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Pregătirile pentru deschiderea 
noului an școlar se apropie de 
sfîrșit. Cele mai multe întreprin
deri de construcții și-au inten
sificat ritmul de lucru, reușind 
să termine la timp noile con
strucții școlare, să asigure re
parațiile capitale și curente, să 
șteargă urmele inundațiilor. Mai 
sînt însă și întreprinderi care nu 
țin seama de urgența și ritmul 
lucrărilor în construcțiile șco
lare. în județul Tulcea, de pildă, 
nu există încă o garanție a res
pectării termenelor contractate 
cu beneficiarii. Mai întîi, un 
prim bilanț al construcțiilor șco
lare noi și al reparațiilor capi
tale necesare pentru noul . an 
școlar : „pînă la începerea cursu
rilor — ne asigură Mihai Albotă, 
inspector școlar general — între
prinderea județeană de Con- 
strucții-montaj și întreprinderea 
de gospodărie comunală vor asi
gura construirea a patru școli 
generale cu cîte 8 săli de cla
să, precum și a unui liceu mo
dem, la Tulcea, cu 16 săli de 
clasă; în același timp, se va 
extinde spațiul de școlarizare cu 
încă 10 săli de clasă la Liceul 
nr. 1 din Tulcea și cu 2—4 săli 
de clasă la două școli generale 
din județ. Totodată, la cele 5 
școli generale care au suferit a- 
varii de pe urma inundațiilor se 
vor executa lucrări de reparații 
capitale“.

Ce ș-a făcut însă pînă acum ? 
In primul rînd, toate lucrările 
stabilite a fi executate pînă la 
15 septembrie au început, dar 
se află încă în curs de realizare 
și, deși termenele de predare se 
apropie, nici un indiciu nu în
dreptățește speranța că ele vor 
fi respectate. Un singur exemplu 
ar fi deajuns pentru a ilustra 
ritmul greoi al construcțiilor : în 
comuna Turcoaia, construcția 
școlii generale cu 8 săli de clasă 
a început la 29 aprilie, anul tre
cut, dar pînă acum abia s-au ri
dicat zidurile și s-au făcut unele 
lucrări interioare. Optimismul 
primarului, Ion Tufecciu, care 
spunea că școala va fi termi
nată pînă la deschiderea cursu
rilor, nu ține seama de realitate 
și, deși noua școală se află nu
mai la doi pași de sediul consi-

MIRCEA CRISTEA
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Miercuri, 26 . august, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit cu tovarășul 
Jean Vincent, membru al Biro
ului Politic și al Secretariatului 
colectiv al Partidului Elvețian al 
Muncii, care se află la odihnă în 
țara noastră.

La întîlnire, au luat parte to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al. Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Ghizela
□BaBKaunMBBMnBKK

Vass, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme legate de activi
tatea și preocupările actuale ale 
celor două partide și s-a proce
dat la un schimb de păreri a- 
supra principalelor probleme ale 
situației internaționale actuale, 
ale mișcării comuniste și munci
torești. A fost subliniată impor
tanța deosebită a întăririi unită
ții mișcării comuniste, a tuturor 
forțelor antiimperialiste în lupta 
pentru triumful cauzei păcii, de-

mocrației și socialismului.
Totodată, s-a exprimat satis

facția pentru relațiile de stimă 
și respect reciproc existente între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Elvețian al Muncii și 
dorința de a ie dezvolta în con
tinuare, în interesul celor două 
partide, al poporului român și 
poporului elvețian, în interesul 
solidarității comuniștilor de pre
tutindeni.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.
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La Slobozia, unde se construiește unul din cele

mai mari combinate chimice ale țării

Slăbiciuni de fond 
in edificiul 
disciplinei

Discutam de vreo jumătate de 
oră cu directorul general al Com
binatului — tovarășul inginer

Constantin Iovănel — și din cînd 
în cînd ne aruncam privirea pe 
fereastră. „Kirovul“ parcă prinsese

rădăcini în fața unei grămezi de 
pămînt deși motorul mergea zbîr- 
nîind. Tractoristul, tolănit în ca
bină, ronțăia semințe de floarea 
soarelui.

— Trebuia să-și înceapă 
faunca la orele 7 — spune to
varășul director, dar el și-a por
nit motorul aproape de 8. De- 
atunci merge în gol. E 9 fără 20 
și el n-a făcut încă nici o cursă 
deși după cum se vede are de 
umplut acest canal cu pămînt. 
Din zece ore pe zi pierde astfel 
cel puțin 3. N-aș vrea să gene
ralizez acest caz dar trebuie to-

(Continuare în pag. a V-a)
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în Capitală
Președintele Republicii Demo

cratice Congo, Joseph-Desire Mo- 
butu, și celelalte persoane ofi
ciale din suita sa, și-au rezervat 
după-amiaza zilei de ieri contac
tului direct cu realitățile econo
mice, culturale, urbanistice și 
edilitare ale Capitalei României.

In vizita făcută prin București, 
oaspetele a fost însoțit de prim- 
vicepreședintele Consiliului popu
lar municipal, Ion Cosma, pre
cum și de membrii misiunii ro
mâne atașate pe lîngă președin
tele congolez — Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Alexandru Tujon, ambasado
rul României la Kinshasa, gene- 
ral-locotenent Constantin Popa, 
locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major, Tudor Jianu, directorul 
Protocolului din Ministerul 
cerilor Externe.

De la reședința rezervată 
peților pe timpul șederii în
noastră se străbat Calea Victoriei, 
Bulevardul Republicii, Șoseaua 
Mihai Bravu, mari artere ale Ca
pitalei, împodobite cu steaguri 
românești și congoleze. în scurt 
timp, oaspeții ajung în cel mai nou 
cartier al municipiului — Titan

Afa-

oas-
țara
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ÎNCEPEREA
La Palatul Consiliului de Stat 

au început miercuri dimineața 
convorbiri oficiale între preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Republicii Democra
tice Congo, Joseph-Désiré Mo
butu.

La convorbiri participă, din 
partea română, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Florian Dănălache, preșe
dintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, Bu
jor Almășan, ministrul industriei 
miniere și geologiei, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului 
agriculturii și silviculturii, și Ale
xandru Tujon, ambasadorul 
României în Republica Demo
cratică Congo.

Din partea congoleză participă 
Thomas Tumba, membru al Bi
roului Politic al Mișcării Popu
lare a Revoluției (M.P.R.), comi
sar general al Tîrgului interna
țional — Kinshasa, André Bo-Bo- 
liko, membru al Biroului Politic 
al M.P.R., secretar general al

CONVORBIRILOR OFICIALE
Uniunii Generale a muncitorilor 
congolezi, Jean Theodore Umba 
Di Lutete, ministru delegat pe 
lîngă Președinția Republicii, Eva- 
riste Loliki, viceministru al afa
cerilor externe, însărcinat cu coo
perarea, Marcel Lengema, am
basador itinerant, și Theodore 
Kondo Belan, ambasadorul Repu
blicai Democratice Congo la 
București.

In cadrul convorbirilor s-a re
levat evoluția ascendentă a rela
țiilor dintre România și Republica 
Democratică Congo, relații înte
meiate pe respect reciproc, ega
litate și avantaj mutual. Au fost 
evidențiate posibilități noi apte să 
contribuie la întărirea acestor re
lații, la intensificarea cooperării

dintre popoarele român și con
golez, la extinderea relațiilor bi
laterale economice în multiple 
planuri, ceea ce corespunde pe 
deplin intereselor celor două țări, 
cauzei păcii, promovării spiritu
lui de colaborare în lumea con
temporană.

De asemenea, au fost abor
date o serie de probleme ale si
tuației internaționale actuale, am
bele părți rnanifestîndu-și dorința 
de a contribui tot mai activ și 
sub diverse forme la crearea unui 
climat de înțelegere și apropiere 
între popoare.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-un spirit de cordialitate.

(Agerpres)

SLAVICI
de ZAHARIA STANCU

în toamna tîrzie a anului 1922 publicasem trei poezii 
în revista sâptâmînală Adevărul iiterar și artistic. Re
dactorul acestei reviste, care avea o largă rășpîndire, era 
dramaturgul A. de Herz. Urcasem timid scările, intrasem 
în biroul lui modest și-i mulțumisem. Dramaturgul cu 
succese răsunătoare pe scenele teatrelor bucureș- 
tene trecuse ușor peste cuvintele mele rostite 
cu emoție și mă' întrebase : „Mi-ai mai adus ceva ?“ 
„Da“, l-am întins cîteva foi de caiet. Le-a luat 
și le-a pus pe birou. Am vrut să plec. „Mai stai o clipă , 
mi-a spus A. de Herz. Am rămas în picioare, 
lîngă ușă. A. de Herz a scris ceva pe o bucată de hîrtie 
și mi-a înmînat-o. Am întrebat : „Ce sâ fac cu hîrtia . 
„Te duci la casierie, jos, pe dreapta, și iei niște bani 
„Pentru ce ?“ „Drepturi de autor pentru poeziile publicate .

Am coborît plin de mirare scările și m-am dus la ca
sierie. O doamnă grasă lua chitanțele emise de una sau 
alta din secțiile întreprinderii ziarelor Adevărul și Dimi: 
neața care editau, între altele, și Adevărul literar și 
făcea plata. Șirul celor ce-și așteptau rîndul era destul 
de lung. Așteptînd priveam la omul care se afla îna
intea mea : era un bătrîn cu fața obosită și plină de în
crețituri, îmbrăcat într-un pardesiu subțire, ros în^ coate. 
Părea abătut ori mai curînd stăpînit de o adîncă obo
seală. Tocmai cînd mă întrebam cam cine ar putea fi, 
bătrînul a făcut un pas înainte și i-a întins casierei un 
petic de hîrtie pe care scria : „Bon de lei 200 D-lui Ion 
Slavici pentru articolul publicat la noi, în Adevărul lite
rar No..." Bonul de lei 200 al lui Ion Slavici era semnat, 
ca și al meu de A. de Herz.

în îndelunga mea viață rareori am fost cuprins de o 
atît de adîncă emoție și de o atît de zguduitoare mîhnire. 
Așadar bătrînul îmbrăcat într-un vechi pardesiu, care 
ținea în mînă o pălărie tocită și incasa lei 200 pentru un 
articol era scriitorul Ion Slavici unul din zeii literari ai 
tinereții mele. A iscălit cu mîna tremurîndă chitanța. Cu 
aceeași mînă tremurîndă a luat banii — niște bancnote 
smolite — și i-a băgat într-un buzunar. A plecat și atunci 
am văzut că abia își tîra un picior și mergea aproape 
clătinîndu-se. Mi-am încasat și eu bonul — întîiul meu 
drept de autor — și mi-a fost grozav de rușine că dreptu
rile mele de autor erau ceva mai mari decît ale lui Ion 
Slavici. L-am.ajuns pe scriitor din urmă. Afară se năpus
tise asupra orașului o ploaie năpraznică. Ion Slavici s-a 
rezemat de zidul clădirii. M-am apropiat de el și i-am 
spus : „Sînt un cititor și admirator al dumneavoastră. Vă 
rog să-mi îngăduiți să vă conduc... Pînă unde ?" „Mul
țumesc, tinere. Condu-mă pînă în dreptul berăriei Car- 
pați. De acolo pînă acasă merg cu tramvaiul“.

L-am apucat de braț și am mers cu ploaia în spinare 
pînă la tramvai. își tîra cu greu piciorul și ne-a trebuii 
o jumătate de oră pentru cei patru-cinci sute de pași 
cîți aveam de făcut. M-a întrebat de unde sînt și cu ce 
mă ocup. N-am avut curajul să-i spun că rîvnesc să de
vin literat și i-am dat un răspuns oarecare. „Intr-adevăr 
mi-ai citit cărțile ?" „Da. începutul l-am făcut cu Scor
mon". Răspunsul meu l-a bucurat. „Va să zică tot mai am 
cititori printre tineri".

Era, cum am notat mai sus, în toamna Iui 1922. împo
triva iui Ion' Slavici continuau atacurile de presă. Era 
atacată persoana mîndră și cinstită a lui Ion Slavici și 
era atacată literatura lui Ion Slavici.

în seara aceea plină de întuneric (orașul era rău lumi
nat) și de ploaie l-am văzut pentru întîia și ultima oară, 
îl despărțeau de moarte numai trei ani. în acești ani din 
urmă scriitorul a publicat, în afară de amintiri, romanul 
„Cel din urmă Armaș". Cartea a trecut aproape neobser
vată ca și moartea omului care ținuse condeiul în mînă 
peste cincizeci și patru de ani.

în timpul chinuitei și cenușiei sale vieți a fost deseori 
hulit și nu o dată calomniat. Contemporan cu Emînescu și 
Creangă, cu Odobescu și Caragiale, a fost împins să 
rămînă multă vreme în umbră. Mi se pare că nici astăzi 
nu este îndestul de prețuit. Am recitit recent, cu aceeași 
evlavie ca în tinerețe, „Moara cu Noroc" și „Pădureanca" 
și am constatat cu plăcere că nimic nu s-a învechit în 
scrierile lui Ion Slavici, nici măcar un cuvînt. A fost un 
scriitor.de geniu care a lăsat în dar limbii noastre și po
porului nostru pagini nemuritoare.

SEBASTIAN COSTIN

STRATEGIA FALIMENTARĂ
A EDUCAȚIEI PRIN 

DIVERTISMENT

Pe noi nimic nu ne mai leagă 
Dar v-a legat ceva vreodată?

în jurul a 180 de divorțuri

SCHIMBAREA LA FAȚA

„In scurt timp după ce ne-ani 
căsătorit, soțul meu a început 
să arate și să se comporte alt
fel, cu totul altfel decît in pe
rioada in care ne-am cunoscut 
și în lunile dinaintea căsătoriei" 
relatează tînăra Elena Deget 
(20 de ani) în cererea de divorț 
înaintată judecătoriei din Rîm- 
nicu Vîlcea.

Această lrază, acest început 
de motivare revine ca un leit- 
motiv în circa 50 la sută din ac
țiunile de divorț pe care le-am 
cercetat acum citeva zile la ju
decătoriile din Sibiu și Rîmnicu 
Vîlcea. Și au fost mai bine de 
180 de dosare 
de conciliere, adică în perioada 
de fi luni pe care, potrivit legii, 
instanțele o acordă părților spre 
eventuală împăcare, spre a me
dita cu mai multă seriozitate la 
gravitatea actului juridic care 
este divorțul.

„Schimbarea la față", modi
ficarea, uneori radicală, a ati
tudinii și comportării unuia 
dintre soți în perioada imediat 
următoare încheierii căsătoriei 
constituie cauza primară — în 
aparență — a dezechilibrării ul
terioare a raporturilor conju
gale Mergînd mai sus. pe firul 
lanțului cauzal, să căutăm insă 
„cauza cauzei“, motivele care, 
la rîndul lor, determină această 
neașteptată cotitură în compor
tamentul unuia sau altuia din
tre soți.

NU ÎNȚELEG SA TRĂIESC 
LINGĂ UN SIMPLU SOBAR !

aflate în termen Cel mai adesea această mira
culoasă „cauză a cauzelor“ să
lășluiește în ușurința cu care u- 
nii tineri privesc actul decisiv

OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a ll-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE 

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Prezența îngrijorător de masi
vă a divertismentului minor — 
în variantele sale de comedioară 
bufonă sau de melodramoletă 
leșioasă — pe scenele unor tea
tre dintre cele mai respectabile, 
nu e lipsită de explicații. Motive 
dintre cele mai diverse au dus, în 
anii din urmă, la un contratimp 
tot mai accentuat între cererea 
și oferta teatrală, avînd drept 
urmare îndepărtarea treptată a 
publicului de sălile de specta
cole. Nu stă în intenția rînduri- 
lor de față să analizeze aceste 
motive, cu atît mai mult cu cît 
pe marginea lor s-a discutat 
uneori excesiv. Realitatea 
este însă indiscutabilă.
de văzut numai dacă, pentru 
contracararea acestei 
diriguitorii vieții noastre teatrale 
au recurs întotdeauna la strate
gia cea mai potrivită.

Redus la esență, raționamen
tul a fost următorul :

Un public care nu vine la 
teatru este, prin forța lucrurilor, 
un public necultivat. Un ase
menea public nu poate fi apro
piat de actul teatral decît trep
tat, cu binișorul, fără șocuri de-

lor 
Ramine

realități,

rutante. Să-i oferim deci, pînă 
una-alta, niscaiva ingrediente 
atracțioase, care să nu-i pună 
prea mult mintea la încercare. 
Principalul este să-l obișnuim cu 
frecventarea spectacolelor, să-i 
insinuăm pe neobservate ideea 
că teatrul este un loc agreabil, 
care merită să facă parte din 
viața lui. Pe urmă, încetul cu 
încetul, să-i strecurăm și lucruri 
mai serioase... în același timp, 
desigur, nu va trebui să negli
jăm acea minoritate intelectuală 
care este deja aptă de un efort 
comprehensiv mai înalt. Ei îi 
vom rezerva o altă categorie de 
spectacole, în care și potenția
lul artistic al regizorilor și al ac
torilor noștri va avea prilejul să 
se valorifice, Vom avea, așadar, 
două repertorii distincte : unul 
ne va îndeplini planul de înca
sări și va face și oficiul unei

(Continuare în pag. a IV-a)
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COMPLEXUL
TURISTIC PENTRU
TINERET
DE LA ORȘOVA

Printre preocupările Birou
lui de Turism pentru Tineret 
se află și aceea de a-și dez
volta baza materială proprie 
menită să ofere tineretului po
sibilități tot mai ample de re- 
creere și petrecere a timpului 
liber intr-un mod cit mai a- 
decvat.

Recent a avut loc inaugu
rarea Complexului turistic 
pentru tineret al B.T.T., situat 
la marginea Orșovei, pe cul
mile domoale ale dealului Mo
șilor, nu departe de gurile 
Cernei. Complexul oferă tine
rilor posibilitatea de a-și pe
trece timpul liber în mijlocul 
naturii. Pentru început el dis
pune de 70 locuri (între care 
60 în cele 30 de căsuțe) și este 
dotat cu o cantină modernă in 
măsură să deservească 100 de 
persoane.

Tineri muncitori, elevi, stu- 
denți, precum și turiști străini 
își vor putea petrece cîteva zi
le într-o ambianță încîntătoa- 
re. La dispoziția tinerilor tu
riști se află terenuri de volei, 
handbal, tenis de cîmp, o po- 
picărie. Pentru doritori se or
ganizează excursii de o zi la 
Herculane, Porțile de Fier, 
Turnu Severin etc.

Se cuvine a sublinia spriji
nul deosebit acordat de către 
Comitetul județean Mehedinți 
al P.C.R., organele locale, 
precum și de către Comitetul 
județean Mehedinți al U.T.C. 
in realizarea acestui Complex 
turistic al tineretului. Nume
roși U.T.C.-iști din județ au 
prestat cu însuflețire ore de 
muncă patriotică, contribuind 
substanțial la darea în folo

ANUNȚA
că între 12 și 20 septembrie 1970 se organizează un concurs 
de admitere la următoarele facultăți și secții :

Anunț
INSTITUTUL POLITEHNIC TIMIȘOARA

B-dul 30 Decembrie nr. 2

FACULTATEA DE MECANICĂ
Cursuri de ingineri — cursuri de zi

Secțiile: Material rulant . . . . . .
Mașini hidraulice și pneumatice . , «

Cursuri de suhingineri
Secția tehnologia prelucrării la rece 
curs de zl ( |
Secția tehnologia prelucrării la rece 
curs seral............................................................

FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA
Cursuri de subingineri — cursuri de zi

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII
Cursuri de ingineri —• cursuri de zi

Secțiile : construcții civile și industriale . . .
construcții hidrotehnice . . . .
căi ferate, drumuri și poduri , .
îmbunătățiri funciare . . , . .

Cursuri de subingineri
Secțiile : construcții civile și industriale 

curs de zi . . , . . . « .
construcții civile și industriale 
curs seral ........ 
îmbunătățiri funciare curs de zi .

Secția de electroenergetică.................................. 11 locuri

FACULTATEA DE MECANICA AGRICOLA 
Cursuri de ingineri — cursuri de zi

Secția mecanică agricolă.................................51 locuri
înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăți 

lor cu începere de la data de 5 septembrie și pînă în 11 
septembrie a.c. ora 10 a.m.

Disciplinele pentru concursul de admitere și programele 
disciplinelor sînt cele publicate în broșura „Admiterea în 
învățămîntul superior“ 1970.

sință la termen, a complexu
lui. Printre acești entuziaști 
se numără U.T.C.-iști de la 
I.C.M., elevi de la Liceul Tra- 
ian din Turna Severin, elevi 
de la Liceul din Orșova și din 
alte organizații U.T.C.-iste.

Biroul de Turism pentru Ti
neret și-a propus să dezvolte 
în continuare acest complex 
turistic de la Orșova.

STUDENTĂ 
PREMIATĂ 
LA LONDRA

De la Londra ne-a sosit ves
tea unui nou succes al școlii 
interpretative muzicale româ
nești : violonista Mariana Sir- 
bu, studentă la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu“ a do- 
bîndit la prestigiosul concurs 
„Karl Flesch“ — premiul 6, iar 
violonista Eleonora Geantă o 
mențiune de onoare.

Președinte al juriului a fost 
Yehudi Menuhin.

I. S.

NOILE SECȚII Șl 
FACULTĂȚI

Apropiatul an universitar va 
marca extinderea rețelei insti
tuțiilor de învățămint superior 
cu noi secții și facultăți. In 
cadrul celei mai mari institu
ții de învățămint tehnic a țării, 
Institutul politehnic din Bucu
rești, au luat ființă secția „nu- 
clearo-electrică“, pe lingă Fa
cultatea de energetică și sec
ția de subingineri „montarea, 
întreținerea și exploatarea in
stalațiilor in industria mate
rialelor de construcții“. Insti
tutul agronomic „Nicolae Băl- 
cescu“ își lărgește activitatea 
prin crearea Facultății de îm
bunătățiri funciare.

10 locuri
11 iocuri

50 locuri

9 locuri

22 locuri 
29 locuri 
16 locuri
29 locuri

137 locuri

22 locuri
48 locuri

Noi unități de învățămint 
superior au fost înființate și în 
alte centre universitare. Ince- 
pînd din acest an universitar 
la Craiova își va deschide-por
țile Facultatea de medicină 
generală. In institutele poli
tehnice din Iași, Cluj și Timi
șoara au luat ființă noi secții 
de arhitectură cu durata de 
trei ani care vor pregăti ca
dre de specialitate cu titlul de 
„arhitect conducător“. Cei ce 
vor urma Institutul de arhi
tectură „Ion Mincu“ vor do- 
bîndi — după cursurile cu du
rata de șase ani — titlul de 
„arhitect diplomat“.

★
Amintim că înscrierile pen

tru admiterea în învățămîntul 
superior de arhitectură se fac 
în aceste zile, pînă la 31 au
gust, iar concursul de admi
tere va avea loc între 1—8 
septembrie,

ILUZIONISMUL = 
TRUC + TEHNICĂ

Mai există azi o specialitate 
care să nu-și aibe congresul ei 
internațional ? In orice caz și ilu- 
zioniștii îl au pe al lor — 1 400 
de maeștrii ai prestidigitație! 
s-au întîlnit în iulie la Amster
dam. OVIDIU RENE, aflat de 
un an și jumătate într-un turneu 
în Iugoslavia și Olanda, a fost 
prezent la această manifestare, 
unde specialiștii genului au pro
fitat, fiecare de neatenția celor
lalți, pentru a-i ului cu iuțeala 
lor de nrînă și inventivitatea pro
prie.

— Au fost prezenți i’uzioniști 
din toate cele 5 continente și fes
tivalul, în care o parte din ei a 
prezentat cîte un număr original, 
a prilejuit un foarte interesant 
schimb de experiență. în funcție 
de interesul reciproc se puteau 
comunica secretele trucului res
pectiv și achiziționa materialul 
necesar. De altfel, erau prezente 
într-o expoziție deschisă cu a- 
ceastă ocazie și 25 de firme din 
Olanda, Anglia, Spania, R.F. a 
Germaniei, Franța specializate în 
fabricarea de material pentru i- 
luzionism. Cu ceea ce mi-am 
cumpărat acolo pot monta circa 
5 spectacole complet noi.

— Ce truc ați prezentat și ce 
pregătiți acum, cu noul mate
rial ?

— O sticlă de 750 ml. Goală; 
după cum s-au putut convinge 
și spectatorii. Am cerut 10 pa
hare pe care le-am umplut apoi 
cu apă din această sticlă, care vă

TA ROM
Primim înscrieri la examenul de ad

mitere pentru școala de piloți eu du
rata de 3 ani.

Școala funcționează în provincie cu 
regim de internat, elevii avînd asigu
rate gratuit masa, cazarea și echipa
mentul.

CONDIȚIILE DE ADMITERE LA EXA
MEN SINt :

— Absolvent de liceu cu diploma 
de bacalaureat ;

— Vîrsta 18—23 ani împliniți pînă 
la 01.09.1970 ;

— Stare perfectă a sănătății ;
— Domiciliul stabil în București.
EXAMENUL DE ADMITERE SE TINE 

ÎNTRE 21 SEPT. — 25 SEPT. 1970 DIN 
MATERIA CUPRINSĂ ÎN PROGRA
MELE ȘCOLARE ALE CLASELOR IX— 
XII LA MATEMTICI Șl FIZICĂ.

anunță
Vizita medicală este eliminatorie, 
înscrierile se primesc zilnic pînă la 

data de 12 sept. 1970 între orele 
13,00—15,30 la Serv. Personal TAROM 
Aeroportul Băneasa, unde solicitanții 
vor prezenta :

— Cerere de înscriere tip ;
— Certificat de naștere (copie le

galizată) ;
— Diploma de bacalaureat (în ori

ginal, însoțită de o copie) ;
— Se primesc înscrieri numai pînă 

la 100 candidați.
La absolvirea școlii, elevii piloți 

primesc și livretul militar.
La terminarea școlii, absolvenții vor 

fi încadrați în întreprinderea de Avia
ție Civilă, cu sediul în București.

(Urmare din pag. I)

al încheierii căsătoriei. în du
rata redusă a perioadei prema- 
ritale, deci în timpul mult prea 
scurt afectat cunoașterii reci
proce.

Să luăm, bunăoară, cazul so
ților Uinca Nicplae și llinca Fi- 
lofteia, ambii din Rîmnicu Vîl- 
cea S-au cunoscut în a doua 
jumătate a lunii ianuarie 1969 
și iată că la 20 februarie 1969 
se și' prezintă la Oficiul de stare; 
civilă. Ea puține zile de la în
ceperea traiului în comun, Fi- 
lolteia — operatoare chimistă
— începe să .își dezagreeze so
țul, după propria ei expresie 
„un simplu sobar“. Pleacă In 
repetate rînduri de acasă, nu 
contribuie . la menaj, își mani
festă deschis infidelitatea față 
de soț, disprețul față de gîndu- 
rile și preocupările acestuia, to
tul culminînd cu întoarcerea la 
părinți. Cînd soțul vine s-o caute 
și să-i propună împăcarea, îi 
spune CU cinism, în prezența 
mai multor' persoane : Nu înțe
leg să trăiesc lingă un simplu 
sobar I

Să acceptăm „ad absurdum“ 
gîndirea viciată a Filoftcei, care
— într-o societate a muncii — 
creează niște „clase“ proprii în 
funcție de a căror subiectivă ie
rarhie își orientează simpatia, 
preferințele, să acceptăm, pen
tru o clipă, modul ei strîmb de 
a judeca un om, o profesie. In 
acest caz. actul ei, de a-și alege 
un partener conjugal dintr-o ca
tegorie de oameni pe care îi 
desconsideră ne apare profund 
ilogic, ilogic chiar pentru „lo
gica“ ei stupidă. Ce Interese 
meschine vor fi determinat-o 
pe „operatoarea chimistă“ cu 
pretenții de noblețe să accepte 
căsătoria cu „umilul“ sobar ? Și 
ce fel de educație i-au oferit 

reamintesc era goală... Peste cele 
10 pahare am așezat o tavă — 
pe ea alte 10 pahare pe care 
le-am umplut din aceeași sticlă. 
Și apoi altele... Timp de un sfert 
de oră am umplut sute de paha
re din aceeași sticlă „goală“. Cît 
despre trucurile viitoare — asta 
e o surpriză căreia nu pot să-i 
stric efectul.

— în realizarea aparaturii pen
tru iluzionism se simte influența 
cuceririlor recente ale științei și 
ale tehnicii moderne ?

— Foarte puternic — în con
strucția aparatelor, în folosirea 
unor materiale noi. De pildă, am 
cumpffrat o măsuță, din plastic, 
care poate fi manevrată de la 
distanță — simple mișcări ale 
mîinii și ea se deplasează pe sce
nă în orice direcție ; telecoman
da acționează pînă la circa 100 m. 
La congres a fost prezentat un 
număr cu o minge care se mișca 
la comanda iluzionistului prin 
sală — pe jos, pe sus... tot tele
comandă, desigur. Sau iată un 
bec — aparent normal. Specta
torii îl pot examina și îl vor găsi 
fără cusur — îl iau eu în mină 
și el se aprinde 1 Trec cu mina 
pe deasupra lui și lumina devine 
roșie I Sursa de curent, minus
culă, e plasată în fasung și con
tactul se face prin cele două 
inele pe care le am pe deget. 
Cînd trec cu mina pe deasupra 
lui îl și răsucesc în suport și un 
minuscul ecran roșu acoperă fila
mentul... Perfecționările sînt ex
traordinare și se traduc nu numai 
prin spectaculozitatea numerelor 
noi ci și prin faptul că oferă ilu
zionistului posibilitatea de a lu
cra mai rapid și mai elegant. Un 
aparat de radio sau o colivie cu 
un canar dispar instantaneu la o 
simplă apăsare a mîinii. Sau... 
înainte pentru a „tăia“ pe cineva 
cu ferestrăul aveai nevoie de o 
recuzită care ocupa o jumătate 
de vagon și de o parteneră care 
să cunoască un anumit secret. 
Acum am o mică valiză plată, 
care se transformă în masă, un 
ferestrău electric și un dispozitiv 
special cu care pot executa nu
mărul apelînd la colaborarea ori
cărei persoane din public.

— Această tehnicizare a pro
fesiei nu o va pune Ia îndemîna 
oricărui amator ?

— Aparent. E drept că luînd 
aparatele de la magazin împreu
nă cu modul lor de întrebuințare 
le poți folosi fără a avea o ex
periență specială. în familie mer
ge, dar pe scenă... trebuie o anu
mită experiență artistică și festi
valul de la Amsterdam a subli
niat importanța rolului prezentă
rii. Să nu uităm, pe de altă par
te, că anul trecpt, un concurs na
țional în S.U.A. a fost cîștigal 
numai cu mînuiri de monezi și 
de bile. Alături detehnică, ilu
zionismul se bazează totuși pe 
iuțeala de mină...

— Cînd veți rcaparea în spec
tacole pe scenele noastre ?

— După 1 ianuarie. Pînă atunci 
am un contract în Iugoslavia.

B. ANDREI

părinții acestei tinere lipsite de 
răspunderea propriilor fapte, de 
un sistem just, realist al valo
rilor umane ?

Un caz asemănător, în care 
„naivitatea“ uneia din părți 
și-a primit cițrînd sancțiunea 
prin „schimbarea la față“ a 
partenerului este și cel din 
dosarul 2582/1970 al jude
cătoriei din Rîmnicu Vîlcea. 
Iată ce scrie Rucsànda Maria 
Anca — 25 de ani ! — în cere
rea de divorț : „Am încheiat 
căsătoria la stăruința pîrîtuiui.

- PE NOI NIMIC NU
NE MAI LEAGĂ

fără să încerc să-l cunosc bine 
și să mă informez asupra com
portării sale. La cîteva zile de 
la căsătorie a început să vină 
beat acasă, iar la reproșurile 
mele a replicat că nu înțelege 
să renunțe la obiceiurile lui, 
apoi am aflat că era vicios mai 
demult, că ave» niște condam
nări pentru furt din avutul ob
ștesc. Totuși, am sperat că se 
va îndrepta, ceea ce, insă, nu 
s-a intîmplat". Soțul. Rucsan- 
da Vasile, la cei 42 de ani a! 
săi, i-a dat o lecție pe cît de 
vie pe atît de dureroasă soției 
mai tinere cu 17 ani asupra pre
cauției oare trebuie dovedită în 
închegarea unui cămin

„Pe noi nu ne mai leagă ni
mic, decît amintirile urîte, mo-

BRASERIA
„MONTE CARLO'*

Suh acest nume și-a deschis,' 
recent, porțile, în grădina Ciș- 
migiu, o unitate de alimentație 
publică nouă. Adăpostită de o 
construcție la fel de nouă, 
„Monte Carlo" și-a ciști- 
gat deja un renume bun. 
Motive sînt suficiente : prive
liști încântătoare (braseria se 
află pe o insulă), adoptarea 
unor soluții constructive și 
arhitecturale moderne și, de 
ce nu, abundenta de prepa
rate și... băuturi dintre cele 
mai diverse.

I. B.

EXPOZIȚIE 
DOCUMENTARĂ 
„V. ALECSANDRI"

Printre manifestările dedicate 
împlinirii a 80 de ani de la moar
tea lui Vasile Alecsandri se în- ’ 

-scrie și expoziția documentară, 
deschisă miercuri în București, 
de către Direcția Generală a Ar
hivelor Statului în muzeul aces
tei instituții. Expoziția înfă- 

tiv pentru care vă rog să ad- 
miteți divorțul“, își încheie ce
rerea depusă la dosar Milea 
Constanța (29 de ani), soră la 
un spital din Sibiu. S-a căsă
torit cu medicul stomatolog 
Milea Roman în iunie 1967 dar, 
de fapt, conviețuirea lor nu a 
durat nici măcar uri an. în ca
zul de față „schimbarea“ soțu- 
tui s-a produs chiar in noaptea 
nunții cînd acesta „s-a îmbătat 
în ultimul hal". De atunci, cum 
ar spune poetul, „la ei în casă 
n-a fost zi senină“.

Cu toate concesiunile soției — 
făcute, după proprie mărturisi
re, cu speranța că soțul se va 
îndrepta — Milea Roman nu 
renunță la stilul de viață dez
ordonat cu care se obișnuise în 
„burlăcie“.

,,Pe noi nu ne mai leagă ni
mic“ — iată o propoziție care 
pune concluzii dramatice aces
tui divorț început, evident, 
chiar în clipa în care soții s-au 
cunoscut. „Pe noi nu ne mai 
leagă nimic“ — dar v-a legat 
ceva vreodată ? Aceasta e între
barea firească pe care ar tre
bui să și-o pună, poate, cu 
maximum de seriozitate și răs
pundere — în primul rînd față 
de societate — toți cei care 

țișează, prin conținutul ei, as
pecte legate de viața și multi
plele preocupări ale poetului, 
marcantă, personalitate culturală 
a secolului trecut, puternic anco
rată în procesul de făurire a Ro
mâniei moderne. O primă serie 
de documente — expuse în ori
ginal sau fotocopii — oglindesc 
bogata activitate revoluționară 
a poetului desfășurată alături de 
alți reprezentanți de seamă ai 
generației pașoptiste, importanta 
sa contribuție la pregătirea și 
înfăptuirea actului istoric al 
Unîrii Principatelor și apoi al 
cuceririi independenței de stat a 
României, permanenta sa preo
cupare pentru soarta și destinele 
românilor din Transilvania. Sînt 
expuse, de asemenea, materiale 
legate de prodigioasa sa creație 
literară, realizată de-a lungul 
anilor, fie în mediul aproape le
gendar al locurilor natale, fie în 
diverse alte părți ale Europei pe 
unde a-trăit și a activat. Manu
scrise, ediții princeps, ediții 
vechi de periodice, oferă posi
bilitatea de a-l-întîlni pe „bard“ 
în laboratorul creației sale artis
tice, de a-i cunoaște participarea 
combativă la importantele eve
nimente istorice ale epocii în 
care a trăit. Imaginea bardului 
de la Mirțiești, a acelui „rege al 
poeziei, veșnic tînăr și ferice“, 
este întregită prin prezența în 
expoziție a unui mare număr de 
fotografii originale ale poetului, 
ale membrilor familiei sale și ale 
prietenilor săi.

(Agerpres)

• Argumente tari. Pe Ia ora 
prinzulni Jan Ciupea (19 ani) din 
comuna Sohatu. județul Ilfov, 
juca cărți cu Marin Mihalache 
(26 de ani), căsătorit, tată a trei 
copii, muncitor la „Cablul“- 
București. Neînțelegîndu-se prea 
bine asupra câștigătorului. pentru 
a-și întări argumentele Ciupea a 
luat o sapă și și-a izbit cu ea în 
cap partenerul de joc. Distracția 
s-a terminat pentru unul la mili
ție, pentru celălalt la Spitalul 
nr. 9.

• Atenție la lucernă. La C.A.P. 
„Cuza Vodă“ din comuna Cas- 
telu, jud. Constanța, o șiră cu lu
cernă a luat brusc foc. Pînă la 
intervenția pompierilor militari 
20 de tone de nutreț au ars. Pri
mele cercetări au dus la conclu
zia că lucerna, depozitată verde 
și umedă în șiră, s-a încins în in
terior din cauza căldurii aprin- 
zîudu-se de la sine.

• De la bal la tribunal. Aipatl 
Naghy (27 de ani), din satul Ni- 
sipeni, comuna Lazuri, jud. Sâtu 
Mare, cu antecedente penale,' a1 
intrat Ia balul în care consătenii 
săi se distrau duminică seara "Și'a 
provocat scandal. Invitat de plu
tonierul de miliție Șerban Ale
xandru să părăsească reuniunea 
a sărit la bătaie. Imobilizat de 
cetățeni a fost dat afară unde a 
scos un cuțit și l-a atacat iar pe 
lucrătorul de miliție. Arestat, la 
antecedentele sale penale se va 
adăuga acum o nouă condam
nare.

• Frații DumitricS. Ilie (28 de 
ani) și Cornel (19 ani) din co
muna Mărunței, jud. Olt, au băut 
bine și după aceea cu alcoolul 
suit la cap au pornit, la ora 17,00 
în plină zi, pe șosea, au barat-o 
cu bicicletele lor și i-au luat la 
bătaie pe cetățenii care încercau 
să-i îndemne la o atitudine mai 
rațională, cît mai era ea posibilă, 
ținînd cont de starea în care se 
aflau. Cei doi au fost reținuți de 
miliție.

• Chef... spart. Marin Dinu 
(16 ani) și Marin Cristea (14 ani), 
ambii fără ocupație și cu școala 
neterminată, locuind în comuna 
Budești — Argeș, au „spart“ în 
ziua de 24 august bufetul din 
comună. Prinși în mai puțin de 
24 de ore, n-au apucat să facă 
un chef în lege. îl vor face însă... 
după lege I 

merg ținîndu-se de mină în 
fața ofițerului de stare civilă.

JOACA DE-A SENTIMENTELE

Lupea Ana și Lupea Liviu 
s-au căsătorit la 25 februarie 
1969. Soții sînt ingineri, proas
peți absolvenți ai Politehnicii 
ieșene. Să dăm cuvîntul recla
mantei :

„Deși ne-am cunoscut încă în 
timpul studenției, avînd în ve

dere însă antecedentele acestei 
prietenii (certuri și numeroase 
perioade de întrerupere) mi-am 
dat seama că problema de a 
păși în viață împreună nu avea 
șanse mari de reușită și, mai 
ales, de menținere. Cu toate a- 
cestea ne-am logodit la 30 de
cembrie 1968 dar am rupt lo
godna la 10 ianuarie 1969 pen
tru că piritul a declarat că nu 
înțelege să renunțe la „statutul“ 
său de „om liber", că soția nu 
are dreptul să-i cenzureze re
lațiile. El a revenit totuși și, 
după o altă perioadă de certuri 
și despărțiri, m-a convins să ne 
căsătorim în februarie 1969, eu

---■.jar

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Patria (orele 9; 12.45; 16,30; 20,15).

ZBOARA COCORII : rulează la 
Republica (orele 10 ; 12,30 ; 16)„
Gala filmului vietnamez (ora
20.30) .

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la Sala Palatului (ore
le 18,30), București (orele 9; 12,15; 
16,30; 20,15), Luceafărul (orele 9; 
12,30; 16; 19,45), Favorit (orele 9.30; 
13; 16,30, 20), Grădina Doina (ora
20.30) , Grădina Festival (ora 19,30).

ASUL DE PICA : rulează la 
Capitol (orele 18,30;’20,30) ; BILLY 
MINCINOSUL (orele 9,30; 11,45; 14;
16.30) .

Întoarcerea doctorului 
MABUSE ; rulează la Festival (o- 
rele 8,45; 11; 13,30: 16; 18,30; 21), 
Stadionul Dinamo (ora 20), Parcul 
Herăstrău (ora 20).

PETRECEREA ; rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Bucegi (orele 10; 15,45; 18), 
Miorița (orele 11; 15; 17,30; 20),
Grădina Bpcegi (ora 20).

IUBIRI TRECUTE : rulează la 
Central (orele 10; 12; 14; 16; 13,30;
20.30) .

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13.45; 16; 18,15;
20,30).  Unirea (orele 15.30- 18), Vltan 
(orele 15.30: 18).

LANTERNA CU AMINTIRI :

Cadru din filmul „Dragoste și 
viteză“

Timpuri Noi (orele 9,30—20,30 în 
continuare).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
16- 18,15; 20 30), Excelsior (orele 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).

JANDARMUL SE 1NSOARA : 
rulează la Grivița (orele 10.30; 16; 
18,15; 20,30), Floreasca (orele 11; 16; 
18.15; 20,30), Arta (orele 15,30; 18), 
Grădina Arta (ora 20).

ORA HOTARITOARE : rulează 
la înfrățirea (ora 15.30).

, MARILE VACANTE : rulează la 
înfrățirea (orele 17,45; 20), Flacăra 
(orele 15,30. 18. 20.15).

așteapța JPINA SE întune
ca : rulează la Buzești (orele' 
15,30. 18).

INTII.NIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 in continuare), Progre- 
W'(orele 15,30; 18). Progresul-Parc 
(ora 20).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL : Lira (orele 15,30; 18), Raho- 
va (orele 15,30; 18), Grădina Lira 
(ora 20).

STRĂINII : rulează la .Drumul 
Sării (orele .16,30; 17,45; 20).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15), Cotroceni (orele .15,30; 18; 
20,15).

MONȘTRII : rulează la Giulești 
(orele 15,30: 18; 20.30), Aurora ta
rele 9; 11;15| 18,30; 16;45; 18,15),
Grădina Aurora (ora 20,13).

TIFFANX MEMORANDUM : ru
lează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 18; 18,30; 20,45), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), To- 
mls (orele 9, 11,15; 13,30; 15,45: 18), 
Flamura (orele 11; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Tomis (ora 20).

PAN WOLODYJOWSKI (ambele 
serii) : rulează la Volga (orele 16;
19.30) .

INTRUSA ; rulează la Viitorul 
(orele 16: 18; 20).

CĂSĂTORIE IN STIL GREC : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Popular (ora 20,15) ; FREDDY ȘI 
C1NTECUL PREERIEI (orele 
15,30: 18).

FRAȚII SAROYAN : rulează la 
Munca (orele 16; 18: 20).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Pa
cea (orele 15.30; 18; 20,15).

DACII ; rulează la Crîngași ta
rele 15,30; 18; 20,15).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRTSTO : rulează la Crîngași (ore
le 15,30; 18; 20,15), Lumina (orele 
9—16 în continuare).

sperînd că se va stabiliza. A- 
ceâsta însă nu s-a intîmplat“. 
Și tot așa, pe pagini întregi, 
continuă tragicomica „poveste“ 
a „jocului de-a sentimentele“ 
dintre cei doi tineri ingineri 
(ambii în vîrstâ de 24 ani).

ÎN LOC DE CONCLUZII

Cele mai multe din aceste 180 
de dosare de divorț au ca tră
sătură comună lipsa de serio
zitate a părților, angajate în că
sătorii pripite, sortite prin de
finiție la efemeritate.

Acestei dinții trăsături i se 
adaugă a doua : imposibilitatea 
celor doi cîrniaci ai „corăbiei 
căsniciei“ de-a-și adapta ulte
rior idealurile, comportarea la 
cele ale partenerului, mai mult 
chiar, lipsa oricărei încercări de 
a-și înțelege și ajuta soțul sau 
soția. Motivația ușuratică, ne
serioasă, . copilărească a cereri
lor de divorț din cele 180 de do
sare studiate ilustrează din plin 
carențele psihice, rigiditatea a- 
feetivă a soților.

Așa cum îmi spunea Gheorghe 
Borza, locțiitorul președintelui 
judecătoriei Sibiu. - „este nece
sar ca încă din anii adolescen
ței să șe intensifice acțiunile e- 
ducațiv-preventive ale scolii, ale 
organizațiilor de tineret în ve
derea sporirii spiritului de răs
pundere față de ideea de fa
milie.

Asemenea acțiuni sînt din 
plin solicitate de necesitatea în
tăririi familiei încă în momen
tul ei imaginar, conceptual, în 
clipa în care tînărul sau tînăra 
se gîndesc pentru prima oară la 
viitorul cămin. Pentru ca 
„schimbările la față", „jocul 
de-a sentimentele" și celelalte 
cauze de distrugere fortuită a 
celulei sociale care este fami
lia să rămînă tot mai puține.

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : rulează 16 Grădină' Capitol 
(orele 19,30; 21,30).

DRAGOSTEA LUI SERAFIM 
FROLOV : Grădina Buzești (ora
20,30).

VlNT DE.LIBERTATE : Grădina 
Unirea (ora 20).

AFURISITUL. DE BUNIC : ru
lează la Grădina Moșilor (ara 20).

LOGODNICELE VESELE : ru
lează la Grădina Vitan (ora 20,15).

PROFESORUL INFERNULUI: 
rulează la Grădina Rahova (ora 
20,15).

frații CORSICANI : rulează la 
Cinemateca — Union (orele 13; 
15: 17; 19; 2-U.

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT : rulează ta Cosmos ta
rele 15,30; 18; 20,15).

Teatrul „C. Tănase“ (la Grădina
Boema) : SONATUL LUNII — ora 
20.

PROGRAMUL I

• 16,00 Rugbl : Dinamo Bucu
rești — Rugby Club Tarbes (Fran
ța) • 17,30 Emisiune în limba 
maghiară • .18.05 Mult e dulce și 
frumoasă • ]8,30 La volan — emi
siune pentru conducătorii '^uio
• 18,45 Cadran interregional
• 19,20 ,,1001 de seri“ — emisiune 
pentru cei mici • 19,30 Telejurna
lul de seară o 20,00 Roman foile
ton : ,.Moara de pe Fad“ (V)
• 21,15 Dezbateri ideologice. Dina
mica democrației socialiste • 21.45 
Bucuria muzicii. Emisiune reali
zată pentru studioul nostru de 
Televiziunea austriacă • 22,10 
Telejurnalul de noapte • 22,25 
Viață literară.

PROGRAMUL II

• 20,00 Concert simfonic * 21.00
Arte.- frumoase. Poezia muzicii. în 
plastica contemporană $ 21.30
Film serial : „Trei prieteni“ (X).

TULCEA
(Urmare din pag. I)

Jiului popular, se pare că dlnsul 
n-a mai lest de mult pe acolo să 
vadă cum stau lucrurile. O pozi
ție mai realistă am întîlnit însă 
la directorul școlii. Vasile Velea, 
care, pentru a înlătura orice sur
priză'din partea constructorilor, 
a reparat și pus la punct cele 
trei .localuri . de școală existente, 
deși spațiul este insuficient, mai 
ales în acest an, cînd școala de
butează cu clasa a lX-a.

Același ritm lent al construc
torilor l-am întîlnit și pe șantie
rul Liceului nr. 2 din Tulcea, 
unde I.J.C.M. Tulcea nu poate 
respecta termenul de predare că
ița? bgnefjcjar .decît .îț» cursul a- 
tflilui ftițtor. • păutăm«, cauzele 
acestui mod defectuos de a lucra 
al constructorilor. Lț primul rîud 
o slabă organizare j muncii 
șantierele școlare. Aici, materia
lele așteaptă meseriașii, iar cînd 
aceștia există, nu mai sînt mate
rialele, pentru că sînt deplasate 

: pe alte șantiere. Așadar, lipsa de 
corelare. între forța de munt'ă 
care, deși există, nu e folosită 
cum trebuie și materialele . de

> construcție . constituie cauza 
principală a' ritmului greoi de 
execuție a construcțiilor școlare. 
Pentru că școala generală de la 
Turcoaia putea fi terminată încă 
de anul trecut, așa cum preve
dea contractul încheiat, dacă nu 
se întrerupeau lucrările aproape 
o jumătate de an, din „lipsă de 
materiale și de meseriași“, cum 
încearcă să se justifice construc
torii. Uneori, chiar cîpd există 
condiții normale de lucrtl nu slut 
respectate termenele asumate 
prin cpntracte. Cum poate fi în
țeleasă, de pildă, atitudinea în
treprinderilor constructoare față 
de reparațiile capitale cărora li 
s-au oferit cu prioritate investi
țiile și materialele necesare cînd 
nici pînă acum școlile inundate 
n-au fost încă reparate ? L.a 
Grindu sau la Milă 23, școlile 
așteaptă și acum, în prag de 
septembrie, cu pereții încă ava- 
riați de ape, să vină cineva să 
le repare.

Așadar, beneficiarii direcți ,ai 
construcțiilor școlare nu și-au 
îndeplinit obligația de a inter
veni pe lingă întreprinderile de 
construcții să urgenteze executa
rea lucrărilor. Fiecare s-a mul
țumit doar cu asigurările date la. 
sediul întreprinderilor, fără a 
avea cel' puțin curiozitatea să 
meargă pe teren să vadă cum lo
caluri de școli ce trebuiau să 
fie terminate sînt încă la roșu și 
în perspectiva de a fi terminate 
abia peste cîteva luni, dacă, 
bineînțeles, se va lucra într-un 
ritm mai alert.

Acum, pentru a se compensa 
rămînerea în urmă a constructo
rilor, se caută soluții de compro
mis. Una dintre.ele ar fi amena
jarea provizorie a 2—3 săli de 
clasă în localurile aflate în con
strucție. Dacă soluția poate fi 
acceptată în parte pentru școlile 
generale de la sate, nu același 
lucru se poate spune despre Li
ceul nr. 2 din Tulcea, cu un 
număr mare de elevi și care nu 
poate permite un asemenea arti
ficiu de calcul al constructorilor. 
Ar fi fost mult mai bine dacă 
întreprinderile respective își fă
ceau, încă de la început, calcu
lele necesare pentru respectarea 
termenelor prevăzute în con
tracte. Pentru că prin improvi
zații , nu se ajunge prea departe. 
Cel mult se complică în mod 
inutil lucrurile.
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Singură organizația U.T.C. a secției Ca- 
zangerie, din cele opt din cîte are Uzina 
mecanică — Moreni, a ținut luna trecută 
două adunări generale. Una a fost aduna
rea ei obișnuită, despre care știm că în 
mod frecvent are loc cel puțin o dată pe 
lună. Cea de a doua a constituit mai de
grabă o discuție cit mai deschisă, Ia care 
am invitat numai vreo 30 de membri ai 
organizației, pentru că ceilalți le luaseră 
deja locul în schimbul următor. Motivele 
care ne-au îndemnat să facem această 
încercare erau tot două. Mai întîi, faptul 
că în adunarea care se desfășurase cu cît- 
va timp în urmă s-a discutat o chestiune 
de o însemnătate incontestabilă : buna gos
podărire și întreținerea locului de muncă. 
Aceasta am aflat-o insă de la membrii 
comitetului U.T.C., de la secretarul U.T.C. 
pe uzină, pentru că tinerii, cei cu care am 
discutat întâmplător, nu-și mai aduceau 
aminte. decît în linii mari subiectul : „des
pre producție...“, sau : „despre cum mun
cim pot.. * Și cam atît. Nu-și mai amin
teau nici Să fi luat cuvîntul decît vreo 
4—5 dintre ei, fără să știe și ce au mai 
spus, ceea ce ne-a făcut să ne întrebăm, 
pe bună dreptate, ce scop avusese adu
narea aceea și, mai ales, dacă și-1 atinsese.

Celălalt motiv l-a constituit o observație 
pe care am auzit-o în treacăt la sediul 
U.T.C. al uzinei : aici se încerca de cîtva 
timp renunțarea la „materialulla „refe
ratul“ fără de care pînă nu demult părea 
imposibilă convocarea adunării generale. 
Se încerca, deci, înlăturarea unei prejude
căți în favoarea unui argument mult mai 
dinamic : acela că la urma urmei, „ma
terialul“ unei adunări trebuie să fie nu cele 
cîteva pagini de generalități, citite în des
chidere, ci tocmai discuțiile, dezbaterile ei.

„N-am făcut-o nici noi în toate cazu
rile, a ținut să precizeze MIRCEA CRĂ
CIUN, secretarul comitetului coordonator 
U.T.C., ci numai atunci cînd vrem in
tr-adevăr să dezbatem mai pe larg proble
mele muncii noastre. Atunci anunțăm pur 
și simplu tema și o punem direct în dis
cuție“.

In cazul acesta, ne-am întrebat și am 
întrebat' noi, dacă nu se va pretinde nici 
de data asta un referat, poate că e posibil 
să ne aventurăm și noi, invitînd cît mai 
mulți membri ai organizației la o întîlnire 
chiar pentru ziua de azi. O discuție soli
cităm și noi, nimic mai mult, însă o dis
cuție care să ducă mai departe lucrurile 
spuse și nespuse în adunarea generală.

Ce ziceți, tovarășe secretar, - se poate ?

tivul acestei inițiative era cît se poate de 
convingător : în anul trecut intraseră în 
secție 808 tone de tablă din care aproxi
mativ 50—60 tone fuseseră aruncate ca 
deșeuri, deși din ele s-ar fi putut confec
ționa piese de dimensiuni mai mici. Dis
cuția aceea se consumase însă într-un 
cerc mai restrîns, la nivelul șefului de 
secție, al șefilor de echipă, al comitetului 
U.T.C., iar concluzia ei era destul de se
veră : „Comitetul U.T.C. de secție nu cu
noaște' situația consumurilor specifice și de 
aceea în programele sale de activitate nu-și 
propune decît măsuri anemice“.

Am vrut să vedem ce s-a întîmplat mai 
departe.

CARTEA DE VIZITĂ-LOCUL DE MUNCĂ

„ASTĂZI, LA ORA 16, 
ADUNARE!'

• în loc de răspuns, MIRCEA CRĂCIUN 
a pus mîna pe telefon și a chemat Cazan- 
geria. „Alo, Radule ! Poți veni pînă la se
diu sau venim noi pînă acolo ? Uite des
pre ce e vorba : poți aduna tinerii pentru 
azi după-amiază, cînd termină„ lucrul, la o 
discuție oarecare ?“ „Pe toți ? , s-o fi în- 
tîmpinat de la capătul celălalt, fiindcă de 
dincoace auzim ; „Nu, nu chiar pe toți. 
Nici n-ar fi posibil. Vreo 25—30 din ei . 
Apoi, după cîteva momente : „Bine. Venim 
noi imediat la tine ca să-ți explicăm“. Și 
secretarul se întoarce către noi, dîndu-ne 
abia acum răspuns : „După cum vedeți, se 
poate“.

Mai rămînea însă o întrebare de lămu
rit : cum ? O altă obișnuință practicată 
îndelung în pregătirea adunării generale 
vrea ca în asemenea împrejurări să se în
cheie neapărat un convocator. Așadar, o 
listă întreagă, cu numele și prenumele, cu 
semnătura fiecărui tînăr așternută în 
grabă pe genunchi — ori asta cere timp, 
nu ,rlumă !

Ne-a liniștit însă repede RADU BUNU, 
secretarul organizației U.T.C. nr. 5 — Ca- 
zangerie, pe care l-am întîlnit curînd, în 
secția sa. Nu, ne-a spuse el, nici la convoca
tor nu se va apela, n-are nici un rost să 
încărcăm inutil, cu o procedură de proto
col, o întîlnire care se vrea în primul 
rînd prietenească. Există și un alt mijloc, 
mult mai simplu.

„Am să vă arăt imediat cum procedăm 
noi. Voi chema cîțiva membri din comi
tet și le voi spune : tu — vorbești cu băie
ții din echipa ta, tu — treci pe la sudorii 
pe care îi ai în jur, tu — Ia cei zece pe 
care îi știi. Fiecare din membrii comitetu

„Bineînțeles, mă voi duce și eu pe la 
cîțiva, așa cum o să fac acum, cu cei trei 
de colo, care taie fîșiile de garnitură. în 
felul acesta anunț trei deodată și Ie spun 
tuturor că la ora cutare am dori să ne în- 
tîlnim, să discutăm despre cutare treabă și 
să facă bine să nu lipsească. E altceva cînd 
stai de vorbă cu fiecare din ei și Ie spui 
la ce îi chemi, decît să-i pui să semneze, 
ca la oficiul Stării Civile...“

„După aceea nu ne rămîne decît să-i 
mai îndemnăm o dată pe cei care mai în
târzie în spălător, așa cum se va întîmpla 
și azi probabil: Hai băieți, gata ? Dați-i 
mai repede! Ceilalți vă așteaptă deja 1 
Și cu asta, punctul cel mai dificil uneori 
de pe ordinea de zi, „mobilizarea“, este 
rezolvat.

lui are repartizați 7—8—10 tineri pe care 
îi anunță de obicei pentru adunări, așa că 
s-au obișnuit unii cu alții. în cîteva minute 
toată secția va ști exact ce vrem și pentru 
ce le solicităm prezența“.

Relația apare incontestabil. I.ocul de 
muncă este cartea de vizită a fiecărui tî
năr. Aceasta e de altfel și denumirea unei 
alte acțiuni în care s-a antrenat organiza
ția U.T.C. a Cazangeriei. Și pe bună 
dreptate. Un sudor sau un trasator nu-și 
poate lăsa la întâmplare uneltele cu care a 
lucrat, nu-și aruncă neglijent capetele de 
electrozi. Este o dovadă de respect față de 
tine însuți modul cum știi să-ți îngrijești 
locul de muncă, felul în care asiguri un 
spațiu de lucru în care să nu te rătăcești. 
„Este o modalitate de a ne cultiva simțul 
de buni gospodari“ — au susținut cu con
vingere toți tinerii.

într-adevăi, exact la ora patru, așa cum 
fusese înțelegeiea, invitații noștri se aflau 
în sală, după cum dovedește și fotogra
fia publicată în deschiderea paginii, și

Și despre ce am fi putut vorbi dacă nu 
despre munca lor, despre ceea ce fac în 
fiecare zi în secția în care își dau întîlnire 
la aceeași oră ?

„După cum vedeți, aici muncim noi. 
într-o secție mare construită de mai puțin 
de patru ani. intr-un asemenea loc nu poți 
munci oricum, Ia întâmplare. In Cazangerie 
intră anual sute de tone de tablă din care 
executăm mii de piese. Cum le executăm 
însă, aceasta trebuie să fie pentru noi o 
întrebare permanentă. Nu avem dreptul să

irosim nici o jumătate de metru de tablă, 
fiecare colț poate fi folosit într-un fel. 
Trasatorii și sudorii noștri sînt de fapt 
niște desenatori artistici, iar dacă nu sînt, 
trebuie să învețe să fie“.

Aflasem însă de mai înainte că pe mun
citorii de aici îi interesează caligrafia. In 
luna martie, comitetul coordonator U.T.C. 
inițiase o discuție, intitulată „Caligrafii 
mai economicoase pe foile de tablă“, cu 
un subiect la ordinea zilei : reducerea 
consumuriloi specifice de materiale. Mo

„Eu sînt de meserie pregătitor, zicea 
OVIDIU OTOBÎC, și cred că pot sprijini 
cu ceva acțiunea de economisire pentru că 
eu aprovizionez cu materiale și le pun la 
îndemina băieților. Și am încercat și pînă 
acum ca materialul adus de mine să fie 
cît mai potrivit pentru piesa care se lu
crează, să nu Ie aduc tablă prea mare și să 
Ie spun să aibă grijă cum taie. însă eu 
doar aduc foaia, nu stau și lingă trasator 
să văd totdeauna ce face. N-ar fi stricat, 
cred, să stabilim și într-o adunare gene
rală ce are fiecare de făcut în această ac
țiune și poate că adunarea trecută ar fi 
fost potrivită pentru asta. Sau măcar să 
ne-o propunem pentru adunarea urmă
toare“.

„De fapt, a intervenit în momentul 
acela șeful secției, GHEORGHE CĂLĂ- 
RAȘU, nemulțumirea voastră își are expli
cația în altă parte. Cred că nici n-ar tre
bui să vorbim numai despre îngrijirea 
sau curățenia la locul de muncă, ci 
despre ORGANIZAREA Iui. Sarci
nile noastre de plan sînt din ce 
în ce mai sporite, însă suprafețele 
de lucru au rămas aceleași, de aceea tre
buie să învățăm SĂ NE ORGANIZĂM Ia 
nivelul pe care ni-1 pretinde producția, să 
ne familiarizăm temeinic cu întregul proces 
tehnologic. Cerințele legate de locul de 
muncă sînt deci mult mai complexe și la a- 
ceastă complexitate trebuie să șe ridice și 
acțiunea voastră, ca să cuprindă toate la
turile muncii noastre. în felul acesta, spriji
nul dat de organizația U.T.C. a secției, 
și pe care eu îl apreciez deja în mod 
deosebit, va fi cu mult mai substanțial“.

„Dacă m-aș referi și eu tot la locul de 
muncă, a spus și NICHITA BUCUR, se
cretar de partid al secției, cred că tot aici 
ar trebui să amintim și despre atitudinea 
fiecăruia din noi față de el. Este, la urma 
urmei, tot un argument în favoarea acestei 
„cărți de vizită“ respectul pe care trebuie 
să i-1 purtați de-a lungul tuturor celor 480 
de minute de lucru. Iată un subiect la 
care v-aș sugera să meditați pentru aduna
rea voastră viitoare. Pînă la ea însă pregă
tiți acest subiect pentru analiza pe care 
vrem s-o facem în curînd în cadrul orga
nizației de partid a secției“.

așteptau cu nerăbdare semnalul de înce
pere.

Ne-am conformat și am dat tonul dis
cuțiilor.

„Fără îndoială, a precizat și inginerul 
CORNELIU BOLOGAN, însă nu e numai 
atât. Trebuie creat și un mod de gîndire 
tehnică în sensul acesta. Un cazan pus 
într-o anumită poziție într-un loc nu are 
numai rațiuni estetice, ci și tehnice. Și 
numai cunoscând bine principiile tehnolo
gice poți aprecia competent locul cel mai 
potrivit al unui utilaj. Aceasta este direcția 
în care trebuie să ne îndreptăm eforturile. 
Am și încercat ceva prin concursul „Car
tea tehnică și producția“, dar numai cu 
atît nu ne putem declara Ihulțumiți“.

„Și eu sînt tot pregătitor, a adăugat 
GHEORGHE TUDOSE, și mi se pare că 
această acțiune ar trebui susținută mai 
bine încă. Un coleg al meu a afirmat că 
s-a făcut apel și la organizație, însă cred 
că numai un apel și atîta tot nu e suficient. 
Aș fi curios să știu dacă și comitetul nostru 
U.T.C. are o situație exactă a consumului 
de metal, dacă o cunoaște și el, nu numai 
conducerea secției, și să ne-o comunice și 
nouă din cînd în cînd. Ca să ajungem Ia 
un rezultat precis, ar fi necesară urmărirea 
fiecărui tînăr în parte“.

Observația se confirmă și la o cercetare 
mai amănunțită. Răsfoind programele de 
activități ale comitetului U.T.C. de secție, 
am putut găsi doar formulări de tipul „Ur
mărirea modului în care se pregătesc se- 
raliștii“, sau „Cultivarea dragostei față de 
meserie“. Nici un cuvînt însă despre mo
dalitățile de organizare și îndeplinire a 
unei acțiuni pe care, e drept, nu el a în
ceput-o, însă el era cel dator s-o continue. 
Nici despre intenția, care a existat la un 
moment dat, de a se iniția niște demon
strații practice pentru explicarea caligra- 
fiiloț pe tablă n-am întîlnit nici un cuvînt. 
Iată, după cum am convenit cu toții, su
biectul unei pasionante adunări generale, 
care ar putea deveni o adevărată lecție de 
caligrafie.

„Nu ne putem declara mulțumiți nici de 
felul cum decurge fie și numai acțiunea 
aceasta. Volumul de lucrări solicitate este 
din ce în ce mai mare, mînuim o sumede
nie de produse și de aceea preocuparea 
față de propria noastră „carte de vizită“ 
nu se poate afirma numai din cînd în cînd, 

.ci în permanență. Am încercat noi să ana
lizăm situația în adunarea trecută, dar știți 
și dvs. cum e în ședințe, ori ți se limi
tează timpul de vorbire, ori ne grăbim și 
noi ca să scăpăm mai repede — așa că 
n-am făcut mare lucru. Dar, dacă e nevoie, 
ar trebui s-o mai încercăm o dată“. (Sudo
rul ION CUȚA)

Sperăm că, în timp ce secretarul de 
partid făcea aceste observații, participanții 
la discuția noastră, sau măcar cîțiva din 
ei, își ziceau în sinea lor : „Da, prezența 
la lucru și disciplina de producție, parcă 
nu ne sînt niște probleme necunoscute. 
N-am discutat oare tot noi, într-o adunare 
generală din mai sau iunie, despre „Folo
sirea fondului de timp“ ? Am făcut-o însă 
atît de bine, probabil, îneît comitetul 
U.T.C. și-a propus-o din nou și pentru au
gust. Măcar de data asta s-o facem ca lu
mea“.

I-am înrebat la sfîrșit pe cei 30 de 
uteciști dacă au mai avut vreo „adu
nare“ ca aceasta pînă acum. „Am avut 
și nu prea“, au răspuns cîțiva. I-am 
mai întrebat apoi dacă li s-a părut bine
venită într-un asemenea moment. Au 
recunoscut că nici nu putea fi altfel, 
pentru că se dovedise utilă. O adunare, 
sau mai bine zis o discuție, este ori- 
cînd binevenită dacă are ce spune cu 
adevărat. Iar întâlnirea noastră nu voise 
să fie nimic mai mult, însă a fost o 
discuție cum n-au mai avut ei în multe 
adunări pînă atunci. O discuție care a 
demonstrat, înainte de orice, un mare 
adevăr: dacă în viața intimă a unei

organizații apar întâmplări care își cer 
rezolvarea în adunarea generală, între 
termenele care le planifică de la o lună 
Ia alta, atunci ea poate fi convocată, 
indiferent de datele stabilite anterior, 
ori de cîte ori este nevoie. Iar cînd 
anume este nevoie nu pot decide decît 
înseși evenimentele care, însumate, 
compun ceea ce numim de obicei viața 
sau activitatea de fiecare zi a colecti
vului de uteciști.

Fotoreportaj de
D. MATALĂ 

O. PLECA N
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LA BRAȘOV
LABORATOR DE 
CERCETARE A 
PROBLEMELOR 
CULTURII DEk/
MASA

BUJOR NEDELCOVICI :

UL TIMII

Pentru a selecționa și rezolva 
problemele culturii de masă 
după criterii științifice, rezultate 
din cunoașterea realității sociale 
și din veridicitatea datelor des
pre efectul activității cultural- 
educative întreprinse. Comitetul 
pentru Cultură și Artă al județu
lui Brașov, sub îndrumarea co
mitetului județean de partid a 
hoțărît înființarea unui laborator 
jude(ean de cercetare a proble
melor culturii de masă alcătuit 
ctin sociologi, pedagogi, psihologi 
Și activiști culturali, salariati și 
obștești, din Brașov și București, 
cu rol de for științific care se
lectează diti viaja socială proble- 
ntele de cercetare. Laboratorul 
ajută de asemenea la buna func
ționare à celor trei centre de in- 
formare-documentare care func
ționează la Brașov, Făgăraș și 
B upea. acordfnd organizat asis
tență de specialitate așezăminte
lor culturale.

In programul laboratorului de 
cercetare în problemele culturii 
de masă funcționează stații pilot 
care, prin cadre didactice, spri
jinite dé laboratorul județean, 
desfășoară o activitate de cu
noaștere concretă a aspectelor ce 
se ivesc în activitatea culturală 
locală.

O asemenea stafie pilot — 
pentru cercetarea problemelor 
tineretului — funcționează la 
Feldioara. Iată temele abordate: 
..Aspirațiile tînărului țăran coo
perator“, „Tînăra familie“, In
telectualii satului“.

O acțiune cu rezultate deose- 
W a întrePrins colectivul 
Bibliotecii municipale Brașov. în 
studierea lecturii tineretului s-a 
impus o cercetare sociologică 
prin care să se evidențieze inte
resele cele mai pregnante ale 
fiecărei categorii de cititori, o- 
cupația, preocupările comune. 
Media de vîrstă a subiecților —- 
între 15—25 ani — cuprinde 
m sfera ei o serie de categorii 
dintre care : elevi. studenți, 
muncitori, intelectuali.

Se observă din studiul fă
cut, că interesul pentru lectură 
al tinerilor a crescut față de anii 
trecuți, școala contribuind în 
bună măsură. la dezvoltarea gus
tului pentru citit. Interesant este 
faptul că în timp ce elevii școli- 
lor tehnice citesc sporadic cartea 
social-pobtică și de știință, tine
rii muncitori au o lectură mai 
variată, care cuprinde 4 la Slită 
cărți social-politice, 3 la slită li
teratură științifică, 4 la sută lite
ratură tehnică, 4 la sută alte ma
terii, un procent egal cu ăl ele
vilor de liceu la acest capitol 
care cuprinde : medicină, geo
grafie, aria, sport ș.a.m.d.

Analizînd în continuare inte
resul pentru citit al tinerilor, din 
statisticile Bibliotecii munici
pale rezultă că preocuparea 
pentru lectură a tinerilor scade 
în mod simțitor la tinerii inte
lectuali și în special la céi din 
ramura tehnică : ingineri, tehni
cieni, care pe lîngă faptul că 
frecventează în număr mic bi
blioteca, își îndreaptă atenția în 
proporție de 90 la sută spre lu
crări de pură specialitate.

Asemenea centre de informare 
privind munca cu cartea în rîn- 
durile tineretului funcționează 
și la Făgăraș, Rupea și Pre
deal.

în cadrul planului elaborat 
dé Laboratorul de cercetare în 
problemele culturii de masă s-au 
înființat și două secții de etno
grafie și folclor, la Rupea și 
făgăraș, care își vor desfășura 
activitatea sub îndrumarea In
stitutului de etnografie și folclor 
din București, avînd drept scop 
să urmărească evoluția culturii 
materiale din zonele respective, 
să întreprindă o amplă acțiune 
de cercetare, conservare și valo
rificare a culturii tradiționale 
în condițiile viețji contempo
rane. începutul activității aces
tui laborator de cercetare oferă 
argumente convingătoare pentru 
a-i urmări în continuare efica
citatea.

ADINA VELEA

EXPOZIȚIE DE
LITOGRAFII

La Ateneul Român s-a 
inaugurat. miercuri lâ 
amiază expoziția de litogra- 

I fii semnate de Jasper Johns, 
I personalitate a vieții artis

tice americane actuale. Ex
poziția este organizată de 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură Si Artă, în colabo
rare cu Muzeul de artă mo
dernă din New York. Cele 
30 de litografii expuse ilu
strează evoluția activității 
graficianului american.

A fost de față Danie) Ha- 
Ne-v, piim-secretar al Amba
sadei S.U.A. la București.

Din tezaurul arhitecturii feudale a Țării Române?«. Palatul Mogoșoaiei constituie unul din pu- 
finele monumente laice păstrate pînă astăzi

; PRO ȘI CONTRA7 DIN REVISTE
Despre inspirație 
și premeditare

Revistele cultivă 
intens, desigur, pen
tru uzui public, me
ditația scriitorilor 
despre . propria ope
ră. în Astra (nr. 8 — 
august 1970) ,silit 
chestionați Fănuș 
Neagu și Sânziana 
I’op. Dacă autorul 

. excelentului roman 
..îngerul a strigat“ 
declară onest ..nu mă 
simt tare pe tărimul 
teoriei. (...) Cind 
vreau să spun ceva 
apelez la metaforă, 
singurul lucru de 
care știu să mă slu
jesc“, talentata au
toare a Serenadei lâ 
trompetă nu pare a 
fi de acord cd utili
zarea metaforei â- 
bordînd un stil teo
retic mai îndrăzneț, 
întrebarea revistei 
sună astfel (bine, 
rău, asta este între
barea !) : „Cum ați 
gihdit ideea de mo
del (cu referire spe
cială la cea de mo
del etic) in contex
tul literaturii pe care 
o scrieți ?“ iar răs
punsul nu face alt
ceva decit să spulbe
re întrebarea .: „Cred 
că modelul apare nu
mai după lfectură. fel 
este dedus. abstras 
de către critic sau de 
către cititor in gene
ral. Nu poate fi în 
nici un cai vorba 
despre o premedi
tare. O literatură 
care are ca punct de 
plecare negarea mo
delelor nu poate în 
niei un caz să între
prindă această acți
une începind prin a 
propdne altele (...) 
Cind am început să 
Sferiu, nu mi-am dat 
seama cu claritate, cu 
precizie despre cele 
ce vor urma, cu alte 
cuvinte, n-am putut 
să discern modelele 
care ulterior puteau 
să se flegaje la lec
tură. La începutul 
scrierii ci, în conști
ința mea era ntimai 
o părere despre bi
nele și răul din lu
me, nu-mă gîndeam 
să concretizez in
tr-un anume fel a- 
ceastă părere. Con
vingător totdeauna 
in mâierie de artă 
este numai argumen
tul estetic, dar prin 
el scriitorul va pu
tea Să insinueze ide
ile sale filozofice și 
fetice“. înțelegem 
foarte bine oroarea 
de vulgarizare conți
nută in astfel de de
clarații. teama de- a 
nu relua niște clișee

perimate, disprețul 
justificat pentru sb- 
cioibgismul primar. 
Insă e neadevărat, in 
primul rind, că in li
teratura modernă 
„nu se pleacă nici
decum de la un mo
del oarecare“. în al 
doilea rind e nea- 
dfevărat in măsura 
in care ideea mode
lului ne trimite la a- 
ceea a premeditării, 
pusă și ea in chip 
contrazicător. Cită 
lipsă de premeditare 
e in „literatura care 
are fea punct de ple
care negarfea mode
lelor“ înțelege ori
cine (nu ni se spune 
și hu se prea înțe
lege care este această 
literatură).

în realitate, opinia 
scriitoarei Sânziana 
Pop este interesantă 
pentru că presupune 
o anumită mentali
tate ce nu-i chiar a- 
tît de estetică pe cît 
pare. Este, anume, 
vorba de un elogiu 
al inspirației nepre
meditate. spontane, 
ferită de orice atin
gere impură. Dar o 
adevărată conștiință 
estetică • (autoarea 
vorbește de ..argu
mentul estetic“) nu 
poate fi nicidecum 
închipuită in limitele 
atit de înguste și ti
ranice ale inspirației 
spontane, nepremedi
tate și poate necon- 
trblate. Din faptul că 
modelul estfe dedus, 
că opera este des
chisă interpretărilor 
celor mai diferite nu 
rezultă că ea sfe naș
te în disprețul orică
rui model, al oricărei 
premeditări și orga
nizări ci dimpotrivă, 
polivalența e posi
bilă numai cu con
diția unul sens, a ri
nei coerențe, de care 
artistul este primul 
conștient. Progresul 
literaturii moderne 
— progres întotdea
una relativ în lite
ratură — constă, 
după cum se știe, 
în statutul special 
cîștigat de conști
ința artistică. Gîh- 
direa despre sine 
a acestei literaturi 
respinge programatic 
leșinul conștiinței 
creatoare in apele 
tulburi ale inspirației 
spohtane. Unul din 
semnele evidente ale 
acestei situații este 
chiar conștiința a- 
cută a modelului. De 
aici izvorăște factura 
parodică și demiti-

OASPEȚII FESTIVALULUI ENESCIAN
Continuăm să oferim detalii 

despre cițiva dintre protagoniștii 
celei de ti V-a ediții a Festivalu
lui enescian :

JEAN PIERRE RAMPAL

Istoria artei interpretative con
semnează de veacuri cu predilec
ție numele unor mari violoniști, 
pianiști, violonceliști.

Soliștii instrumentelor de suflat 
s-au bucurat întotdeauna de o 
mai mică atenție din partea pu
blicului și a compozitorilor.

Jean Piet re Rampal — „marele 
Pan al secolului XX“ — se pare 
că va anida această tradiție.

Muzicianul, născut în anul 
1922 la Marsilia, a parcurs în cî- 
teva decenii drumurile celor mai 
mari succese interpretative.

Dăruindu-se flautului, după 
cițiva ani de studii medicale, 
Jean Pietre Rampal își va trans
forma instrumentul intr-un rege 
al podiumului de concert, tălmâ- 
cindu-ne pagini de neegalată 
frumusețe clin întreaga istorie a 
artei sonore. („Flautul, sonoritatea 
lui J. P. Rampal — scria acum 
cițiva ani Bernard Gavotty — 
sint de aur“).

Jean Pietre Rampal ne va oferi 
la 17 septembrie la București ufi 
amplu recital în care au fost 
programate alături de lucrări de 
Haendel, Bach, Beethoven, De- 

j hussy, Poulenc, Honegger. Bar- 
j tok, piesa lui George EUescu 
1 „Cantabile și Presto“,

zantă a unei bune 
părți a literaturii 
moderne. Dar e sim
plist să reduci lucru
rile la negarea mo
delului. Nu mode
lul este respins ci 
un anumit model, nu 
un complex bine ar
ticulat, o schemă a 
operei sint puse la 
îndoială ci o anumită 
incapacitate a „lite
rarului" de a șe ? 
dapta la realități noi. 
Chiar parodia unei 
opere clasice sau 
multele „demitizări11 
exprimă, împotriva 
aparenței. încrederea 
în modele. Dincolo 
de incliftația super
ficială de a ride de 
modelele vechi. ih 
mai toată literatura 
modernă există o ne
mărturisită aderență 
la modelele pe care 
pare a le disprețui 
(s-ar spune că litera
tura modernă este, 
in această tendință a 
sa, mai sentimentală 
decit melodrama). A- 
pelul. fie și parodic, 
la existența modelu
lui reprezintă o ten
dință de a supune și 
cea mai dezordonată 
inspirație unei norme 
ordonatoare. în fond 
parodia este o formă 
îriai subtilă de invi
die. A trimite sen
tențios la plimbare 
ideea modelului și a 
premeditării in ma
terie de literatură 
modernă dovedește, 
după opinia noastră, 
o neînțelegere chiar 
a literaturii de la 
care te revendici.

în fine, cine mai 
accentă azi că scrii
torul nu Știe ceea 
efe face ori că. mai

,,Pro amiciția" sau 
befie de cuvinte ?

O dovadă a efecte
lor pe care inspira
ția necontrolata de 
conștiința critică le 
poate produce citim 
in revista Ateneu 
(nr. 8 august) sub 
semnătura cunoscu
tului poet Radu Cir- 
neci. in rubrica sa 
„Pro amiciția“. în- 
cintat (oe bună drep
tate. de altfel) de 
„versurile" lui E- 
mil Brumam, poetul 
notează „acest simț 
al marii poezii olfac
tive. cu esențele și 
sublimările ei care 
te amețesc“, regre- 
tind insă absența e- 
senței supreme din 
universul acestei 
poezii. Iată, textual, 
regretul in cauză : 
,,Aproape că nu e- 
xistă miros, parfum, 
nuanțe gustative care

„BACH ORCHESTER DES 
GEWANDHAUSES" 

DIN LEIPZIG

Leipzigul ne trimite la Festi
val unul dintre cele mai intere
sante ansambluri camerale de 
azi: formația „Bach Orchester 
des Gewandhauses“.

Treizeci de muzicieni, activând 
pe lîngă cea mai veche formație 
simfonică germană (ansamblul 
Gewandhauses“ a fost constituit 

încă în secolul 18), ne. aduc din 

în loc de cronică muzicală

orașul Cantorului de la Sf. Toma, 
un ecou al operei marelui Johann 
Sebastian.

Constituită în anul 1962, for
mația este alcătuită din muzicieni 
de înaltă clasă, remarcați în ul
timii cițiva ani prin turneele lor 
în importante centre artistice eu
ropene.

Specialitatea formației este 
creația lui Bach.

Și în concertul pe care-l va 
prezenta în seara zilei de 12 sep
tembrie la Ateneul Român, for
mația din Leipzig a programat, 
alături de Simfonia de cameră de 
Peter Herman, patru capodopere 
bachiene : Suita nr. 2 în si minor. 

mult, este în folosul 
său și al cititorilor 
săi să se dezintere
seze de controlul, 
premeditat, al inspi
rației ori de natura 
și conținutul estetic, 
ideologic, moral al 
operei sale ? Nu ati
tudinea esteticii res
pinge modeltil ori 
premeditarea ci ab
sența acestei atitu
dini ori a conștiinței 
necesității ei. Dacă 
„modelul“, „schema" 
ori chiar sensul unei 
opere rărnine exclu
siv in seama critici
lor ori a publicului 
nu-i greu de dedus 
raționamentul cam 
rudimentar din care a 
izvorit un astfel de 
transfer : intrucît nu 
toată lumea are 
inspirație, scriitorul 
pare să revendice 
pentru sine rolul de 
responsabil al inspi
rației ptire iar ade
vărata responsabili
tate, aceea datoare 
să introducă ideea de 
valoare (estetică, i- 
deologică. morală 
etc.) in cuprinsul o- 
perei pure, e cedată 
cu o inocentă gene
rozitate categoriei 
largi a cititorilor, li
beri. deci, de a se 
folosi cum doresc de 
rodul dezinteresat al 
inspirației. Desigur, 
tot incercînd să de
ducem de unde izvo
răște nestăvilita pa
siune sistematizatoare 
cădem și noi îți exa
gerări și vulgarizări. 
Credem de aceea că 
teoriile, măcar ele. 
nu trebuie să fie lot 
atit de spontane și de 
r.epremoditatfe ca 
frumoasa inspirație.

să nu participe (la 
ce ? — n.n.) in poezia 
lui Brumaru 1 Și to
tuși. paradoxal, din 
acest paradis al poe
ziei culinaro-gas- 
tronomice lipsește 
Marele Domn : VI
NUL și rudele sale 
apropiate, care, sini 
Convins, i-ar fi au
reolat în plus poezia 
(aureola fiind, se 
știe, de esență li
chidă 1 — n.n.). Oare 
să fie medicul-poet 
atit de auster, un a- 
tît de convins anti- 
alcoolic incit niei in 
creația poetică să nu 
permită accesul a- 
cesta (greșeala de ti
par. probabil : aces
ta in loe de acestuia), 
elixirul care ne în
nobilează sufletul și 
ne înflăcărează ima
ginația (chiar și pe

cea poetică) ? Nu-mi 
vine să cred ! Și de 
aceea aștept cu în
credere volumul al 
doilea al poeziilor lui 
Emil Bruinaru“. Co
mentariile sint de 
prisos. Emil Bruma- 
ru va ține seama de 
observația critică a 
Colegului său și la o 
nouă ediție (sau vo
lum) va da Marelui 
Domn locul cuvenit. 
Să observăm însă, că 
in general. In rubrica 
din care am citat

De un tratament 
critic corespunzător 
șe bucură insă exce
lentul poet Emil 
Brumaru din partea 
lui Gheorghe Gri- 
gurcu (Familia — nr. 
8 — august). Cronica 
acestuia începe cu 
formularea satisfac
ției de a intilni (,Urt 
poet dintru inceput 
format“, dovedind a- 
poi prin citate și 
aprecieri judicioase 
superioara inteligen
ță literară a poetu
lui. Seriozitatea și 
probitatea tratamen
tului critic îl con
vinge pe cititor să 
accepte pe deplin o- 
biecțiile la tipul de 
poezie practicat cu 
succes de Emil Bru- 
ma.ru : ^Poetul ar 
putea trăi din ma
nierism eu atit mai 
înlesnit eu cit acesta 
ar li Situat intr-un 
cadru generos al 
momentiilbi : poezia 
„ă la Dimov“ e o 
cursă in care mai 
mulți tineri, mișefh- 
du-se eu maximă 
prudență pe sol. 
și-au Întins în schimb 
încrezători dreapta. 
„Cristalizarea“, ce 
devine o facilitate 
cind i s-a Surprins 
tăietura, n-ar trebui 
să reprezinte altefeva 
decit «pune poetul 
însuși (...). Versurile 
lui Emil Brumaru ne 
inspiră bucuria și 
tristețea Unfei mici 
perfecțiuni“.

Observații pătrun
zătoare, chiar dacă 
nu toate .sint de na
tură sa producă poe
tului cele mai mari 
satisfacții, face ace
lași critic scriind 
despre un alt tîfiăr 
poet remarcabil. Ge
orge Alboiu (Drumul 
sufletelor). Gheor- 
ghe Grigurcu fixează 
cu siguranță contex
tul liric, trece în re
vistă în chip convin
gător tonurile și

Dublul concert pentru vioară și 
oboi în re minor, Concertele 
hrandenburgice nr. 3 ?i nr. 4.

HENRYK SZERYNG

NUmele marelui violonist mexi
can nu mai cere desigur nici un 
fel de prezentări speciale pentru 
iubitorii muzicii din țara noastră.

Neuitatul simfonic de la a ll-a 
edific a Festivalului „George 
Enescu", în care Henryk Szeryng 
a interpretat — într-o singură 
seară — trei mari pagini ale is
toriei literaturii violonistice —

concerte de Bach, Beethoi-en, 
Brahms — a autentificat din plin 
posibilitățile violonistului.

Născut în 1918, elev al lui 
Karl Flescli, Henryk Szeryng 
parciirge, începind din anul 1933, 
treptele consacrării artistice.

La actuala ediție a Festivalu
lui „George EneScu", Henryk 
Szeryng ne oferă, pe de o parte, 
în simfonicul Orchestrei Radio- 
televiziunii din 7 septembrie, un 
opus niozartian — Concertul nr. 
7 în re major — iar pe de altă 
parte, în după-amiaza zilei de 6 
septembrie un recital în care va 
interpretă alături de lucrări cu
noscute de Beethoven, Brahms, 

„beția de cuvinte“ e 
chef in toată regula- 
Dovezile de priete
nie răspindite lunar 
de Radu Cimeci pbt 
fi suspectate de ne- 
sirccritate de către 
cei cărora le sint 
destinate intrucît ele 
nu par să izvo
rască atit din ti
tlul rubricii cît mai 
degrabă din „înflăcă
rarea imaginației" a- 
ureolată (!) de „eli- 
xirurile care ne înno
bilează sufletul“.

Spirit critic și 
luciditate

„geografia“ spațiului 
poetic dar nu ezită 
să amendeze ceea efe 
din punctul său de 
vedere i se pare su
perfluu : „Dar in po
fida tablourilor tene
broase, a turnurii a- 
pocalipliee pe care o 
iau poemele, trebuie 
sA considerăm aceas
tă producție drept o 
explozie de energie 
vitală eonstrinsă. 
Deși ni se vorbește 
despre o „.jale înal
tă", despre „o vale a 
somnului neagră“, 
despre „un astru 
trist", despre „o tin- 
guire cosmică“, des
pre „timpul stinge
rii“, despre prăpa
stia „ce din degetul 
mie se deșiră“, des
pre plingerea care 
„fără trup colindă și 
fără speranță“, aceste 
elemente sini atit de 
inerfemenit grave, de 
nenuanțate, incit nu 
ne vine greu să bă
nuim sub straiul lor 
de zgură o criză ti
pică de creștere a 
unei conștiințe (...). 
Romantismul juvenil 
este intolerant, in- 
element, neîncreză
tor in tot ce nu e 
propria sa expresie . 
în concluzie el reco
mandă : „Prin depă
șirea retoricii, meta
fizice sperăm ca 
George Alboiu să ne 
dea o certitudine“,

E de presupus că 
talentul remarcabil 
al celor doi poeți nu 
va avea nimic dfe 
suferit, din contră, 
din astfel de obiec- 
țiitnl critice făcute 
sub regimul deplinei 
lucidități. Manieră 
mai proprie criticii 
viguroasei poezii ti
nere decit aceea 
care, decurgind din 
nefericitul divorț în
tre inspirație și spi
ritul critic, e simplă 
beție de cuvinte.

LECTOR

Debussy, Julian Cdrillo și o pie
să românească : Zingarella de 
Stan Golestan.

PAUL KLECKI

Alături de André Previn, Paul 
Paray, . Wolfgang Sawalish — 
Paul Klecki este cel de al pa
trulea șef de orchestră străin care 
va apare la pupitrul simfonicelor 
ce vor avea loc în cadrul marii 
sărbători a muzicii românești ce 
va fi inaugurată la 5 septembrie.

Născut la Lodz în Polonia, 
Paul Klecki pășește de timpuriu 
în arena artistică internațională, 
devenind profesor la Conservato
rul din Lausanne, director ol 
Festivalului de la Lucerna.

Dintre momentele deosebite 
ale carierei sale dirijorale amin
tim acelea în care Toscănini l-a 
invitat să dirijeze o serie de con
certe în Italia ; Paul Klecki în
treprinde în 1958 un turneu în 
S.U.A. unde va rărnine de altfel 
cîțiva ani ca djrecțor al Orches
trei simfonice din Dallas.

La București, Patd Klecki va 
conduce în seara zilei de 16 sep
tembrie un concert al Orchestrei 
Simfonice a Radioteleviziunii în 
care au fost programate VvertHra 
la „Oheron“ de Weber, Concer
tul pentru vioară și orchestră de 
Brahms (solist — Ion Voicu) și 
„Eroica" beethoveniană.

IOS1F SAVA

Cititorul acestui roman poate 
avea sentimentul iritant că lumea 
de care a luat cunoștință l-a de
zamăgit prin chiar forța cu care 
i s-a relevat și, la capătul unei 
lecturi cu multe elemente dd fas
cinație, el poate regreta tocmai 
ceea ce i-a plăcut mai mult. Un 
real sentiment de insatisfacție 
izvorășete din natura precară a 
echilibrului de forțe pe care îl re
prezintă personajele și relațiile 
lor. Un prozator care manifestă o 
înclinație prea vizibilă pentru un 
personaj este în același timp dis
pus să-l facă sarcina prea ușoa
ră. Pregătiți pentru o „miză“ 
mare, ne simțim frustrați cînd e- 
nergia unui personaj se consumă 
în întreprinderi sub nivelul posi
bilităților ltii. In romanul lui 
Bujor NedelcoVici — de un nivel 
oricum deasupra mediei — se 
produce aefest bizar dezechilibru 
între memorabilul Petran, țăran 
orășenizat, deținător de mari re
surse umane și valoarea uneori 
mai mult decit modestă a „sarci
nilor" artistice încredințate. „Ulti
mii“ sîrit sau par, schematic vor
bind, ultimii deținători ai unor 
virtuți ori vicii sociale. D-na 
Rujinski duce în Spate avatarurile 
și eșecurile miei periculoase abu
lii sociale care în plan fizic i-a 
adus un soi de încremenire fanto
matică iar în structura morală a 
creat tin complex de vinovăție 
perpetuă. Ființă înzestrată cu 
știința rolului potrivit fiecărui in
terlocutor, ea cade în chip ne
cesar victimă instinctului justițiar 
fără greș al tenacelui „dezrădăci
nat“. Petran. scutit, prin inoc’"’*ă 
nealterată, de simțul aparențelor 
înșelătoare este „insensibil“ la 
orice fol (în fond a ști să joci în- 
semnînd o ipocrizie cultivată is
toric sau... estetic). F.I. care nu 
joacă nici un rol, căruia istoria, 
trecutul, nu i-â transmis ca moș
tenire nici o mască ci numai ade
vărul gol, are supremul avantaj 
de a nu ști să facă jocul nimănui. 
Toate simulările d-nei Rujinski 
trec pur și simplu neobservate. 
Nti fe vorba dfe a-și propune să 
nu se lase impresionat dar el nu 
comunică în nici un fel și cu nici 
unul din multiplele travestiuri 
ale eroinei. Singura legătură, în 
planul căreia el și sesizează cu 
justețe ce se întîmplă, este cea 
impusă de funcțiunea pe care o 
îndeplinește : aceea de a duce 
lunar pensia soțului d-nei Rujinski. 
în această calitate și nu datorită 
unei intuiții de alt ordin, el des
coperă crima de care se teme d-na 
Rujinski. Tocmai deplina neade- 
ranță lâ destinul acesteia îi crea- 
ză statutul de deținător al sum
brului adevăr. Aparenta sa insen
sibilitate ca și muțenia sau tena
citatea cu care urmărește să facă 
numai ceea ce crede că se cuvine 
să facă (are mari ezitări să înmî- 
neze soției pensia soțului, fură un 
cadavru de la spital pentru a-1 
îngropa, o silește pe Alberta să 
declare furtul comis etc.) expri
mă toate la uli loc un caracter in
destructibil, lipsit de conștiința 
duplicității. Forța lui vine dintr-o 
aparentă stereotipie de compor
tament. „Dezrădăcinatul“ înde
plinește fără să știe funcțiunea 
unui imjilacâbil ceasornic al 
destinelor pe care le vizitează, în 
umil interes de serviciu, la ace
leași ore ale zilei, ureînd și cobo- 
rînd metronomic scările, aseul- 
tind fără niei tin comentariu pro-

(Vrmare din pag. I) 

educații teatrale elementare a 
„publicului larg" ; celălalt va 
însemna contribuția noastră la 
progresul artei spectacolului.

De o rotunjime logică perfec
tă. acest raționament suferă dfe 
un singur cusur : este în între
gime fals, din pricina neadevă
rului conținut în premisa sa ini
țială. Este inexact că publicul 
larg, care ocolește sălile de tea
tru. ar fi, în totalitatea sa, un 
public necultivat. O mare parte 
din acest public s-a familiarizat, 
în școală, cu capodoperele marii 
literaturi naționale și universale. 
O mare parte din acest public 
face să se epuizeze într-o sin
gură zi tirajele impunătoare ale 
unor cărți de serios nivel intelec
tual. O mare parte din acest pu
blic urmărește zilnic la televi
zor nu numai emisiunile de sport 
și de muzică ușoară, ci și tran
smisiile — uneori foarte elevate 
— de teatru și de film. Acest 
public este numai nfefamiliariz.at 
cu teatrul — atunci cînd nu este, 
deseori pe bună dreptate, dezi
luzionat de teatru. Și este o 
eroare fundamentală a-1 trata ca 
pe o masă necultivată, care 
nu urmărește în actul teatral 
decit emoțiile mediocre. Eroarea 
devine și mai mare atunci cînd 
ne închipuim că asemenea emo
ții îl pot apropia trfeptat de în
țelegerea artei autentice. Dim
potrivă : în psihologia unui pu
blic solicitat mereu de reprezen
tații minore, se instalează, cu 
vremea, ideea că teatrul este în 
exclusivitate un loc de divertis
ment. Crescut la școala lui Fey- 
deau și Labiche, a lui Robert 
Tbomas și Dominicpie Nohain, 
acest public nu va pretinde 
niciodată teatrului să-i ofere 

priu ceea ce i se relatează. Ne
atenția lui la aparențe, la ceea ce 
se spune, este o neatenție reală, 
netrucată. D-na Rujinski își epui
zează întregul trecut, povestin- 
du-1, fără a-1 abate o clipă dfe la 
obsesia ochelarilor sparți ai celui 
ucis. Povestirile ei patetice nu 
răscumpără ci numai âmînă di
vulgarea crimei. Ideea subtilă pe 
care o avansează în relația cu 
Petran — supraviețuirea prin le
gendă, prin povestirea trecutului 
— nu creează nici un fel de at
mosferă propice complicității. 
Simțul vieții este mai puternic 
decit orice subtilitate și eroul re
zistă cu o uimitoare neadaptare 
valului de ihtzii țesute de subti
la femeie. Ii lipsește chiar instru
mentul adaptării și conversațiile 
celor doi (de fapt monologul 
d-nei Rujinski) conțin în fond ufi 
ridicol enorm ascuns de aerul pa
tetic al confesiunii. Scriitorul îi 
creează, în mod justificat, un re
gim privilegiat de personaj ex
cepțional. și izhutfește să-1 menți
nă în acest fel pe tot parcursul 
romanului. Petran ni.se impune

atit de mult încă de la primele 
apariții incit celelalte, indifereiit 
de interlocutori și chiar de fâbte, 
sînt la fel de prestante. copleși
toare. E aproape incredibilă preg
nanța lui, așa cum, de exemplu, 
un mare actor rezolvînd roluri 
mărunte nu încetează să ni-1 evo
ce. independent de ceea ce este 
pus să facă, pe acela pe care-l 
știm. Dar poate că tocmai acest 
contrast, de factură teatrală, in
dică o inteligență artistică sigură 
de efectul procedeului. Petran 
este un mare actor de dramă uti
lizat în dramolete. Fascinația do
minatoare pe care o exercită ne 
fâee să ignorăm ceea ce întreprin
de. întinsul duel cu d-na Ru
jinski, de ' pildă, este încă de la 
început cîștigat de poștaș și citi
torul sustras fascinației, create de 
primele pagini îi poate reproșa pe 
bună dreptate .scriitorului că îl 
menține în chip artificial. La fel 
este evident că dună prima apa
riție a inocentei Albefta rostul ei 
îrtcetează oricît ar mai fi chemată 
îri scenă. Pe de altă pârte, într-un 
sens mai general, aproape toți 
ceilalți suferă de parțiale asemă
nări cu Petran, la un moment dat 
fiind tentați să crfedem că ei 
chiar sînt imagini degradate ale 
acestuia. In orice caz, romanul 
are un ciudat mod de a se men
ține împotriva lui însuși : consti
tuit de la primele pagini prin 
fixarea naturii relațiilor tuturor 

idei ; se vâ mulțumi să le gă
sească în lecturi sau în muzică 
și ml va vehi la teatru decît â- 
tunci cînd va voi să se „destin
dă“. Cind va găsi altceva, vâ fi 
derutat și va capitula fără în- 
tîrziere...

Realitatea este, desigur, mult 
mâi nuanțată decît această sche
mă. Un lucru rărnine însă incon
testabil : că strategia divertis
mentului minor că mijloc de edu
cație teatrală treptată este

„Diver
tisment“

falsă; și că ducè cel mai adesea 
la rezultate contrare.

Nu e mai puțin adevărat, pfe 
de altă parte, că evoluția tea
trului contemporan, ca a orică
rei arte, devansează adeseori 
evoluția posibilităților de recep
tare ale publicului. Teatrul fiind 
însă o artă care nu poate trăi 
fără un public imediat (publicul 
nefiind uri simplu receptor, ci un 
component al teatrului, ‘unul 
din „fundamentele sale princi
pale", curii îl definea Meyer- 
hold), această contradicție do- 
bîndește o factură dialectică, 
aptă să stimuleze evoluția ambi
lor săi termerii nu prin concesii 
reciproce, ci printr-ui transfer 
viu și fertil al ideilor. Dintr-im 
asemenea proces s-au născut, 

cti Petran el se șî consumă idéo
logie și estetic de la început. Cea 
mai mare parte nu face decit Să 
confirme situația, ori încordare» 
creată la început. Episoadele 
reiau mai toate „exemplificarea“ 
aceleiași pregnanțe invincibile a 
eroului principal. Pînă la urmă 
această mică lume cu mari cali
tăți, cu mari aspirații ori numai 
ambiții nu rezolvă nimic : în 
ciuda evidenței Petran estfe acu
zat pe baza . aparențelor pe car« 
nu înțelege să le dezică (pen
tru că ii-are simțul lor). Cristo 
(melodramă curată) moare cu edi
ficiile pe bîrtié, Alberta rămînfe 
dezorientată de neputința puter
nicului personaj, singură d-nâ 
Rujinski moare împăcată cu ilu
zoriul și nefastul mesaj âl trecu
tului său.

Sîhtem deci nevoiți să recu
noaștem că forța lui Petran e sta
tică, încremenită, ceea cê numai 
în parte corespunde „utilizării“ 
lui minore în raport cu energia 
uriașă pe care o deține dar ne
valorificată în sensul romanului. 
Personajul (ca și celelalte, în gra
de diferite) copleșește cu rmilt 
viața puțină care i se dă. E greu 
dacă nu irnoosibil să stabjlim cu 
precizie unde începe d-’ .-tul ar
tistic : în orice caz âgolo undfe 
drama reală a personajului înce
tează de a ne mai surprinde 
din cauza repetiției. Dar concèn- 
trînrl în paginile sale abulia pri
mejdioasă à d-nei Rujinski (pen
tru carfe aviOâfifelfe sînt „jucării de 
sidef“ și care află că războiul „se 
sfîr.șisfe“), inacțiunea bolhavuliii 
Cristo, letargia lui Fabian. boè- 
rna ineficace à lui Toma Trotn- 
pfetiStu, inocența cam iresponsabi
lă (sau amorală) â Albert« și îft- 
stiși Statismol masiv âl depozitu
lui dé virttiți slab utilizate carfe 
feste Petran, romanul se încărcă 
pê nesimțite de 0 substanță grea, 
eițiloaivă, întocmai ctim pămîrilul 
nfecultivât, lăsat în paragină sufe
ră agresiunea buruienilor cu ră
dăcini adinei. Este timpul să spu
nem că puterea de a crea dih 
aparențe mihiffiB și stereotipe o 
energie agresivă, capabilă dé a 
rezolvă, artistic vorbind, sarcini 
mult mai mari este aceea pe care, 
sfîrsind lectura romanului, stnterh 
înclinați să o regretăm. Adică, 
așa cum spuneam la început, 
sentimentul că ne aflăm în fata 
unui prozator care își consumă 
mari calități pfe mize mici festS 
supărător, eu âtit mâi mult cu cît 
Bujor NfedelcOvici nu-i. astăzi, 
singurul prozator de acest tip. Cu 
vocații mari dar fexclusivfe vom 
avea deseori ocazia de à réléva 
române echivalente unei dedica
ții pentru un singur personaj. O 
îndrăzneală deplin asumată în 
abordarea problemelor mai adinei 
pe care le. implică simplele „ca
zuri“ literare precum și atenuarea 
dâcă fiu abandonârfeă utilii oare
care estetism moral (a descrie 
„frtimos“ simple cazuri pa ologi- 
ce, â stiliza 1a rifesfîrșit una și 
aceeași puritate adolescentină ori 
pur și simplu ipostazele inefica
cității abulice și sedentarismului) 
sînt mâi imperioase ca oricând ă- 
cum cîhd talentele fragile, ârti- 
zânele sînt totuși copleșite dfe 
atîtea puternice vocații dfe crea
tori cè par de anvergură. Cfe] trtâi 
rfecènt însă rtU Ultimul feste Bu
jor Nèdelcovici.

C. STANESCU

în ultimelfe stagiuni, spfecfacolfelfe 
cele rnai remarcabile, spectaco
lele eârfe, contînd pe înclinația 
firească a publicului către femo- 
ție, către strălucire, către specta
culozitate, âu dat acestor însu
șiți coloana vertebrală a unei 
meditații artistice limpezi și pro
funde. lJrin D-ale carnavalului și 
Livâilâ cu vișini, prin Opera dfe 
trei parale și Leonce și Lena, 
prin Troiltis și Cresida și Nepo
ții! lui Rameau, prin Rinocerii și 
Dispariția Iui Galy Gay, prin 
Tango și M ovzeck,, prin Victi
mele datoriei și Prețul, prin Ar- 
den din Kent și Omul cel bun 
din Sîeiuan, cei mai burii din
tre regizorii noștri au făcut de
monstrația, pfe deplin convingă
toare, că între actul teatral au
tentic și receptivitatea publicului 
celui mai larg nu există un di
vorț care să scuze proliferarea 
subproduselor de divertisment. 
Aria acestor regizori, într-o con
tinuă și spectaculoasă evoluție, 
a pus bazele unei variante au
tohtone de teatru popular, în 
înțelesul cel mai deplin al cu- 
vîntului ; un teatru în care 
efectele artistice cele mai sub
tile se oferă cu generozitate în
țelegerii celfei mai largi ; un tea
tru în care emoția pură și proas
pătă nu exclude, ci își încorpo
rează meditația ; un teatru îri 
care „plăcerea publicului“ $i 
„succesul de casă“ încetează 
de â mai fi noțiuni comerciale și 
devin simptomele certe ale în
toarcerii teatrului la rațiunile 
sale de fexistență.

Cînd asemenea spectacole, iu
bite de toți și accesibile tuturor, 
există, cînd marele lor succes ga
rantează maturitatea spirituală a 
publicului românesc, strategia 
falimentară â „educației prin di
vertisment" își pierde și ultimele 
scuze.

I

ma.ru
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Vizita președintelui Sw» »wi *

Republicii Democratice Congo,
—

J oséph-Désiré Mobutu [

! CUPA U.T.C.
I LA OINĂ I FOTBALUL ROMÂNESC IERI,

■(Urmare din pag. T)

Panorama Titanului — acest 
„oraș satelit“ al Bucureștiului — 
face o impresie deosebită. Blocu
rile svelte, impunătoare, însumînd 
aproape 40 000 de apartamente, 
marile complexe comerciale, edi
ficiile culturale amplasate aici 
Ocupă aproximativ 700 ha.

La întretăierea bulevardelor 
Leontin Sălăjan și Baba Novac, 
în fața unei machete a comple
xului Titan, arhitectul șef adjunct 
al Capitalei. Traian Stănescu, pre
zintă președintelui Mobutu prin
cipalele cvartale de locuințe con
struite și perspectivele de dez
voltare urbanistică și arhitectu
rală a cartierului.

Șeful statului congolez apre
ciază concepția arhitectonică ori
ginală, calitatea construcțiilor,

amplasarea acestora în largi zone 
verzi. Oaspeții află că în Titan 
vor fi construite încă 30 000 de 
apartamente, cartierul urmînd să 
cuprindă în final circa 220 000 de 
locuitori, adică tot atîția cît nu
mără un oraș de mărime medie 
din țara noastră.

Se vizitează apoi un mare com
plex comercial din apropiere.

Cartierul Titan este cunoscut 
și ca o puternică zonă industrială 
a Capitalei, unde sînt amplasate 
cele mai mari întreprinderi bucu- 
reștene. Interesîndu-i în mod de
osebit construcția de mașini- 
unelte și agregate, oaspeții con
golezi vizitează întreprinderea 
„F.M.U.A.B.“, unitate reprezen
tativă a industriei grele ro
mânești. Marca de fabrică 
„F.M.U.A.B.“ este apreciată în 
peste 20 de țări de pe toate con-

Vizita soției președintelui

Soția președintelui Republicii 
Democratice Congo, Marie-An- 
toinette Mobutu, însoțită de per
soane oficiale române și congo
leze, a vizitat miercuri dimineața 
instituții social-culturale destina
te copiilor din Capitală. La Spi
talul clinic de pediatrie „Emilia 

.Irsa“, distinsele oaspete au fost 
întîmpinate de un grup de me
dici în frunte cu conf. univ. dr. 
Mircea Maiorescu. care a făcut o 
succintă prezentare a acestei uni
tăți spitalicești.

Parcurgând diferite cabinete, 
secții, săli de operații și saloane 
ale clinicii, soția președintelui 
Republicii Democratice Congo 
urmărește cu interes explicațiile 
care evidențiază strădaniile per
sonalului medico-sanitar al insti
tuției pentru redarea sănătății u- 
nor tineri pacienți, sprijinul pri
mit în această nobilă misiune din 
partea statului român.

Se parcurg apoi bulevardele 
orașului, spre Dealul Cotroceni- 
lor, unde, într-un cadru îneîn- 
tător, se. înalță Palatul Pionieri
lor, îndrăgit, de. mii de copii ai

Capitalei. Pe aleile sale,, micile 
gazde, purtînd cu mândrie unifor
ma pionierească sau pitorești cos
tume naționale, fac o caldă pri
mire oaspeților.

O fetiță rostește un Cuvînt de 
bun sosit, transmițând salutul 
pionierilor români.

Apoi, în sala de consiliu, Vîr- 
giliu Radulian, președintele Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor, prezintă activitatea 
variată care se desfășoară în să
lile Palatului. Oaspetele sînt con
duse prin . cîteva dintre numeroa
sele cercuri. Admirând munca 
micilor artisțe din cercul de artă 
populară, soția președintelui Mo
butu arată că și ea conduce, în 
țara sa, un centru asemănător 
frecventat de 1 000 de fetițe.

în sala de spectacole are loc 
un scurt program artistic deschis 
printr-un concert de fanfară și 
continuat cu cîntece și dansuri ’ 
populare, a căror reușită inter
pretare atrage micilor artiști a- 
plauzele călduroase ale vizita
toarelor.

tinentele lumii ca o emblemă a 
produselor de mare tehnicitate 
— mașini-unelte grele, cu carac
ter de unicat, strunguri carusel, 
cu diametru pînă la 3 600 mm, 
mașini de alezat și frezat.

Ministrul industriei construcți
ilor de mașini, Ion Avram, direc
torul general al întreprinderii, 
Aurel Bozgan, înfățișează oaspe
ților profilul unității și dau rela
ții asupra caracteristicilor prin
cipalelor fabricate.

La sfîrșitul vizitei, președintele 
Republicii Democratice ■ Congo 
mulțumește pentru explicațiile 
primite și înscrie în cartea de o- 
noare a unității cuvinte elogioase 
despre hărnicia și talentul con
structorilor noștri de mașini- 
unelte și agregate, urîndu-le noi 
succese.

Muncitorii fabricii, întregul co
lectiv al F.M.U.A.B., au salutat 
cu căldură pe șeful statului con- 
golez.

Din nou coloana de mașini, es
cortată de motocicîiști, străbate 
Capitala, trecînd de data aceasta 
pe lîngă impunătoarele construc
ții din Piața Universității — Tea
trul Național și Hotelul „Inter
continental“, îndreptîndu-se spre 
Muzeul Satului.

Sub arcadele de la intrare, pa
voazate cu drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Democratice Congo, 
președintele Joseph-Desire 
Mobutu este salutat de Ion Brad, 
prim-vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat peptru Cultură și 
Artă. Directorul Muzeului, Gheor
ghe Focșa, prezintă distinșilor 
oaspeți acest tezaur de etnogra
fie care atestă talentul 
poporului nostru și 
trăsăturile specifice 
populare românești.

La plecare, șeful statului con- 
golez și-a împărtășit impresiile în 
cartea de onoare a Muzeului Sa
tului.

In tot timpul vizitei prin Ca
pitală, mii de bucureșteni au sa
lutat eu cordialitate pe oaspeții 
congolezi.

ÎNAINTE
DE START

Marele turneu final dotat cu 
„Cupa U.T.C, la oină“ debutează 
astăzi, la ..masa verde", cînd au 
loc validările celor 20 de echipe 
participante și ședința tehnică. 
Așa cum arătam și în relatarea 
noastră de ieri, turneele de califi
care pentru finale, disputate sub 
forma celor opt zone, n-au fost o 
simplă formalitate. Pentru că — 
șl aici este o dovadă grăitoare a 
extinderii acestui frumos sport, cu 
precădere prin cuprinderea lui in 
agenda competițională U.T.C. — 
din totalul celor 39 de campioane 
județene (stabilite, pentru prima 
oară, la această ediție !) aproape 
tot atîtea emiteau, de drept, pre
tenții la ocuparea unuia din cele 
20 de locuri. Aveam să aflăm a- 
ceasîa cu ocazia unei informări 
operative ce a avut loc în cadrul 
Secției Sport a C.C. al UIT.C., la 
care au participat observatorii 
special desemnați de către Comisia 
centrală de organizare. în toate 
cele opt zone. Și nu este lipsit de

(Agerpres)

AGENDĂ
» 1 Primire la 

Consiliului
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit miercuri la amiază în 
vizită protocolară de prezentare 
pe Roy Robert Fernandez, am-

președintele
de Miniștri

basadorul Australiei fa București. 
La întrevedere, care s-a desfă

șurat într-o atmosferă cordială, a 
participat George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
Miercuri dimineața, tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit delegația 
asociației de prietenie sovieto- 
română condusă de Mihail Ser- 
gheevici Kurianov, redactor șef 
al revistei „Agitator“ a C.C. al 
P.C.U.S., care a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră și a 
participat la manifestările prile-

juite de cea de-a 26-a aniversare 
a eliberării României de sub ju
gul fascist.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, au luat parte Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
și Mihail Boșianu, președintele 
Consiliului General ARLUS.

A fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești.

• •••••

eu
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tuși să spun că o bună parte din 
utilajele constructorului sînt fo
losite cam la acest mod.

Reținînd aprecierea beneficia
rului, îl abordăm pe omul de ne 
tractor, pe nume Tudor Sovlovski.

— Merge treaba ?
— Trebuie...
— Dar acum de ce stați ?
— Ia, mă mai odihnesc și 

nițel. Trebuie...
Că intr-adevăr, trebuie, n-are 

nimeni nimic împotrivă. Am 
văzut însă cum, și de cînd se 
odihnea dumnealui.

Printr-o Hotărâre a conducerii 
partidului, anul trecut a început 
aici, în inima Bărăganului, con
strucția unui mare combinat chi
mic ele îngrășăminte pe bază ele 
azot. Bațiunea edificării acestui 
combinat în această zonă agri
colă de bază a tării este evidentă. 
Prin cele 240.000 tone de sub
stanță activă pe care o va pro
duce anual, combinatul chimic va 
avea un rol hotărîtor în sporirea 
producției de cereale în Bărăgan. 
La înălțarea sa participă con
structori încercați, aceeași care au 
urcat și coborît mai toate sche
lele combinatelor chimice ridi
cate în ultimii 20 de ani în țară 
și cu care industria noastră so
cialistă se mîndrește pe bună 
dreptate. Această nouă unitate a 
chimiei românești va fi o nouă 
nestemată ce se adaugă pe bla
zonul constructorilor. Cei pre- 
zenți aici aparțin întreprinderii de 
construcții și montaj — Bucu
rești (antreprenor general), pre
cum și întreprinderilor de mon
taj, de instalații și lucrări speciale

din București. Sînt firme de alt
fel renumite. în mai puțin de un 
an de zile de la prima 
de tîmăcop combinatul 
filează astăzi în toată 
lui. Construcția a trecut 
tape și momente deseori 
pe care constructorii au știut 
însă să le depășească eu o deo
sebită pricepere.

Pe ansamblul său însă șantie
rul Combinatului chimic din Slo
bozia este în afara graficului, o 
serie de lucrări importante fiind 
întîrziate. Pe semestrul I con
structorii n-au realizat din planul 
valoric decît aproximativ șapte
zeci la sută. Cauzele și explica-

lovitură 
se pro- 
măreția 
prin e- 
dificile

creator al 
oglindește 
ale artei

Miercuri a plecat la Moscova 
o delegație a Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, formată din prof. univ. 
dr. Stanciu Stoian, secretar gé
néral, și loan Botar, membru în 
Comitetul de conducere al ligri, 
care va face o vizită în Uniunea 
Sovietică, la invitația Comitetu
lui sovietic de solidaritate 
poarele afro-asiatice.

eu po-

părăsit 
Ewald

Miercuri, 26 august, a 
definitiv țara noastră. 
Moldt, ambasadorul Republicii 
Democrate Germane în Repu
blica Socialistă România.

Intre 28 august și 3 septem
brie, capitala țării noastre va 
găzdui o prestigioasă manifesta
re ‘științifică internațională : 
Congresul internațional pentru 
promovarea limbii și literaturii 
latine organizat de un comitet 
român — condus de prof. dr. 
docent N. I. Barbu — sub auspi
ciile Academiei internaționale de 
studii latine.

(Ageipres)

la locul de muncă ale unor sa- 
lariați. Am pornit în articolul de 
față de la o astfel de abatere, de 
la irosirea timpului de’ muncă, de 
la folosirea neeconomicoasă a uti
lajelor, tocmai pentru că nu a 
fost un caz izolat pe care l-am 
întPnit.

împreună cu tovarășul Gheor
ghe Pinzaru, președintele comi
tetului sindicatului, întreprindem 
un raid pe șantier. Prima între
bare : cum sint folosite utilajele ? 
Ne atrage atenția o macara turn 
de 40 de tone, aflată într-un re
paus prelungit. Cîțiva muncitori 
se agită pe lîngă ea.

— Ce s-a întîmplat ?

AZI. DAR MAI ALES MlINE !
y

importanță să relatăm cîteva a- 
mănunte : la zona Tîtgu .Jiu, pen
tru turneul celor 5 echipe âu fost 
editate șl răspîndite 2 000 de afi
șe ; la zona Buzău — a rezultat 
din comparații — s-a realizat cea 
mai bună colaborare cu organele 
tehnice ale C.J.E.F.S. Tot aici, s-a 
înregistrat și cea mal scăzută me
die de vîrstă a unei echipe : „Și
retul“ — Suraia (Vrancea) — 17 
ani ; la zona Suceava, s-au „bă
tut" două dintre cele mai bune 
(probabile) echipe ale finalelor : 
„Biruința“ Glierăești — campioa
nă ,,en titre“ și „Avîntul“ Frasin. 
Disputa lor o vom vedea reeditată 
la București ; la zona Pitești, sin
gurul turneu cu 4 campioane ju
dețene (în celelălte 7 zone au 
participat cîle 9) s-au înregistrat, 
din păcate, cele mat multe scă
deri : nici un arbitru local (au 
oficiat trei arbitri bucureșteni. de 
la C.P.B.), o eliminare de jucător 
din echipa Dîmboviței (formație 
care s-a remarcat doar prin indis
ciplină). și o echipă care a venit 
doar „să vadă Ptteștlul...“ (cam
pioana județului Olt).

Dar iată șl PROGRAMUL, pe 
ore, aT finalelor- de pe stadionul 
„Tineretului“ : vineri — între o- 
rele 8,30—9, festivitatea de deschi
dere ; apoi de la 9—13 și 16—19, 
orar valabil și pentru sîmbătă au 
loc întrecerile în cadrul grupelor ; 
duminică — ultimele jocuri din 
grupe între 9—13 șl finala, între 
orele 13—14 după care va urma 
festivitatea de închidere.

VIOREL KABA

La Galați a fost inaugurat un 
modem complex sportiv. Primele 
două obiective ale acestuia care 
și-au deschis porțile sînt: bazinul 
de înot și popicăria. Bazinul are 
lungimea de 50 metri și o 
adâncime de 2,20 metri, este de
servit de o stație de filtrare și 
încălzire a apei. Popicăria este 
acoperită, are patru piste, o tri
bună pentru 250 locuri, vestiare, 
instalații sanitare și alte depen
dințe.

(Agerpres)

vecină. Dar fiindcă și această 
macara își avea sarcinile ei, a fost 
luată la rîndu-i în primire, pen
tru timpul cît titularul lipsea, de 
un constructor oarecare. L-am 
găsit în plină activitate.

— Adineauri, v-am văzut lu- 
crînd la confecționarea cofrajelor. 
Sfnteți cumva și macaragiu ? Sîn- 
teți autorizat să lucrați la pupi
trul ei ?

— Nu. Meseria mea este de 
dulgher, dar zisei că ridic mate
rialele astea. Ne trebuie, acolo 
sus...

Iată cum un act de indisciplină, 
aparent izolat, determină pertur
bați! care depășesc -mult impor-

1 Categoric, reeent-incheia- 
tul campionat nu ni se va 
șterge așa ușor din memo
rie. Cel puțin nouă, fotba

liștilor, ca și antrenorilor noș
tri, ca și tovarășilor din sec
țiile cluburilor. De ce ? Pentru 
că ne-a impus condiții inedite 
de activitate. Campania mexi
cană. universitarele. meciurile 
din Cupă, plus competițiile ex
terne oficiale, plus amicalele 
interne și internaționale au im
pus periodizarea duminică- 
miercuri a partidelor din cam
pionat,' punindu-ne față-n față 
cu eforturi pe care nu ]e mai în
cercasem. Dacă ar fi numai a- 
ceastă experiență (cu rezultate, 
desigur, diferite de la o echipă 
la alta) și tot am putea spune 
că fotbalul nostru a avut de cîș
tigat de pe urma recent încheia
tei competiții... Dar întrebarea 
anchetei se referă la eiștigul
calitativ — și sub acesț raport, 
sincer să fiu, nu știu încă ce 
să răspund. Sigur câ atit parti
dele din preliminariile pentru 
Mexic, cit și meciurile „Mun- 
dialului", văzute de noi toți, au 
trezit dorința fiecărui antrenor, 
fiecărui jucător, de a împrumu
ta cite ceva din lucrurile bune 
văzute acolo. Mie însumi mi s-a- 
ntîmplat să mă surprind îi>- 
cercind la a'ntrenamente pro
cedee pe care le văzusem cu o 
seară inalnte pe micul ecran și 
același lucru l-am observat la 
toți colegii de echipă. La fel, 
în mai toate ședințele de pregă
tire. antrenorii noștri își for
mulau indicațiile tehnico-tac- 
tice pornind in mod firesc, ne
deliberat, de la cele mai bune 
experiențe ale finalistelor mexi
cane. Cite din acestea au și fost 
puse în practică în timpul parti
delor ? Desigur, foarte puține. 
Cite vor fi folosite de acum în
colo ? Sînt convins că mult mai 
multe. După ce i-ai văzut evo- 
luind. la forma lor maximă, pe 
Jairzinho și Gerson, pe Ove- 
rath și Seeler. pe Riva și Ma- 
zurkievicz, este imposibil să râ
mi i ..necontaminat“. Măcar in 
ceea ce privește cota aspirații
lor personale... In ce măsură a 
corespuns campionatul aspira
țiilor mele ? Dacă pun la so
coteală titlul de golgeter, cuce
rit de mine, am toate motivele 
să fiu satisfăcut. Dacă, insă, a- 
preciind lucid, ajung la conclu
zia câ numărul golurilor mar
cate..de ..cel mai eficient jucă
tor al competiției noastre“ este, 
totuși, prea mic față de cel în
registrat, la același,, capitol, in 
campionatele multor altor țări și 
chiar, fără înfunjurare. față de 
posibilitățile mele reale — a- 
tunci, desigur, dimensiunea sa
tisfacției se micșorează. Nu însă 
pînă Ia pesimism. Pentru că o 
bună parte din acest campionat 
eu am jucat, tactic vorbind, nu 
„căutind golul“, ci incercind să 
creez pentru coechipieri situa
ții de gol. în măsura în care, 
Bună aprecierea antrenorilor, 
publicului și presei, m-am a- 
chitat destul de bine de această 
sarcină, înseamnă că acest cam
pionat mi-a adus plusul de ma
turizare și măiestrie, cît de mic, 
pe care-1 caută orice sportiv 
cînd își face bilanțul unei etape 
de muncă... Desigur, sint ne
mulțumit de fluctuațiile echi
pei mele — pe care o consider 
capabilă de mai mult și, de ase
menea, nu mă pot prezenta cu 
capul prea sus în fața opiniei 
publice fotbalistice din țara noas
tră cită vreme mă știu căpi
tanul unei echipe care s-a com
portat lamentabil (oricît mi-ar 
fi de greu să-] rostesc, acesta e 
cuvîntul) în Cupa Balcanică. 
Dar acest sentiment este atît 
pentru mine cît șl. sînt sigur, 
pentru toți coechipierii mei, un 
sentiment pozitiv, generator al 
ambiției de reabilitare, atît în 
fața publicului oltean — care 
pe bună dreptate ne-a cam

părăsit — cit și in fața forurilor 
care ne-au investit eu încrede
rea lor.

2«^ Decalajul, .evident, 
dintre 

w create 
nostru

condițiile 
fotbalului 

ți rezulta
tele obținute se datorează, după 
părerea mea. faptului că încă se 
lucrează după ureche sau 
potrivit impresiei de moment. 
Avem antrenori exceienți, buni 
tehnicieni, strategi și psihologi, 
cinstiți și pasionați. Avem ju
cători de mare talent, binecători
dotați fizic și psihic. îndrăgos
tiți de fotbal, cu o bună ținută

• • • •

de vîrf a producției, doi munci
tori lungiți pe, o bancă, sforăiau 
ca un motor. însoțitorul meu i-a 
lăsat în pace. Cîteva clipe mai 
tîrziu ne-a surprins un caz și mai 
penibil : un inginer, oin destul de 
vîrstnic, duhnea a băutură, resim
țit de efectele acesteia.

— De ce tolerați astfel de a- 
bateri ? l-am întrebat pe tova
rășul director general al I.C.M., 
inginer Ștefan Covaliu ?

— Este un om capabil...
—Oricît de capabil ar fi însă, 

în starea în care l-am văzut n-ar 
fi putut în niei-un fel s-o dove
dească. Am apreciat grija deose
bită a tovarășului director gene-

SLĂBICIUNI DE FOND
țiile sint numeroase. Atît antre
prenorul general cît și beneficia
rul consideră însă că hotărâtoare 
în determinarea întârzierilor a fost 
lipsa cimentului și a altor mate
riale, întîrzierea unor utilaje, mai 
ales a acelora din import (nu din 
cauza furnizorilor) — cauze care 
cad exclusiv în sarcina M.I.C.M. 
și M.I.C.

Noi ne-am propus să ne refe
rim mai în amănunt la alte cauze 
pe care conducerea șantierului, se 
pare, le minimalizează, le consi
deră izolate, fără înrîurire nega
tivă asupra activității șantierului. 
Este vorba de abaterile de la dis
ciplina muncii, de la îndatoririle

— A venit mașina cu beton și 
n-o putem descărca pentru că 
lipsește macaragiul, ne explică 
unul dintre ei.

Unde era macaragiul Marin 
Duca ? Am aflat că plecase pe 
la birouri pentru semnarea unor 
rapoarte lunare, treabă care nor
mal ar fi căzut în sarcina unei 
curiere. Numai că pe una dintre 
ele o întâlnisem tocmai în stația 
C.F.R., la o distanță de cîțiva 
kilometri, unde fusese trimisă de 
către secretară după un pachet 
de „Amiral“. Macaragiul întîrzia, 
iar betoniștii așteptau cu înfrigu
rare betonul. In cele din urmă 
s-a recurs la o altă soluție. A fost 
chemat un tînăr de pe o macara

tanța locului respectiv de muncă. 
Dar să ne continuăm raidul. Nu 
parcurgem o distanță prea mare 
pentru ca-atenția să ne fie atrasă 
de o scenă de lupte. Doi tineri 
s-au încăierat de-abinelea. Ne a- 
propiem de ei. Unul fuge. Celă
lalt, cu dinții însângerați, Vasile 
Bătrînelu, bîlbîie cîteva justifi
cări. Echipa lui își desfășura ac
tivitatea în cealaltă extremă a 
șantierului. El venise aici pentru 
aș vedea un prieten. Deși era a- 
proape de prînz el nu făcuse 
aproape nimic astăzi. De altfel, 
fără a exagera, impresia că pe 
șantier se risipesc multe ore de 
muncă, ne-a însoțit cu insistență. 
Chiar în fața birourilor, la o oră 

(

ral pentru oameni, pentru viața 
și munca lor, pentru că nimeni 
nu cunoaște mai bine decît dân
sul, care și-a trăit toată tinerețea 
pe șantierele țării, condiția umană 
a constructorului. Dar se pare că 
uneori manifestă totuși prea 
multă .îngăduință față de abate
rile unora. Această impresie ne-a 
fost confirmată încă o dată.

— Vă rog să mă ajutați, tre
buie să luăm o măsură din care 
să învețe toți, îl imploră șeful 
șantierului — platforma chimică, 
tovarășul inginer Ionel Moarcăș. 
Este pentru a doua oară cînd 
maistrul Ttidor Aurelian ne face 
o asemenea figură...

Directorul general stă în cum-

Astăzi răspunde

ION OBLEMENCO
(golgeterul campionatului 

1969—1970, căpitanul «chipai 
„UNIVERSITATEA“-Craiova)

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

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

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

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

etică și destul de bine pregătiți 
intelectual (excepțiile triste, 
sint cu adevărat... excepții, mai 
ales că eu nu mă număr printre 
cei care trag concluzii definiti
ve asupra unui om in urma unei 
abateri accidentale, oricit de 
gravă ar fi ea). Dar toate aceste 
forțe — și ele pot fi mult mai 
multe în cazul cînd se va crea 
așa cum se cuvine, baza de masă 
a fotbalului nostru — acționează 
încă la întîmplare, neunitar. Am 
mai spus-o și cu alt prilej, tot 
în „Scânteia tineretului“ : la 
noi, adesea, disputa sportivă se 
transformă in adversitate intre 
echipe, cluburi, .jucători, antre
nori. D? parcă n-am avea cu 
țoții același țel, indiferent unde 
am activa, la Iași sau Oradea, 
la Timișoara, Craiova sau 
București : binele fotbalului ro
mânesc. Bătălia pentru o. poziție 
mai bună în clasament, lupta 
pentru titlu sau fuga de retro
gradare ne transformă in adevă- 
rați inamici ai partenerului de 
competiție. Iar de aici se naște 
un întreg climat nefavorabil cu 
influențe negative in toate do
meniile activității noastre : în, 
aprecierea valorii antrenorilor 
(efectuată numai pe baza ulti
mului rezultat), a jucătorilor 
(cazul meu este. cred, conclu
dent : pentru că un reputat an
trenor a afirmat, pe cînd mai 
eram junior, că n-o să ajung 
niciodată fotbalist, sint ignorat 
sistematic la orice selecționare) : 
în unghiul de vedere față de 
competiția însăși.

De pildă, se decretează, 
creîndu-se curent de opinie, 
pierde, pe teren propriu în fața 
echipei Y, de parcă com
petitoarele n-ar porni la luptă, 
cel puțin principial, de la con
diții egale, iar cind ' echipa X 
pierde totuși se face din asta o 
adevărată tragedie, un adevărat 
proces inchizitorial, cu urmări 
grave asupra stării psihice și 
activității de pregătire ale.echi
pei învinse, asupra Obiectivitătii 
publicului, asupra relațiilor din-

tre jucătorii celor două echipe, 
dintre ei și antrenorii lor. din
tre antrenori și conducerile clu
burilor, dintre toți aceștia și su
porteri sau presă...). Nu sistemul 
competițional trebuie schimbat 
—s-a dovedit că ne putem adap
ta la orice sistem — iar modi
ficările in procesul de pregătire 
trebuie operate in 
specificul fiecărei 
fiecărui jucător, in 
momentul și condiția date res
pectivelor formații. In schimb, 
trebuie, luptat pentru crearea u- 
nui climat de muncă tehnică, de 
cunoaștere a forțelor reale de 
care dispunem. de conjugarea 
tuturor acestor forfe in vederea 
unuia și aceluiași scop. Să vă 
dau un exemelu : intr-uni meci 
susținut de noi în deplasare, 
una din extremele noastre, 
fin dribler. l-a „trecut“ ușor 
pe fundașul advers printr-un 
procedeu inedit, de mare- vite
ză. Fundașul a rămas uluit, dar 
după un minut. Ir.tr-uti mo
ment de acalmie in zona, lor, 
s-a dus la jucătorul no.șftru și 
I-a rugat pur și simplu să „re
pete figura“ cind mai primește 
mingea, ca s-o învețe și el și. 
să-i găsească remediul. Ceea ce 
extrema noastră a și făcut, de 
cum a reprimit balonul, cu 
plăcere și înțelegere priete
nească și chiar încetinind exe
cuția... Desigur, e un exemplu 
mărunt, aproape o anecdotă, dar 
dacă v-aș spune că aceasta e una 
dintre cele mai frumoase amin
tiri cu care m-a îmbogățit fot
balul m-ați socoti poate prea 
sentimental, prea nereăftst ?.., 
în continuare. cîteva cuvinte 
despre încălcarea fair-play-ului 
și a disciplinei : consider ț,ă 
in competiția recent încheiată

funcție 
echipe, al 

funcție

de

de

• •••••
pănă. Este greu să se decidă.

— Știe totuși meserie, este 
bun organizator...

Acest „băiat bun“ a dispărut 
de cîteva zile de pe șantier, lăsîn- 
du-și oamenii din subordine de
rutați, fără sarcini, fără suprave
ghere, fără îndrumare. Și așa cum 
spunea șeful șantierului nu era la 
prima lui abatere de această na
tură. Prima dată a fost iertat 
pentru ca acum să încalce din 
nou, cu toate consecințele ce se 
răsfring asupra colectivului, cea 
mai elementară îndatorire a sa, 
aceea de-a se prezenta la timp 
la post.

Sînt cazuri, întîmplări notate 
în trecere, într-o singură dimi
neață. In contextul activității u- 
nui șantier de asemenea dimen
siuni — în care, predomină fără 
îndoială faptele de muncă seri
oasă, de răspundere, ele pot 
trece neobservate. Dar urmările 
lor păgubitoare sînt ușor de de
dus. Ponderea acestor abateri în 
nerealizarea în întregime a sarci
nilor de plan pe primul semestru, 
precum și pe lima iulie este greu 
de calculat dar nimeni n-o neagă. 
Cea mai eficientă negare însă ar 
fi aceea a unei mai mari intran
sigențe a conducerii șantierului 
față de astfel de cazuri, o mai 
severă atitudine a conducătorilor 
direcți ai formațiunilor de lucru, 
pentru utilizarea integrală a ca
pacității utilajelor, pentru folo
sirea la maximum de către toți 
salariații, a celor 10 ore pe șan
tier, o mai susținută preocupare 
pentru crearea acelui climat de 
muncă în care chiulul, indisci
plina — în toate formele sale de 
manifestare —- să nu-și găsească 
locul.

majoritatea unor asemenea ca
zuri s-a datorat oboselii echi
pelor, faptului că jucătorii tre
buiau să se adapteze din mers 
unor noi ritmuri competiționale. 
Eu însumi — deși am afirmat 
anul trecut în ziarul dv. că imi 
voi respecta principiul de a nu 
faulta intenționat nici un adver
sar — am fost, în campionat, au
torul unui asemenea fault, care 
n-avea nici măcar scuza de a 
fi fost un „fault tactic“. Am 
fost tare trist după asta și 
m-am hotărit să-mi intensific e- 
xercițiile de autosugestie pe 
care, le fac in timpul fiecărui 
meci, repetindu-mi de zeci de 
ori în gînd : Nu lovi ; ești fot
balist. nu luptător de catch ! 
în concluzie la acest punct, aș 
vrea să spun că pe nedrept, 
după părerea mea. in cazurile de 
indisciplină și lipsa de fair- 
play ale jucătorilor, se aruncă 
vina pe antrenori, pe „carențe 
in procesul educativ“ etc. Aici 
e vorba, în primul rind, d« 
auto-educație. Ce, dacă urt 
strungar se repede in timpul lu
crului la omul de la mașina de 
alături și-l ia la bătaie, ii fa
cem vinovat pe... șeful de ate
lier ?... Gestul de sportivitate al 
lui Dinu, din finala Cupei, m-a 
umplut de bucurie și... invidie : 
într-un caz similar, tot într-un 
meci cu Steaua. și eu am înscria 
un gol cu mina 
larii 
ridic 
rirea

golul ega- 
— dar n-am avut curajul sâ 
brațul ca să anulez 
arbitrului.
în mod normal ar 
bui sâ credem intr-o _ ... 
portare, ascendentă a re
prezentativei noastre At

mosfera nep’ăcută de acum, 
unele abateri ale jucătorilor le 
consider, intr-un fel, firești, 
după perioada de tensiune atit. 
de puternică prin car? a tre
cut întreaga noastră mișcare 
fotbalistică... Ar trebui lărgit 
lotul reprezentativei — orice fot
balist vă va spune lucrul acesta 
— incercindu-se cu răbdare Și 
bunăvoință cit mai multe solu
ții. Mai ales in atac. Eu. cu- 
noseîndu-i bine pe ..tricolori“, nu 
cred deloc în legenda că ei 
s-ar Ii constituit intr-un grup 
închis. într-un „organism ma
nifestati fenomene de respin
gere a transplanturilor“ — și 
tocmai de aceea îndrăznesc 
să-mi afirm un gînd pe care 
altădată, din timiditate. 11 păs
tram numai pentru mine : în 
condițiile fotbalului actual bazat 
pe apărări aglomerate, eu cred 
eu tărie în utilitatea cultivă
rii golului înscris din afara ca
reului mare. Ar 
s-ar porni și pe 
paralel- cu acela 
balonului pină-n 
cred.

4
hotă-
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com-

fi greșit dacă 
acest drum, in 
al - căratului 

plasă ? Eu nu

Opinii consemnate de 
PETRE DRAGU

IERI pe stadionul Dinamo într-un meci internațional amical 
de handbal, echipa masculină Dnamo București a învins cu 
scorul de 10-9 formația Dynamo Berlin. Astăzi de Ia ora 15.45 
Dynamo Berlin întîlnește tot pe stadionul Dinamo. echipa de 
tineret a clubului Dinamo. După acest joc de la ora 17. se va 
disputa partida feminină dintre Universitatea București si echipa 
T.S.C. Berlin. ’

• CRITERIUL ciclist de Ia Felletin, aflat la cea de-a 20-a 
ediție, a fost cîștigat de olandezul Jan Janssen, care i-a învins la 
Sprint pe belgianul Eddy Merckx. învingătorul a fost cronome
trat pe distanța de 130 km cu timpul de 3h 15’30”. Merckx a so
sit în același timp cu Janssen, în vreme ce pe locul 3, la 28’. s-a 
clasat italianul Bitossi.

• CUNOSCUTUL atlet sovietic Valeri Borzov s-ar putea să nu 
ia parte, la întrecerile Universiadei și nici la Cupa Europei din 
cauza unei întinderi musculare încă nevindecate. Probabil că el 
va fi înlocuit cu Vladislav Sapeia.

• PROBA de dublu bărbați din cadrul concursului de tenis de 
la St. Louis a revenit cuplului Girneno-Newcombe. învingător 
cu 6—4, 6—2 in partida cu perechea Laver-Emerson. La simplu 
bărbați, Laver l-a întrecut cu 6—3, 8—6 pe Newcombe.

• ÎN TURNEUL internațional masculin de baschet de la Tal- 
lin, selecționata olimpică a S.U.A. a întrecut cu scorul de 67—64 
(33—25) echipa de tineret a U.R.S.S. Meciul dintre 
tivele R-S.S. Lituaniene și R.S.S. Estone a revenit 
mâții cu scorul de 87—75.

reprezenta- 
primei for-

la Sofia în• FINALA „Cupei Bulgariei“ la fotbal, disputată
fața a 40 000 de spectatori a revenit echipei Levski-Spartak, care 
a învins cu 2—1 (1—0) formația Ț.S.K.A.-Cerveno Zname. La 
„Cupa Cupelor“ va participa insă echipa Ț.S.K.A. — Cerveno 
Zname. intrucît Levski-Spartak este angajată in „Cupa campio
nilor europeni“.

• ÎNOTĂTORUL argentinian Antonio Abertondo (52 ani) a 
soăit la Douvres, de unde va întreprinde traversarea canalului 
Minecii de trei ori. fără oprire. Cu 9 ani în urmă, tot Abertondo 
a reușit sg traverseze Canalul Minecii in cele două sensuri fără 
oprire, inotind timp de 43 de ore și 10 minute.

joi ultima zi la

LOTO
J

marcate..de


ywwwwww^A/wwwwvww^^
Delegația

GENEVA — La Palatul Națiu
nilor din Geneva s-a deschis 
miercuri cea de-a zecea sesiune 
a Consilului U.N.C.T.A.D. " 
ordinea de zi a 
siunii, care vor 
18 septembrie, 
scrise o serie de probleme 
privitoare la evoluția comerțu
lui internațional, a finanțării ță
rilor in curs de dezvoltare, pre
cum și alte chestiuni de interes 
economic internațional.

în prima sa ședință Consiliul 
a ales pe noul președinte în per
soana lui Pierre Forthhomme 
(Belgia), care îl va înlocui pe 
ambasadorul K. B. Asante (Gha- 
na), precum și pe cei zece vice
președinți.

Analiza activității comisiilor 
Conferinței O.N.U. pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) 
va permite reluarea dezbaterii 
asupra problemei preferințelor 
generale pe care ar trebui să 
le acorde țările dezvoltate pro
duselor manufacturate provenite 
din țările „lumii a treia“. Apli
carea sistemului preferințelor 
continuă să întimpine mari di
ficultăți. Anul acesta a avut loc 
și o sesiune a Comitetului spe
cial pentru preferințe al Consi
liului U.N.C.T.A.D. Participanții 
au căzut de acord ca sistemul 
de preferințe să fie temporar, 
dar să funcționezee o perioadă 
suficient de lungă pentru a con
tribui în mod efectiv la progre
sul economic al țărilor în curs 
de dezvoltare. Nu a fost însă 
convenită durata sistemului. De
legația română a subliniat cu 
acel prilej necesitatea ca siste
mul general de preferințe să 
nu fie reciproc (în sensul că ță
rile care beneficiază de prefe
rințe să nu fie obligate să acor
de în schimb alte preferințe), să 
se aplice tuturor țărilor în curs 
de dezvoltare, indiferent de sis
temul lor social-economic, să se 
bazeze pe principiile indepen
denței și egalității între state și 
să evite subordonarea unora 
dintre ele.

Consiliului

ILN.CJ.A.D

Pe
lucrărilor se- 
dura pînă la 

se află în-

română

la sesiunea

R.D. Germană
R. r. Polona. Imagine din Varșovia

HELSINKI — în cinstea celei 
de a 26-a aniversări a eliberării 
României, primăria orașului 
Lahti și Asociația de prietenie

eliberării
Manifestări

VARȘOVIA — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : în cadrul manifestărilor 
prilejuite în Polonia de aniver
sarea eliberării României, la clu
bul căiții și presei internaționale 
din Poznan a fost deschisă o ex
poziție de grafică contemporană 
românească.

a cerut

consacrate
României
Finlanda—România au organizat 
la 25 august în clădirea muzeu
lui de artă al orașului expoziția 
de fotografii „România ieri și as
tăzi“.

La deschidere au rostit cuvîn- 
tări Teuvo Hiltunen, primarul o- 
rașului Lahti, și dr. Mircea Bălă- 
nescu, ambasadorul României în 
Finlanda, care au evocat semni
ficația actului de la 23 August 
1944 și relațiile prietenești din
tre popoarele român și finlandez.

TINERETUL LUMII

Promisiuni
neonorate

»
I

Colaborare culturală și științifică
româno-mongolă

ULAN BATOR — La Ulan- 
Bator a fost semnat planul de 
colaborare culturală și științifică 
pe anii 1970—1971 între Repu-

CONVORBIRILE 
CVADRIPARTITE IN PROBLEMA 

VIETNAMEZĂ

Șeful delegației
R. D. Vietnam

blica Socialistă România și Re
publica Populară Mongolă. Din 
partea română planul a fost sem
nat de Sandu Ioan, ambasado
rul țării noastre în R.P. Mongo
lă, iar din partea mongolă de 
Darmîn Iondon, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. La 
ceremonia semnării au luat parte 
Jupbain Ahmed, adjunct al mi
nistrului culturii, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe al R.P. Mongole și mem
bri ai ambasadei române 
Ulan-Bator.

la

Poezia 
românească 
la „Serile de 
poezie de la 

Struga“
• LA „Serile de poezie de 

la Struga", ediția 1970, cea 
mai mare manifestare din 
Iugoslavia dedicată poeziei, 
participă, anul acesta, prin
tre cei 250 de poeți, critici 
literari, ziariști din 20 de 
țări ale lumii și o delegație 
română.

Anul acesta, festivalul a 
programat, în afara unui pa
noramic al poeziei croate, și 
o seară dedicată poeziei con
temporane românești.

primirea in

Complot 
eșuatA

în Sudan

U.N.E.S.C.O.
Republica Democrată Germană 

a cerut oficial primirea sa în Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO). în cererea adresată 
de ministrul afacerilor externe, 
Otto Winzer, se arată că această 
organizație își poate atinge cel 
mai bine obiectivul său de a sti
mula colaborarea internațională 
în domeniile educației, culturii 
și științei, asigurînd tuturor sta
telor participarea pe baza egali
tății în drepturi. Republica De
mocrată Germană, se arată în do
cument, dorește să aducă o con
tribuție utilă la înfăptuirea sar
cinilor organizației.

KHARTUM — După cum a- 
nunță agenția M.E.N., săptămî- 
na trecută a fost descoperit în 
Sudan un complot care urmărea 
răsturnarea regimului. Agenția 
precizează că un grup de mili
tari au fost arestați.

Orientul 
Apropiat

• YASSER ARAFAT PRIMIT 
DE PREȘEDINTELE NASSER

CAIRO — Președintele Comi
tetului Central al Revoluției Pa
lestinei, Yasser Arafat, care se 
află într-o vizită la Cairo, a fost 
primit marți seara de președin
tele R.A.U., Gamal Abdel Na- 
sser.

a sosit la Paris
Șeful delegației Republicii De

mocrate Vietnam la convorbirile 
cvadripartite de la Paris în pro
blema vietnameză, Xuan Thuy, 
a sosit miercuri în capitala fran
ceză.

La sosirea sa, Xuan Thuy a 
declarat ziariștilor : „Am fost la 
Hanoi pentru a prezenta un ra
port guvernului și Adunării Na
ționale a Republicii Democrate 
Vietnam asupra stadiului actual 
al conferinței de la Paris și ac
tivităților delegației noastre“.

Referindu-se la conferința 
propriu-zisă, șeful delegației R. 
D. Vietnam a subliniat că gu
vernul țării sale va continua să 
susțină planul în zece puncte al 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, care reprezintă „soluția 
logică și rezonabilă a problemei 
vietnameze“. „Dacă Statele Uni
te doresc cu adevărat ca această 
conferință să ajungă la rezultate 
fructuoase, 
Thuy, ele 
politica și 
siunii“.

TENTATIVA DE RĂPIRE 
DEJUCATA

INUNDAȚII CATASTROFALE TN 
NORDUL TAILANDEI

a subliniat Xuan 
trebuie să-și schimbe 
să pună capăt agre-

Dosarul incidentelor

de la Universitatea din

George Warren, unul din 
membrii comisiei de anchetă în
sărcinată cu elucidarea împreju
rărilor în care s-au produs, la 4 
mai a.c., incidentele de la Uni
versitatea din Kent (statul Ohio), 
soldate cu uciderea a patru stu- 
denți, a declarat că nu există 
nici o mărturie prin care să se 
ateste presupunerile F.B.I.-ului 
că asupra militarilor gărzii na
ționale s-ar fi deschis foc înainte 
ca aceștia să reprime demonstra
ția studențească. După cum s-a 
mai anunțat, demonstrația a fost 
organizată împotriva războiului 
dus de S.U.A. în Indochina. 
Dimpotrivă, a spus el, există măr
turii că unul din militari și-a des
cărcat arma asupra demonstran-

ților. într-un interval de numai 
11 secunde, au fost auzite 54 de 
focuri de armă trase de gărzile 
naționale asupra studenților, a 
precizat George Warren.

Pe de altă parte, unul dintre 
studenții care au fost martori o- 
culari la această scenă, a decla
rat membrilor comisiei, condusă 
de fostul guvernator al statului 
Pennsylvania, William Scranton, 
că a văzut cum un ofițer cu pis
tolul în mînă, a făcut semn mi
litarilor să tragă. După acest 
semnal, a spus el, s-au auzit îm
pușcăturile.

CoKfisia de anchetă a întocmit 
un raport pe care urmează să-l 
prezinte președintelui Nixon.

I

„Războiul“ pentru egalitate
al femeilor americane

Ziua de miercuri se anunță deosebit de „fierbinte“ în Sta
tele Unite. „Frontul pentru eliberarea femeii" a hotărît să orga
nizeze manifestații pe întreg teritoriul țării, „de Ia un ocean la 
altul“, în sprijinul egalității în domeniul educației și Ia anga
jarea în servicii. Se cere, de asemenea, crearea unor instituții 
pentru îngrijirea copiilor în timp ce mamele sînt la muncă.

Greve, reuniuni, demonstrații, precum și dialoguri cu oameni 
politici vor marca această zi. „Războiul nostru pentru egalitate, 
a declarat d-na Betty Friedman, principala animatoare a miș
cării feminine, trebuie dus pe străzi, în arenele politice“. La 
Nerv York, o mare demonstrație are Ioc astăzi pe Fifth Avenue. 
La Washington, bulevardul principal — Connecticut Avenue — 
unde se află cele mai elegante magazine — va fi astăzi invadat 
de femei, care vor demonstra pentru a marca cea de-a 50-a ani
versare a acordării dreptului de vot femeilor americane. In 
capitala statului Maryland — Indianopolis — „Frontul“ a hotă
rît ca femeile să-și lase copiii, în semn de protest față de lipsa 
unor servicii speciale pentru îngrijirea lor, la birourile și ate- 
lieielc soților lor. .

La San Clemente, președintele Nixon a făcut o declarație cu 
prilejul aniversării acordării dreptului de vot femeilor, îp care 
a subliniat necesitatea ca femeile să aibă un rol mai mare în 
viața politică a țării.

• LA CIUDAD DE MEXICO 
s-a anunțat că poliția a reușit 
să dejoace o tentativă de răpire 
a cărei victimă urma să fie 
ambasadorul Belgiei în capitala 
mexicană, Jacques Groothaert. 
Au fost arestate două persoane. 
Potrivit relatărilor presei, răpi
torii urmau să ceară în schim
bul ambasadorului belgian eli
berarea unui anumit număr de 
deținuți din închisorile mexi
cane.

• NOUL SULTAN al Omanu
lui și Mascatului, Kabous, care 
l-a înlăturat de la putere la sfîr- 
șitul lunii iulie pe tatăl său, sul
tanul Said Ben Taymour, pare 
dispus să procedeze la o anumită 
modernizare a țării, aflată încă 
într-o accentuată înapoiere so
cială și economică, scrie agenția 
France Presse.

Sumele importante pe care O- 
manul le obține de pe urma bo
gatelor sale zăcăminte de petrol 
ar urma să fie destinate dezvol
tării și modernizării economiei. 
Măsurile referitoare la acest sec
tor prevăd dezvoltarea portului 
Matrah și amplificarea zonelor 
industriale din împrejurimile 
Mascatului și Matrahului. Se in
tenționează, de asemenea, crea
rea unei rețele rutiere și a unui 
serviciu al transporturilor pu
blice. Un nou emițător de radio, 
o rețea de televiziune și una de 
telecomunicații vor fi instalate 
în țară.

S-a hotărît ca statul să se 
numească de acum înainte sul
tanatul Oman și să dispună 
un nou drapel.

• PESTE 100 DE PERSOANE 
au fost declarate dispărute în 
urma inundațiilor provocate de 
ploile torențiale care s-au abă
tut in ultimele zile asupra pro
vinciilor din nordul Tailandei, 
anunță agențiile de presă.

Autoritățile de la Bangkok au 
ordonat imediat începerea unor 
operațiuni de salvare și ajuto
rare a pöifeulätiei" sinistrate. Se 
menționează că aceste inundații 
sint cele mai grave din ultimii 
15 ani, ele provocînd distruge
rea a sute de case și moartea 
citorva zeci de persoane. Insti
tutul meteorologic din capitala 
Tailandei a anunțat că, în ur
mătoarele două zile, în regiunile 
de nord ale țării vor continua 
să cadă ploi abundente.

AL 122-LEA AVION 
„STARFIGHTER“ S-A PRĂBUȘIT

• UN AVION MILITAR de 
tipul „Starfighter“ s-a prăbușit 
la puțin timp după decolare în 
apropierea bazei militare de Ia 
Jagel, lingă Schleswig. Cei doi 
membri ai echipajului au reușit 
să se salveze cu parașuta. Este 
al 122-lea avion „Starfighter“ 
pierdut pînă în prezent de 
Bundeswehr.

• PREȘEDINTELE Iosip 
Broz Tito a primit Ia Brioni pe 
nour ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R.P. Chineze 
în R.S.F. Iugoslavia, Tseng Tao, 
care i-a prezentat scrisorile de 
acreditare — anunță agenția 
Taniug.

• NOUL AMBASADOR ex
traordinar și plenipotențiar al 
R.P. Chineze in R.P. Ungară, 
Lu Chih-hsien a prezentat vi
cepreședintelui Consiliului Pre
zidențial, Kishazi Odon, scriso
rile de acreditare — anunță 
genția M.T.I.

a-

CONVOCAREA 
GUVERNULUI BRITANIC

• PRIMUL MINISTRU BRI
TANIC, Edward Noath, a cerut 
tuturor membrilor 
să se înapoieze 
pînă ța 3 
lua parte 
liului de 
discutării 
mice.

guvernului 
din concediu 

septembrie, pentru a 
la o ședință a Consi- 
Miniștri, consacrată 
dificultăților econo-

de

STARE DE URGENȚĂ 
LA BOMBAY

• AUTORITĂȚILE poliție
nești au instituit starea de ur
gență în orașul Bombay, ca 
urmare a unor grave incidente 
înregistrate în cursul uneî pro
cesiuni organizate de populația 
hindusă. Poliția a trebuit să 
deschidă focul pentru a îm
prăștia pe demonstranți. Trei 
persoane au fost rănite.

CIOCNIRI ÎNTRE POLITIE 
Șl HIPPIES LA AMSTERDAM
• IN CURSUL unor noi cioc

niri care s-au produs marți la 
Amsterdam între grupuri de hip- 
pies si poliție au fost rănite 60 
de persoane, iar numeroase 
magazine au fost devastate. 
Pagubele sînt evaluate Ia 
500.000 de guldeni (140 000 de 
dolari). Au fost efectuate ares
tări.

• UNIUNEA SOVIETICA 
SI PERU au încheiat un a- 
cord în baza căruia firme pe- 
ruviene de stat și particulare 
vor importa mașini si utilaje 
sovietice in valoare de 30 mi
lioane ruble.

• PRIMUL MINISTRU al 
Gibraltarului. Robert Peliza, 
a avut miercuri convorbiri cu 
Joseph Godber, ministru de 
stat la Forreign Office, consa
crate examinării unor proble
me care privesc acest terito
riu. Surse din Madrid, citate 
de agenția Associated Press, 
au declarat că aceste convor
biri ar urmări o înăsprire a 
atitudinii Marii Britanii față 
de cererile Spaniei de retroce
dare a Gibraltarului. Dezmin
țind aceste afirmații, un pur
tător de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Ma
rii Britanii a declarat că vi
zita Ia Londra a lui Robert 
Peliza trebuie pusă î«i -legătu
ră cu dorința sa de a realiza 
un prim contact personal cu 
noul guvern conservator bri
tanic.

TESTAMENTUL 
LUI JOSEPH KENNEDY

•JOSEPH KENNEDY, tatăl 
fostului președinte al S.U.A., a 
lăsat cea mai mare parte a 
averii sale, evaluată la 300—500 
milioane dolari, unei fundații 
pentru arierați mintali purtînd 
numele celui mai mare dintre 
fiii săi, Joseph Kennedy Jr. 
mort în timpul ultimului război' 
mondial. Testamentul poartă 
data de 30 decembrie 1955. Bă- 
trînul Kennedy, care se număra 
printre oamenii, cei mai bogați 
ai Americii, a decedat în noiem-. 
brie anul trecut.

România la Tîrgul

de la Damasc
Ministrul sirian al econo

miei și comerțului exterior, 
Abdel Halim Khaddam, a 
inaugurat marți după-amiază 
a 17-a ediție a Tîrgului Inter
național de la Damasc. Prin
tre cele 26 de țări participan
te la actuala ediție a tîrgului 
se numără și Republica So
cialistă România.

• NAȚIONALIZAREA U- 
NOR ORGANE DE 
PRESĂ

în baza unui decret preziden
țial difuzat miercuri de postul de 
radio Omdurman, publicațiile ce 
apar în Sudan, precum și agen
țiile de presă au fost naționali
zate. într-o declarație radiodifu
zată, președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției Suda
neze, Gaafar El Numeiry, a pre
cizat că începînd de joi seara 
vor fi suspendate toate ziarele 
locale, cu excepția acelora care 
se aflau sub controlul statului 
înainte de apariția decretului a- 
mintit. El a menționat că va fi 
constituit un comitet special, 
sub conducerea lui Mohamed 
Saleh, redactorul-șef al ziarului 
„Al Ayam“, în vederea înființă
rii unei organizații naționale 
presă.

de
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O comunicare trimisă luni 
către organizația ilegală care 
răpit pe consilierul american 
Claude Fly, și consulul brazilian 
Dias Gomide menționează că cei 
doi „sînt sănătoși“ și că „sen
tințele nu au fost încă executa
te“. în ciuda eforturilor depuse 
de poliție și forțele armate uru- 
guayene, pînă în prezent nu a 
fost făcut nici un progres în ce 
privește descoperirea locului în 
care Fly și Dias Gomide sînt 
sechestrați de către răpitori. A- 
proximativ 15 000 de polițiști și 
militari desfășoară ample acțiuni 
de cercetare la Montevideo și în 
alte părți ale țării.

Guatemala cunoaște actualmente un nou val al frământă
rilor studențești. Pentru prima oară în istoria vieții univer
sitare din „țara bananelor“', absolut toate instituțiile dein- 
vățămînt superior, inclusiv cele șase colegii particulare, și-au 
închis porțile timp de două zile ca urmare a unei greve ge
nerale studențești. Pe frontispiciile clădirilor universitare pu
tea fi citită aceeași inscripție sintetizînd revendicarea prin
cipală stabilită la reuniunea reprezentanților tuturor centre
lor de învățămînt superior guatemalez ținută recent (in ciuda 
interdicției autorităților) la Guatemala City : „Desființarea 
taxelor !"

Obiectivul principal, imediat, al acestei largi acțiuni stu
dențești (desfășurată în pofida riscurilor ce decurg din per
sistența unor clauze ale „stării excepționale“ proclamată în 
urma răpirii și asasinării ambasadorului vest-german) constă 
in a determina autoritățile să-și respecte promisiunile făcute 
la începutul actualului an universitar, de a proceda Ia re
ducerea taxelor. In februarie a.c., un comunicat al Depar
tamentului învățămîntului superior din ministerul instruc
țiunii, anunța că se vor lua măsuri pentru desființarea taxei 
de frecvență care reprezintă aproximativ 40 la_ sută din to
talul taxelor universitare în instituțiile de învățămînt supe
rior ale statului (pe lîngă această taxă mai există o taxă de 
înscriere, taxe de laborator și taxe pentru cadrele de pre
paratori). Promisiunea autorităților de resort nefiind ono
rată, studenții guatemalezi au hotărît să întreprindă o acțiune 
energică pentru a obține ceea ce ei denumesc „un prim mie 
pas spre democratizarea universității" : desființarea taxei de 
frecvență.

Nu este, de altfel de mirare că, în contextul luptei pen< 
democratizarea universității, revendicarea desființării taxe
lor a devenit, în ultimii ani, o cerință dintre cele mai im
portante ale studenților guatemalezi (ca, de altfel, a studyn- 
țimii din majoritatea țărilor latino-americane). Taxele uni
versitare, al căror cuantum a crescut în ultimul deceniu de 
aproape două ori. și jumătate în universitățile de stat și de 
circa patru ori în colegiile particulare, constituie o reduta
bilă barieră financiară în calea multor tineri înzestrați, dor
nici să urmeze cursurile unei școli superioare.

„Greva generală a studenților guatemalezi — notează în
tr-o corespondență din Guatemala City cotidianul vest-ger
man FRANKFURTER RUNDSCHAU — n-a făcut decît să 
scoată mai mult în relief nemulțumiri mai vechi, care se re
feră la precaritatea fondurilor pentru învățămînt și la spri
jinul neînsemnat acordat tinerilor proveniți din familii mai 
sărace care vor să studieze". Același ziar scrie că multe per
sonalități universitare de prestigiu atrag deschis atenția că 
piedicile din calea unui marc număr de tineri care au do
rința și capacitatea de a urma o școală superioară pot avea 
„un efect catastrofal asupra capacității țării de a progresa".

In strînsă conexiune cu revendicarea imediată a reducerii 
și desființării taxelor, mișcarea studențească din „țara bana
nelor are ca obiectiv grăbirea unei reforme universitare 
structurale, menită să asigure atît dezvoltarea universității 
și crearea de posibilități mai largi pentru accesul tinerilor 
proveniți din păturile cu venituri modeste, cît și moderni
zarea întregului proces de învățămînt. Mai exact, revendi
cările studențimii în acest deceniu se articulează pe criti
carea tergiversării reformei universitare, promisă de cîțiva 
ani de autorități. Un proiect de lege privind reforma uni- 

• versității a fost schițat de guvern încă în anul 1966. Dar, 
după aproape cinci ani, proiectul continuă să se afle „în stu
diu". Organizațiile studențești relevă că dacă lucrurile evo
luează în actualul ritm, atunci reforma universitară va ră- 
mîne de domeniul deceniilor viitoare.

Greva studenților guatemalezi apare, așadar, ca o manifes
tare energică în cadrul unei largi și puternice mișcări, vizînd 
transformări democratice profunde în viața universitară a 
„țării bananelor".

E. R.
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O originală formă de protest împotriva poluării aerului în 
Statele Unite

SUEDIA
NU-ȘI VA SACRIFICA 

NEUTRALITATEA
PENTRU A INTRA

IN C.E.E.
O DECLARAȚIE 

A MINISTRULUI DE' EXTERNE

IMPLICAȚIILE UNUI ACORD SECRET

Ministrul afacerilor externe al 
Suediei, Torsten Nilsson, a de
clarat că țara sa nu dorește să-și 
sacrifice neutralitatea pentru a 
intra în Piața comună europea
nă. Luînd cuvîntul în cadrul u- 
nui miting al Partidului social
democrat, Nilsson a spus : „Dacă 
dorim ca politica noastră de neu
tralitate' să-și păstreze valoarea, 
noi nu putem participa Ia forme 
de cooperare care presupun o 
politică comună în domeniile afa
cerilor externe și apărării. Sîn- 
tem hotărîți să ne menținem 
neutralitatea noastră, chiar dacă 
vom intra într-o cooperare eco
nomică mai largă cu Piața comu
nă europeană“.

La Stockholm s-a precizat că 
tratativele între Suedia și C.E.E. 
în vederea unei cooperări mai 
strînse urmează să înceapă în 
cursul lunii octombrie.

Cînd a izbucnit scan
dalul în legătură cu li
vrările de armament bri
tanic către Republica 
Sud-Africană s-a ivit un 
mare semn de întrebare 
asupra mobilului care a 
determinat Anglia să ne
socotească protestele u- 
nor țări africane, mem
bre ale Commonwealt- 
hului și să riște o înfrun
tare la O.N.U. în urma 
încălcării rezoluțiilor de 
condamnare a politicii 
sud-africane. în viitoa
rea schimbului de argu
mente și cantraargumen- 
te nimeni nu a putut 
să discearnă acest mo
bil, dar era limpede că 
el atîrnă greu în balan
ță, de vreme ce guvernul 
britanic a rămas inflexi
bil în opțiunea sa favo
rabilă colaborării cu gu
vernul sud-african. Ulte
rior însă, cînd două săp- 
tămînale londoneze de 
prestigiu — „THE OB- 
SERVÈR“ și „THE SUN- 
DAY TIMES“ — au dez-

nu-

văluif existența unui a- 
cord secret cu privire la 
livrarea de uraniu din 
Africa de sud-vest, sub
stratul colaborării an- 
glo-sud-africane a deve
nit limpede : armele re- 
prezintă compensație 
pentru materia primă 
necesară industriei 
cleare britanice.

Acordul a fost înche
iat însă de guvernul la
burist, aar cum alegerile 
băteau la ușă, clauzele 
lui nu au fost publicate, 
mai ales că atunci se 
vorbea mult despre „in
transigența1 
față 
manifestat chiar și în a- 
nularea turneului unei 
echipe sud-africane de 
cricket în mai multe ora
șe engleze... Iar după a- 
legeri, cînd conservatorii 
au preluat puterea, noul 
guvern a considerat că 
acordul este util și nu l-a 
denunțat. El se bazează 
pe livrarea în Anglia a 
producției unei noi mine

igența“ laburiștilor 
ae Pretoria care s-a

de uraniu, pusă în func
țiune la Rossing, pe teri
toriul Africii de sud-vest, 
de către concernul gi
gant Rio Ținto Zinc, îm
preună cu „Corporația 
pentru dezvoltarea in
dustrială“, controlată de 
guvernul sud-african. A- 
ici intervine un element 
stînjenitor suplimentar, 
deoarece menținerea ile
gală a controlului gu
vernului de la Pretoria 
asupra Africii de sud-vest 
a fost înfierată în repe
tate rînduri atît în Consi
liul de Securitate, cît 
de alte organisme 
O.N.U. Iar metoda
ploatării sud-africane 
s-a dovedit extrem de 
subtilă : grosul investiți
ilor pentru deschiderea 
exploatării de uraniu a 
fost făcut de către com
pania Rio Ținto Zinc, 
prin sucursala ei „Ros
sing Uranium“, care de
ține 80 la sută din ac
țiuni, dar compania sud- 
africană de stat — deși

și 
ale 
ex-

posedă numai 20 la sută 
din acțiuni — și-a păstrat 
pe cale administrativă cu
vîntul decisiv în adopta
rea hotărîrilor. Contrac
tul inițial prevedea livra
rea de către „Rossing 
Uranium“ a 7 500 de to
ne de minereu de uraniu 
în decurs de zece ani 
Autorității britanice pen
tru energia atomică, dar 
perspectivele dezvoltării 
colaborării sînt mult mai 
vaste. După ce acordul 
anglo-sud-african a fost 
dat în vileag cu toate 
amănuntele foarte puțin 
lăudabile, reprezentanții 
companiei „Tio Ținto 
Zinc“ au declarat cu se
ninătate că nu este ni
mic „rușinos“ în clauzele 
contractului respectiv, 
mai ales că Anglia nu a 
făcut decît să repete un 
gest făcut de o altă 
companie vest-europea- 
nă care încheiase încă 
înainte un contract ase
mănător. Cu alte cuvinte, 
potrivit unei bune logici

străvechi, dacă toți au 
greșit, atunci nimeni n-a 
greșit...

Tn sfîrșit, mai există un 
mobil care a îndemnat 
guvernul britanic să fie 
entuziast, deși cu glas 
scăzut, pentru colabora
rea cu R.S.A. : guvernul 
sud-african nu impune 
așa-numita „clauză de 
securitate“ solicitată de 
alți furnizori care vor să 
se asigure că uraniul va fi 
utilizat exclusiv la produc
ția de energie nucleară în 
scopuri pașnice. în conse
cință, Autoritatea britani
că pentru energie atomică 
va dispune de uraniul a- 
chiziționat din Africa de 
sud după bunul ei plac. 
Acum s-au înregsitrat, 
însă, critici în Anglia 
deoarece „programul de 
apărare a țării este prea 
dependent de Pretoria".

P. NICOARA

Nemulțumirea

britanice
Miercuri a avut loc la Londra 
reuniune extraordinară a Con-o

siliului General al T.U.C. (Con
gresul Sindicatelor Britanice), în 
cursul căreia a fost adoptat un 
document ce exprimă nemulțu
mirea față de intenția guvernu
lui britanic de a bloca majorarea 
salariilor.

Pe de altă parte, s-a hotărît 
convocarea unei reuniuni specia
le a reprezentanților lucrătorilor 
din industriile naționalizate și ai 
funcționarilor din sectorul public. 
Această reuniune se va ține la pu
țin timp după conferința anuală 
a T.U.C., prevăzută să înceapă 
la 7 septembrie.
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