tineretul își aduce 
I contribuția. M-aș referi la pro- 
I cesul mobilității profesionale as- 
I censionale. în mediul tineretu- 
I lui industrial și rural se ob- 
I servă o puternică creștere a ni- 
I velului de calificare profesio- 
I nală, a tendințelor de viitor,
■ foarte mulți tineri optînd pentru 
I continua creștere a calificării 
I lor profesionale, a pregătirii 
I școlare, manifestindu-și cpțiu- 
I nile în contextul creșterii exi- 
| gențelor. De asemenea, noi am
■ observat o preocupare crescîndă 
I a tinerilor pentru folosirea con- 
I dițiilor create prin dotarea in- 
| vățămintului, prin extinderea în- 
| vățămintului postgeneral, prin 
I modernizarea tuturor treptelor 
I școlii pentru o cît mai bună 
I pregătire, pentru o integrare cu 
I rezultate optime in producție. 
I Trebuie să menționăm și parti- 
I ciparea tineretului la dezvolta- 
I rea raporturilor între stat și 
I organizațiile obștești. Confe- 
I rința pe țară a Uniunii Tinere- 
| tului Comunist din 1967 a adop- 
| tat un sistem de măsuri pentru 
I perfecționarea activității U.T.C. 
I pornind de la cerințele integră- 
I rii specifice a organizației de ti- 
I neret în condițiile actualei 
I etape de dezvoltare a țării 
I noastre și ale creșterii capaci- 
I tățij, sale de educare și mobi- 
I lizare a tineretului pentru inte- 
I grarea forței tinerei generații 
I în procesul făuririi societății 
I socialiste multilateral dezvol- 
I tate. Lărgirea atribuțiilor și 
I răspunderilor U.T.C.-ului, îm-
■ bunătățirea formelor sale de 
I muncă, depășirea unor forme 
I care nu mai corespundeau ac- 
I tualelor cerințe au creat con- 
I dițiile pentru creșterea contribu- 
I ției organizației de tineret la
I educația și autoeducația tinere- j 
| tulul, la antrenarea lui 
I în procesul construcției.

Cercetări întreprinse 
I gătură cu modelele și 
I rile de viață ale adolescenților 

școlari din țara noastră eviden
țiază necesitatea unei creșteri 
atit a rolului propriu al tineri
lor in formarea etică, morală 
cit și perfecționarea diferiților 
factori educaționali.

Problema perfecționării ra- 
| porturilor dintre familie, pe de 

o parte, școala și organizația 
de tineret, pe de altă parte, 
— este un domeniu în care se 
manifestă puternio cerința „e- 
ducării educatorilor“. Este nece
sar ca această creștere a rolului 
educativ al diferiților factori să 
nu se facă în dauna participă
rii și a rolului specific al tine
retului, ci dimpotrivă să se cre
eze condiții tot mai bune pentru 
participarea și promovarea per
sonalității sale, pentru stimula
rea inițiativei sale, pentru dez
voltarea capacităților sale pro
prii de activitate și formare.

C. VLAD — într-adevăr, tine
retul beneficiază în modul cel 
mai plenar 
care fac din participare o au
tentică realitate, pentru că el se 
bucură de dreptul la muncă, la 
învățătură, de toate drepturile 
sociale și libertățile politice. Ti
neretul are avantajul că re
prezintă viitorul, că benefi
ciază și va beneficia de rezul
tatele eforturilor ce se fac de 
decenii, inclusiv de cele ce se 
fac astăzi. El este chemat să 
ducă mai departe o societate 
deja în plin proces de dezvolta
re care il solicită de pe acum 

efectivă

în le- 
idealu-

creează 
mare a 
lor țârii 
tinerilor 
că avem___ ____ _ _____
exigențelor sociale mă gîndesc 
la împrejurarea că fiecărui 

__  .. membru al societății noastre i 
de împrejurările | se adresează solicitări precise 

și mereu mai mari. Iar replica 
fiecăruia dintre noi este cu
prinsă în muncă, în participa
rea de zi cu zi, Ia un înalt grad 
de înțelegere și eficiență pe 
măsura obligațiilor pe care so
cietatea, noi înșine nj le-am 
formulat.

multilateral, cu toate însușirile, 
calitățile și răspunderile sale. 
Astfel, distanțele între gene
rații se reduc în sensul inte
grării mai rapide și mai efici
ente a tineretului în viața eco
nomică, socială, in activitatea 
politică.

Desigur, nu toate aceste pro
cese se petreo de la sine și lin. 
Există o serie de aspecte care 
solicită într-o mai mare măsură 

.. atenția noastră, a unor factori 
educaționali din societatea 
noastră. Citind un studiu efec
tuat la Cluj asupra idealurilor 
tineretului din clasele superi
oare ale liceelor, am remarcat 
atitudinea pozitivă în fața idea
lurilor de viață de cea mai mare 
audiență : sinceritatea, dragos
tea de cultură, prietenia și alte 
asemenea aspecte esențiale ale 
profilului etic, spiritual, al ti
neretului nostru. Nu pot să nu 
remarc insă că valori funda
mentale ale societății — atitu
dinea înaintată față de muncă, 
dorința de a presta o muncă 
utilă societății, inclusiv o mun
că fizică, simțul datoriei — nu 
s-au bucurat de aceeași audi
ență. procentele de răspunsuri 
pozitive la întrebări ce se re
fereau la asemenea probleme 

I nefiind la fel de mari. Ce arată 
I acest lucru ? El arată că școala 
j ca principal factor de cultură 
I și civilizație a poporului, cum a 
I fost ea definită de tovarășul 
I Nicolae Ceaușescu, nu-și înde- 
I plinește întotdeauna și la nive- 
I Iul cuvenit totalitatea indatori- 
I rilor față de pregătirea tinerei 
I generații. Probabil aceste re- 
I zultate ale studiului dezvăluie
■ și slăbiciuni ale organizațiilor 
I U.T.C., neajunsuri în activitatea
■ educativă a familiei etc. Or, 
I trebuie să pregătim tinăra ge- 
I nerație avînd în vedere că mun- 
I ca va rămîne, indiferent de 
I transformările ce se vor pe- 
I trece în societate. principalul 
I factor al progresului uman, so- 
I cial, principala bază de cize- I lare, de făurire și manifestare 
I a personalității. De aceea, dacă 
I există un cult care am putea 
I să-1 promovăm, atunci, acesta 
I este cultul muncii pe care tre- 
I buie să-1 transmitem prin toate 
I mijloacele, astfel incit tinăra 
I generație să-1 preia, să-1 ducă 
I mai departe, pentru a îndeplini

Ia nivel superior ansamblul 
funcțiilor societății noastre so
cialiste în perspectivă

P. PÎNZARU — în vederea 
realizării programului de per
fecționare morală, trebuie pus 
„în> lucrare“ întregul potențial de 
inteligență, creativitate și de 
dăruire de care dispunem. în
treg ansamblul de activități ce 
trebuie perfecționate cer stimu
larea unor atitudini, compor
tamente, a unor opinii favorabi
le perfecționării vieții noas
tre sociale, inclusiv la cel mai 
sensibil și intim nivel, cel al ra
porturilor interpersonale. A- 
cesta este un nivel care pre
zintă pentru tineret un maxim 
interes ; mă gindesc la perfec
ționarea relațiilor familiale, a 
raporturilor din grupurile de 
muncă, la perfecționarea vieții 
noastre cotidiene care presupune 
munca, distracția și alte ele
mente vii ale vieții noastre so
ciale. Desigur, că pentru a ob
ține parametrii inalți de ordin 
politic, ideologic, moral în ra
porturile noastre sociale globa
le și interpersonale este nece
sar în continuare un susținut 
efort, este necesară combaterea 
mentalităților vechi, a fățărniciei, 
ipocriziei care sint corp străin 
în societatea noastră socialistă.

Consider că întregul program 
de perfecționare a vieții noas
tre sociale« cuprinde elemente 
de exigență și de generozitate 
în același timp. Cind spun gene
rozitate, mă gindesc la faptul 
că programul de perfecționare 
crccgză un cîmp larg de afir- 

personalității cetățeni- 
noastre, a personalității 
îndeosebi. Cînd afirm 
în față un program al

Pagină realizată 
de GEORGETA RUȚĂ
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JPORTRLT AL 
i ARTISTULUI L TÎNÀR

Scenografa 
Florica 

Mălureanu
...La Teatrul Național 

„I.L. Caragiale", la Teatrul 
din Ploiești, la Tg. Mureș, 
la Bacău, la Teatrul Na
țional din Belgrad, la Ate
lier 214... Încearcă intr-o 
construcție scenică masi
vă un ciudat procedeu de 
„transfocare" la Becket, 
introduce la Iona in com
poziție un element nou, 
Creînd decorul din mate
rial plastic și are chiar la 
un moment dat curajul 
unui cadru urît, la Scurt 
program de bossanove, 
căci „personajele piesei 
sînt urite, amorale...“.

Fata aceasta atit de gra
țioasă și de voluntară, 
atit de fragilă și de ener
gică, atit ae decorativa și 
de binefăcătoare ca pre
zență tn sălile noastre de 
teatru, în ateliere, pe sce
nele de-aici și ae-aiurea. 
dhinuindu-se să explice 
cei mai preciși termeni le
gați ae tehnica decorului 
unor colaboratori de lim
bă străină sau incercind 
să ne convingă mai nou 
cum, cu imensă credința, 
teatrul se poate face aut 
mai nimic, fata aceasta 
contradictorie, de un bun 
gust desăvirșit și de o to
nică siguranță de sine, 
m-a derutat intr-o zi, 
mărturisindu-mi teribila 
sa spaimă; Florica Mălu
reanu, prețioasă și dialec
tică în temerile ei ca o 
nuvela de Tnomas Manii, 
se sperie „de uritul din 
frumos și de frumosul din 
urît“. Aș fi 
te mult mai 
admirînd-o 
fi simțit 
ment dat 
Prea fără

Prin sălile Muzeului arheologic din orașul Constanța
Foto : N. SCARLET

SPECTATOR
IN TOIUL VERII

CINEFILII DE LA

MIEZUL NOPȚII

ințeles-o poa- 
puțin dacă, 

doar, nu m-aș 
la un mo- 
decepționată. 

___  , noimă părea 
spațiul de joc din Bossa- 
nove, prea inutilă aglome
rarea de obiecte pe scenă, 
prea stupide costumele. 
Și... colac peste pupăză, 
din tavan mai atirna și o 
floricică roșie, din hîrtie 
creponată—

Ne impresionase puter
nic in stagiunea 
monumentalismul 
strucției in Becket; ne ui
mise cadrul acela fremă
tător, senzorial parcă, din 
Iona. „Iată, deci, ne spuse
sem, ce inseamnă un de
cor frumos !“. Acum, după 
acea bizară explicație a 
Floricăi Mălureanu, cred 
insă că adevărata creație 
a talentatei scenografe în
cepe (iată deci și hibridi
tatea tentativei) de-abia 
o dată cu floricica cea roșie 
spinzurată din tavan. Am 
realizat deci de-abia acum 
urmărirea unui principiu 
estetic. Am înțeles că pen
tru Florica Mălureanu un 
decor frumos este urît, a- 
tunci cînd pe scenă ni se 
înfățișează personaje urite, 
că, așa cum unui actor ii 
pretinzi să recreeze o si
tuație și să nu joace “ 
rol, decorul, la rindul lui, 
trebuie să fie autentic, 
„nejucat“.

Și aștept cu emoții pre
miera Regelui Lear la 
Teatrul Național, fiindcă 
știu că nu o să mă bată 
grindina de recuzită și nu 
o să mă îmbie vintul de 
pe banda de magnetofon, 
ci o să mă sperie furtuna 
iscată în sufletul curajosu
lui bătrin, care și-a pro
pus să înfrunte absolutul.

Florica Mălureanu a în
țeles în meseria ei că „o- 
mul este măsura tuturor 
bucuriilor". Realizare atît 
de mare, incit pare bana
lă .'

MONICA SAVLLESCU

trecută 
con-

un

Cum, necum, irleea cinemato
grafelor specializate a prins. 
După „Union“ — sală de cine
matecă, după „Capitol“ și „Cen
tral“ cinematografe de artă, vara 
asta a venit cu o noutate : o gră
dină cinematograf în care rulea
ză „mari succese de odinioară“. 
S-a început cu un ciclu Jean 
Gabin și se continuă cu unul 
Bette Davis...

— Să nu ne bucurăm prea 
mult. Ce se cîștigă înlr-o parte se 
pierde în alta. Foarte bună ideea 
grădinii profilate pe filmul de 
artă, dar „am pierdut“ sala Ca
pitol. așa că trebuie să vin la 
grădină Ia ora 20 sau, dacă n-am 
noroc să găsesc bilet, să aștept 
spectacolul de la ora 22. Nu prea 
este o soluție cinefiiia la miezul 
nopții. Nu știu de ce, aceleași fil
me, bune la grădină, nu rulează 
și în sala „Capitol" în tot cursul 
zilei.

Poate aș mai fi stat de vorbă 
cu Adrian Munteanu, merceolog, 
dacă nu se grăbea să prindă ul
timul troleibuz spre Balta Albă.

ATENȚIE! COPIII

Cinefili, necinefili, cei mici, co
piii au și ei o sală a lor cu pro
gram special : cinematograful 
„Doina“. Este adevărat că sala se 
numără printre cele mai puțin 
primitoare din Capitală, cu 
scaune vechi care scîrțîie numai 
cînd respiri... Este adevărat că 
filmele, pentru preșcolari și șco
lari mici, nu sînt dublate în ro
mânește, că fiecare părinte sau 
frate mai mare citește cu voce 
tare textul de pe ecran 
înțeleagă copilul căruia 
dedicat programul despre 
vorba) și că urmează un
în sală, un vacarm ca-ntr-un sa
lon de. western... Dar, este ade
vărat mai ales faptul că la „Doi
na“, cinematograful copiilor, 
există zilnic un singur spectacol 
pentru copii. Cel de la ora 10 di
mineața. în rest, program obiș-

(ca să 
îi este 
ce este 
zgomot

nuit. Și asta acum în vacanță. 
Dacă mai amintim și că specta
colul matineu e popularizat în 
presă, anunțat adică, sub titula
tura „program de filme pentru 
copii“, fără nici un alt detaliu, 
constatăm cu regret că cei mai 
tineri spectatori, care într-Un o- 
raș ca Bucureștiul se ridică la un 
număr de cîteva sute de mii, sînt 
total neglijați.

Ce oferă, atunci, sălile „nespe
cializate“ ? Am întrebat cîțiva 
spectatori :

—: Corespunde repertoriul es
tival gusturilor dv. ?

— în primul rind găsesc terme
nul inexact. Există numai reper
toriu, pur și simplu, repertoriu 
estival sau nu. asta e o invenție. 
Și repertoriul, a se vedea premie
rele unei săptămini. este același 
din orice anotimp. Ce ține de se
zon. „de estival“, sînt doar grădi- 
nile-cinematograf. Dar la acestea 
rulează numai filme care nu mă 
interesează în mod deosebit (A- 
lexandru Socoleanu, medic).

— Concurența e mare, am, a- 
dică, cel puțin trei filme pe săp- 
tămină la televizor. Dacă vreau 
să văd și unul pe marele ecran 
este imposibil să nu găsesc ceva 
care să-mi placă (Ștefan Bădu- 
lescu, tehnician).

— Nu știu dacă vara rulează 
mai multe filme de aventuri și co
medii dar am impresia aceasta 
pentru că la grădinile cinemato
graf ele au prioritate. Nimic rău 
în aceasta, ceea ce nu-mi convine 
nu este genul, ci produsele Iui. 
Cu chiu, cu vai am putut ve
dea două comedii acceptabile : 
„Monștrii“ și „Jandarmul se în
soară“, ultimul cu un umor diluat 
ca la a...cincea serie. Poate ar fi 
trebuit și un western în premieră. 
Unul bun, bineînțeles. Nu de alta 
dar sîntem în toiul verii și n-am 
văzut nici un asemenea film. 
(Mircea Gheorghiu, student).

— în alte luni exista măcar 
unul sau două filme în premie
ră care să constituie un eveni
ment cinematografic, vara se pare 
că un asemenea lucru este de ne
conceput. Cum se explică atunci 
că de Ia 15 iunie, exact de la în
ceputul sezonului adică, n-am 
mai avut nici o mare premieră,

nici un film despre care să dis- a 
cut, pro si contra, mai ales pro, ™ 
cu prietenii sau colegii de servi
ciu. Dacă uu mă inșel, ultimul a 
eveniment a fost „Jurnalul unei " 
cameriste...“. (Ruxandra Pop, bi
bliotecară). A

— Desigur, găsesc oricum fil
mul care-nri place. Sînt, fără lip
să de modestie, un spectator avi- 
zat. Mă uit cine a făcut filmul, 
cine e distribuit în el, mai citesc 
în ziare cîte ceva și pot să-mi a- 
leg un spectaeol pe care nu-1 re
gret. Ce mă supără e faptul că la — 
grădini rulează numai filme sin- 9 
be“. (Dumitru Nautnescu, stu
dent).

De curiozitate, am consultat 
repertoriul grădinilor cineipato-, 
grafice pe săptă'mma în cure. Ex- 
cluzînd „Pan Wolodyjowski“ și 
„Monștrii“, la celelalte 11 unități 
rula tot ceea ce poate fi rudimen
tar : „Argoman superdiabolicul“, 
„Misteriosul X din Cosmos“, „A- 
ceastă femeie" etc.

TUDOR STĂNESCU

Despre Titu Maiorescu, per
sonalitate în care se citește 
maturitatea unei culturi, s-a 
scris mult și nu atit de contra
dictoriu cum sint unii înclinați 
să creadă. Lucrul cel mai cu
rios este însă că nimeni n-a 
simțit nevoia, ori n-a fost cu 

_ putință, să se dedice unei ve- 
9 ritabile mitizări a acestei per

sonalități, spre deosebire de 
tratamentul majorității celor
lalte. Cultura noastră dispune 
de mituri veritabile fără ca ele 
să provoace întotdeauna și 
idolatrizări. Titu Maiorescu 
simbolizează maturitatea cul- 

• turii românești prin mare
le curaj de a-i pune la încercare 
polemică toate compartimen- 

• tele: istorie, poezie, oratorie, 
învățămînt etc. Numai o cul
tură matură își poate asuma un 

A astfel de risc al îndoielii de sine 
rostită cu îndrăzneală și încre
dere în destinul său. Nu tre- 

£ buie deci să vedem în Maiores
cu un fel de prim mare detrac
tor, chiar dacă el a fost nedrept 
cu mulți, după cum ar fi o 
eroare grosolană să refuzăm a 
vedea patriotismul autentic al 

A acțiunii lui culturale. Tnțelege- 
w rea adecvată a semnificației 

acestei acțiuni generale, de 
A „atac" la adresa compartimen

telor culturii, trebuie ferită de 
riscul sentimentalismului ief- 

£ tin și dăunător : acțiunea lui 
Maiorescu conține o profundă 
semnificație patriotică expri- 

9 mată însă în termeni neobiș- 
ntiiți, în termenii spiritului cri- 

_ tic. Un om cu simț istoric va 
9 sesiza întotdeauna pericolul 

degradării istoriei însăși prin 
• judecata părtinitoare predis

pusă ușor de a găsi peste tot și 
tuturor explicații și scuze. O 

• cultură care dispune într-un
moment important al consti
tuirii sale de o astfel de întru
chipare a spiritului critic cum 
este Titu Maiorescu se poate 
feri mai bine de riscul defor
mărilor, idolatrizărilor, auto- 
mulțumirii, iluzionării pasive. 
Maiorescu, chiar prin „exage
rări“, este o astfel de persona
litate. Iată de ce Nicolae Mano
lescu avind exacta intuiție* a 
semnificației lui Maiorescu în
clină să-i acorde acestuia și o 
valoare-simbolică la care cul
tura apelează periodic ca la un 
punct de control. Mai curios ar 
putea să pară însă că tocmai 
celui care refuză, primul în cul
tura românească, să- înalțe sta
tui autorităților culturii. Nico
lae Manolescu îl dedică o carte 
apologetică. Aceasta ar fi prima 
contradicție a cărții.

Dacă acceptăm însă că 
„apologia" este nu atit a lui 
Maiorescu cît a spiritului critic 
pe care-1 simbolizează, va fi, 
greu să acuzăm cartea de ido
latrizare. In definitiv. N. Ma
nolescu nu evită deloc greșe
lile) „limitele“ lui Maiorescu, 
dar nu face caz de ele. Din a- 
egasta s-a tras concluzia idola
trizării, evident exagerată 
chiar dacă nu total

Desigur, e greu să admiți 
caracterul simbolic 
tății“ contradicției 
rescu : între vocația începutu
lui absolut și provizoratul ori-

nedreaptă.

al „fatali- 
lui Maio-

Inadmisibila
(Urmare din pag. I) 

rii — cadru în limitele căruia do
rințele ‘absolvenților sînt hotărî- 
toare. Totodată, așa cum subli
niam și într-un articol publicat 
anterior. Decretul privind repar
tizarea în producție a absolven
ților instituțiilor de învățămînt 
superior acordă anumite priori
tăți studenților cu o bogată acti
vitate științifică și obștească, ce
lor căsătoriți sau care vor să lu
creze în comunele unde-și au do
miciliul ei sau părinții lor.

Beneficiari ai acestor prevederi 
legale, cei doi absolvenți și-au a- 
les posturile despre care au con
siderat că sînt corespunzătoare 
preocupărilor științifice cărora li 
s-au dedicat în anii studenției. A- 
ceastă alegere au făcut-o în ca
drul lucrărilor comisiei de repar- 
t'zaie. în prezența delegatului 
Ministerului Căilor Ferate. Cum 
se explică atunci surpriza oferi
tă de Direcția regională de căi 
ferate București ?

Interesîndu-ne la forurile de

resort, am aflat că, intr-adevăr, 
în schema secției E.C.T.-l nu e- 
xistă nici un loc vacant. Directo
rul personalului ne-a făcut și o 
confidență : nu are nevoie, la 
E.C.T-1, de ingineri specialiști în 
electronică aplicată. Apoi și-a 
propus să demonstreze cît de 
important este ca acești doi tineri 
ingineri să-și înceapă activitatea 
pe unul din șantierele de electri
ficare a căilor ferate.

Da, tovarășe director, ați fost 
convingător 1 Un asemenea șan
tier reprezintă un cadru ideal 
pentru debutul profesional al u- 
nor tineri ingineri. Numai 
că nu era cazul ca această ,.pre
legere" să fie ținută unui gazetar. 
Despre toate acestea trebuia să 
discutați cu absolvenții în cauză 
— dar nu cu prilejul unei între
vederi „fulger“, așa cum s-a în- 
tîmplat. Și. mai ales, nu este ad
misibil ca în asemenea locuri de 
muncă — care, fără îndoială, le 
pot asigura afirmarea — tinerii 
să fie atrași prin eludarea dispo
zițiilor legii Rețin cuvintele dv.:

cărui început, între vocația 
constructivă și demonul des- 
tructiv. De altfel, însăși simpla 
invocare a faptelor culturii 
dezice această „fatalitate". 
Dar nu-i mai puțin adevărat 
că întrebărilor riscante matu
ritatea unei cultdri trebuie să 
le poată face față. Nimic n-ar 
fi mai penibil și mai primej
dios ca fuga de astfel de în
trebări. Apoi, e bine să nu ui
tăm niciodată că nici o mare 
creație nu izvorăște dintr-un 
simplu gest negator. Sub apa
rențe apologetice mi se pare 
că eseul lui Nicolae Manoles
cu ascunde cea mai aspră cri
tică a lui Maiorescu : in afară

gură de inițiat. Prin el vor
bește însuși adevărul. Perso
nalitatea devine mit. Și invers- 
discursul, început „imperso
nal”, se transformă in polemi
că. DesacrăUzareă discursului 
este o degradare ; tot degra
dare este și „impersonaliza- 
rea" polemicii. Neputința de a 
rămine la ținuta și scopul ini
țial sînt caracteristice ? Insta
bilitatea ori disponibilitatea 
facilă l-au afectat chiar pe cel 
mai „olimpian“ creator de cul
tură ? Iată întrebările grave 
pe care le pune N. Manolescu 
dar pe care, oricît de nedrepte 
ar părea (și ele sînt nedrepte I) 
trebuie să ni le punem. In a-

CRONICA LITERARĂ

DICTIA LUI

N. MANOLESCU :

Contradoa 
lui

de creația în domeniul limbii, 
absolută, Maiorescu n-a creat 
cît a negat, orice intenție: de 
creație absolută fiind transfor
mată paradoxal în negare și 
polemică. Mă întreb dacă toc
mai acest paradox nu este dis
cutabil. prin efectele negative 
asupra operei lui Maiorescu. 
Pentru a putea rosti o jude
cată severă asupra personaju
lui său criticul de azi îl înalță 
la un rang absolut. Deci car
tea nu-mi pare apologetică ci 
surprinzător de severă în cel 
mai adine conținut al său. 
Există în personalitatea lui 
Maiorescu o stranie împreuna
re, o simultaneitate între spi
ritul pozitiv, creator șj cel ne
gativ, polemic. distructiv ? 
Exprimă în acest fel, in
tr-adevăr. autorul Criticelor 
ceea ce vrea criticul de azi ?

Atunci cînd scrie : „Polemi- 
cile tind către impersonalita
te ; discursurile, expresia cea 
mai directă a impersonalității, 
tind către pjlețnică" N. Ma- 
nolescu numește de fapt ter
menii unei vocații a degradă
rii. Polemica lui Maiorescu 
tinzînd spre, ori de.venind de
monstrație curată își pierde 
caracterul personal și subiec
tiv devenind, scrie criticul, „o 
metodă de a face să transpară 
adevărul“. Polemistul face fi-

0 STAGIUNE
TEATRALĂ MEDIOCRĂ
(Urmare din pag. I)

De aici, însă, și pînă la a con
cepe toată mișcarea teatrală a 
unei țări drept o neîntreruptă o- 
fertă de barbiturice ale spiritu
lui, asezonate eventual cu mu
zică și cu dans, e o lungă distan
ță. în teorie, nimeni nu e atît de 
naiv să n-o recunoască. în prac
tică lucrurile merg însă, uneori, 
neașteptat de departe. Ultima 
stagiune a teatrelor noastre a 
creat , din păcate, un context în 
care aproape orice pledoarie în 
favoarea divertismentului, oricît 
de nuanțată ar fi, oricîte bune 
intenții ar etala, amenință să 
sune ca o capitulare. Nu sînt în 
posesia unor date statistice, dar 
aș pune rămășag că, pe majo
ritatea scenelor din Capitală și pe 
cîteva din provincie, divertismen
tul — înțelegînd prin aceasta, în 
primul rind comedioara laxă,

care mizează fără 
obișnuințele joase 

din public — a o-

incertitudine
„Dacă cei doi ingineri mai vin 
la redacție, spuneți-le .să treacă 
din nou pe la mine. Sînt sigur că 
o să-i conving să plece pe șan
tier“. Dacă aveți atîta încredere 
în puterea dv. de convingere, de 
ce n-ați organizat o întîlnire cu 
absolvenții Facultății de electro
nică, înainte de repartizare, pen
tru a-i lămuri, cu detalii și amă
nunte, ce reprezintă în realitate 
posturile pe care le oferiți, ce a- 
vantaje vor avea acceptîndu-le ? 
Acum n-ar mai fi fost nevoie să 
faceți eforturi pentru a schimba 
preferințele și hotărîrile unor ti
neri.

Cu aceasta am ajuns la o pro
blemă esențială. Pentru ca să 
poată face față exigențelor ce vor 

• fi impuse de viitorul Său loc de 
muncă, studentul se pregătește 
cinci ani. Dar cînd e vorba să-și 
aleagă acest loc, trebuie să se ho
tărască în cinci minute. Uneori 
îi este dificil să-și găsească lo
cul cel mai potrivit, nostul care 
să corespundă năzuințelor și pre
ocupărilor sale. Delegații minis

terelor și instituțiilor centrale iau 
loc la masa de lucru a comisiei 
de repartizare fără să fie înar
mați cu date esențiale privind ca
racteristicile posturilor pentru 
care solicită absolvenți. Așa că 
nu pot da nici un fel de deta
lii. Cîteodată — așa cum s-a în- 
tîmplat în cazul relatat mai sus 
— posturile aflate în schemele 
reprezentanților ministerelor sînt 
fantomatice. Iată de ce, în viitor, 
Comitetul de Stat al Planificării 
va trebui să pretindă din partea 
ministerelor și instituțiilor centra
le oferte ferme. Este cazul, de a- 
semenea, ca toate posturile să fie 
însoțite de caracterizări ample și 
documentate care să constituie 
un adevărat ghid pentru îndru
marea absolvenților. în același 
timp, sugeram organelor Minis
terului Muncii să analizeze mis
terul diferenței între oferta Di
recției personal și învățămînt din 
cadrul Ministerului Căilor Ferate 
și realitatea existentă la Direcția 
regională de căi ferate București.

iresponsabilă, 
onestitate pe 
ale unei părți — r 
cupat circa trei sferturi din serile 
și din după amiezele de specta
col. Poate că listele de premie
ră mă contrazic, dar listele, ci
tite ca atare, sînt înșelătoare. In 
ele (exemplul este, desigur, 
convențional) Othello figurează 
la paritate cu Bărbați fără fe
mei ; pe scenă, însă, capodopera 
shakespeariană se joacă — să 
spunem — de douăzeci de ori, 
în vreme ce farsa săltăreață a 
autorașului american ajunge iute 
la o etate mai mult decît venera
bilă. Paritatea e falsă. Pentru pu
blicul teatrului respectiv, Bărbați 
fără femei face cît zece Othello.

Nu e un secret pentru nimeni 
că am traversat o stagiune me
diocră, în care marile spectacole 
se pot număra pe degete. Ex
plicații există, și la urma urmei 
lucrul în sine nu e alarmant. 
Pulsul unei mișcări teatrale nu 
se poate măsura după o singură 
stagiune ; poate că în calmul plat 
al sezonului s-au pregătit furtu
nile tonice ale anului viitor. A- 
lannantă este doar această inva
zie, aproape fără precedent, a di
vertismentului de sorginte bule
vardieră, care a dat multora din 
scenele noastre aspectul nede
ghizat al unor mici companii co
merciale, nevoite să se hrănească 
din stimularea gustului șubmijlo- 
ciu. E ușor de produs, pentru 
argumentare, liste de titluri. Mai 
important este că fiecare din 
aceste titluri a contribuit deci
siv la trecerea în umbră, pentru 
publicul larg, a puținelor spec
tacole cu adevărat substanțiale, 
fertile în sensuri, elocvente pen
tru nivelul artei teatrale româ
nești.

Tn cele din urmă, chestiunea 
reală este aceea a echilibrului. 
Una este cînd, după un șir au
toritar de premiere în care și-a 
definit crezul artistic, programul 
ideologic, puterea de a medita 
(în limbajul dramei sau al come
diei — nu genul contează aici) 
asupra marilor probleme ale con
temporaneității, un teatru își în
găduie sieși și publicului său un 
moment de relaxare pe un text 
mai puțin pretențios, fie el un 
musical, o melodramă sau chiar

o comedie de bulevard, și alta 
este cînd avem de-a face cu un 
program de ansamblu debusolat, 
fără criterii, în care divertismen
tul minor reprezintă o regulă a- 
proape fără excepții. în primul 
caz, vom accepta secunde de di
vertisment fără nici un fel de ar
gumente ; ea va apărea în chip 
firesc, ca o pauză de respirație 
în mijlocul unui nobil efort in
telectual. în cazul al doilea, nici 
o argumentație nu va convinge, 
căci teatrul în cauză se va fi a- 
bătut decisiv de la rosturile 
fundamentale.

Există încă o confuzie de 
culație curentă care se cere 
cidată urgent, deși lucrurile 
atît de simple îneît bunul simț 
comun ar fi suficient spre a le 
limpezi. O pledoarie pentru 
dreptul la plăcere al publicului 
nu înseamnă, neapărat, o ple
doarie pentru divertismentul mi
nor. Destule spectacole remar
cabile (să ne amintim, numai 
din ultima stagiune, Leonce si 
Lena, Dispariția lui Galy Cay 
sau Coana Chirița) ne-au de
monstrat în chip convingător că 
profunzimea meditației artistice 
nu exclude de fel strălucirea, 
vioiciunea, atracțiozitatea. A le 
aduce în discuție ca argumente 
în favoarea divertismentului în
seamnă a întreține cu bună 
știință un echivoc regretabil. 
Leonce și Lena nu scuză Bărbați 
fără femei, ci o spulberă, dove- 
dindu-i inutilitatea.

Dar această din urmă chestiu
ne este atît de importantă, îneît 
merită o revenire.

sale

cir- 
elu- 
sînt

cest sens el respectă o tradi
ție a atitudinii „realiste" față 
de Maiorescu, numai că în alți 
termeni. Nici G. Călinescu și 
cu atît mai puțin E. Lovines- 
cu ri-au avut altă atitudine. 
Fiecare generație, chiar de 
anulează modul discuției, con
solidează atitudinea generală 
față de cel discutat.

Analiza mecanismului psiho
logic al constituirii personali
tății lui Maiorescu, ce nu con
trazice, principial, nimic din 
ce s-a spus, este remarcabilă 
prin finețe și coerență. Inspi
rat, criticul scrie de fapt „ro
manul" personajului, concepe 
și realizează admirabil o fic
țiune verosimilă. A căuta aici 
pas cu pas adevărul științific 
care să probeze fiecare afir
mație în parte ar fi tocmai 
neștiințific. .Putem spune cel 
mult că personajul nu mai 
este Maiorescu. Adevărul știin
țific trebuie invocat deci nu în 
portretul .psihologic al lui Ma
iorescu — invenție, ficțiune 
creatoare de un rar stil literar 
— ci în momentul în care cri
ticul revine pe un teren con
trolabil crezînd că „opera nu 
este întotdeauna oglinda omu
lui istoric“ și că. de fapt- nu
mai în ea omul trăiește cu 
adevărat. Desigur, opera nu va 
reflecta orice indispoziție a 
omului dar nu cred că N. Ma
nolescu nu știe că, în cazul lui 
Maiorescu însuși, tocmai lec
tura „în absolut“, neistorică, 
a permis perpetuarea unor 
judecăți false. Oricît nu ne-ar 
place să legăm valoarea ope
rei de o dată strictă, de îm
prejurări momentane — care 
nu sînt istoria însăși — a citi 
opera 
ei nu 
spiritul 
în realitate, în măsura în care 
a citi istoric ne explică erori
le. limitele cuiva tot în aceeași 
măsură poate spulbera falsele 
erori, prejudecățile. In privin
ța lui Maiorescu acestea sînt 
rezistente. Să luăm, de exem
plu, cîteva 
ioresciene. 
vestita „contrazicere1 
vința 
li s-a 
tr-un , 
altul.
cetare 
române de la 1867“ el pare a 
respinge patriotismul din poe
zie, în „Poeziile d-rui Octa- 
vian Goga" îl acceptă și pre
țuiește. Cariera acestei contra
ziceri este cunoscută. Dar ea 
poate fi susținută numai prin- 
tr-o lectură neistorică I Nu în 
toate cazurile Maiorescu apli
că literaturii principii din afa
ra ei, străine ori indiferente 
momentului. Dimpotrivă, scoa
te concluzii din considerarea 
istorică a lucrurilor. Dintr-o 
stare negativă a literaturii el 
deduce o „lege" nu atît nega
tivă cît restrictivă. Anormali
tatea „regulii“ (respingerea 
patriotismului) reflectă starea 
anormală a poeziei momentu
lui respectiv. Pentru cine vor
bește Maiorescu, ori. mai bine 
spus, cili refuză patriotismul 
în poezie ? Celor pe care îi cri
tică și cărora le denunță im
postura apărată sub paravanul 
poeziei patriotarde. Critică 
direcție Maiorescu nu făcea 
dînd sentințe generale, reguli 
apriorice. în cazul citat numai 
desconsiderarea momentului 
istoric, adică o lectură „în ab-

cu sentimentul datării 
înseamnă decît pentru 

dogmatic o limitare.

„contraziceri" ma- 
Cine nu cunoaște 

în pri- 
patriotismului ? Multora 
părut că afirmații din- 

articol sînt contrazise în 
Astfel, dacă în „O cer- 

critică asupra poeziei

solut", constată neputincioasă 
contrazicerea și eroarea. La 
fel, cu „înălțarea impersona
lă”. Tn primul rind că artico
lele nu sunt scrise, ele insele, 
în momente de „înălțare im
personală“ ci în împrejurări 
concrete, istorice. „Comediile 
d-lui I. L. Caragiale", in care 
e vorba de „înălțarea imper
sonală“, este un articol pole
mic, de apărare a „d-lui I. L. 
Caragiale“ împotriva „domni
lor" care îl acuzaseră de imo
ralitate. Chestiunea moralității 
in artă 
menii 
morală 
morala 
din nou, se adresează 
interlocutori bine cunoscuți. ei 
nu sînt niște „ficțiuni ideale“« 
cărora, deci, le spune : „sin
gura moralitate ce se poate 
cere de la ele (comediile lui 
Caragiale — n.n.) este înfăți
șarea unor tipuri, simțăminte 
și situații în adevăr omenești 
(realismul social al comediilor 
este nu numai admis ci pus 
ca o condiție — n.n.), cari, 
prin expunerea lor artistieă. 
să ne poată transporta in lu
mea închipuită de autor și .să 
ne facă, prin deșteptarea unor 
emoțiuni puternice, in cazul 
de față a unei veselii, să ne 
uităm pe noi înșine in intere
sele noastre personale (adică, 
de exemplu, întilnirea de a 
doua zi sau urgența unei în
treprinderi personale : banali
tate necesară, căci, să nu ui
tăm. cel puțin impulsul scrie
rii articolului nu-i gratuit ci e 
dat de existența „domnilor“ 
cu pricina — n.n.) și să ne 
inătțăm la o privire curat o- 
biectivă a operei produse". Tn 
două cuvinte : nu chiar mora
litatea operei de artă e în Mts- 
cuție ci a receptării ei. ATnu 
fi obiectiv va să zică a fi imo
ral. Cine a văzut în „înălțarea 
impersonală“ o condiție a mo
ralității artei n-a făcut decît 
să deplaseze terenul discuției 
de la .obiectivitatea auditoru
lui la o inexistentă indiferen
ță morală a artistului. „înăl
țarea impersonală“ este o con
diție a impresiei artistice, adi
că a dispoziției de apreciere 
obiectivă a unei opere ce, ea, 
nu-i delbe impersonală, dim
potrivă. Mutarea accentelor, 
scoaterea articolului (operei 
critice) din context. indică un 
transfer neștiințific, anistoric. 
Ignorind cauza scrierii artico
lului am săvîrși noi înșine 
eroarea pe care i-o imputăm. 
O atitudine științifică, istori
că, ne obligă să citim mai în- 
tîi cu sentimentul celui care a 
scris : o lecție de obiectivitate 
dată „domnilor" care se su- 
păraseră. de critica lui Ca
ragiale „Înălțarea imperso
nală (citește obiectivitatea es
tetică a receptării — n.n.) este 
insă o condiție așa de absolută 
a oricărei impresii artistice 
(receptare — n.n.) îneît tot ce 
o împiedică și o abate este un 
dușman al artei (întrucît o 
răstălmăcește — n.n.), îndeo
sebi al poeziei și al artei dra
matice“. Să ne imaginăm un 
teatru în care condițiunea 
„impresiei artistice“ obiective 
ar lipsi cu desăvirșire : autorii 
ar fi lapidați In fiecare seară.

E de presupus că orice 
nouă lectură a „criticelor" ma- 
iorescene. va fi deci obligată 
să renunțe la prejudecățile ce 
persistă. Uităm, noi, ceea ce 
Maiorescu nu uita niciodată : 
cu cine stă de vorbă, cui se 
adresează, în ce chestiune și 
cu ce prilej. Aceasta nu în
seamnă că dăm operei lui o 
valoare strict conjuncturală. 
Pentru ă înțelege însă pe Ma
iorescu ccl adevărat trebuie 
înlăturate, prin lectură istori
că. toate neadevărurile (nu și 
erorile reale, exagerările exis
tente). Unele dintre acestea 
izvorăsc dintr-un snobism al 
nostru : citim, nu numai vrem 
să scriem, „în absolut“, cu 
sentimentul că fiecare pagină 
este o altă geneză Dar o ase
menea generozitate e și falsă 
și primejdioasă : orice 
este pedepsită și noi nu 
uita niciodată pe omul 
dacă vrem să-l aflăm 
„etern".

N. Manolescu scriind atît 
de frumos despre T. Maiores
cu, dacă ar fi vrut să vadă in 
operă „oglinda omului istoric“ 
mai mult decît o face, putea 
să ne restituie un Maiorescu 
mai accesibil și mai util. Pen
tru că simbolic utilă este voin
ța lui Maiorescu de a se con
stitui pe sine și de a se trans
forma. de a fi singura autori
tate responsabilă de destinul 
său. Iar altfel de responsabi
litate decît în plan istoric este 
iluzie. Nu prin suma rezulta
telor concrete și nici printr-o 
ilustrare a robiei unei anumi
te fatalități dar prin aptitudi
nea generală de a-și făuri un 
destin istoric ne este Maiores
cu apropiat. Imaginea acestui 
Maiorescu am fi dorit-o. în ex
cepționala carte a lui N Ma
nolescu. înălțată la rangul mi
tului de oare o cultură are ori- 
cînd trebuință.

trebuie văzută în ter- 
ei reali : nu obiectul 
e în discuție dar chiar 

discuției. Maiorescu, 
unor

uitare 
putem 
istoric 
pe cel

C. STÄNESCU
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• Gellu Noum : „POEME 
ALESE" (Ed. „Albatros").

Colecția „Cele mai fru
moase poezii” înscrie in pal
maresul ei o culegere din 
versurile unuia dintre cei 
mai autentici reprezentanți 
ai suprarealismului româ
nesc. „Avem <le-a face cu o 
poezie prospectivă în eîmpul 
necunoscutului și insolitului"

|Ov. S.
stare să
ritului.

lorică,
percutat ... ___
sul la sublimități ș a. — dau 
girul personalității distincte 
a creatorului.

Crohmălniceanu). în 
incite facultățile spi- 
Inventivitatea meta- 
universul miraculos 
de luciditate, acce-

Gheorqhe Tomozei : 
„POEZII DE DRAGOS
TE“ (EH. „Albatros“).

Două cicluri concepute In

răstimp : „Casa oamenilor
de zăpadă" (1966) și „Trans
parențe" (1969) — „reactuali
zează“ confruntarea poetului 
cu iubitorul de aiurea al 
versurilor sale, in beneficiul 
comun 
dialog, 
fertile ........
lirice : dragostea, 
rea sentimentului 
potpuriu de melodii 
toate. „descoperă" _
mai multă vigoare — fiorul 
romantic și eleganța „scrii
turii". — note definitorii ale 
acestui trubadur modern.

al partenerilor de 
pe una din temele 

si apropiate creației 
-------- Decanta- 

inti «un 
tulbură- 

— cu Și

ADINA POPA J
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Președintelui 
Federal al Republicii Austria, FRANZ JONAS, următoarea 
telegramă :

Profund impresionat de vestea calamităților naturale care 
au avut loc în unele regiuni ale țării Dumneavoastră, pro- 
vocînd victime și pierderi materiale, exprim Excelenței 
Voastre și populației sinistrate cele mai sincere sentimente 
de simpatie și compasiune.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Ecuador, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a adresat o telegramă de felicitare pre
ședintelui Republicii Ecuador, Jose Măria Velascb Ibarra.

în răspunsul său. președintele Republicii Ecuador a mul
țumit călduros pentru felicitările primite.

Primire la președintele Consiliului 
de Miniștri

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, a . primit, miercuri, 
după-amiază, în vizită proto
colară de prezentare, pe arti-' 
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Afri-

ca Centrală la București, Ad- 
berto Sato.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atrtiosferă cordială 
a participat, Mihai Marin, ad
junct' ăl ministrului afacerilor 
externe.

(Agerpres)

Miercuri dimineața a pără
sit Capitala președintele Ca
merei Comunelor a Parlamen
tului britanic. dr. Horace 
King. care, la invitația Birou
lui Marii Adunări Naționale 
a făcut o vizită în țara noas
tră.

în timpul vizitei oaspetele a 
fost însoțit de dl. Noel Eduard 

“t hort, secretar al președinte
lui.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, dr. Horace King a 
fost condus de Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, Roman Moldovan, 
președintele Grupului parla
mentar pentru relațiile de 
prietenie România — Marea 
Britanic, Traian Ionașcu, pre
ședintele Comisiei, juridice a 
Marii Adunări Naționale, Ion 
Mărgineanu secretar al 
M.A.N., Mircea Rebreanu, de
putat în M.A.N.

A fost prezent John Walsh, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Marii Britanii la Bucu
rești.

Ansamblul de dansuri al 
pionierilor din Kostroma —

U.R.S.S., care a întreprins un 
turneu în țara noastră, a pă
răsit Capitala, miercuri di
mineața. Vizita micilor ar
tiști sovietici a constituit un 
răsțpuns la turneul ansamblul 
lui „Românașul“ al Palatului 
Pionierilor din București, ca
re în luna iulie a prezentat 
mai multe spectacole la Mos
cova, Leningrad, Artek și Kos
troma.

Miercuri, Prânz B. Gross. 
profesor de științe politice la 
Colegiul Militar din Pensilva- 
nia — S.U.A., a vorbit în ca
drul unei mese rotunde orga
nizată de A.D.I.R.I. despre „or
ganizații regionale europene“. 
La discuții au participat spe
cialiști în domeniul dreptului 
internațional și relațiilor in
ternaționale din învățămlntul 
universitar, din institutele de 
cercetări ale Academiei, din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
membri ai A.D.I.R.I.

(Agerpres)

• MIERCURI LA PLOIEȘTI, 
selecționata universitară mas
culină de baschet a S.U.A. a in- 
tilnit din nou echipa României. 
La pauză oaspeții conduceau cu 
32—20. Meciul nu a mai putut 
fi continuat din cauza ploii.

Astăzi în Capitală pe terenul 
Floreasca de la ora 20,15 echipa 
României va susține o nouă 
partidă în compania studenților 
oaschetbaliști din S.U.A. <

• In cadrul complotistelor in
ternaționale de tenis ale R. F. a 
Germaniei a început și proba de 
dublu bărbați. în primul tur, pe
rechea română Ilie Năstase. Ion 
Tiriac a învins cu 6—4, 6—2 cu
plul vest-german Korpas, Ku- 
rucz.

Miercuri. în cadrul turneului 
internațional ,.Open“ de tenis de 
la Hamburg, Ilie Năstase (Ro
mânia) l-a învins cu 6—2, f>—0, 
6—1 pe cehoslovacul Hrbec.

• Potrivit unei știri transmise 
de agenția France Presse, fe
derația franceză de șah a fost 
exclusă din rîndul membrelor 
Federației internaționale de șah 
(F.I.DrE.). Motivul ? Neplata la 
timp a cotizațiilor către forul 
internațional de șah Ca urmare 
a excluderii, echipa Franței nu

‘“va putea lua parte la Olimpiada 
de șah din acest an și va fi 
înlocuită cu echipa Indoneziei.

• In campionatele europene 
de baschet rezervate juniori
lor, echipa Spaniei a întrecut 
cu 71—69 formația României, în 
timp ce echipa U.R.S.S. a dis
pus cu 80—47 de formația Tur
ciei.

• Rudy Clay, fratele mai mie 
al lui Cassius Clay, fostul cam
pion mondial de box la catego
ria grea, a evoluat într-o gală 
la Miami Beach, învingindu-1 la 
puncte în 10 reprize pe Tommy 
Howard. Rudy Clay, care boxea- 
ză la aceeași categorie ca și fra
tele său, este neînvins ca pro
fesionist.

în cursul reuniunii de la 
Miami Beach. semigreul vene- 
zuelean Vinoente Rondon l-a 
Învins prin k.o. tehnic în repri
za a doua pe americanul Hydra 
Laey.

ATLETISM

Luptă stib panou în timpul meciului dintre reprezentativa stu
dențească a S.U.A. și echipa României

Foto: V. RANGA

DUPĂ „NAȚIONALELE“ DE

JOCURILE BALCANICE

REUNIUNE DE PROPORȚII
Cea mai veche competiție 

sportivă zonală cunoscută în 
lume — Balcaniada de atle
tism, inițiată cu 40 de ani în 
urmă — programează începînd 
de astăzi, pe stadionul „Repu
blicii" din Capitală, cea de a 
XXIX-a ediție a sa. Cei mai 
buni sportivi ai pistei din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România reiau, de-a- 
lungul a patru zile de între
ceri, disputa pentru laurii bal
canici.

lată, așadar, că în acest 
condensat interval atletic, iu
lie — august, ni se oferă din 
nou prilejul să urmărim la lu
cru o serie de „nume" rezo
nante ale atletismului euro
pean și mondial în compania 
garniturilor noastre. Oaspeții, 
o parte dintre ei sosiți la 
București încă în urmă cu ci- 
teva zile, au deplasat echipe 
redutabile și nu se sfiesc — 
fiecare din aceste echipe — să 
declare că vizează treptele 
cele mai de sus ale podiumu
lui.

Este destul de dificil, chiar 
și acum, cu cîteva ore înaintea 
startului inaugural, să se facă 
unele pronosticuri în special 
pentru concursul masculin. 
Pentru că fiecare din cele cinci 
delegații are în componenta ei 
atleți ce dețin foarte recente

performanțe de valoare. A 
considera, de pildă, Iugosla
via, Bulgaria și România ca 
singurele pretendente la „aur* 
înseamnă, potrivit acestor per
formanțe, un risc sigur. Echi
pele Greciei și Turciei, să nu 
uităm, deplasează cîțiva atleți 
ale căror rezultate, la prima 
lectură te cam pot pune pe... 
gînduri : 5,30 m. la prăjină, 
Papanikolaou ; 50,9 sec. pe 400

• ASTĂZI — PRIMUL POC
NET DE PISTOL • PRONO
STICUL ÎN ÎNTRECERILE MAS
CULINE — UN RISC SIGUR.
• LA „FIBERGLASS", SĂRI
TURI (PROBABILE) DE 5.30 m.l
• FETELE NOASTRE, BINE DU
BLATE, AU PRIMA ȘANSA.
• 14 PROBE FEMININE Șl 23 
MASCULINE.

NATAȚIE

0 inimă curajoasă
(Urmare din pag. I) 

atleți care poartă pe umerii lor 
tineri întreaga responsabilitate a 
complicatei lucrări sini aceiași 
care au aruncat peste munții Bi- 
cazului și ai Porților de Fier, cu 
o cutezătoare încăpățînare, su
perbele arcuri de triumf ale via
ductelor. In acea crîncenă și su
blimă încleștare va fi verificat 
inginerul Mihai Dobrovolschi de
viza : „Pentru o inimă curajoasă 
nimic nu e imposibil". Și aceeași 
stare de spirit o va fi inoculat-o 
și celorlalți tineri constructori ca- 
re-l însoțesc cu șantierul prin 
țară.

Fidelitatea devizei o demon
strează astăzi aici maistrul Da- 
vid Bălan și fratele său Nicolae 
Bălan, Cornel Avram și toți cei
lalți montori din lotul inginerului 
Hans Palder, ce ridică podul de 
800 tone, un pod care-și reclami 
dreptul de unicat la noi în țară. 
Așadar, responsabilitatea lucrării 
este invers proporțională cu vîr- 
sta dacă o socotim după numărul 
anilor și direct proporțională cu 
realizările pe care tinerii con
structori C.F.R. le au în palma
resul lor. Ordinele și medaliile pe 
care aceștia le-au primit confir
mă o performanță a desăvîrșirii. 
De la șeful șantierului Emilian 
Ionescu care la cei 35 de ani ai 
săi trece aici drept cel mai „bă- 
trîn" și pînă la cei mai proaspeți 
absolvenți angajați, toți sînt ti
neri, ceea ce îndreptățește lără 
nici un drept de apel numele de 
„Șantier al tineretului“. Și unde, 
dacă nu aici se cuveneau să-și 
cheltuiască cu dăruire și pasiune 
forțele tinerii brigadieri ? Decla
rat. șantier național al tineretului 
acesta a devenit un adevărat te
ren de muncă și afirmare pentru 
brigăzile „Argeș", aceste adevăra
te ștafete ale hărniciei care înmă

nunchează aproape 1 000 de elevi 
din orașele Cîmpulung și Pitești, 
Cei dinții au sosit aici, elevii bri
gadieri ai liceului cîmpulungean 
„Dinicu Golescu“. Din agenda 
primului secretar al comitetului 
orășenesc U.T.C., Ion Bortea, re
ținem ca un singur exemplu cî- 
teva cifre care ilustrează suma 
activităților brigăzilor „Argeș 6“ 
și „Argeș-7". Cele 13 599 ore e- 
fectuate se concretizează în sume 
de 400 000 lei, reprezentînd va
loarea producției realizată. A- 
ceasta înseamnă echivalentul a 
4 500 m.c. săpături, 1 000 m.c. 
betoane, 1 000 m.c. dale din be
ton confecționate, 500 m.c. extra
geri agregate.

Coordonate de profesorul Ion 
Solomon, brigăzile de la „Dinicu 
Golescu" au lăsat o hună impre
sie constructorilor. Este opinia pe 
care ne-a confirmat-o satisfăcut 
inginerul șef al Șantierului. A- 
celeași cuvinte de laudă se adre
sează și brigadierilor de la 
Grupul școlar V.M.N. Viitorii 
constructori de mașini din brigă
zile „Argeș“ 9 și 10 conduse de 
elevii Pavel Pîrse și Paul Loviș- 
teanu, au făcut dovada unei bune 
organizări și discipline, materia
lizată în realizări din cele mai 
hune. Cu atît mai mult cu cit 
brigăzile respective i-au „între
cut“ pe studenții aflați în aceeași 
perioadă cu ei pe șantier. Brigă
zile amintite și-au desfășurat ac
tivitatea într-o perioadă de înce
put suplinind lipsa forței de 
muncă, angajați fiind la lucrări 
dintre cele mai importante. Și 
dacă celelalte brigăzi care le-au 
urmat, formate cu elevii de la li
ceul „Bălcescu" din Pitești (unele 
au preluat de curînd ștafeta), au 
întreținut același ritm, aceasta se 
datorește în primul rînd ambiției 
aprinse cu doi ani în urmă în ini
mile lor adolescentine de colegii

care ocupau unul din primei» 
locuri pe țară în întrecerea pa
triotică pe șantierul național al 
autostrăzii București — Pitești 
sau al șoselei Cîmpulung — Bra
șov. Dintre cei de atunci sem
nează din nou prezent aici la 
Cîmpulung elevii Mircea Povlly, 
secretarul U.T.C. pe școală, Mi
hai Marian, Gh. Olan, Cîțu Va
ierai și alții.

La Apa Sărată la punctele de 
înfrățire ale terasamentelor o e- 
chipă execută defrișări, taluzări, 
săpături, încarcă bușteni și tra
verse. Lucrează la construcția u- 
nei variante pentru eliminarea tre
cerii peste calea ferată. In apro
pierea taberei, la Lereștj, echipa 
lui Liviu Mittdescu confecționea
ză dale din beton. La magazia Ză
voi, Radu Constantinescu condu
ce activitatea celor 20 de briga
dieri ai echipei sale la executarea 
unor lucrări de apărare a malu
rilor, la transportul și stivuitul 
materialelor. Lingă betonieră 
Dragoș Georgescu cu colegii de 
clasă sapă șanțuri pentru para- 
peți.

De-a lungul întregului șantier 
alături de tinerii constructori, e- 
levii brigadieri argeșeni aduc în 
ritmul de lucru pulsul inimilor 
lor fierbinți racordate la hărnicia 
acestor zile.

Laurii ce vor încununa cursa 
celui dinții tren, vor umple de 
bucurie și inimile brigadierilor 
de astăzi.

Naționalele de seniori și-au în
coronat regii autohtoni și în a- 
cest an, 
pensuri 
Dar în 
bătoare 
tră, vai 
rezultatele de marcă în stare să 
trezească în noi patima speran
ței. Pentru că exceptînd recor
durile (totuși departe de cota 
internațională) reșițeanului Eu
gen Almer (4:21,1 ; vechiul re
cord 4:23,0) și fetelor de la Di
namo în ștafeta 4 x 100 m mixt 
(timp 5:02,9), n-am înregistrat 
decît depășirea unor performanțe 
de copii sau juniori II. Ceea ce, 
la drept vorbind, nu e deloc rău 
dacă ne gîndim că tocmai cîțiva 
„copii minune“ au dat farmec a- 
cestei ediții, și mă refer în pri
mul rînd la dinamovista Eugenia 
Cristescu, campioană la 12 ani 
la 200 m spate, și la acest admi
rabil buchet de copile de 14 ani 
(Liliana Dan, Anca Groza — 
Dinamo și Rodica Petruică — 
Școala sportivă Reșița), campioa
ne în probele de 100 m liber, 
200 m mixt și 200 m bras.

Firesc, avem și cîțiva cam
pioni cu personalitate constantă, 
și se subînțelege că e vorba de 
dinamovista Cristina Balaban, 
victorioasă în patru probe, de 
stelistul Marian Slavic, învingă
tor în trei finale, de Vasile Cos
ta (Politehnica Timișoara), AI- 
bert Covaci (Mureșul — Tg. 
Mureș) și Agneta Sterner 
(Steaua) practic fără adversari în 
probele de bras și delfin, sau de 
alte cîteva nume medaliate. Dar 
dincolo de simboluri e bine să 
apreciem valoarea acestor titluri 
recent cucerite într-un context, 
hai să-i spunem european, pen
tru că spre campionatele euro
pene de la Barcelona va pleca,

și nu fără oarecari sus- 
sau chiar surprize, 
aceste zile de săr- 

pentru natația noas- 
cum au mai lipsit

luna viitoare, lotul nostru na
țional. In virtutea acestei pre
mise vom constata, fără prea 
multă analiză, că dacă în Europa 
sula de metri liber, este parcursă, 
la fete, obișnuit în jurul celor 
63 de secunde, campioana noas
tră a urcat pe podium cu 66,8 I

Campioni avem!
Ne mai trebuie
și performanțe
La 200 m bras lăsăm acest 2:26,5 
realizat de curînd, de fapt cea 
mai bună performanță a anului, 
și adăugăm de la noi (cîtă gene
rozitate !) încă 3,5 secunde, și 
totuși, pînă la acest 2:39,0’, cu 
care Vasile Costa a cîștigat titlul, 
este o distanță suficientă pentru 
întrebări și neliniști mai ales că 
timișoreanul este unul din cei 
de la care sîntem îndreptățiți să 
așteptăm performanțe. Chiar și 
acest colecționar de titluri, Ma
rian Slavic a cîștigat proba de 
200 m liber cu 2:03,4, adică cu 
o secundă peste timpul cu care 
cucerea, cu numai două săptă- 
mîni în urmă, locul secund în 
„Trofeul celor 7 coline". Am 
mai putea vorbi și despre timpi 
modești în probele de spate, des
pre rezultatele sub posibilități ale

Cristinei Balaban și Agnetei Ster- 
ner, dar sper că ideea urmărită 
a fost îndeajuns de exemplifi
cată pentru a fi înțeleasă la ade
vărata ei dimensiune și semnifi
cație.

Oricum, aceste „naționale” de 
sepiori au fost interesante, ne-au 
adus și campioni, dar tare rău 
ar fi să măsurăm oaratele meda
liilor numai după valoarea celor 
4 zile de la piscina Dinamo. Pen
tru că, să fim sinceri și să recu
noaștem că oricîte recorduri de 
copii și juniori (și chiar seniori) 
s-ar bate, ele nu pot avea va
loare în sine. Criteriile de a- 
preciere se fac în funcție de re
zultatele obținute pe plan conti
nental, deci, ele depășesc con
textul celor patru zile și recla
mă, ca o primă măsură, efortul 
de echivalare a posibilităților 
existente. Iar campionii noștri 
au, incontestabil, posibilități su
perioare celor relevate în acest 
început de august.

La 20 august începe, la Ate
na, Balcaniada, fericit prilej pen
tru a trezi în noi speranța la 
„europenele“ de la Barcelona și 
mai departe, în perspectivă. Cînd 
o elevă de 12 ani cîștigă cursa 
de spate a senioarelor, cînd la 
București, Reșița și Tg. Mureș 
există selecte nuclee de perfor
manță, cînd a apărut nu de mult 
încă un bazin acoperit, la Plo
iești, și încă un altul la Bucu
rești, cînd atîtea zeci de mii de 
copii fac din înot o pasiune di
rijată de specialiști, e firesc să 
așteptăm o replică mai puternică 
și mai distinsă pe pistele de apă. 
Și asta pentru a conferi majori
tății campionilor noștri adevăra
ta aureolă — aceea de perfor
meri.

m.g., Georgls ; 67,72 m. la cio
can, Baboniotis ; 2,15 m. la 
înălțime, Fapcdimitriou ; 10,2
pe „sută", Papaghsropoufos 
ș.a.m.d. Deci, lupta se anun
ță cu adevărat deschisă ori
cărui rezultat. în clasamentul 
feminin, team-ul românesc din 
care nu vor lipsi Viscopolea- 
nu, Manoliu, Silai, Popescu, 
Bufanu — rodat în recentele 
concursuri de prestigiu „Cupa 
Europei" și meciul cu S.U.A. — 
ne îndreptățește (parcă) să 
sperăm într-o victorie a culo-

rilor noastre. Să așteptăm, 
însă, deciziile arbitrilor ce vor 
urma primului pocnet de pis
tol de start tras astăzi la orele 
17 pentru maratoniști. La ele
gantul cămin studențesc 
vecinătatea ~ 
unde este 
general“ al Jocurilor, pregătiri
le sînt — la această oră — 
încheiate. Antrenamentele de 
acomodare, de o intensitate 
scăzută, desfășurate chiar pe 
„Republicii" — scena jocu
rilor, Progresul sau I.M.F. s-au 
încheiat. Se resimte peste tot, 
chiar și în calmele' plimbări pe 
aleile parcului Facultății de 
drept, „febra de start“. Cît pri
vește loturile noastre, acestea 
au fost definitivate. Din for
mația masculină se mizează 
pe ascendentul de formă al 
sprinterului Zamfirescu (care 
a alergat chiar săptămîna tre
cută, de două ori, în cadrul 
unor verificări, 10,3 sec. pe 
„sută"), pe capacitatea de 
efort a decatloniștilor Socol și 
Șepci, pe finișul lui Roțoi sau 
ambiția vicecampionului euro
pean de marș Caraiosifoglu. 
Fetele au, în plus, „atuul" du
blurilor care, cu siguranță, vor 
ajuta la trenă, încurcînd, „so
coteli" și aducînd puncte.

...Cele 14 probe feminine și 
23 masculine își așteaptă lau- 
reații. Iar noi, spectatorii, du
minică cu puțin înainte de ore
le 20, vom întocmi cu înfrigu
rare clasamentele „neoficiale" 
ale ediției a XXIX-a J.B.

din
Operei, acolo 

instalat „cartierul

VIOREL RABA

MIRCEA M. IONESCU

FOTBAL:

ULTIMA ORA
• CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL PE LITORALUL 

ROMÂNESC ! De ieri, timp de trei zile, Angelo Niculescu, 
loan Chirilă și Eftimie Ionescu vor susține mai multe întîlniri 
cu amatorii de fotbal prezenți pe litoral. Subiectul : Mexic 70. 
Cu siguranță însă se vor pune și întrebări referitoare la cam
pionatul republican care vine și la... șansele Farului la titlu.

• MARȚI, LA PRINZ, L-AM ÎNTÎLNIT IN BUCUREȘTI PE 
FUNDAȘUL PITEȘTEAN BARBU, care după cum bine se știe 
va pleca curînd în Turcia la echipa Beșiktas. Ceea ce însă 
am aflat nou de la Barbu este că Vlad, mijlocașul F.C. Ar
geșului, s-ar putea să rămînă acasă, la Hunedoara. Tnchi- 
puiți-vâ defensiva Argeșului fără Barbu și fără Vlad I

• STEAUA A PLECAT LUNI LA BRAȘOV. Echipa bucureștea- 
nă va susține două jocuri în această săptâmînă (astăzi și du
minică) probabil cu adversari aflați și ei în pregătire, urmînd 
ca sîmbăfă 22 august să reîntîlnească, pe „Republicii“, Rapidul, 
în „Cupa Municipiului București“.
• „BANCARII" LUI VICTOR STANCULESCU reîntorși de 

la munte, au intrat în seria amicalelor. Mîine Progresul joacă 
cu Politehnica lași, iar duminică dimineață, tot în București, 
cu Farul. Din numerosul lot de care dispune Victor Stăncu- 
lescu trebuie să aleagă cel mai bun „11" pentru... lunga 
toamnă fierbinte.

• RAPIDUL PLEACĂ SIMBATA LA MUNTE. In dimineața 
aceasta — ne spunea ieri președintele clubului — urmează 
să se stabilească exact unde anume : la Predeal sau la Căli- 
mănești. în rest, toate-s vechi și 
camdată...

toafe-s noi prin Ciulești ! Deo-

I. MIRCEA

• •••••
(Vrmare din pag. F)

Ore de entuziasm
(Vrmare din pag. I) 

velor agricole din preajma hri- 
găzi de elevi au venit să dea 
o mină de ajutor în efectua
rea lucrărilor de sezon.

Dar la Fălticeni, orașul au
reolat de numele unor renu- 
miți cărturari și oameni de 
cultură, elanul tineresc se află 
în aceeași măsură corelat cu 
vibrația pentru frumos. Iată 
de ce, mai bine de o treime 
din cele peste 80 de mii de 
ore de muncă patriotică au 
fost investite în reamenajarea 
Dumbrăvii minunate, acel loc 
rămas în nostalgica lume a 
copilăriei fiecăruia dintri noi. 
„Mesteceni, plopi și ulmi se 
ridicau la deal pe costișă, cu 
ramurile încurcate și neclintite 
în, viitoarea asfințitului. De 
acolo, de sus, curgea parcă 
pe suh arcurile ramurilor un 
păien'Sniș de ape trandafirii...“

Așa o văzuse privirile hlîn- 
de ale povestitorului din Ulița

Rădășenilor, așa o știm și noi. 
Dar de-a lungul vremii co
pacii falnici au fost răriți și 
doborîți fără milă. Aici s-au 
sădit mii de puieți de frasin, 
de salcie plîngătoare, de plopi. 
Drumul ce duce din marginea 
orașului pînă la Dumbrava 
minunată a fost lărgit, pie
truit. Pe margini au fost plan
tați pomi.

Și acțiunea continuă. Dum-
■ brava minunată va deveni ia

răși un tărim fermecat spre 
care se vor îndrepta pașii 
celor ce sînt ori au fost copii. 
Tinerii din Fălticeni se gîn- 
desc la o grădină-parc iar în 
apropiere vor să amenajez» un 
teren de sport și un ștrand 
pentru zilele senine d» vară. 
Curînd, în toamnă, pe platoul 
din calea Dumbrăvii vor avea 
loc festivitățile de sărbătorire 
a centenarului vestitului liceu 
fălficencm „Nicu Carie" care 
a dat culturii românești o ade- 

I cărată galerie de scriitori,

— Pentru recuperare forțăm 
ritmul de lucru cu tot ce depinde 
de noi și de constructor.

Sîntem în luna august, în al 
8-lea... ceas și ar mai fi vreme 
să se facă și ceea ce nu s-a fă
cut pînă acum, ne-am zis, de- 
plasîndu-ne pe until din cele opt 
șantiere ale județului, la Jilavele. 
Opt cooperative agricole și-au 
unit aici investiții în valoare 
de peste 12 milioane lei în con
strucția unui complex, ?i prevă- 
zuseră, după o judecată gospodă
rească ca, începînd cu 1 octom
brie a.c. această investiție să in
tre deja în producție cu o primă 
capacitate, cu reproducția și cres
cătoria pentru 15 000 de porci. 
Pînă la 1 august, însă, realizările 
reprezentau numai 20 la sută din 
planul anual de investiții. Mai 
este doar o lună și ceva și ani
malele de reproducție vor sosi 
de la Stațiunea experimentală 
SJftica, Deșartă iluzie însă și 
pentru directorul complexului, 
tovarășul Emil Dumitriu.

— în nici un caz nu am să 
accept improvizațiile care au și 
început să roi se propună pentru 
cazarea materialului de prăsilă. 
Ar însemna declasarea lui, de
clara directorul.

— Și totuși, ce este de făcut ?
— Noi nu avem ce face în 

plus, ne răspunde clin partea con- 
’ structorului, ing. Dumitrescu șe- 
| ful șantierului. Lucrăm cu toată 
1 capacitatea disponibilă, cu atît

• Federația internațională de 
fotbal (F.I.F.A.) a dat publicității 
un memorandum conținînd .cele 
patru propuneri (sugerate de pre
ședintele F.I.F.A., Stanley Rous) 
cu privire la organizarea campio
natului mondial de fotbal din anul 
1974. Memorandumul a fost adre
sat Comitetului de organizare a 
Campionatului, Federației vest- 
germane și celor 140 de federații 
membre ale F.I.F.A.

Memorandumul cuprinde urmă
toarele propuneri :

1. Adoptarea aceluiași sistem ca 
și la Campionatul mondial din 
Mexic, cu 1* finaliste împărțit in 
patru grupe, apoi cu sistem elimi
natoriu începînd din sferturile de 
finală.

2. Adoptarea aceluiași sistem 
proiectat pentru turneul olimpic 
din 1972 — turneu cu 16 echipe 
Împărțite în patru grupe, urmat

de o fază în care opt echipe cali
ficate in prima etapă sînt împăr
țite In alte două grupe de patru. 
Cîștlgătoarele acestor două grupe 
își dispută finala, tar echipele 
clasate, pe locul II joacă pentru 
locurile III__IV.

3. Mărirea numărului de fina
liste la 24 sau 32 echipe cu o com
binație de sistem — turneu și 
cupă.

4. Mărirea numărului de fina
liste la 20, cu turneu preliminar 
pînă rămin 16 echipe, după care 
se joacă în același sistem ca și la 
campionatul din 1970.

Răspunsurile la memorandumul 
F.I.F.A. urmează să fie date pînă 
la 1 septembrie a.c.

Stabilirea sistemului va avea loc 
in ianuarie 1971. cu prilejul reu
niunii Comitetului Executiv al 
F.I.F.A.

joi ultima zi la

EFORTURI
ni se vorbise ceva. Dar

ÎNZECITE
privim șă prin 
lor U.Tfc. La

U.T.C.

cît putem. Starea presantă ar fi 
putut fi evitată. Pentru că bene
ficiarul nu ne-a eliberat la timp 
terenul am atacat lucrările nu în 
ordinea urgenței ci invers, înce
pînd cu obiectivele solicitate în 
ultima parte a fluxului tehno
logic.

— Dar nici constructorul nu a

neficiarul constructorului — că 
nu se îngrijește să-și aducă ma
terialele și mașinile de lucru ne
cesare.

— Dar astăzi, i-am întrebat, 
astăzi, la un loc, cu ce forțe tre
buia să lucrați pe șantier ?

La început ni s-a răspuns că 
cu atît cît era necesar. Conform

avut pînă acum trei săptămîni 
șef de lot, găsește beneficiarul 
punctul nevralgic al constructo
rului.

Și iată cum constructorul și be
neficiarul în loc să colaboreze, 
să caute împreună rezolvarea 
problemelor, a așteptat fiecare 
ca celălalt să se descurce cum 
poate, iar acum își pasează vi
novăția și răspunderile. Con
structorul beneficiarului — pen
tru că acesta din urmă nu i-a 
asigurat forța de muncă necali
ficată pe care a promis-o; be-

graficului la zi, cinci obiective 
care trebuiau deja terminate nu 
erau nici începute și pe șantier 
nu întîlnisem „aglomerația“ de 
care ni se vorbise. Intrind puțin 
în amănunt iată constatarea: 
constructorul, în loc de 85 de oa
meni prezenta un efectiv de 61, 
iar beneficiarul (cooperativele a- 
sociate) doar jumătate din cît ar 
fi trebuit. O parte din angajații 
constructorului nu veniseră pen
tru că nu se știa unde era ple
cat șoferul cu. mașina care tre
buia să-i aducă de la Fierbinți,

iar o altă parte plecase în ziua 
aceea, pentru că bucătarul nu le 
mai gătise mîncare. Cît privește 
oamenii cooperativelor agricole, 
aceștia lipseau pentru că pur și 
simplu așa se obișnuiește : fie
care cooperativă trimite zilnic în 
loc de A—5 oameni doar unul 
sau doi.

Iată, așadar, în fața căror fel 
de eauze ne aflăm, iată deci că 
în a opta lună a anului mersul 
lucrărilor încă lîncezește. Iată-ne, 
în sfîrșit, în fața unui asppot pe 
care merită să-l ț 
prisma organizațiilor _ 
Comitetul județean al 
despre sprijinirea cu forțe de 
muncă 
vag. O inițiativă a organizației 
U.T.C. în sprijinul șantierelor 
intercooperatiste au avut-o tinerii 
din orașul Urziceni, care s-au an
gajat să sprijine activitatea pe 
șantierul complexului avicol de 
la Manasia. Pentru cel adus în 
discuție — complexul de la Ji
lavele — nimeni nu ne-a putut 
spune ceva, deși și aici, la Jila
vele, ca și în celelalte șapte coo
perative asociate există organiza
ții U.T.C. cu un număr însemnat 
de tineri, cu posibilități de mobi
lizare a cel puțin 3—4 pe zi. A- 
tîta doar... Mult nu li se cere 
deci nici organizațiilor U.T.C. 
și fapte ieșite din comun nu li 
se cer nici celorlalți factori răs
punzători de investițiile anului 
1970.

ADRESAȚI-VA CU ÎNCREDERE UNITĂȚILOR DE C1SMARIE ALE 
COOPERAȚIEI DE CONSUM, CARE VA OFERĂ CU PROMPTI
TUDINE Șl CONȘTIINCIOZITATE SERVICIILE LOR



SEMNAREA TRATATULUI
SOVIETO - VEST GERMAN

MOSCOVA 12. — Trimisul Agerpres, A. Toth, transmite : 
A doua zi a vizitei cancelarului R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, la Moscova a debutat cu o convorbire cu Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice.

Acțiuni de 
amploare 

în Uruguay

Tn cursul convorbirii au fost 
abordate probleme legate de în
cheierea Tratatului dintre Uniu
nea Republicilor Sovietice Socia
liste și Republica Federală a Ger
maniei. Cei doi șefi de guvern 
au făcut un schimb de păreri cu 
privire la perspectivele dezvoltă
rii relațiilor dintre Uniunea So
vietică și R.F.G., inclusiv în do
meniile economic și tehnico-știin- 
țific, precum și la problemele in
ternaționale care prezintă interes 
pentru ambele părți.

Miercuri la prinz, în sala Eka
terina din Marele Palat al Kremli
nului a avut loc ceremonia sem
nării Tratatului sovieto-vest-ger- 
man. Din partea Uniunii Sovieti
ce, Tratatul a fost semnat de 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri, și de An
drei Gromîko, miniștrul afacerilor 
externe, iar din partea R. F. a 
Germaniei de Willy Brandt, can
celar federal, și de Walter Scheel, 
ministrul afacerilor externe. La 
ceremonie erau de față Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și alți conducători 
sovietici, precum și persoanele

care îl însoțesc pe cancelarul 
R. F. a Germaniei.

în aceeași zi, Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a primit pe Willy 
Brandt, cancelarul R. F. a Ger
maniei. Leonid Brejnev și Willy 
Brandt și-au exprimat convin
gerea că Tratatul dintre U.R.S.S. 
și R. F. a Germaniei creează po
sibilități pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor dintre cele două 
țări și pentru consolidarea secu
rității în Europa. în cursul con
vorbirii, s-a procedat la un 
schimb de păreri cu privire la 
viitoarele măsuri posibile îndrep
tate în direcția dezvoltării cola
borării dintre U.R.S.S. și R. F. a 
Germaniei, a destinderii încordă
rii și întăririi păcii în Europa. Au 
fost, de asemenea, examinate o 
serie de alte probleme interna
ționale.

După cum anunță agenția 
TASS, convorbirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă de lucru și 
într-un spirit de sinceritate.

Guvernul sovietic a oferit, în 
Marele Palat al Kremlinului, un 
dineu în cinstea cancelarului 
R, F. a Germaniei, Willy Brandt.

TEXTUL TRATATULUI SEAANAT 
LA MOSCOVA

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Agențiile TASS și D.P.A. au 
transmis textul Tratatului între 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republica Federală a 
Germaniei, semnat miercuri la 
Moscova. Tratatul are următorul 
conținut :

„înaltele părți contractante,
în năzuința lor de a contribui 

la consolidarea păcii și a secu
rității în Europa și în întreaga 
lume,

în convingerea că colaborarea 
pașnică între state pe baza țe
lurilor și principiilor Cartei 
O.N.U. corespunde năzuințelor 
popoarelor și intereselor largi ale 
păcii internaționale,

Apreciind că măsurile înfăD- 
tuite anterior de ele, îndeosebi 
încheierea tratatului din 13 sep
tembrie 1955 asupra stabilirii de 
relații diplomatice, au creat con
diții favorabile pentru noi pași 
importanți în vederea dezvoltării 
în continuare și consolidării re
lațiilor lor reciproce,

în dorința de a exprima într-o 
formă contractuală hotărîrea lor 
de a îmbunătăți și a dezvolta co
laborarea dintre ele, inclusiv re
lațiile economice, precum și legă
turile științifice, tehnice și cultu
rale, în interesul ambelor state,

Au căzut de acord asupra ur
mătoarelor :

Art. 1. — Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste și Repu
blica Federală a Germaniei con
sideră drept cel mai important 
țel al politicii lor să sprijine pa
cea internațională și să obțină 
destinderea încordării.

Ele își exprimă năzuința de a 
stimula normalizarea situației în 
Europa și dezvoltarea relațiilor 
pașnice între toate statele euro
pene, pornind în această năzuin
ță de la situația reală existentă 
în această regiune.

Art. 2. — Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste și Repu
blica Federală a Germaniei se 
vor călăuzi în relațiile lor reci
proce, precum și în problemele 
asigurării securității europene și 
internaționale, după țelurile și 
principiile expuse în Carta Na
țiunilor Unite. Ca urinare, ele își 
vor soluționa problemele litigioa
se exclusiv prin mijloace pașnice 
și își asumă obligația să se abți
nă, potrivit articolului 2 din 
Carta Națiunilor Unite, de la a- 
menințarea cu forța sau de la fo
losirea forței în probleme care a- 
fectează securitatea din Europa 
și securitatea internațională, pre
cum și în relațiile lor reciproce.

Art. 3. — în concordanță cu 
țelurile și principiile expuse mai 
sus Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste și Republica Fe
derală a Germaniei sînt unanime 
în a recunoaște că pacea în Eu
ropa poate fi menținută numai 
dacă nimeni nu va atenta la gra
nițele actuale.

Ele se obligă să respecte ne
abătut integritatea teritorială a. 
tuturor statelor din Europa în 
granițele lor actuale.

Ele declară că nu au nici un 
fel de pretenții teritoriale față de 
cineva și nu vor ridica asemenea 
pretenții nici pe viitor ;

Ele consideră în prezent, ca și 
în viitor granițele tuturor statelor 
din Europa ca fiind inviolabile, 
așa cum există ele în ziua semnă
rii acestui tratat, inclusiv linia 
Oder-Neisse, care constituie 
granița vestică a Republicii 
Populare Polone, și granița între 
Republica Federală a Germaniei 
și Republica Democrată Ger
mană.

Art. 4. — Acest tratat între 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republica Federală 
a Germaniei nu afectează tratate

le și acordurile bilaterale și mul
tilaterale încheiate anterior de 
cele două părți.

Art. 5. — Acest tratat va fi su
pus ratificării și va intra în vi
goare în ziua schimbării instru
mentelor de ratificare, care ur
mează să aibă loc la Bonn“.

MONTEVIDEO 12 (Agerpres) 
— Ultimul comunicat (nr. 10) al 
organizației clandestine din Uru- 
guay, care a pus la cale răpirea 
celor trei diplomați străini — 
consulul brazilian Aloisio Dias 
Gomide și consilierii nord-a- 
mericani, Claude Fly și Daniel 
Mitrione, printre care ultimul a 
fost ucis, afirmă că „încă nu a 
fost pronunțată nici o sentință“ 
împotriva ostaticilor, dar că am
bii ■ vo.r fi uciși în momentul 
cînd forțele de poliție ar depista 
locul unde se află sechestrați.

In ciuda acestui comunicat pe 
întreg teritoriu țării și în capita
lă se desfășoară ample operațiuni, 
la care participă peste 10 000 de 
polițiști și soldați în vederea des
coperirii ascunzătorii și a autori
lor asasinării consilierului Mitri
one. Actuala operațiune declan
șată din ordinul președintelui 
Jorge Pâcheco Areco a început 
imediat, după adoptarea de către 
Congres a suspendării garanțiilor 
constituționale individuale cu 
scopul de a permite poliției să 
utilizeze orice mijloace în vede
rea salvării celor doi diplomați 
răpiți . și a arestării persoane
lor implicate în executarea lui 
Mitrione. Potrivit informațiilor 
transmise din Motevideo, poliția 
a arestat peste 20 de persoane.

După cum transmit agențiile 
de presă autorii răpirii n-au re
nunțat la intenția de a execu
ta pe cei doi ostatici dacă gu
vernul nu va fi de acord să eli
bereze în schimbul lor pe toți 
membrii organizației clandestine, • 
aflați sub stare de arest. Se pare 
că autorii răpirii speră într-o 
schimbare a atitudinii guvernu
lui supus unor puternice presiuni 
exercitate îndeosebi de Brazilia, 
pentru asigurarea eliberării con
sulului Gomide.

’../Ws»

IRLANDA DE NORD : Femei dintr-unul din caitierele cu populație predominant catolică ale 
Belfastului protestînd împotriva brutalității intervențiilor soldațilar britanici

e ÎN CADRUL MANIFES
TĂRILOR organizate în Ita
lia in cinstea apropiatei ani
versări a eliberării Româ
niei, la „Accademia di Ro
mania“ din capitala italiană 
a avut loc un spectacol de 
gală prezentat de ansamblul 
folcloric „Doina“ al organi
zației U.T.C. a municipiului 
București. In fața unui pu
blic numeros, membrii an
samblului au repurtat un 
succes excepțional, interpre- 
tînd cu deosebită măiestrie 
cîntece și dansuri populare 
din toate regiunile țării.

Ansamblul „Doina“ între
prinde in prezent un turneu 
in diferite localități dîn Ita
lia continentală și în Sicilia, 
făcînd cunoscută cu mult 
succes frumusețea dansului 
popular românesc și a cînte- 

. cului folcloric.

ORIENTUL APROPIAT
• Unităfile militare algeriene părăsesc 
Egiptul • R. A. U. pentru desfășurarea con

vorbirilor la New York • Respectarea
încetării focului

Dileme britanice

CAIIO 12 (Agerpres). — Coti
dianul egiptean „Al Ahram“ in
formează că guvernul R.A.U. a 
autorizat cele două batalioane 
algeriene staționate pe coasta 
apuseană a Canalului de Suez să 
părăsească Egiptul. Ziarul pre
cizează că este vorba de aproxi
mativ 2 000 de militari algerieni 
care au fost aduși aici în timpul 
conflictului arabo-israelian din 
iunie 1967. Ministrul apărării al 
R.A.U., generalul Mohamed 
Fawzi, a ordonat trupelor egipte
ne să preia imediat pozițiile de
ținute de militarii algerieni.

cială Ia Cairo, se anunță în ca
pitala R.A.U. Pe agenda convor
birilor dintre suveranul iorda
nian și președintele Nasser figu
rează, ca punct principal, evolu
ția situației din Orientul Apro
piat.

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
De la 7 august, ora 22 GMȚ, 
cînd a fost proclamată încetarea 
focului de către R.A.U. și Israel 
nu s-au produs nici un incident 
în zona Canalului de Suez, a 
anunțat un purtător de cuvînt al 
O.N.U., referindu-se la datele 
primite din partea observatori
lor aflați în această regiune.

CAMERA DEPUTAȚILOR 
A ACORDAT VOTUL DE ÎN
VESTITURĂ NOULUI GUVERN 

ITALIAN

• LA PALAZZO MINTECI- 
TORIO din Roma (sediul Came
rei Deputaților) au luat sfîrșit 
miercuri la amiază, dezbaterile 
asupra declarației-program gu
vernamentale. După cuvintarea 
rostită de primul ministru, Emi
lio Colombo, care a abordat o 
serie de probleme ridicate în 
cursul discuțiilor și motivarea 
votului de către reprezentanții 
grupurilor parlamentare ale di
feritelor partide, Camera Depu
taților a acordat cu 348 de vo
turi, contra 231 și o abținere, 
votul de învestitură noului gu
vern.

In cursul după-amiezii ace
leiași zile, au început dezbate
rile pe marginea declarației- 
program și in Senat. Se așteap
tă ca votul de învestitură la 
Palazzo Madama să aibă loc joi 
seara, sau cel mai tîrziu vineri 
dimineața, urmind ca apoi noul 
cabinet, condus de Emilio Co
lombo, să treacă la traducerea 
în viață a programului său.

• PLOILE TORENȚIALE și 
grindina care s-au abătut recent 
asupra unor regiuni din Cehia 
și Moravia au provocat, potrivit 
evaluării specialiștilor, pagube 
de aproximativ 30 de milioane 
de coroane. Pierderi extrem de 
grele au suferit cultivatorii de 
hamei, recolta de pe zeci de 
hectare fiind compromisă total. 
De asemenea, diverse instalații 
și construcții agricole auxiliare 
au fost deteriorate sau distruse 
in întregime.

PRECIZĂRI ALE PREMIERULUI 
NORD-IRLANDEZ

• PREMIERUL NORD-IR
LANDEZ Chichester-Clark s-a 
pronunțat pentru menținerea 
autonomiei politice a Ulsterului, 
împotriva preluării directe a 
conducerii de către guvernul de 
la Londra, posibilitate evocată 
în cursul zilei de luni de către 
ministrul de interne englez, 
Maudling, pentru cazul în care 
protestanții extremiști ar do- 
bîndi puterea. El a declarat că 
„asumarea puterii în Ulstcr de 
către cabinetul de la Londra ar 
risca să producă reacții foarte 
violente în anumite sectoare ale 
populației din Irlanda de nord“.

MANȘON TN ...GREVĂ

• CHARLES MANȘON, acu
zatul principal în procesul asa
sinilor actriței Sharon Tate, a 
făcut greva foamei în ultimele 
3 zile. Scopul acestei acțiuni 
este acela de a-1 sili pe apără
torul său. Irving Kanarek, să 
înceteze interogarea Lindei Ka- 
sabian, martorul principal al 
acuzării.

REVENDICĂRI
ALE ȚĂRĂNIMII INDIENE

* IN MULTE STATE DIN 
INDIA se desfășoară în pre
zent o largă mișcare a țăra
nilor pentru înfăptuirea re
formei agrare. Această miș
care pe scară națională, ini
țiată de către Partidul Co
munist Indian, este sprijini
tă de numeroase partide și 
organizații democratice din 
India. Sute de mii de țărani 
au organizat demonstrații 
cerînd aplicarea neîntîrziată

a prevederilor reformei agra
re. împotriva aoestor reven
dicări ale țărănimii indiene, 
autoritățile locale au luat 
măsuri represive. Potrivit 
ziarului „Times of India“, 
numărul persoanelor arestate 
se ridică pină in prezent, la 
peste 6 000. Cele mai multe 
arestări au fost efectuate în 
statele din sudul țării. în 
același timp,, ziarul „Hindu“

relatează că marii latifun
diari organizează detașamen
te înarmate, pentru a înăbuși 
această mișcare.

Cauza principală a mișcă
rilor țărănești din India o 
constituie, potrivit agențiilor 
de presă, ritmul lent de în
făptuire a reformei agrare, 
ale cărei principii au fost 
enunțate imediat după pro
clamarea independenței țării.

NORVEGIA : Imagine din Oslo
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CAIRO 12 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Al Ahram“, 
șeful delegației egiptene la 
O.N.U., Mohamed Hassan el 
Zayyat, va reprezenta R.A.U. în 
convorbirile ce vor fi inițiate de 
ambasadorul Gunnar Jarring. Zia
rul menționează că Ministerul 
egiptean al Afacerilor Externe a 
adresat o notă în acest sens me
diatorului Jarring, arătînd că 
R.A.U. apreciază că Mohamed 
Hassan el Zayyat, fiind deja în 
contact cu reprezentanții țărilor 
interesate, și-a început, de fapt 
misiunea, 
arată în nota oficială, 
consideră că Tarring ar trebui 
să-și continue convorbirile la 
New York.

Din acest motiv, se
R.A.U.

CAIRO 12 (Agerpres). — Re
gele Hussein al Iordaniei va sosi, 
la 18 august, într-o vizită ofi-

• ALAN SHEPARD, ED
GAR MITCHELL, EUGENE 
CERNAN ȘI JOE ENGLE, 
cei patru astronauti ameri
cani care la începutul anului 
viitor vor zbura spre Lună la 
bordul navei „Apollo-14“, au 
început primele antrenamen
te în R. F. a Germaniei în a- 
propierea craterului Stein- 
heim. Aceste antrenamente 
au drept scop familiarizarea 
astronauților americani cu 
aspectul solului lunar. în zi
lele următoare astronauții 
americani vor vizita craterul 
„Noerdling“, unul din cele 
mai mari și mai bine con
servate cratere formate în 
urma căderii unui meteorit.

MOSCOVA 12 (Agerpres). —- 
Delegația irakiană, condusă de 
Saddam Hussein, vicepreședinte 
al Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Irak, secretar ge
neral adjunct al Partidului 
Baas, a părăsit Moscova, înche- 
indu-și vizita în Uniunea Sovie-

Va renunța guvernul britanic la intenția, anunțată, de a ridica 
embargoul asupra livrărilor de arme către Republica Sud-Afri- 
cană ? întrebarea revine insistent in paginile presei londoneze, 
după dezvăluirile făcute săptămîna trecută de Brigitt Bloom în 
FINANCIAL TIMES.

Influentul cotidian englez afirma că guvernul Hcath ar fi dis
pus să discute din nou, „într-o lumină radical diferită“ problema 
livrărilor de arme regimului de la Pretoria. FINANCIAL TIMES 
preciza că Tanzania, Uganda și Zambia ar fi primit „asigurări 
explicite și formale" că decizia privind ridicarea embargoului nu 
este definitivă și că Londra „n-ar fi deloc insensibilă la argu
mentele care i-ar putea fi supuse de statele africane interesate, 
in sensul menținerii embargoului“, președinții celor trei state 
fiind „cordial invitați să vină pentru a discuta cu premierul bri
tanic această afacere". Noile asigurări britanice ar fi fost date de 
șeful Forreign Office-ului, Alee Douglas-Home, într-un răspuns 
la nicsajul pe care i l-au adresat cei trei președinți amintiți, la 
încheierea reuniunii lor desfășurată la Dar-Es-Salaam. in urmă 
cu două săptămini. Reuniune în cadrul căreia a fost evocată po
sibilitatea ca cele trei țări participante (Uganda, Tanzania și 
Zambia) să iasă din Commonwealth in cazul unui aflux de arme 
britanice spre Pretoria.

Informațiile despre „asigurările“ Londrei, pe care Brigitt 
Bloom, cunoscută specialistă in problemele Africii, pretinde că le 
deține din „cercuri diplomatice africane competente“, nu au făcut 
obiectul nici unei dezmințiri oficiale la ministerul de externe 
britanic. Mai mult, refuzind uri răspuns direct la întrebările zia
riștilor, purtători de cuvînt de la Forreign Office au indicat că 
„sînt în curs consultări minuțioase Cu țările Commonwealthului“ 
în chestiunea embargoului armelor cu destinația R.S.A. Ceea ce 
sună mai degrabă ca o confirmare a dezvăluirilor din FINAN
CIAL TIMES.

La Londra mulți observatori inclină să creadă că guvernul con
servator a devenit „mai prudent în afacerea armelor pentru Pre
toria“ (THE GUARDIAN) și că ar avea tendința de a bate în re
tragere și a reveni asupra deciziei luate anterior. Părerile sint 
însă variate în privința cauzelor care au determinat, sau, mai 
exact, care ar putea determina o renunțare la hotărirea de * 
relua livrările de arme spre Africa de sud.

Un grup de presupuneri se referă la presiunea exercitată de 
țările Commonwealthului. Intr-adevăr, reacțiile negative ale 
membrilor Commonwealthului au fost mult mai energice, chiar 
mai violente decît se aștepta in cercurile guvernamentale brita
nice. E semnificativ faptul că nici una din țările „Commonn 
wealth-ului alb“ n-a aprobat decizia Londrei de ridicare a em
bargoului ; Canada a luat chiar public o poziție vehement ostiliP- 
Iar TIMES observa zilele trecute că „niciodată pină acum, peri->, 
colul unei dezertări masive a africanilor din Commonwealth n-a 
fost atît de mare.“

Un alt grup de presupuneri se referă la ceea ce cotidianul li
beral citat mai sus (THE GUARDIAN) numește „dezumflarea 
iluziilor economice“. Unul din mobilurile recentei decizii privind 
embargoul a fost, evident, tentația unei masive comenzi de ar
mament pentru industria britanică. Surse bine informate din 
preajma Forreign Office-ului relevau însă, zilele trecute, că Pre
toria se grăbește încet cu plasarea unor comenzi consistente de 
arme scumpe și supermoderne în Anglia. Se vorbește despre 
faptul că guvernul sud-african ar fi cerut noi „consultări în mai 
muite faze“ atît pentru problemele privind „mecanismul folo
sirii bazei de Ia Simonstown“ de către britanici, cit și în ce pri
vește lista de achiziții de armament englez. Nu se poate ignor* 
posibilitatea unei tactici de tergiversare sud-africane ca să 
oblige Londra la supralicitări. Potrivit observatorilor calificați 
însă, guvernul de la Pretoria, socotind că un viitor guvern labu
rist ar anula aproape sigur decizia predecesorilor săi conserva
tori, se ferește să depindă in perspectivă, într-o mare măsură, de 
sursele britanice de armament. In asemenea condiții. în viziunea 
unor comenzi militare nu prea consistente din partea Pretoriei, 
s-ar putea ca guvernul Ileath să ii ajuns Ia concluzia că aface
rea nu merită deranjul. Mai exact, că nu e cazul să riște provo
carea unei dizlocări a Commonwealth-ului, ostilitatea țărilor afri
cane și reprobarea opiniei publice mondiale în schimbul unor 
avantaje financiare și strategice firave și aleatorii.

Evident, toate aceste sint ipoteze și nimic nu este cert in „afa
cerea embargoului“. Singurul lucru cert ii constituie faptul că. 
Ia mai bine de trei săptămini după anunțarea deciziei privind 
anularea embargoului de arme britanice cu destinația Pretoria, 
dilemele guvernului de 1* Londra apar limpede.

EM. RUCÄB

Trenul înaintează încet spre Oceanul Atlantic. Ordinul este 
formal : să nu fie depășită viteza de 50 km pe oră, pentru 
a se evita orice posibilitate de accident. El este precedat de o 
garnitură de avangardă în care călătorește un grup de 
specialiști; ei trebuie să intervină în cazul cînd — cu toate 
măsurile de precauție — se produce un accident. Trenurile 
sînf prevăzute cu detectoare de gaze și dispun, 
de detectoare vii : iepuri și' porumbei, 
constitui un avertisment că 
suflă.

a
există fisuri pe

căror
unde

deopotrivă, 
moarte ar 

gazele ră-

încărcătură a pie
de vagoane de la 
(Kentucky) și în 24 

la Annison

Prețioasa 
cat în 46 
Richmond 
de vagoane de 
(Alabama), unde se află arse
nale ale armatei americane. în 
noaptea de luni spre marți s-a 
produs totuși un moment de 
emoție : trenul de la Annison a 
fost oprit la 8 km de localita
tea Macon (Georgia), deoarece

ceva pe linie.

Prelungire“ cu nemulțumiri
Doi ani au fost nece

sari pentru reînnoirea a- 
cordului in problema ba
zelor militare ale S.U.A. 
din Spania. In șapte rîn- 
duri convorbirile s-au îm
potmolit. în sfîrșit, a opta 
oară, discuțiile s-au înche
iat prin semnarea, la sfîr- 
șitul săptăminii trecute, a 
acordului. Deși William 
Rogers și Greogorio Lo- 

Bravo, șeful diploma
americane și respec- 

spaniole, trebuiau să 
în mod firesc, încin- 
de finalitatea convor-

pez 
fiel 
tiv 
fie, 
tați
birilor lor, totuși ei aveau 
motive să mai fie îngrijo
rați. Temerile își aveau o- 
riginea in, ecourile nega
tive pe care l-a stîrnit, a- 
cordul respectiv în rîndul 
opiniei publice americane.

O serie de politicieni, 
printre care senatorul W. 
Fulbright și F. Church, 
și-au exprimat nemulțu
mirea în legătură cu noile 
angajamente militare pe 
care și Ie asumă S.U.A. 
Exprimîndu-și îngrijora
rea față de contribuția 
S.U.A. la ’ „apărarea Spa
niei“, prin înzestrarea for
țelor armate ale Madri
dului cu 36 de bombar
diere de luptă Phantom, 
5 distrugătoare, 2 subma
rine, 4 curățătoa-re de

mine, numeroase elicop
tere, tancuri și blindate, 
Fulbright s-a adresat Se
cretariatului de ștat' în- 
trebind la ce-i sint nece
sare Spaniei țară care 
nu se află în război' cu — se 
nimeni și care are ca’ ve
cini doi aliați ai S.U.A. — 
o asemenea tehnică de 

■război decit „pentru a o 
asigura împotriva unor 
eventuale tulburări inter
ne“. Controversele în le
gătură cu acordul ameri- 
cano-spaniol s-au intensi
ficat atunci, cînd secreta
rul Departamentului de 
Stat. Rogers, a refuzat să 
recunoască acest docu
ment ca „un tratat militar

ximativ 400 milioane de 
dolari și are drept rezul
tat staționarea de trupe 
americane, conține în sine . 
posibilitatea ca în viitor 
să, ceară, vieți americane“ 

spune in unele 
cercuri politice din capi
tala federală americană — 
relevîndu-se că este 
datoria Senatului să 
dieze personalități 
Administrație asupra 
gajamenfelor, astfel 
nici un președinte să nu 
fie pus în viitor în fața 
necesității de a purta fie 
un război secret, fie unul 
pe care opinia publică și 
Congresul american nu 

------ — „--- -------------- l-au autorizat niciodată, 
de facto“. Citind depozi- „Pentru a provoca lotuși 
ția făcută de subsecreta
rul de stat Alexis John
son in cadrul audierilor 
secrete din Senat, senato
rul Fulbright, a adus o 
serie de argumente po
trivit cărora prevederile 
acordului americano-spa- 
niol, semnat la Washing
ton, pot fi interpretate ca 
reprezentînd angajamente 
similare celor înserate in 
tratatele de securitate, și 
în consecință el ar trebui 
supus dezbaterilor din Se
nat și Congres. „Un an-, 
gajament care necesită 
astăzi cheltuieli de apro-

de 
au- 
din 
an

ca

o dezbatere asupra docu
mentului, chiar după sem
nare, un grup de senatori, 
au inițiat un proiect de 
amendament care inter
zice alocarea de fonduri 
pentru folosirea și menți- 

. nereg bazelor militare a- 
mericane de la Torrejon 
Zaragoza și Rota (cu un 
efectiv total de 10 000 de 
oameni).

Pe de altă parte, acordul 
a fost privit și ca un prim 
pas pe calea aducerii de 
către Statele Unite a Spa
niei pe o orbită mai strîn- 
să în jurul N.A.T.O. Co-

tidianul WASHINGTON 
POST relata recent că la 
ultima sesiune a Pactului 
Nord-Atlantic s-ar fi e- 
xercitat deja presiuni 
pentru admiterea Madri
dului în acest bloc mili
tar. în fața opoziției unor 
țări. cum , sîr?t -Norvegia, 
Danemarca, Anglia, și O- 
landa, adepții acestei idei 
au bătut în retragere. To
tuși, Statele Unite par a 
nu fi renunțat definitiv la 
acest proiect încercînd- — 
așa cum relatau corespon
dențele din Washington — 
să .pregătească intrarea 
Spaniei în N.A.T.O. pe 
scară de serviciu. Iată cî- 
teva din ' argumentele a- 
duse pentru motivarea a- 
cestei afirmații : în pri
mul rînd o declarație a 
ministrului de externe 
spaniol, care a afirmat că: 
„noul acord ne leagă de 
N.A.T.O. prin sistemul de 
securitate, aerian și sis
temul de alarmă al blocu
lui“. Din această declara
ție se poate deduce că sis
temul militar american 
staționat în Spania a fost 
încorporat în rețeaua de 
baze a blocului Nord-A
tlantic, fără consultări 
prealabile cu ceilalți aliați. 
O dovadă in plus : bazele 
americane din Spania au

fost puse sub comanda di
rectă a generalului An- 
drew Goodpaster, coman
dantul suprem al trupe
lor americane din Eu
ropa. în afară de aceasta, 
acordul prevede că cele 
două țări „vor. coopera în 
probleme de securitate în 
zonele Atlantic și Medite- 
rană“.. în mod practic, 
Spaniei, prin acest acord, 
ale cărui 
in țările 

'N.A.T.O.
i-au fost repartizate sar
cini asemănătoare, în 
multe privințe, unui stat 
membru al acestui bloc.

Pe plan european și, în 
primul rînd pe planul o- 
piniei publice spaniole, 
noul acord. prevăzînd 
menținerea bazelor mili
tare pe încă o perioadă de 
cinci ani, a provocat vii 
nemulțumiri, generate de 
dorința manifestată din 
ce în ce mai puternic îm
potriva a tot ceea ce ar 
putea împiedica statorni
cirea unui climat de 
securitate și colaborare. 
Și să nu uităm „inciden
tul Palomares“ provocat 
de un avion american 
purtător de încărcături nu
cleare, staționat tot la o 
bază aeriană din Spania...

se semnalase
Garnitura a fost imediat încon
jurată de polițiști pentru a o 
feri de apropierea unor priviri 
indiscrete... Curînd insă s-a dat 
semnalul de plecare. Și garni
tura înaintează lent, neobișnuit 
de 
Pe 
te, 
tul 
tul 
tanță de 450 km de Cape Ken- 
nedy — este pregătită o uni
tate de elicoptere pentru su
pravegherea imersiunii... Aco
lo, conteinerele cu 3 000 tone de 
gaze toxice, denumite „GR", 
produse pentru 
ternului nervos 
îmbarcate pe 
„Hulk" și după 
torie de 400 km 
nului Atlantic ■

lent pentru viteza obișnuită 
căile ferate din Statele Uni- 
spre coasta sudică. La punc- 
final — Sunny Point in sta- 
Carolina de nord, la o dis-
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ecouri critice 
membre ale 

n-au întirziat,

IOAN TIMOFTE

denumite 
paralizarea sis- 
uman vor fi 

vechea navă 
o ultimă călă- 

i în largul Ocea- 
vor fi aruncate 

în apă. Dar va fi oare intr-ade
văr acesta drumul fără întoar
cere al conținutului celor 418 de 
conteinere de oțel Și beton, 
avind fiecare cîte 30 de rachete 
cu gaze toxice ? Aceasta este 
întrebarea pe care și-o pun în
grijorați cei ce protestează contra 
planului de a arunca pe fun
dul oceanului, în marca liberă.

s-ar 
ac- 
de- 
alte 
De-

gazele toxice care clacă 
răspîndi, ar distruge fauna 
vatică pe o rază greu de 
marcat și ar putea avea și 
consecințe imprevizibile, 
partamentul de stat a încercat 
să dea asigurări într-o decla
rație oficială că „imersiunea în 
Oceanul Atlantic a munițiilor 
conținind gaze inervante nu 
prezintă nici un pericol pen
tru viețile omenești, iar orice 
daune care ar rezulta în pro
funzimea oceanului vor fi li
mitate și minime“. Aceste scu
ze au apărut însă in ochii lo
cuitorilor Floridei și Ide pe în
treaga coastă sudică a Statelor 
Unite neconvingătoare, cu atît 
mai mult cu cit ele recunosc 
implicit că viața de pe patul 
submarin va fi inevitabil afec
tată.

Există precedente de natură 
să întărească neliniștea : tur
mele de oi decimate atunci 
cind vîntul și-a schimbat di
recția, in timpul experimentă
rii unor gaze cu acțiune asu
pra sistemului nervos, pierde-

rea conteinerclor cu dispozitive 
nucleare în Spania, in Groen
landa și chiar pe teritoriul 
Americii etc., etc. Se contu
rează atît în Statele Unite, cit 
și in alte țări două categorii de 
proteste : cele care exprimă 
îngrijorare pentru consecințele 
biologice ale scufundării gaze
lor toxice și cele care relevă 
încălcarea normelor dreptului 
internațional. Lipsa unor me
tode verificate de distrugere a 
încărcăturilor cu gaze toxice nu 
exclude surprize dintre cele 
mai tragice, și tocmai de aceea 
s-au exprimat cereri ca trenu
rile cu gaze toxice să fie îm
piedicate să ajungă la Sunny 
Point. Directorul oficiului pen
tru supravegherea poluării at
mosferice și apelor din statul 
Florida, Nathaniel Recol, a a- 
nunțat că va intenta o acțiune 
în justiție pentru a opri ca 
transportul de gaze toxice să 
fie scufundat in largul coaste
lor Floridei. Protestul oficial al 
guvernului britanic — neobiș
nuit în relațiile Angliei cu 
S.U.A. — a exprimat temeri 
pentru consecințele ce ar de
curge pentru insulele Bermun- 
de și Bahama ; în ultimul mo
ment, s-a pus Ia punct un aran
jament in virtutea căruia un 
grup de specialiști britanici in 
probleme ecologice a fost ad
mis să participe la operațiu
nile de la Sunny Point. Secre
tarul general al 
U Thant, a condamnat ___
siunea conteinerelor cu gaze ca 
o violare a convenției de 
Geneva din 1958 privitoare _
marea liberă și a rezoluției din 
1967 a Adunării Generale a 
O.N.U. cu privire la prevenirea 
poluării mărilor și atmosferei. 
Cu toate că Departamentul de 
Stat a susținut că S.U.A. nu ar 
viola Convenția de la Geneva, 
la care au aderat în 1961, totuși 
U Thant și-a reafirmat con
damnarea deoarece convenția 
prevede ca „toate statele să 
coopereze cu organizațiile in
ternaționale competente pen
tru prevenirea poluării mărilor 
cu agenți dăunători". Iar re
zoluția O.N.U. relevă „impor
tanța conservării mediului sub
marin ide la acțiuni care pot fi 
in detrimentul intereselor co
mune ale omenirii".

...Trenurile de la Richmond 
și Annison se îndreaptă insă, 
m aceste ore spre Ocean și 
planurile de distrugere 
scufundare in Atlantic a 
teinerelor încărcate

O.N.U., 
imer-

la 
Ia

prin 
con- 
gazeteinerelor încărcate cu s»z,o 

toxice sînt pe cale de a fi apli
cate. Cele proiectate la Sunny 
Point relevă că primejdia ar
melor de distrugere în masă re
zidă nu numai în folosirea lor

Z. F.
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