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P.C.R., ne oferă prilejul

• VALOAREA PRODUCȚIEI marfă vlndută șt Încasată — suplimentar — 13 345 000 lei • EFICIENȚA unui
studiu — 10 000 tone alumină anual • ANGAJAMENT : 750 tone — REALIZAT : 2 327 tone
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ACTUALITATEA • Ancheta

PENTRU TINERET noastră:

• Tabăra de sculptură de la DEBUTUL
cariera Măgura.

• La Hanul cel nou al An- EDITORIALcuței.

• Turism. • Un film din senin (Croni-

• După ultimul cuvînt al ști- ca telecinematografului).
inței.

• Turnee.
• Studioul experimental

„Victor lliu“. O INIȚIATI-
• Pentru timpul dv. liber. VA PROMIȚĂTOARE.

ALUMINĂ ORADEA

SUCCESELE SE 
ÎN FIECARE ZI

1 UN OM, 
O FAPTĂ,

O IDEE

VASILE

Nouă și revelatoare prezență în 
industria noastră socialistă — 
Uzina de alumină din Oradea se 
afla încă din primul an al intrării 
sale în producție într-o perma
nentă și dinamică modernizare. 
Ea realizează astăzi după înche
ierea celei de a treia etape de 
dezvoltare o producție anuală de 
200 000 tone alumină, fără însă 
ca procesul de lărgire a capaci
tății utile să se oprească aici.

— Chiar acum, în urma unui 
foarte atent studiu întreprins de 
un grup de specialiști ai uzinei, 
a devenit posibilă creșterea cu 
încă 10 000 tone a capacității in
stalațiilor noastre, ne relatează 
inginerul șef adjunct, tovarășul 
Sorin Breazu. O nouă fază de 
amplificare, pe care noi o nu
mim „a patra etapă“.

— Care e valoarea aplicării 
noului studiu ?

— Circa 27 000 000 lei suma 
aproximativă echivalentă cu va
loarea sporului de producție pe 
care îl obținem anual. Aceasta 
presupune că amortizarea investi

țiilor va fi posibilă într-un timp 
extrem de scurt.

Dar etapele respective ale 
activității prospective, de studiu 
intens efectuat de chiar oamenii 
uzinei sînt vizibile, am putea 
spune, pe toate planurile activi
tății colectivului uzinei.

— La început angajamentul 
nostru era de 750 tone alumină 
peste plan — ne explică secreta
rul comitetului U.T.C., tovarășul 
Octavian Abrudan. Noul an de 
producție însă a demarat — da
torită bunei aprovizionări cu ma
terii prime, datorită mersului 
fără stagnări a instalațiilor — în 
condiții excepționale. In lunile 
grele de iarnă toate secțiile — 
măcinare, leșiere, evaporare, cal- 
cinare, și-au depășit în mod con
stant indicatorii de plan. Așa se 
face că angajamentul nostru ini
țial a fost îndeplinit mult înainte, 
de prevederi. Au urmat apoi inun
dațiile din luna mai. Greu lovi
tă, economia națională cerea efor
turi unanime din partea între
gului popor pentru recuperarea

uriașelor pierderi. Muncitorii uzi
nei noastre au răspuns prompt 
cu un nou angajament : să livrăm 
o producție suplimentară de încă 
1500 tone de alumină. Acum, 
cînd tot mai multe colective din 
întreprinderi anunță succese peste 
succese în cinstea celei de a 26-a 
aniversări a Eliberării patriei, 
putem raporta și noi că angaja
mentul luat în cea de a doua 
„etapă“ a fost, de asemenea, de
pășit. Am livrat pînă acum către 
Uzina de aluminiu din Slatina, o 
cantitate suplimentară de 2 327 
tone alumină. Vom fi, în această 
situație, în măsură să ne stabilim 
un nou angajament pînă la sfîrși- 
tul anului.

ABSENȚE REGRETA TE îndrumările instructorului Bî-

tin Vasile sint ascultate cu

de confecții „Oltenia“ din Cra-

proiectați cu trei luni mai 
productivitate, realizîndu-și 
cinstea zilei de 23 August.
geamuri din Mediaș a rea- 

indicatorii actualului plan cin-
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(Continuare în pag. a V-a)
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PERSONAJUL TRAIAN G1NJU

(Continuare în pag. a V-a)

ION ANDREIȚĂ

(Continuare în pag. a V-a)

• •••••

Propunem dintru început 
cititorului un moment de 
reflecfie; cititorului în casa 
căruia nu se poate să nu 
existe un aparat de radio, care 
să-i înlesnească audiția, după 
vrere, a numeroaselor noas
tre emisiuni. In acest context, 
ii este, credem, oricui fami
liară emisiunea „O melodie pe 
adresa dv.“. Zilnic, la această 
emisiune se transmit cîntece 
la cerere, pentru solicitant sau 
soție, logodnică, un prieten — 
zilnic cineva face altcuiva o 
bucurie, îi prilejuiește o cli
pă de emoție, semn că-fi

DIN BILANȚUL BOGAT
AL LUI AUGUST

• CEI 1 370 DE INOVATORI și raționalizatori din între
prinderile industriale ale județului Cluj au realizat economii 
ce se ridică la 20 milioane lei. Mișcarea de inovații a fost 
orientată în această perioadă îndeosebi spre tehnologii și dis
pozitive cu eficacitate economică mare.

• COLECTIVUL uneia din cele mai tinere rafinării din 
țara noastră, „Crișana", de la Suplacul de Barcău, care a 
început să lucreze la parametrii 
devreme, a atins și indicele de 
astfel angajamentele asumate

• COLECTIVUL FABRICII 
lizat la data de 13 august toți 
cinai.

• COLECTIVUL FABRICII de confecții „Oltenia" din Cra- 
iova și-a îndeplinit cu 140 de zile mai devreme sarcinile de 
producție pentru perioada actualului cincinal. Datele statis
tice arată că, în mai puțin de cinci ani, aici s-au produs 
circa 6 800 000 confecții. In numai 62 de zile din acest an 
s-a realizat o producție egală cu cea din 1965.

• UZINA MECANICA din Moreni este a doua mare uni
tate industrială din județul Dîmbovița, care a anunțat înde
plinirea și depășirea prevederilor planului cincinal.
-• TREI ÎNTREPRINDERI din județul Ialomița : Fabrica 

de confecții din Călărași, Uzina de reparații din Ciulnița și 
Fabrica de nutrețuri combinate din Căzănești și-au îndeplinit 
sarcinile de producție prevăzute pentru actualul cincinal. LITERAR Șl 

CONTEXTUL

TINERI
deosebită atenție de către 

studenții 

litehnic

de la Institutul Po-

practică

Ocaziile“ există. Trebuie numai căutate. • „De la caz la 
‘ — o realitate sau o simplă formulă ? • Activitatea pro

prie presupune un calendar propriu

Au trecut cîteva luni de la 
încheierea cercurilor de pre
gătire politică și ideologică 
organizate la recomandarea 
Plenarei C.C. al U.T.C. din 
10—11 octombrie 1969. La 
vremea respectivă activitatea 
acestor cercuri a asigurat or
ganizațiilor U.T.C. un cadru 
organizator și tematic propi
ce dezbaterii și însușirii unor 
cunoștințe specifice adăugind 
nivelului de realizare practică 
a acestei sarcini a organiza
ției U.T.C., o treaptă calitati
vă bogată în semnificații și 
învățăminte. Și primul loc, în 
ordinea acestor învățăminte, 
a rezultat atunci că revine cu 
certitudine, necesității desfă
șurării activității de pregătire 
politică și ideologică într-un 
ritm intens, fiind vorba de 
perseverența fără. restricții 
prin care organizațiile înțeleg 
să-și îndeplinească îndatori
rea fundamentală de a-și edu-

București, aflați în 

la Uzina „Indepen- 

dența“-Sibiu.

Foto : PAVEL TlNJALĂ
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MEMORIA
TRECUTULUI

de GEORGE IVAȘCU

PRIVESC — pe artera principală din stația Neptun— 
Mangalia Nord — un panou cu harta României pe care 
sînt indicate „monumentele și muzeele“. Număr locali
tățile : București, lași, Cluj, Constanța... Total : 20. In rest, 
fond alb. Vasăzică, o țară foarte săracă în vestigii isto
rice, — dovadă că nici O.N.T.-ul nu poate înregistra 
mult pentru a atrage atenția turistului străin sau 
tohton.

Ce grosolană eroare I Și cîtă ușurătate I
Sîntem o țară de civilizație bimilenară. Izvoare

UNIFORME ISTORIC
ȘCOLARE OPINII de POMPILIU MARCEA AMFORAAMFORA

In depozite sau in magazine?
Un raid-anchetă întreprins în 

județele Prahova și Buzău argu
mentează în favoarea unor mă
suri energice pentru ca depozi
tele și magazinele să pună la 
dispoziția beneficiarilor lor cele 
mai variate sortimente și articole 
vestimentare. Drecum și rechizi
tele necesare începerii noului an 
școlar. Primele sondaje le-am în
treprins la depozitele unor în
treprinderi și unități comerciale. 
„Pînă acum s-au expediat maga
zinelor și cooperativelor de con
sum din județele Prahova, Buzău, 
și Dîmbovița peste 60 la sută din 
uniformele școlare, solicitate — 
ne asigură Viorel Mateescu, șeful 
serviciului comercial al I.C.B.T.I. 
Ploiești — urmînd ca pînă la 1 
septembrie să expediem întreaga 
cantitate prevăzută în contracte
le din trimestrul al IlI-lea. De 
remarcat este faptul că numărul 
uniformelor și celorlalte articole

vestimentare necesare elevilor a 
crescut cu circa 20 000 față de 
anul trecut ; de asemenea, s-a 
diversificat și gama confecțiilor 
pentru școlari, în prezent maga
zinele fiind în măsură să sa
tisfacă cerințele oricăror categorii 
de elevi“.

Depozitul întreprinderii, plin 
pînă la refuz de uniforme școlare 
pentru toate vîrstele poate sa
tisface, într-adevăr, orice cerin
țe. Numai pentru clasele I—IV 
numărul uniformelor a crescut de 
aproape 3 ori față de anul trecut, 
avînd în vedere numărul sporit 
de elevi din acest an. Din depo
zitele întreprinderii uniformele 
șcdlare iau drumul magazinelor 
din județele amintite, ceea ce 
presupune un ritm constant de 
iiv rare a acestora.

Unele depozite nu sînt însă 
corespunzătoare pentru conserva
rea confecțiilor pentru elevi. La

depozitul I.E.J.C.C. Buzău, de 
unde se desfac peste 50 la sută 
din uniformele școlare, costumele 
și sarafanele sînt depozitate în
tr-un pod prin care pătrunde 
ploaia. „N-am primit pînă acum 
un spațiu corespunzător — se 
justifică Alexandrina Pășoiu, șefa 
depozitului de confecții — deși 
am cerut cel puțin cîteva rafturi 

să poată fi
am cerut cel puțin citeva rattun 
pentru ca uniformele să poată fi 
ferite de praf și de umezeală“. 
Am găsit, într-adevăr, baloturi de 
uniforme aruncate pe jos, fără a 
fi cel puțin ambalate, încît praful 
și murdăria se așezaseră în stra
turi groase. Mi s-a spus că multe 
din confecțiile necesare elevilor 
stau aici încă din anii trecuți, dar 
conducerea I.E.J.C.C. Buzău n-a

MIRCEA CRISTEA

(Continuare in pag. a 11-a)

Rememorînd tipologia litera
turii noastre din ultimul sfert 
de veac in tot ceea ce are ea 
mai reprezentativ, adică în 
cărțile unor scriitori ca G. Câ- 
linescu, Camil Petrescu, 
ria Stancu, Marin _Pred_a, 
gen Barbu, 
T. Popovici, 
Fănuș Neagu, ș.a..

Zaha-
Eu- 

D. R. Popescu, 
Nicolae Breban, 

, ne apare 
limpede că personajele cele 
mai izbutite create de acești 

putori aduc un spor de cunoaș
tere și de complexitate în ra
port cu eroii lieraturii antece
dente, calități determinate de 
contextul istoric inedit pe care-1 
parcurg. Pentru că literatura, ca 
și celelalte arte, beneficiază de 
evoluția societății, receptînd as
pectele și valorile ei noi, expe- 
rințele necunoscute pînă atunci. 
Firește, există coordonate 
fletești care se transmit 
ror generațiilor, există 
permanențe umane care fac ca 
și astăzi literatura scrisă acum 
2 000 de ani să ne emoționeze. 
Este însă tot atît de limpede că, 
de pildă, tipologia umană a 
artei Renașterii adaugă parti
cularități' proprii în raport cu 
arta antică, după cum realis
mul secolului nostru, să spu
nem, este, pe planul cunoașterii

su- 
tutu- 
acele

interioare a omului, superior 
■ romantismului care opera prea 

mult cu scheme și prejudecăți. 
Un arivist ca lancu Urmatecu 
al lui Ion Marin Sadoveanu. de 
exemplu, esțe superior antece
sorilor săi Dinu Păturică și 
Tănase Scatiu prin complexi
tatea,. caracterului săy, prin re- 

‘ acțiile-uneori'imprevizibile în 
care se amestecă, în mod ciu
dat, tendința puternică de 
acumulare, determinantă pentru 
toți parveniții, dar și o anume 
generozitate, în raporturile cu 
rubedeniile și un fel de gra
tuitate în relațiile erotice. Par- 
ventismului primitv al veacului 
trecut i-a luat locul un altul 
mai subtil, capabil de integrare 
într-un context social, moral și 
intelectual mai rafinat.

Sporul de. cunoaștere umană 
este evident în literatura ulti
mului pătrar de veac, tipolo
gia personajelor create în a- 
ceastă vreme îmbogățește, fără 
nici o îndoială, tabloul general 
al evilor din istoria noastră li
terară. • Este suficient, spre a 
demonstra acest lucru, să admi
tem, pentru un moment, că din

(Continuare în pag. a lV-a)

de ȘTEFAN IUREȘ

Purtase vinuri cu aromă 
aspră, din vița unui pămint 
pietros și altele dulci, stoar
se din sucul smochinei : 
ori poate purtase uleiuri 
de măsline, ori miere ; ori
cum. un produs al soarelui și 
al țarinei deopotrivă, bine- 
cuvîntat de cer, îndrăgit de 
oameni, menit să bucure o 
casă. Amfora însăși cra o 
minune a acelei străvechi ci
vilizații de bazin meditera
nean, într-o vreme cînd meș
teșugul modelării argilei și 
pietrificării ei cu ajutorul 
focului trebuia a fi socotit 
darul unui zeu deosebit de 
binevoitor. Trecuse, desigur, 
dintr-o mină într-alta, palma 
meseriașului, a sclavului, a 
neguțătorului o lustruise pe 
rind, mai împrumutase poate 
— fenomen mimetic dincolo 
de regnuri — ceva din grația 
fecioarelor ce o legănaseră în 
mers, sprijinind-o pe curbura 
delicată a claviculei lor.

Utilă și poetică, amforei îi 
era dat să devină obiect de

(Continuare în pag. a Il-a)

Sîntem o țară de civilizație bimilenara. Izvoare gre
cești și romane consemnează existența strămoșilor noștri 
traci, geți, daci... Columna lui Traian e o mărturie vie, 
sfrăbătînd aproape 19 veacuri. Muzeul de arheologie de 
la Constanța, apoi, la Mangalia, vestigiile cetăților To- 
mis și Callatis ne înfioară cu prezența lor de marmură 
și argilă. Dar Histria ? Dar Adam Clissi ? Dar Sarmize- 
getusa ?

Departe de a epuiza antichitatea greco-romană pe 
pămîntul patriei noastre, ne invadează mintea atîtea și 
atîtea monumente istorice, pe care numai ignoranța 
O.N.T.-istă, și nu numai ea, le poate trece cu vederea. 
M-am uitat din curiozitate și în noul ghid rutier, pe 1970, 
al Editurii „Stadion“, care înseamnă cu grijă ora, minu
tele și secundele cînd răsare soarele în diferite locali
tăți ale țării, dar omite, la rubrica „Monumente“, nume
roase vestigii istorice, de interes nu numai documentar, 
dar și turistic. Un exemplu, între atîtea altele : Cetatea 
Heraclea, deasupra lacului Razelm, în Dobrogea, lîngă 
localitatea Enisala, nu departe de Babadag.

Puține profiluri de ruini istorice sînt atît de tulbură
toare ca aceste vestigii ale gloriei lui Mircea cel Bătrîn, 
care străjuia de acolo Țara Românească ce se întindea
— încă din secolul al XlV-lea, „pînă la marea cea mare“.

Dar cetatea Făgărașului ? Cît de impresionant va do
mina ea împrejurimile cînd lucrările de restaurare vor fi 
terminate I Ca, de altfel, Cetatea Neamțului, a Sucevei, 
ca și atîtea și atîtea mănăstiri, în Moldova de Sus, la 
poalele Ceahlăului, pe valea Oltului, în Maramureș...

Castelul Huniazilor, Sighișoara, Biserica Neagră din 
Brașov... Mănăstirile din jurul Bucureștilor, Curtea de Ar
geș, florilegiul arhitectonic al Trei Ierarhilor și al Sfîn- 
tului Nicolae Domnesc din lași, „ruinurile“ Tîrgoviștei...

Dar nu un inventar de monumente istorice avem inten
ția să însăilăm aici, ci doar să notăm în fuga condeiului 
ceea ce memoria trecutului poate inspira oricărui cetă
țean depășind o instrucție de școală elementară. Regre
tabil este, totuși, că în conștiința celor cu datoria de a 
ne proiecta această memorie a trecutului în prezent pu
tem constata atîtea pete albe, atîta ignoranță, atîta 
nepăsare. (Nici pentru cercul restrîns de specialiști lucru
rile nu stau mai bine : se anunță demult, cu o redacție
— zice-se — constituită reapariția Buletinului Comisiei 
Monumentelor Istorice, dar el întîrzie, înfîrzie... Cît des
pre Revista Muzeelor ea rămîne ca tiraj și ca anvergură 
deplin confidențială).

Avem un trecut bogat în vestigii, avem și o experiență 
deloc neglijabilă, în strădania de a ni-l face contempo
ran. Hasdeu, lorga, Pârvan, sînt tot atîtea puncte de foc 
arzînd orice epidermă, oricît de groasă în indolență. 
Memoria trecutului nostru istoric este încă vie, vibrînd 
profund în sufletul nostru. Dar ea — această memorie — 
se cere prețuită și valorificată.

Altfel, prilejuiește doar mîhnire și obidă.
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TABĂRA DE
SCULPTURĂ DE LA
CARIERA MĂGURA

interviu cu sculptorul GH 
COMAN. secretarul cenaclului 
U.A.P. Buzău, comandantul ta
berei.

— Care este scopul si carac
terul acestei manifestări ?

— Ne-am propus să creăm in 
jurul cunoscutei cariere de pia
tră de la Măgura (județul Bu
zău), unde și peisajul natural ne 
servește excelent in aceasta 
direcție, un original muzeu de 
artă în aer liber. Pentru aceasta 
am apelat la o serie de sculptori, 
in majoritatea cazurilor tineri, 
care să lucreze aci pe parcursul 
unei luni (18 august-18 septem
brie). și să doneze la sfirșitul 
taberei, o lucrare. Manifestarea 
o dorim de tradiție și incepind 
de la anul viitor și eu un carac
ter internațional. Mi se pare că 
nu poate fi neglijat nici climatul 
spiritual in care se va activa aci. 
schimburile de idei intre atiți 
creatori care vor lucra zi de zi 
în comun.

— Ideea vă aparține ?
— Nu intrutotul sau mai bine 

zis nu numai mie. Dar faptul 
acesta nu are nici o importan
ță. Important este că ea n-ar 
fi prins viață fără sprijinul de
osebit al organelor de partid și 
de stat ale județului Buzău, fără 
colaborarea cu Uniunea artiști
lor plastici șl Comitetpl de Stat 
pentru Cultură și Artă. Piatra, 
cazarea, masa, plata serviciilor 
auxiliare, ca și diurna lunară a* 
cordată fiecărui artist sint su
portate de către organizatori.

— Ne puteți cita cițiva parti
cipant! ?

— Da. George Apostu, Mihail 
Laurentiu. Cristian Breazu. Au- 
relian Bolea. Adina Țuculescu, 
Liliana Axinte. Lehel Domokos. 
Nicolae Roșu, Daniel Suciu. Gri- 
gore Patrichi ș.a. Printre ei se 
află și cițiva absolvenți de anul 
ăcesta ai Institutului „N. Gri
gorescu“.

— Alte detalii 7
— In cadrul acestei tabere de 

sculptură se vor acorda la în
chiderea ei premii și diverse 
distincții.

— Vă doriți ceva în mod spe
cial ?

— Nu. Să ajungem mai repede 
la carieră acolo unde nu vom 
avea posibilitatea să comunicăm 
cu „lumea“ decît de două ori

La Hanul 
cel nou al 

/Incutei
I.a răscrucea drumuri

lor care împarte călătorii 
spre Tg. Neamț și ținu
turile lui Creangă, ori îi 
plimbă pe apa Moldovei 
pînă la Bacău, în mijlo
cul podgoriilor Romanului 
— arhitecții restauratori, 
citind hrisoave vechi ori 
întrebînd bătrînii au scos 
la lumină dintre ruine și 
amintiri uitate Hanu An- 
cuței — „popasul popasu
rilor", locul poveștilor de
pănate molcom de călă
tori in toamnele tîrzii cu 
rod bogat. Este vorba de 
faimosul „Hanu Ancuței" 
locul unde Sadoveanu a 
cules de la oameni cele 
mai frumoase povești au
zite vreodată : clădirea de 
astăzi reeditează hanul de 
altădată : Ancuța de as
tăzi este o hangiță la fel 
de tinără și frumoasă ca 
aceea de ieri, împarte cu 
aceeași dărnicie oalele 
de lut ars pline cu licoa
rea dealurilor din Cot
nari : puii, ca acum un 
veac, se rumenesc în ți
gle, iar cleanul și mreana 
prinși în apa Moldovei se 
pirpălesc molcom pe jar 
de fag. Din această pace 
și tilțnă moldovenească, 
unde lăutarii, ca altădată 
cintă fără oprire, frăniîn- 
tînd pe strune dorul, lip
sește doar Sadoveanu... 
Insă un portret al maes
trului a fost prins la loc 
de cinste. Nu este numai 
un popas, călătorul împli
nește un pelerinaj poetic 
în locul unde acum un 
veac își povestea intîmplă- 
rile comisul Ioniță. Mul
te povești s-au spus la 
acea vreme de toamnă 
aurie cu roadă bună !" 
„Și-atîtea oale au farmat 
băutorii de s-au crucit 
doi ani muierile care se 
duceau la tirg la Roman. 
Iar Ancuța cea tînără, tot 
ca mă-sa de sprincenată 
și vicleană, umbla ca un 
spiriduș, încolo și-ncoace, 
rumănă la obraji, cu ca- 
trința în brîu și cu mîne- 
cile suflecate : împărțea 
vin și mîncăruri, rîsete 
și vorbe bune". Multe rî
sete și voie bună se aud 
și astăzi la hanul cel nou 
al Ancuței.

I. M. 

pe săptămină. să lucrări) dih' 
zoti pină șe ințunecâ. și... să a- 
vern certitudinea Că la sfirșitul 
taberei am înfăptuit un lucru 
util. Deocamdată entuziasmul 
părlicipahțiior ni se' pare da 
bun augur.
C. R. CONSTANTINESCU

TINERI ÎN
CASA NOUĂ

I.a Drăgășani. in noul peisaj 
urbanistic al zonei Tudor Vladi- 
mirescu. a fost dat in folosință 
un cămin pentru tinerii salariați 
ai Fabricii de talpă și încălță
minte din cauciuc.

Căminul oferă condiții confor
tabile de locuit pentru lîl) de 
locuri iar alte 40 de apartamen
te adăugate celor 25 recent date 
in folosință vor fi puse in aces
te zile la dispoziția tinerelor fa
milii.

Numeroase ore de muncă vo
luntar patriotică pentru amena
jarea spați'lor verzi au fost e- 
fectuate de tinerii beneficiari.

Noul hotel turistic din Cheia 
— județul Prahova vă urează 
„Bine ați venit

foto : ION POPESCU
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SUNETUL MUZICII: rulează la 
Patria (orele 9, 12,45; 16,30; 20,15).

MAYEItLING (ambele serii) : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
12,30; 16: 19,45). București (orele 
9; 12,15; 16,30; 20.15), Grădina Doi
na (ora 20,30).

DRAGOSTEA LUI SERAFIM 
FROLOV : rulează la Capitol ta
rele 9,15; 11,30; 14: 16.30; 18,30;
20.30).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Republica (orele 9; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 20,15), Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16, 18,30; 21), 
Melodia (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16; 
18,30; 21); Stadionul Dlnamo (ora
20,15),  Grădina Festival (ora 20,30), 
Parcul Herăstrău (ora 20), Favo
rit (orele 10; 13; 15.30: 18; 20,30).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Feroviai (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Excelsior (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), 
Modern (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Arenele Romane
(ora 20).

INTILNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Victoria (ore
le 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18.15; 20,30), Bucegi
(orele 10; 16; 18,15), Aurora (ore
le 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15). Flamu
ra (orele 11; 16; 18,15; 20,15). Gră
dina Aurora (ora 20,15), Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

LA PATRU PAȘI DE INFINIT :

(Urmare din pag. I) 

găsit pînă acum nici un fel de 
încăperi corespunzătoare, cu toa
te că și alte sortimente de con
fecții s-an deteriorat în proporție 
de peste 80 la sută.

Pe de altă parte, nu întotdeau
na confecțiile necesare elevilor 
ajung la timp și în cantități co
respunzătoare. unele unități co
merciale fiind tentate să ceară 
mult mai puține uniforme decît 
strictul necesar. O.C.L. Produse 
industriale din Buzău, de pildă, 
a cerut pentru întregul municipiu 
doar 2 800 articole din întreaga 
gamă de sortimente, motivînd că 
și anul trecut au cerut așa și au 
fost suficiente, deși numărul ele
vilor a crescut față de anul tre
cut. După o statistică a Inspec
toratului școlar județean, numai 
cele 5 licee din oraș sînt frecven
tai e de circa 4 000 de elevi.

La sate, furnizorii — întreprin
derile ecdnomice județene ale 
cooperativelor de consum -- sînt 
preocupați în aceste zile să asi
gure desfacerea la timp a tuturor

INTELIGENȚA 
TEHNICĂ 
ARGESEANĂ

In holul Palatului de cultură 
din Pitești s-a deschis expoziția 
„Inovatori și inovații", care an 
de an constituie o apreciată for
mă de stimulare și popularizare 
a activității acelor muncitori, 
tehnicieni și ingineri din județul 
Argeș, ale căror eforturi intelec
tuale converg spre realizarea de 
noi produse, noi tehnologii ca și 
spre o substanțială creștere a 
productivității muncii

La expoziția din acest an par
ticipă 12 întreprinderi din ju-, 
doț ale căror realizări în dome
niu! inovațiilor sint reprezentate 
de 80 machete și 30 de grafice și 
panouri. Despre importanta a- 
cestor inovații vorbește o sin
gură cifră : valoarea anuală a 
aplicării lor in producție este de 
15 milioane lei.

Expoziția „Inovatori și inova
ții“ este o sintetizare a tot ce 
este mai valoros ca concepție Si 
manifestare a inteligenței crea
toare in județul Argeș.

i. voicu
FOTO-SON70

Filiala din Timișoara a artiști
lor fotografi anunță deschiderea 
celui de al II-lea Festival de 
montaje fotografice sonorizate 
— „Fotp-son’70“.

Pot participa fotografi amatori 
și profesioniști din întreaga țară, 
cu proiecții cu caracter tematic 
documentar, umoristic, inspSgjte 
de versuri etc. Acompaniamen
tul e. de asemenea, la alegere și 
poate consta din înregistrări pe 
bandă a unor texte vorbite sau 
muzicale. Durata maximă de 
proiecție pentru concurenți e de 
10 minute — .și se admit numai 
filme format „Leica“

Ciștigă tonilor concursului, a 
cărui fază de desfășurare pro- 
priu-zisă va avea loc în luna 
decembrie, li se vor inmina nu
meroase premii, constînd în me- 
dălii și cupe? Notăm două din
tre acestea : Cupa orașului Ti
mișoara și Cupa Asociației fo
tografilor amatori.

I. dancea

„UZINA NOASTRĂ"
Un generic in care descifrezi 

preocuparea de a găsi noi forme 
de ridicare a calificării profesio
nale. în două mari centre indus
triale ale Brașovului, la Codlea 
și Făgăraș. concursul „Uzina 
noastră ieri. azi. mîine“ a an
trenat aproape 700 de tineri. Cei 
mai buni, din cei buni se pregă
tesc pentru startul în faza ju
dețeană.

L. P.

TRU T
rulează la Lumina (orele 9—15.30 
în continuare: 18,15; 20.45).

DREPTUL DE A TE NAȘTE S 
rulează ia Doina (orele 11,30; 13,45; 
18,15; 20,30), Viitorul (orele 15.30; 
18; 20,15).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE • rulează Timpuri Noi 
(orele 9,30—20,30 în continuare).

PETRECEREA : rulează la Grl- 
vița (orele 10,30; 16; 18.15; 20,30). 
Floreăsca (orele 15,30; 18; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30: 15.45;
18.15) , Grădina Tomis (ora 20).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO rulează ia înfrățirea 
(orele 15,30; 17.45; 20). Munca (o- 
re’e 16; 18; 20).

INTRUSA rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuări), Arta (o- 
rele 15,30; 18). Grădina Arta (ora
20.15) .

CASTELUL CONDAMNAȚILOR: 
rulează la Unirea (orele 16; 18).

ÎMPUȘCĂTURI PE PORTATIV î 
rulează la Lira (orele 15,30; 18).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Drumul Sării (orele 15.30; 17,45;
20), Cotroceni (orele 15,30; 17,45; 
20).

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Ferentari (o- 
rele 15,30; 18; 20,15). Grădina Bu
zești (ora 20,30).

ACESTE FEMEI î rulează la 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30), Ra- 
hova (orele 15,30; 18), Gloria (ore
le 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Rahova (ora 20,30).

PAN WOLODYJOWSKI (ambe
le serii) rulează la Miorița (orele 
10; 16; 19,30).

VÎNATORUL DE CĂPRIOARE î

UNIFORME ȘCOLARE
Sortimentelor de uniforme și ar
ticole pentru școlari. Dacă 
I.E.J.C.C. Ploiești a livrat pînă 
acum, conform contractelor în
cheiate. 70 la sută din comenzile 
contractate cu cooperativele de 
consum, la I.E.J.C.C. Buzău une
le sortimente continuă să rămînă 
încă în depozite. Să dăm numai 
un exemplu ; au fost expediate 
pînă acum doar 940 sarafane 
pentru elevele claselor V—XII 
din întregul județ, rămînînd încă 
în depozit 1730. De asemenea, 
din 2 300 costume uniforme șco
lare au fost expediate pină acum 
doar 1 020.

Ritmul lent de distribuire a 
uniformelor școlare se datorește 
ș. comenzilor scăzute pe care le 
contractează cooperativele de 
Consinn, care nu vor să rămînă 
cu asemenea articole nevîridute,

ORGANIZATORII 
MERITĂ PREMIUL... 
CRITICII I

La Șantierul naval Giurgiu, ti
nerii strungari din Oltenița, 
Giurgiu, Urzieeni. Buftea s-au 
Întrecut in cadrul probei prac
tice a fazei județene olimpiada 
strungarilor.

După amiaza, în sala clubului 
tineretului, cei a căror piesă nu 
a primit verdictul de rebut. își 
demonstrau cunoștințele tehnice. 
Cei 4 strungari au avut de răs
puns la întrebări privind cu
noașterea materialelor, a strun
gului. ini reți nerea și protecția 
muncii. La sfirșitul concursului, 
cîștigăforii erau : Mieii Ioan de 
la Șantierul naval Oltenița 243 
puncte ; Dulgherii Vasile de la 
Fabrica de ambalaje metalice 
Buftea 241 puncte ; Voinea Paul 
de la Șantierul naval Oltenița 
167 puncte.

Ceea ce ne-a mirat e nu nu
mai faptul că de la Șantierul na
val Giurgiu nu a trecut de proba 
practică nici un concurent, dar 
forurile in drept nu s-au preo
cupat nici de mobilizarea tine
rilor strungari. în vederea parti
cipării ca spectatori ‘la proba 
teoretică a colegilor lor.

Cei 4 concurenți au trebuit să 
se întreacă în fața unei să'.i 
goale. Ceea ce ne face să ne în
trebăm : în Ilfov sînt doar 4 
tineri strungari sau organizato
rii au uitat să le trimită invita
țiile ?

MIRELA CAZACU

ARAD-REȘIȚA
Comitetul județean Arad, și 

comitetul municipal Arad ale 
U.T.C., au trimis la 14 august 
spre Combinatul siderurgic Re
șița. un tren ștafetă cu o canti
tate de 400 tone fier vechi. S-au 
evidențiat in mod deosebit orga
nizațiile U.T.C. de la Uzina de 
vagoane, Uzina de strunguri. în
treprinderea ..7 Noiembrie“ din 
cadrul Combinatului alimentar.

1LH£ BUDA

ALTE 1350 DE TONE
Comitetul U.T.C. a! sectorului 

II din municipiul București, și-a 
intensificat eforturile, reușind 
să realizeze pînă la această dată 
angajamentul de muncă voluntar 
patriotică, pentru anul în curs. 
Au fost corectate și predate în
treprinderilor pentru valorifica
rea metalelor. 1 350 tone metale 
cu 100 Ia sută. Putem evidenția 
organizațiile U.T.C. de la Uzi
nele Republica. Fabrica de ma- 
șini-uneltc și agregate. Electro- 
aparataj. F.C.M.E., Nef'eral și 
Uzina de pompe.

Tot cu acest prilej, zilele tre
cute, a avut loc vernisajul unei 
expoziții de fotografii „din viața 
și activitatea tineretului din sec
torul III al Capitalei".

DAN RADUȚU

TAMARA S1OMINA, 
eroina filmului poem „Dragostea 

lui Serafim Frolov“

rulează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

CĂSĂTORIE ÎN STIL GREC : 
rulează la Volga (orele 16,30; 18,30; 
20,30).

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN: rulează la Moșilor

deși numărul elevilor crește de la 
un an la altul. Numai în acest an, 
prin debutul clasei a X-a în 
școala generală, cererea de uni
forme a crescut cu mult față de 
anul trecut. De pildă, la coo
perativele de Consum din comuna 
Xfărăcineni, județul Buzău, s-au 
primit doar 40 sarafane pentru 
clasele V—X și 50 costume pen
tru băieți, deși comuna are 3 
școli generale.

Din agenda preocupărilor pen
tru noul an școlar rin lipsește nici 
aprovizionarea școlilor cu mate
rial didactic, mobilier și instalații 
de laborator. „Pînă acum am pri
mit 90 la sută din materialul 
didactic necesar în acest an șco
lar — ne informează Ton Cris- 
teseu, inspector șef la Inspecto
ratul școlar județean Prahova —

STAȚIUNEA 
DIN ÎMPĂRĂȚIA ' 
STUFULUI

Sectorul de turism al Comite
tului județean U.T.C. Tulcea a 
amenajat în Delta Dunării, la 
punctul numit Stipoc, o tabără 
— unică de acest gen. din împă
răția apelor și a stufului.

Astfel, se pune la dispoziția 
tinerilor un plăcut loc de recre- 
ere care completează mijloacele 
utilizate pină in prezent pentru 
cunoașterea Deltei, excursiile cu 
vaporul sau cu pontonul dormi
tor.

Deocamdată baza turistică are 
o capacitate de 120 locuri, can
tine. club cu jocuri distractive, 
aparate de radio și televizoare, 
bărci cu rame și cu motor. In 
lunile iulie și august și-au pe
trecut aici cîteva zile din va
cantă sau concediu, aproape 1 309 
de tineri din județele Tulcea, 
Hunedoara. Brăila. Galați. Vran- 
cea. Vaslui. Pentru tinerii din 
Tulcea și din județele apropiate 
se organizează numeroase ex
cursii la 'sfirșitul săptăminii din 
programul cărora nu lipsește o 
originală întrecere de pescuit și, 
bineînțeles, ciorba de pește. Se 
lucrează la amenajarea plajei, 
a terenurilor de fotbal, handbal, 
volei, a unei piste de popice 
care vor face din Stipoc, una din 
cele mai căutate puncte turis- 
tioe din Delta Dunării.

LA MUZEUL 
„GEORGE ENESCU"

Aniversăm astăzi 89 de ani de 
la nașterea celui care a ridicat 
muzica românească pe cele mai 
înalte culmi, cel supranumit „Mo- 
zart al românilor“ pentru geniul 
precoce de care a dat dovadă.

L-am rugat pe prietenul și co
laboratorul său. ROMEO DRA- 
GHICI, directorul muzeului ..Geor
ge Enescu“ să-și amintească — 
pentru noi — cîte ceva despre 
marele artist.

— Pe EneScu l-am întîlnit pri
ma dată în 1912, în casa lui E- 
duard Caudella. De foarte tînăr 
el a fost preocupat mai ales de 

compoziție : „Am vrut totdeauna 
să fiu compozitor și numai com
pozitor“ spunea. Deși maestrul 
era departe de patrie întreaga o- 
peră enesciână este închinată ță
rii -sale pe care a prețuit-o ne
spus „Mi-am slujit patria cu ar
mele mele, pana, vioara și baghe
ta“ — spunea Enescu, totuși aceas
tă slujire a fost uneori foarte con
cretă. Mă refer la faptul că în 
timpul secetei din 1946 maestrul 
dădea concerte în America și o 
bună parte din remunerația pri
mită o trimitea în țară.

__ Știm cu toții că genialitatea 
acestui vlăstar românesc se bucu
ră de o deosebită prețuire în rîn- 
dul oamenilor de cultură de pes
te tot.

__ Da, această prețuire este u-

(orele 15,30: 18), Grădina Moșilor 
(ora 20).

AFURISITUL I)E BUNIC : ru
lează la Popular (orele 15.30: 18;
20,15).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚĂ : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20,15).

PROFESORUL INFERNULUI: 
rulează la Flacăra (orele 16; 18;
20).

ORA HOTARÎTOARE î rulează 
la Vltan (orele 15,30; 13), Grădina 
Vitan (ora 20,30).

DEPARTE ÎN APUS : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18).

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

VA PLACE RRAHMS ? : rulează 
la Grădina Unirea (ora 20,15).

SPLENDOARE ÎN IARBA î ru
lează la Grădina Lira (ora 20,15).

STRĂINII : rulează la Progresul 
Parc (ora 20).

COCOȘATUL : rulează la Cine
mateca Union (orele 9; 11,15; 17).

MIERCURI, 19 AUGUST 1970

Teatrul de Operetă (la Arenele 
Romane) ; SUZANA — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara“ (la Teatrul 
de vară (Herăstrău“): SUS PE A- 
COPERIȘ... ÎN SAC — ora 20;

care s-a și expediat școlilor gene
rale din județ și liceelor. De pil
dă, pentru utilarea celor 40 labo
ratoare care vor funcționa din 
toamna acestui an am primit atît 
mobilierul cît și instrumentele și 
instalațiile de laborator necesare. 
De remarcat este că 32 din aceste 
laboratoare vor fi afectate școli
lor generale, majoritatea lor fiind 
instalate în școlile generale de 
10 ani".

Și în județul Buzău s-a primit 
materialul didactic solicitat, din 
care a și fost expediat școlilor 
peste 80 la sută. Unele greutăți 
există totuși în ceea ce privește 
depozitarea și utilizarea materialu
lui didactic. La școala generală 
din comuna Mărăcineni. de pil
dă, am întîlnit materialul didac
tic depozitat în sălile de clasă, 
pentru că școala nouă nu este 

nanimă. îmi amintesc că prin 
1926—1927 Enescu a cîntat, la Pa
ris ,,Concertul“ lui Beethoven cu 
Orchestra concertelor Conservato
rului, sub bagheta lui Philippe 
Gaubfert. în momentul cînd și-a 
făcut apariția artistul, sala — con
trar uzanțelor — s-a cutremurat 
de aplauze. La fel s-a întîmplat 
și în pauzele ,,Concertului“. Altă
dată, cu ocazia premierei la Paris 
a operei „Oedip“ — un adevărat 
succes — fiind a doua zi la maes
tru, am asistat la vizita pe care 
i-a făcut-o Alfred Cortot : „Am 
venit să te felicit acum; n-am 
vrut să te caut în culise aseară, 
am preferat această vizită, ca a- 
tunci cînd eram studenți și prie
teni... Dar spune-mi cum faci să 
ai acest tușeu magnific ?“... „Pro
babil e ceva nativ“ — am spus eu 
în locul lui Enescu, șl sînt con
vins că nu m-am înșelat.

— Acum, cîte ceva despre ma
nifestările organizate cu prilejul 
aniversării nașterii sale.

— Muzeul „George Enescu“ a 
fost reamenajat, îmbogățindu-se 
cu lucrurile aduse de la Paris și 
din Elveția — acum doi ani, după 
moartea soției artistului. Tezaurul 
nostru a mai căpătat o serie de 
partituri, manuscrise, și scrisori 
— printre care șl cele adresate 
lui Edmond Fleg. llbretistul ope
rei Oedip“ —, pianul de la Pa
ris, precum și „Les souvenireS de 
G. Enesco“ transcrise de Bernard 
Gavoty, lucrare care ar trebui ci
tită de orice român — deoarece 
Enescu și-a povestit viața și acti
vitatea de peste 60 de ani, fără 
romanțări, așa cum a fost — dar 
care, din păcate, n-a fost încă 
tradusă în limba română.

Am amenajat într-un colț al 
muzeului ultima cameră de lucru 
a artistului, de la Paris.

De asemenea, descoperind la 
Iași niște manuscrise pierdute în 
timpul războiului, printre care și 
„Simfonia a 4-a de școală“, —-re
cent prezentată în primă audiție 
de Ludovic Baci la radio — vom 
organiza o audiție cu această o- 
peră, scrisă de Enescu la 17 ani.

ELENA PETROVICI

DUPĂ ULTIMUL 
CUVÎNT AL ȘTIINȚEI

Universității din București i 
s-au adăugat recent două impor
tante laboratoare, al căror act 
de -naștere poartă amprenta re
marcabilelor progrese ale știin
ței contemporane : de economie 
mondială și de semiotică. Pri
mul dintre ele va întreprinde 
studii despre problemele de e- 
conomie mondială și relații e- 
conomice internaționale, elabo- 
rind studii și materiale de sin
teză pe această tețnă. în cadrul 
laboratorului de semiotică — 
știința semnelor ca mijloace de 
comunicare între oameni — 
corpul didactic care predă în în- 
vățămintul superior, doctoranzii

■ ■■■■■■■■■■■■

Teatrul ,,C. Tănase“ (la Grădina 
Boema): SONATUL LUNII —
ora 20.
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• 18,00 Microavanpremieră • 18.05 
„Universal-șotrori“ — enciclope
die pentru copii. Litera ,,U“ • 
18,30 „Apa trece... oamenii rămîn“. 
Film realizat de redactorii și ope
ratorii Televiziunii în mal-iunie 
1970, Filmul a fost prezentat în 
iunie 1970 la Festivalul Internațio
nal de Televiziune de la Praga, 
unde a obținut Marele Premiu 
„Praga de aur“ și Premiul juriu
lui internațional al presei • 18,55 
„Partid, pavăza mea“. Cîntece pa
triotice interpretate de corul Uzi
nei mecanice din Buzău și corul 
Căminului cultural din comuna 
Vintilă-Vodă, județul Buzău • 
19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici • 19,30 Telejurnalul 
de seară • 20,00 Tele-cinemate- 
ca ; „Visul unei nopți de vară“. 
Premieră pe țară. în rolurile 
principale : Olivia de Havilland, 
James Cagney și Mickey Rooney 
• 21,55 Al șaselea Festival de fol
clor • 22,15 Secvențe '70. Reportaj 
de Ion Sava • 22,45 Gala marilor 
interpreți români. Magda Iancu- 
lescu • 23,10 Telejurnalul de 
noapte.

încă dată în folosință și sălile 
de laborator care ar fi trebuit să 
fie amenajate nu pot permite in
stalarea mobilierului și insta
lațiilor corespunzătoare. „Tot 
așa s-a întîmplat și anul tre
cut — ne spune Ștefan Mî- 
halcea, directorul coordonator 
al școlilor generale din comună 
— cînd cîteva clase au fost ne
voite să funcționeze în săli su
praaglomerate cu tot felul de ma
teriale didactice și mobilier. Spe
răm însă ca în acest an să fie 
terminate cel puțin 4 săli de cla
să și atunci vom avea spațiu su
ficient"

Constatările noastre privind a- 
provizionarea și desfacerea uni
formelor, precum și preocupările 
școlilor pentru asigurarea mate
rialului didactic necesar au sur
prins cîteva aspecte semnificati
ve, cu realizările și neajunsurile 
lor. Urmează ca pînă la deschi
derea cursurilor, lipsurile și defi
ciențele semnalate să fie grabnic 
remediate, pentru ca elevii să 
poată beneficia de cele mai bune 
condiții de studiu. 

și cercetătorii din domeniile a- 
propiale acestei discipline, vor 
audia cursuri cu caracter inler- 
disciplinar privind importanța 
modelării limbilor naturale cu 
ajutorul sistemelor logieo-mate- 
matice, a analizelor structurale 
in cercetarea folclorului româ
nește, utilizarea metodelor alge
brice in poetică etc.

DIN NOU, 
AVIATORII

După ce, în împrejurările dra
matice din mai, au făcut prin 
comportarea lor eroică, să ni se 
pară sărac dicționarul în cuvinte 
de laudă, iată, aviatorii, ne oferă, 
din nou. de data asta în condiții 
pașnice, alte nuanțe pentru por
tretul Ia care mai lucrăm al aces
tor îndrăzneți ai văzduhului.

Datele înscrise în jurnalele de 
bord în ultimul timp consemnea
ză: în actuala campanie agricolă, 
efectuind 14 500 ore de zbor, cu 14 
Ia sută peste prevederi, echipa
jele aviației utilitare — dotată re
cent cu avioane și elicoptere de 
construcție modernă __ au exe
cutat pentru întreprinderile agri
cole de stat; și cooperativele de 
producție, lucrări de fertilizare 
pe o suprafață de peste 4«5 000 de 
hectare.

Le urăm în continuare, cer 
senin !

...Șl PESCARII
Nava românească de pescuit o- 

ceanic „Galați" aflată pe coaste, 
le sud-vestice ale continentului a- 
frican a emis în eter o radiogra
mă în care comunică : in cele cî
teva. luni de pescuit în apele A- 
tlanticnlui recolta de peste depo
zitată în calele vasului este șl de 
această dată foarte bogată : 1 (WO 
de tone pește oceanic con
gelat : 100 tone de făină de pește 
și o mare cantitate de ulei de 
pește. Peste cîteva zile nava „Ga
lați“ încărcată cu această recol
tă bogată va arunca ancora în a- 
pele portului dunărean Tulcea. 
Ștafeta maritimă este preluată de 
a cincea navă de vînătoare ocea
nică „Negoiul“, care va porni în 
prima ei cursă. In largul apelor 
internaționale ale Atlanticului, 
nava cea nouă se va întîlnl la 
pescuit cu alte patru traulere ro
mânești : „Constanța", „Marea 
Neagră", „Slnqe" șl „Razelm“. In 
același timp ni se comunică că 
de pe șantierul naval polonez 
Gdansk nava „Delta Dunării“, 
care și-a făcut o scurtă revizie 
tehnică, se va îndrepta la pescuit 
spre nordul Europei, în Marea 
Barenț și spre coastele Groenlan
dei.

AMFORA
(Urmare din pag. I)

referință pentru o intreagă 
virstă a omenirii, incit valoa
rea epistemologică a exem
plarelor timpurii este nemă
surată. De aceea, furtuna sau 
bătălia navală eare scufun- 
tiind ambarcațiunea antică, 
au păstrat amfora neatinsă 
pe nisipul de pe fundul Me- 
diteranei. vreme de mii de, 
ani. niei nu pol fi apreciate, 
prin prisma egoistă a cerce
tătorului tirziu. decit ca eve
nimente „oportune". Iată sca
fandri moderni bucuroși să 
scoată la iveală din abisurile 
lichide gingașul recipient eu 
brațe și șolduri de lut ars, în 
mod miraculos nevătămate 
după dubla presiune a mării 
și a timpului.

Cînd, în altă parte a lumii, 
in Florida, oamenii îngrijorați 
protestează impotriva proiec
tului de scufundare a coniei- 
nerelor din beton in care au 
fost inchise gaze toxice uzate, 
arheologia modernă — recu- 
peratoarea amforei antice — 
refuză să dea garanții liniști
toare. Betonul a fost veri
ficat de tot felul de probe

Anunțuri 
școlare

• ȘCOALA PROFESIONALĂ DIN ARAD
Str. Grigorescu nr. 8

primește candidați pentru concursul de admitere ce va 
avea loc în ziua de 1 sept. 1970 pentru a fi pregătiți in me
seria de „operatori stații de epurare a apelor reziduale“.

Durata școlarizării este de 2 ani. Pe timpul școlarizării 
elevii vor primi hrană, cazare, îmbrăcăminte și rechizite 
școlare în mod gratuit.

Se primesc candidați numai băieți avînd virsta de pînă la 
18 ani împliniți în anul 1970. Se primesc candidați de pe 
întreg cuprinsul țării.

Examenul va consta din probe scrise și orale la limba 
română și matematică. >

Informații suplimentare se primesc la secretariatul școlii 
din Arad, str. Grigorescu nr. 8. telefon 16—45.

• ȘCOALA PROFESIONALĂ
MOLDOVA-NOUĂ — CARAȘ-SE VERI N

primește înscrieri dintre absolvenții clasei a VlII-a pînă la 
virsta de 18 ani pentru meseriile de :

1. sondor foră.i-extracție
2. mecanizatori mineri

pînă la data de 2 sept. 1970. urmînd să susțină examenul 
între 3 sept. 1970—12 sept. 1970 la limba română și mate
matică.

De reținut : pentru mecanizatori mineri se primesc fără 
examen candidații din sesiunea iulie de la licee teoretice și 
alte școli profesionale, care au obținut cei puțin media 5 și 
nu au fost admiși, întreținerea este gratuită pe timpul șco
larizării.

ORCHESTRĂ 
DE CAMERĂ 
STUDENȚEASCĂ

La sfirșitul acestei luni iși va 
începe tiirneul în țara noastră 
Orchestra de cameră a studenți
lor din Tubingen (R.F. a Ger
maniei). Sub bagheta dirijorului 
Helmuth Calgeer, orchestra va 
concerta la București. Iași. Su
ceava și Piatra Neamț. Primul 
concert, care va avea loc în Stu
dioul Radiotelevi2iunii, are in 
program lucrări de Vivaldi, 
Bach, Haidn și Mozart. La ma
nifestări iși va da concursul și 
violonistul clujean Ladislau 
Kiss, care va interpreta concer
tul pentru vioară in mi major de 
Bach.

„VILA SONET
TI
„CASA DOSOFTEI

„Vila Sonet“ muzeu memorial 
Ideschls în orașul de pe malul 
Bahluiului — aduce un omagiu 
maestrului sonetului romăiîesc, 
Mlhai Codreanu. nume carj'a tre
cut hotarele țării, „Cavalef al A- 
cademiei Franceze", decorat cu 
Ordinul național al Ligii de o- 
noare din Franța. Aici, in clădi
rea unde se adunau prietenii 
„Vieții Românești", unde a citit 
din operele sale Ionel Teodoreanu 
și a creat epigramistul Păstorel 
Teodoreanu, vizitatorii găsesc o- 
blecte personale ale poetului Co
dreanu, cărți, medaliț, documente, 
statui.

Cel de-al doilea moment cultu
ral al lașului ti constituie „Mu
zeul „Casa Dosoftel" care găzdu
iește secția de literatură veche cu 
unice și valoroase documente 
scrise și tipărite pe teritoriul 
Moldovei.

Intre zidurile acestui muzeu a 
tipărit Dosoftei „Psaltirea de-nțe- 
les", „Osmoglasnie", „Viața și pe
trecerea sfinților" aici și-au pe
trecut multe zile cel mai de sea
mă cărturari al țării Varlaam, 
Milescu Cantemlr, Costln. Ure
che, Kogălniceanu, Aleesandri, E- 
mlnescu, Creangă. Sadoveanu, To- 
pîrceanu etc. iar primul exponat 
da glas cronicarului „Caută-te, 
dară. acu. cetltorule, ca intr-o o- 
glindă și te privește de unde ești, 
cine sint bunii și străbunii tăi".

Prof. V. VACARIțA

chimice și mecanice, dar, 
material ■ prea nou. nu și de 
scurgerea mileniilor : nimeni 
nu a văzut, inc* zgirie-nori 
făcimi concurentă piramide
lor. Și apoi aici nu este nu
mai o problemă de securitate, 
ci și de etică. Poate că una. 
ce-i drept, cu scadență lungă. 
Totuși — ce să scufunde se
colul XX pentru bucuria sca
fandrilor viitorului îndepăr
tat ? Sicriele gazelor toxice ? 
Reziduurile poluante ale in
dustriei chimice de arma
ment 7 Chinuitoare întreba
re, ecuație a răspunderii cu 
două imense necunoscute — 
prezentul și viitorul.

Amfora romană, da, pre
zervată intr-un eonteiner iși 
poate continua nemaipo
menita călătorie, povestind 
altor cinci milenii un basm 
adevărat despre soare și vin. 
ulei de măsline și miere, roa
ta olarului și tirgul de sclavi, 
atacuri de pirați și naufragii. 
Idealizarea e numai aparen
tă. Toate obiectele închid 
cite o epocă ; locui le este 
fixat conform logicii inexo
rabile. Văzut de aproape 
basmul se cheamă istorie.

y
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e obicei, cînd se scrie despre Cîmpia Română, 
la începutul, la mijlocul sau la sfîrșitul scrierii se 
citează acele pasaje din Alexandru Odobescu 
preamărind frumusețea unică, fascinantă a acelei 

întinderi de pămint românești răspunzînd la numele de Bă
răgan. Delimitată administrativ, Cîmpia Română este cadrilată 
de hotarele a cîteva județe, unul dintre acestea avînd un topo
nimic de veche rezonanță istorică ți socială — Ilfov. Am pornit 
la deloc ușoara întreprindere de a nota date și realități ale 
acestui teritoriu reprezentînd 3,5 la sută din suprafața totală 
a țării, de la ideea preconcepută — _ „alimentată" mai 
ales de datele de relief cuprinse generic în cuvîntul cîm- 
pie — că va trebui să scriu cu osebire despre roadele aces
tui pămînt,despre roadele acelor soluri brun-roțeate și brun- 
roțeate podzolite răspîndite îndeosebi în partea centrală și de 
nord-vest a județului, despre cernoziomurile levigate puternic, 
cernoziomurile levigate moderat și slab și cernoziomurile car- 
bonatice, despre solurile aluviale și local lâcoviști și sărături. 
Că va trebui, deci, să scriu despre unul din județele-grî- 
nare ale țării. Harta administrativă a județului îmi oferea 
doar două puncte de sprijin — credeam — mai importante 
pentru a „dimensiona“ industria acestui județ: Oltenița și Giur-

ÎNTREBARE : Cu ce ați fi 
început un „Jurnal dc zi“, cu 
care anume eveniment, întîm
plare, dacă v-ați fi hotărît la o 
asemenea întreprindere, să-i 
spunem, reportericească ?

— Să nu-i spunem reporteri
cească. Un asemenea „jurnal“, 
asemenea nenumărate „jurnale“ 
există fără a le fi scris cineva 
dintr-o, 
chemare 
astfel de 
însemnul 
bilități istorice, înglobînd trans
formările pe care 
cu sine primii 
eliberare, uriașele
— în toate planurile — săvir- 
șite de orinduirea noastră so
cialistă și-au asumat-o comu
niștii încă din prima zi a 
noii etape istorice în care 
a nășit poporul nostru — 23 Au- 
gtișț 1944. Un asemenea „jurnal“ 
l-ă^scris și îl scrie de atunci în
tregul nostru popor sub condu
cerea înțeleaptă ~ 
Comunist, 
jurnal, de 
semnata te 
realităților 
sociale ale ____ __ _______
scrise de întregul complex de 
măsuri și activități elaborat de 
partid și pus în practică de po
por, sub directa îndrumare a 
comuniștilor. Un raport 
activitate din acești ani, o 
de seamă, un convocator, o 
telefonică sau un articol 
ziar din presa comunistă .....
tot atîtea file din» acest „Jurnal 
istoric“.

Pentru a da curs întrebării pe 
care mi-ai pus-o dumneata, 
presupunînd că cineva ar pune 
„în pagină" evenimente ale a- 
cestor vremi legate de județul 
Ilfov, și trebuie să spun că a- 
ceste evenimente au fost oglin
dite detaliat in presa centrală 

in presă locală de 
broșuri și materiale 
cinstea marilor eve- 
date istorice sărbă- 
acum, așadar cineva

cum spui dumneata, 
reportericească. O 

întreprindere purtînd 
unei mari responsa-

le-au adus 
ani de după 
transformări

a Partidului 
„File“ ale acestui 

o extraordinară în- 
pentru înțelegerea 

istorice, politice și 
primilor ani au fost

de 
dare 
notă

de 
sînt

de partid, 
partid, în 
apărute in 
nimente și 
torite pină ____, _ _
scriind despre județul Ilfov ar 
trebui să înceapă cu o

SCURTĂ 
LECȚIE DE 
GEOGRAFIE
SOCIALĂ 
COMPARATĂ

Nu sînt lipsite de importanță 
cîteva date statistice privind 
înzestrarea tehnică a agricultu
rii județului Ilfov în 1938, „ju
deț eminamente agricol într-o 
țară eminamente agricolă“, 
pentru a folosi expresia citată 
mai sus : astfel, un plug reve
nea la două gospodării, o grapă 
la trei gospodării, iar o semă
nătoare la 200 gospodării țără
nești („revenea“ nu înseamnă că 
cele 200 gospodării beneficiau, 
de această mașină). Nu existau 
îngrășăminte chimice — solu
rile județului nu erau toate ro
ditoare, mari întinderi de pă
mînt, cultivate de țăranii 
săraci dădeau „atît cit să moa
ră de foame într-o familie unul 
la cinci ani“, cum mi-a spus 
mie cu cițiva ani în urmă un 
învățător ; numărul specialiști
lor era infim și aceia, evident, 
lucrjnd pentru boieri și aren
dași. Mărturiile păstrate despre 
trecutul județului Ilfov oferă 
un tablou sumbru al înapoierii, 
mizeriei și promiscuității în 
care țăranii au fost ținuți de 
către orinduirea burghezo-mo- 
șierească. Cele mai înapoiate și 
silnice rînduieli ale exploatării 
moșierești : clacă de tip feudal, 
rușfeturile diferite și, mai ales, 
dijma la tarla — iată o imagine 
zguduitoare a silniciilor la care 
erau supuși țăranii de pe aceste 
meleaguri. Și iată „corespon
dentul“ verbal, de cumplită și 
tristă amintire, al acestor stări 
de lucruri, vechea zicală folo
sită de boieri și arendași la în
cheierea socotelilor cu dijmașii : 
„Opt au fost, opt au rămas, mai 
ia doi Iei de la mine cu 
mut".

Iată realitatea socială 
de Eliberare a acestei 
nante întinderi de pămint 
mită Cîmpia Română. .

Despre condițiile de trai 
muncitorilor de la orașe, 
ziar burghez scria : „Stau 
cîte 8—10 suflete într-o 
mică, neventilată, căci lipsesc și 
ferestrele, ba de multe ori cu 
citeva animale. Se poate închi
pui ce influență dezastruoasă 
poate avea o asemenea locuință 
pentru cei ce o locuiesc și în ce 
condiții neprielnice se dezvoltă 
și cresc copiii, lipsiți de ele
mentele cele mai esențiale : 
soare și lumină“. Să nu mai vor
bim despre felul în care se 
hrăneau, ar mai fi trebuit să 
adauge ziarul, dar ziarul nu a- 
vea nici un interes să adauge 
și acest „amănunt“. Despre 
Giurgiu, avînd „faima“ unui 
record neobișnuit : 126 cîrciumi 
dar numai 5 școli, un negustor

impru-

înainte 
fasci- 

nu-

ale 
un 

unii 
odăiță

giu. Avînd sumare cunoștințe privind trecutul și prezentul aces
tui județ, avînd notate în carnet cîteva cifre „globale“, m-am 
adresat tovarășului Gheorghe Necula, prim secretar al Comi
tetului județean Ilfov al P.C.R., cu rugămintea de a prezenta 
cititorului tînăr acest județ, avînd convingerea că reporterul, 
în acest caz, are doar sarcina nu prea grea, ne-am zis, de a 
nota.

— Despre acest județ se spunea că este „eminamente agri
col într-o țară eminamente agricolă“. Documentele oficiale din 
primul deceniu al secolului nostru menționează, referindu-se la 
„acest ținut bogat“ și unele tulburări țărănești mai vechi 
— la 1888 și despre „liniștea care domnește după ce la 1907, 
li s-a arătat țăranilor că trebuie să fie cuminți și recunoscători 
statului pentru grija pe care le-o poartă“, cum se exprima 
unul din ziarele vremii.

Uriașe transformări, de neimaginat acum cîteva decenii, s-au 
petrecut și în acest județ începînd de la istorica zi de 23 Au
gust 1944. La mare parte din ele ați participat efectiv — acti
vați în această calitate în județul Ilfov de peste 12 ani — ce
lelalte le cunoașteți din tabloul configurat de realitățile socia
liste existente aici pînă în preajma marelui eveniment care a 
fost cooperativizarea.

3 AUGUST 1970

CÎMPIA DE AUR.

t^ăin Cîmpia Românii 
la ora marii sărbători

li act ivist de pa
francez scria în 1929 : „Intre 
Giurgiu și mahalalele orașelor 
noastre din colonii nu există 
nici o deosebire. Aproape nică
ieri n-am întilnit mai mulți oa
meni cu picioarele goale ca 
aici...“

— Vorbeați despre o „scurtă 
lecție de geografie socială com
parată". Vă propun să vă refe
riți la al doilea termen.

— Am încercat să fac schița 
unei „lecții de geografie socială 
comparată" în cadrul 
realități ‘ 
acesta 
care.

Saltul 
alături de întreaga 
făcut mi se pare a fi, ducă nu 
imposibil, foarte greu de evo
cat referindu-ne la acele reali
tăți sociale cutremurătoare. Am 
insistat asupra lor nu pentru a 
le lua drept sistem de referință 
ci pentru că dau imaginea exac
tă a acelui punct social aproape 
de zero de la care noi am por
nit. Pentru o „scurtă dar edifi
catoare lecție de geografie so
cială comparată“ a acestui sfert 
de veac socialist este nevoie de 
alte unități de măsură.

— Județul Ilfov, făcind parte 
din fosta regiune București, este 
printre primele din țară in în
tregime cooperativizate. Ce a în
semnat această realitate pentru 
țăranii din județ, ce a în
semnat pentru dumneavoastră, 
în calitate de activist de partid, 
investit cu înalte răspunderi 
aici, acest moment ? V-am ruga 
să ne relatați unul din momen
tele deosebite ale acestei etape, 
o intimplare a dumneavoastră 
legată de acest moment deose
bit din viața județului, din via
ța oamenilor săi.

— întrebările dumitale, așa 
cum sînt puse, obligă la o de
limitare puțin arbitrară a reali
tăților actuale din acest județ. 
S-ar putea, pînă la acest punct, 
să se înțeleagă că județul are 
un pronunțat caracter agrar, 
ceea ce este perfect adevărat 
dar corespunde numai unei ju
mătăți din această realitate. 
Județul Ilfov, conform politicii 
științifice elaborate de partid 
privind dezvoltarea armonioasă 
a întregului teritoriu al patriei' 
noastre are și un pronunțat 
caracter industrial. Jumătate din 
producția 
este dată 
Revenind 
a-ți face 
neata chiar crezi că s-ar putea 
epuiza în citeva rînduri, fie ele 
dintr-un „posibil jurnal“ aceas
tă deosebită realizare a parti
dului, a poporului nostru ? Și, 
oricum, nu sînt eu acela care aș 
putea-o rezuma și reliefa la 
adevăratele sale dimensiuni. 
Cooperativizarea pentru județul 
Ilfov a însemnat ceea ce a 
însemnat pentru întreaga țară : 
un pas mare spre edificarea so
cialismului în România, conec
tarea tuturor „firelor“ agricul
turii, conectarea populației ru
rale la destinul plenar al socie
tății noastre. Această realizare, 
pentru 
nat și 
proces 
dare a 
știința 
rea și îndrumarea nemijlocită a 
partidului. Iată ce a însemnat 
cooperativizarea pentru țăranii 
din acest județ.

Ceea ce mi se pare demn de 
evidențiat este că procesul de 
cooperativizarea pe acest terito
riu s-a înfăptuit pină la mijlocul 
anului 1960 De ce mi se pare 
demn de evidențiat ? Pentru 
că aici, țăranul nu a făcut alt
ceva de secole decît să are și să 
semene pămîntul. O populație 
de baștină legată de pămînt, de 
acest pămînt pe care l-a mun
cit din greu, l-a stropit cu sîo- 
gele său. De acest pămînt care 
nu le-a aparținut niciodată cu

aceleiași 
istorico-sociale. Repet, 

a- fost punctul de ple-

pe care județul Ilfov,
țară, 1-j

globală a județului 
de baza sa industrială, 
la întrebare și fără 
vreun reproș : dum-

țăranii de aici, a însem- 
declanșarea unui adine 
de formare și consoli- 
unei noi conștiințe, con- 
socialistă sub conduce-

zate în anii precedenti. Lingă 
toate aceste realizări m-am obiș
nuit să notez altele, și încă al
tele. dind măsura nivelului 
nostru 
lungul 
ar fi 
și s-au

adevărat deși aveau iluzia unui 
petec al lor. Ei bine, acești ță
rani au înțeles exact avantaje
le muncii in comun, au înțeles 
exact care vor fi roadele acestei 
munci, ,
iam să sublimez, mai devreme

. cu un 
însă a 
nută muncă din partea 
zațiilor de partid sub 
conducere a partidului, 
rășului Nicolae Ceăușescu care 
s-a ocupat personal de această 
problemă deosebită, de o mun
că de convingere, în care a 
primat puterea exemplului. A- 
dică, puterea acelor cooperati
ve agricole, care existau in ju
dețul Ilfov pînă în 1960. întîm- 
plarea, dacă o putem numi

au înțeles, și asta vro-
ceas. Pentru a 
fost nevoie de

înțelege 
o susți- 
organi- 
directa 

a tova-

lor agricole, pentru a nu da de
cit o cifră ? Fără a „compara“, 
pentru că nu avem cu ce, tre
buie să spunem că în județ iși 
desfășoară activitatea 20 de în
treprinderi pentru mecanizarea 
agriculturii, 28 I.A.S. și 214 
C.A.P. precum și 5 institute de 
cercetări agricole și stațiuni ex
perimentale ; în unitățile socia
liste din agricultură ale județu
lui lucrează 1288 specialiști cu 
studii superioare și 1366 cadre 
cu studii medii; pînă la 
anul acesta au fost 
76 406 ha.

Perspectivele viitorului, 
dite în planul cincinal 
1975, în Programele naționale 
adoptate la Plenara C.C.

1 iulie 
irigate

meu. Nu este vorba de nici un 
exces de modestie. Să obiecti
văm, insă, situația : in măsura 
in care interesează, să spunem, 
din punct de vedere al reporte
rului, activitatea depusă de toți 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din județ — și acesta este o- 
biectul „Jurnalului“, in măsura 
în care aceste file sînt posibile 
și sint, activitatea mea nu pre
zintă mai mare interes decit, să 
spunem, a oricărui activist al co
mitetului județean de partid 
Ilfov.

Am să vă povestesc, totuși, o 
întîmplare. La Consfătuirea din 
1960 am raportat conducerii df 
partid și dc stat încheierea coo
perativizării în cea mai mare re
giune din țară. In acele

tru cu metru, puteau participa 
la bucuria întregului 
sentimentul că au . .
după puterile lor, nu la „reintor- 
cerea ăluia“ — imposibilă isto
ricește — ci la adevărata, dia
lectica întoarcere a țăranului, e- 
liberat acum de orice opreliști 
spirituale, la obiectul muncii 
sale — pămîntul — prima în
toarcere victorioasă din exis
tența sa milenară.

— V-am ruga să „răsfoiți“, 
in continuare, pagini ale celei
lalte jumătăți din realitatea a- 
cestui județ. Să exemplificăm

popor cu 
participat

nilor de aici pentru a Înțelege 
mai bine ce a urmat.

„în cadrul procesului general 
al industrializării socialiste, pe 
baza politicii științifice a parti
dului nostru de îmbunătățire a 
repartizării teritoriale a forțelor 
de producție, industria județului 
Ilfov a cunoscut transformări 
fundamentale“.

O frază din oricare dare de 
seamă pe care o întocmim. O 
frază care nu poate lipsi. Ce în
seamnă aceăstă frază, ce dezvă
luie atunci cînd o interpretăm ?. 

străbatem
oglin-
1971—

timp ce 
hidrocar- 
resursele

Dunării

OLTENIȚA. — La ringurile celei mai mari filaturi din țară pentru fire din fibre chimice 
bumbac.

INDUSTRIALE

așa, este că eu am activat în, 
acest județ, am întîlnit aseme
nea oameni cărora le port un 
deosebit respect și pe care-i 
prețuiesc cu toată convingerea 
și cu toată forța mea lăuntrică 
de comunist.

PUTEREA
ILUSTRATIVĂ
A CIFRELOR

me- 
re- 
de

In prezent, pe ogoarele jude
țului Ilfov lucrează 1906 trac
toare fizice, 4797 combine și 
alte mașini agricole, în 
die pe un tractor fizic _ 
vine o suprafață arabilă
78,6 hectare. Nu , am compa
rat cu un plug la două gospo
dării, o grapă la trei gospodă
rii ; termenii aparțin unor sis
teme, structuri sociale total 
diferite care fac imposibilă 
comparația, mai ales în detaliu.

Cu ce putem compara faptul 
că, numai în perioada 1966— 
1970, statul a alocat în agricul
tură importante fonduri pentru 
investiții, pentru înzestrarea 
tehnică a unităților agricole în 
valoare de aproape 4 miliarde 
lei, la care s-au adăugat fon
durile proprii ale cooperative-

P.C.R. din 17—19 martie 
1970, indicațiile prețioase date 
personal de către secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, constituie 
un puternic factor mobilizator 
pentru oamenii muncii din a- 
gricultura județului Ilfov.

Așa de pildă, Programul na
țional de gospodărire rațio
nală a resurselor de apă, 
extinderea irigațiilor și a 
celorlalte lucrări de îmbunătă
țiri funciare prevede în perioada 
viitorului plan cincinal amena
jarea pe teritoriul județului a 
235 000 hectare pentru irigații, 
suprafața amenajată ajungînd 
astfel în 1975 la circa 310 000 hec
tare, ceea ce reprezintă 49 
la sută din totalul suprafeței a- 
rabile a județului. Se prevede, 
de asemenea, un volum impor
tant de lucrări pentru îndiguiri 
și desecări, ameliorarea solului, 
combaterea eroziunilor etc.

în domeniul zootehniei multe 
unități au trecut la organizarea 
de asociații intercooperatiste cu 
scopul de a crea mari 'între
prinderi de tip industrial de 
creșterea animalelor.

— Am venit la dumneavoastră, 
tovarășe prim-secretar, propu- 
nindu-vă rememorarea unor pa
gini ale unui posibil jurnal din 
activitatea pe care o depuneți în 
această calitate la județul Ilfov, 
încercările mele de pînă acum 
de a vă determina să o faceți 
efectiv, și în ce vă privește, au 
eșuat.

— Dimpotrivă. Am răsfoit îm
preună citeva din aceste file. Im
portant nu este ca să le fi pre
zentat dintr-un posibil jurnal al

zile mi-am amintit de o discuție 
la care participasem în 1949 un
deva, în apropierea Timișoarei. 
Eram prezent cînd i s-a adus la 
cunoștință unui mare moșier, 
fost director general al C.F.R.-u- 
lui, hotărîrea poporului de a-și 
lua sieși dreptul său pînă la ca
păt. După ce i s-a adus la cu
noștință această hotărire a po
porului, moșierul s-a întors că
tre servitoare și i-a spus : „Nu 
asculta ce spun ăștia, Ioană ! Eu 
mă duc la Timișoara și mă în
torc. Ăsta-i pămîntul meu, am 
trudit pentru el. Pune slănina 
bine că mă întorc“ Adică acel 
moșier „trudise“ pentru pămint. 
Și unul din cei care veniseră 
să-l anunțe i-a spus atunci cu 
năduf : „Mă exploatatorule, ai’ 
noroc că sînt aici tovarășii, că 
altfel ți-aș spune eu ce-aș face 
cu slănina ta“. Omul se înfuriase. 
„Cum vino asta ?, s-a întors el 
spre noi. El crede că am venit 
să-î luăm.clisa? Și ce dacă se 
duce Ia Timișoara ? îl opresc eu 
să se plimbe cu trenul ?“

Așadar, .m-am gîndit Ia acea 
întîmplare petrecută cu unspre
zece ani în urmă, la cel cu 
„mă întorc eu“ și mi-am zis, 
cum și-ar fi zis orice țăran care 
ar fi trăit această întîmplare și 
și-ar fi amintit-o acum, 
exploatatorule, unde-i fi 
acum, ai noroc că sînt 
tovarășii !“ Rămăsese în
ne fraza aceea și mi-am a- 
mintit-o tocmai atunci. Par
cursesem un drum la capătul 
căruia, peste doi ani» izbînda a- 
vea să fie istorică. Eram și eu 
unul dintre aceia care puteau 
măsura distanța străbătută, me-

„Mă 
tu 

aici 
mi-

Despre județul nostru se spune 
că, citeam undeva, „Locul și 
clima oferă condiții naturale 
dintre cele mai favorabile dez
voltării agriculturii, în 
importante resurse de 
buri, împreună cu 
hidroenergetice ale
constituie o importantă bază e- 
nergetică și de materii prime“.

Ce știm cu toții despre indus
tria acestui județ pină la 23 Au
gust, dacă se poate vorbi, intr-a
devăr, despre așa ceva ? Indus
tria județului era reprezentată 
de orașele Oltenița „schelă de 
griu“ — cum o numește scriito
rul Alexandru Vlahuță și de 
Giurgiu — „orașul cu 126 de 
cîrciumi și 5 școli“. Așadar, ce 
industrie avea „schela de griu“ ? 
Am văzut orașul imediat după 
eliberare. Industria orașului : o
moară și un atelier de construit 
bărci pescărești. Am văzut și 
Giurgiu in aceeași perioadă : o 
fabrică de zahăr unde lucrau 
100—150 de muncitori pe sezon, 
atelierele serviciului hidraulic, 
o fabrică de marmeladă; o tăbă- 
cărie, un atelier pentru construc
ții de șalupe și material marină
resc, o fabrică pentru decortica- 
rea orezului. Forța motrice a a- 
cestei industrii era de 920 CP. 
Astăzi un, remorcher de talie 
mijlocie are peste 1 000 CP. Am 
făcut, deci prima comparație. Ce 
s-ar putea spune despre aspec
tul edilitar al acestor orașe în 
acei ani ? în aceste „tîrguri 
semiorientale“, cum le numea 
acel ziarist francez, în aceste tîr
guri unde muncitorii locuiau cu 
familiile lor de 8—10 persoane 
în cîte o singură cameră și aceea 
fără ferestre, conștiința celor ce 
muncesc a atins, sub îndrumarea 
partidului, un nivel de clasă e- 
xemplar. împotrivirea oameni
lor muncii față de politica de 
fascizare a României, pentru a- 
lungarea trupelor germane de pe 
acest teritoriu sînt numai citeva 
date ale acestei conștiințe mar
cante. în perioada premergă
toare actului de la 23 August au 
avut loc numeroase acțiuni pa
triotice. Astfel, muncitorii din 
orașul Giurgiu au provocat pră
bușirea în Dunăre a unui întreg 
tren încărcat cu material ger
man de război, de mai multe 
ori a fost tăiat cablul telefonic 
București-Sofia ce deservea co
mandamentul hitlerist. Acțiuni 
ale muncitorilor alături de cele 
ale țăranilor din comunele Fier
binți și Grădiștea, care s-au îm
potrivit încorporărilor. mobili
zărilor. le-au boicotat. Și alte 
nenumărate asemenea fapte pe i 
care „memoria“ oricărui „jur- 1 
nai“ le-ar fi reținut. Un scurt is- i 
toric al evenimentelor și oame- 1

Adică, atunci, cînd 
orașele județului ?

La Oltenița, în 
vechi barăci în care 
bărci pescărești, se înalță un mo
dern șantier naval — cel mai 
mare, fluvial — al doilea șan
tier naval al țării. Aici se pro
duc șlepuri de 1 000 tone, nave 
pescărești moderne și remor-, 
chere fluviale, precum și moto
nave de 5 000 tone, bine apre
ciate în țară, căutate peste ho
tare. Am fost pe acest șantier de 
nenumărate ori în ultimii ani. 
Am fost martorul cuceririi fie
cărei cote industriale, al tuturor 
eforturilor și succeselor acestui 
harnic colectiv. Imaginea șantie
rului de astăzi „șterge“ pe cea a 
atelierului de reparat bărci de 
dinainte de război. Dar memoria 
noastră, a celor mai în vîrstă, 
le alătură pentru a ne dimen
siona mai bine, in raport cu a- 
mintirile, prezentul. Anul tre
cut a intrat in producție, tot la 
Oltenița, Filatura pentru fire din 
fibre chimice și bumbao, cea 
mai mare din țară, una din cele 
mai mari unități de acest fel 
din Europa.

Am notat in jurnalele noastre, 
toți activiștii de partid și de 
stat din acest județ, cifra de 2,5 
miliarde lei, reprezentînd fon
duri alocate pentru investiții în 
actualul cincinal : noi unități 
industriale, pentru reutilarea sau 
modernizarea celor existente. 
Spunem că șantierul naval Giur
giu se află în plin proces de ex
tindere și diversificare a pro
ducției, de mecanizare și siste
matizare, că au fost introduse 
in fabricație produse noi ca : șa
lupe fluviale, stații de pompare 
etc. ; spunem că întreprinderea 
de prefabricate Giurgiu produce 
anual circa 35 000 metri cubi be
toane și alte produse industria
le ;’ spunem că a apărut un nou 
oraș pe harta județului — Buf
tea, unde a fost construită o 
modernă fabrică de ambalaje 
metalice ; că la Giurgiu se des
fășoară din plin și construcția 
țesătoriei de bumbac care va 
produce anual 55 milioane metri 
pătrați de țesături ; că la Urzi- 
ceni a intrat în producție o nouă 
fabrică de produse ceramice cu 
o capacitate de 73 milioane că
rămizi pe an ; că alături de cele 
20 întreprinderi industriale re
publicane — aflate pe teritoriul 
unui județ, acum treizeci de 
ani eminamente agricol — cele 
400 unități ale industriei locale 
și cooperației meșteșugărești, 
produc un sortiment variat pen
tru satisfacerea cerințelor popu
lației ; că volumul producției 
industriale realizat în 1969 a 
fost de 13 ori mai mare decît 
în 1950 ; că obiectivele noi pre
conizate a se construi în județul 
Ilfov în viitorul cincinal, la care 
se adaugă dezvoltarea capacită
ților existente, vor face ca iu 
1975 producția globală indus
trială să ajungă de 2,3 
mai mare decît în 1970.

Le notăm pe toate în agenda 
noastră de lucru ; constituie în
săși rațiunea noastră de a munci 
fără preget, de a îndeplini sar
cinile trasate dc partid.

Ce-ar mai trebui să notăm în 
acel posibil jurnal ? Lingă toate 
aceste realizări ? Vom trece aici 
cu litere de culoarea griului 
copt, că producția medie anua
lă realizată în anii actualului 
cincinal a fost la produsele ce
realiere superioară celei reali-

locul unor 
se reparau

ori

măsura 
social. Am notat de-a 
anilor 

trebuit 
ivit școli, astăzi numă

rul lor ridicindu-.se — cele ge
nerale — la 519 ; mi-am notat 
kilometrii pe care fii de țărani, 
de muncitori îi făceau pină la 
școală, uneori nu puțini, și in 
agenda mea de lucru, cu timpul, 
am „redus“ din această cifră 
pînă la citeva sute de metri ; 
am vizitat cele 12 licee de cul
tură generală și cele 6 de spe
cialitate aminitindu-mi că in 
primii ani de după eliberare nu 
prea ai fi avut ce vizita ; cele 
16 școli profesionale și teh
nice . de maiștri, 3 școli post- 
liceale care în anul 1969/1970 — 
întreaga rețea de învățămint de 
toate gradele — au cuprins 
118 503 elevi avînd 5 882 cadre 
didactice la catedre ; am notat 
cele 352 grădinițe cu sentimen
tul că am notat una din marile 
realizări ale județului, am notat 
în fază de proiect —, pentru a 
fi construite sau amenajate — 
și apoi realizate : 3 case de cul
tură, 247 cămine culturale, o 
școală populară de artă, 211 ci
nematografe, 678 biblioteci cu 
2 551 557 volume.

Un posibil jurnal. Un posibil 
jurnal in care să reușești să 
spui ce simți văzind turnindu-se 
una din temeliile celor peste 
1 665 apartamente construite din 
fondurile statului numai in pe
rioada 1966—1969, sau celor 
peste 13 864 locuințe din fondu
rile proprii ale populației. Să 
poți nota cele 404 localități ale 
județului care la sfîrșitul anu
lui erau electrificate. Să poți 
nota măcar o discuție purtată 
între doi oameni care-și ridică 
pereții propriilor lor case, sau 
au aprins lumina pentru prima 
dată in casa lor ; să treci la ru
brica „mijloace de cultură“ 
98 000 abonamente 
radioficare 
zoare. Sau trecind de nenu
mărate ori 
tele județului, să scoți carnetul 
și să-ți notezi, de-a lungul ani
lor, încă un spital din cele 14 
existente acum, încă o circum
scripție sanitară din cele 139, 
încă o casă de nașteri din cele 
82, încă o policlinică din cele 5. 
Să poți nota mersul oamenilor 
și glodurile lor și aspirațiile lor 
și cutezanța lor. a celor care a- 
cum 30 de ani mai locuiau, 
mulți, în bordeie și mureau de 
foame și li se nășteau copii la 
capătul ogorului și mureau de 
tuberculoză și pelagră și erau 
analfabeți și doar auziseră de 
lumină electrică și care, poate, 
nu ajungeau să vadă la nevoie, 
în întreaga lor viață, un medic 
și care acum sînt îngrijiți de 644 
medici și 1805 cadre sanitare cu 
pregătire medie. Și să mai no
tezi în acest „jurnal“ mărfuri 
vîndute în anul 1969 în valoare 
de 1,7 miliarde lei, însumînd 
printre altele, de 389 433 000 lei 
textile și încălțăminte 
ticole electrocasnice și 
și încă multe altele.

Să-ți notezi, cum am 
facem fiecare comunist, fiecare 
om al muncii din patria noas
tră, că toate acestea au fost și 
sint posibile datorită abnegației 
și dăruirii cu care țara întreagă, 
luminată și călăuzită de cuvîn- 
tul Partidului — făuritorul des
tinelor poporului român — mun
cește pentru edificarea societății 
noastre socialiste.

Să-ți notezi cu litere mari con
tribuția substanțială la realiza
rea tuturor acestor obiective din 
agricultură, industriale și sociale 
a organizațjei de tineret din ju
deț, a tuturor tinerilor care fac 
dovada unei profunde maturi
tăți politice, unui înalt simț al 
datoriei.

Și aici, în jurnalul realizărilor 
oamenilor muncii din județul Il
fov să fie notați toți cei 65 315 
comuniști din organizația jude
țeană de partid care își fac un 
titlu de cinste și mîndrie din 
faptul că se află permanent în 
fruntea acțiunilor inițiate de 
partid, însuflețind prin exem
plul lor masele largi de oameni 
ai muncii.

— Ați redactat, tovarășe prim- 
secretar un veritabil „jurnal“ al 
realizărilor obținute de oamenii 
muncii din județul Ilfov în cei 
26 de ani de la Eliberarea pa
triei. Am stenografiat aceste 
file și le vom publica în ordinea 
în care ni le-ați transmis. Ci
titorii ziarului mulțumesc pen
tru această lectură însufleți- 
toare unuia din cei 65 315 comu
niști ai organizației județene 
de partid Ilfov — primul secre
tar, Gheorghe Necula.

locurile unde 
să se ivească

Și 
radio și 

și 42 300 televi-
prin toate sa-

și ar-’ 
mobilă

făcut și

Pagină realizată

de'NICOLAE ADAM
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DEBUTUL EDITORIAL
1. CARE ESTE NOTA SPECIFICĂ DATA DE NUMEROASELE DEBUTURI EDITO-

RIALE VIEȚII NOASTRE LITERARE?

2. IN CE MĂSURA ACEST BELȘUG AL DEBUTURILOR AJUTA LA FORMÀ-

REA GUSTULUI LITERAR?

3. CONSIDERAȚI CA DEBUTUL EDITO RIAL SE PRODUCE UNEORI MAI

UȘOR DECrr CEL în REVISTELE LITERARE? DACA DA, DE CE CREDEȚI

CĂ SE ÎNTÎMPLA ACEST LUCRU Șl ÎN CE CAZURI ?

ancheta n
5. CARE SÎNT DEBUTURILE EXCELENTE Șl CARE CELE TOTAL NECONCLU

DENTE, PE CARE LE-AȚI ÎNREGIST RAT ÎN ULTIMA VREME ?

6. PRIN PRISMA LUCRĂRILOR PUBLICATE ÎN REVISTELE LITERARE, CARE

de RADU COSAȘULE-AȚI CONSIDERA PREMATURE?

7. CARE ESTE TINARUL DEBUTANT DE VALOARE PE CARE L-AȚI SPRIJINIT

ÎN PUBLICAREA PRIMELOR PAGI Ni ?

8. DACA AȚI FI EDITOR, CARE AR FI „POLITICA" DUMNEAVOASTRĂ ÎN

SINT TINERII ALE CĂROR DEBU TURI EDITORIALE LE AȘTEPTAȚI CU IN

TERES Șl CARE SÎNT CEI ALE CĂ ROR EVENTUALE DEBUTUrTIdITOrTÂLE

4. CARE SÎNT LUCRURILE CELE MAI UȘOR DETECTABILE ÎN VOLUMELE

DEBUTANȚILOR? CE LOC OCUPA IMITAȚIA ÎN ACESTE VOLUME ? PRIVINȚA DEBUTURILOR?

MIHAI 
UNGHEANU Deviza

nu mai e du actualitate
Cred că in general debuturi

lor li se acordă prea multă im
portanță. Este o moștenire de 
care nu se scapă excesiva aten
ție pentru debuturi. In fazele de 
început ale literaturii române 
debuturile erau evenimente și 
price nou venit era aplaudat 
zgomotos. Mai tirziu un critic Iși 
făcuse un adevărat sistem de 
detectare și lansare de debu
tanți in scopul sincronizării li
teraturii române cu cea de pes
te hotare. Țin să remarc stimu
larea peste firesc a debuturilor, 
încurajările care nu aduceau în
totdeauna la suprafața lumii li
terare scriitori adevărați. Exem
plul înaintașilor a făcut ca mulți 
literați contemporani să aibă ti
cul descoperirii și lansării de ta
lente, lucru care cere însă cali
tăți speciale. Astăzi e de presu
pus că scriitorii se nasc singuri 
și o politică de depistare și sti
mulare de felul celei a lui He- 
liade Rădulescu este exagerată. 
Lucrurile stau totuși, uneori, 
așa. Numai astfel pot fi expli
cate debuturile nejustificate din 
reviste și de la edituri. Cultiva
rea literaturii este înlocuită, pro
babil, cu a persoanelor care o 
scriu. In goana după noutatea 
debuturilor este și o fugă de 
reala responsabilitate a redacto
rului sau editorului. Stadiul de 
colector de discutabile talente 
este însă inferior celui al culti
vării conștiente și avizate al u- 
nei literaturi bine 
ideologic și estetic, 
debutanți nu ajută 
atit timp cît odată 
sint părăsiți pentru 
mai departe. O revistă care nu 
vrea, de pildă, să se ocupe de 
ceea ce e de datoria ei, afișează 
stindardul descoperirii de debu
tanți uitind că mai profitabilă 
ar fi fost sprijinirea foștilor de
butanți al căror talent era cert. 
Lipsa de continuitate este la fel 
de periculoasă ca în orice altă 
parte. Se cere pricepere și mai 
ales spirit critic. M. Dragomi- 
rescu. sprijinitorul atîtor scrii
tori de talent, era critic, după 
cum critic era și E. Lovinescu, 
alt mentor de tineri candidați la 
gloria literară.

Nu e nici o diferență intre 
ușurința debutului la o editură 
sau la o revistă : aceeași larghe
țe generoasă care oprește de 
multe ori tocmai cărțile ce tre
buie să apară. Absența criticilor 
de la conducerea revistelor este 
unul din motivele lipsei de co
loană vertebrală 
lor. Revistele conduse 
itori se disting — după 
arată istoria literaturii 
— printr-o generozitate 
tă. și, în revers, prin

înteresanți poeții Ion Turcea, 
Augu.stin Iza. Mircea Dinescu 
(totuși incă prea devreme) pro
zatorii Richard Regwald, Irimia 
Gotu, pen.tru critică, .Sorin Ale
xandrescu, Mircea Martin, Li- 
viu Petrescu. Desigur, enume
rarea nu încearcă să epuizeze 
toate posibilitățile. .Asupra de
buturilor 
exprimat 
gulescu, 
Dumitriu, 
România 
cărțile săptăminii.

Un bilanț a ceea ce n-ar tre
bui să treacă în volum ar fi to
tuși 
vom 
cele 
care

Se

neconcludente s-au 
prompt Mircea Ior- 

Ilie Constantin, Dana 
crqnicarii revistei 

literară la rubrica

prea încărcat, așa că nu-1 
face. Sînt nume dintre 
mai frecvente în revistele 
publică literatură.
pune întrebarea dacă debu-

turile, concludente sau nu, ajută 
cu ceva atmosfera literară. Dacă 
debuturile nesatisfăcătoare ar fi 
unicele, contribuția lor ar fi ne
fastă. Dar nu sînt numai astfel 
de 
pe 
re 
un 
Ea 
mișcării literare, un fundal ne
cesar. Pentru scriitor ea tre
buie să fie doar o etapă. Pen
tru literatură este de multe 
ori un element de continuitate. 
Debuturile viguroase, în afara 
oricărei comparații, sint extrem 
de rare. Am enumerat citeva 
nume în care se pot pune spe
ranțe.

Cit despre sprijinirea talente
lor, puțini critici au această po
sibilitate. A sprijini talente în
seamnă a beneficia de un cena
clu și o revistă. Privilegiul l-a 
avut. Eugen Barbu. l-a încercat 
și Miron Radu Paraschivescu. 
Nu l-a avut nici un critic. S. 
Demian. ca lucrător în secția 
de proză a unei reviste, e o ex
cepție. A promova scriitori în
seamnă a acționa sistematic și 
nu intimplător. lucru 'pentru 
care se cer condiții adecvate. 
Criticii nu le au. Am sprijinit, 
fie la debut, fie mai tîrziu, mai 
mulți autori. Nefăcind parte din
tr-o acțiune sistematică nu citez 
nici un nume. Este o legătură 
directă între arbitrariul lansări
lor și promovărilor de debu
tanți și între sîfuația criticilor 
care nu pot acționa sistematic 
cu ajutorul revistelor sau edi
turilor în vederea acestui scop.

debuturi și nu toate din cele 
care le numim nesatisfăcătoa- 
sint subliteratură. Imitația e 
fenomen inerent literaturii, 
e un element important al

format. Cred că, doar !n mă
sura în care procesul forma
tiv al operei, in ansamblu, a u- 
nui scriitor este cit de cit crista
lizat. aceasta ajută eficient la 
educarea gustului literar (forma
rea ar fi prea mult spus). Ima- 
ginați-vă că, de pildă, un poet 
ar scoate primul volum sub 
semnul, să zicem, al experien
ței suprarealiste, al doilea' sub 
semnul celei futuriste, al treilea 
ar fi original oarecum și al pa
trulea influențat ■ de nu știu ci
ne. Am luat un caz limită pen
tru a exemplifica mai elocvent. 
Dacă poetul are cititori constanți 
și cu gustul în formare (cum su
nă întrebarea) vă închipuiți ce 
iese. Există, fără îndoială. la 
fiecare autor debutant semnele 
unui anumit grad de maturita
te artistică. Dacă dorim, ca edi
tori, critici, redactori să promo
văm un talent, asupra acestor 
elemente trebuie să ne aplecăm. 
De altfel în majoritatea lor ci
titorii citesc pe debutanti mai 
mult din curiozitate, să afle ce 
se mai întîmplâ prin literatură. 
Un cititor specializat în debu
tanți este vrasăzică un cititor 
fără cultură iar formarea gustu
lui său cu aceste opere e impo
sibilă. Ii lipsește fundamentul. 
Vai. cîte probleme !...

3 Lucrez la un săptămînal 
literar unde avalanșa de 
poezie adusă de debutanți 
înspăimîntătoare. Nu toți 
chiar toți cei cu oarecare

tar 15 cărți scrise (romane) mai 
mult decit confratele care i-a a- 
preciat debutul. O parte dintre, 
ele se și află pe punctul de a a- 
pare. în toate cele trei cazuri ci
tate nu avem în față debutanți, 
ci pur și simplu scriitori care nu 
și-au publicat cărți. Trebuie să 
facem distincția intre debut și 
apariție. Rog a se reciti răspun
sul la prima întrebare.

6 Nu consider nici un debut 
interesant dinainte. Pur 
și simplu aștept cartea. Un 

debut, după părerea mea. nu 
trebuie considerat prematur. E 
o formă mascată de a da cir
cumstanța unei cărți proaste sau 
unui autor fără talent. Un autor 
care știe ce știe, știe și cînd să 
debuteze. Și de altfel din arse
nalul criticii, atunci cînd e cazul 
să emită o judecată de valoare, 
nu fac parte considerentele le
gate de oportunitatea temporală 
și personală a apariției 
cărți.

unei

7
bil.

Am sprijinit mai 
debutanți pentru că 
am fost sprijinit ca 
tant. Nici unul 

Poate mai tîrziu.

mulți 
și eu 
debu- 

remarca-

direcționale 
Parada de 

pe nimeni, 
descoperiți 

alții și așa

a acțiunilor 
de scri- 
cum ne 
române 

deosebi- 
absența 

unei atitudini directoare șl a 
spiritului critic. Este discutabil 
chiar dacă la actualele secții de 
proză, poezie, trebuie să func
ționeze scriitori. Ideea că poeții 
se pricep mai bine la poeți, pro
zatorii la prozatori ,etc. este e- 
ronată. Aceeași istorie a litera
turii române ne arată că cele 
mai mari injusteți și nepriceperi 
le-au dovedit scriitorii între ei. 
M.R. Paraschivescu e un caz 
rar : un căutător de talente, cu 
dragoste pentru descoperiri și cu 
o pricepere verificată de timp. 
Autorii promovați de el. cei de 
la Povestea vorbei, sau cei mai 
vechi, sint scriitori de talent. 
Totul arată că promovarea de 
scriitori, lansarea lor. 
cație și pricepere. A 
sau redactor de revistă 
fesie care se și învață.
tru care se cere și dotație an
terioară. Altfel nu se poate 
garanta nimic pozitiv. Nu meto
da rezolvă problema, ci oamenii 
potriviți la locurile potrivite.

Debuturile comune se supun 
regulii epigonismului ori rămîn 
foarte îndatorate unui model oa
recare. La debutul său. Sadovea
nu era un epigon eminescian 
dar cu un inveterat talent. De- 
butanții sînt și el îndatorați unor 
mari modele, cînd nu și le iau 
chiar din literatura actuală, in 
care nu toate modelele sînt re
comandabile.

Debuturile de excepție se deo
sebesc tocmai printr-un plu-s de 
personalitate chiar 
tectabile imitații, 
maeștrilor e bine 
excepția lui Emil 
ultimul an nu sint debuturi 
labile in poezie, 
mai avantajată : 
Mircea 
jor Nedelfovici, 
M ircea Cojocarii.
lor le scoate însă din aria de- 
buturitrw obișnuite. Dintre cei 
aoărnți în revistele de lite
ratură, mi se par foarte in-

cere vo
ti editor 
e o pro
dar pen-

dacă sint de- 
Uneori lecția 
învățată. 
Brumaru.

Cu 
in 

no-
Proza e ceva 

Radu Petrescu, 
Horia Simionescu. Bu- 

Al. George. 
Maturitatea

GRiGORE
ARBORE
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•• Consecință

a elaborării și

nu a spontaneității
și capriciului

1 debuturileFiecare dintre
editoriale are cel puțin în 
intenție, scopul de a pre

găti in public afirmarea unui ta
lent. E lesne de înțeles că. in 
asemenea condiții, apariția unei 
cărți proaste de debut nu este 
de natură să aducă nici un ser
viciu autorului care bate la 
porțile consacrării, nici cititoru
lui, dornic de a descoperi nu 
știu ce surprize în paginile unei 
cărți semnate de un „necunos
cut“. Numeroase debuturi necon
cludente din ultimii ani au creat 
iluzia că există o „supraproduc
ție“ editorială. întrebarea reală 
este dacă nu sînt cam prea 
mulți debutanți fără talent care 
iși tipăresc exercițiile pe banii 
statului (foarte binevenită e a- 
eeastă nou editură „Litera“), 
fiind și retribuiți.

Un debut excelent are rolul 
stimulativ pentru o întreagă via
ță literară. Ceva se mișcă din 
nou în literatura respectivă, 
chiar dacă imperceptibil. Să ne 
amintim de momentul apariției 
primului roman al lui Thomas 
Mann. sau, la noi, de debutul lui 
Sadoveanu. In literatura noastră 
(mă refer la proză și la critică),

de foarte mulți ani nu s-au în
registrat „mari“ apariții edito
riale capabile a impune imediat 
un scriitor. Nu-i nici un motiv 
de îngrijorare in aceasta. Perso
nalitățile de mare anvergură sint 
în artă, totdeauna, puține. Cli
matul îl dau, însă, operele nota
bile și, dacă din acestea se ivesc 
suficiente, nu putem decit să ne 
bucurăm. Gustul pentru literatu
ra de bună calitate îl formează, 
evident, cărțile bune, și nu atît 
ele. prezența lor. cit frecventa
rea lor. Credeți că poate cineva 
recepta literatura modernă, pro
za unor mari scriitori, dacă a 
citit toată viața doar romane po
lițiste (și acelea mediocre) ? Mă 
îndoiesc că da. Problema educă
rii gustului atinge, astfel, impli
cit și problema scrierilor, auto
rilor debutanți. (Observați că nu 
am spus debuturi). Vorbeam 
mai sus de Thomas Mann și Sa
doveanu (asociația este fortui
tă). Putem extinde sfera exem
plelor în.tr-o asemenea măsu
ră îneît să constatăm că foar
te mulți scriitor! au tipărit la 
debut, cărți egale ca valoare 
cu cele ce au urmat. Scriito
rul se prezintă publicului deja

este 
(nici 
talent) pot fi. desigur, publicați. 
Editurile au fost, însă ca și re
dacțiile revistelor literare, ge
neroase 
vrat 
nate 
oară 
sau 
nici un interes 
mai apărut ..in public“. E parcă 
un făcut : se poate crede că 
imediat ce o persoană nu are cu 
ce-și umple timpul liber, se a- 
pucă de literatură. Partea proas
tă e că' excesivă insistență a dus 
în repetate rînduri la concesii 
redacționale. Că aplicarea unor 
criterii mai riguroase estț o 
chestiune de actualitate și de 
perspectivă în sistemul edito
rial. ca și cdl redacțional, ne-o 
dovedește numărul de titluri 
(destul de scăzut) de cărți de 
debut apărute pină acum, anul 
acesta, comparativ cu alți ani. 
Bine ar fi ca această stare de 
exigență șă se permanentizeze.

4 întrebarea e curioasă. Din 
moment ce sînt scrise în- 
tr-o limbă necunoscută și 

tipărite în volum nu văd ce se 
poate detecta diferit într-o car
te a unui debutant față de orice 
altă carte. E vorba, desigur, de 
talent, originalitate. în final va
loare. Ce loc ocupă imitația ? 
Potrivit : la unii mai mult la 
alții mai puțin. Un grad de imi
tație absolută nu există căci alt
fel, nu e așa? miine — poimîine 
o să înlocuim opera lui Blaga 
cu aceeași operă perfect imitată 
de Florin Muscalu din Focșani. 
Eu aș zice nu imitație, ci as
cunse față de model ceea ce e 
altă nuanță. Da. această a doua 
calitate generează zi de zi și 
în proporție de masă scriitori. 
Unii ajung chiar geniali, prin 
desprindere totală sau treptată. 
Restul...

și ani în șir au li- 
kilometri de hîrtie sem- 
de nume pe care a doua 
nu le-am mai întilnit 

care nu au prezentat 
chiar dacă au

Dacă aș fi șditor aș publi
ca numai debutanți stu- 
diați cu atenție de către 

redacție și care ar fi capabili 
să ofere garanțiile continuării 
unei cariere literare cel puțin 
la nivelul debutului. In gene
ral' m-aș preocupa mai mult 
de „apariții“ decît de debuturi 
pur și simplu. Debuturile con
semnează, de obicei, un. stadiu de 
creație, „aparițiile“ (o formă 
mai evoluată a debutului) con
semnează intrarea unui nume 
în circuitul literaturii. Deci : 
mai puține debuturi șl mai 
multe apariții.

8
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(Urmare din pag. 1)

acest tablou general ar absenta, 
să spunem, din șirul eroilor ță
rani — Ilie Moromete, din șirul 
eroilor provfiniți dintre intelec
tuali — Ioanide, din t',_ ’ '
feminină — Katy Zănoagâ. 
rindul copiilor și 
lor -- Darie 
romete, din 
lor istorice 
Princepele și 
ne convingem

tipologia 
din 

adolescenți- 
sau Nieolae Mo- 
rîndul personaje- 
— Bălcescu .sau 
ar fi de ajuns să 
ca nu este vorba 

de absențe oarecare. cu sim
ple repercusiuni în ordinea can
tității, ci. dimpotrivă, e vorba 
de eroi fundamentali care a- 
daugă dimensiuni și calități ne
existente anterior 
absență ar sărăci 
universul uman al 
noastre. Este aceasta o 
peremptorie a izbînzilor 
tice obținute de scriitorii vre
mii noastre și un puternic ar
gument impotriva opiniilor 
sceptice care înclină către ideea 
unei penurii creatoare

Amănunțind, Jucrurile, 
derea demonstrației, să 
ferim puțin la un erou 
Moromete, de pildă, incercînd 
să-i desprindem particularită
țile în raport cu toți eroii-ță- 
rani de dinaintea sa. Critica a 
subliniat deja viața sufletească 
bogată a acestui țăran, capaci- 
■ ' ’ " stări și

nuanțate, 
„naturile 

erou, 
disponibilitatea 

de interpre- 
sup^rioară. a 

Noi am in- 
trăsături a 
memorabil,

numi decomplexarea eroului. 
Ilie Moromete este, la urma ur
melor, un ins umil, dacă-1 ra
portăm la ierarhia socială con
stituită. Datorită înapoierii vie
ții țărănești, psihologia rurală 
era fatal complexată, oamenii 
acestui mediu aveau, într-un 
înalt grad, simțul condescen
denței față de tot ceea ce-i de
pășea, fie din convingerea ce 
provenea din ignoranță, fie de 
teama consecințelor care, isto
ria îi învățase, erau adesea in
calculabile. Represiunile față 
de țărani fac parte, din pă
cate, din istoria noastră de pînă

și a căror 
substanțial 
literaturii 

dovadă 
artis-

în 
ne 
ca

ve
re
itle

tatea lui -de a trăi 
sentimente subtile și 
surprinzătoare pentru 
simple“, filozofia acestui 
mai bine spus 
lui de cugetare și 
tare, intr-o ordine 
faptelor concrete, 
sista asupra altei 
acestui personaj 
nesurprinsă pină a um din cite 
știm, anume ceea ce am putea

5 în ultima vreme nu s-au 
îregistrat debuturi excelen
te. Foarte tînărul meu co

leg de virstă și de condei, Iulian 
Neacșu, într-un răspuns anterior 
la această anchetă (..Scinteia ti
neretului“, 12 august) 'cita ca 
debutanți excelenți de ultimă 
oră. pe Sorin Alexandrescu, 
Mircea Martin. Mircea Horia Si- 
mionescu. Primii doi au în față 
numeroși ani de lucru intens și 
de afirmare publicistică iar 
Mircea Horia Simionescu — 
talent excepțional — are în ser-

sul lucrurilor. Numai o înțele
gere a mecanismului social i-a 
îngăduit eroului acea 
de detașare, umorul 
comentează lucrurile, 
rul nu este numai o 
inteligenței, ci, în primulrind, 
o consecință a cunoașterii. în 
lipsa cunoașterii, umoriștii na
tivi devin sentimentali obișnuiți, 
fără puterea de a-și cenzura 
mișcările afective. Cind 
romete vorbește, intr-un 
baj atit de familiar, din

atitudine 
cu care 
Iar umo- 
formă a

Mo- 
lim- 

_ „ __ ___ ____ , care 
nu lipsește maliția subtilă, des
pre „majestatea sa", ca des
pre un vecin sau 0 cunoștință

ăptămînă ceva 
mai hună la su
flet — n u exul
tăm, știm că 
întâmplarea în- 
că-și mai face de

cap în sectorul nostru. Intîm- 
plarea a avut ceva inspirație și 
ne-a dat cel puțin trei filme 
bune, ba chiar unul de mare 
clasă, un scurt-metraj, trecut 
palid și umil în program : 
„Doi și un dulap" —■ celebrul 
filmuleț al lui Polanski, rău, 
cinic, mușcător dar adevărat 
în ce privește observarea na
turii umane. Am recăzut „Să 
trăim pînă luni“ — o reali
zare sovietică pe drept lău
dată la apariția ei pe marile 
ecrane, încercare sinceră de 
a surprinde în banal cîteva 
tensiuni morale durabile. Dar 
— fără a fi cel mai bun — 
filmul cel mai frumos mi s-a 
părut „Cheia", căzut din se
nin miercuri noaptea la tele- 
cinematecă. De multă vreme 
prin casele noastre n-a trecut 
poveste mai frumoasă.

E un film despre teamă și 
mai ales despre lupta împo
triva fricii. E război, sîntem 
printre marinari, fiecare ple
care pe mare e o întîlnire cu 
moartea, țărmul devine 
miraj, frica — o realitate, 
comandant predă altui 
mandant vasul cu tunuri 
ginite și rablagite :
uita la moarte în două fe
luri : autotrădîndu-te, adică 
acceptînd frtcos moartea, sau 
dorind nebunește să supravie
țuiești. Alege I" — și coman
dantul pleacă, ducînd cu el 
o colivie. Fiecare duce cu el 
cîte ceva, un fleac, un amă
nunt de viață. Prietenul nou
lui comandant are la el, de

UN FILM

DIN

SENIN

un singur oraș ascuns bine, 
la care ajungi cu greu, dacă 
ajungi : dragostea. E portul 
salvator — să descoperi prin
tre o mie de spaime și su
perstiții, dragostea. Prietenul 
moare, nu înainte de a preda 
cheia prietenului următor. A- 
cesta intră în apartament și 
femeia il primește. Se îndră
gostesc unul de celălalt, se 
vor iubi, se vor căsători — nu, 
fiindcă bărbatul se autotră- 
dează, cedează spaimii, nu 
crede în puterea salvatoare a 
dragostei și înaintea celei 
mai grele misiuni, terorizat de 
frică, face gestul inadmisibil: 
un semn către un alt cunos
cut — și înmînarea cheii. E 
ceea ce femeia nu va ierta. 
Căci comandantul nu moare 
torpilat; el se luptă eroic, de
ment, pe mare — dar la ce 
bun acest eroism cînd nimeni 
nu te mai așteaptă la întoar
cere, cînd cheia e pierdută, 
o dată 
rii?

N-aș 
de ce
de bine 
aveam nevoie de el, dar toți 
avem nevoie (toată .viața) de 
a ști cum să răpunem frica 
și cum să ajungem la 
golf, la acel țărm unde 
suficient să ajungi, ci 
crezi în „pămîntul
calci", cum zice cîntecul 
popular. Altfel, filmul nu e la 
înălțimea 
principali nu-s faimoși, Sop’tia 
Loren e 
den nu e
gizorul nu e formidabil deși 
știe mai toate trucurile mese
riei, Singur, Trevor Hotvard 

—pină „moare“ — e admi
rabil, la înălțimea poveștii și 
a înțelesurilor ei, dînd forță 
primului tempo al filmului 
printr-o mare tristețe în cu
raj șt vitalitate. Altfel, repet 
— povestea e mai frumoasă 
decit filmul. Altfel, tot ce e 
mai frumos azi la televiziune, 
în domeniul filmului, sînt „l- 
luziile pierdute".

cu toate cheile salvă-

putea spune pe larg 
filmul mi-a mers atit 

la suflet. Poate că

un
Un
co
ru

pe poți

pildă, o cheie. Această cheie 
o primise de la un alt ofițer 
de marină mort pe mare, — 
e cheia unui apartament în 
care așteaptă o femeie : „Ni
mic nu-i mai important decît 
să fii așteptat la întoarcere...“
— explică bărbatul, deschi- 
zînd ușa. Femeia îl așteaptă, 
îl îmbrățișează,
Peste umărul lui, ea întîlneș- 
te prjpirea noului prieten, în 
prag; ea constată că tunica 
li e mică și-l cheamă să-i dea 
o altă haină; femeia are în 
dulap multe haine ofițerești
— sint ale celor dispăruți, 
rind pe rind, nu înainte însă 
de a-și fi dat unul altuia che
ia apartamentului unde-i aș
teaptă o femeie, aceeași fe
meie, suspectă cînd de su
blim, cînd de ridicol, cînd de 
oribil, Sint chiar granițele in
tre care se circumscrie frica, 
teritoriu întins cit oceanul, cu

acel 
nu-i 

să și 
care-l

îl iubește.

poveștii — actorii

încă stîngace, \tol- 
ceea ce trebuia, re-

O INIȚIATIVĂ
PROMIȚĂTOARE

I

l.a „Ateneul tineretului“
Capitală a avut loc vineri seara 
prima manifestare a Studioului 
experimental „Victor Iliu“ : pro
iecția unor filme realizate de ti
neri cineaști, absolvenți ai clase
lor de regie și operatorie de la 
Institutul de artă teatrală 
matografică.

Au fost prezentate 
„Suspecții“ (regia Radu 
și Tudor Eliad, imaginea 
dru David), „Ceremonia 
tră"
Tănase), „Fata morgana" (Con
stantin Azimioară și Mihai Narti). 
„Rătăcire“ (Nieolae Mărgineanu 
și Dan Turbatul, „Săgețile“ 
(Șerhan Creangă și Ștefan Fis- 
cher), „Jocul oamenilor mari“ 
(Mircea Moldovan și Dinu Tăna
se), „Cercul“ (Mircea Veroiu și 
Radu Calalh), „Viața în roz“ 
(Dan Pița și Nieolae Mărginea
nul. „Vînătoarea" (Timotei Ursul, 
„Fredonînd un requiem“ (Petre 
Bokor).

Deschis tuturor tinerilor scrii
tori, artiști, critici literari și cine
matografici, studioul îți propune 
a fi în prima lui fază de activi
tate o tribună care să găzduias
că un schimb de opinii asupra ar-

și cine-

filmele 
Gabrea 
Alexnn- 

alhas- 
(Consfantin Vaeni și Dinu 

.Fata morgana" (Con-

Marin Preda va deveni un pro
tagonist al transformărilor so
cialiste. Dar autorul introduce, 
in partea a doua a cărții, o idee 
specială, cu temeiuri psihologice 
mai fecunde, ei iși propune să 
înfățișeze destinul unui om în
zestrat individual care, însă,,.se 
închistase în propriu-i univers, 
nefiind capabil să-l depășească 
sau să-l valorifice in spiritul 
vremurilor noi. Cu un tact și o 
intuiție scriitoricească demne de 
un mare creator. Marin Preda a 
înțeles că fondul prim al lui 
Ilie Moromete era prea puter
nic, prea cristalizat spre a se

PERSONAJUL
d

1944. Moromete este, insă, un 
i al vremurilor mai recente, 

. .... carte, spre
deo’șebire de moșii și strămoșii 
săi pentru care slova rămăsese 
un mister și o fascinație. Nu 
multă (Moromete nu e un „ță
ran cărturar“ cum s-a spus), dar 
suficientă pentru a înțelege ceva 
din mecanismul lumi; pe care 
simpla experiență individuală 
nu i l-ar fi revelat niciodată. 
Cu inteligența lui nativă indis
cutabilă. exersată intr-un 
text istoric nou. în care în 
cui planurilor simplificate 
conviețuirii se instalaseră 
lății mai rafinate, mai impene
trabile. în fața cărora vechea 
istețime țărănească se dovedea 
neputincioasă. Moromete pă
trunde destul de adine în sen-

i •

la : 
om 
e| știa, mai intii,

con- 
lo* 
ale 
re-

oarecare, înțelegem că acest 
țăran se emancipase de sub 
tutela condescendenței supuse 
și ajunsese, ca să spunem așa, 
in stadiul de demistificare a 
instituției terestre supreme. De 
aceea tratamentul la care-i su
pune pe niște slujbași oare
care de la primărie e în firea 
lucrurilor.

Cu oameni ca Ilie Moromete 
se putea ușor întreprinde o re
voluție socială pentru că, pe 
plan intelectual și moral, eroul 
era pe deplin pregătit. Primul 
moment de înlăturare a vechi
lor întocmiri sociale, care este 
și premisa fundamentală a ori
cărei revoluții, este tocmai mo
mentul demistificării. De aceea, 
nu e de mirare că unii cri
tici prevăzuseră că eroul lui

adapta noilor vremi, pentru 
care el n-avea nici o inițiere, ca 
Țugurlan, de pildă, și de aceea 
finalul tragic al eroului are o 
logică indiscutabilă, iar prota
gonistul noilor transformări va 
deveni fiul său, comunistul 
Nieolae. Chiar dacă, uneori, 
Moromete are dreptate in jude
cățile și observațiile sale, iar 
destinul său individual îmbracă 
unele aspecte contestabile pe 
plan justițiar, toate acestea nu 
prezintă mare importanță pen
tru că dreptatea fundamentală,, 
aceea a istoriei, este de partea 
fiului său. Iar scriitorul are 
marele merit de a fi știut să 
discearnă între lucrurile esen
țiale și cele subsidiare. Nu 
încape nici o îndoială că, in a-

tei filmului. Nu ar fi vorba deci 
de o inițiere. întrucît participanta 
sînt în majoritate profesioniști, 
realizatori de filme la studiourile 
„București", — J—

și Televiziune, semnatari 
hricilor de critică 
că din presă sau 
de scenarii.

Facilitînd prin 
schimb de opinii, 
mulat atit de filmele tinerilor ci
neaști români cît. și de marile 
opere ale cinematografiei mon
diale, o mai bună cunoaștere de 
către tinerii artiști și oameni de 
cultură, plasticieni, muzicieni, 
scriitori și ziariști a specificului 
artei filmului, se urmărește, după 
ideea conținută în titulatură — 
„Studioul experimental“ — reali
zarea într-un viitor apropiat a 
unor filme artistice și documenta
re de scurt metraj, închegarea 
unui cenaclu de creație la care să 
participe tinerii creatori din toa
te domeniile de manifestare artis
tică.

Regizorii șt operatorii s-au și 
„oferit“ discuției, prezentînd ci
tava din filmele lor. Trebuie pre
cizat că acestea, turnate în insti
tut, au în afara duratei maxime

„Alexandru Sahia' 
ai ru- 

cinematografi- 
scriitori, autori

acest inițial 
care va fi sti-

de douăzeci de minute și speci
ficul unor lucrări de diplomă în 
care trebuiau programatic rezol
vate aproape toate procedeele de 
tehnică cinematografică : filmări 
de zi și de noapte, filmări împo
triva luminii, prim-planuri, tra- 
velinguri etc. Rigorile didactice 
nu au fost în cazul de față un 
obstacol greu de trecut și filmele 
au putut fi apreciate fără „scuze
le" de mai sus.

Astfel, „Suspecții", film despre 
securitatea muncii in industria 
chimică, este unul dintre cele 
mai interesante filme-anchetă din 
cite s-au realizat la noi. Cum 
eroii filmului sînt tineri munci
tori dintr-o uzină modernă, o 
asemenea producție ne gîndim că 
ar putea fi inclusă cu succes în- 
tr-una din emisiunile televiziunii 
dedicate tineretului, spre exem
plu, în emisiunea „Bună seara 
fete, bună seara băieți I"

Și nu numai acesta, dar și ce
lelalte filme a căror tematică di
versă și realizare cu o probitate 
profesională demnă de laudă se 
recomandă marelui public pentru 
a fi prezentate atît prin interme
diul micului ecran cît și al sălilor 
de film obișnuit,

Amintim în acest sens, „Viața

bi roz", regizat de Dan Pița — 
ale cărui filme prezentate anul 
trecut, la Festivalul tinerilor ci
neaști de la Kozed — Ungaria, și 
anul acesta la Bruxelles au trezit 
un interes deosebit — film poetic 
despre ziua de lucru a unui șofer 
de pe o basculantă. De asemenea, 
comicul de situații din „Săg'Tile" 
și „Fredonînd un requiem" regi
zate de Șerhan Creangă și Petre 
Bokor; umorul negru din adap
tarea liberă după Jean Codeau : 
„Jocul oamenilor mari", regizai 
de Mircea Moldovan. parodia po
lițistă a lui Mircea Veroiu „Cer
cul“.

Inițiativa înființării Studioului 
experimental „Victor lliu" găz
duit de „Ateneul tineretului" se 
anunță interesantă în măsura în 
care, pe lingă tinerii cineaști pro
fesioniști, vor fi atrași — după 
cum spuneam — și tineri scriitori, 
artiști plastici, compozitori, pen
tru a se crea realmente un ce
naclu de lucru. Vom reveni pe 
larg, după celelalte ședințe pen
tru a urmări felul în care aceas
tă activitate va reuși s<f materia
lizeze dorințele începutului de

TUDOR STÄNESCU

fara marelui său talent, orienta
rea și pregătirea ideologică, in 
spiritul materialismului 
xist, a jucat aici un 
cisiv De aceea cred 
înd-cele mai severe măsuri de 
precauție in judecata de va
loare, afirmația că Ilie Moro
mete este cel rnai izbutit tip de 
țăran din întreaga literatură ro
mână de pină acum nu ne a- 
pare cu nimic exagerată. Ceea 
ce. intr-o literatură atit de 
bogată in tematica rurală, este 
mai mult, decit considerabil.

Prezența intelectualului, ca 
erou' principal in literatura ro

rol 
că.

mar- 
de- 
lu-

de altă parte este atit 
incit orice posibilitate 
ciliere pare exclusă, 
este situația lui Ioanide __
„Bietul Ioanide". Om de geniu, 
el are soarta albatrosului 
se zbate în lumea comună, 
este, pină la un punct, un 
de TTvperion care înțelege 
substanța sa este de altă natură 
decit a lumii telurice. Toate ex
periențele erotice precum și dis
prețul nimicitor pe care il de
pune în observarea lumii din 
jur nu-i epuizează insă nici pe 
departe marile disponibilități și 
ar fi o dovadă de obtuzitate să

de mare 
de con- 
Aceasta 

din
care

El 
fel 
că

: cum se pot depăși li- 
Răspunsul nu

LITERAR
mână ciștigă prin romanele lui 
G. Călinescu. scrise dhpă 23 Au
gust. unul din cele mai izbu
tite. dacă pu cel mai izbutit 
personaj, arhitectul Ioanide. A- 
cest erou reia. în condiții isto
rice noi, o problematică frecven
tă în cărțile cu intelectuali, nu 
numai din literatura noastră, și 
anume contradicția dintre ideal 
și real. Firește, o contopire a 
celor două planuri nu poate fi 
realizată niciodată, totul este a 
le apropia cit mai mult sau, în 
orice caz. a elimina opoziția 
dintre ele. Dar aceasta ține nu 
atit de posibilitățile individuale 
ale intelectualului cît, mai ales, 
de condițiile in care trăiește. 
Uneori discrepanța dintre idea
lurile și capacitatea eroului, pe 
de o parte și cadrul istoric pe

credem că eroul a' fost menit să 
demonstreze, pur și simplu, dis
tanța dintre geniu și lumea co
mună. Ar fi fost prea puțin. 
Misiunea lui Ioanide era supe
rioară prin faptul construcției, 
al creației durabile, in spirit 
horațian : „Exegi monumentum, 
aere perenius“. Ea pornește, 
mai intii, dintr-o imperioasă 
necesitate intrinsecă, proprie 
omului superior, aceea de a de
păși limitele omenești. Existența 
noastră individuală este scurtă, 
amenințarea neantului este tra
gedia supremă sub care tră
iește omul superior care și-a a- 
sumat nu numai responsabilita
tea sa ca individ, ci responsa
bilitatea speciei. Și atunci cea 
mai tulburătoare întrebare este

aceasta
mitele fatale?
poate fi altul decit realizarea 
acelei opere care să transcende 
viața. Ioanide este superior 
tocmai prin obsesia construc
ției. prin voluptatea autodepă- 
șirii. In prima carte — Bietul 
Ioanide — el nu izbutește s-o 
realizeze, vremurile erau așa de 
vitrege și atit de inumane incit 
erou), ca individ, era pe cale să 
fie exterminat. De aceea euforia 
aproape permanentă din Scri
nul negru, cind Ioanide tră
iește începuturile socialiste, e- 
chivalează cu o descătușare, cu 
un adevărat catharsis. Noile 
vremuri, înțelege el, sînt ca
pabile să realizeze armonia 
între ideal și real și geniul lui 
de arhitect se intilnește cu 
puternica năzuință constructivă 
ă socialismului. Scos de sub 
semnul tragediei, destinul capătă 
calmul și echilibrul necesar 
tuturor operelor pozitive Fi
rește, fiind vorba de un autor 
ca G. Călinescu evoluția perso
najului n-are nimic linear sau 
convențional, fiecare moment 
din viața sa este rezultatul unor 
trăiri adinei și autentice, de o 
mare forță de convingere, 
întreaga noastră literatură 
erou ca Ioanide din cele două 
romane 
este î 
un corolar.

Concluzia ce se desprinde din 
succintele considerații de mai 
sus, la care se pot adăuga atitea 
altele, este aceea că. sensibili la 
vremurile apropiate sau contem
porane lor. scriitorii ultimului 
sfert de veac au adăugat te
zaurului nostru spiritual cuce
riri de prim rang demne de bo
gata noastră tradiție artistică.

în
un

ale lui G. Călinescu 
nu numai un unicat, ci și
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MIERCURI 19 AUGUST 1970

Ambasadorul Marii Britanii 
la București, Denis Seward 
Laskey, a oferit marți un 
cocteil cu ocazia vizitei în țara 
noastră, a președintelui Comi
tetului de conducere al Cen
trului Marea Britanie-Europa 
de Est, Gilbert Logden, mem
bru în Parlamentul britanic.

Au participat Mihnea 
Gheorghiu. prim-vicepreședin- 
te al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului, funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe 
I.R.R.C.S., ziariști.

SOSIREA 
AMBASADORULUI 

REPUBLICII 
DEMOCRATICE CONGO 

LA BUCUREȘTI

Marți după-amiază, a sosit 
în Capitală, Theodore Kondo 
Belan, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Democratice Congo 
în Republica Socialistă Ro
mânia.

(Agenpres)

Și

La Oradea s-a deschis expo
ziția pictorului contemporan 
polonez Waclaw Tarancze- 
wiski. Expoziția — care va ră- 
mîne deschisă timp de trei 
săptămîni — cuprinde peste 
40 de lucrări reprezentative 
din opera artistului.

Ministrul relațiilor externe 
al Republicii Columbia, Alfre
do Vasquez Carrizosa, a trans
mis o telegramă ministrului 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corne
liu Mănescu. în care adresează 
sincere mulțumiri pentru me
sajul de felicitare primit cu 
ocazia desemnării sale în a- 
ceastă funcție.

în întreaga țară se desfășoară 
numeroase manifestări cultural- 
artistice consacrate celei de a 
26-a aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist. Un mare 
nutMir de oameni ai muncii, ti
neri ?, virstnici, iau parte zilnic 
la simpozioane, expuneri, seri 
culturale. întîlniri cu ofițeri ai for
țelor armate, în care sînt evocate 
luptele duse de poporul nostru, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, în acele zile fier
binți de august 1944.

La Uzinele „23 August“ din 
Capitală, marți după-amiază a 
vorbit general-maior Constantin 
Diaconescu. despre „Insurecția 
armată din august 1944, străluci
tă încununare a luptei revoluțio
nare a poporului român pentru 
libertate". Lucrători ai uzinei, 
participanți la insurecția din 
București, au amintit momente 
importante din timpul acelor isto
rice bătălii, iar la Institutul de 
cercetări și proiectări pentru țiței 
și gaze a vorbit general-maior 

I Ion Cupșa. La Uzina de radia
toare, echipament metalic, o- 
biecte și armături sanitare a avut 
loc simpozionul „P.C.R., forța 
conducătoare a( insurecției din 
august 1944“. Clubul tineretului 
din sectorul 4 a găzduit simpo
zionul cu tema „23 August — 
piatră de hotar în istoria patriei“, 
iar la Clubul comerț și coopera
ție și întreprinderea „Dacia“ a 
avut loc expunerea „România la 

- a 26-a aniversare de la eliberare“.
Numeroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la Uzinele „Vulcan“ 
au asistat la o seară de poezie 
intitulată „Sub soarele lui Au
gust 23“.

Manifestări asemănătoare an 
avut loc în Capitală și la uzinele

„Griyița Roșie“, „Timpuri Noi“, 
„Danubiana", „Steaua Roșie“, 
„Semănătoarea“ și altele.

(Agerpres)

reeditează în
fiecare fi

(Urmare din pag. I)

Explicația acestui succes deo
sebit ne-o dau faptele oamenilor, 
acțiunile lor inteligent corelate 
acolo, în secțiile fierbinți, unde 
pulsul întrecerii nu cunoaște sin
cope. în secția calcinare, locul 
de finalizare al eforturilor între
gului colectiv, ni s-a spus că re
zultatele înregistrate aici, clipă 
de clipă, depind, de fapt, în mod 
deosebit, de tovarășii lor de mun
că din celelalte secții, respectiv, 
de cei de la măcinare și leșiere.

Dovada că nici un om, nici o 
echipă diu secțiile uzinei nu s-au 
abătut de la acest principiu, de 
la acest comandament, ne-o oferă 
rezultâtele concrete : în tot anul 
nu s-a semnalat nici o avarie, nu 
a fost necesară nici o oprire a 
agregatelor pentru reparații ne
planificate. finețea de măcinare 
a încărcăturii s-a realizat zilnic 
la nivelul cel mai pretențios po
sibil. Procentul de extracție pla
nificat de 82 la sută, ca urmare 
a condițiilor respective, a fost în 
permanență depășit, obținîndu-se 
un procent optim de 85—86 la 
sută.

De aici producția suplimenta
ră, cele 5 527 000 lei cît repre
zintă valoarea producției globale 
peste plan și 13 345 000 lei pro
ducția marfă vîndută și încasată 
peste planul la zi. Imaginea suc
ceselor nu ar fi completă fără 
specificația că în cea mai mare 
parte sporul realizat s-a făcut pe 
seama creșterii productivității 
muncii — creșterii cu 1 000 lei 
pe cap de salariat față de cea 
planificată. Ceea ce însemnează 
că cei 400 de tineri din uzină, 
alături de ceilalți muncitori do
vedesc o bună pregătire profesio
nală. dau dovaclă de multă disci
plină în muncă. La care se cere 
neapărat adăugat încă un ele
ment : importantele depășiri ale 
producției s-au înregistrat în con
textul unor substanțiale reduceri 
ale consumurilor specifice de ma
teriale. Am notat spre edificare, 
unul singur : cele 
de abur economisit
7 luni care valorează 
țin de 544 000 lei.

6 800 tone 
în primele 

nu mai pu
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• JUDEȚUL ARAD

Li- 
Mir

la sate, 
romnă

și lista campionilor, 
ATLETISM Fete.

100 m și lungime : 
(Vulcana-Băi)

consti-

Pro-
I“ T8- 
„Ener- 

„Recolta"

„NAȚIONALELE“ 
ATLEȚILOR JUNIORI

CUPA „VOINȚA"

Emil Rusu și-a descoperit

1

Astăzi, înccpind de la 
ora 9 și după amiază de la 
ora 15,30, au loc pe Stadio
nul Republicii din Capita
lă finalele campionatului 
republican de atletism al 
juniorilor mari. Printre 
participanți se numără și 
Csaba Doja, Cornel Di- 
ma, Eleonora Monoranu, 
Mariana Filip, Rafira 
Fița, Natalia Andrei. 
Miine concursul continuă 
de la ora 15,00. cînd se 
vor disputa ultimele fina
le ale ediției.

..-j-L-j-j-ir.-vui-u-u-rm-ri-rri-ri-ri—

(Urmare din pag. T)

amintește de el, că-l pre
țuiește. Și, totuși, zilnic cineva 
este scăpat din vedere pe ne
drept, zilnic cineva are drep
tul la cel puțin un cîntec pe 
adresa lui, dar zilnic este „o- 
bligat" să aștepte. Poate că 
puțini îl cunosc, ori nimeni 
nu-i știe identitatea precisă. 
Acest om, acest tinăr mai 
exact spus (abia a trecut 
de 30 de ani) se numește 
VASILE ȘIREȚCHI — și, 
mărturisim, este poate cel 
mai în drept să i se consacre 
un astfel de gest, spre stimă 
și prețuire. Cel puțin cîteva 
mii, cîteva zeci de mii de po
sesori de aparate de radio 
s-ar cuveni a-i dedica un cîn
tec. Căci iată cine este tînărul 
Vasile Șirețchi...

Ne aflăm în cartierul Pipera 
din Capitală, într-una din sec
țiile Uzinei „Electronica", 
marcă de acum cunoscută — 
și recunoscută — de cititor. 
Gheorghe Tudose, ghidul nos
tru prin uriașa hală de asam
blare a radiourilor și televi
zoarelor, ne conduce spre u- 
nul din cele 5 posturi de con
trol final al radioreceptoarelor. 
Aparate, ecrane brăzdate de 
săgeți luminoase, prize, nume
roase alte microinstalații amin
tind o atmosferă de... Fanto- 
mas. La pupitru, un tînăr ve
ghează întreg acest „tablou de 
comandă", sondînd parcă uși 
al căror răspuns numai lui îi 
este cunoscut. In termenii pe 
care avea să mi-i înlesnească 
șeful secției, toate aceste ope
rații fac parte din probele fi
nale —■ electrice și funcțio
nale. Se verifica, așadar, 
consumul, capetele de gamă, 
sensibilitatea în punctele de 
acord ale fiecărei game, pu
terea de ieșire, absența lipitu
rilor imperfecte, calitatea au
diției, elementele de coman
dă... Intr-un cuvînt, se veri
fica întreg radio-receptorul, 
după care, cu certificatul de

garanție anexat, era expediat 
spre ambalare. Era ora 11 — fi 
Vasile Șirețchi (căci el este 
stăpînul acestui „univers mis
terios“) termina verificarea ce
lui de-al 50-lea aparat din ziua 
aceea.

★
Aparent s-ar crede că este o 

muncă nu din cele mai difi
cile. Impresie total eronată. 
Pentru ca să efectuezi această 
muncă trebuie să cunoști per

Cîntec
pentru

Șirețchi»

fect toate celelalte operații 
premergătoare de pe bandă. 
Iar atunci cînd aparatul nu 
reacționează la o anumită „co_- 
mandă", trebuie să știi cu pre
cizie unde-i și în ce constă 
„buba", ca și postul de lucru 
in bandă, care să remedieze 
defecțiunea. Tocmai de aceea 
controlorii tehnici de calitate 
din faza finală sînt recoman
dați dintre cei mai huni lucră
tori ai secției, urmând ca pri
ceperea lor, gradul de acumu
lare a cunoștințelor profesio
nale să crească neîncetat, în 
pas cu nevoile și exigențele 
producției. (Să reținem, fie și 
în paranteză, faptul că „Elec-

Pe stadionul „Metalul" din 
Tirgoviște, faza județeană a 
„Cupei tineretului de la sate“ 
a adus la start 370 de tineri 
membri ai asociațiilor sportive 
calificați in urma etapei pe cen
tre de comune.

Revelația întrecerilor au con
stituit-o sportivii din Vulcana- 
Băi, pregătiți de un tinăr ani
mator ă] sportului de 
profesorul de limba 
Gheorghe Marinescu.

O plăcută surpriză a 
tuit-o echipa de fotbal „Recolta' 
Cornești, care a cîștigat in par
tida finală cu scorul de 3—1 în 
fața unei echipe ce emitea jus
tificate pretenții la titlul ju
dețean. „Progresul“ Brăneștj

Dar iată 
pe probe : 
14—19 ani, 
Iuliana ’ Aron 
500 m : Maria Militant (Gura 
Foii) ; înălțime : Emilia Cîrstea 
(Braniște) : Greutate: Gheorghița 
Stan (Potlogi) ; 4 x 100 m :
comuna Văcărești ; 800m : Doi
na Mictilescu (Vulcana-Băi) ; 
Băieți : 100 m și 800 m : Petre 
Chițulescu (Pucheni) ; Lungime : 
Marin Stanciu (Produlești) ; 
înălțime și greutate : Ion Neac- 
șu (Dragodana) ; 4 x 100 m — 
com. Aninoasa ; Senioare : 100 m 
și 800 m : Marieta Badea (Pro
dulești) ; Greutate : Valeria
Cimpoca (Vulcana-Băi) ;
100 m — com. Produlești.

Seniori : 100 m : Niculae Ilie 
(Aninoasa) ; 800 m și înălți
me : Ion Cosma (Moroieni) ; 
Lungime . Ion Pîrlănescu (Valea 
Lungă) ; Greutate : Pană Lințoiu 
(Braniște) ; 4 x 100 m — com. 
Valea Lungă.

Trintă (in ordinea categorii
lor) : Nicolae Matu (Băleni), 
Gheorghe Cîrstea (Teiș), Vasile 

Victor
Mar- 
Răz-

calități de sprinter

la zilele de 15—16 august, la 
Arad s-a desfășurat etapa jude
țeană a ediției de vară a „Cu
pei tineretului de la sate". Com
petiția a reunit circa 480 de re
prezentanți ai celor peste 20 000 
de tineri care s-au întrecut in 
cadrul etapelor de masă. între
cerile au fost precedate de o fru
moasă manifestație in care co
loana sportivilor de la sate a 
defilat pe străzile municipiu
lui.

Printre ciștigători menționăm 
echipa de handbal fete din co
muna Maeea și pe cea de volei 
fete din Nădlac, care și-au adju
decat pentru a treia oară con
secutiv titlul de campioane ju
dețene. (ION COSMA)

• JUDEȚUL ALBA>
Numărul mare de participanți 

la această competiție, care deja 
și-a format o tradiție în jude
țul nostru, a generat o pasio
nantă luptă sportivă, atît la 
sporturile individuale, cit și la 
cele colective. La atletism s-au 
remarcat citeva talente cu reale 
calități pentru acest sport, ca : 
Istvan Nagy, la suta de metri ; 
loan Avram, 800 m ; Maria 
Sutău, lungime.

La jocuri, multe echipe 
dovedit bine 
care a făcut 
petiției să 
DORIN).

Ivan (Matei Voievod), 
Dumitrică (Petrești), Ion 
cu și Ion Lupu, ambii din 
vad.

Ciclism .Fete : Gabriela 
țescu (Voinești) ; Băieți : 
cea Zamfirescu (Potlogi).

Volei t Fete : „Recolta“ 
dulești ; Băieți : „Viitorul 
țărani ; Handbal. Fete : 
gia" Glodeni", Băieți : 
Comișani ;

Fotbal 1. „Recolta" Corneștj ; 
2. „Progresul“ Hrănești ; 
„Unirea“ Răcari.

78 de concurenți au, luat star
tul ieri din centrul orașului Bra
șov, în prima etapă a celei de a 
15-a ediții a competiției „Cupa 
Voința“. Dintre ei, 27 sportivi de 
peste hotare, reprezentînd Bul
garia, R. F. a Germaniei, Italia 
Polonia și Ungaria. Printre parti
cipanți se află și ciclistul 
bulgar Slavcio Ivanov, recen
tul cîștigător al turului ci
clist al Turciei. Etapa des
fășurată pe ruta Brașov — Fă
găraș — Brașov (125 km.) a fost 
deosebit de animată, de la un ca
păt la altul. Dovadă excelenta 
medie orară : 44 km. ! La duce
re, după 30 de km. fug din piu? 
ton Suditu —- Steaua, Sofronie 
— Dinamo și italianul Franco 
Mariani, care iau la un moment 
dat un avans de aproape un mi-

pregătite, 
ca valoarea 
crească.

ironica" lucrează in prezent, 
simultan, 12 tipuri de radiore
ceptoare — pe 8 benzi — cele 
mai perfecționate din 130-140 
de tipo-variante, realizate din 
anul 1949 și pînă acum. Să 
mai reținem că îmbunătățirile 
calitative sînt din ce in ce mai 
evidente, radioul „Traviata" 
constituind culmea „la zi" a 
măiestriei colectivului de aici. 
Și să mai reținem, pentru a 
avea o idee mai exactă despre 
ceea ce înseamnă semnificația 
muncii aici, că zilnic ies de pe 
poarta uzinei 1 800—-2 000 de 
aparate de radio).

Tînărul Vasile Șirețchi lu
crează în uzină din 1962, după 
absolvirea unei școli de spe
cialitate. Doi ani a trecut prin 
mai toate posturile din bandă. 
Din 1964, pentru calitățile 
sale deosebite, a fost transferat 
în corpul controlorilor tehnici 
de calitate, unde a continuat 
să învețe. să cîstige deprin
deri, experiență. (Este, în pre
zent, elev în anul al II-lea. se
ral, la școala de maiștrii. Pînă 
acum „i-au trecut" pe sub 
ochi peste 100000 de apara
te de radio. (Am reținut, în 
mod deosebit, pențru cititor, 
activitatea lui de control la 
radiourile „Enescu", „Mo
dern", „Darclée"). Și asupra 
fiecăruia , privirea a întîrziat 
atentă, cercetătoare, exigentă. 
Nici unul din cele o sută de 
mii șt ceva de aparate, pur- 
tind numărul de ordine al 
controlorului Vasile Șirețchi 
n-a plecat cu vreo defecțiune, 
cît de insignifiantă.

Nu ne gîndim, desigur, ca 
fiecare posesor al unui aparat 
trecut prin mina exigentă a 
acestui tinăr să solicite a i se 
dedica un cîntec. Ar fi, prac
tic, imposibil. Nici măcar din 
partea beneficiarilor unei sin
gure zile — peste 100 — n-ar 
fi posibil. Dar un cîntec, un 
singur cîntec de mulțumire și 
respect credem că se poate. 
Și-l merită eu prisosință.

(Urmare din pag. I)

ur
mai

ca și orienta membrii in pro
blemele actuale ale acestui 
domeniu. După cum spuneam, 
cercurile și-au încheiat dez
baterile de o perioadă deștul 
de mare dar, obiectivul 
mărit de ele a rămas
departe pe masa de lucru a 
organizației U.T.C. Ce s-a în- 
timplat insă în acest ultim 
răstimp de la încheierea 
cercurilor ? Cum au reușit or
ganizațiile U.T.C., și în ce 
forme, să susțină sarcina pre
gătirii politice a uteciștilor ? 
Iată întrebările care au prile
juit ancheta de față și al că
ror răspuns am căutat să-1 
aflăm in organizațiile U.T.C 
din municipiul Oradea.

în intenția noastră, însă 
întrebările nu vizau direct și 
exclusiv formele de pregătire 
politico-ideologică în cercu
rile de dezbateri, cît ansam
blul variat și complex al to
talității acțiunilor organiza
țiilor, al vieții și activităților 
lor, cu referințe explicite la 
exprimarea elementului poli
tic și ideologic. Primul dialog 
l-am purtat cu membrii orga
nizației de la întreprinderea 
de încălțăminte „Crișul“, a că
rei structură prevede două 
organizații, însumînd fiecare 
circa 150 de membri. De la 
bun început ne-au frapat cal
mul și siguranța cu care in
terlocutorii ne-au primit în
trebările, lucru pe care l-am 
privit ca pe o premisă de bun 
augur asupra conținutului 
răspunsurilor așteptate. Mai 
întîi faptele. Am fost averti
zat pe fată că, în perioada 
care mă interesa, organizația 
s-a ocupat mai mult de pro-, 
blnmele economice- culturale 
și sportive. Cît despre cele

ele 
avut 
Adi- 
res-

de politică propriu-zisă 
nu au absentat, dar au 
o pondere mai restrînsă. 
că spațiul și atenția mai 
trînse acordate activității po
litice și ideologice cuprind, de 
pildă, în această organizație, 
pentru trimestrul II al aces
tui an, scurtele informări po
litice ținute cu regularitate la 
începutul adunărilor generale, 
plus o expunere pe tema 
„Crearea Partidului Comu
nist Român", la organizația 
nr. 1. La cealaltă organizație, 
nr. 2, totul s-a rezumat la 
informările politice mențio
nate. Atît despre formele cu 
un cadru organizatoric precis 
și premeditat, privind expli- 
citarea unor fenomene politi
ce. Cum spuneam la început, 
am privit inițial aspectele 
muncii de pregătire politieo- 
ideologică nu reduse doar la 
un asemenea fel de manifes
tări ci, încercam să le circum- 
scriem la scara tuturor expe
riențelor ce confruntă 
nizația. întrutotul de 
în principiu, cu acest 
de vedere, Gheorghe 
secretarul organizației
ne-a relevat transcrierea 
în practică, în raport de 
tuația organizației sale.

>,După încheierea cercurilor, 
activitatea de pregătire poli
tică s-a sprijinit pe informă
rile politice. Deși știu că este 
foarte puțin, trebuie să spun 
că motivul acestei insuficien
țe rezidă in aceea că, ulte
rior cercurilor, ne-a lipsit ca
drul bine conturat al mani
festărilor potrivite în acest 

. sens. Mai mult decit atît, 
n-am prea avut nici OCAZII 
care să incite inițierea unor 
dezbateri pe teme politice și 
ideologice, și ca atare, pro
blemele au fost tratate in a-

ceste împrejurări, DE LA 
CAZ LA CAZ. Practic, nu q/in 
avut subiect care să decidă 
concret în acest interval ne
cesitatea unei pregătiri ideo
logice susținute“.

Opinia lui Gheorghe Suciu 
avizează asupra unui aspect 
foarte important : ocaziile în 
care se exprimă elementul 
politic și ideologie în organi
zația ............... “
tarea 
după 
caz“.
pre „ocaziile" care „au lipsit“ 
să reținem în prealabil că, in-

U.T.C. și totodată, tra- 
operativă a acestuia 

formula „de la caz la 
înajnte de a relata des-

orga- 
acord 
punct 
Suciu, 
nr. 1. 

lui 
si-

nut. Plutonul însă reacționează 
energic, condus de cicliștii ger
mani. polonezi și bulgari, astfel 
că fugarii sînt „înghițiți" în a- 
propiere de orașul Făgăraș, în 
centrul căruia concurenții, oco
lind medievala cetate, fac cale 
întoarsă. La ieșirea din Făgăraș 
începe o adevărată sarabandă de 
evadări. Primul fuge din pluton 
minusculul dinamovist Vasile Se- 
lejan. El e ajuns după cîțiva ki
lometri de germanul Alfons Kor- 
mayer, decan de vîrstă al concu- 
renților (35 de ani), talonat de 
Sofronie și de mereu combativul 
Mariani. Se părea că evadarea 
va reuși, dar plutonul nu-i de a- 
ceeași părere, joncțiunea produ- 
cîndu-se curfndi Tentativele de 
evadare Se succed intr-un ritm 
uluitor, ca într-o veritabilă probă 
de semifond pe pistă.

Urmează urcușul de la Per- 
șani pe care Emil Rusu, amintin- 
du-și de epoca lui de excelent 
cățărător, întinde plutonul zdra
văn de tot. Din coama urcușului, 
la vale, tot el conduce puternic 
prilejuind desprinderea unui grup 
de 14 concurenți care vor reali
za evadarea decisivă. Evadare pe 
care, spre surprinderea generală, 
Slavcio Ivanov o ratează. Prin- 

cei 14 fugari, doar doi stră- 
italianul Mariani și maghia- 

Ianoș Șipoș. A fost realmente 
reușit atac al „coaliției“ Di

namo — Steaua. în final N. Ciu
meti, cunoscut finisor de etape, 
atacă încrezător și se pare că po
trivit tuturor așteptărilor va în
vinge. Dar, pe ultimii 
Rusu utilizînd un „pas“

MIHAIL I. VLAD

eom- 
(DUNA

MERIDIAN
• Anul «viitor, campionatul 

mondial de orientare turistică 
va avea loc in Cehoslovacia. în 
vederea acestui eveniment, in 
cursul săptăminii trecute a avut 
loc in Moravia un mare con
curs. la care au participat con
curenți din Suedia, Iugoslavia, 
Elveția, R.F. a Germaniei, Un
garia și Cehoslovacia Primul 
loc a fost ocupat de Pavel 
Uger (Cehoslovacia) cu 
15’ 28’’.
• S-au stabilit 

rilor Zelezniciar 
derlecht (Belgia), 
primului tur al 
pene a tirgurilor’ 
mul joc va 
tembrie la 
de-al doilea 
Bruxelles.

datele meciu- 
Sarajevo- An

din cadrul 
„Cupei euro- 
la fotbal. Pri- 
loc la 2 sep

ia r cel
avea

Sarajevo,
la 16 septembrie la

• Cea de 
rului ciclist 
reuni la 
Franța, Polonia, 
mânia. Danemarca, U.R.S.S., 
Italia și Cehoslovacia. ’Compe
tiția măsoară aproximativ 
1 000' km impărțiți in 6 etape.

a 14-a ediție a 
al

start alergători
Slovaciei
Austria.

• Edilii orașului natal 
celebrului jucător de fotbal Pele 
au hotărît să-i ridice acestuia o 
statuie la Bel o Horizonte. Sta
tuia va fi înălțată in principala 
piață a orașului.

• Au continuat întrecerile 
turneului internațional* mascu
lin de baschet de la Moscova. 
Echipa S.U.A. a întrecut cu 
scorul de 77—70 (39—33) echipa 
de tineret a U.R.S.S. în cel 
de-al doilea joc, echipa U.R.S.S. 
a învins cu scorul de 109—69 
(55—35) echipa Cehoslovaciei. 
In ziua a treia, se vor întilni 
U.R.S.S. I — S.U.A. și U.R.S.S. 
(tineret) — Cehoslovacia.

• O dată cu desfășurarea ul
timelor două finale, au luat 
sflrțit întrecerile turneului de 
tenis „open“ de la Toronto. în 
proba de simplu feminin, aus
traliana, Margaret. Court a în
vins-o cu scorul de 6—8, 6—4. 
6—4 pe Rosemary Casals
(S.U.A.). Martin Rcissen (S.U.A.) 
și Bill Bowrey (Australia) 
cîștigat proba de dublu. Ei 
învins in finală cu scorul
6—3. 6—2 pe Drysdale (Republi
ca Sud-Africană) — Fred Stolle 
(Australia).

au 
au 
de

Fără contraeandidați 
valoare apropiată, totalizind 
1 463,55 puncte la proba com
binată (trambulină de 1 m„ 
3 m. și platformă) sibianul 
ION GANEA. de la „Inde
pendența", și-a adjudecat din 
nou titlul de campion națio
nal absolut ai " " 
Dacă in întrecerile 
cucerirea 
prestigios 
(probabil 
problemă 
mine de
nieră campionul nostru abso
lut va evolua pe trambuli
nele Balcaniadei (august, A- 
tena) și „europenelor" (sep
tembrie. Barcelona). Vom pu
tea aprecia mai bine, după 
aceste confruntări, ce în
seamnă, de fapt, recentul său 
titlu onorific.

săritorilor, 
interne 

unui astfel de 
titlu nu constituie 
cițtva ani, Încă) o 
pentru Ganea, ră- 

văzut in ce nia-

• • • •
comitetul organiza- 
vede sensul calită- 
utecist deoarece nu 

să

cuiva din 
țieț că nu 
ții lui de 
face nimic altceva decît 
plătească cotizația. Gheorghe
Suciu a aflat de întîmplare, 
drept care, împreună cu încă 
trei membrii din comitet, l-au 
muștruluit pe Mihni Farkaș 
într-o convorbire particula
ra, de care ceilalți membri 
ăi organizației n-au știut ni
mic. Am procedat astfel, îmi 
spune Gheorghe Suciu, pen
tru că am vrut să-l luăm fin 
pe tînărul respectiv șt apoi, 
dacă organizația ar fi aflat de

Fototcxt : VIOREL RABA

metri, 
enorm 

vine lansat din spate ca un vul
tur și îi răpește pe linia de so
sire cei cîțiva centimetri necesari 
victoriei și astfel cunoscutul â- 
lergător solitar își descoperă ca
lități de autentic sprinter.

Clasamentul etapei:
1) Emil Rusu — Dinamo. 125 

km. — în 2h 54 04”; 2) Nicolae 
Ciumeti — Dinamo ; 3) Cristian 
Tudoran — Steaua; 4) Teodor 
Puteriti — Steaua; 5) Vasile Bur- 
lacu — Steaua; 6) Franco Mar- 
tani — Italia; 7) Andrei Suciu — 
Steaua: 8) Victor Rățoi — Voin
ța; 9) Vasile Teodor — Dinamo'; 
10) Al. Sofronie — Dinamo; 11) 
Geza Debrețeni — Steaua ; 12) 
lanoș Șipoș — Ungaria; 13) Mir- 
eea Rîndașu — Metalul Plopeni 
și 14) C-tin Ponescu — Voința.

Astăzi se desfășoară etapa a
— Rupea — Bradona. Brașov 

șov, 122 km.
emil tencec

CAIACELE DE 
MARE FOND

Organizat de U.G.S.R. în co
laborare cu Federația de caiac- 
canoe. și aflat în acest an la cea 
de a IX-a ediție, concursul de 
caiac dublu mare fond desfășu
rat pe o distanță de 214 km în
tre Brăila și Sulina. a solicitat 
participanților o pregătire fizică 
și tehnică deosebită. La actuala 
ediție au luat startul 25 de e- 
chipaje cuprinzind tineri spor
tivi din județele Arad, Brăila. 
Caraș Severin. Hunedoara. Satu 
Mare. Galați, Tulcea și Timi
șoara, precum și de la Clubul 
sportiv „Steaua" din București. 
Deși foarte dură, cursa nu a țest 
lipsită de momente spectacu
loase, prilejuind elocvente de
monstrații de punere in valoare 
a calităților fizice, de dirzenie 
și voința de a învinge. Am asis
tat la asemenea momente in 
toate cele trei etape dar reve
latoare ni s-a părut lupta care 
s-a dat la sosirea in Tulcea. 
pentru cucerirea primului loc in 
a doua etapă. O întrecere pasio-

nantă. o luptă înverșunată între 
6 echip-, dintre care 3 aparți- 
nind clubului Steaua. în care 
fracțiunile de secundă și cîteva 
lungimi de caiace au hotărit ocu
parea locurilor in această etapă. 
După parcurgerea a 124 km. în
trecerea s-a menținut foarte 
strînsă între primele două cla
sate — reprezentativa județului 
Galați si cea a clubului Steaua 
— existînd doar o diferență de 
30 .secunde. In ultima etapă. 
Tulcea — Sulina. echipajele clu
bului STEAUA au avut o reve
nire spectaculoasă reușind să 
ocupe primul loc in clasamentul 
general. Pe locul III .s-au situat 
echipajele județului Tulcea. Pe 
primul loc în clasamentul p? 
ambarcațiuni Se află echipajul 
comnus din loan Reva și Roman 
Ia.coblev, 
care au 
cursă,

àmîndôi din Stilina, 
dominat net

VICTOR

întreaga

RAREȘ• ••••••••••
unei neînțelegeri. Și un alt 
exemplu de data aceasta din 
domeniul unei acțiuni practi
ce cu o largă rezonanță în 
spiritul politic și ideologic al 
organizației U.T.C. — munca 
patriotică. în trimestrul II al 
anului acesta organizația nr. 
1 formată din 150 de tineri 
și-a propus să presteze doar 
250 de ore de muncă patrio
tică. Această cifră înscrisă în 
programul organizației ca un 
angajament a lipsit organiza
ția și comitetul său, de încă 
un prilej al manifestării lor 
politice la dimensiunea preg-

ABSENȚE REGRETA TE
DE TINERI

formările politie« la care s-a 
făcut apel, nu sînt altceva de
cît u.n colaj de știri cu 
rată de cîteva minute, 
din ziare și reviste cam 
tîmplare, care nu aduc 
nou, repetînd tinerilor 
dunărea generală ceea 
aflaseră de multă vreme din 
presa pe care, chiar Gheor
ghe Suciu, recunoaște că este 
bine citită de către tineri. 
Dar să revenim la „ocaziile“ 
la care a apelat Gheorghe Su
ciu. Iată una dintre ele care 
insă nu a stimulat pe nimeni 
în a o privi ca aparținînd în
tregii organizații și totodată 
ca prilejul oportun al unui 
moment politic și ideologic. 
Tînărul Mihai Farkaș a spus

o du- 
culese 
la în- 
nimic 
în a- 
ce ei

lucru, n-ar fi fost deloc 
De ce n-ar fi fost bine, 
putut să-mi explice, 
exprimat lui Gheorghe

acest 
bine.
nu a 
I-am
Suciu opinia mea că un astfel 
de caz formează tocmai o „o- 
cazie", dintre cele căutate 
dar negăsite, de manifestare 
a spiritului politic al organi
zației, al atitudinii și conștiin
ței ei, prilejul unei dezbateri 
pe tema prezenței tinerilor în 
organizația U.T.C., a 
lor in viața acesteia, 
tîmpinarea mea și-a 
adeziunea dar, iarăși 
tut să explice de ce, 
de care se plîngea că 
nu a fost fructificată, lăsînd 
impresia nu a unei simple 
neglijențe cit mai degrabă a

menirii 
La în- 
declinat. 
n-a pu- 
,.ocazia" 
lipsește,

nantă, de această dată în ac
țiune, . a factorului politic. 
„Modestia“ aplicată ca o scu
ză asupra acestui fapt pur 
statistic, încearcă să eludeze 
esențialul problemei lăsat ne
justificat într-o zonă minoră 
a eforturilor și capacității 
uteciștllor.

Cu nuanțe care nu amen
dează eu nimic aprecierea or
ganizației 1, putem consemna 
și organizația nr. 2 din aceeași 
întreprindere. Și nu numai 
aceasta. La întreprinderea 
poligrafică „Crișapa" 
ghiul temei anchetei 
organizația U.T.C. se află în
tr-o situația similară. Și aici 
„ocaziile“ de â face politică 
lipsesc. O dovadă ; o tinără a

sub un- 
noastre,

refuzat o sarcină de organiza
ție. Rezultatul : o sancțiune. 
Nimic altceva decît o sancțiu
ne. Acest aspect al activității 
fiecărui utecist, sarcina indivi
duală și îndeplinirea ei, atît 
de fertil în valențe educative 
cu implicații asupra menirii 
organizației, a rostului activi
tății ei. a scăpat membrilor 
comitetului rămînînd doar o 
abatere ce merită să fie sanc
ționată dar, ceea ce era 
demn de atenție, dezbaterea 
ei atentă cu toată organiza
ția, fructificarea pozitivă a 
faptului incriminat, n-a răs
puns la apel. Practic, momen
tul a fost trecut cu vederea. 
Ladislau Csetari subliniază o 
atitudine și un fel de a con
cepe lucrurile simptomatic.

,,ln general, noi ne propu
nem să dezbatem diferite 
evenimente din istoria pa
triei legate de datele ca
lendaristice. Cum nu am mai 
găsit asemenea date in calen
dar, nici dezbateri n-am mai 
putut face. In perioada asta 
n-au fost momente deosebite 
care să necesite o tratare spe
cială. De aceea activitatea de 
pregătire politică nu este in
tensă, făcîndu-se doar infor
mări politice“.

Ceea ce impune cu priori
tate situația reclamată aici 
constă în faptul unui trata
ment defectuos al problemei 
pregătirii politico-ideologice, 
dar și al înțelegerii ei eronate, 
atît în concepție cît și in 
practică : faptul că activități
le organizației U.T.C., mai 
ales cînd este vorba de cele 
politice, nu sînt' și nu pot ră- 
mîne „ocazionale", în func
ție de calendar.

Nu de puține ori, tinerii 
noștri in.trHocutori și-au .ma
nifestat deschis regretul că,

• • • • e •
activități 

și antre- 
de un be-

prin absența unei 
politice laborioase 
nante sînt frustrați 
neficiu de cunoștințe, și de ce 
nu, moral, Ia 
de uteciști le 
aspire.

Apoi, este 
ideea așteptării 
mare excepție care sâ catali
zeze acțiunile de organizație. 
Și in aceeași ordine, lipsa, de 
atenție față de întîmplările 
petrecute chiardn sinul colec
tivului de uteciști, privirea a- 
runcată numai în afara aces
tuia, înseamnă privarea ac
țiunilor lui de c apacitatea se
sizării și a unei autentice so
licitudini față de propriile 
sale semne de întrebare. Este 
cu totul nefiresc ca organiza
ția să-și marcheze activitatea 
după un calendar istoric, în 
locul celui propriu, al calen
darului vieții sale interne, al 
evenimentelor petrecute în 
intimitatea colectivului său. 
Căci, sistemul unei pregătiri 
politice și ideologice in orga
nizațiile U.T.C. nu înseamnă 
neapărat și exclusiv expo- 
zeuri pe o temă dată progra
matic ci, poate mai mult de
cît atît, impune o puternică 
receptivitate la evenimentele 
interne ale colectivului care 
pot oferi posibilitatea reali
zării acestei pregătiri in fie
care acțiune la care sînt che
mați să răspundă uteciștii, 
în atitudinea pe care organi
zația o adoptă față de unele 
momente negative apărute în 
peisajul vieți; ei. Practica 
unor forme organizatorice nu
mai de genul informărilor po
litice, realizate și acestea ade
sea formal, trimite activitatea 
organizației într-un teren al 
nehnp'i.iirii, oco’ind adevăra
tele ei resurse și cerințe.

care calitatea 
dă dreptul să

inacceptabilă
clipelor de



TINERETUL LUMII

Manifestări consacrate
aniversării eliberam

României
HANOI 18 — Coresponden

tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : în cadrul manifes
tărilor consacrate Zilei de 23 
August, la ambasada Republi
cii Socialiste România din 
Hanoi, a fost organizată o con
ferință de presă. Au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Comi
tetului pentru relații cultu
rale cu străinătatea, ai Asocia
ției ziariștilor din R. D. Viet
nam, ziariști.

Ambasadorul României la 
Hanoi, Constantin Băbeanu, 
a vorbit despre semnificația 
Zilei de 23 August, despre 
sarcinile actuale ale construc
ției socialismului in România 
și a răspuns la întrebările 
ziariștilor.

de flori la monumentul din 
Debrecen al ostașilor români 
căzuți în luptele pentru elibe
rarea Ungariei. Au mai fost 
depuse coroane de flori la 
mormintele ostașilor români 
din orașul Szeged și comuna 
Litke, județul Nograd. 
solemnitatea depunerii 
Toanelor au luat parte 
zentanți ai organelor 
de partid și de stat.

La 
co- 

repre- 
locale

I
BUDAPESTA 18 — Cores

pondentul Agerpres, Al. Pin- 
tea, transmite : Cu prilejul 
apropiatei aniversări a elibe
rării României, Dumitru 
Turcuș, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România Ia 
Budapesta, a depus o coroană

PRAGA 18 — Coresponden 
tul Agerpres Eugen Ionescu, 
transmite : marți s-a deschis 
la Praga expoziția pictorilor 
români Henri Catargi și Ion 
Musceleanu, manifestare de
dicată zilei de 23 August. La 
vernisaj au participat per
soane oficiale, oameni de 
cultură și artă din Praga, 
membri ai corpului diploma
tic. Au fost prezenți Ion Obra- 
dovici, ambasadorul României 
la Praga, și membri ai am
basadei române.

ORIENTUL APROPIAT

Atacuri ale
patrioților

sud-vietnamezi
După cum relatează 

agențiile de presă, in 
ultimele 24 de ore au 
continuat luptele între 
formațiunile Guvernu
lui Revoluționar Provi
zoriu și trupele ameri- 
cano-saigoneze în dife
rite regiuni ale Vietna
mului de sud.

URUGUAY. — Militari per- 
cheziționînd trecători, în 
căutarea membrilor organi

zației „Tupamaros“

• Consultările lui Gunnar Jarring • Con 
vorbirile lui Yasser Arafat in Irak

EVOLUȚIA STAȚIEI SOVIETICE
La Varșovia se află in pli

nă desfășurare „Zilele cultu
rii românești“ organizate cu 
prilejul apropiatei aniversări 
a eliberării României.

Marți seara, pe scena tea
trului de operetă din capita
la poloneză, un ansamblu ar
tistic al orașului București a 
prezentat in fața unui nume
ros public un spectacol de 
gală.

Artiștii români au 
spectatorilor varșovieni 
reușit buchet de 
muzică ușoară 
românească, arii 
operete, precum 
Măiestria interpretativă a so
lilor artei românești a fost 
primită cu îndelungi aplauze 
de către spectatori. La sfîr- 
șitul spectacolului artiștilor 
le-au fost oferite flori.

oferit 
un 

melodii de 
și populară 
din opere și 

și dansuri.

»»VENUS-7“
Oamenii de știință de 

la observatorul astrofi- 
zic din Crimeea au pu
tut urmări marți zborul 
stației automate sovieti
ce „Venus-7“, aflată la 
o distanță de 160 000— 
170 000 kilometr; de pă- 
mint.

Observațiile au fost făcute cu 
ajutorul celui mai mare telescop 
din Uniunea Sovietică, cu dia
metrul de 2,6 metri. Profesorul 
Vladimir Prokofiev, care a con
dus observațiile, a făcut cunoscut 
corespondentului TASS că prin 
intermediul sistemului de televi-

ziune ultrasensibil instalat pe te
lescop și cu ajutorul unui trans
formator optic electronic au pu
tut fi văzute pe ecrane fi fixate 
pe peliculă trei poziții ale sta
ției interplanetare fi ultimei trep
te a rachetei purtătoare. Au fost 
determinate coordonatele exacte 
ale lui „Venus-7“ în trei momen
te diferite, la un interval de 2—3 
minute. Datele au fost transmise 
la Centrul de calcul și coordo
nare.

Stația interplanetară „Venus- 
7“, lansată luni în Uniunea So
vietică, îfi continuă zborul spre 
Venus.

NAȚIUNILE UNITE. — în 
urma unei cereri a guvernului 
algerian, secretarul general U 
Thant a făcut un demers pe 
lingă delegația israeliană la 
Națiunile Unite pentru a ob
ține eliberarea celor doi func
ționari algerieni deținuți de 
autoritățile israeliene.

După cum s-a mai anunțat 
cei doi funcționari au fost, re
ținuți la aeroportul Lod din 
Tel-Aviv în timp ce se aflau 
în tranzit. Secretarul general 
a fost solicitat să intervină în 
favoarea eliberării funcționa
rilor de către ministrul de ex
terne algerian, Abdelaziz 
Bouteflika.

BAGDAD. — După cum a 
transmis postul de radio Bag
dad, președintele Irakului, ge
neralul Ahmed Hassan El 
Bakr, a avut o întrevedere cu 
liderul organizațiilor palesti
niene, Yasser Arafat, care se 
află într-o vizită în Irak. Pos
tul de radio nu dă alte amă
nunte privind problemele dis
cutate cu acest prilej.

să relevă, totodată, faptul 
pînă în prezent Israelul nu

OFENSIVA LUI „NADER AND 00IM >

că 
a 

răspuns încă la aceste soli
citări.

CAIRO — Noul șef al cor
pului de observatori al O.N.U. 
din Orientul Apropiat, gene
ralul Ensio Siillasvuo, a sosit 
la Cairo pentru « vizită de 
două zile. El va discuta cu ofi
cialitățile egiptene probleme 
referitoare la observarea înce
tării focului în sectorul Cana
lului de Suez.

Eroul căruia cunoscuta revistă „Paris Match" i-a rezervat un 
vast reportaj — din care reluăm cîteva relatări — locuiește in
tr-un apartament modest pe „P" Street din Washington. Plătește 
80 de dolari pe lună chirie, se hrănește in cea mai marc parte 
a timpului cu sendvișuri și fapt rar întîlnit, nu are mașină. Ve
niturile sale provin din conferințele pe care le ține in aproape 
toate cele 50 de state americane precum și din cele cîteva arti
cole pe care le publică în 
capitala federală. Cu toate 
cetățenii care

James Roche 
recunoaște
insistențele senatorului

se bucură de

cotidianul „The New Republic“ din 
acestea, Ralph Nader este unul din 
cea mai mare popularitate.

în provincia Darlac, din re
giunea Platourilor înalte, au 
fost semnalate ciocniri violen
te între forțele patriotice și 
trupe saigoneze. Totodată, 
baza trupelor saigoneze 
„O’Reilly" continuă să fie în
cercuită și bombardată cu 
mortiere de forțele patriotice, 
care se află în imediata apro
piere a acestei baze. După cum 
relatează trimisul special al a- 
genției France Presse, încer
cările de a aproviziona această 
bază cu ajutorul elicopterelor 
americane nu au dus la nici 
un rezultat.

Marți a avut loc o nouă reu
niune a
mare de 
ședinței,
Britanii,

de
In cadrul

dezar-Comitetului 
Ia Geneva, 
reprezentantul Marii

I. F. Porter, a prezen
tat un document de lucru pri
vind aspectele tehnice și politi
ce ale controlului internațional 
al respectării unui eventual a- 
cord asupra interzicerii, arme
lor chimice.

operației
conferințe or- 

.............   studenților din 
Los Angeles, Nader a lansat o 
provocare care a dezlănțuit a- 
devărate furtuni. El a dedarat : 
„Totalul spargerilor comise a- 
supra băncilor americane în ul
timul an se ridică la 7,5 miliar
de dolari. însă în același timp 
cetățenii americani au fost frus
trați de 78 de miliarde de do
lari de către comercianții și in
dustriile care le vînd produse 
de consum curente“. Nader de
clarase război enormului aparat 
de vînzare din S.U.A. „Consu
matorii statului California —- 
continua el — au pierdut 600 de 
milioane de dolari în 1965, in a- 
ceastă manieră. La Los Angeles 
sint 52 000 de comercianți care 
deservesc peste 7 milioane de 
persoane și sint supravegheați 
numai de 43 de inspectori. Din 
contra, în același oraș sînt an
gajate 164 persoane pentru a 
supraveghea și prinde cei 
300 000 de cîini ai orașului... . 
Și apelul lui Nader, n-a rămas 
fără ecou. 4 000 de tineri s-au 
prezentat pentru a fi înrolați în 
această „cruciadă“. Au fost ac
ceptați 178. Aceștia Și-au. pro
pus să urmărească activitatea 
Comisiei comerciale federale, 
însărcinată în principiu să con
troleze calitatea produselor și 
serviciilor pe care comercianții 
le vînd consumatorilor. S-a sta
bilit de mai mult timp că Co
misia comercială, paralizată de 
birocratism, de intervenția po
liticienilor, de faptul că o par
te a membrilor săi au trecut în 
serviciul marilor societăți, p« 
care ei erau însărcinați să le 
controleze, nu-și îndeplinește 
atribuțiile și lasă spre vînzare 
publicului tot felul de produsa 
periculoase sau inutile.

Nu 78, ci 231
de miliarde

Lansarea
în cursul unei 

ganizate in fața

nual, lampele pentru bronzare, 
20 000, produsele contra șoare
cilor și insectelor, 75 000. în to
tal produsele sau obiectele me
najere la un loc provoacă moar
tea sau rănirea a circa 15 mi
lioane de persoane anual. Ac
țiunea lansată de Nader și cei
lalți sprijinitori ai'acestuia, con
sistă în a reclama asemenea 
fapte guvernului și de a obține 
legi care să le pună capăt. „Na- 
deriștii au și obținut cîteva legi 
care reglementează securitatea 
automobilelor și a căilor ferate.

„Acțiunea 
General Motors“

Hart, din 
! subcomi- 
i trusturi- 

a decla- 
1 rapoarte 

pierd a-

Senatorul Philippe : 
Michigan, președintele 
siei senatoriale contra 
lor și monopolurilor, 
rat că potrivit unor 
oficiale, consumatorii . 
nual nu 78 de miliarde pe an, 
ci 231. Se apreciază că mai tre
buie adăugate alte 10 miliarde 
pentru repararea automobilelor 
cu defecte din fabricație (dar 
care le înlătură proprietarii ma
șinilor) 14 miliarde datorită am
balajelor false, 175 de milioane 
furați de industria de loțiuni 
bucale vîndute pentru „comba
terea proastei respirații“. S-au 
făcut descoperiri 
Cafetierele electrice, 
fără grija securității, 
rănesc 40 000 de

uimitoare, 
construite 
ucid sau

persoane a-

De altfel, Nader continuă să 
atace General Motors, primul 
său inamic și primul înfrînt. 
După cum se știe, în 1965 Nader 
a scris o carte intitulată: „Peri
culoase la orice viteză“, care în 
ciuda autorului pe atunci ne
cunoscut, s-a menținut 14 săp- 
tămîni în fruntea listei „best- 
sellers“. îni cîteva sute de pa
gini, autorul combatea cu cifre 
și argumente, ușurința cu care 
renumita firmă își lansează 
spre vînzare, în plină cunoștin
ță de cauză, mașinile care ucid. 
La Detroit s-au întilnit ime
diat conducătorii marilor firme 
automobilistice. S-a hotărît să 
se adreseze unei agenții de de
tectivi, condusă de Vincent Gil- 
lerj, fost funcționar al F.B.I.-u- 
lui, în scopul de a-1 urmări și 
supraveghea pe Nader. Detecti
vii particulari au luat interoga
torii la zeci de persoane care-1 
cunosc sau l-au cunoscut pe 
autorul cărții, încercînd, zadar
nic, să afle dacă este alcoolic, 
homosexual, dacă se droghează, 
sau dacă este antisemit. Zi și 
noapte, oamenii lui Gillen 
puteau fi văzuți prin apropie
rea blocului celibatarilor în care 
locuiește Nader. Rapoartele pe 
care aceștia le înaintau celor 
care le plăteau serviciile cu 
6 700 de dolari, erau descuraja
toare pentru conducătorii lui 
General Motors —; cea mai pu
ternică firmă capitalistă din 
lume, cu o cifră de afaceri ora
ră de 2,4 milioane de dolari. 
Nader nu avea decît trei costu
me, ultima mașină și-o vînduse 
în 1949. cînd era student, nu 
are nici telefon în cameră. Nu 
are nici un viciu, pe care, atot
puternicii de la giganții' indu
striei de automobile, sperau să-l 
folosească, pentru a-1 defăima, 
în plus, afacerea cu detectivii 
a stîrnit un mare scandal. Ralph 
Nader obținuse deja încrederea 
unor cunoscute personalități 
politice, printre care senatorul 
Abraham Ribicoff și Daniel 
Noniham, democrat din antura
jul defunctului J. F. Kennedy, 
în prezent consilier al președin
telui Richard Nixon, amoii in
teresați în materie de securitate 
a automobilelor.

La __ .______
Abraham Ribicoff, președintele- 
director general al firmei Gene
ral Motors, James Roche, a fost 
invitat, fără menajamente, să 
prezinte cazul în fața ochilor 
camerei de televiziune. Omul 
care conduce puternicul mo
nopol și care a acoperit cu au
toritatea) sa cercetările făcute 
în viața I particulară a lui Na
der a fost nevoit să recunoască. 
Acolo, în fața întregii Americi, 
în numele societății sale, care 
girează un buget egal cu cel al 
unui mare stat capitalist vest- 
european, Roche a cerut scuze 
publice Ia adresa lui Nader. La 
puțin timp, vînzările automo
bilului Corvair, pe care Nader 
îl denunțase ca periculos, 
scăzut cu 95 
Motors a fost 
la producerea 
David învinsese, de astă dată, 
pe Goliath. în prezent Nader 
s-a lansat într-o nouă luptă îm
potriva aceleiași firme. „Savan- 
ții — declară el — susțin că a- 
jung 180 de milioane de dolari 
pentru a pune la punct un mo
tor care nu provoacă poluare, 
în acest timp General Motors 
preferă să ' cheltuiască 250 de 
milioane de dolari pentru pa
nourile sale de publicitate, 
care afirmă :■ „G. M. — marcă 
excelentă“.

au 
la sută. General 
nevoit să renunțe 

acestui model.

I. T.

NEW YORK. — Reprezen
tantul special al secretarului 
general al O.N.U. în Orientul 
Apropiat, ambasadorul Gun- 
nar Jarring, s-a întîlnit luni 
cu reprezentanții permanenți 
la O.N.U. ai R.A.U. șț Iorda
niei.

Agențiile de presă transmit, 
citind surse diplomatice de la 
sediul ON.U., că în cursul în
trevederilor cei doi diplomațț 
au comunicat ambasadorului 
Jarring poziția guvernelor lor 
cu privire la cererile formula
te de acesta în legătură cu 
precizarea datei, locului șț ni
velului reprezentării la even
tualele negocieri întreprinse 
sub egida sa. Agențiile de pre-

Preocupări
Noul guvern al Cey

lonului, format în urma 
victoriei în alegerile de 
la 27 mai, a Frontului 
Unit ar Forțelor de Stin
gă, condus de Sirimavo 
Bandaranaike, a hotărît 
să propună abolirea se
natului.

Această hotărîre urmează res
pingerii de către Senat a unui 
proiect de lege guvernamental 
care prevedea modificarea consti
tuției țării.

De la venirea sa la putere în 
urmă cu două luni fi jumătate, 
guvernul prezidat de Bandara- 
naike acționează în sensul înfăp-

R. P. POLONA. — Imagine de

în Ceylon
tuirii unor ample reforme socia
le și economice, pentru dezvolta
rea sectorului de stat al economi
ei fi activizarea politicii de neu
tralitate a Ceylonului. In acest 
sens, pentru realizarea obiective
lor propuse se are in vedere a- 
doptarea unei noi constituții in 
baza căreia statul ceylonez să 
devină „republică independentă, 
liberă .și suverană“, să se efectue
ze naționalizarea băncilor străine, 
să crească rolul statului in comer
țul exterior. Miniștrii ceylonezi 
care au hotărît să propună abo
lirea Senatului apreciază că a- 
cesta se opune adoptării unor 
măsuri legislative progresiste.

la șantierul naval din Gdynia

• VLADIMIR NOVIKOV, 
copreședinte al Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit 
marți la Kremlin pe ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Moscova, Teodor Mari
nescu, la cererea acestuia. A a- 
vut ]oc cu acest prilej o convor
bire prietenească.

vi
de

• IN PROCESUL intentat 
unui grup de 50 tineri mexicani, 
acuzați de „violențe" în timpul 
demonstrațiilor studențești din 
1968, procurorul a cerut pedepse 
cu închisoarea variind intre 5 și 
59 ani. In cercurile juridice se 
exprimă dezacordul față de ce-

NELINIȘTILE SEULULUI
Secretul discuțiilor care 

se poartă la statul ma
jor al celei de a 8-a Ar
mate americane de la 
Seul a fost dezvăluit : 
este vorba de un „pro
gram de modernizare" a 
forțelor armate ale lui 
Pak Cijan Hi. Programul 
se vrea liniștitor pentru 
regimul antipopular de 
la Seul, care se teme că 
administrația americană 
va fi nevoită, la presiu
nile interne să-și retragă 
citeva unități din cele 
staționate în prezent în 
Coreea de sud. Dictatura 
de la Seul dispune de o 
armată de 560 000 de oa
meni antrenați la bazele 
speciale ale celor 60 000 
de soldați americani și 
au fost tot timpul înzes
trați prin grija „aliatului" 
lor mai mare cu arma
ment modern.

Temerile par nejustifi
cate cu atît mai mult cu 
cît Washingtonul nu are 
intenția de a-și retrage 
armata de ocupație, iar 
„dărnicia" americană se 
face simțită la fiecare 
cinci ani cu cîte un mi-

liard de dolari — desti
nați armatei marionetă. 
Alte cîteva elemente a- 
cumulate în ultimul timp 
vin să confirme, totuși, 
teama de care sînt cu
prinse autoritățile sud- 
coreene : după două zile 
de dezbateri aprinse, A- 
dunarea Națională a vo
tat în unanimitate o re
zoluție prin care se opu
ne unei reduceri a forțe
lor americane „sub orice 
motiv"; discuțiile dintre 
David Packard, adjunct 
al ministrului apărării al 
S.U.A. și Jung Nae Hink, 
ministrul suacoreean al 
apărării au fost privite 
la Seul ca „un pre
ludiu la o abandona
re dezastruoasă" de că
tre S.U.A. a Coreei de 
sud; cîțiva miniștri sud- 
coreeni, printre care și 
primul ministru Chung, 
au declarat că vor demi
siona dacă nu se va 
ajunge la o înțelege
re cu S.U.A. pentru 
livrarea de bombardie
re de intercepție și 
luptă și la acordarea de 
garanții de tipul celor e-

xistente între țările mem
bre ale N.A.T.O. Cîteva 
luări de poziție ale ofi
cialităților sud-coreene 
denotă o vădită nesigu
ranță față de posibilita
tea supraviețuirii regimu
lui militar anti-popular 
fără un ajutor american 
din ce în ce mai substan
țial. Din cuvintele minis
trului informațiilor, co
respondentul revistei 
„NEWSWEEK" deslușea 
fiorii sentimentului de 
panică: „Trupele voastre 
aici sînt numai o parte 
din cele din Vietnam și 
nici un soldat nu a fost 
ucis... Retrăgînd chiar un 
singur om din Coreea 
veți distruge simbolul pu
terii noastre de apăra
re". Deci, „simbolul pu
terii" este... ocupația 
străină. Ilustrativ pentru 
starea de spirit a prota
goniștilor regimului mili
tar de la Seul, citatul 
mărturisește un adevăr 
fără echivoc : guvernul 
este lipsit de încrederea 
și suportul populației sud- 
coreene și doar prezența 
baionetelor americane

prezintă singurul sprijin 
pentru perpetuarea domi
nației militarilor, azi la 
putere.

Pe de altă parte, ulti
mii ani de politică pe 
trena celei americane a 
strîns la maximum firele 
dependenței economiei 
țării de cea a S.U.A. Pe 
lingă problemele de apă
rare, cele economice în
grijorează cel mai mult 
guvernul sud-coreean ca
re pretinde ajutoare și 
garanții americane și la 
acest capitol. Numai că 
evenimente recente au 
venit să împrăștie spe
ranțe, să răstoarne pla
nuri. în 1969, mai mult 
de un sfert din totalul im
porturilor au fost finan
țate prin credite din 
străinătate. Or, la sfîr- 
șitul lunii iulie, Congre
sul american a votat un 
pachet de legi privind fi
xarea de cote la impor
turile de lînă și textile. 
Intrînd în aplicare chiar 
în cursul acestui an, res
tricțiile respective vor de
termina o scădere de 100 
milioane de dolari a

vînzărilor pentru export 
ale Coreei de sud, adică 
10 la sută din totalul ex
porturilor. Mai departe, 
aceste restricții vor afec
ta o treime din exporturi 
— procentaj pe care îl 
reprezintă textilele — și 
26 la sută din întreaga 
producție manufacturie
ră internă. Greutățile 
iminente pentru econo
mie se vor face simțite 
pe piața creditului ex
tern cu repercusiuni ma
jore în balanța comer
cială a țârii. Autoritățile 
sud-coreene cer din ce 
în ce mai multe „garan
ții" și ajutoare america
ne și se pare că au a- 
marnică nevoie de ele 
pentru supraviețuirea lor. 
Garanția încrederii po
porului sud-coreean le 
lipsește însă, și ea nu 
poate fi în nici un caz 
înlocuită cu bombardie
re sau cu mai multe uni
tăți militare.

DOINA TOPOR
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REVENDICĂRI 
LA ASUNCION

Introducerea — definită oficial ca „temporară a unor 
„centre de control“ polițienești în universitățile paraguayene a 
înrăutățit și mai mult o situație oricum încordată. Măsura 
aceasta, urmărind „lichidarea" agitației care dăinuie de cîteva 
luni în rîndul studențimii, nu numai că nu și-a atins scopul dar 
a contribuit la intensificarea incidentelor. Aproape zilnic sînț 
semnalate ciocniri între studenți și poliție; au fost operate zeci 
de arestări în rîndul tinerilor. . . ..

La începutul săptămînii trecute, în incinta Universității din 
Asuncion incidentele au reizbucnit, mai puternic decît oricînd 
în trecut. Facultatea de științe a fost închisă pentru o săptămînă 
iar 18 studenți au fost arestați. Unii profesori au intervenit 
pentru a împiedica ppliția să aresteze și alți studenți, refugiati 
în biroul decanatului. Ordinul dat de rectorul universității, pro
fesorul Francesco Porta, prin care au fost interzise adunările 
Studențești, nu a făcut decît șă învenineze atmosfera. Aproape 
o sută de polițiști au pătruns în clădirile facultății de științe 
în momentul în care se organiza o adunare de protest studen
țească în fața clădirii unde se instalase „centrul de control 
polițienesc. Lovind studenții cu bastoane de cauciuc, poliția a 
operat alte arestări. Incidente asemănătoare au avut loc la fa
cultatea de medicină. Pentru a scăpa de urmărirea polițiștilor, 
unii studenți mediciniști s-au refugiat în birourile decanatului 
si în capela din incinta clinicii universitare. Facultatea de eco
nomie și comerț a fost ocupată de studenți timp de 48 de ore, 
tinerii asediind pur și simplu „centrul de control" polițienesc, 
proaspăt instalat în incinta facultății. Decanul, profesorul Mon- 
tanaro, s-a opus pătrunderii unor „întăriri" ale poliției trimise 
să reprime acțiunea de protest a studenților. Cu aprobarea de
canului, studenții au organizat o adunare, în cadrul căreia și-au 
expus revendicările (de fapt, revendicări ațe întregii studen- 
timi paraguayene): desființarea controlului polițienesc în facul
tăți, reintroducerea autonomiei universitare (abolită în urmă cu 
cinsprezece ani o dată cu instaurarea dictaturii militare a lui 
Stroessner), democratizarea universității și înfăptuirea unei pro
funde reforme a școlii superioare.

Frămîntările studențimii din Paraguay au actualmente un 
caracter generalizat dacă ținem seama că au fost semnalate 
acțiuni de protest studențești și în celelalte două mari institu
ții de învățămînt superior din țară, Universitatea Catolică și 
Politehnica Națională. Ceea ce amplifică îngrijorarea autori
tăților este faptul că manifestările de solidaritate cu studenții 
devin frecvente în rîndul cadrelor didactice universitare. 'Un 
gest semnificativ, de răsunet, este cel al profesorilor de 'a U- 
niversifatea Catolică. Ei au adresat Ministerului Instrucțiunii 
un memoriu în care cer retragerea imediată a ofițerilor de po
liție care formează așa numitele „centre de control“ recent in
stituite, încetarea amestecului poliției în universități, eliberarea 
studenților arestați. Memoriul preconizează, de asemenea, crea
rea unei comisii guvernamentale care, cu participarea activă a 
celor mai proeminente cadre universitare, să elaboreze într-sin 
termen scurt o reformă a învăță mîntul’ui superior.

Dată fiind atmosfera deosebit de încordată din lumea uni
versitară paraguayană, autoritățile de la Asuncion încearcă, 
pare-se să evite măsuri extreme cum ar fi închiderea pe termen 
lung a facultăților și suspendarea sesiunii finale de examene 
din septembrie. Surse din preajma autorităților, citate în infor
mațiile ce au parvenit din Paraguay, lasă să se înțeleagă că 
nu se așteaptă noi măsuri represive și că s-ar putea să fie 
luată în considerație desființarea „centrelor de control"poliție- 
nesc din incinta facultăților.

Rămîne de văzut dacă autoritățile de la Asuncion vor încăl
ca tradiția și vor aborda într-o manieră mai rațională reven
dicările universitarilor — în primul rînd reforma democratică 
a școlii superioare. Cert este că politica represiunii nu a dus și 
nu poate duce decît la accentuarea încordării în centrele uni
versitare paraguayene.

P. NICOARĂ

• REFERINDU-SE la situa
ția socială din Marea Britanie, 
cotidianul „Le Monde“ scrie 
că conflictele de muncă s-au 
extins și în rîndul personalului 
redacțional de la mai multe 
ziare londoneze. printre care 
„The Times“, „Daily Mail“ și 
„Daily Mirror“. Redactorii coti
dianului „The Sun“ au depus 
săptămîna trecută un preaviz de 
grevă, aplicabil în timp de o 
lună. Ei reclamă reluarea nego
cierilor cu conducerea ziarului 
în vederea încheierii unui nou 
contract de muncă, care să pre
vadă îmbunătățirea condițiilor 
materiale.

Deficitul balanței de. 
plăți americane a fost cel 
plăți americane a fost in cel 
de-ai doilea trimestru al a- 
nului in curs de 1,29 mili
arde dolari, relevă o statis
tică publicată de Ministerul 
Comerțului ai S.U.A. Față 
de primul trimestru, deficitul 
este mai mic cu 263 milioane 
dalori, dar acest fapt, relevă 
agenția Associated Press, nu 
se datorește îmbunătățirii 
raportului balanței comer
ciale, ci unor factori finan
ciari speciali.

s1 -.  - - ra xi -t
rerea procurorului, întrucît le
gislația mexicană nu prevede 
pentru acuzațiile ce se aduc a- 
cestor tineri pedepse mai mari 
de 4 ani închisoare.

Procesul intentat grupului de 
tineri amintit a stîrnit protes
tul studenților din capitala me
xicană, autoritățile luind măsuri 
pentru prevenirea unor noi inci
dente.

VAN DOOREN 
VA FI EXTRĂDAT

• LA VIENA s-a anunțat ofi
cial că guvernul austriac a a- 
probat extrădarea către Belgia 
a criminalului de război belgian, 
Julianus van Dooren. Acesta 
trăia in Austria sub nume fals 
și a fost arestat în octombrie 
1968. Dooren, în virstă de 64 de 
ani, a fost condamnat la moar
te în contumacie în octom
brie 1967 de un tribunal bel
gian pentru participarea la 
asasinarea mai multor patrioți 
in . timpul celui de-al doilea 
război mondial. Pedeapsa ca
pitală a fost ulterior comutată 
la închisoare pe viață de re
gele Baudouin al Belgiei.

O serie de incidente rasiale 
s-au înregistrat luni în dife
rite orașe din S.U.A. In 
orașele Hollywood, Pompa
no Beach și Dania din Flo
rida, situate în apropiere de 
Miami Beach, au avut loc 
ciocniri intre poliție și gru
puri ale populației de culoa
re. Tulburările au izbucnit 
după asasinarea de către un 
polițist a unui tinăr de cu
loare. Ciocnirile s-au soldat 
cu răniți, iar poliția a operat 
arestări. Aproximativ 85 de 
persoane au fost, de aseme
nea, arestate in cursul unor 
incidente similare la Water- 
bury (Connecticut), iar ia 
Beloit (Wisconsin) poliția a 
recurs Ia utilizarea gazelor 
lacrimogene pentru a îm
prăștia grupurile de demon
stranți negri. în Omaha, prin
cipalul oraș al statului Neb
raska, poliția a acționat !du- 
minică seara împotriva unui 
grup al populației de culoare, 
sub pretextul tulburării or
dinii publice, arestind mai 
multe persoane.

• IN CAPITALA Marii Bri
tanii au început luni lucrările 
Consiliului Mondial al Cafelei. 
Observatorii se așteaptă ca ac
tualele dezbateri să fie foarte 
aprinse. Unele dintre țările 
membre au cerut sporirea pro
ducției de cafea în scopul creș
terii rezervelor lor interne. Alte 
state, in special Brazilia, unde 
producția de cafea din anul a- 
cesta a fost compromisă de în
ghețuri, se împotrivesc unei 
asemenea cereri.

Peste 40 de țări sînt intere
sate, direct sau indirect, în tra
tativele pentru stabilirea can
tității de cafea ce trebuie pro
dusă anual. Dintre statele con
sumatoare, S.U.A. ocupă un loc 
preponderent, deoarece ele 
cumpără două treimi din pro
ducția latino-americană și a- 
proape jumătate din cea mon
dială.

ANSAMBLUL „TIMIȘUL" 
ÎN FRANȚA

• ANSAMBLUL bănățean de 
cintece și dansuri populare „Ti
mișul", care a participat la cea 
de-a 13-a ediție a Festivalului 
internațional dc folclor de Ia 
Confolens, a oferit luni un spec
tacol de gală. După o suită de 
spectacole date în 25 de orașe 
din sudul Franței, ansamblul 
„Timișul“ și-a încheiat la 17 au
gust, turneul de 45 de zile în 
Franța.

ÎMPOTRIVA EPIDEMIEI 
DE HOLERA

• AUTORITĂȚILE medicale 
libaneze desfășoară în prezent 
o largă acțiune pentru preve
nirea unei epidemii de holeră 
în Liban. întreaga populație a 
țării urmează să fie vaccinată 
împotriva acestui flagel. După 
cum relatează ziarul libanez 
„L’Orient“, pînă în prezent au 
fost înregistrate 4 cazuri de de
ces datoriă holerei în localita
tea Barja, districtul Chouf. De 
asemenea, s-au mai semnalat 
aproximativ alte 10 cazuri de 
îmbolnăviri de holeră.

i
ISTAMBUL. — Ministerul Să

nătății al Turciei a consemnat 
în porturile lor pe toți mem
brii personalului medical și a 
instituit măsuri antiholerice în 
marile orașe și zonele de fron
tieră.
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