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Deschiderea lucrărilor primului
Congres internațional pentru 

promovarea limbii și literaturii 
latine

în aula mare a Facultății de 
drept din București, s-au des
chis vineri dimineața lucrările 
primului Congres internațional 
pentru promovarea limbii și li
teraturii latine, organizat de un 
comitet român sub auspiciile 
Academiei latine internaționale, 
academie înființată anul trecut 
la Roma.

deManifestare științifică 
prestigiu, care va dezbate pro
bleme fundamentale ale umanis
mului latin, prilejuind un con
tact mai strins intre specialiștii 
din acest domeniu. Congresul 
reunește numeroși savanți prin
tre care personalități marcante,

(Continuare în pag. a Vll-a)

Vineri după-amiază s-au înche
iat convorbirile oficiale dintre 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Democratice Congo, 
Joseph-Desire Mobutu.

Cei doi șefi de stat și-au expri
mat satisfacția pentru rezultatele 
fructuoase ale vizitei întreprinse 
în țara noastră de președintele 
Republicii Democratice Congo, 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și cooperare româno- 
congoleze.

Convorbirile s-au d 
tr-o atmosferă de co 
înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

Salutul adresat de președintele 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer

Pe litoral
și la

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE
cursul dimineții de vineri,

munții7
Vine o vreme cînd...
Vine o vreme rând, de pe ma

rile șantiere încep să plece, spre 
alte zări ale construcției, grupuri- 
grupuri, reprezentanții meseriilor 
de care nu mai este atît de mare 
nevoie pentru stadiul avansat la 
care-au ajuns respectivele obiec
tive... Ca niște mauri care și-aii 
făcut datoria, cîte unul, cîte trei, 
cîte-o echipă și chiar cîte-o bri- 
gadă-ntreagă își fac într-o bună 
zi bagajele și —■ s-auzim de 
bine 1... Pleacă din ordinul trus
tului de care aparțin, pleacă la 
chemarea conducerilor șantierelor 
abia înființate (există și în acest 
domeniu o luptă pentru obținerea 
meseriașilor cei mai de faimă, un 
soi de „racolaj" pozitiv, cu nimic 
mai puțin pitoresc, mai puțin în
verșunat decât cel din fotbal și 
chiar decît cel din lumea teatru
lui), pleacă din proprie inițiativă, 
uneori către șantiere despre care 
nu știu altceva decît că sînt în 
5aza incipientă...

Vine, așa dar, o vreme cînd...
Vine o vreme cînd reporterul, 

abia ajuns cu treburile meseriei 
pe șantierul de la „Porți“, unde 
se cunoaște cu toată lumea, se-n- 
tîlnește, de pildă, cu Dumitru 
Mateuță, artificierul, secretar de 
organizație de bază U.T.C. și co
mandant de brigadă în cadrul 
șantierului național, și, în loc de 
bun venit, acesta-și întîmpină 
oaspetele cu carnet și pix spu- 
n'ndu-i scurt și cuprinzător: 
,.Știți, noi, pușcătorii lui nea Ion 
Coste, ne pregătim de pleoare". 
...Ce să-i răspunzi ? Veniseși pre
gătit să-l „iei la-ntrebări" (Cîte 
mii de metri cubi de stîncă s-au 
mai pușcat ? Ce băieți noi le-au 
mai venit ? Cum se simt artifi
cierii ca brigadieri ?) și el, cu o 
frază simplă, ți-a luat piuitul... 
Ce să-i spui ? Că ți-a coborît în 
suflet un pic de tristețe ? Că 
erai familiarizat într-atîta cu olte- 
nașul ăsta numai mușchi și ten
doane, orator de mare plasticitate

PETRE DRAGU

CALITATEA UMANĂ 
Șl ARTISTICĂ A LI
TERATURII DRAMA
TICE — CONDIȚIE 
IMPORTANTĂ A 
SUCCESULUI TEA
TRAL

(Ancheta noastră)

Stimat auditoriu,

Avem bucuria să găzduim 
Congresul umanismului latin, 
manifestare științifică de impor
tanță mondială, care își propune 
să dezbată probleme de seamă 
ale limbii, culturii și civilizației 
romane, a căror influență se fa
ce simțită puternic și acum în 
lumea modernă europeană și în 
celelalte continente.

în epoca actuală, cînd progre
sele științei și invențiile tehnice 
au luat o amploare uimitoare, 
devenind cea mai importantă pîr-

ghie a dezvoltării societății ome
nești, valorile umanismului ex
primate în operele literaturii și 
culturii latine continuă să prezin
te un interes viu nu numai pen
tru specialiști. Este un adevăr re
cunoscut că existența culturii eu
ropene și a unei mari părți din 
cultura universală nu poate fi 
concepută fără operele de seamă 
ale culturii și literaturii latine 
purtătoare ale unor valori care 
au străbătut și inspirat veacurile 
prin dinamica dezvoltării lor.

(Continuare în pag. a Vll-a)

în
președintele Republicii Democra
tice Congo, Joseph-Desirâ Mobu
tu, împreună cu soția și celelalte 
oficialități congoleze care îl în
soțesc, și-au continuat vizita 
pe litoralul Mării Negre. Oas
peții congolezi au fost însoțiți 
de vicepreședintele Consiliului 
de Stat, Manea Mănescu, de 
președintele Consiliului popu
lar județean Constanța, Pe
tre Ionescu, și de membrii mi
siunii române atașate pe lîngă 
șeful statului congolez.

S-a vizitat, mai întîi, orașul 
Mangalia, apoi stațiunile Saturn, 
Venus, Jupiter și Neptun.

La amiază, președintele Mobu
tu și celelalte oficialități s-au 
înapoiat în Capitală, cu un avion 
special.

REPUBLICII DEMOCRATICE CONGO

M : ’aa> ■ >*at ■' Êi ■ Ja—' M a a - a a a a a ■CE CULfiM1 FHO7OHCA AVEM L.4 18 ANI ?

OPȚIUNEA 
se Întemeiază
PE CUNOAȘTERE
Interlocutor prof. dr. docent TUDOR BUGNARIU

— Cînd ați început să cititi 
literatură filozofică și ce factori 
au determinat apropierea dv. 
de filozofie ? Cum s-a corelat 
acest proces cu însușirea cul
turii umaniste generale ?

— Am terminat liceul cu seri
ile care n-au avut între dis
ciplinele înscrise în planul de 
învățămînt filozofia sau socio
logia. Concepția dominantă în 
sistemul de predare era cea po
zitivistă. Poate, datorită aces
tei orientări, nici n-am citit în 
cursul liceului decît fragmente 
în traducere, din opera lui H. 
Spencer și a lui W. James, des
tul de plate pentru a putea îm
boldi spre preocupări de filo
zofie. In această privință, elevii 
de astăzi sînt avantajați. în(Continuare în pag. a IlI-a)

| tniuzic de tinerețe

schimb, generația mea a studiat 
mai profund materiile de cultu
ră generală și, tocmai de aceea, 
ea simțea nevoia de „idei ge
nerale“, de filozofie, care nu pu
tea fi satisfăcută decît prin lec
turi personale și prin strădania 
unora dintre profesorii noștri, 
care reușeau să depășească o- 
bligațiile programei. îmi amin
tesc că profesorul de limbă ger
mană ne-a trezit interesul pen
tru Lessing (cu Drama 
burgheză și * ’
tru 
de 
tes
dei). în perioada aceea, în li
ceu nu exista un climat favora
bil pentru filozofie. La Univer
sitate însă, studenții facultăți
lor umaniste făceau mai multă 
filozofie decît se face astăzi, cu 
excepția facultății de filozofie.. 
Totuși, nu ini-am dat seama de 
importanța filozofiei și de func
ția sa de a structura, pe planul 
conștiinței, într-o viziune uni-

Convorbire realizată de 
GEORGETA RUȚĂ

Goethe, 
franceză

(Discurs

ham-
Laokoon) și pen- 

iar profesorul 
pentru Descar- 

asupra meto-

(Continuare în pag. a IV-a)

La debutul noii ediții 

a campionatului pri- 

divizii la fotbalmei

UN

PRE

11 INEDIT DES-

JOCUL ÎN 11

STMBATA, ÎN JURUL 
OREI 9,40, POSTURILE 
NOASTRE DE RADIO Șl 
TELEVIZIUNE VOR TRAN
SMITE ÎN DIRECT DE LA 
AEROPORTUL BUCU
REȘTI - OTOPENI, PLE
CAREA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII DEMOCRA
TICE CONGO, JOSEPH- 
DESIRE MOBUTU, ÎM
PREUNA CU SOȚIA, 
CARE, LA INVITAȚIA 
PREȘEDINTELUI CONSI
LIULUI DE STAT AL 
REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA, NICOLAE 
CEAUȘESCU, A FĂCUT O 
VIZITA OFICIALA ÎN 
ȚARA NOASTRA.

(Agerpres)

Președintele Republicii Demo
cratice Congo, Joseph-Desire 
Mobutu și soția sa, Marie-Antoi- 
nette Mobutu, au oferit vineri, 
la reședință, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu și a 
soției sale, Elena Ceaușescu.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, Flo- 
rian Dănălache, Janos Fazekas, 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, 
precum și Mihai Marinescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale.

Au luat parte, de asemenea, 
persoane oficiale care îl însoțesc 
pe președintele Republicii De
mocratice Congo în vizita oficia-

lă pe care o întreprinde în țara 
noastră.

înainte de începerea dineului 
au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Democratice 
Congo.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Republicii 
Democratice Congo, Joseph- 
Desire Mobutu, și președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, au rostit toasturi.

(CITIȚI ÎN PAG. A VII-A TEX
TUL TOASTURILOR).★

în dorința de a cunoaște unele 
aspecte ale dezvoltării sectorului 
zootehnic din țara noastră, pre
ședintele Joseph-Desire Mobutu, 
și ceilalți oaspeți congolezi, au 
vizitat după-amiază stațiunile 
centrale de cercetare pentru creș-

(Continuare în pas. a Vll-a)

Ancheta

A

cu cifrele

vacanței

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a IV-a)

I

Combinații

CUPA U.T.C. LA OINĂ

„Scìnteli tineretului

die a nou an școlar. Un nou 
an universitar. Dar mai 
sîntem încă în vacanță și 

n-avem dreptul să atentăm la 
ea. Oricît de insistente sînt uni
formele apărute în vitrine, rechi
zitele din librării, fețele noi ori 
înnoite ale școlilor. Noi, elevii și 
studenții, sîntem în vacanță. Și 
fiindcă ne place ca tot ceea ce 
se petrece în viața noastră să 
poarte un nume, i-am dat vacan
ței acesteia numele de „1970“. Ca 
să o deosebim de celelalte. 
Deși i-am putea replica că 
trăiește cam prin aceleași 
locuri, de ani de zile. Ce-i drept 
e drept, prin cele mai frumoase 
locuri. Munte, mare, stațiuni de 
odihnă, poiene, malurile lacurilor, 
bazele sportive, cluburi. în nici

un caz, unde sîntem obișnuiți un 
an de școală. Se respectă legea : 
„vacanța înseamnă neapărat a 
pleca puțin, a schimba decorul“. 
O plecare ce costă 44,5 milioane 
lei și pe care statul o suportă cu 
generozitatea-i caracteristică. A 
suportat-o și în anul acesta atît

de greu pentru țară. Vacanța a 
rămas, pentru elevi și studenți, 
ca-n totdeauna — plină.

Ne plac cifrele de vacanță. Din 
ele putem alcătui cele mai năs
trușnice combinații. 100 de tabe
re pentru 100 000 de elevi. 
100 000 de elevi în excursii inter- 
județene. 10 500 de studenți în 
tabere, alți 4 300 în stațiuni bal
neare specializate. 6 000 de stu
denți în activități turistice. Și 
combinăm. Cu un soi de invidie 
că am trecut de vîrsta vacanțe
lor școlare ori universitare. Fiind
că ne-ar fi plăcut să devenim 
puțin membri ai taberelor pionie-

IERI, PE STADIONUL TINERETULUI DIN CAPITALĂ AU ÎNCEPUT 
ÎNTRECERILE FINALEI PE ȚARĂ

Ieri dimineață, pe gazonul 
terenurilor de la stadionul „Ti
neretului“ din Capitală, s-a dat 
startul finalei pe țară a primei 
ediții a „Cupei U.T.C. Ia oină“, 
o altă întrecere de anvergură 
rezervată sportivilor satelor. 
Așa cum se obișnuiește — așa 
cum o cere, de fapt, protocolul 
competițiilor de marcă — mo
mentul a fost marcat de o în
suflețită festivitate de deschi
dere. Cei aproape 300 de spor
tivi, reprezentînd 20 de echipe 
sătești care și-au cîștigat drep
tul de a participa la finale stră- 
bătînd, etapă cu etapă, o veri
tabilă filieră (faza pe cercuri și 
asociații sportive, faza pe centre 
de comune, faza pe județ, faza

pe zonă !), au fost salutați de 
tovarășul MIRCEA ANGELES- 
CU, secretar al C.C. al U.T.C.

Fanfara, stemele, cele 20 de 
pancarte distinctive, momentul 
raportului, cuvintul de salut la 
sfirșitul căruia finalele au fost 
declarate deschise — iată cîteva 
dintre punctele de reper ale fru
moasei festivități. Largul careu 
multicolor format din cele 
20 de delegații — mesageri ai 
altor mii de tineri sportivi care 
au îndrăgit sportul agerimii, vi
tezei și îndemînării, care este 
oină — a constituit o nouă do
vadă a capacității organizatorice 
a organizației noastre de tine
ret, a adeziunii de care se bu-

cură activitatea sportivă în rîn- 
dul maselor de tineri.

Judecind după înfrigurarea cu 
care primele formații ce aveau 
să intre in focul întrecerilor 
și-au efectuat încălzirea, n-a 
fost greu să anticipăm dîrzenia 
întrecerilor ce aveau să urme
ze. „Nici una dintre finaliste 
nu se poate considera o virtuală 
cîștigătoare — ne-a spus profe
sorul Zoltan Gered de la 
C.J.E.F.S. Ilfov. Fie că ea se nu
mește „Biruința“ Gherăești, 
campioana de anul trecut, „A- 
vîntul“ Curcani sau „Avîntul“

VIOREL RABA

(Continuare în pag. a Vll-a)

CĂUTĂRILE
OMULUI

de NICULAE BELLU

Tncercînd să se înțeleagă pe sine, omul descoperâ o reali
tate umană cu care se confruntă și care îl explică. Nimeni 
nu este independent de lume. Și orice act de singularizare, 
de izolare și închidere în sine nu este decît dovada că lu
mea însăși nu răspunde, sau nu răspunde satisfăcător acestei 
cerințe umane a fiecăruia, aceea de a se ști printre oameni 
ca printre ai săi; de a se raporta pe sine la ceilalți, cu de
plină încredere ; de a face din încredere și solicitudine te
meiul fundamental al disponibilității fiecăruia la transpa
rență. Căci omul individual exprimă, cu binele și răul său, 
o stare a lucrurilor. Dar exprimînd, el participă’. Sentimen
tul nevinovăției, bietul om sub vremi, aparține unei alte 
ere -— azi depășită. Or, dincolo de nevinovăție, sinonimă cu 
privirea oarbă într-un spațiu vid și neînțeles, se conturează 
— uneori vag încă — un sentiment adînc înrădăcinat de 
angajare inevitabilă în destinele lumii. Un refuz al nepăsării 
și iresponsabilității. Un refuz al fatalismului. O nevoie adînc 
resimțită de ripostă la ceea ce se consideră a fi relele lu
mii. Un refuz, totodată, al scepticismului și al dezbaterii pur 
abstracte, bănuite de a escamota fie neputința, fie lașitatea, 
fie ambele la un loc.

Sînt cîteva gînduri surprinse sumar și adunate în zborul 
unor dialoguri, mai mult întîmplătoare, pe parcursul călăto
riei de cîteva zile : București—Boston. Venim la Boston la 
un congres al Uniunii internaționale de umanism și etică (In- 
ternationai Humainist and Ethical Union — I.H.E.U.), găzduit 
de The Massachusetts Institute of Technology — Cambridge, 
Boston. Tema congresului: „A căuta o lume umană“ (to seep 
a human world), sau „Cum poate omui să-și orienteze evo
luția sa viitoare“. Primul scurt popas, de o seară, la Utrecht. 
Unul dintre tinerii pe care-i întîlnim în acest celebru centru 
universitar, străjuit de o veche tradiție a cercetărilor uma
niste, își afirmă, privindu-ne drept în ochi si cu o totală 
adeziune la ceea ce spunea, interesul său avid pentru trebu
rile vii ale lumii. Zarva de mașini a orașului a trecut o dată 
cu venirea serii. Pașii au ecou. Casele, în vechea lor îngră
mădire pe spații închise dau o atmosferă de miniatură și 
decor. Dar cuvintele interlocutorului nostru ne trimit la Viet
nam și Biafra (încă neuitată) cu încredințarea că lumea a 
devenit indivizibilă, că nu e liniște și împăcare posibilă, cîtă 
vreme într-un punct al lumii războiul și masacrul continuă 
să definească esențialul condiției umane.

A doua zi, în avionul traversînd Atlanticul, ne regăsim 
parcă în continuarea aceluiași dialog, de astă dată alături 
de Liubomir Tadies, filozof iugoslav, în compania unei ti
nere doamne venind de la Helsinki unde și-a vizitat părinții 
și întoreîndu-se la New-Orleans, unde locuiește împreună 
cu soțul ei. Lucrează în domeniul psihologiei, își pregătește 
doctoratul. Dar și pentru ea, comparînd printr-o experiență 
proprie, viața ei de studentă, îa Helsinki, și acum climatul 
de lucru și de viață din New-Orleans, lumea este indivizi
bilă prin marile ei probleme contemporane. Ceea ce a sur
prins-o la New Orleans este vigoarea, tenacitatea cu care 
se manifestă tineretul în încercarea de a face să dispară 
vechile prejudecăți rasiale, refuzul lui în a le accepta. Dar 
chiar această problemă nu i se părea ca fiind strict locală, 
ci ca încadrînau-se mai curînd în ceea ce considera ea fiipd 
o problemă deschisă a întregii lumi contemporane. Nu va 
fi nici pace, nici liniște, nici împăcare, nici încredere cîtă 
vreme această ură va persista. Problema neagră e, ca și 
Vietnamul, o problemă deschisă și totodată o durere a lumii 
Aterizăm pe aeroportul Kennedy și îată-ne, în prima seară, 
invitați la o familie de americani din Long-lsland. Gazda, 
foarte primitoare, ne conduce să-i vedem casa. La etaj, în 
camera fiului lor, student în medicină, observăm pe pereți 
cîteva afișe ale mișcării „Panterele negre", cerînd — în ter
meni deosebit de drastici și ultimativi — punerea în liber
tate a unor colegi arestați. Tăcem. Gazda nu ne explică 
nimic. E camera fiului lor, și în această tăcere dialogul se 
reînnoadă parcă, din nou asupra acelorași căutări contem
porane ale omului, care vin în întîmpinarea noastră pe 
parcursul acestei călătorii spre Congresul de umanism și 
etică de la Boston.



asigură instruirea tinerilor 
in centrele de” pregătire, cît 
și a tinerilor trăgători spor
tivi aflați in prag de per
formanță, în vederea bunei 
și completei J'rtr instruiri.

Ieri s-a deschis în București 
Expoziția cu produse ale ■ 
UCECOM și unităților de indus
trie locală din întreaga țară, des
tinată contractărilor comerțului 
în ramurile metal, chimie, lemn, 
împletituri. La expoziție partici
pă peste 300 de întreprinderi cu 
mii de produse destinate fondu
lui pieței. Mare parte din expo
nate sînt realizate în acest an, 
urmînd ca foarte curînd să intre 
în magazine.

Cu toate că produsele ce pre
zintă interes sînt de ordinul șu
telor, am reținut cîteva pentru a 
le face cunoscute, cititorilor noș
tri. încălzitorul de apă electric 
sub presiune, realizat de între
prinderea Electrometal Timișoa
ra. poate încălzi 85 1 de apă la 
temperf 'ura dorită eu utilizare 
atît pentru duș cît și pentru ra-

HERCULES '70
De-a lungul Cernei, așeză

rile înșirate ca într-o salbă 
păstrează de ani și ani valo
roase țradițij folclorice. Festi
valul interjudețean „Hercules 
’70“ organizat, la sfirșitul a- 
cestei luni, de instituțiiledcl 
artă și comitetele județene 

.Căra.ț-Sbverin și Mehedinți 
■ale U.T.C., vine să valorifice Șî 
să atribuie noi valențe acestor 
tradiții. Vor fi. patru zile bo
gate în manifestări, cu comu
nicări privind activitatea unor 
asociații și instituții de cultură 
din cele două județe, cu spec-, 
tacble susținute de ansamblul 
folcloric al casei de cultură din 
Vinju Mare și „Semenicul", de 
artiștii amatori din Orșova și 
Băile Henculane.

.............. . i ui'■ ............
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facă unele , cumpărăteri. în casă 
au râmai .singuri • Sei'-copii avînd 
între 3 limt 'și .3 ■;ihi,, ,Pă' 'lâ ora' 
115,00 Constantin, de 3-ani, jucîn- 
țju-'se cu o ,cutieT3e,‘ chibrituri a 
dat foc lenjeriei. îțj’(ipeăt .'irtcen- 
diu, care nu a distrus ■ decît pu
ține'. bunttdimateriale, .ji-'a' pier
dut viața, prin asfixie; urrtrl din 
copii, iar ceilalți doi au suferit 
arsuri grave; .......

• In al cincilea pom. Dimi
neață, .la ora 7,Q0, . ,pe șoseaua 
Alexandria — București, la kilo
metrul 69,400, un camion ce 
trihsporta pepeni spre Capitală a 
ieșit brusc de pe șosea..i”iȘofer'fil 
adormise lai volan! Mașina a; dez
rădăcinat. patru porni ia..rind, s-ă 
oprit în al cincilea 1 și răstumîh- 
du-se l-a strivit în eabină pe con
ducătorul ei, Marin Aguciu.

dus la realizarea tehnologiei de 
’ fabricație a a cel6r flexibile, avînd 
performanțe, similare cu cele stră
ine. prin utilizarea, lor se va re
duce consumul de metal cu 850 kg 
pe schimbător, ceea ce înseamnă 
economii antecalculate de 5 000 lei. 
Prin evitarea Importului se obțin 
importante economii de valută, — 
existtnd totodată șî posibilitatea 
exportării ' acestor subansamble 
specifice căilor ferate.

V. RAREȘ

semna că aceasta ar fi cea de a 
doua mărturie de acest gen. cu
noscută pînă astăzi. Deocamdată, 
nu s-a putut identifica întregul 
conținut. Textul conține foarte, 
multe prescurtări și particulari
tăți asupra cărora specialiștii 
stăruie dată fiind vechimea aces
tuia. Aportul arheologilor, e mai 
mult decît necesar. Sperăm că 
nu vor întîrzia în a răspunde 
provocării lansate de elevul ar
heolog amator !

cordarea de conducte de apă cal
dă necesară în apartament. Un 
interes deosebit suscită și noile 
obiecte din masă plastică meta
lizată, purtînd emblema între
prinderii de nasturi și mase plas
tice București ce expune 16 nou
tăți, printre care și garnitura de 
menaj compusă din 7 piese cu 
utilizări complexe.

Nici micii vizitatori nu se vor 
considera neglijați văzînd cîte 
surprize le rezervă cei ce produc 
o gamă foarte variată de jucării. 
Adevărată senzație face Vehicolul 
lunar produs Ta Oradea de în
treprinderea „Viitorul“. Echipat 
cu radar în continuă mișcare și 
cameră de luat vederi, vehicolul 
se îndreaptă spre un nou obiect 
descoperit pe... Lună chiar și 
spre o farfurie zburătoare (pro
dusă de aceeași fabrică).

Tinerele gospodine zăbovesc 
mai mult în fața Robotului me
najer „Doina“ — fabricat la Me- 
taloglobus, aparat ce poate efec
tua 6 operațiuni de pregătire a 
meniului. Aceeași întreprindere 
expune și primele vase din tablă 
de oțel inoxidabil.

Pe oej 2 500 m’ cît cuprinde 
expoziția din str. Ștefan Furtună 
nr. 140, pot fi văzute cele mai 
diverse produse necesare uzului 
curent. Expoziția rămîne des
chisă pînă la 15 septembrie.

I. V.

CLUBUL CELOR 
PATRU FABRICI

In municipiul Odorheiul Secu
iesc s-a înființat clubul tinerilor 
ingineri și tehnicieni ai cărui mem
brii fondatori sînt angajați la Fa
brica de ață, fabricile de confec
ții și mobilă. U.E.I.L. și între
prinderea tehnico-utilaj. Clubul 
și-a propus să-și inaugureze ac
tivitatea cu organizarea unei 
dezbateri largi pe tema încadrării 
în producție și adaptarea noilor 
promoții de cadre tehnice la 
specificul locului de muncă.

S .4

C. POGOCEANU

Școala românească de tir, 
prin tradițiile și rezultatele 
cu care s-a impus pe plan 
internațional, nu mai nece
sită, desigur, prezentări 
suplimentare. Pe plan intern 
tirul sportiv a cunoscut, în 
ultima vreme, o considera
bilă extindere îndeosebi 
prin activitatea de pregătire 
a tineretului pentru apăra
rea patriei. In cadrul ședin
țelor de pregătire, tragerile 
cu arma de calibru redus cu
nosc o audiență largă și en
tuziastă din partea tinerilor 
în „uniforme albastre“, bă
ieți și fete, constituind tot
odată o bună bază de for
mare și recrutare a viitori
lor performeri ai standuri
lor. Excelenta lucrare cu 
caracter tehnic, recent edi
tată. purtînd semnătura unui 
specialist incontestabil în 
materie — ing. Petre Ciș- 
migiu, antrenor federal de 
tir — prin conținutul său, 
vine în primul rînd în spri
jinul comandanților care

Imbinînd armonios activi
tatea de studiu din sălile de 
cursuri și seminarii cu de
viza „Citius, altius, fortius“ 
b celor ce cutează la dobo- 
rîrea recordurilor, studenții 
răspund prin fapte condiții
lor create, făcînd din spor
tul universitar un puternic 
eșalon al sportului național. 
Inmănunchierea acestor fap
te. prin cifre comparative, 
rezultate tehnice, clasamen
te, excelente fotografii și 
comentarii, o găsim în 
„Anuarul sportiv universi
tar“. Lucrarea, elaborată de 
profesorul de educație fizică 
Mircea Popescu cu con
cursul unui colectiv de ca
dre didactice universitare, 
constituie o nouă și docu
mentată filă adăugată isto
riei sportului studențesc din 
România. Este mai mult de- 
cît o simplă însumare de 
date statistice : „Anuarul“ 
sintetizează un larg material 
documentar, un veritabil al
bum sportiv ce ne conferă o 
imagine completă a sportu
lui universitar.

V. R.

• Viața aventuroasă a lui Găi
nă. S-au cunoscut în parcul din 
Craiova. Grigore Găină (în vîrstă 
de 15 ani) s-a oferit să o conducă 
acasă pe I. V. Cum drumul tre
cea. pe Jîngă lanuri de porumb, 
Găina, sub amenințarea cuțitu
lui, și-a condus proaspăta cunoș
tință în cîmp și a violat-o. Ca să 
scape, de pedeapsă s-a oferit s-o 
ia .în cășjiforie urmînd ca pînă la, 
vîrsta majoratului să locuiască îm
preună. Dar la puțină vreme „ca
valerul" a fugit la Petroșani iar 
fata, riemâisuportînd tratamentul 
din familia în care intrase prin 
accident a încercat să se sinucidă. 
A fost salvată. Intre timp Găină 
revine la Craiova și organele de 
miliție încearcă să-1 prindă ; tot 
în parc, unde fusese semnalat. îi 
sar în apărare o serie de indivizi 
care atacă lucrătorii de miliție. 
Găină dispare dar apărătorii : 
Iancu Marin, Dumitru Nicolae, 
Marin Cotoi, C. Crețu și Nicolae 
Marin sînt arestați și condamnați 
la cîte 5—6 ani închisoare. Cu
rînd, este prins și Grigore Găină. 
Pentru fapta sa el a fost condam
nat la 2 ani de detenție.

• In rîpă. Ion Chiriac (22 de 
ani) tractorist, a intrat cu mașina 
pe un drum impracticabil ce lega 
comuna sa, Paltin — județul 
Vrancea, de satul Pulder. Ca pa
sager l-a luat pe fratele său Chi
riac Ion II (14 ani). După 2 kilo
metri tractorul s-a răsturnat în
tr-o ripă și l-a strivit sub el pe 
I.C.. care 12 ore mai tîrziu a 
murit la spital. Fratele s-a ales 
cu o fractură.

• Copiii fi focul. Constantin 
Ichim din comuna Tomești, jud. 
Iași, "a plecat la ora 5 dimineața 
de acasă spre oraș, la servici, 
luîndu-și și soția, care urma să

Schimbătoarele de cale utilizate 
în prezent în țara noastră sînt de 
tipul cu ace în construcție articu
lată . Din cauza dezavantajelor ce 
le prezintă, acest tip. de schimbă
toare de cale a început să fie în
locuit cu schimbătoare cu ace fle
xibile produse în țară. în acest 
scop era necesară stabilirea teh
nologiei de forjare, unica tehnolo
gie capabilă să ducă la obținerea 
unor ace de calitate șl cu un preț 
de cost minim. Cercetările și ex
perimentările efectuate de ing. 
Silvia Chiriac de la I.C.T.C.M. au

V. RÄVESCU

IPOTEZA UNUI

INTEGRAREA
TINERETULUI

ELEV PE CALE DE 
A FI CONFIRMATĂ

In ziarul nostru din 24 martie 
a.c. semnalam o importantă des
coperire arheologică 
Loviștei a elevului 
C. Popescu din 
Recent,

în Țara
Castel 

Titești. 
o echipă de cerce

tători de Ia Filiala Vîlcea a Ar
hivelor statului, condusă de prof. 
univ. Dr. Docent Damian Bog
dan a efectuat o nouă investiga
ție la fa(a locului. Textul ciu
datei inscripții descifrată parțial 
confirmă, se pare, perioada seco
lului al XlII-lea așa cum se pre
supunea inițial. Ceea ce ar în-

La Casa de cultură din Galați, 
a avut Ioc o consfătuire pe tema 
integrării tinerilor absolvenți ai 
școlilor profesionale în procesul 
de producție. Consfătuirea a fost 
organizată de Comitetul județean 
Galați al U.T.C. și s-a bucurat de 
participarea unui număr mare de 
muncitori și maiștri din între
prinderi, șefi ai serviciilor de îri- 
vățămînt, cadre didactice, absol
venți ai școlilor profesionale.

I. CHIRIC

țââ» 7 îk 4 Ot JSĂ 7$ a k I Kăuâ K. ? 6 r § (j ax . /v

Evenimentul teatral al săptă- 
mînii viitoare este deschiderea 
la Belgrad a Festivalului Inter
național de Teatru Experi
menta! BITEF.

Tematica ediției 1970 : „Clasi
cii văzuți cu ochii 'anijlui 1970“. 
Amintim publicului nostru că 
teatrul- românesc -este-reprezen
tat la această importantă con
fruntare de teatru prin specta
colele Teatrului Bulandra „Ne
potul lui Rameau“ . (regizor 
David Esrig), „Leonce și Lena“ 
(regizor Liviu Ciulei) și în afara 
festivalului cu „Tandrețg și ab
jecție“ de T. Mazilu.

Un scurt interviu cu secreta
rul literar al Teatrului Bulan

dra, Tudor Steriade :
— Aveți emoții ?
— Desigur, dar avem, în ace

lași timp, convingerea că, deși e 
o competiție deosebit de presti
gioasă .la BITEF (prin partici
parea unor personalități de 

i prim rang ale teatrului euro- 
' peari : Bergman, Planchon, Otto- 

mar Kreyca) spectacolele noas
tre sînt pregătite să dea asal
tul. De altfel nu șint la prima 
confruntare internațională, „Ne
potul lui Rameau" și „Leonce și 
Lena“ au participat cu succes 
la a 6-a ediție a Festivalului 
Internațional de . Teatru de la 
Florența, iar „Leonce și Lena“ 
alături de „Tandrețe și abjecție“ 
au întreprins în aprilie mai 
’70 un turneu apreciat în R.F.G. 
Sperăm deci că participarea 
noastră la BITEF va marca-cu 
adevărat o manifestare.de pres
tigiu a artei teatrale românești 
contemporane..

joi, 3 septembrie, în interpreta
rea unui colectiv al Teatrului 
din Baia Mare „Gimnastica 
sentimentală“ de Vasile Voicu- 
lescu. Poetul și prozatorul 
V. Voiculescu este cunoscut de 
cititori. Mai puțin știută este 
opera sa dramatică ; premiera 
de pe micul ecran fiind un prim 
pas spre descifrarea ipostazei 
de autor dramatic proprie aces
tui scriitor. „Demiurgul“, „Um
bra“, „Fata ursului“, „Trandafir 
agățător“, scenariul radiofonic 
„Darul domnișoarei Amalia“, 
„Pribeagă“ și „Gimnastică sen
timentală“ — sînt, într-o enu
merare informativă, titlurile 
care compun genericul teatru
lui semnat de Voiculescu. Ale- 
gînd-o pe cea' din urmă, regi
zorul Petre Sava Băleanu s-a 

■oprit la o comedie bufă con
struită pe scheletul de succes al 
farsei clasice. Notăm dintre in
terpreți pe Laris.a Stase-Mure-. 
șan (excelenta interpretă a Norei 
din stagiunea trecută), Dimitrie 
Bitang și numele unor tineri 
absolvenți : Liliana Lupan, Ma- 
nuela Marinescu, /jynd.u Pppa ți 
Bogdan Anțohescp.

• -Recomandăm telespectator 
rilor o reîntîlnirc cii doi in
terpreți renuniiți ai ecranului 
francez ~ Mjchele Morgan și 
Henri Vidai în filmul lui H. De- 
coin „De ce ai întîrziat ?“, (la 
Telecinematecă).

• în această săptămînă... a 
festivalurilor, mai putem vedea 
unul : Festivalul folcloric 1970 
de la Prislop Reportajul filmat 
de joi, 3 septembrie (realizat de 
Teodora Popescu și Marian Ba- 
nu) ne prezintă secvențe de la 
acest festival desfășurat la Su
ceava. Năsăud și Maramureș.

PLASTICĂ PORTATIV

— In concertul capodoperelor 
de ;lur..i dimineața au fost pro
gramate cîteva dintre înregis
trările dirijorului George Geor- 
gescu : uvertura „Cărnavalul 
roman“ de Berlioz, Simfonia 
spaniolă de Lalo, Concertul Nr. 
1 pentru pian de Brahms.

— Marți la ora 16.20 pe pro
gramul II a fost integrată ru
brica „Preludii enesciene“. Din 
sumar cităm : Capodopere ale 
literaturii universale în pro
gramele festivalului și prezenta
rea cîtorva dintre oaspeții Fes
tivalului.

— Tot marți, Televiziunea a 
programat sub titlul „G. Enescu 
îr> arta secolului XX“ — o am
plă emisiune care-și propune Să 
desprindă semnificațiile contri
buțiilor marelui muzician român 
la îmbogățirea creației muzi
cale universale. Vor participa la 
discuții compozitorii D. Po- 
povici și Șt. Niculescu precum 
și muzicologii V. Tomescu și V. 
Donose.

Dintre emisiunile ., radiofonice 
dedicate Festivalului mai cităm 
prezentarea prof. Manoliu
„G. Enescu și A, Grumiaux — 
maestru și discipol“ (miercuri 
seară), emisiunea „Mari perso
nalități românești despre Geor*- 
ge Enescu“ (vineri la prînz), 
și radioreportajul precum și’ re
portajul T.V. integrate în pro
gramele de vineri dtipă-amiaza.

Continuînd seria înregistrări
lor menite a oferi iubitorilor de 
artă o integrală a creației enes
ciene, Casa de discuri „Elec- 
trecord“ a difuzat zilele aces
tea în preajma celei de-a V-a 
ediții a Festivalului enescian 
două noi discuri cuprinzînd, p“ 
de o parte, cîteva dintre „Cîn- 
tecele de tinerețe“ iar pe de altă 
parte, suita de lieduri pe ver
suri de Clement Marot, Fernand 
Gregb, Suly Prudhomrrie, Ju- 
les Lemaitre.

• Galeriile de artă Apotio ne 
■ invită la o amplă expoziție în

cuprinsul căreia vom înțîlni lu
crări de pictură, grafică și 
sculptură semnate de Ioan 
Chișu, Simion Florea, Nicolae 
G. lorga, Ion Cărămidar, Imre 
Gyence, Constantin Ilea.

• In sala de expoziții de la 
subsolul Ateneului avem ocazia 
să cunoaștem arta unui plasti- 
cian american — Jasper Johns 
— prezent în fața publicului ro
mânesc cu o expoziție de lito
grafii.

• In cadrul emisiunii „Tea
tru scurt“ televiziunea ne ofërâ

Șîmbăta viitoare în Sala Mare 
a Palatului, vor răsuna primele 
acorduri ale celei de-a cincea 
ediții a Concursului și 
lului Internațional 
Enescu“.

Filarmonica „George 
Orchestra Simfonică a 
leviziunii, Filarmonica 
Filarmonica din Timișoara, or
chestra „Academica“, toate for
mațiile camerale, lirice, corale, 
pregătesc în aceste zile, în re
petiții speciale, concertele și 
spectacolele marii sărbători ale 
muzicii românești.

Pînă la 5 septembrie, Radioul 
și Televiziunea, continuă să ne 
ofere programe de interes.

„Decupăm“ din suita acestor 
emisiuni ;

Festiva- 
„George

Enescu“, 
Radiote- 
din Cluj,

I. S.
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SUNETUL MUZICII : rulează la 

Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20,15).
ZBOARĂ COCORII : rulează la 

Republica (orele 10; 12,30; 16; 18,30; 
21).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la 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 PICĂ : rulează la 
Capitol (orele 18,30; 20,30) ; BILLY 
MINCINOSUL (orele 9.30; 11,45; 14;
16.30) .

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Șala Palatu
lui (orele 19,30), 
8,45; 11; 13,30;
Stadionul Dinamo 
Herăstrău (ora 20).

PETRECEREA :
toria (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20,45), Bucegl (orele 10; 15.45; 10). 
Miorița (orele 11; 15; 17,30; 20),
Grădina Bucegi (ora 20).

IUBIRI TRECUTE : rulează la 
Central lorele 10; 12; 14; 16; 18,30;
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 : 
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 18; 18,15;
20.30) , Arenele Romane (ora 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Grivlța (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 HOTARÎTOARE : rulează 
la înfrățirea (ora 15,30).

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

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Buzeștl 
15,30; 18).

INTÎLNIRE LA VECHEA 
CHEE : rulează Ia Dacia 
8,45—20,30 în continuare), Progre
sul (orele 15,30. 18). Progresul-Parc 
(ora 20).

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

STRĂINII : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

DREPTUL UE A TE NAȘTE: 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15). Cotroceni (orele 15,30; 18; 
20.15).

MONȘTRII : rulează la Gluleștl 
(oțele 15,30; 18; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18,15),
Grădina Aurora (ora 20.15).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Melodia (orele 9; 11,15: 
13,30; 16: 18.30; 20,45),. Gloria (orele 
9; 11.15; 13.30; 1«, 18.15; 20.30), Tț>- 
mis (orele 9, 11,15: 13,30. 15.45; 18). 
Flamura (orele 11. 16; 18.15: 20,30), 
Grădina Tomts (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 
CÎNTECUL PRERIEI (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 Crîngașl (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Crîngașl (ore
le 15,30; 18: 20,15)

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : rulează la Grădina Capitol 
(orele 19.30; 21,30).

DRAGOSTEA LUI SERAFIM

FROLOV : Grădina Buzeștl (ora 
20,30).

VÎNT DE LIBERTATE : Grădina 
Unirea (ora 20).

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

LOGODNICELE VESELE : ru
lează la Grădina Vltan (ora 20.15).

PROFESORUL INFERNULUIS 
rulează Ia Grădina Rahova (ora 
20,15).

frații CORSICANI : rulează la
■ ■ - u;Cinemateca — Union (orele 9; 

13; 15; 17; 19; 31).
OMUL CARE NU POATE 

ACUZAT : rulează la Cosmos 
rele 15,30; 18; 20,15).

EROUL DE LA HON LI î

FI 
(o-

___________ ____ _ ____ _ __ . rua 
lează la Lumina (orele 18,30; 20,45),

Festival (orele 
16; 18.30; 21/,
(ora 20), Parcul

rulează Ia Vlc-

(orele

MOS- 
(orele

SÎMBATĂ 29 august
Teatrul „C. I. Nottara“ (la Tea

trul de vară „23 August") : SUS 
PE ACOPERIȘ... ÎN SAC __ ora
20 ; Teatrul Evreiesc de Stat: MA. 
ZEL-TOV — ora 19,30 ; Teatrul 
,,C. Tănase“ (la Grădina Boema) : 
SONATUL LUNII — ora 20.
DUMINICA 30 august

Teatrul Evreiesc de Stat : AC
TUL DE CĂSĂTORIE — ora 19,30; 
Teatrul Țăndărică, (str. Acade. 
miei) : PUNGUȚA CU DOI BANI 
— ora 11.

SÎMBĂTĂ, 29 AUGUST 19»

e 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba germană • 18,15 
Bună seara, fete ! Bună seara, bă
ieți ! Emisiune de Elisabeta Mon- 
danos și Titi Acs e 19,15 Anunțuri
— publicitate • 19.20 ,,1001 de seri“
— emisiune pentru cel mici 
9 19,30 Telejurnalul , de seară
• 20,00 Tele-enciclopedia « 21.15 
Medalion Ștefan Ciobotărașu. Co
mentariu : Aurel Baraiiga • 21,10 
Film serial „Incoruptibilii“ : Cazul 
lui Giamino • 22,05 Fapt divers
• 22,20 „într-o seară de vară“.
Program de romanțe interpretate 
de Angela Moldovan, Mia Barou, 
Constantin Cocriș • 22,45 Tele
jurnalul de noapte ; Sport • 23,05 
Festivalul internațional al cintecu- 
lui Sopot — 1970 (selecțiuni)
e 23.35 închiderea emisiunii pro
gramului I.
PROGRAMUL II
• 20,00 Poesis. Versuri de Ana 

Blandiana • 21,15 Seara meloma
nului. „En Saga“ de Sibelius. în 
interpretarea lui Sergiu Celibida. 
che • 20,45 Revistele săptămînli 
« 20,55 Film serial „La fiecare 
km“ (IX) « 21,50 închiderea emi
siunii programului II.

DUMINICA, 30 AUGUST 1970 
PROGRAMUL I S-,. . (,
• 9,00 Vara copiilor • 10,0Q Viața 

satului • 11,20 în reluare la cererea 
telespectatorilor. Recital Mihaela 
Mihai și Cliff Richard • 12,00 De 
Strajă patriei * 12,30 Concert sim
fonic. Mari interpreți ai operei: 
enesclene • 13,15 Emisiune în 
limba maghiară $ 15,30 Microavan- 
premieră o 15,35 Studioul ,,N“
• 17,55 Fotbal. Farul-Steaua (înre
gistrare de Ia Constanța) • 19.30 
Telejurnalul- de seară 
„Cîntă Gorjul“. Muzică 
interpretată

• 20,00 
populară 

____ .............. de Maria Lătărețu. 
o 20,20 Dunărea sub coifuri meta
lice. Reportaj T.V. « 20,45 Film 
artistic. N-AI FOST NICIODATĂ 
MAI FRUMOASĂ 
jurnalul de noapte 
sport.
PROGRAMUL II
• 20,00 Seară de

• 22,20 Tele-
• 22,35 Tele.

• 20,00 Seară de teatru. Come 
dia celui care a luat de nevastă o 
femele urîtă de Anatol Franc» 
• 21,10 Actualitatea plastică
e 21,20 Concertino • 21,40 Reluarea 

seara (IV).serialului de sîmbătă

SÂPTĂMÎNA viitoare pe ecrane

VENIT
■■■■■■■■■■■I ■

■
■

Producție o studiourilor sovietice 
scenariul : H. Bulatov. Regia : Ghenadi Bazarov 

cu : I. Ledogorov, S. Ishakov, V, Balon, A. Kocetkov

O coproducție franco-italiană
regia : Jean Delannoy. cu : Annie Girardot, Andréa Parisy, 

Odile Versois, Jean-Claude Pascal ■

■ HI ■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

O producție a studiourilor din R. P. Ungară 
regia : Miklos Jancso. cu : Andrâs Kozaic, Serghei Nikonenko

O producție a studiourilor Toho-Japonia 
regia : Jun Fukada. cu : Akira Takarada, Mie Hama, Ichiro 

Arishima

manifestare.de


Cenad. O localitate situată In 
extremitatea vestică a țării, a 
județului Timiș. Aici trăiesc și 
muncesc laolaltă 6 000 de ro- 
mîni, germani, sîrbi și maghiari. 
De aproape două decenii hăr
nicia lor, este marcată de di
namica producției agricole de la 
cele două cooperative agricole 
de producție : „Mureșul“ și „Ce- 
năzeana“. Anul acesta, coopera
torii din Cenad își planificaseră 
o producție globală de circa 35 
de milioane lei. Dar, ca și în alte 
locuri, și aici, în mai, apele Mu
reșului au distrus culturile de 
pe întinse suprafețe de teren, și 
o dată cu ele producții de milioa
ne de lei. Pierderile sînt mari 
dar oamenii au rămas aceiași : 
harnici, încrezători, în stare ori- 
cînd să-ți dovedească faptul că 
Cenadul este — și mai ales, 
tinde să devină o mare uzină 
de producție agricolă. Fără îndo
ială, dobîndirea acestui atribut 
implică nu numai organizarea 
producției în acord cu cerințele 
agrotehnicii, crearea climatului 
necesar participării conștiente la 
actul producției, dar, în plus, 
și o puternică infuzie de tine
rețe. Răspund tinerii din Cenad 
cu entuziasmul, dăruirea și hăr
nicia pe care le presupune dez
voltarea multilaterală a comu
nei ?

ÎN CĂUTAREA 
A 500 DE TINERI...

La citeva minute de la sosirea 
noastră o întîlnim pe Maria Dan, 
secretara comitetului comunal al 
U.T.C., care tocmai revenise de 
la 'Tomnatic — 20 de kilometri 
de Cenad — unde ocupă postul 

de educatoare la grădinița de 
copii. Aflîndu-ne intențiile, se 
hotărăște să ne însoțească.

— în evidența organizației 
noastre, ne spune, sînt cuprinși 
365 de tineri. Dintre aceștia 71 
lucrează la C.A.P. „Mureșul“ și 
68 la C.A.P. „Cenăzeana“. Alți 
aproape 150 muncesc la O.L.F., 
cooperativa de consum, I.M.A., 
I.A.S. ; 80 sînt elevi.

Cu ce fapte, cu ce realizări se 
înscriu tinerii Cenadului la în
făptuirea prevederilor anuale și 
de perspectivă privind dezvol
tarea unităților economice, ridi
carea comunei pe coordonatele 
exigente ale urbanizării ? Tran
scriem din opiniile interlocutori
lor. ION SOCOL, președintele 
Consiliului popular comunal : 
„Tinerii sînt prezenți, în general, 
peste tot. în viață se comportă 
onorabil, sînt harnici, au intrat 
în viață pe ușa din față ; s-au 
legat serios de muncă.“

GHEORGHE REGEP, preșe
dintele cooperativei agricole de 
producție „Cenăzeana“: „Nu prea 
avem tineri care să lucreze în 
agricultură. Sînt doar câțiva. Au 
plecat din comună. Nu știu 
cum ne-om descurca peste cîțiva 
ani..."

NICOLAE THIEL, secretarul 
organizației U.T.C. de la C.A.P. 
„Mureșul“ : „De lucrat lucrează 
toți tinerii dar încă nu se poate 
vorbi despre o prezență perma
nentă la muncă a celor 71 de

Maria Dan, secretara Comite
tului comunal al UT.C. : „Din 
programul de activități pe tri
mestrul trecut ai organizației 
n-a fost Îndeplinit nici un 

punct“

uteciști din organizația noastră".
VASILE MAMCA, inginer-șef 

la aceeași cooperativă : „Care 
tineri ? 15 meseriași, vreo 9 în 
zootehnie, vreo 3 prin birouri 
și restul ?...

— De cîte brațe de muncă 
are nevoie cooperativa agricolă 
zilnic, în perioada campaniilor 
agricole ?

— De circa 400. Eu pot să asi
gur zilnic însă maximum 300.

— Cum izbutiți să faceți față, 
totuși lucrărilor ?

— în general,. se procedează 
printr-un fel de compensație. în 
funcție de prima urgență oame
nii sînt transferați de la o bri
gadă la alta. De la sectoarele 
anexe, meseriașii sînt duși la.re

PUȚIN DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI ÎN CELE DOUĂ COOPERATIVE AGRICOLE

Ing. MIrcea Gliga, șeful fermei 
legume.pomi : „Dacă aș avea 
oameni suficiență aceste pămîn- 
turi le-aș transforma în adevă

rate grădini înfloritoare“

Ionel Mereuță, 16 ani : „Lucrez 
fiindcă lucrează și tata și 

mama"

coltatul păioaselor ; din legumi
cultura în pomicultură și invers. 
Tot soiul de combinații.

— Sînt în comună, după cîte 
ni s-a spus, peste o sută de 
elevi și studenti aflați în vacan
ță. Cele 3 luni ale vacanței lor 
corespund unei perioade de ma
ximă solicitare în agricultură. 
S-ar putea deci...

— Nu vin, de antrenarea lor 
la muncă nu se ocupă nimeni...

MIRCEA GLIGA, inginer hor
ticol la C.A.P. „Cenăzeana“ : 
„Lucrez în agricultură din 1965. 
Dacă aș avea oameni suficienți 
aceste pămînturi le-aș transfor
ma în adevărate grădini înflo
ritoare. La nivelul dotării noas
tre și pentru obținerea unor pro
ducții normale sînt prevăzuți în 
indicatorul tehnic 3 oameni pen
tru fiecare hectar. Or eu la cele 
120 ha ale fermei legume-pomi 
am abia 60...

— Ciți tineri aveți astăzi la 
recoltatul piersicilor ?

— Cîți vedeți !...

Sînt patru. Emilia Galetar, An
drei luhasz, Ionel și Gruia Me- 
reuță. Toți sînt elevi. Ionel 
poartă pălărie de cow-boy. în 
fața noastră și-o ridică respec
tuos. De la începutul vacanței 
a fost tot timpul prezent la 
lucru.

De ce luarezl ? întrebarea îl 
derutează.

— Fiindcă lucrează și taita și 
mama...

Răspunsul acestui tînăr con
damnă opinia greșită despre par
ticiparea la muncă a tinerilor, 
exprimată de unii părinți : „Noi 
am muncit destul Ia viața noas
tră. Să-i lăsăm pe ei să se bucu
re de tinerețe“. Ionel Mereuță 
muncește tocmai pentru că și 

ÎNFLORIREA CENADULUI

PRESUPUNE 0 PERMANENTĂ

INFUZIE DE TINEREȚE

DIN PĂCATE, PE APROAPE JUMĂTATE DIN NUMĂRUL TINERILOR îl INTERESEAZĂ PREA

părinții Iui sînt prezenți zi de zi 
în cîmp.

GHEORGHE BLAJ, secretarul 
organizației U.T.C. din C.A.P. 
„Cenăzeana“. „în> campania de 
recoltare a cerealelor păioase re
cent încheiată, prezența tineri
lor nu a fost deloc semnifica
tivă. Prea puțin s-a făcut pen
tru mobilizarea lor.“

Nu cunoaște exact cîți tineri 
muncesc în fiecare din sectoarele 
cooperativei. Stabilim, după dis
cuții la care participă și Gheor
ghe Regep, locțiitorul secretaru
lui Comitetului comunal U.T.C., 
că în brigada de meseriași lu
crează 14 tineri, la zootehnie 4, 
la legume-pomi 7, iar restul la 
cultura mare. Despre frecvența 
participării la muncă a celor 62 
de tineri, cîți susține Gheorghe 
Blaj că sînt în evidența organi
zației, nu putem afla nimic pre
cis. După un calcul cu totul a- 
proximativ interlocutorii noștri 
convin foarte greu la o medie de 
270 zile muncă efectuate anul 
trecut în cooperativă de către 
fiecare utecist, iar pentru anul 
acesta, se oscilează nesigur în
tre 150—180 de norme-conven- 
ționale.

In zootehnie pe tineri îi poți 
număra pe degete... Tehnicianul 
veterinar Ionel Crăciun nu cu
noaște însă, exact unde muncesc 
cel trei sau patru uteciști din 
sectorul zootehnic al cooperativei 
„Cenăzeana“. Și, surprinzător, 
nu cunoaște nici Indicatorii teh
nici sau economici ai fermei. 
Cum o reuși să facă față solici
tărilor zilnice ?

De partea cealaltă a șoselei 

este amplasat sectorul zooteh
nic al C.A.P. „Mureșul“.

— Maria Șerban are 18 ani 
și este cea mai harnică și price
pută crescătoare de animale, nd 
spune Ioan Kiefer ajutorul de 
fermier.

— Anul trecut, ne răspunde 
această tinără, am realizat 951 
zile-muncă și numai bani mi 
s-au cuvenit vreo 20 000. Sigur, 
se cere multă muncă din 
partea celor care lucrează în zo
otehnie dar și satisfacțiile sînt 
pe măsura eforturilor.

Notăm că pînă la 1 iulie Maria 
Șerban a realizat 356 de norme 
convenționale. Dar câți sînt ca 

ea ? încă alți cinci sau șase. Și 
restul ? Iată că fără să vrem 
ne-am pus singuri o întrebare 
la care nu putem răspunde. Nu 
putem răspunde pentru că la 
Cenad abia pe al cincelea- tînăr 
din efectivul organizației l-am 
întîlnlt Ia muncă în cooperativa 
agrioolă sau am găsit numele lui 
pe o listă ce atestă prezen
ța lui la muncă. Și ceilalți ? 
Pe ceilalți i-am întîlnit abia 
seara...

SEARA
PE STRADA PRINCIPALA

în amurg, în timp ce părinții 
se întorc de la muncă, plimbă
reții, proaspeți și eleganți, au 
ieșit pe răcoare la plimbare.

Ionel Crăciun tehnician vete
rinar la sectorul zootehnic al 
C.A.P. „Cenăzeana“ : „Nu știu 
exact unde și cit lucrează cel 
trei sau patru tineri din 

sector...“

Maria Șerban, 18 ani, îngriji
toare Ia ferma zootehnică mix
tă a C.A.P. „Mureșul“ : „Anul 
trecut am realizat 951 zile- 
muncă și numai bani am pri

mit vreo 20 de mii de Iei“

Spicuim din dlscuțill« ou cîțiva 
dintre ei:

Jjva Zomborad — 20 de ani s 
N-am fost Ia Muncă nici o zi. 
Malcă-mea lucrează la C.A.P. Iar 
sora mea la Oficiul pentru legu
me și fructe. Eu mă voi cali
fica mecanic auto la Șantierul 
13 construcții din Timișoara.

Hermine Renye — 18 ani : O 
fată rumenă-n obraji, care poar
tă o rochiță elegantă și o piep
tănătură șic se plimbă pe o bi
cicletă nou-nouță : — Nu pot 
munci pentru că sînt bolnavă (!) 
Am terminat acum doi ani 
clasa a VIII-a și am încercat la 
Liceul de arte plastice din Timi

șoara dar n-am reușit. Acum 
vreau să dau din nou examen 
la Liceul de muzică. Ce fac toată 
ziua ? Iau ore de pian și acor
deon...

Milidin Todici — 19 ani, voi
nic și bronzat ca după două 
săptămîni de mare : — Nu mun
cesc niciunde. Programul meu : 
baie, fotbal, dans și din cînd în 
cînd escapade la Arad ori Sînni- 
colaul-Mare.

— După atîtea zile de vacanță, 
acasă și pe litoral, nu crezi 
c-ai putea, muncind, să cîștigi 
niște bani ?

— N-am de gind să merg la 
lucru, spune categoric voinice
lul nostru.

Și de ce ar munci dacă, după 

propria-î mărturisire, pentru 
fiecare sejur la Arad sau Sîn- 
nioolaul-Mare părinții, generoși, 
fi dau cîte 50—100 de lei ?

LA CĂMINUL CULTURAL, DES
PRE NOI Șl ORGANIZAȚIA 

NOASTRĂ

Pentru orele opt seara ne-am 
dat întilnire la căminul cultural 
cu cîțiva dintre cei aproximativ 
500 de tineri cîți sint în timpul 
verii în comună. Dintre cei pre
zenți, majoritatea fac parte din 
activul organizației U.T.C.

— Dacă ați avea puteri abso
lute ce ați face cu tinerii din 

comuna dumneavoastră pentru 
a-i determina să muncească ? 
m-am adresat tuturor celor pre
zenți.

— I-am obliga ! (Răspunsul a 
venit cu oarecare întirziere din 
partea lui Gheorghe Blaj, secre
tarul U.T.C. de la cooperativa a- 
gricolă „Cenăzeana“. Ulterior el 
a fost „semnat“ și de către Ni- 
colae Thiel, Gheorghe Regep, 
locțiitorul de secretar al comite
tului comunal. Ion Bicskei, se
cretarul U.T.C. la brigada de 
meseriași de la C.A.P. „Cenă
zeana“ și de încă alți tineri.

— Cum i-ați obliga ?
— într-adevăr, este foarte di

ficil să o facem, dar, pînă la 
urmă s-ar găsi ea, metoda... De 
pildă, să-i mobilizăm zilnic, își 
dă cu părerea Gheorghe Blaj.

Firește am fi putut să întreb 
din nou cum ? Fiindcă în a- 
ceastă dilemă ni se para a fi 
găsit unul din punctele nevral
gice ale stilului de muncă al 
comitetului U.T.C. ales. îl no
tăm, deocamdată, fără a-1 co
menta și punem altă Întrebare :

— Spuneți-ne, în ce măsură ti
nerii cunosc realitățile econo
mice din cele două C.A.P.-uri ?

— Nu știm nici noi aproape 
nimic, dar ceilalți tineri, recu
noaște puțin încurcat același Gh. 
Blaj. Ne adresăm secretarei co
mitetului comunal :

— DP cîte ori ați fost invitată 
de către conducerea celor două 
cooperative la discutarea sarci
nilor de producție pe care le 
ridică fiecare campanie agricolă?

— La nici una...
— Păi, dacă am sta de vorbă 

cu toți tinerii laolaltă și pe în
delete ca acum, dacă în adună
rile generale U.T.C. ori cu alte 
prilejuri ei ar afla în amănunt 
situația fiecărui sector de pro
ducție, succesele și eșecurile ce 
se răsfrîng asupra fiecărui mem
bru cooperator, participarea ti
nerilor la muncă ar fi cu sigu
ranță mai bună — spune medi
tativ Ion Stanciu.

O exagerare ? Nicidecum, o 
realitate ! Dar să încercăm rea
lizarea unei succinte sinteze pe 
seama celor notate pînă acum.

La un moment dat inginerul 
Vasile Mamca remarca într-o 
doară un fapt : „Cu vreo opt ani 
în urmă, cînd am venit în co

Nicolae Thiel, secretarul orga
nizației U.T.C. a C.A.P. „Mure
șul“ : „Nu se poate vorbi des
pre o prezență permanentă la 
muncă, zi de zi, a celor 71 
de tineri din organizația noas

tră“

Hermine Renye, 18 ani : „Ce 
fac toată ziua ? Mă pregătesc 
pentru concursul de admitere 

Ia Liceul de muzică“

mună, am găsit în cooperativă 
foarte mulți tineri. Acum nu mai 
sint. Aceia de atunci în bună 
măsură au rămas. Dar alții care 
să le ia locul n-au venit“. Tot
odată, adăugăm noi, a fost omisă 
constanta analitică : raportarea 
îhsușirilor tinerilor la mutațiile 
sociale survenite în viața satu
lui. Astfel, cultivarea respectu
lui pentru muncă la cei mai ti
neri, în condițiile în care pă
rinții afirmă: „Muncim noi des
tul și pentru ei", nu mai poate fi 
lăsată la voia întimplării. în tot 
ceea ce fac sau sînt puși să facă, 
tinerii vor și trebuie să știe tot. 
Gradul de participare conștientă 
la actul muncii a sporit consi
derabil la tineri. Adeziunea lor 
la ceea ce fac este precedată 
de întrebarea : „Ce facem aici?“ 
Gheorghe Blaj ne-a spus Ia un 

moment dat: „în Cenad, cine nu 
lucrează, nu trăiește". După două 
zile această afirmație a fost con
testată de către cei peste 200 de 
tineri care trăiesc totuși fără să 
muncească, în vreme ce pretu
tindeni în sectoarele celor două 
C.A.P.-uri există un deficit de 
brațe de muncă.

★
...Un plan de activități destinat 

sertarului... Iar nouă, suficient 
pentru a ne convinge de forma
lismul cu care este învelită în
treaga activitate a organizației. 
Pe lingă confuziile constatate în 
evidența membrilor organizației 
U.T.C., pe lîngă necunoașterea de 
către tineri a realităților econo
mice din cele două cooperative 
agricole de producție, pe lîngă 
nejustificatul dezinteres mani
festat de organele locale șl 
conducerile celor două unităti 
agricole față de tineri, pe lîngă 
optica deformată cu care este 
privită munca de către unii ti
neri sau de către unii părinți, 
pentru a întregi imaginea ce 
ne-am propus să o dezvăluim 
cititorilor, să ne oprim puțin a- 
supra planului de activități al 
organizației U.T.C. Pe trimestrul 
al treilea acesta cuprinde des
tule puncte care vizau parti
ciparea Ia muncă. în dreptul că
rora este trecut „termen per
manent“ ceea ce înseamnă că 
activitățile au un caracter per
manent. Ne-am fi așteptat ca 
aceste activități să se desfășoare 
sau cel puțin să fie pornite. Nici 
vorbă însă de așa ceva. Nu vrem 
să discutăm punct cu punct pro
gramul frumos dactilografiat 
care deocamdată stă în sertar, 
pentru că încercînd să aflăm 
cîte din punctele cuprinse 
în programul de activități pe 
trimestrul trecut au fost înde
plinite, secretara Comitetului co
munal U.T.C., Maria Dan, ne-a 
spus franc: nici unul. După opi
nia dînsei, cauza cauzelor ar fi 
faptul că în luna iulie a lipsit din 
comună fiind ocupată cu pregă
tirea și susținerea examenului 
de stat. Dar locțiitorul secreta
rului, dar cei doi secretari ai or
ganizațiilor pe cooperative, dar 
cei 13 membri ai comitetului co
munal ce făceau ? Singura ex
plicație este că planul a fost în
tocmit formal, în birou, numai 
pentru că așa sînt indicațiile : 
să existe un plan. Ce se întîm- 
plă după întocmirea lui și expe- ■ 
dierea unui exemplar la Comi
tetul județean Timiș al U.T.C. 
nu mai interesează pe nimeni.

ReportaJ-anchetă realizat de 
ION DANCEA și ELISEI 
TARȚA

Fotografiile: 
WALTHER KONSCHITZKY

Jtva Ștefanovlci, 19 ani : „Trei 
zile lucrez șl trei zile mă odih
nesc E un program lejer, ce-ml 

priește...“

(Urmare din pag. I) 

și largă „priză" la ascultători, în- 
cît cu greu o să-ți poți imagina 
șantierul Porților de Fier fără 
prezența lui ? Asta ar putea să 
pară sentimentalism și așa ceva 
nu prea este la preț prin aceste 
locuri de piatră, metal și pulberi 
vînturate. De aceea îți ascunzi 
tulburarea și-i spui pe un ton nici 
prea-prea, nici foarte-foarte: 
„Bine, Mateuță, drum bun I"

Mateuță ! Seara, la una din 
cantinele șantierului — unde, o 
spun fără să flatez pe nimeni, 
am băut cea mai bună cafea din 
ultimele luni, timp în care am 
umblat prin mai toată țara — ne 
retntîlnim cu tînărul artificier. 
Eu, fotoreporterul și Petre Mi- 
che, comandantul Șantierului na
țional al tineretului, plini, ca 
niște săpători zilieri, de praful al
buriu al unei zile de umblet pe 
tot șantierul; Mateuță — ca scos 
din cutie : ras, tuns și frezat, 
„bluginși“ nou-nouți, sandale 
discrete „Romarta“, o bluză ira
diantă, roșu-cardinal, armonizîn- 
du-se perfect cu pigmentul de 
bronz al băiatului, cu ochii lui 
de un albastru întunecat, cu fri
zura sîrmoasă, bogată, cumințită 
cu adevărat modern (pentru că-1 
prinde). Nu știu dacă Mateuță 
este, la cei 26 de ani ai lui, ceea 
ce se numește un bărbat frumos 
(colegul fotoreporter, fizionomist 
de profesie, îmi spunea că are un 

chip „caracteristic", expresiv în 
primul rînd prin tăietura netă a 
maxilarelor) ; știu însă că întreaga 
lui înfățișare degajă o forță si
gură, bărbătească, o bună dispo
ziție neușuratică, un simț al umo
rului care nu e frivolitate, toate 
conjugîndu-se în atributul perso
nalității, în acel dar care justifică 
răspunderile profesionale, politice 
și obștești ce i-au fost încredin
țate acestui tînăr comunist. Cum 
să vă spun ? Fie în salopeta flen-

UN ARTIFICIER PRESIMTE MUNȚII
duroasă a muncii aspre de la puș- 
care, cînd obrazul abia i se mai 
deosebește de negrul căștii de 
protecție ; fie în uniforma nou 
nouță de brigadier, ajustată co
chet, cînd se-arată, vorba lui 
Topîrceanu, „frumos ca un 
locotenent" ; fie în primene- 
lile modeme de-acum, alese 
cu gust, Mateuță rămîne a- 
celași : degajat, sigur de sine, 
mișcîndu-se cu o eleganță ener
gică, necăutată, caracteristică oa
menilor care-și stăpînesc propriul 

destin în primul rînd prin aceea 
că ei și l-au construit în mod de
liberat, chibzuit, clipă de clipă, 
moleculă cu moleculă. Iar acest 
destin...

— Și, de-aici, încotro, Ma
teuță ?

— Probabil în munți, pe Cerna, 
către Herculane. Se vorbește, 
pentru, viitorul cincinal, de-un 
baraj de-acumulare, de-un tunel 
deversor prin care să sporim de
bitul Motrului și, prin asta, pe-al

Jiului, pentru Termocentrala Cra- 
iovei, nu știu prea exact... Dar 
mi-ar plăcea așa ceva ; înseamnă 
că iar „o șă mai facem praf un 
munte“, cum zice șefu (N.A. 
șefu este Ion Coste, cel despre 
care vă povesteam cîndva că din 
’48, de la Bumbești-Livezeni, o 
ține tot într-o pușcare).

— Va să zică, Mateuță, urci 
în munți, la sălbăticie, s-a zis cu 
asfaltul din Gura Văii, cu cămi
nul ca o casă de odihnă, cu sfer
tul de oră pînă la Severin...

— Parcă asta contează I
— Dar ce contează, Mateuță ?
— Mde !...
Mateuță tace. Știe — ca și 

mine de altfel — că această ul
timă întrebare este cam formală, 
cam „după tipic", deci fără rost, 
și își însoțește exclamația cu o 
privire care vrea să spună: 
„Parcă nu m-ai cunoaște, parcă 
n-ai ști ce poate conta pentru 
mine 1“

într-adevăr, îl cunosc foarte 

bine. De cîțiva ani. Din spusele 
lui Ion Coste, ale inginerilor, ale 
lui Petre Miche, din multele 
discuții cu Mateuță... A venit la 
Porțile de Fier direct din armată. 
Necalificat, dar absolvent de li
ceu. Cu toate astea a refuzat 
orice muncă de birou și s-a dus 
la artificieri. întrebat, a răspuns 
franc : „Vreau să cîștig cît mai 
bine." L-au crezut, la început, 
avid de bani și l-au privit cu re
zervă, cu vaga antipatie compă
timitoare cu care sînt priviți tine

rii loviți de infirmitatea avariției. 
în scurt timp, însă, au văzut că 
Mateuță nu muncește pentru 
bani, pentru cîștigul în sine... 
Chiar în vara aceea și-a adus pe 
șantier fratele mai mic, încă li
cean, și l-a pus să muncească. 
Dar numai o lună. Restul vacan
ței l-a ținut tot la Gura Văii dar 
l-a lăsat să se odihnească, să se 
distreze, să învețe. în anul urmă
tor — la fel... în celălalt — tot 
așa... Abia atunci au aflat: orfani 

de ambii părinți — „singuri pe 
lume", cum se spune în istorioa
rele morale — cei doi băieți îșt 
construiau singuri destinul. Frate 
mai mare, Mateuță a trebuit să 
țină cîrma pentru amîndoi („Știți, 
nu era vorba doar să-l întrețin 
material pe ăl mic ; îi trebuia și 
educație, și pregătire pentru fa
cultate. Greu intri la Matematică- 
Mecanică — unde ne hotărîsem 
să dea el examen — fără expe
riență. Iar aici, pe șantier, era 
locul unde-o putea cîștiga din 

plin. în afară de asta, trebuia în
vățat cu munca...“)

— Dar acum, Mateuță, fratele 
tău, student bursier, nu mai are 
atîta nevoie de tine.

-— Cum să n-aibă ! Aici nu e 
vorba neapărat de bani, de „con
dițiile materiale“ în sine. E vorba 
cum te simți tu pe lume în raport 
cu ceilalți de seama ta. De cînd 
am rămas fără părinți, la asta 
m-am gîndit cel mai mult; să nu 
cumva să crească ăl mic cu sen

timentul acela leșios, descura- 
jant, de orfan, sentiment care, ori- 
cite calități ai avea, te face să 
fii toată viața... al doilea.

— Dar pe tine cine te-a aju
tat ?

— Nu știu. Armata, șantierul, 
eu... Și-apoi pentru mine era mai 
ușor. Eram mai mare...

Mai mare cu patru ani 1 Adică 
exact răstimpul de cînd a venit 
Mateuță pe șantier, cu maxilarele 
strînse si cu valiza soldățească-n 
mînă. Un răstimp în care două 

destine umane sau dezvoltat, în 
ambianța prielnică a marii con
strucții, de la nimic spre totul.

— Dar tu, Mateuță ?... N-aș 
vrea ca „ăl mic“ (Petre Mateuță, 
integralist, trecut în anul trei al 
Politehnicii din București, aflat, 
cînd s-a purtat această discuție, 
în tabăra de muncă voluntar-pa- 
triotică de la Mangalia), n-aș vrea 
să-nțeleagă, din cele ce voi scrie, 
că unica ta vocație a fost, de voie, 
de nevoie, creșterea lui, că 

devenirea ta consemnează o sin
gură realizare : el.

— Cum o să creadă așa ceva ! 
Dacă vreți să știți, ăl mic — a- 
cum bărbat, de I — mă cam in
vidiază, se cam uită la mine ca 
la un campion. A calculat metrii 
cubi pușcați de noi de cînd lu
crez la tovarășul Coste (N. A. 
peste un milion pe malul stâng, 
alți 70 000 la port-aval, alți 
270 000 la barajul deversor) și a 
zis că eu sînt o... forță a naturii 
și că-1 „descurajez", că el n-o să 

fie-n stare o viață-ntreagă să 
facă, în branșa lui, o „chestie" 
senzațională ca asta.

— Poate că o să facă, Ma
teuță !

— Mai e vorbă 1 Să dea dracu* 
să nu facă, alimănitul...

Alimănit e o vorbă din bala
dele Gorjului (Mateuță e din 
Runcu, de pe lîngă Hobița lui 
Brâncuși) și înseamnă afurisit. 
Dar în sens admirativ.

★
Vine, cum spuneam, o vreme 

cînd...
Vine o vreme când pînă și un 

capitol gigantic cum a fost acela 
al pușcărilor de la Porțile de Fier 
se transformă, treptat-treptat, în 
amintire. Rămîn, plate, locurile 
unde fuseseră munți, rămîn talu- 
zele geometrice betonate trainic, 
rămîne Construcția, așa cum a- 
răta în machete... Dar rămîne și 
amintirea cîte unui Ion Coste sau 
Dumitru Mateuță, stăruind pen
tru totdeauna, aparținînd spiri
tualității locurilor ca o legendă. O 
legendă adevărată, pe care ei o 
continuă, fără să se gîndească la 
asta, în alți munți, pe alte cursuri 
de apă, în alt cincinal... Pentru 
că, așa cum spunea nu fără nos
talgie Dumitru Mateuță, sorbin- 
du-și tacticos cafeaua : Destinul 
nostru este construcția!

...Și, potrivit acestui destin, 
vine, cum spuneam, o vreme 
cînd...
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CALITATEA UMANĂ Șl ARTISTICĂ
A LITERATURII DRAMATICE

CONDIȚIE IMPORTANTĂ

A SUCCESULUI TEATRAL
AUREL BARANGA

Întrebarea 
implică di 
vm-an ruirt

dumneavoastră 
două erezii : bla

zarea publicului și alterna- 
spectacol de prestigiu și re-tiva 

tetă.
Nu cred in blazarea publicului 

de astăzi față de teatru. Frec
ventez asiduu sălile de specta
cole și vă pot garanta că publi
cul românesc este interesat de 
un bun spectacol Shakespeare, 
B. Shaw sau Ionescu și. dacă îmi 
îngăduiți, de un bun spectacol 
original românesc. îndeajuns de 
edificatoare sint. cred eu, scrip
tele teatrelor care demonstrează 
că publicul nostru umple sălile 
pînă la refuz. în Capitală și în 
provincie. Dacă același public nu 
vine la cutare spectacol străin 
sau românesc, de vină 
minoră sau viziunea 
greșită.

A doua erezie ar fi 
nu există contradicția de care se 
vorbește foarte mult astăzi, între 
spectacolul de prestigiu și spec- 
tacolul-rețetă. Dimpotrivă, aceste 
două calificative sint comple
mentare, coexistînd in bună în
țelegere. Un spectacol de ținută 
artistică va fi întotdeauna un 
spectacol de rețetă, cu succes de 
public, în alte cuvinte. Montările 
care se pretind „de prestigiu“, 
dar la care nu vine nimeni, se 
bazează întotdeauna pe o lucrare 
dramatică „indigestă“ sau sint 
montări în care regizorii, urmă
rind să se pună în valoare pe ei, 
ucid textele. Exemple as avea 
nenumărate... In ambele ipoteze 
falimentul este evident. Să nu se 
uite deci că prestigiul unui tea
tru. cel mai înalt epolet al său. 
este și rămine prezența publicu
lui în sala de spectacol.

Posteritatea este mai tinără 
decît noi și ne va sancționa ne
milos ; deci sintem obligați să 
găsim o modalitate de a Îmbo
găți afluxul publicului spre tea
tru. O soluție sigură este litera
tura dramatică de calitate. In 
rest...

să-l pară rău că a vizionat-o. 
Publicul nu e propriu-zis bla
zat, ci de fapt indiferent la non- 
valoare și la incompetență.

MIHAI NEAGU BASARAB

este piesa 
regizorală

faptul că

Alternativa : rețetă sau cali
tate funcționează numai 
dacă am accepta ca atri

bute ale puPIicurui : incapacita
tea de a pricepe, superficialita
tea în simțire, egoismul, înclina
ția spre distracții gratuite, sen- 
zațional-ieftine. Ca autor dra
matic sint însă obligat să cred 
că dacă există oameni cu aseme
nea defecte, aceștia nu merg 
niciodată la teatru.

Dramaturgi care sint confuzi 
și se revendică ambigui, au fă
cut, prin tupeul lor. să poată fi 
vehiculată ideea că ar exista 
spectacole de valoare artistică la 
care nu vine nimeni și spectacole 
proaste la care lumea se înghe
suie. Cred că nimeni nu poate 
spune că l-a dezamăgit o excep
țională montare Shakespeare si

Actual prin istorie“ e mai di
ficil decît e „actual prin 
farsă sau voedevil“, întru- 

cit pentru a ridica o asemenea 
pretenție, teatrul-istorie trebuie 
să fie polivalent, să conțină mai 
multe sensuri obligatoriu con
structive, patriotice, educative. 
Vodevilul nu este un corect in
strument de cunoaștere datorită 
mulțumirii de sine pe care o 
poate stîrni. Dificultatea unui 
astfel de spectacol de teatru is
toric o ilustrează montarea pie
selor lui Paul Anghel la 
București și Timișoara. Este 
foarte derutantă suspenda
rea în spațiul scenic a u- 
nor replici exterioare predis
pozițiilor firești ale regizorilor 
și actorilor. în schimb, vodevilul 
cu „Laoonic“ la Piatra Neamț, 
bogat în evenimente, cînd în
cearcă să fie polivalent devine 
nemotivat răutăcios, ca să folo
sesc cea mai bîlndă expresie po
sibilă pentru calificarea acestei 
...„demitizări“.

Pentru mine, „sfînta nemul
țumire“ a devenit o pro
blemă care se referă mai 

mult la stilul formulării adevă
rurilor pe care caut să le ofer

1. în ultimii ani s-au înregistrat succese incontestabile atît 
în arta spectacolului, cît și în scriitura dramaturgică. Regi
zorul și autorul vor, cu orice preț, să intereseze în mod real 
publicul, să scrie și să pună în scenă spectacole ale căror 
probleme să fie ale lui, ale publicului, și, eventual, atunci cînd 
e cazul, să-i învingă o anume blazare. Cum vedeți ieșirea 
din alternativa spectacol de prestigiu și rețetă ?

2. Putem vorbi de existența, în ultimul timp, a două di
recții în textul dramatic : actual prin istorie (dramaturgia is
torică), actual prin farsă sau vodevil. Unde se situează, din 
punctul dumneavoastră de vedere, calitatea actuală a ori
cărui text dramatic ?

3. Ce înseamnă „sfînta nemulțumire“ pentru dumneavoas
tră ca dramaturg, nu în ceea ce privește revendicările faiă 
de secretariatul literar sau regizor, ci în fața propriei dum
neavoastră opere ?

cu insistență și respect publicu
lui meu alcătuit încă numai din 
vrednici cititori.

« SUZANA CIORTEA

Cred cu convingere că tea
trul de calitate realizează 
întotdeauna condițiile :

a) un text care prin forța dra
matică a conflictului să-1 șoche
ze pe spectator, un text în care 
publicul să creadă.

b) un text a cărui modalitate 
de exprimare să fie limpede, 
accesibilă. De multe ori un su
biect cu sorți de izbîndă este 
sortit eșecului din cauza sofisti
cărilor cu pretenție de „teatru 
modern“.

c) Doresc o regie mediatoare 
între piesă și public, nerefuzin-

du-se creativitatea, dar numai 
pe sensul dorit de autor. Apar 
frecvent cronici în care se spu
ne : text slab... spectacol reușit. 
M-aș hazarda să afirm că nu 
există spectacol excelent pe un 
text neconvingător. Și acest leit- 
motiv va dispărea din cronicile 
dramatice, și publicul va veni 
mai mult la teatru in ziua cînd 
repertoriul unui teatru va fi ba
zat numai pe 
pe texte care 
artă prezentul 
tru istoric.

d) Pentru mine
adevărată înseamnă teatru edu
cativ. Prin „educativ“ nu înțeleg 
explicația moralizatoare care 
jignește publicul, desconsiderîn- 
du-i puterea de discernămînt. 
Spectatorul trebuie să tragă sin-

texte de calitate, 
valorifice cu 
trecutul nos-

să
sau

fiecare piesă

I ................................... — „■„■„■m. j. ..............................    ii um .............................................. .......

W1

Actualitatea nu trebuie să fie 
legată neapărat de o anu
me etapă istorică. Se poate, 

scrie o piesă care să se petreacă 
pe vremea lui Nabuccodonosor 
și să fie actuală, sau să se pe
treacă astăzi, și să fie desuetă, 
ca scrisă pe vremea lui Nabucco
donosor. Actualitatea este dic
tată de fondul de idei 
și de sentimente implicate 
în lucrarea dramatică. „Oedip 
rege“ de Sofocle se petrece pe 
vremea ciumei din Teba, într-o 
perioadă istorică cind regicidul 
și incestul constituiau preocupări 
la ordinea zilei. Teba a dispărut, 
ciuma este o maladie învinsă, 
incestul a încetat să mai fie o 
problemă fundamentală a vieții 
contemporane și totuși 
rege“

„Oedip 
rămîne o piesă actuală, 

datorită unui argument a cărui 
valoare nu a fost epuizată : omul 
in fața necunoscutului, omul ros 
de întrebările propriului său 
destin. Deci, actualitatea va fi 
dictată de perenitatea întrebări
lor pe care le ridică autorul, 
de profunzimea lor. Si mai inter
vine o condiție : noutatea a- 
cestor întrebări. De aceea o pie
să care înscrie la ordinea de zi 
o dezbatere, întrebări și proble
me de multă vreme mistuite, 
care și-au primit deja răspunsul, 
nu poate fi o piesă actuală, chiar 
dacă, oalendaristio se petrece 
alaltăieri.

Întrebarea conține și răspun
sul. Sigur că adevărata ne
mulțumire creatoare nu o 

poți adresa tu ca scriitor decît 
ție însuți. Faptul că există anu
mite greutăți de ordin organiza
toric nu explică insuficiențele 
operei tale. Cervantes sau Villon 
s-au zbătut cu greutăți cu mult 
mai mari decît autorii contem
porani și totuși au lăsat în urma 
lor opere nemuritoare. Scriitorii 
care se iluzionează că posterita
tea le va face un rabat fiindcă 
au avut de întimpinat greutăți, 
se înșeală.

Trebuie să mărturisim că 
plinind cîtorva dramaturgi 
inofensivele noastre întrebări 
nu ne așteptam la multele ne
mulțumiri și iritări din răs
punsurile cuprinse în ancheta 
de față. Ceea ce ne-a surprins 
cel mai mult, însă, este nu 
atît absența „sfintei nemulțu
miri“ generale, cît a spiritului 
critic obiectiv și la obiect, pe 
de o parte, a spiritului auto
critic concret, pe de altă par
te. Firește, omenescul „ceea 
ce fac eu e bine“ nu poate fi 
înlăturat. Dar o îndoială, cît 
de mică, însă convingătoare, 
poate ajuta tocmai să crească 
încrederea în efortul ca „ceea 
ce fac eu să fie bine !“. In 
sfîrșit...

Dorind să facem o serie de 
precizări, îndrăznim să ne for
mulăm dezacordul cu cîteva 
opinii din cele publicate. De
sigur. replica din partea celor 
cu care polemizăm este 
nevenită.

Așadar, spectacolul 
prestigiu și „rețeta“. Noi 
sintem cîtuși de puțin con
vinși de ceea ce tovarășul Au
rel Baranga consideră a fi o 
„erezie“. Domnia sa militea
ză. deci, nu pentru ieșirea din 
alternativă, ci pentru coexis
tența pașnică a celor două ca
tegorii de piese. Cînd s orbim 
însă despre aceste categorii 
este evident că nu putem avea 
în vedere decît ceea ce tea
trele au jucat prea mult într-o 
singură stagiune : texte com
puse după o 
de succes 
mânești 
străine : 
medii bulevardiere, farse jal
nice (nu tragice !) etc. în al 
doilea rînd. e vorba de o re
țetă a teatrelor care în dese 
cazuri au găsit, ca să folosim 
titlul uneia din piesele repu
tatului nostru dramaturg, „re
țeta fericirii“ : înghesuirea în 
repertoriul săptămînal a unui 
număr considerabil de come
dioare sentimentale în iurul 
triunghiului conjugal și a 
textelor polițiste de minimă

bi-

de
nu

rețetă facilă, 
momentan, ro

și. în special, 
dramolete, co-

calitate — cînd o au și pe 
aceasta. Rețeta aceasta, chiar 
daeă se constată că uneori dă 
rezultate, aduce public la 
teatru, este în fond o soluție 
care nu spune și nu rezolvă 
nimic decît, cel mult, planul 
de încasări. Noi credem că 
Aurel Baranga însuși, un dra
maturg de prestigiu, jucat pe 
multe scene, nu se poate 
simți bine în compania atîtor 
piese minore jucate în mai 
toate 
tășim 
produsă, 
scriptele teatrelor, nu pentru 
că scriptele n-ar fi exacte dar 
pentru că afișul stagiunii — 
discutat și răsdiscutat 
petate rînduri și în 
nostru) — nu poate fi 
mulțumitor pentru a cores
punde programului educativ 
pe care trebuie să-l aibă și 
să-1 îndeplinească teatrele. în 
ceea ce privește actualitatea 
operei dramatice : desigur, nu 
putem nega caracterul dra
matic al interogării necunos
cutului însă cel puțin în 
aceeași măsură ne interesea
ză și interogarea cunoscutu
lui, intesitatea cu care înțele
gem ceea ce cunoaștem. în 
plus, nu s-ar zice că piesele 
dramaturgului A. Baranga in
vestighează (sau interoghea
ză) chiar necunoscutul, dim
potrivă, avem impresia că au
torul vorbește cu înțelegerea 
sa despre lucruri cunoscute 
de toată lumea. Distanța din
tre cunoaștere și înțelegere 
nu-i, desigur, tot una cu ne
cunoscutul.

Să remarcăm acum un lu
cru curios: în general, în răs
punsuri se formulează prețioa
se și interesante idei genera
le, dar nimeni nu vorbește de 
ceea ce l-a nemulțumit, în 
chip concret, parcă temîndu-se 
să nu supere pe cineva, regi
zori. actori, eventual colegii 
de breaslă, dramaturgii. Noi 
credem că tocmai dramaturgii, 
scriitori de replică, pot discu-

teatrele. Nu împăr- 
mulțumirea dînsului 

cum spune, de

(în re- 
ziaru! 

socotit

ta la obiect, nerămînînd la 
simplele fraze generale. Re
plicile lor n-au efect fără pu
terea exemplului, fără curajul 
de a privi lucrurile în față, de 
a numi pe cele bune ca și pe 
cele proaste. In repetate rîn- 
duri critica revistelor și a pre
sei cotidiene le-a indicat pe 
multe dintre acestea. Acum 
este cazul ca dramaturgii în
șiși să se pronunțe. Există, de 
altfel, o mentalitate mai lar
gă, nu numai în dramaturgie 
ori în teatru : neputința de a 
privi în față, obiectiv, critica 
și lauda, de a rezista cu egală 
luciditate mierii și veninului. 
De aci abundența de fraze ge
nerale, ocolirea discuției con
crete, sfiala de a cita nume și 
opere, de parcă acestea ar 
exista mai puțin dacă nu sînt 
citate, aduse în discuție. O 
adevărată dezbatere, care poa
te și trebuie să aibă ca efect 
înțelegerea mai clară a nece
sităților momentane și de 
perspectivă, aprecierea tăioa
să a stării momentului, poate 
să descurajeze mediocritățile 
neconvinse, are darul de a re
plica cinstit și deschis acelor 
producții și acelor autori ale 
căror piese nu servesc nici 
scena și nici publicul. De aceea 
ne-a mirat ocolirea de către cei 
anchetați a acestor chestiuni.

în răspunsul său, Suzana 
Ciortea respinge cea de a treia 
întrebare, Desigur, e dreptul 
său să fie mulțumită de tot 
ceea ce face și profund și to
tal nemulțumită de alții. Dom- 
nia-sa explică lipsa de opti
mism a pieselor pe care le 
scrie într-un mod straniu. Din 
ceea ce spune rezultă că ar 
exista două feluri de creații. 
Unele, pline de optimism, scri
se despre și pentru cei cărora 
le merge bine, pentru fericiți, 
pentru cei realizați în viață. 
Altele, în schimb, sînt scrise 
pentru eșuați, pentru cei că
rora nu le-a „ieșit“ nimic, în
tr-un cuvînt, pentru infirmi. 
Curioasă vulgarizare a rostului 
artei din partea unei autoare, 
totuși, mulțumită de ceea ce

face ! Vorbind serios, de mult 
n-anr mai întîlnit o asemenea 
simplistă împărțire în artă 
pentru optimiști și artă pentru 
pesimiști. Există o artă pentru 
infirmi ? Arta este, după cum 
bine se știe, a oamenilor su
fletește întregi, cutreierați de 
mari bucurii și de mari tris
teți, optimiști și nostalgiei, ve
seli și îngindurați. Un om în
treg la suflet, spunem banali
tăți, nu „joacă pe o singură 
carte“, n-are o „stare sufle
tească“ în buzunar 
care circulă veșnic 
stradă. Arta nu exclude din u- 
niversul său nici una din ma
nifestările autentice ale sufle
tului omenesc, ea este o ex
presie ce tinde către totalitate, 
integralitate, năzuind chiar să 
dea excepției un fundament 
natura] și normal, în largul, 
încăpătorul fluviu al vieții.

Surprinderea noastră este cu 
atît mai mare cu cît, în răs
punsul său, scriitorul Ion 
Băieșu, stimat și prețuit de 
noi toți, tinde să autorizeze 
pinii asemănătoare cu cea 
mai sus, dar în alt plan 
discuției. Domnia sa decide 
categoric că problemele gra
ve, serioase ale timpului nos
tru — „oricît s-ar revolta 
unii“ — nu pot încăpea decît 
în dramă sau tragedie. Ne 
miră rigiditatea cu care un 
scriitor cunoscut pentru lăr
gimea vederilor sale proce
dează în acest caz. Să expe
diem, după cum rezultă din 
opinia sa, comedia la perife
ria dramaturgiei ? Noi credem 
că nu-i nici măcar cazul să 
dăm exemple de comedii care 
numai la „periferie“ nu se 
pot situa.

Mai presus de genuri și îm
părțiri mai mult sau mai pu
țin arbitrare, literatura este 
egal deschisă tuturor proble
melor, manifestărilor specific 
umane și nu putem acorda ca
litate reprezentativă dramei și 
tragediei în dauna comediei. 
Ar fi pueril să rezervăm aces
teia din urmă facilitatea. Noi 
nu desconsiderăm farsa, vode

cu 
pe

o- 
de 
al

gur concluziile. Susțin cu con
vingere că nu există public .nea
vizat ! Există însă un public să
tul și indiferent in fața pseudo- 
conflictelor in care personajele 
și problemele sint false, morala 
fiind cusută cu ață prea albă. 
Publicul, mai cred eu', nici nu 
este foarte pretențios. .Dorește 
doar fapte de viată, dar la tem
peratura de 100°.

e) Ar mai trebui apoi — aș a- 
dăuga în completarea răspunsu
lui la prima întrebare — să re
nunțăm definitiv la etichetarea 
„autori consacrați“ ceea ce este 
echivalent cu „marca fabricii“. 
Ar trebui să se știe o dată pen
tru totdeauna că textele trebuie 
să consacre autorii, chiar dacă 
acest lucru va însemna în unele 
cazuri un divorț dureros în ne
fecunda căsnicie care a existat 
și mai există între teatre și unii 
autori dramatici. Textul trebuie 
să aibă prioritate și nu „firma“. 
Teatre cu actori talentați avem, 
regizori sensibili dotați cu o fer
tilă imaginație nu lipsesc, și to
tuși spectacole cu piese româ
nești care să facă „rețetă“ sint 
rare. De ce ? Nu am avut texte 
de o

semnificații. prin psihologia per
sonajelor. Dar cînd acest apel 
dcyine o modă, respectul față de 
istorie se degradează și interesul 
publicului scade. Pe mine, mă 
uileresează numai prezentul pe 
care îl trăiesc, oamenii din ju
rul meu.

Aș inversa întrebarea. Dacă 
aș avea o mare nemulțu
mire față de lucrările mele, 

nu aș mai putea scrie. Dar am 
o reală nemulțumire față de per
soanele îndreptățite să dea ver
dicte categorice textelor drama
tice, persoane care dau dovadă 
de inerție, birocrație, și uneori 
de atîta neîncredere față dp cei 
ce nu au încă „o firmă“ îneît 
nici nu citesc piesele uneori.

Reproșul adus creației mele că 
ar fi voit lipsită de optimism, de 
încredere in viață este neînte
meiat și iată de ce : cred că 
există oameni fericiți, fără griji 
și fără dureri, netraumatizați 
psihic, dar aceștia pot sta singuri 
pe propriile lor picioare. In viață 
nu au nevoie de 
deiului meu. Pana 
se îndreaptă către 
le-a reușit nimic 
prea puțin.

ajutorul con- 
și inima mea 
cei cărora nu 
în viață sau

înaltă ținută artistică. - ION BĂIEȘU :

ea mai simplă și directă 
j > in același timp 

de a face teatru actual, 
prezentarea însăși a actua- 

scenă. Recurgem la

Cea mai sir 
modalitate 
/"I ZX Q T‘O /'Z

este
lității - pe 
istorie cînd simțim nevoia strin
gentă să înfățișăm publicului un 
moment care poate fi actual prin

vilul, comedia de moravuri, 
chiar melodrama, pentru sim
plul motiv că se numesc așa, 
ci pentru că piesele care ni se 
dau, ca spectatori, din aseme
nea specii dramaturgice, sînt 
plate, schematice, fără haz, 
lipsite de orice idee mai pro
fundă și, în principal, lipsite 
de autenticitate. Am fi de a- 
cord chiar că vodevilul, de 
exemplu, poate fi ridicat la un 
moment dat la rang reprezen
tativ prin calitatea unuia anu
me, dar vodevilurile lui Alec- 
sandri, reprezentative pe Ia 
mijlocul veacului trecut, nu 
mai sînt tot așa în 
1970, și, oricît le-am iubi, nu 
de la ele așteptăm revirimen
tul repertoriului teatral în sta
giunea. să zicem, viitoare.

• Așadar actualitatea, dacă — 
așa cum pe drept cuvînt spu
ne A. Baranga — „nu 
legată neapărat de o 
etapă istorică“ (chiar 
știm cum se scria pe 
lui Nabuccodonosor) 
ceeași măsură n-are nici re- .
țete și genuri speciale. Și aici .
este vorba de talent și spirit . 
de observație, de calitatea in
telectuală a autorilor și de 
puterea lor de a intui, desci
fra, exprima gîndurile și sen
timentele omului de azi, 
bucuriile, nostalgiile, victoriile 
și suferințele lui. Societatea 
noastră socialistă este compu
să din oameni cu problemele 
lor omenești, individuale, ce ’
se intersectează, se ating în
tr-o permanentă dialectică a '
devenirii. A decide pripit și 
mecanic ce formă e mai aptă ’
și care nu de a reflecta toate *
acestea ca și credința în exis- *
tența unei dramaturgii pentru •
infirmi ori a susține împăca- •
rea prestigiului cu rețeta fa- •
cilă sînt tot atîtea simptoma- 1
tice reacții ale relativei con- •
fuzii ce există în înțelegerea •
misiunii teatrului. Dovadă in- <
contestabilă că. oricît s-ar fi 
plictisit unii de dezbaterea a- .
cestor probleme, ele tre- ,
buie permanent discutate. 1

Există o blazare a publicului 
de teatru ? Există, desigur. 
Ea a apărut o dată cu tex

tul comercial (melodrama, piesa 
polițistă etc.), cu spectacolul de 
larg consum, destinat acelui pu
blic care nu acceptă să vină la 
teatru decit pentru așa-numita 
„destindere psihică“. în momen
tul de față, succes de public au 
comediile jucate cît de cit cu 
haz, sau în care pe ici. pe colo 
se presară poante aluzive. Avem 
și excepții, desigur, spectacolele 
montate de Ciulei, Penciulescu, 
Pintilie, Esrig, H. Popescu, re
gizori care apără demnitatea tea
trului românesc. Dar nu cred că 
spectacolul de calitate va învinge 
pe cel comercial. Asta nu în
seamnă că un autor de succes, 
de improvizație facilă, va lua 
Premiul Nobel.

trebuie 
anume 

de nu 
vremea 
în a-

Nici colo, nici colo. Piesa Is
torică cu trimiteri străvezii 
spre contemporaneitate va 

cădea repede, dacă nu a și că
zut chiar, în manierism. Trebuie 
să recunoaștem, e greu și pentru 
voievozi să vorbească patru ore 
cu neologismele secolului XX, e 
greu și pentru public să înghită 
atîta convenție. Pe de altă parte 
nici bietul vodevil nu ne poate 
spune mereu ceva nou despre 
infidelitatea cuplului sau triun
ghiului conjugal. Problemele 
grave ale timpului nostru, ori- 
cit s-ar revolta unii, intră în 
dramă sau tragedie. Sigur că 
orice director de teatru se uită 
cu milă la autor cînd ii predă 
o astfel de piesă „grea“, dar asta 
e altă poveste.'

ață de mine sint, desigur.
, ", ' "_r _ e o
chestiune prea intimă des

pre care nu-mi convine să vor
besc.

Nemulțumirea față de secreta
riatele literare și față de regi
zori nu mai e însă nici sfintă, 
nici păgină. Persoană rezona
bilă și cumsecade, nu mi-am în
găduit niciodată să năpăstuiesc 
un secretar literar sau un regi
zor, pentru că ei. de fapt, sint 
niște nevinovați. Nu înspre ei 
trebuie să se îndrepte minia dra
maturgilor atunci cînd se tre
zesc albind peste noapte din 
Cauza necazurilor. De fapt, există 
o politică defectuoasă în teatre 
față de dramaturgia originală. 
Nu pentru că acestea nu ar fi 
amabile cu autorii, nu pentru că 
n-ar încheia contracte și nu i-ar 
juca, ei pentru simplul fapt că 
încurajează piesele slabe, pur și 
simplu proaste. Se joacă atît de 

, multe piese proaste și foarte 
proaste, incit putem spune fără 
sfială că aceasta este cea mai 
mare deservire față de drama
turgia națională.

Față de mine sini, .... 
nemulțumit, dar asta

Anchetă realizată de 
MEDEEA IONESCU

Cifrele 
vacantei 

(Vrmare din pag. 1)

rești pe aptitudini. Poate în ta
băra „cutezătorilor“, poate în cea 
a „specialiștilor“ în carting, poa
te la fotoamatori, radioamatori. 
Mai apoi, am fi crescut ceva mai 
mari, și ne-am fi dus fie printre 
savanții cu anticipație, adunați, 
ca stimulent pentru succesele 
loi la olimpiade, în tabăra lor la 
fel de savantă, de pe malul mării. 
Și ne-am fi prăjit la soare discu- 
tînd matematică, fizică, chimie, 
literatură., Eventual, ne-am fi 
amestecat, tot la mare, printre cei 
mai buni în meserie, decretați 
astfel după concursul pe meserii 
al școlilor profesionale. Am fi 
schimbat decorul, cu muntele, să 
vedem ce fac cînd sînt între ei 
membri ai colectivelor societăților 
științifice, școlare, într-o tabără a 
schimbului de experiență. La 
Curtea de Argeș ne întîlneam cu 
cei de la societățile literare. 
Ne-am fi transferat și la Brașov, 
să beneficiem de o tabăra de 
odihnă și instruire unde 500 de 
secretari U.T.C. (în două serii), 
din licee, licee de specialitate, 
școli profesionale și de specializa
re postliceală, s-au întrecut ca 
nici o zi să nu semene cu alta.,. 
După cîteva zile prin tabejelfe 
interiudetene ale secretarilor 
U.T.C. din școlile generale, ne 
reîntoarcem la mare, de data a- 
ceasta în calitate de stndenți, în 
orașul lor de- vară — Costinești. 
Dacă stăm aici o serie de 12 zile 
cu o mie și ceva de colegi ală
turi, aveam parte de beneficiile 
verii studențești într-o foarte cu
noscută tabără și foarte generoa
să în condiții și oferte de pro
gram. Dar ne-am hotărît să tre
cem și pe la Pîrîul Rece, întrucît 
știam că și aici Măria Sa Va
canta are orgolii de „cea mai 
frumoasă“. La Izvorul Mureșului 
puteam întîlni cadre de asociație 
prinse în activități cu caracter de 
instruire. Dintr-o asemenea ta
bără pleci întotdeauna cu ceva 
învățăminte în plus și nu mai 
puțin reconfortat.

Joacă, joacă, dar să nu fim 
prea fanteziști și să ne închipuim 
că ne-at fi ajuns zilele pentru to
tul. Căci totul mai înseamnă să 
trecem și pe la cluburi, pe la ca
sele de cultură studențești, pe Ia 
bazele sportive, prin taberele ar
heologice, prin orașele și satele 
natale. Pentru că acestea toate 
sînt supuse servitutilor vacanței. 
Cine nu știe că acolo unde sînt 
cîțiva elevi ori cîțiva studenți 
este prezentă și vacanta !

...Chiar dacă ea, vacanța 1970, 
am mai numit-o și „elev în sa
lopetă“, „student în salopetă“ 
De fapt, acesta i-a fost antetul. A 
început cu munca. Revedem re
portajele de la fața locului. Dru
muri refăcute, mii de cărămizi 
pentru reconstrucție, săpături la 
canale de scurgere a apei, tone 
de legume recoltate, tone de 
fructe. Bătături în palmă, mîndria 
vacanței, fără de care mii, zeci 
de mii de elevi din zonele lovite 
de ape ori nelovite, n-au vrut să 
plece la odihnă, în excursii, în 
tabere. Milioane de lei economi
siți, prin muncă patriotică, pen
tru țară. Meserii învățate într-o 
vară, pe șantiere-tabără, sub fal
durile tricolorului înălțat pe ca
targ. Noi amănunte la tradiția 
muncii patriotice, aparținînd verii 
1970. De la Satu-Mare, Dej, 
Deva, Arad, Timișoara, Bacău, 
București, Sighișoara. Dar de 
unde, din ce localitate — nu ?

Și vine toamna, sfîrșitul vacan
ței, însemnat și el, ca și începutul, 
cu munca în campania de toam
nă. Știm, așa se obișnuiește în 
lumea școlii și în cea universitară.

Adie a nou an școlar. A nou 
an universitar. Dar mai sintem 
încă în vacanță.

(Urmare din pag. I) 

tară, valorile culturale ale so
cietății în care trăim, decît du
pă ce am descoperit filozofia 
marxistă.

— Această „descoperire“, e- 
chivalentă poate cu opțiu
nea pentru filozofia mar
xistă, a fost ea însăși rezultatul 
lecturii. Opțiunea în favoarea 
unui sistem filozofic, dintre ne
număratele sisteme existențe, 
se constituie deci prin studiu, 
prin cunoaștere...

— Numai printr-o informare 
bogată, prin lecturi aprofundate 
se poate ajunge la înțelegerea 
sensurilor multiple ale unei 
anume filozofii. Intre diversele 
risteme filozofice ce se înfrun
tă în zilele noastre, unele sînt 
expresia spirituală a unei lumi 
apuse, ale căror răspunsuri Ja 
problemele cruciale ale exis
tenței umane nu corespund nici 
devenirii istorice, nici aspira
țiilor spre progres, pace și fe
ricire ale omenirii, dacă nu sînt 
chiar de-a dreptul potrivnice 
acestor aspirații. Ca membri ai 
unei societăți care și-a înscris 
ca scop al activității sale ins
taurarea unor relații cu adevă
rat. umane între oameni, prin 
'lichidarea exploatării omului de 
către om și a asupririi unei na

țiuni de către alta, care și-a 
pus ca scop dezvoltarea liberă 
și multilaterală a personalității, 
este firesc ca tineretul să opte- 
ie pentru filozofia care servește 
acestei cauze — filozofia mar
xistă. Ea este filozofia care co
respunde tendințelor reale ale 
dezvoltării neîngrădite a socie
tății și aspirațiilor de libertate 
și fericire ale oamenilor. Ea 
este nu' numai filozofia prezen
tului, ci, prin caracterul ei 
prospectiv, ea este și filozofia 
viitorului, filozofia care cores
punde, în cel mai înalt grad, 
aspirațiilor de viitor ale tinere
tului

— Deci adeziunea la filo
zofie, la filozofia marxis
tă, este logic precedată de în
sușirea bazelor ei, începînd cu 
noțiunile și cunoștințele care-I 
apropie pe tînăr de această 
știință și continuînd cu stu
diul sistematic, mai tîrziu, după 
absolvirea liceului. In această 
situație, care ar putea li prin
cipiile generale ale structurării 
instrucției filozofice a tineretu
lui în învățămîntul liceal și su
perior ?

— Prima condiție a succesului 
în predarea și însușirea filozo
fiei în liceu și. dc asemenea, și 
în învățămîntul superior, la fa
cultățile fără profil filozofic, 
este, după părerea mea. orien
tarea activității didactice spre

problemele cu adevărat filozo
fice, prin alcătuirea unor pro
grame analitice care să răspun
dă Cerințelor contemporane ale 
predării filozofiei marxiste și as
pirațiilor intelectuale ale tine
retului. Ele trebuie să inclu
dă principalele probleme ale 
existenței și condiției umane, 
sâ dea răspuns la problemele 
filozofice care frămîntă azi ti
neretul și, în felul acesta, să 
trezească interesul lui față de

manuale de filozofie marxistă 
care să trateze problemele de 
filozofie într-o manieră nouă, 
să nu reducă filozofia marxistă 
la ,.știin{a celor mai generale 
legi ale naturii,, societății și cu
noașterii“, să renunțe la aspec
tele de scientism și să pună ac
centul pe ceea ce se nu
mește problematica omu
lui. pe dezbaterea proble
melor condiției umane, ale 
destinului omului în lumea

—■ Ce rol pot avea instrumen
tele „facultative“ ale instrucției 
filozofice : cercuri de lectură 
filozofică, de dezbateri, cercuri 
științifice ș.a. ?

— Acestea pot fi folosite cu 
succes pentru trezirea intere
sului elevilor și studenților față 
de filozofie. Tineretul nu res
pinge dezbaterea unor probleme 
filozofice de mare actualitate. 
Dimpotrivă, el este cît se poate 
de interesat de problemele des-

învățămînt, nu putea fi satis
făcut decît în astfel de societăți 
de lectură. In actualul sistem 
de învățămint, problemele dez
bătute în lecții ar putea fi am
plificate în cercurile de lectură 
ale elevilor. La Universitatea 
din București, „dialogurile filo
zofice“ au obținut succese re
marcabile. tot așa cum „semi- 
nariile naționale", organizate de 
stridenti, au contribuit la spo
rirea interesului față de pro-

filozofie. Pentru învățămîntul 
superior, de cîțiva ani. se fac 
eforturi in vederea elaborării 
unor programe analitice care 
să corespundă acestor cerințe, 
dar programele analitice pen
tru liceu continuă să orienteze 
predarea filozofiei marxiste în
tr-un mod necorespunzător 
dezvoltării actuale a acesteia, 
ceea ce nu este în măsură să 
atragă tineretul spre filozofie.

A doua condiție, cred, este 
elaborarea, ne baza unei pro
grame analitice înnoite, a unor

contemporană. Aceste manuale 
ar trebui să fie îmbunătățite nu 
numai din punctul de vedere al 
conținutului, ci și al formei. In 
locul unor manuale seci, încăr
cate cu date din științele na
turii. abstracte, rezumate ale 
unor manuale universitare, de
pășite și ele, ar treimi $ă se al
cătuiască manuale scrise într-un 
stil mai viu, atrăgător, capabi
le să influențeze conștiința ti
neretului școlar, să convingă și 
să determine Opțiunea sa deli
berată pentru filozofia marxistă.

tinului omului în societatea de 
azi și de mîine, de problemele 
cunoașterii, ale raportului din
tre filozofie și știință, ale ra
portului dintre filozofie și artă, 
filozofie și religie, de proble
mele culturii etc. în trecut, 
dezbaterea unor astfel de pro
bleme î.și găsea loc în cadrul 
„societăților de lectură“ ale ele
vilor. Ca profesor pe atunci în 
învățămîntul mediu am putut 
constata acest interes âl tinere
tului pentru prob'cme de filo
zofie care, datorită planului de

blemele filozofice ale zilelor 
noastre. în orice caz, tineretu
lui trebuie să i se dea posibili
tatea să dezbată problemele 
care-1 frămîntă și să fie ajutat 
să le soluționeze în cunoștință 
de cauză.

— Menționînd desigur, unele 
principii de referință și cîteva 
exemple concrete, ce ar trebui 
să cuprindă. în mod obligatoriu 
o bibliografie dc literatură filo
zofică pentru elevii mari si ce 
le-ați recomanda suplimentar ?

— Mai mult decît o simplă

bibliografie, ar fi necesar, cred, 
să se alcătuiască o culVgere de 
texte filozofice accesibile nive
lului intelectual și de pregătire 
al elevilor, din operele marilor 
filozofi, însoțite de comentarii 
scrise pe înțelesul lor. pentru a 
completa manualul. Ea ar tre
bui să cuprindă texte din He- 
raclit, Democrit. Epicur, Aris- 
totel, ca și din Erasm, apoi, din 
Bacon (de pildă, Despre idoli), 
Descartes (Discurs asupra me
todei), din Șpinoza. Voltaire, 
Diderot. Kant, Hegel, Feuer- 
bach — în ce privește filozofia 
pretnarxistă. De asemenea, ar 
fi necesar să se facă unele se
lecții din Marx, Engels, Lenin. 
Gramsci, R. Gâr.audy ș.a. Mai 
dificilă ar fi selectarea unor 
texte clin filozofii nemarxiști 
din epoca modernă și contem
porană, dar nici e'e nu pot lipsi 
dintr-o astfel de culegere.

Știu că o astfel de propunere 
nu este împărtășită de uneie 
cadre didactice, considerînd că. 
printr-un sistem ca acesta, ele
vilor li s-ar servi filozofia sub 
formă de „pilule“. Obiecția lor 
este neîntemeiată. căci o astfel 
de culegere de texte nu ar avea 
pretenția de a da elevilor o pre
gătire filozofică, ci doar de a le 
trezi interesul centru filozofie, 
în vederea atragerii lor sure 
astfel de preocupări prin lectu
ră particulară.

— Ca profesor la Facultatea 
de filozofie ați avut prilejul să 
cunoașteți orizontul filozofic al 
absolvenților de liceu, unii can- 
didind la admitere în această 
facultate.

— Pregătirea filozofică și 
preocupările pentru filozofie ale 
candidațiloi la concursul de ad
mitere la Facultatea de filozo
fie sînt. în general nesatisfăeă- 
toare. Faptul că în acest an au 
fost aproape 20 de candidați pe 
un loc nu spune nimic cu pri
vire la preocupările anterioare 
de fțlozofie ale candidaților. 
Principala lipsă a majorității 
candidaților a fost însușirea 
mecanică a conținutului manua
lului. incapacitatea lor de a 
prezenta într-o formă sintetică 
cunoștințele dobîndite și de a 
se exprima corect. Ar fi fost o 
pretenție exagerată, date fiind 
aceste condiții, să se urmăreas
că prezența unei gîndiri origi
nale, încercarea de rezolvare 
proprie a problemelor, pe baza 
cunoștințelor aiumulate.

Lipsurile î-> pregătirea acestor 
candidați oglindesc. în mare 
măsură lipsurile manualului si 
ale predării filozofiei în liceu, 
ceea ce motivează necesitatea 
elaborării unei noi programe de 
învățămint și a unui nou ma
nual care să satisfacă cerințele 
unei bune pregătiri a absolven
ților.
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OIN EXPORTATOARE DE PETROL

In serviciile de concepție ale marilor uzine, în institutele de 
cercetări și proiectări se desfășoară o actrivitate îndreptată per
manent spre crearea unor noi utilaje și instalații, spre moder
nizarea celor existente. Tot mai numeroase sînt astazi realiză
rile tehnicii românești apreciate și solicitate în lume. Mașinile 
și utilajele, produsele chimice, cele ale industriei de consum și 
produsele alimentare industrializate reprezentau în 1969 aproxi
mativ 60 la sută din totalul livrărilor de mărfuri peste hotare, 
în pagina de față prezentăm cîteva realizări de prestigiu ale 
tehnicii românești, rod al cercetării uzinale și al colaborării 
specialiștilor din întreprinderi cu institutele departamentale.

Pagină realizată de Ing. IOAN VOICU

creotiii
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La Combinatul petrochimic Pitești nu găsești, oricît ai în
cerca, termene de comparație pentru evoluția lui. Nu găsești 
pentru că povestea combinatului (am evitat cuvintul istorie) 
este condensată, de la primul trasaj pînă la inaugurare, în 
mai puțin de trei ani. Așadar, aici nu se poate vorbi decît de 
prezent și viitor.

De prezentul celor 400 000 tone de benzină inferioară prelu
crată anual numai de complexul de piroliză a cărei produc
ție de etilenă reprezintă 75 la sută din producția țării.

De prezentul celor 60 000 tone de polietilenă și aproape 150 000

tone de alți compuși pe care combinatul li livrează anual cu 
destinația țară și export.

De viitorul ce încă de acum ae conturează prin munca și ener
gia chimiștilor argeșeni.

„Ați venit în combinat intr-o zi plină de semnificații și deo
sebită importanță pentru noi. Azi se încheie, prin intrarea în 
funcțiune a instalației de clorură de cianurii, prima etapă a 
combinatului“ — cu aceste cuvinte ne-a înțimpinat directorul 
general al centraler de petrochimie Pitești — inginer Costache 
Sava.

Din cele 2 000 tone de cloru
ră de 
produce anual, în 
procese — -
nărui 
tului ( 
sub 23 
deja va 
ierbicid 
dată în 
selectiv .
— această substanță inhibă mo- 
nocotiledonatele paralel cu sti
mularea creșterii porumbului.

Dar petrochimiștii piteșteni 
au și alte motive de a fi mîn- 
dri, motive datorate frecvenței 
cu care pot folosi expresia, 
des auzită aici : „Pentru pri
ma dată în țară“. Aici se pro
duce acrilonitril după reacții 
noi. Dar nu acesta este aspec
tul cel mai demn de semnalat 
ci faptul că primele cadre teh
nice sosite pentru a stăpîni mo
dernele instalații au venit din

cianuril, ce se vor 
urma unor 

pe care tî- 
1 combina- 
vîrstă èste 

le stăpînește

• chimice , 
personal al

(media de 
de ani) 
rezulta izotriazodonul- 
produs pentru prima 
țara noastră. Fiind un 
— pînă acum importat

centre chimice cu tradiție. Spre 
surprinderea lor, la Pitești a 
fost nevoie însă de alte cunoș
tințe profesionale. Cele căpătate 
pe băncile școlilor nu mai pu
teau răspunde cerințelor de a 
preface petrolul după cele mai 
moderne procedee folosite în 
lume

La Pitești se produce cianură 
de azot pentru prima dată în 
țară, noi sorturi de negru de 
fum caracterizat printr-o înaltă 
abraziune pretîndu-se totodată, 
la o mare excitație In clmp 
magnetic.

Ce destinație au produsele a- 
cestui combinat ce și-a dispus 
mii de tone de utilaje pe o su
prafață de 120 hectare ? între
barea o adresăm inginerului 
Gheorghe Viorel — directorul 
combinatului.

„Din polietilenă se fac cele 
mai diverse produse industriale 
și de uz casnic iar din acriloni-

Ființind incă din 1907 ca a telier de reparat și întreținut u- 
tilaj petrolier, cu 53 de sala riați, uzina aflată in partea de 
sud a Ploieștiului s-a dezvoltat cu adevărat abia după anul 
1944. S-au construit hale și secții noi pe zeci de hectare. Nu
mai în primele 6 luni ale aces tui an producția marfă și glo- 
■ ■' ... —j mare decît cea a anului 1950.

5 DH-400-150. încă de acum 
15 ani această curioasă combi
nație de cifre și litere a început 
să se facă cunoscută. Este punc
tul inițial, este locul de plecare 
în fabricația românească de in
stalații de foraj. Este preludiul 
locului 3 pe care România îl o- 
cupă azi în lume ca producătoa
re de utilaj petrolier. Mai mult, 
deși destinată forajului' pînă la 
numai 3500 m, ea marchează și 
momentul ieșirii în lume a tur
lelor românești avîntate spre a- 
zurul cerului. Țări importatoa
re : una singură — India.

în cite țări se exportă azi 
produsele Uzinei „1 Mai“ Plo
iești ? întrebarea o adresăm in-

La baza producției
sistem informațional

integrat
Către sfirșitul anului 1962, pe Bulevardul 

Muncii din Capitală, apărea ca o întregire 
nu numai a numelui, dar și a tradiției aces
tei artere, o nouă unitate industrială, con
stituită dintr-o singură hală de dimensiuni 
neobișnuit de mari, pe frontispiciul căreia

stă scris : Fabrica de mașini 
gate (F.M.U.A.) București.

Era piatra 
subramură a 
șini : mașini

unelte și agre-

pentru o nouăde fundament 
industriei constructoare de ma- 
unelte grele.

ginerului Gheorghe Babaru, di
rectorul uzinei.

„Mai mult de 80 Ia sută din 
utilaj se exportă în 30 de țări 
din patru continente“.

Nici doi ani nu au trecut de 
cînd instaJațiile de prevenire a 
erupțiilor din gama DF întru
neau parametri ce le situau ca
litativ cu mult înaintea celor 
produse în alte țări. Cele 20 de 
tipo-dimensiuni confereau in
stalației superlativul de cea mai 
completă gamă din lume. Dar 
fără a se opri, după obținerea 
succeselor înregistrate de aceste 
instalații, au continuat și cău
tările. Așa s-a conceput ca de
rivată, gama HT ce îmbină e- 
lemente de cea mai nouă tehni
că. HT sînt mai ușoare. mai 
bine dimensionate iar gradul lor 
de siguranță în exploatare a 
crescut la limite considerate ca 
maxime pentru nivelul atins ac
tualmente pe plan mondial.

Sarcina maximă la cîrlig — 
parametru ce conferă unor ti
puri de instalații românești o 
superioritate netă față de tot ce 
se produce în lume — a crescut 
în ultimii ani de la 150 tone for
ță la 320 tf paralel cu sporirea 
puterii instalate a motoarelor 
Diesel.

Dar pentru ca instalațiile 
mânești să se poată bate 
competiții internaționale și 
cu seamă să cîștige, a fost 
voie ca uzina să-și creeze o 
pinieră proprie ele cadre. Vor- 
bindu-ne de oamenii „începutu
lui“, secretarul comitetului 
U.T.C. Ion Burada ne repeta : 
„Acum este maistru" sau „a- 
cum este inginer". Am vrut să-l 
cunoaștem pe Ion Diva cel mai 
vechi inginer al uzinei, dar la 
ora apariției acestor rînduri el 
se află în R. D. Germană pen
tru a asigura asistența tehnică 
utilajelor livrate în această țară, 
în patru continente, în zeci de 
săli, tehnicienii și inginerii a- 
cestei uzine școlarizează luni de

zile personalul ce va prelua ex
ploatarea complicatelor meca
nisme și instalații fabricate la 
Ploiești J

Rezultatele obținute atestă 
înalta eficiență a muncii de con
cepție desfășurată aici. Muncă 
ce se îndreaptă acum spre un 
obiectiv nou : instalații pentru 
forările submarine. Pentru 1970, 
uzina are de realizat cele mai 
mari sarcini din întreaga sa is
torie, la capitolul asimilări de 
produse noi Printre cele 25 de 
poziții de utilaje și 30 de pozi
ții de sape și carotiere. un loc 
important îl deține realizarea 
primei instalații de foraj cu ac- 
ționare Diosel-plcctrică La a- 
cest capitol au trebuit să fie 
rezolvate o multitudine de pro
bleme. Greutăți se n 
încă Instalațiile care

platourile submarine necesită 
o putere crescută dar și o greu
tate substanțial mai mică. Toate 
agregatele trebuie să ocupe un 
spațiu de amplasare cit mai re
dus. Dar colectivul uzinei plo- 
ieștene are azi suficientă expe
riență tehnică și asemenea pro
bleme nu sînt considerate aici 
ca insurmontabile.

Exportate în toată lumea, 
turlele zvelte, de pînă la 50 
metri, cheamă la suprafață au
rul negru ascuns sub crusta 
tare a pămîntului din Europa. 
Asia Atrica și America Latină. 
Ele demonstrează pretutindeni 
că România, numită cu adevă
rat o tară a petrolului, s-a în
scris pentru totdeauna în cata
logul marilor producători de u- 

petrolier de concepție pro-

tril, care are de fapt cea mai 
spectaculoasă utilizare, fibrele 
sintetice tip „melana" care fac 
ca valoarea inițială a unei can
tități de materie primă să creas
că de .30 de ori“.

Aflăm că la combinatele pe
trochimice din Rîmnicu Vîlcea 
și orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej se folosește ca materie pri
mă etilena și respectiv buta- 
diena produse la Pitești. Produ
sele de aici, iau drumul expor
tului în 26 de țări de pe toate 
continentele. Secretarul comi
tetului U.T.C. — inginerul Mil- 
tiade Boborodea — ne atrăgea 
atenția că este posibil ca în 
ziua publicării acestor rînduri 
cifra să nu mai corespundă rea
lității. întrucît noi și noi țări 
solicită produsele combinatului.

Motiv pentru care acești oa
meni preferă să-ți vorbească 
mai mult despre viitor, căci pen
tru cea de a doua etapă de 
dezvoltare investițiile sînt du
ble, după cum tot duble vor de
veni capacitățile de producție la 
etilenă, la produsele din com
plexul cian. Pentru prima dată 
în țară se va produce alcool e- 
tilic din etilenă rupînd astfel 
tradiția fermentațiilor naturale 
ce necesitau materii prime din

care se pot obține mari canti
tăți de produse alimentare. Tot 
pentru prima dată în țară se va 
produce și polietilenă de joa
să presiune.

Evident, aceste perspective 
pun in fața întregului personal 
al combinatului nenumărate 
probleme, unele foarte dificile. 
Tocmai de aceea s-a luat iniția
tiva creării unui serviciu de in
ginerie chimică care va elabora 
tehnologii noi modernizîndu-le 
totodată permanent și pe cele e- 
xistente. Tot în acest serviciu 
se vor întocmi modelele mate
matice pentru procesele tehno- ; 
logice existente în combinat' 
spre a fi optimizate cu ajutorul 
calculatoarelor electronice.

Dar activitatea nu se desfă
șoară numai în conductele sub
terane și aeriene de toate di
mensiunile, în instalații cu for
me ciudate, cilindri și sfere ar
gintii ci și în modernele săli de 
proiectare. Opt mii de repere se 
proiectează la planșete, parte 
executîndu-se chiar în combi
nat. Și cînd utilajele vor avea 
nevoie de piese de schimb, le 
vor primi tot de aici. Cu alte 
cuvinte, instalațiile ce meta
morfozează petrolul în atitea 
obiecte au grijă și de „propriul 
lor consum".

3 la sută
dialog în jurul 
unui procentaj

„Electroputere" reprezintă pentru Cralova șl Dolj în general pri
mul pilon al •industrializării. începuturile au fost timide. Prin 195» 
aici se produceau doar roabe, vagoneți, paturi metalice și alte citeva 
produse de mică importanță. Fabricarea tramvaiului de mare capa
citate și locomotivelor electrice de mină marchează momentele 
unor salturi calitative în dezvoltarea întreprinderii. Azi pe aceleași 
porți pe care zilnic întră peste 9 000 de salariati, pleacă spre toate 
continentele lumii mașini electrice rotative, transformatoare, aparate 
electrice șl locomotive Diesel electrice de 2 100 C.P. și electrice de 
5 100 KW.

de mult pe 
Un tren re- 

locomotivă

Pe mulți dintre salariații de 
atunci ai fabricii — unii cu ex
periență suficientă in industrie 
— cerințele cărora trebuiau să 
le răspundă i-au cam speriat. 
Nu credeau că vor reuși să mo
deleze și să prelucreze metalul 
pină la precizia micronilor. 
Erau obișnuiți cu aceste exi
gențe. dar pentru mașini-unelte 
de asemenea proporții întreaga 
activitate productivă presupunea 
greutăți nebănuite.

Și totuși, foarte curind, pri
mul strung carusel a „intrat in 
șpan". Executat după licență ita
liană, acesta nu era cu nimic 
inferior celor ale firmelor ju 
renume. Poate că 
ția de a se porni 
pieții mondiale 
acest succes, ca și 
să-l urmeze. S-au 
tive de concepție, 
citori, tehnicieni și ingineri au 
plecat peste hotare spre a se 
documenta. Și astfel, utilajele 
după licență au început să ca
pete alte forme, alte dimensiuni 
și mai cu seamă alte calități. 
Ceea ce-i speria la început pe 
acești cutezători, acum nu-i mai 
mulțumea. Precizia creștea me
reu către sutimile de micron.

— Au fost căutări permanen
te — remarca inginerul Gheor
ghe Ionescu, șeful serviciului 
Constructor-șef — soldate in fi
nal cu producerea unor mașini- 
unelte de concepție românească. 
Chiar in acest an am omologat 
un strung carusel cu comandă 
program. Pentru aceasta, a fost 
necesar să ridicăm rigiditatea

tocmai ambi- 
de la nivelul 
a determinat 
cele ce aveau 
format colec- 
zeci de mun-

Ie conferim un 
robustețe.

agregatelor, să 
grad sporit de

Este poate unul din aspectele 
ce explică pătrunderea tot mai 
adine in inimile tuturor conti
nentelor lumii a acestor mașini 
de înaltă tehnicitate. Nu numai 
spre R. F. a Germaniei, Japo
nia, Statele Unite ale Americii 
călătoresc aceste utilaje. Le so
licită chiar și acei care cu cîțiva 
ani in urmă ne vindeau licențe, 
în acest an. 38 la sută din pro
ducția fabricii se exportă în 26 
de țări.

Un alt aspect atestă poate și 
mai pregnant programul reali
zat de colectivul acestei fabrici 
constructoare de macini. Chiar 
utilajele produse aici constituie 
calea de dotare a halei cu ma
șini moderne. Am urmărit pre
lucrarea suportului roților și al 
suportului vertical de la strun
gurile carusel pe mașina orizon
tală de alezat și frezat A.F. 85 
produsă cu luni in urmă de a- 
ceiași oameni care iși modelea
ză in mii de repere personali
tatea. O fac pe o din ce in ce 
mai înaltă spirală a ridicării 
responsabilității, calificării.

De citeva ori mi s-a amintit 
numele tinărului inginer Nico- 
lac Speriatu, de la Institutul de 
cercetări și proiectări mașini 
unelte și agregate (I.C.P.M.U.A.) 
— colaboratorul cel mai apro
piat al uzinei, aflat de altfel în 
imediata apropiere — care sute 
de ore după terminarea servi
ciului la institut s-a aflat in 
uzină urmărind execuția supor
tului lateral de la strungul ca-

rusei cu comandă program. Zi 
de zi proiectul pe care l-a co
ordonat a căpătat noj contururi 
rezultind pină la urmă o teh
nologie complet nouă, dar sub
stanțial îmbunătățită.

Deși numărul salariaților a 
crescut de 8 ori față de anul 
1962, fabrica de mașini unelte 
și agregate București are in cea 
mai mare parte un colectiv ti- 
năr. „Tinerii — ne spunea Ni
colae Botez, secretarul comitetu
lui de partid — S-au integrat 
cu destulă ușurință in acest 
pretențios proces de fabricație“. 
Mașinile-unelte cu cdmandă pro
gram vor deveni curind produ
sele de bază la F.M.U.A.B. Pen
tru aceasta, la uzină se prefi
gurează in aceste zile, o pre
mieră pentru industria noastră. 
Despre ce este, vorba, aflăm de 
la Adrian Georgescu — șeful 
serviciului de organizare a pro
ducției.

— în colaborare cu CEPECA. 
se realizează proiectarea unui 
sistem informațional integrat, 
bazat pe folosirea calculatorului 
electronic. Sistemul va reuși să 
găsească rezolvarea optimă pen
tru cele mai dificile probleme 
ridicate de specificul producției, 
incepînd cu pregătirea și pro
gramarea fabricației și încheind 
cu planificarea necesarului de 
materii prime.

Grupul de . lucru al acestui 
serviciu și-a incheiat cursurile 
de specializare. și sperăm, ca 
nu peste mult timp, primele re
zultate să îndreptățească aștep
tările.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

mai 
ne- 
pe-

in laboratorul de tensiuni inaile al I.C.P.E.

Am călătorit nu 
Valea Prahovei cu 
morcat de prima 
Diesel electrică (L.D.E.) fabrica
tă la „Electroputere“, azi aflată 
în parcul de material rulant al 
Depoului C.F.R. Brașov. La cî
teva zile după aceea asistam la 
ieșirea de pe porțile aceleiași u- 
zine a locomotivei cu nr. 900. 
între ele o asemănare perfectă. 
Mai puțin o tăbliță de prezența 
căreia aceasta din urmă nu be
neficia : „dună licență Sulzer— 
Elveția“

— Absență ce se explică nu 
numai prin expirarea contrac
tului de cumpărare a licenței ci 
și prin multe alte schimbări 
„de interior" ale locomotivei 
- ne spline inginerul Anton 
Enăchescu, șeful atelierului pro
iectare al fabricii de locomotive.

Ni se prezintă succint caracte
risticile primelor locomotive. O 
face omul care timp de 20 de 
ani. zi de zi a parcurs aleile u- 
zinei, căile de acces ale imen
selor hale Est.e ușor de apreciat 
cit de adine a coborît inginerul 
Wilhelm Vagner în esența fe
nomenului ce se cheamă „asimi
larea“ unei licențe. în cifre, a- 
ceastă desăvîrșire a proceselor 
tehnologice, această descoperire' 
a aptitudinilor de înnoire a teh
nicii s-ar putea concretiza des
tul de simplu : azi locomotiva 
Diesel electrică de 2100 C.P are 
tot atitea piese din import, cite 
avea în urmă cu 10 ani de pro
veniență românească : trei la 
sută 1

Numai o preocupare perma
nentă de a înlocui importul cu 
produse ale celor peste 90 de

Zilnic aflăm despre noi și 
noi realizări ale inginerilor 
noștri. în dorința de a le cu
noaște pe cele mai recente, 
am adresat mai multor condu
cători de întreprinderi, între
barea : Care este ultima reali
zare tehnică 
neavoastră ? 
primite :

la unitatea dum- 
Iată răspunsurile

GHEORGHEINGINER 
CONSTANTINESCU — DI
RECTORUL COMBINATU
LUI DE EXPLOATARE ȘI 
INDUSTRIALIZAREA LEM
NULUI — PITEȘTI.

Nu de mult a fost dată în 
funcțiune o bandă mecanizată 
pentru montarea și retușarea 
mobilei — prima de acest fel 
din țară. Acționată de un lanț 
transportor, pe o lungime de 
110 metri, banda permite e- 
fectuarea continuă a tuturor 
operațiilor de montare. 
Pentru prima dată în țară a- 
pare posibilitatea montării 
garniturilor complete în flux 
de lucru.

Colectivul de proiectare și 
realizare format din tînărul 
inginer Alexandru Bufiu și in
ginerii Florea Neacști și Teo
dor Cătănoiu au avut în ve-

dere și îmbunătățirea condiți
ilor de muncă, banda lucrînd 
la înălțimea de lucru a mun
citorilor.

Prin sincronizarea operați
ilor de montare, ca urmare a 
introducerii benzii, producti
vitatea muncii a crescut cu 
peste 30 la sută, paralel cu 
obținerea unor produse de ca
litate superioară datorită eli
minării lovirilor în timpul

venții Evident, se înregistra 
o mare pierdere de timp, 
nemaiținînd searna și de fap
tul că locomotiva folosită la 
aceste manevrări era scoasă 
din alte activități.

Maistrul Alexandru Dincă a 
realizat o stație electrică de 
comandă pentru manevră. Fo
losind transformatori și redre
sori, stația face posibilă acțio
narea printr-un conductor a

manipulării și a unei 
bune încleieri a mobilei.

INGINER GHEORGHE 
SANDU — ȘEFUL DEPOU
LUI C-F.R. CRAIOVA.

Deoarece rețeaua electrică 
aeriană nu pătrunde în halele 
sectorului de revizie și repa
rații locomotive electrice era 
nevoie ca, la intrarea locomo
tivelor electrice în reparații, o 
locomotivă Diesel electrică să 
o manevreze pe prima pentru 
a fi adusă la locul de inter-

unuia din motoarele de trac
țiune de pe locomotivă, care 
poate fi manevrată acum în 
sectorul de revizie și repara
ție. Economiile antecalculate 
rezultate din introducerea 
acestei stații se cifrează la 
60 000 lei anual.

DR. ING. FLORIN TA- 
NĂSESCU - DIRECTORUL 
INSTITUTULUI DE CER
CETĂRI SI PROIECTĂRI 
PENTRU ELECTROTEHNI
CA— BUCUREȘTI.

Printre obiectivele urmărite 
de specialiștii electrotehnicieni 
este și acela al compensării 
factorului de putere, ceea ce 
implică îmbunătățirea lui. 
Pînă acum aceasta se realiza 
cu compensatoare rotative im
portate, cu o întreținere difi
cilă, zgomotoase și gabarit 
mare.

în institut s-au proiectat 
baterii de condensatoare care 
înlocuiesc sistemul de mai sus. 
Prevăzute pentru joasă și me
die tensiune, acestea sînt au
tomatizate, cu posibilitate de 
trecere pe comandă manuală 
îți caz de nevoie. Primele re
zultate obținute în urma mon
tării acestor baterii la marii 
și foarte marii consumatori de 
energie sînt 
Acum se 
concomitent 
prototipului 
te de comandă și protec
ție tip interior pentru ba
teriile de condensatoare de 
medie tensiune cu trei trepte. 
Această problemă de mare 
complexitate, beneficiază de 
aportul tinerilor cercetători 
Ivonne Alterescu, Ion Dincu- 
lescti fi Ion Miiu.

destul de bune, 
proiectează — 

cu realiz.area 
echipamen-

întreprinderi cu care „Ele< tro- 
putere“ cooperează in realiza
rea locomotivei a dus la apre
cierea de care locomotiva se 
bucură în cercurile specialiști
lor ? Bineînțeles că nu ; colecti
vul de tehnicieni de la „Electro
putere“ nu s-a mulțumit nicioda
tă să meargă pe drumuri bătute 
și un exemplu în acest sens ni •» 
pare elocvent : locomotiva rea
lizată după licența Sulzer lucra 
cu utilizarea puterii totale a 
motorului Diesel pînă la o viteză 
de 65 
km/oră 
scădea 
sută 
videnț, se punea ț_ Li......
găsirii unei soluții care să per
mită utilizarea ei integrală 
și la viteze mari. Procedeele 
preconizate au permis acest lu
cru prin introducerea celei de-a 
treia trepte de șuntare. Dar i- 
mediat în uzină au apărut pro
puneri vizînd posibilitatea mă
ririi vitezei locomotivei. Mulți 
s-au arătat neîncrezători la a- 
ceastă idee îndrăzneață — ne 
spunea inginerul Enăchescu. Și 
totuși o dată cu introducerea 
trenurilor rapide de mare vite
ză, calea ferată orimea primele 
locomotive ce ating 120 km/oră. 
Imensa uzină e de fapt un mare 
laborator de creație tehnică. Și 
această comparație nu e deloa 
gra-tuită. ceea ce apare mai clar 
dacă ținem cont și de finețea și 
precizia cu care se lucrează aici. 
Pe cei 17 metri, cit măsoară lo
comotiva, agregatele se montea
ză cu o toleranță ce reprezintă 
a douăzecea parte din milime
tru.

„Despre evoluția locomotivei 
s-ar putea vorbi zile întregi“. 
Și inginerul Vagner ne pre
zintă alte, cîteva aspecte legate 

se L.D E. ; intervenții’ la dispu
nerea celor 1000 metri de con
ducte ce compun instalația 
pneumatică, separarea circuite
lor electrice de forță de cele 
de joasă tensiune. Acum tînăra 
ingineră Irina Burdubuș expe
rimentează introducerea frînării 
dinamice. Prin acest sistem u- 
zura saboților se va reduce ast
fel considerabil, se vor realiza 
însemnate economii de metal.

Paralel cu calitatea s-a urmă, 
rit și creșterea productivității, 
obiectiv imous de nevoile din 
ce în ce mai mar) de locomoti
ve Diesel electrice și electrice. 
Locomotiva cu numărul 900 a 
necesitat un timp de manoperă 
de 6 ori mai mic decît precursoa
rele ei montate la „Electropute
re“. La fiecare zece zile uzina 
produce 5 locomotive : una e'ec- 
trică și patru D'esel-electrice. 
Cu energia livrată de locomo
tivele de 2100 CP ce an părăsit 
pînă acum porțile uzinei s-ar 
putea electrifica peste 6 000 de 
sate de mărime mijlocie.

Ce-i preocupă pe constructorii 
de locomotive la ora actua’ă ? 
Greu de spus datorită multitu
dinii de probleme aflate in stu
diu. Diversificarea fabricației 
orin producerea de locomotive 
Diesel electrice de 2500 CP. 
îmbunătățiri funcționale și creș
terea siguranței în exploatare 
Ia locomotiva electrică — una 
din cele mai puternice din Eu
ropa.

km/oră. La 100 de 
puterea motorului 

la aproximativ 75 la 
din puterea totală. E- 

prookma

I de perfecționările originale adu- 
“ Sé L.D TH' • î nfWvf’Dti i la rlio*sn_
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SCRISORI CARE 
NU POT FI

COMENTATE

GHERCĂ TEREZA, 
com. Butea, nr. 758, jud. 
Iași : „In anul 1963, luna 
noiembrie, ziua 16, m-am 
căsătorit cu cetățeanul 
Ghercă M. Mihai, trăind 
împreună 6 luni, după care 
am fost nevoită să pără
sesc familia, fiind silită de 
so(ul meu susnumit. Acest 
om criminal mă batea în 
mod foarte groaznic ji 
mă amenința cu moar
tea. Eu după aceea 
am plecat în orașul Iași, 
angajîndu-mă ca femeie 
de servici la o fami
lie. Tot în acest timp, 
cînd mă aflam la Iași, 
fostul soț a venit la mine 
și mi-a promis că nu va 
mai proceda ca în trecut, 
în sfîrșit ne-am împreunat 
din nou, crezînd că vom

fă. Nemaiputînd suporta 
această situație deosebit 
de grea pentru mine, m-am 
hotărît să mă duc la Baia 
Borșa, unde se afla el, deșt 
el nu era de acord sub 
nici o formă. Din aprilie 
1969 pînă în 15 iunie 1969 
am locuit din nou îm
preună la Baia Borșa, unde 
am îndurat cele mai grele 
suferințe și umilințe din 
partea soțului meu. In a- 
cest interval de timp am 
fost maltrată în mod săl
batic, de asemenea soțul 
meu aducea femei străine 
în casă, iar pe mine mă 
recomanda acestora drept 
soră Sau verișoară, forțîn- 
du-mă să nu mă recomand 
nicidecum soția lui. Tot
odată, soțul văzînd că am 
rămas însărcinată, mă ba
tea mereu, îmi dădea să 
beau oțet pentru a mă o- 
trăvi, mă amenința mereu 
cu moartea și cit pe-aici 
să plătesc cu viața. Deoa
rece nu am mai putut su-

bine el acasă cu mama, 
îmi aduce cîte o ciocolată 
și-mi spune ca să-i zic tată. 
Doamne, nene Băieșule, 
spune și mata, este cu pu
tință să fac una că asta? 
Cind mă gîndesc că tatăl 
meu stă și tremură pe 
munte ca să-i trimită ma
mei bani, iar ea îi bea cu 
unul și cu altul ? Acest 
om zis Petrișor își bate so
ția de o lasă-n neștire, 
bani nu-i dă nici să-și cum
pere sare. Nu mai vorbesc 
de altceva. De curînd au 
început construcția unei 
case și-mi spune mama că 
o să se mute acolo și n-o 
să mai aibă treabă cu 
noi. Iertați-mă dacă 
mi-am judecat prea as
pru mama mea, dar si
tuația în care ne gă
sim este prea dezastruoa
să. Vă rog din suflet, atît 
eu, cit și frățiorul meu, 
care este militar în ter
men, să publicați această 
scrisoare la rubrica dv., ca

nica, Gabi este singură și 
strigă: mamaaaaa“!.

VICTORIȚA TEODO- 
RESCU, com. Ion Roată 
nr. 2, jud. Ilfov : „Stimate 
tov. Băieșu. Anul trecut, 
mai precis pe 15 noiem
brie, ați dat publicității o 
scrisoare a unei tinere de 
15 ani, pe nume. Teodo- 
rescu Victorița. Ea po
vestea despre infirmitatea 
pe care o avea de la vîrsfa 
de 6 luni, fiind bolnavă de 
poliomielită. Totodată își 
exprima dorința et vie de 
a cunoaște țara, prin in
termediul vederilor și al 
scrisorilor, fiindcă altfel nu 
avea cum s-o cunoască.

Acea fată care v-a scris 
atunci și care v-a mai scris 
o dată în februarie, anul 
acesta, sînt chiar eu, cea 
care vă scriu acum.

în februarie, cînd v-am 
scris, vă informam despre 
numărul mare de tineri și 
vîrstnici care mi-au scris

cestei familii, care a fă
cut tot posibilul pentru a 
mă ajuta să cunosc și eu 
un colțișor din țara mea. 
Prin intermediul rubricii 
„De la om la om" (in să 
le adresez cele mai since
re mulțumiri din partea

mea și a părinților mei. Cu 
această ocazie, vă mulțu
mesc încă o dată pentru a- 
mobilitatea pe care ați 
avut-o, publicîndu-mi scri
sorile. Totodată, mulțu
mesc tuturor celor ce 
mi-au scris“.

DAN DRAGĂȘANU, Drăgășani: Extrem de furios 
pe acei cronicari care nu recunosc meritele lui Angelo 
Niculescu, (cel căruia i se datorează transportarea în 
Mexic a echipei de fotbal și a chibiților care au în
conjurat-o), cereți o răzbunare imediată : să fie încredin
țată echipa națională de fotbal lui Fănuș Neagu, lui Eu
gen Barbu și subsemnatului ca să se vadă dacă respec
tivii sînt în stare de vreo brînză, sau numai de vorbe 
rele. în ceea ce mă privește, de acord. Zvîrliți ideea la 
Federație și ne apucăm de treabă.

Plâminii oțelului 
primesc oxigen

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

DE LA OM LA OM

P. N., Galați: îmi semnalați faptul că, deși aveți vîrsta 
de 21 de ani, v-ați apuca de scrierea unui roman „des
pre muncă, viață, prietenie și dragoste“ și doriți să vă 
consultați în chestiunea aceasta cu mine personal. Tri
miteți opul, că tot nu prea am ce citi în ultima vreme.

Morariu Ana, Vaslui : Trimiteți cererea și actele cuve
nite și voi încerca să vă ajut.

Gigi Fazzdari, Mangalia: încredințați-ini adresa cu 
toată încrederea, nu voi divulga nimănui secretul.

B. L, militar în termen, întreabă pe domni
șoara Maria N. din Vlădaia, Mehedinți, de ce nu-i mai 
scrie în ultimul timp, e suferindă, s-a măritat sau ce 
naiba se întîmplă cu dînsa de-1 chinuie atîta.

Anonima din Brănești : Dați-mi adresa și vă voi oferi 
cîteva soluții.

Marcu Teodora, București: Treceți pe la redacție ca 
să vedem ce e de făcut cu moralul dv. atît de scăzut.

de ION BĂIEȘU
închega și noi un cămin 
și vom fi fericiți, dar nici 
de data aceasta nu am 
avut norocul, deoarece 
lupul păru-și schimbă, dar 
năravul ba, și a început 
să aplice vechile lui meto
de și din ce în ce mai chi
nuitoare. Noi am fost din 
nou împreună în luna au
gust 1965, am plecat din 
comuna Butea, satul nos
tru natal, în comuna Baia 
Borșa, jud. Maramureș. 
Aici fostul soț a intrat la 
mină să lucreze și, intr-a
devăr, lucra, dar ce folos, 
că hanii pe care-i obținea 
îi da pe băutură, iar cînd 
intra el în casă eu trebuia 
să dispar, deoarece unde 
mă vedea, mă lovea fără 
nici o milă. Din , august 
1965 și pînă la 15 februa
rie 1966 am locuit iarăși 
împreună în comuna Baiu 
Borșa. In această pe
rioadă, subsemnata am 
locuit din nou în comuna 
Butea, jud. Iași. In timpul 
efectuării stagiului militar 
eu am născut o fetiță pe 
numele Angela. După sa
tisfacerea stagiului militar, 
fostul soț s-a reîntors în 
comuna Butea și-a stat 
circa trei săptămîni, apoi 
a plecat din nou la Baia 
Borșa. unde s-a reangajat 
ca muncitor miner. In a- 
ceastă localitate soțul meu 
a lucrat pînă la 21 apri
lie 1970, eu rămînînd în 
com. Butea și avînd grijă 
de copil. Mi-a promis că 
o să mă ajute din punct 
de vedere material și că 
va fi un soț mai atent cu 
mine și fetița. Din iulie 
1967 pînă în toamna anu
lui 1969 nu am primit nici 
un fel de ajutor de la so
țul meu. nici măcar aloca
ția de stat pentru copil. In 
această perioadă, soțul a 
fost de cîteva ori pe aca
să, dar niciodată nu a ve
nit cu vreun ajutor pentru 
fetiță. Atunci cînd îi ce
ream ajutor îmi reproșa 
că eu trebuie să cresc co
pila, invocînd motivul că 
el mai are femei acolo un
de lucrează, lăsînd totul 
pe seama mea, care nu am 
nici un mijloc de existen-

porta aceste zile grele, am 
fost nevoită să mă întorc 
în comuna Butea, soțul 
meu rămînînd tot în Baia 
Borșa. Menționez că din 
cauza bătăilor, fiind și 
însărcinată, nu am fost ca
pabilă să lucrez la C.A.P., 
de asemeni nu am nici un 
fel de venit. Locuiesc cu 
mama mea într-o casă ve
che, cu o singură cameră. 
Mama este bolnavă și sînt 
orfană de tată, care a mu
rit în război. Am născut 
al doilea copil la 5 martie 
1970. Soțul meu cîștigă în 
medie 2 500 lei lunar, din 
care nu-mi trimite nici 
cinci bani. Deoarece acum 
el nu se mai află în Baia 
Borșa. județul Maramureș, 
și a fugit în țară, nu se 
știe unde, mă întreb cum 
voi putea crește cei doi 
copii care nici măcar nu-și 
cunosc tatăl. Publicați a- 
ceaslă scrisoare. Poate că 
o va citi“.

GUȚĂ CAMELIA, com. 
Runcu, jud. Dîmbovița : 
„Mă numesc Guță Came
lia și sînt elevă la școala 
nr. 4 din satul Brebu. Vin 
și eu cu rugămintea să mă 
ajutați sau să mă învățați 
cum să procedez să scap 
de neliniștea ce există în 
familia noastră. Tăticul 
meu este cioban, păzește 
zi și noapte oile pe mun
te. Stă și veghează lingă 
ele chiar dacă timpul e 
ploios și rece, numai ca 
să nu stea degeaba acasă. 
Ba din contră, muncește 
ca orice om pentru între
ținerea familiei și a celor 
doi copii pe care îi are și 
în special pentru mama, 
care stă toată ziua degea
ba și nu ridică un trai cît 
este ziua de mare. în 
schimb, o văd toată ziua cu 
un cetățean de la noi din 
sat pe nume zis Petrișor, 
care și el, la rîndul lui, are 
soție, copiii îi sînt mari, 
are de fapt și nepoți. Drept 
să vă spun, sînt atît de lip
siți de rușine încît îi vezi 
umblînd în ziua mare de 
mină prin sat, beau îm
preună la bufet, dorm 
chiar și împreună la noi 
acasă. Drept vă spun, par
că ar fi doi tineri de cu
rînd căsătoriți. Seara, cînd

să citească și mămica și 
nenea Petrișor. Poate își 
vor da seama că ceea ce 
fac nu e frumos".

ANDREI ION, redactor 
la stația de radioficare, 
Agnita : „Fetița din foto
grafia pe care o anexez și 
care se uită atent, vrînd 
parcă să întrebe „Tu ești 
tatăl meu ?“, este lipsită 
de dragostea și grija am
bilor părinți. Din ianuarie 
1968 și pînă la 15 februa
rie 1970 a lucrat la fabri
ca de tricotaje din Agni
ta, ca muncitoare tricote- 
ră, numita Boieru Vefoni- 
ca din județul Buzău. In 
această perioadă, domni
șoara Veronica a cunoscut 
un băiat ori mai mulți, iar 
ca fruct al dragostelor 
sale este fetița Gabi din 
fotografie. Acum Gabi a 
început să meargă, să stri
ge tot mai tare mama și 
tata, dar nici unul dintre 
ei n-o aud. Mama, scurt 
timp după ce i-a dat via
tă, a făcut o vizită acasă 
la părinți, lăsînd fetița de 
două luni în grija gazdei, 
o femeie care mai crescu
se patru copii. Veronica a 
afirmat către unele priete
ne : „Fată mare am venit 
în Agnita, fată mare vreau 
să plec“. De venit a ve-i 
nit cum a venit, dar la ple
care a lăsat fără pic de 
suflet o fetiță adorabilă. 
Oamenii care o cresc sînt 
de treabă, dar mai tîr- 
ziu Gabi are să între
be : „unde este mama 
mea, unde este tatăl 
meu?“. Domnișoară Vero-

și care se încadrau în cla
sa miilor. Numărul de a- 
tunci a crescut continuu, 
ajungînd acum la 5 100. 
Eram nespus de bucuroa
să, chiar fericită, cînd ve
nea poștașul cu tolba pli
nă de scrisori și vederi, și 
mi le răsturna pe masă. 
Astfel, prin intermediul 
lor, am reușit să cunosc și 
eu, care nu ieșisem pînă 
atunci din casă decit cînd 
venea Salvarea să mă ducă 
la spital, cele mai minu
nate priveliști ale naturii. 
Dar iată despre ce vreau 
să vă povestesc de data 
aceasta. Imediat după a- 
pariția primei scrisori din 
15 noiembrie, am primit o 
vizită a familiei Caragioiu, 
din comuna Filipeștii de 
Pădure, județul Prahova. 
Dînșii m-au invitat să pe
trec în vara aceasta cîteva 
zile pe Valea Prahovei. 
Am acceptat cu multă bu
curie și am continuat co
respondența cu fiica dînși- 
lor, Doinița. între timp am 
mai făcut cîteva operații 
care mi-au mai îmbună
tățit situația. în sfîrșit, a 
sosit și vara. Luna aceasta 
au venit și m-au luat. Cele 
cîteva zile cît am stat pe 
frumoasa Vale a Prahovei 
au fost nespus de fru
moase, au fost cele mai 
fericite zile din viața mea. 
Am vizitat multe localități, 
dintre care pot aminti 
Cîmpina, Breaza, Comar
nic, Sinaia, Bușteni, Azu- 
ga, Predeal. Brașov, Plo
iești etc. Peisaje de ne- 
descris defilau în fața o- 
chilor mei, de parcă un 
sul nesfîrșit de hîrtie se 
desfășura, iar pe hîrtie 
erau desenate tablouri de 
mari proporții reprezen- 
tînd aspecte din natură, 
orașe, munți acoperiți cu 
brazi, vîrful Omul. Totul 
era încîntător. Am plecai 
de aici foarte fericită Și 
bucuroasă că am putut 
merge și eu pe picioarele 
mele, acolo unde nu se 
putea merge cu mașina. A- 
cest eveniment va rămîne 
adine întipărit în memoria 
mea. Nu voi uita nicio
dată aceste zile, dar mai 
ales nu voi uita gestul a-

Prof. Ștefănescu Maria, 
comuna Mălini, județul 
Suceava : „Nu știu dacă 
scrisoarea mea va fi la ni
velul cerințelor, totuși pe 
mine mă revoltă niște lu
cruri. Este vorba despre 
Iulian Neacșu, care redac
tează acea rubrică „Tele
spectator“ în ziarul „Scìn
tela tineretului“ Mă doare 
faptul că face, nu știu din 
ce motive, unele aprecieri 
eronate la adresa unor 
persoane. De exemplu, în 
ziarul de marți, 18 august, 
scria că Dan Spătarii, care 
a cîntat duminică, 16 au
gust, este „adevărat exem
plu de ce nu trebuie și 
cum trebuie să se miște un 
cîntăreț, difuzor al unor 
melodii și texte mediocre“. 
După cîte știu, toate me
lodiile interpretate de el 
la acest microrecital sînt 
compuse de Temistocle 
Popa, iar unele din ele pe

textul unor poeți destul de 
merituoși. Oare toate sînt 
mediocre, așa cum le ca
lifică Iulian Neacșu ?

Apoi, altceva ce mă chi
nuie sînt articolele cu con
ținut sportiv redactate de 
Eugen Barbu. Citeam re
cent în ziarul din 17 au
gust, în articolul „Fără 
subiect", scris de domnia 
sa, că nu mai aduce în ca
drul duminicii sportive „o 
voce din aia deșteaptă". 
Să ne spună și nouă ce 
numește dînsul o voce deș
teaptă. Vă spun sincer că 
mă enervează articolele cu 
asemenea afirmații din 
partea unor persoane de 
la care așteptăm mai mult. 
Vă rog să mă scuzați, dar 
să-i mai lăsați și pe cititori 
să-și spună cuvîntul, că, 
vorbă să fie, redactorii au 
tot scris de toate și bune 
și rele, mai dați-ne și nouă 
voie să mai comentăm“.

Păi uite că v-am dat voie 1 Mai mult: ori de cîte ori 
vă mai enervează ceva în articolele scrise de Eugen 
Barbu și Iulian Neacșu, dați-i imediat pe mîna mea.

G. M. Constanța : „în
tâmplarea a făcut să citesc 
rubrica din 15 august, în 
care spicuiți cîteva pasa
je din scrisoarea tinerei 
L. M. din Buhuși. M-a in
teresat cazul discutat, iț
ind într-o situație asemă
nătoare. Am părăsit băn- 
eile școlii plină de speran
țe, de visuri, de idealuri. 
Notele căpătate în cursul 
anilor de școală, precum 
și modul destul de onora
bil în care am luat baca
laureatul, mi-au dat toa
te speranțele să mă în
drept spre Politehnică, fa
cultatea de automatică. Au 
fost 140 de locuri și peste 
300 de candidați. Am a- 
vut totuși neșansa să nu 
reușesc la teză. Aici în

chei relatarea despre ca
zul meu și vă relatez res
tul. După teză au fost 
118 candidați ce urmau să 
intre la oral. Să presupu
nem că au reușit toți cei 
118, deși nu văd cum. Vă 
întreb pe dumneavoastră: 
cum vă puteți explica mi
nunea prin care cele 22 
de locuri rămase libere 
s-au ocupat, deoarece fa
cultatea ne-a răspuns că 
s-au ocupat toate cele 140 
de locuri. Dacă găsiți o 
explicație plauzibilă, v-aș 
ruga să mi-o comunicați 
și mie pentru a nu rămîne 
cu impresia că se pot face 
nedreptăți la examenele de 
admitere, așa cum a afir
mat cititoarea L. M. din 
Buhuși“.

Ne vom interesa și vă vom comunica. Pînă atunci, în
crederea mea în oameni rămîne neclintită.

C. M., județul Argeș : Tot pe marginea aceleiași scri
sori semnate de L. M din Buhuși, interveniți în discu
ția despre loialitatea comisiilor de admitere în învăță- 
mîntul superior cu două exemple de abuzuri petrecute 
la Institutul pedagogic din Pitești, secția Filologie. Vom 
cerceta și vom relata adevărul, în cazul că-1 vom putea 
obține.

Gojol Mihai Nicolae, Hunedoara : Propuneți să se facă 
un sondaj printre elevi, solicitîndu-i să răspundă la în
trebările : „Cum preferați să răspundeți la un examen ? 
Scris și oral ? Numai scris ? Numai oral ?“ Ideea nu 
mi se pare lipsită de interes și o recomand Ministerului 
învățămîntului. Părerea mea este că toate examenele 
de pe lume (inclusiv cele pentru conducătorii auto) ar 
trebui să se compună numai din probe scrise.

Pînă la război, Sagan era un 
nume care nu spunea nimic. 
Probabil că și-ar ii păstrat a- 
celași anonimat dacă in martie 
1314 aici nu s-ar fi petrecut o 
crimă cutremurătoare. La Sa
gan se afla unul din lagărele 
în care erau închiși ofițeri din 
forțele aeriene britanice. De mai 
multe ori aceștia au încercat să 
evadeze din iadul hitlerist. Ul
tima tentativă care se petrecuse 
în martie 1944 reușise. Deținu- 
ții au săpat 109 de tuneluri. 
Toate în afară de unul fuse
seră descoperite. Prin acesta 
80 dintre ei au evadat. Și deși 
cîțiva dintre britanici au reu
șit să ajungă destul de departe 
de locul de detențiune, majori
tatea evadaților au fost prinși. 
Iar imediat după aceasta, sfi- 
dînd orice normă existentă. îm- 
pușcați.

Clica hitleristă dorea să in
timideze, să se răzbune pentru 
puternicele înfrîngeri pe care 
Ie suferea, încercuită ca intr-un 
cerc de 1'oc și oțel de armatele 
aliate.

Gestapoul și-a luat toate 
măsurile de precauție pentru 
a șterge urmele și a nu lăsa 
nici un document compromiță
tor. De aceea, criminalii de răz
boi al'lați Ia boxa de la Nürn
berg au negat cu tărie că au 
vreo legătură cu execuțiile de 
la Sagan.

întrebat dacă era Ia curent cu 
această crimă, Göring a răspuns 
imperturbabil :

— Dacă-mi amintesc bine, a- 
tunei in martie mă aflam în 
permisie. Am lipsit toată luna, 
hitrucît primele execuții avu
seseră loc între 25 și 29 martie, 
Göring se considera absolvit. 
E! mai afirmase că aflase des
pre toată această chestiune 
„mult prea tirziu".

Problema putea să se opreas
că aici, dacă dezbaterile nu 
luau un curs neașteptat. Göring

făcuse declarația amintită in 
cursul audienței din 20 martie 
1946. La 10 aprilie 1946 in fața 
tribunalului a apărut fostul 
general hitlerist Adolf Westhoff. 
în momentul executării prizo
nierilor britanici acesta condu
cea secția generală a prizonieri
lor de război.

lată citeva din declarațiile 
sale :

— Era pentru prima oară că 
fusesem convocat de feldmare- 
șalul Keitel. M-am prezentat la 
el împreună cu generalul von 
Graevenitz. In momentul în 
care am pătruns în cabinetul 
său, mareșalul, foarte tulburat și 
nervos, ne-a spus : „Domnilor, 
este o afacere proastă“.

Convorbirea pe care a avut-o 
Westhoff cu Keitel este impor
tantă deoarece pune in lumină 
fondul întregii crime de la Sa
gan. plănuită cu singe rece de 
camarila lui Hitler.

Keitel a continuat, adresîn- 
du-se celor doi :

— In dimineața aceasta, 
Goring mi-a reproșat în pre
zența lui Hitler faptul că am 
lăsat ca noi prizonieri să eva
deze. Este nemaipomenit !

După o scurtă pauză, Keitel 
a continuat :

— Domnilor, aceste evadări 
trebuie să înceteze. Trebuie să 
dăm un exemplu. Vom lua mă
suri foarte severe. Pot doar să 
vă spun că oamenii care au 
evadat vor fi împușcați. Ma
joritatea dintre ei sînt probabil 
deja executați.

Cinismul mergea pină acolo 
incit in momentul convocării 
celor doj ofițeri la Keitel, mă
surile fuseseră deja ordonate și 
în parte executate : ofițerii e- 
vadați fuseseră împușcați de 
către Gestapo.

între generalul Graevenitz și 
Keitel dialogul a continuat :

Graevenitz : Dar evadarea nu 
este un act Cezonorant. Lucrul

acesta este specificat de către 
Convenția de Ia Geneva.

Keitel : Nu mă interesează 
acest lucru, noi am discutat 
problema cu Fiihrerul și nu se 
poate schimba nimic.

înainte ca cei doi să pără
sească încăperea, Keitel le-a or
donat să afișeze in lagăr sub 
forma unui avertisment lista ce
lor împușcați și mai ales să evite 
orice raport scris in problema 
Sagan. Și Keitel a incheiat ast
fel întrevederea :

— Sper că prizonierii vor re-

așa-numita adnotare „Stufe 111“ 
este cea mai importantă. Ne 
adresăm unui dialog intre avo
catul lui Keitel, dr. Nelte, și 
generalul Westhoff.

Dr. Nelte : Atunci cînd ați 
elaborat ordonanțe relative la 
tratamentul prizonierilor de 
război evadați, v-ați servit de 
expresia „Stufe III“ ?

Westhoff : Nu.
Dr. Nelte : Dar știați dacă 

aceste cuvinte care echivalau 
cu o condamnare la moarte erau 
cunoscute de O.K.W. ?

Westhoff : Nu.
Generalul Westhoff era sin

cer, deoarece atît adnotarea 
„Stufe 111“ cit și transmiterea 
unui asemenea ordin se făcea 
în cel mai mare secret, numai 
conducătorilor diferitelor uni
tăți și mai ales nu în scris, ci 
verbal.

Strasbourg și Allgräu. Intr-una 
din zile am primit instrucțiuni 
telegrafice din partea generalu
lui Nebe de a veni de urgență 
la Berlin. Sosind la Berlin, a- 
cesta mi-a arătat un ordin telex 
semnat de Kaltenbrunner în 
care se spunea că din ordinul 
expres ai Führerului mai mult 
de jumătate din ofițerii evadați 
Ia Sagan și capturați, urmează 
să fie împușcați.

Nebe a adăugat că trebuie 
păstrat secretul total.

Urmează apoi partea a doua a 
întregii afaceri — execuția. 
Wielen se întoarce la Breslau. 
El relatează :

— La Breslau instrucțiunile 
sosiseră înaintea mea. Nu știu 
cum s-a desfășurat exact exe
cuția, dar cred că Staatspolizei 
(poliția orașului, n.r.) i-a adu
nat în cîteva locuri ferite —

CRIMA DE LA SAGAN
simți un asemenea șoc încît pe 
viitor nu vor mai încerca să 
evadeze.

Culisele celor petrecute la 
Sagan ne introduc în mecanis
mul propriu-zis al mașinii de 
exterminare hitleriste. Exista o 
strinsă și permanentă colaborare 
între virfurile armatei pe de o 
parte, SS și Gestapo pe de altă 
parte. Acest lucru este valabil 
nu numai pentru raporturile 
dintre Keitel și Himmler, ci și 
pentru subordonații lor. Ast
fel în dosarul de ordine secrete 
emise de O.K.W. (comanda
mentul suprem al Wehrmachtu- 
lui) în legătură cu tratamentul 
prizonierilor de război, figura 
și următorul datat 4 martie 
1944 : „Orice ofițer ce va fi cap
turat după evadare va fi remis 
șefului Sipo sau S.D. cu adno
tarea „Stufe III".

Se impun unele explicații. 
Sipo înseamnă poliția de sigu
ranță hitleristă : S.D — servi
ciul de contrainformații Dar

Surprizele lui Goring, Kal- 
tenbrunner, Keitel și a celor
lalți acoliți nu aveau să se ter
mine aici. Un alt martor foarte 
important, Max Wielen, fost 
ofițer superior de poliție, a des
cris în fața Tribunalului toată 
procedura evaziunii și apoi a 
execuției ofițerilor britanici. 
Lucrurile s-au petrecut la 
Breslau (denumire dată orașu
lui polonez Wroclaw).

Cităm din depoziția sa :
In toată perioada de existență 

a lagărului dc la Sagan au 
fost săpate 99 de tuneluri de 
evadare. Toate au fost desco
perite de paznici. A! 100-lea. să
pat in martie 1944 a permis e- 
vadarea a 80 de ofițeri... Cerce
tările întreprinse în toată Ger
mania au dus încetul cu înce
tul Ia arestarea aproape a tu
turor ofițerilor englezi care au 
evadat, cu excepția, cred, a trei 
dintre ei. Majoritatea au fost 
prinși cind se aflau încă în 
Silezia. iar unii dintre eva
dați au ajuns pină la Kiel.

probabil in păduri — pentru a-i 
împușca cu revolvere ale Gesta
poului.

Și, firește, „motivarea“ ofi
cială a acestei crime.

Wielen declară :
— Ulterior, Staatspolizei a 

descris execuția, în urma in
strucțiunilor speciale primite, 
ca produeîndu-se în timpul unui 
transfer, in cazuri de legitimă 
apărare pentru a se împiedica 
alte evadări.

Crima n-a putut fi însă as
cunsă. Și deși era timp de răz
boi. despre ea s-a aflat in în
treaga lume. în parlamentul bri
tanic. ministrul de externe Eden a 
protestat împotriva noii fărăde
legi hitleriste. Ministerul dc ex
terne hitlerist n-a găsit nimic 
mai bun de făcut decît să di
fuzeze aceeași variantă a „le
gitimei apărări“ in care s-a 
aflat Gestapoul. executîndu-i 
pe ofițerii ce au evadat.

La Nürnberg s-a reușit să se 
stab'lească nu numai desfășu
rarea întregii crime de la Sagan.

Oxigenul înseamnă ardere, 
arderea înseamnă viață. Pen
tru industria noastră, pentru 
construcții, pentru vapoare 
și tractoare, viață înseamnă 
oțel. In această reacție în 
lanț, noua fabrică de oxigen 
din Hunedoara mi s-a părut 
a fi unul dintre punctele de 
plecare. Oxigenul pornește de 
aici, prin conducte suspenda
te, coloane argintii pe cerul 
Hunedoarei, pentru a se pre
face în „foc și pară“ in cup
toarele oțelăriei.

Poate cel mai cald omagiu 
adus constructorilor și opera
torilor acestei fabrici sînt 
cîteva cuvinte simple, spon
tane, rostite de un vechi 
maistru la oțelărie, Tibe- 
riu Sirca : „Acum avem oxi
gen la discreție“.

Ce înseamnă oxigen la dis
creție ? In viitorul cincinal 
aproape 500 000 tone mai mult 
oțel decît nivelul producției 
din acest an. Și aceasta numai 
prin noua tehnologie de insu- 
flare a oxigenului direct în 
baia de metal cu 4 lance în 
loc de 2, și adaptarea unui 
cuptor de 400 tone la funcțio
narea cu insuflare de 
4—6000 m.c. oxigen oră, pro
cedeu ce va accelera procesul 
de topire și decarburare. Din 
rezerva existentă se Va ela
bora experimental, la furna
lele nr. 5—6, o nouă tehno
logie care să permită reduce
rea substanțială a consumu
lui specific de cocs și inten
sificarea producției de fontă.

Așadar, de la mînuitorii 
foalelor care întrețineau ar
derea în cuptoare 18 ore pen
tru o șarjă de 15 kg. de me
tal, pînă la insuflarea a 
4—6 000 mc de oxigen pe oră 
împlîntat cu „lancea de Hu
nedoara“ în magma metalului 
topit pentru atingerea unor 
indici de utilizare la nivelul 
celor obținuți pe plan mon
dial. Citim într-o statistică : 
prin intensificarea tehnologiei 
de elaborare a oțelului cu 
oxigen prin lance, la cuptoa
rele Siemens-Martin produc
ția de oțel a sporit cu 30 "/o 
în perioada 1965—1969. Un 
spor adus din „nimic“, pentru 
că unica materie primă este... 
aerul din atmosferă.

Aerul Hunedoarei, aerul 
acesta chinuit de sutele de 
coșuri fumegînde, aburit dea
supra haldelor de zgură in
candescentă. poluat de țevile 
de eșapament ale celor peste 
380 de buldozere, escavatoare, 
autobasculante și alte utilaje 
din zestrea l.C.S.H.-ului; ae-

rul acesta este înghițit lacom 
cu 1 270 mc pe minut de un 
compresor. L-am auzit țipînd 
cînd era comprimat la 5—6 
atmosfere pentru ca apoi, la 
minus 175 de grade să se li- 
chefieze.

Deci materia primă nu cos
tă nimic, consumul de energie 
electrică pe metrul cub de 
oxigen este mic, o jumătate 
de kWh, oameni sînt puțini — 
5 muncitori de înaltă califi
care pe schimb — procesele 
tehnologice se conduc auto
mat. Aceasta e imaginea sur
prinzătoare a noii fabrici: 
lipsa oamenilor.

— De ce crezi că ai fost 
ales să lucrezi aici ? îl întreb 
pe Ioan Cotojman, absolvent 
al liceului seral, recomandat 
ca un bun și disciplinat ope
rator.

— Cred că s-a avut în ve
dere experiența. Oricum, aici 
e o răspundere mai mare, 
schema de funcționare e mai 
deosebită, automatizarea atinge 
un procent mai mare, co
menzi pneumatice la distan
ță...

— Din operatorii vechi 
(vechimea fiind de 5 ani, de 
cînd a pornit primul grup al 
vechii fabrici) am ales 12 ti
neri pe care după o pregătire 
specială de trei luni i-am 
transferat la fabrica nouă, ne 
relatează inginerul Ieșeanu, 
directorul fabricii. Selecția a 
fost riguroasă. Sînt 30—40 de 
parametri care trebuie ur
măriți în permanență solici
tîndu-i operatorului atenție 
deosebită, capacitate de a cu
prinde, de a sesiza neregula 
dintr-o privire. Avem tineri 
de încredere. Și cînd mă gîn
desc că băieții aceștia, proas
peți absolvenți ai școlii profe
sionale, au venit acum cinci 
ani cu teamă, să lucreze la 
oxigen...

Discut despre frică cu Ni
colae Purtător :

— Se auzise în oraș, mai 
demult, de o explozie la niște 
instalații vechi. Oamenilor le 
era frică, ne sfătuiau să nu 
primim să lucrăm aici. Dar 
n-ai de ce te teme dacă lu
crezi atent, dacă respecți toa
te regulile.

Antidotul fricii este, așadar, 
calificarea, răspunderea, dis
ciplina, trăsături proprii aces
tui colectiv.

— Nu putem să riscăm, nu 
avem, dreptul să riscăm. Chiar 
reviziile și reparațiile de la 
vechile grupuri le realizăm 
tot cu personalul nostru, oa
meni care au asistat la mon-

taj, care le-au exploatat ani 
de zile. Nu apelăm la secția 
de reparații a combinatului, 
controlăm noi, centimetru cu 
centimetru, fiecare țeavă, fie
care ventil. Schimbarea unui 
singur parametru într-o ast
fel de instalație ar produce în 
lanț modificarea tuturor.

La respectarea acestor pa
rametri veghează laboratorul. 
Cromatograful este vedeta la
boratorului : împodobit cu 
cîteva ghivece cu flori, lus
truit, așezat la vedere. Avînd 
ca sursă radioactivă stronțiu 
90, el determină în 20 de mi
nute 6 componenți ai aerului, 
comunicînd rezultatele sub 
formă de cartogramă. Urmă
rim la buletinul analizei 
2 571, curba acetilenei — ga
zul cel mai suspectat de pro
ducerea exploziilor. Inginera 
Lucia Grădinaru, îi e stăpînă, 
e Singura care-i cunoaște 
tainele.

— Nu există decît trei ase
menea aparate în țară: la 
Brazi, unde am fost să învăț 
cum se manevrează, și la Ga
lați. De doi ani de cînd lu
crez cu el nu ne-a făcut nici 
un fel de probleme. Este o 
mare bucurie să poți lucra cu 
o asemenea instalație ultra
modernă.

Pentru inginera Grădina
ru, ca și pentru alți tineri in* 
gineri — Mircea Teodor, Au
rel Mițaru — angajarea la 
noua fabrică de oxigen a în
semnat intrarea într-un nou 
amfiteatru, un amfiteatru ge
neros dar exigent, o adevăra
tă universitate a muncii și a 
tehnicii avansate. Adaptarea 
rapidă la condițiile impuse 
de activitatea practică a pro
ducției, de realizare a planu
lui și a parametrilor calita
tivi a echivalat cu un nou 
examen, mai dificil, poate, de
cît cel teoretic abia absolvit. 
Dar l-au trecut și pe acesta 
cu succes, antrenați fiind de 
entuziasmul și înalta respon
sabilitate profesională ce în
suflețește acest colectiv tînăr 
ca virstă, dar cu multă pa
siune pentru muncă.

Aici au învățat ce înseam
nă ritmul desfășurat al con
strucției socialiste. Sub ochii 
lor întreaga instalație a fa
bricii a fost montată numai 
în șase luni de către o brigadă 
de oameni. Aici au înțeles ce în
seamnă înalta abnegație a 
muncitorilor care și-au res
pectat și depășit propriile an
gajamente.

VIORICA DIACONESCU

SATIRÄ •UMOR« SATIRĂ • UMOR

Șlagăr Autostop

Desen de M. OPRO1U

dar și răspunderea pe care o pur. 
tau cei aflați in boxă. Și a- 
ceasta în pofida unor intense 
tentative din partea acuzaților 
și avocaților lor de a induce t> 
eroare și a îndruma pe un fă
gaș greșit cercetările.

Timp de două z::e, prin ur
mare în 4 ședințe ale Tribunalu
lui, Göring a contestat valabili
tatea acuzațiilor ce i se aduceau 
și anume de a fi fost la curent 
și aprobat executarea aviatori
lor britanici. In ultimă instanță 
acuzarea a adus un nou docu
ment și anume declarațiile fă
cute de generalul Grosch, repre
zentantul Ministerului condus dc 
Göring :

— Am cerut generalului 
Förster ea întreaga chestiune 
să fie adusă la cunoștință ma
reșalului Reichului (Göring, n.r.) 
cît timp nu este prea tîrziu și 
să se sublinieze în mod special 
faptul că dacă aviatorii brita
nici vor fi împușcați : a) va fi 
violată convenția de la Geneva ; 
b) vor fi luate măsuri de re
presalii la adresa noastră. In 
prezența mea, generalul Förster 
a telefonat la biroul secretaru
lui de stat și a obținut imediat 
să fie primit. El a părăsit în
căperea. spunîndu-mi să-I aș
tept. Peste citva timp, s-a în
tors declarîndu-mi că a supus 
problema secretarului de stat și 
că acesta a notat lucrurile cele 
mai importante.

Avocatul lui Göring a căutat 
din nou să cîștige timp. Dar 
acuzatorul britanic Maxwel- 
Fyfe l-a întrerupt adresîndu-se 
acuzatului :

— Chestiunea ă fost cunoscu
tă nu numai de O.K.W., Gestapo 
și Kripo (poliția criminală, n.r.), 
dar și de generalul Förster, șe
ful biroului de operațiuni din 
Ministerul pe care-l conduceați 
in ace] moment. Dr. Förster 
l-a informat pe generalul 
Grosch că l-a pus la curent pe 
feldmareșalul Milch, deci pe 
secretarul de stat, cu toată 
problema. In aceste condiții 
pretind că este absolut fals și 
cu totul imposibil ca să nu li 
știut nimic...

SERGIU VERONA
(va urma)

CUVINTE ÎNCRUCIȘATE

ÎN SOARE

Fără cuvinte
Desen de VALERIU SZABO

ORIZONTAL

1. Poftiți la soare — Intr-o 
ureche. 2) Cu soare firav — 
Răsăriturile și apusurile soa
relui. 3) în fine soare — Di
mineața (prese.) — Mă feresc 
de soare. 4) „Mai strălucitor 
decît o mie de sori“ — La 
revedere. 5) Nădușesc la soa
re — Pămîntul cu soare și 
lună. 6) Apariția soarelui — 
Piepoz.iție. 7) Te saltă spre 
soare (sing.) — Trec pe poar
tă. 8) începe căldura — Ex
clamație — Spre răsărit. 9) 
Nume de fată — Curcubeu 
peste ape — Zece ! 10) Arti- 
lerist — Cu soarele deasupra 
(pl.). 11) Ore ! — Luminat,
dar plătit cu aproximație — 
In bec. 12) „Aduce soarele pe 
pămînt“ — „Undă" adusă de 
soare.

VERTICAL

1 Miros — Ca soarele prin
tre nori. 2) Timp fără soare 
— Umbresc pădurea (sing.). 
3) Timpuri cu soare — Cu 
patru anotimpuri. 4) Cămăși 
înflorate. 5) Dan Nicola — 
„țara soarelui". 6) în soco
teala zilelor — Notă muzica
lă — Măsură agrară — U- 
drea Vasile. 7) Marcat și de 
soare (pl.) cu fața la soare 
răsare. 8) în file — A purta 
cu vorba — Popas la soare. 
9) Vine doar seara — între
prindere de transporturi și 
telecomunicații — Cu soare 
și fără soare. 10) Personaj 
creat de Creangă — De obi
cei fără soare. 11) Aici — La 
revedere soare — Soarele în 
mitologie (pl.). 12) Casă fără 
soare — Soarele de la răsă
rit ta apus.

I. ALEXANDRU
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUHLICII DEMOCRATICE CONGO, 

JOSEPH-DESIRE MOHUTU
Toastul președintelui

Republicii Democratice Congo,
Joseph-Désiré Mobutu

Toastul președintelui 

Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

Salutul adresat de președintele 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer

Deschiderea lucrărilor primului 

Congres internațional pentru 

promovarea limbii și literaturii 
latine

Stimate domnule președinte, 
Stimat* doamni Ceaușescu, 
Excelențe,
Doamnelor și domnilor,

Invitîndu-mă în mod oficial 
să vizitez frumoasa dumnea
voastră tară, domnule pre
ședinte, mi-ați oferit prilejul să 
vă văd și să fiu văzut, să vă 
ascult și să mă fac și eu la rîn- 
dul meu ascultat.
j După primirea atît de plină 

rxîe simpatie, pe care dumnea
voastră, stimata dumneavoa- 
stră'soție, membrii guvernului 
dumneavoastră și întregul po
por român, ați binevoit să ne 
rezervați, vă spun, în numele 
soției mele și al întregii mele 
delegații, din adîncul inimii i 
mulțumesc pentru tot ceea ce 
s-a făcut, pentru ca șederea 
noastră să fie atît de agreabilă- 
Vom păstra multă vreme o a- 
mintire plăcută despre această 
vizită și vă rog să mă credeți,, 
domnule președinte, că înapo- 
indu-mă în Cpngo voi relata

Pe Litoral
(Urmare din pag. I)

terea păsărilor și porcilor, situate 
la Peri.Ș, în apropierea Capitalei.

Șeful statului congolez a ma
nifestat un interes deosebit față 
de metodele folosite în aceste 
unități. Adjunctul ministrului a- 
griculturii ' și silviculturii, Ion 
Teșu, și cdndubătdrii celor două 

într-un mod cit mai fidel cu 
putință despre cele văzute po
porului congolez care, prin in
termediul persoanei mele, va 
Învăța să cunoască și să iu
bească și mai mult Republica 
Socialistă România. Domnule 
președinte, întrucit dumnea
voastră ați acceptat invitația 
pe care v-am adresat-o de a 
veni să ne faceți o vizită în 
Congo, însoțit de doamna 
Ceaușescu, aceasta vă va oferi 
prilejul să cunoașteți expe
riența țării noastre. Vom oferi, 
totodată, poporului nostru pri
lejul de a vă primi, de a vă 
aplauda și de a manifesta la 
rîndul său prietenia și frăția 
pe care noi am inaugurat-o îm
preună pe pămîntul României 
Socialiste.

Vă rog. domnule președinte, 
stimată doamnă Ceaușescu, 
excelențe^ doamnelor și domni
lor, să ridicăm paharele noas
tre pentru' întărirea prieteniei 
ș; cooperării româno-congoleze.

și la Periș
unități au răspuns detaliat între
bărilor cu privire la desfășurarea 
activității de cercetare în aceste 
întreprinderi, la mijloacele tehni
ce și metodele folosite pentru 
realizarea unor specii de păsări 
și animale de mare productivitate.

Oaspeților congolezi li s-a făcut 
0. primire călduroasă în unitățile 
vizitate.

Domnule președinte, 
Doamnă Mobutu, 
Doamnelor și domnilor,

Doresc, în primul rînd, ca, 
în numele meu, al soției și al 
colaboratorilor mei să vă mul
țumesc pentru invitația de a 
participa la această seară 
plăcută, aici, Ia dumneavoas
tră.

De asemenea, doresc să-mi 
exprim încă o dată satisfacția 
pentru faptul că ați acceptat 
invitația noastră, împreună 
cu stimata doamnă Mobutu 
și colaboratorii dvs., de a vi
zita România socialistă, vi
zită care a prilejuit — aș pu
tea spune — punerea unor 
baze trainice prieteniei din
tre popoarele noastre.

Ceea ce ați văzut în țara 
noastră demonstrează încă o 
dată că un popor care și-a 
luat destinele în mîinile sale 
și care este preocupat să-și 
construiască o viață liberă 
și independentă, poate să rea
lizeze într-adevăr lucruri mă
rețe. în același timp, poporul 
nostru este animat de dorința 
de a dezvolta relațiile de prie
tenie cu toate popoarele, așa 
cum ați putut constata și din 
primirea care vi s-a făcut 
dumneavoastră aici, ca repre
zentanți ai poporului din Re
publica Democratică Congo.

Doresc, de asemenea, să vă 
mulțumesc pentru invitația de 
a vizita Republica dumnea

voastră, invitație pe care am 
acceptat-o cu plăcere ; îmi va 
face o deosebită plăcere să 
cunosc munca, preocupările 
poporului congolez, ale con
ducătorilor săi, pentru dez
voltarea și bunăstarea între
gii țări.

Țin, totodată, să menționez 
că discuțiile pe care le-am 
avut s-au desfășurat într-un 
spirit deschis, sincer, eviden
țiind largi posibilități de co
laborare în multe domenii de 
activitate ; s-a relevat, tot
odată, dorința noastră de a 
acționa pentru promovarea în 
viața internațională a princi
piilor egalității în drepturi, 
respectului suveranității și in
dependenței naționale și a a- 
vantajului reciproc, hotărî- 
rea de a contribui la întări
rea colaborării și păcii între 
popoare. Apreciez că aceasta 
creează condiții bune pentru 
dezvoltarea colaborării din
tre popoarele noastre atît pe 
plan bilateral cît și în lupta 
pentru securitate și pace în
tre popoare. Putem spune ast
fel că vizita dumneavoastră 
se încheie cu rezultate deose
bit de bune.

Doresc să ridic acest pahar 
în sănătatea dvs., domnule 
președinte, a doamnei Mobutu, 
a tuturor colaboratorilor dvs., 
pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare în toate dome
niile între popoarele noastre, 
pentru pace în luinea întreagă.

(Urmare din pag. 1)

Sîntem și astăzi cuceriți de entu
ziasmul cu care Lucretius cîntă 
în versuri subtile măreția univer
sului, multiformele aspecte ale 
naturii izvorîte din cele mai di
verse combinații ale atomilor. 
Sîntem emoționați de dragostea 
lui, adesea sfîșiată de durere, 
pentru om, de dorințele lui de 
pace și bună înțelegere întră oa
meni. Imnul muncii dîrze, imnul 
satisfacțiilor pe care le dau rea
lizările strădaniilor omenești, cîn- 
tate cu măiestrie de Vergilius, nu 
este mai puțin frumos nici as
tăzi. Ne uimește încă forma lapi
dară pe care o dă Horațius elo
giilor rațiunii, echilibrului, mă
surii în toate, bunului gust, ar
moniei, fugii de exces, înțelege
rii omului de către om. Toți, și 
îndeosebi noi românii, ne emo
ționăm la lectura acelor versuri 
pe care Ovidius le-a scris în Da
cia, cîntînd durerile sale și ale 
oamenilor printre care trăia, pri
mele monumente literare ale a- 
cestui pămînt.

Antichitatea clasică în care s-a 
dezvoltat limba și cultura latină 
a exprimat valori care au stimu
lat în timp aspirațiile și idealu
rile umane spre continuă perfec
ționare. Probesul acesta este o 
dovadă elocventă a legăturii din
tre generații, dintre formele de 
cultură, rezultat al perenității e- 
senței umane și a valorilor crea
te de ea, în speță cele latine.

Primire la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Ion Pățan, a primit vi
neri după-amiază pe rabinul 
Artlmr Schneier, președintele 
fundației americane „Apelul 
pentru conștiință“, William Dou- 
val, secretarul programelor de 
ajutorare pentru Europa al orga
nizației „Serviciul mondial al bi
sericilor“, episcopul Ankoskinas 
Silas, reprezentantul arhi
episcopului Iacovos al bisericii 
ortodoxe grecești din S.U.A. și 
Joseph Hornet, director al pro
gramelor „Caritas", de ajutorare 
pentru Europa centrală și Orien
tul Mijlociu — membri ai Comi

V-ați întrunit aici pentru a 
dezbate unele dintre cele mai im
portante probleme ale literaturii 
și culturii latine, ale umanismu
lui latin. Veți dezbate, desigur, și 
problema celor mai adecvate me
tode de predare a limbii și lite
raturii latine pentru ca ele să-și 
îndeplinească menirea de trans- 
mițătoare ale celor mai de sea
mă valori pe care le-au creat ro
manii. Tocmai cuceririle pe care 
știința și tehnica le-au pus la în- 
demîna omului și posibilitatea 
de a stăpîni natura fac cu atît 
mai mult necesară cultivarea u- 
nui umanism ce poate beneficia 
în condițiile noi de un conținut 
mai bogat. Precizia și înaltul 
grad de conciziune al gîndirii și 
limbii latine sînt virtuți care se 
regăsesc în cultura științifică con
temporană. Iar faptul că ideile 
culturii și umanismului latin au 
fost de-a lungul veacurilor surse 
de inspirație pentru atîtea genii, 
popoare și culturi este o cheză
șie că aceste valori, alături de 
contribuția celorlalte culturi, îm- 
bogățindu-se reciproc, pot servi 
ca trăsătură de unire între oa
meni.

Găzduirea importantei mani
festări științifice a latiniștilor în 
tara noastră, vechi focar de lim
bă și civilizație romană, demons
trează atașamentul nostru față de 
ideile care stau în centrul stră
duințelor lor și de umanismul pe 
care îl propagă.

Urez Congresului cel mai de
plin succes.

tetului american de ajutorare a 
României pentru înlăturarea ur
mărilor inundațiilor, care fac o 
vizită în țara noastră.

La convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
Dumitru Dogaru, șeful Departa
mentului cultelor, Justin Moises- 
cu, arhiepiscop al Iașilor și mi
tropolit al Moldovei și Sucevei, și 
Corneliu Bogdan, ambasadorul 
României în S.U.A.

A fost prezent Harry G. Bar- 
nes jr., consilier al Ambasadei 
S.U.A. la București.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

reprezentanți ai unor cunoscute 
instituții științifice și de invăță- 
mint din 26 de țări de pe patru 
continente.

Din țara noastră iau parte 
academicieni, conducători de in
stitute de specialitate, cercetă
tori științifici, cadre didactice, 
studenti.

Timp de o săptâmină, partici- 
panții vor susține comunicări 
științifice și vor purta discuții 
despre influențele limbii și lite
raturii latine în cultura uni
versală, metodele de predare a 
acestor discipline în învâțămînt, 
precum și despre alte probleme 
referitoare la umanismul latin.

In prezidiul ședinței inaugu
rale, au luat loc Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Mircea Ma- 
lița, ministrul învățămîntului, 
Miron Constantinescu, președin
tele Academiei de Științe Sociale 
și Politice, Gheorghe Buzdugan, 
președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, Alexan
dru Graur, președintele Societă
ții de studii clasice, Boris Ca- 
zacu, prorector al Universității 
București.

Nicolae Barbu, profesor la 
Universitatea din București, 
președintele Comitetului de or
ganizare a Congresului, a rostit 
cuvintul de deschidere.

In continuare, președintele 
Consiliului de Miniștri a adresat 
un salut participanților la Con
gres și a urat succes lucrărilor. 
Çuvîntarea a fost subliniată cu 
♦(ii și îndelungi aplauze.

'Congresul a fost salutat, de 
Ve^filiu Paladini, locțiitor al 
președintelui Academiei latine 
internaționale, care a felicitat 
pe colegii români și a mulțu
mit pentru felul cum a fost pre
gătită această importantă reu
niune, pentru spiritul de priete
nie care stă la baza organizării 
sale. Vorbitorul a relevat pre-

întîlnire la C.C. al P.C.R.
Vineri dimineață, tovarășul 

Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit cu tovară
șul Gordon Mc Lennan, mem
bru al Comitetului Politic al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, organizator național al 

țuirea de care se bucură stu
diul limbii latine in România, 
„țară atit de primitoare și ospi
talieră, în care antichitatea la
tină e confirmată la tot pasul 
prin monumente, obiceiuri și 
așezăminte, prin firea oameni
lor, graiul strămoșesc și sufletul 
lor deschis“.,

A luat apoi cuvintul Kazi- 
mierz Kumaniecki, profesor la 
Universitatea din Varșovia, re- 
prezentantul-delegat al partici
panților la congres, care a ex
primat bucuria de a vizita „a- 
ceastă veche provincie romană, 
în care odinioară Ovidiu, exilat, 
a învățat să vorbească getica și 
sarmatica, acest pămint in care 
de peste tot răsună dulcea și 
plăcuta limbă românească, stră
lucitoare moștenitoare a vechii 
latinități.

Această latinitate care a pa
tronat crearea și progresul cul
turii multor popoare, a fost de 
cea mai mare pondere în cul
tura românească, așa cum arată 
poeziile lui Eminescu, cel mai 
vestit poet român“.

Au mai adus saluturi repre
zentanți ai altor renumite uni
versități.

Lucrările congresului, care se 
desfășoară in limba latină, au 
fost reluate după-amiază prin 
prezentarea, in plen, a comuni
cărilor înscrise pe agenda pri
mei zile.

Seara, Comitetul român de or
ganizare a congresului a oferit, 
la Casa centrală a armatei, o 
recepție în cinstea oaspeților.

★
Cu prilejul congresului a fost 

organizată, tot la Facultatea de 
drept, o expoziție cuprinzind 
lucrări reprezentative din do
meniul filologiei clasice, ediții 
critice, studii, manuale didactice, 
dicționare etc. — tipărite de 
case editoriale din Belgia. Ma
rea Britanie, Franța. R. D. Ger
mană. R. F. a Germaniei, Italia, 
Iugoslavia și România.

(Agerpres)

partidului, care și-a petrecut 
concediul de odihnă în țara noa
stră.

La întîlnire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Unii inedit despre
jocul în 11

luminată mereu de-o lampă vie. Iu
bește mingea ca un jocheu calul. Cînd 
trece pe stradă, calcă ferit, străin de
tapajui publicitar, dar cînd intră pe

FĂNUȘ NEAGU vă prezintă:

Idolii gazonului

...Ce' de la Dinamo—Bacâu (pe cel 
de la U.T.A. l-am văzut jucînd numai 
de două ori și mă încurc în ideea că 
va ajunge să-l' egaleze pe Domide). 
Emeric Dembrovschi, băiatul acela 
suplu și tăcut, cu fața roșie, parcă 

bește mingea ca un jocheu calul. Cînd

teren se ascut în el toate simțurile, se
____ , _ j

Ceahlăului și ne dăruiește clipe în-

Bacăului, mereu“. Ca să fii peste tot, 
t ' ' .......................
cini adinei
cău, cu 1

a«

schimbă-n cerb răscolit de frumusețea 

cărcate de farmec. „In joc, eu aparțin 
r “ ' ‘ ,
trebuie să fii întîi undeva, cu râdă- 
i..i —lî.ici — si el s-a legat de Ba- 

_j toată ; ființa, așa cum s-a le- 
|at și celălalt mare fotbalist al Mol- 
lovei, portarul Ghiță. Dembrovschi e 

un cîhtec de petrecere lungă. Urmăr 
riți-l pe teren : .din minutul 1 pînă în 
minutul 90, el galopează egal, din 
apărare în atac, fură mingi pierdute 
și le poartă înainte, cu credință ne
strămutată în victorie. Loviturile lui nu 
sînt spectaculoase, Dembrovschi dă 
jocului precizie, foarte rar culoare — 
prin neam, plutașii .coborîtori pe Bi
strița l-au învățat să acorde aceeași 
atenție și apelor liniștite și celor fu
rioase. Spectatorul, blestemat să iu
bească și să-i ducă în legendă, pentru 
o zi sau o viață, în primul rînd pe a- 
tacanții explodînd de mînie îl sca
pă din priviri pe perioade lungi — 
sîntem făcuți să ni se dilate nările 
doar cînd miroase a trăsnet — dar 
la capătul drumului, cînd năuceala se 
risipește, descoperă că el a fost în
totdeauna în centrul bătăliei. Dem
brovschi, dacă-mi e permis joacă în 
teren rolul infanteriei — rol ingrat, 
fără acces la saramura de paiete, dar 
hotărîtor pentru soarta bătăliei. El 
Mundialul care a desfundat toate 
mahalele și toate vorbele, minus gura 
federației, a avut în Dembrovschi 
unul din cei mai buni jucători. Dinu 
în apărare și Dembrovschi în atac —

iată singurele stele pe care le-am a- 
priris noi în noaptea mexicană.

Jucători ca Dembrovschi hrănesc, 
aiurea, interminabile pagini de ziar. 
Cronicarii noștri, și cred că nu vor
besc cu greșeală, îi strecoară numele 
printr-un colț de coloană și adeseori 
uită chiar să-l pomenească. Boală ve
che, bucureșteană — idolul, pentru că 
de-aia e idol, trebuie să fie din Ca
pitală sau din apropierea ei și tre
buie să afișeze în permanență surîsul 
fericit întins cu pensula pe pînză în 
luna albiturilor, altfel...

Echipa națională, pe care abia de- 
acum înainte (dar nu sub conducerea 
lui Angelo Niculescu) o văd urcînd 
spre glorie are în Dembrovschi cheia 
de aur a izbînzii. „Dembrovschi, spu
nea Titi Teașcă, e omui care poate 
să-ți dea lovitura de grație și — în 
minutul 1 și — în minutul 90. Acesi 
mare jucător n-o să fie niciodată pa
parudă pentru" tribune“.

Parc-am fi la Anul Nou... 
Filele de calendar s-au rupt 
repede, mai ales după Mexic 
încoace. Și-a mai rămas doar 
una, a 30-a de august: pri
ma filă a calendarului de 
fotbal I Ce-ar fi să tipărim 
un calendar numai cu file 
de duminici ? Fiindcă nimeni 
n-ar putea număra, atit sint 
ei de mulți, pe cei ce mă
soară timpul (și) cu etapele 
campionatului. Pentru ei, azi, 
în ajun de Campionat Nou, 
ne-am obișnuit cu anche
tele festive: jucători, su
porteri (re) cunoscuți, antre
nori, cronicari sportivi, gru
pează felurite păreri de bine, 
urări și pronosticuri. N-o să 
ieșim din canoane, nu vom 
renunța la ancheta ajunului 
de eveniment. Am ales 11 
ramuri sportive : 11, din care 
fotbalul lipsește ; 11 fiindcă
trebuie să facem, prin ele, 
puntea de legătură cu fotba
lul ; 11 ramuri sportive de
glorie ale sportului ; 11 cam
pioni mondiali, olimpici și 
europeni, salută fotbalul de 
ziua lui. N-a fost deloc grea 
misiunea „selecționerului u- 
nic“ de a le alege. Fiindcă, 
spre mindria noastră, oricine 
ar putea constitui un alt „11“, 
și un altul, la fel de presti
gios ca cel asupra căruia 
ne-am oprit.

GHEORGHE BERCEANU — 
campion mondial Ia lupte : Mi-ar 
place ca acest campionat să 
consacre echipe pe care să poți 
conta cînd joacă în competițiile 
oficiale. Echipe fără oscilații, 
fără „toane“, constant bune. 
Fiindcă fotbalul românesc și-a 
creat deja un nume. Nu mă ha
zardez, încercînd să numesc pe 
una sau pe alta, dar mi-ar place 
ca oltenii să fie una dintre aces
te formații. Fotbaliștii, o știu, 
muncesc la fel de mult ca și 
noi luptătorii, sînt la fel de do
tați ca și noi și de aceea le do
resc aceleași satisfacții pe care 
le încercăm și noi. Noul campio
nat va lansa, cu siguranță, o e- 
chipă „mare“.

GHEORGHE GRUIA — cam
pion mondial la handbal : „Mi-a 
plăcut întotdeauna, să aflu răs
punsurile campionatului de fot
bal în ultima etapă. Este ca și 
cum ai citi o carte bună de care 
îți pare rău că se termină și nu 
îndrăznești, înaintea ultimei foi, 
să te grăbești a-i frunzări rîndu- 
rile de la urmă... Anul acesta, 
prea le-am știut pe (aproape) 
toate de la mijlocul... cărții. Și 
mai îmi plac golurile multe, me
reu fără pereche. Adică atunci 
cînd înscrie, cu unul mai mult, 
echipa mea preferată.

ILEANA DRIMBÄ — cam
pioană mondială la scrimă : I-am 
invidiat mereu pe fotbaliști pen
tru priza spectacolului lor la 
public. Le-am admirat — și aici 
probabil este o deformație pro
fesională — puterea de a con
strui, de multe ori chiar intenția 
de a construi un joc. Aștept deci, 
să aud sau să văd meciuri în 
care sînt evidente idei. Probabil 
că televizorul „de Mexic“ mi-a 
accentuat această înclinație. Ori
cum, cînd am constatat-o, m-am 
considerat o autentică specta
toare.

FLORIN GHEORGHIU — 
mare maestru internațional la 
șah : In lungile turnee peste 
hotare, nu poate fi nimic mai 
plăcut decît să surprind în ziare, 
de multe ori „anonime“, cîte o 
știre din fotbalul nostru. Și a- 
tunci, deși nu am vreo preferin
ță mărturisită, mă simt suporte
rul echipei despre care este vor
ba. In noul campionat, doresc o 
totală „inactivitate“ Comisiei de 
disciplină a federației...

CALISTRAT CUȚOV — cam
pion european la box : încleșta
rea de forțe din teren reia, în 
numeroase secvențe, ceva din 
lupta ringului, în sensul bun de 
„care pe care“. Mai mult ca ori- 
cînd, doresc noului campionat ca 
în secvențele sale de „încleștare“ 
să urmărim fotbaliștii-cavaleri, 
aceia care, cînd își salută, la 
sfîrșit de meci, adversarii, o fac 
la fel ca și noi, din inimă I

MARCEI. ROȘCA — vicecam- 
pion olimpic Ia tir: Am avut 
mai multe visuri, de copil : 
fotbalist a fost poate primul și 
cel pe care l-am mărturisit mai 
puțin. Veți înțelege de ce trec 
drept „microbist“ îndrăgostit de 
golurile perfecte, „muscă“, în 
vorbirea trăgătorilor. Poate că în 
acest campionat prilejurile mele 
de delectare vor fi mai multe. 
Ceva gen „replay“ la golurile lui 
Jairzinho...

IVAN PATZAICHIN — cam
pion mondial Ia caiac-canoe : Aș 
vrea să am posibilitatea să nu 
scap nici un meci de divizie. Dar 
cum. de-atîtea ori, duminicile 
noastre le petrecem pe apă... Dar 
asta nu înseamnă că nu „gust“ 
fotbalul, din contră. Mă capti
vează jocul, rezultatele lui și aș 
putea — ca dovadă ,— să re
zolv într-un clasament de etapă, 
cele mai încîlcite situații de ba
lotaj Cel mai pasionant este cal
culul pentru Dinamo. N-aș vrea, 
anul acesta să mai fac calcule 
de anticipație pentru favoritii 
mei...

VIORICA VISCOPOLEANU 
— campioană olimpică la atle
tism : Rezultatele echipei națio
nale mi-au captivat interesul 
fotbalistic. Dar pentru ca ele 

să fie din oe în ce mai bune, 
campionatul trebuie „citit“ prin
tre rîndurile acestor rezultate. Și 
noua ediție, sper să-mi ofere pri
lejul ca, înainte de meciuri in- 
terțări, să mă pot baza pe certi
tudini.

ELENA TRANDAFIR — cam
pioană mondială la popice : Do
resc celor 16 echipe divizionare 
un campionat al împlinirilor. Mi
siune mai grea au noile promo
vate, și în special U. M. Timi
șoara. Le voi urmări cu interes 
„lansările“. Nu înseamnă, obliga
toriu, că o divizionară B joacă 
numai un an în primul eșalon !

ION GANEA — campion bal
canic la sărituri în apă : Arbitra
jele, pe oare noi săritorii, ne-am 
învățat să le apreciem, vor avea 
un cuvînt hotărîtor de spus. Aș 
vrea să văd cît mai multe me
ciuri în care să nu observ că au 
și arbitru. Cel pe care îl vom 
observa mai puțin, propun să fie 
„cavalerul“ anului...

ȘTEFAN CALOTĂ — aviator 
sportiv de reputație mondială : 
Dacă fiecare echipă își va pro
pune să evolueze la „înălțime“, 
fără „tonouri“, atunci chiar că 
nu se va putea face vreun 
pronostic. Cineva va cîștiga și 
cineva va pierde — e legea jo
cului : dar noi, cei ce iubim 
fotbalul, vrem numai să cîștigăm, 
asistînd la partide frumoase. 
Fotbaliștilor le doresc partide 
frumoase...

Ancheta realizată de
R. VIOREL

Ședința F.
Vineri a avut loc la sediul 

federației de fotbal', ședința 
biroului federal. Cu această o- 
cazie s-au discutat o serie de 
probleme menite să asigure 
buna desfășurare a celei de-a 
53-a ediții a campionatului 
diviziei A. Cu acest prilej au 
fost discutate și măsurile luate 
pentru ca echipele ce ne vor 
reprezenta în competițiile in
ternaționale europene să se 
prezinte la jocuri, în optime 
condiții. In acest scop, antre
norii federali și activiștii fo
rului nostru au prezentat in- 
formări pe marginea pregăti
rilor pe care le-au urmărit în 
timpul antrenamentelor echi
pelor U. T. Arad și Universi
tatea Craiova. De. asemenea, 
au fost prezentate rapoarte în . 
ceea ce privește stadiul de 
pregătire și viitorul program 
de antrenamente al echipelor 
Dinamo București și Steaua. 
Federația va asigura în conti
nuare cele mai bune condiții 
echipelor care ne vor repre-

Cupa U. T. C. la oină
(Urmare din pag. 1)

Frasin. Surprizele se pot pro
duce din partea oricui. Și asta 
fiindcă în satele noastre oină 
este practicată și îndrăgită de 
un neașteptat de mare număr 
de tineri“. Aprecierile interlo
cutorului nostru aveau să se 
confirme întru totul cind. spre 
orele prinsului, una dintre ma
rile favorite ale turneului, sufe
rind două înfringeri neașteptate, 
avea să iasă din cursa pentru 
titlu : „Avîntul“ Curcani. Cea
laltă, fosta campioană, învinsă, 
și ea !

Așadar, pe cele patru patru
latere de concurs, perfect mar
cate cu liniile de var și fanioa
nele regulamentare, disputa a 
inceput simultan. 18 arbitri, din
tre cei mai buni aflați in evi
dența Federației și special de
semnați1 din localități care nu au 
echipe în finală, oficiază in ca
drul celor două serii prelimi
nară. ■ Seriile, coristituite în ca
drul ședinței tehnice care a pre
cedat finală, au fiecare cile un 
„cap“ : „Biruința“ Gherăești și

R. Fotbal
zenta pe plan internațional. 
S-a aprobat ca echipa U. T. 
Arad să susțină un meci- de 
verificare Ta 3 septembrie la 
Pireu cu. Olimpiakos. Antreno
rul Dumitrescu (U’.T.A.) va ur
mări meciul Feijenoord — Es- 
tudianțes de la Rotterdain. iar 
antrenorul Coidum (Universi
tatea Craiova) va asista la un 
meci a lui Pecsi Dozsa (Un
garia).

In ceea ce privește măsurile 
pentru buna desfășurare a 
campionatului cat. A, s-a sta
bilit ca meciurile dintre echi
pele bucureștene și cele din 
provincie să nu se mai dis
pute la concurență (unul va 
avea loc sîmbăta după-amiază, 
iar altul duminica). Meciurile 
inter-bucureștene se vor des
fășura numai în cuplaj. Este 
obligatoriu că la întîlnirile din 
cadrul cat. A în deschidere să 
fie programate partidele echi
pelor de tîneret. Comitetul Te-" 
deral se Va întruni într-o nouă 
ședință la 21 septembrie 

„Avîntul“ Curcani care ambele, 
au debutat neconcludent. Lupta 
se dă în cadrul fiecărei serii, 
pentru ocuparea primelor două 
locuri : 4 echipe, mai apoi, vor 
desemna campioana iar clasa
mentul locurilor 5—20 va fi sta
bilit prin întilniri directe (sim
ple) intre echipele ocupante ale 
locurilor similare din cele două 
serii.

Iată și primele rezultate : 
SERIA I Biruința Gherăești — 
Spicul Avrămeni 16—0 ; Drum 
Nou Radu Negru — Avintul 
Chiu ești 8-11 ; Secoșana Saco
șul Turcesc — Energia Rimni- 
celu 4—21 ; Atletica Mihăești — 
Drum Nou Radu Negru 4—4 ; 
Spicul Avrămeni — Energia 
Rimnicelu 5—14 ; Drum Nou 
Raclu Negru — Biruința Ghe
răești 0—22 ; Viață Nouă Olteni
— Atletica Mihăești 12—0 : Re
colta Crasna — Vișteana Viștea
10— 4 : Biruința Gherăești — 
Viață Noită Olteni 8—13 ; Avin
tul Chiuești — Recolta Crasna
11— 4 ; Vișteana Viștea — Seco
șana SacoȘul Turcesc 0—7 : Re
colta Crama — Atletica Mihăești 
2—4 : Viață Nouă Olteni — Spi
cul Avrămeni 13—0 ; Secoșana 
Sacoșul Turcesc — Avintul 
Chiuești 8—13 : Atletica Mi
hăești — Secoșana Sacoșul Tur
cesc 0—6 ; Energia Rimnicelu —
— Vișteana Viștea 22—0 ; Bi
ruința Gherăești — Recolta 
Crasna 24—0. Seria « Il-a : 
Avîntul Curcani — Zorile Voe- 
vodeni 12—0 ; Avîntul Fra
sin — Victoria Independența 
22—4 : Recolta Mihalț — Unirea 
Băla 9—0 ; Șiretul Suraia — 
Avintul Frasin 2—16 ; Zorile 
Voevodeni — Unirea Băla 6—5 ; 
Avintul Frasin — Avintul
Curcani 8—7 ; Drum Nou Bou
reni — Șiretul Suraia 20—4 ; 
Pacea Țițești — Victoria Cris- 
tești 7—5 ; Avîntul Curcani — 
Drum Nou Boureni 6—19 ; Vic
toria Independența — Pacea Ți- 
țești 6—13 : Victoria Cristești — 
Recolta Mihalț 2—5 : Pacea Ți
țești — Șiretul Suraia 2—8 ; 
Recolta Mihalț — Victoria Inde
pendența 4—5

întrecerile continuă astăzi, 
între orele 8—13 și 15.30—19 și 
miine. intre orele 9 și 14, cînd 
vom cunoaște campioana ediției.



□□ □
Sesiunea
UNCTAD
Manuel Perez-Guerrero, .se

cretarul general al Conferin
ței Națiunilor Unite pen
tru comerț șl dezvoltare 
(UNCTAD), a subliniat ne
cesitatea ca țările în curs de 
dezvoltare să treacă, fără în
târziere, la reforme și trans
formări pe plan intern, în ve
derea sporirii competitivității 
produselor lor și ameliorării 
nivelului productivității.

Pe de altă parte, Perez- 
Guerrero, care a luat cuvîntul 
joi Ia lucrările celei de a zecea 
sesiuni a Consiliului pentru 
comerț al UNCTAD, a deplîns 
protecționismul care se mani
festă în relațiile comerciale 
internaționale, protectionism 
susceptibil să anuleze toate e- 
forturile în direcția liberaliză
rii progresive a schimburilor 
mondiale.

România la
Tirgul agricol

de la Budapesta
La Budapesta s-a deschis cea 

de-a 67-a ediție a expoziției și 
târgului național agricol și al 
industriei alimentare ungare. Au 
fost de față conducători de par
tid și de stat ai R. P. Ungare, 
precum și miniștrii agriculturii 
din țările C.A.E.R. care au luat 
parte la recenta întîlnire de la 
Budapesta, printre care și An
gelo Miculescu, ministrul agri
culturii și silviculturii al Româ
niei.

.Republica Socialistă România 
ia parte la expoziție cu un pa
vilion propriu, alături de alte 
țări socialiste și de peste 50 de 
întreprinderi și firme din ță
rile occidentale. Pavilionul țării 
noastre, care ilustrează semni
ficativ succesele obținute de po
porul român pe calea transfor
mării socialiste a agriculturii, 
în modernizarea și creșterea 
producției agricole, a fost vizi
tat vineri dimineața de Jenö 
Fock, președintele guvernului 
ungar, și de alți conducători de 
partid și de stat ungari.

/V. Ecobescu la

• între 26 și 28 august, Nico- 
lae Ecobescu, adjunct al mini
strului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a 
făcut o vizită la Belgrad în 
cursul căreia, a avut convorbiri 
cu Iakșa Petrici, adjunct al se
cretarului de stat pentru afaceri 
externe al R.S.F. Iugoslavia, și 
cu alți funcționari din Secreta
riatul de stat pentru afacerile 
externe în legătură cu unele as
pecte ale colaborării bilaterale și 
cu unele probleme ale situației 
internaționale de interes comun. 
Nicolae Ecobescu a fost primit 
de Mirko Tepavaț, secretar de 
stat pentru afacerile externe.

RECORD DE... GREVE 
ÎN ANGLIA

CELE 2 537 DE GREVE, 
cuprinzînd 1 077 400 de munci
tori, care au izbucnit în primele 
șapte luni ale acestui an, au fă
cut ca în diferite sectoare ale 
industriei Marii Britanii să se 
piardă 6 054 000 de zile de 
muncă, a anunțat vineri Minis
terul Forței de muncă și pro
ductivității. Potrivit acestor ci
fre, anul 1970 este considerat ca 
cel mai frămintat din punct de 
vedere al mișcărilor sociale 
ultimii 13 ani.

din

Demonstrație a tineretului la New York pentru încetarea intervenției S.U.A. în Vietnam
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• FRANCE PRESSE despre revenirea la nor
mal în orașul Suez • 

general al O.N.U.

Declarația secretarului Avancronica
SUEZ. — După 19 zile de la 

încetarea temporară a focului, 
viața își reia cursul normal în 
orașul Suez, situat la extremi
tatea sudică a Canalului cu a- 
celași nume, localitate din care 
au fost înainte evacuați, potri
vit unor surse oficiale egipte
ne, circa 268 000 de locuitori. în 
prezent, mii de cetățeni s-au 
reîntors la casele, birourile, 
magazinele sau uzinele ai că
ror salariați sînt.

în imensa aglomerare de 
case pe jumătate distruse de 
bombe și obuze, viața obiș
nuită, cotidiană, apare din 
nou, relatează de la fața locu
lui corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE. Dincolo de

ferestrele sparte ale clădirilor 
se profilează adesea siluete de 
femei și copii. Unul din hote
lurile orașului are deja apro
ximativ 20 de clienți, repre
zentanți ai companiilor care 
operează în regiunea Suezu- 
lui, sau oameni de afaceri.

Străzile principale ale ora
șului cunosc și ele o oarecare 
animație. Militari și civili se 
plimbă alături, iar în locul si
renelor sau al exploziilor ră
sună acum numai strigătele 
diverșilor vînzători ambulanți.

Peste tot însă sînt vizibile 
cicatricele războiului, ruine 
sau case avariate. Puțin mai 
departe, cele două rafinării de 
petrol rămîn încă închise, ca 
și marea uzină de îngrășămin
te chimice.

electorală
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PRIN TELEFON PENTRU „SCINTEIA TINERETULUI“

LUCRĂRILE CONFERINȚEI TINERETULUI

PRIVIND SECURITATEA EUROPEANA
Orice s-ar spune, interesul tinerei ge

nerații pentru problemele politice c incon
testabil. La Helsinki, tinerii veniți din 
toate punctele cardinale ale Europei dis
cută cu mare aprindere tot timpul : dialo
gul nu contenește o singură clipă, nici 
măcar în pauzele Conferinței. Nordicii, 
ușor de recunoscut după părul blond sau 
mai de grabă după calm, 
cu tinerii din Sudul sau 
imediat recunoscuți după 
prinsă. Temperamentul nu 
pediment pentru discuții, 
opiniile care pot fi și ele uneori destul de 
diferite. Căci reprezentanții tinerei gene
rații prezenți aici caută de fapt un factor 
comun în stare să-i unească ; factorul a- 
cesta ar putea fi, după cum îmi dau scama, 
dorința sinceră, deschisă, de cunoaștere, 
de apropiere. Mai există firește, și un pri
mordial numitor comun — v-.rsta. Departe 
de a fi un baraj, pentru abordarea cu 
gravitate a temelor politice contemporane, 
vîrsta se dovedește chiar un argument în 
plus.

Tinerii nu privesc din afară problemei® 
continentului nostru ci se integrează lor, 
activ. La Conferința de la Helsinki, de 
pildă, ei și-au luat răspunderea discutării 
viitorului păcii și securității în Europa, 
chestiune esențială, după cum afirmă vor
bitorii, pentru fiecare stat dar și pentru 
fiecare tînăr în parte, vital interesat de 
viitor. Realitate exprimată astăzi și de 
conducătorul delegației române, tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, care sublinia în cuvîntul 
său : „în ultimii ani am remarcat cu 
bucurie că dezvoltarea mișcării de tine
ret a forțelor progresiste, activizarea po
litică a tinerei generații s-a reflectat în 
chip fericit și asupra preocupărilor, ac
tivității și luptei tineretului pentru întă
rirea securității europene. Ultima întîlnire 
europeană organizată la Snagov în iunie 
anul trecut, la inițiativa Uniunii Tineretu
lui Comunist din România, la care au par
ticipat 71 de delegații ale unor organiza
ții naționale și internaționale de cele mai 
diferite orientări politice, ideologice, reli
gioase și afilieri internaționale a consti
tuit o puternică expresie a aspirației coț 
mune a tineiei generații europene de a-și 
uni toate eforturile pentru a feri conti
nentul nostru de un nou război, iar pe de 
altă parte a fost foarte sugestivă în pri-

schimbă opinii 
Estul Europei, 
firea mai a- 
e însă un im- 
ca de fapt și

La Festivalul internațional 
de poezie ce se desfășoară la 
Struga, seara de joi a fost 
consacrată poeziei româ
nești.

Desfășurată într-un amfi
teatru în aer liber, manifes
tarea s-a deschis prin pre
zentarea unui panoramic al 
poeziei românești contempo
rane. în continuare, poeții 
români prezenți la festival 
au citit din versurile lor. In- 
terpreți de la Institutul de 
artă dramatică din Skoplie 
au recitat apoi versurile 
poeților români traduse de 
poetul macedonean Bașko 
Șarov. Reuniunea s-a bucu
rat de o primire călduroasă 
din partea publicului spec
tator.

Agnew la Pnom Penh
• Escală
• Sensul

neprevăzută 
unei declarații

Vicepreședintele S.U.A., 
Spiro Agnew, a părăsit 
vineri Saigonul, sosind 
în aceeași zi la Pnom 
Penh.

în capitala Vietnamului de 
sud, el a avut întrevederi cu 
persoane oficiale ale regimu
lui saigonez în cursul cărora 
a asigurat că Statele Unite vor 
acorda în continuare tot spri
jinul militar și economic aces
tui regim.

Vizita sa la Pnom Penh, 
care nu a fost inițial prevă
zută în programul oficial, a 
fost însoțită de cele mai dras
tice măsuri de securitate. 
După cum se știe, forțele 
populare de rezistență cam
bodgiene își desfășoară atacu
rile la numai 15 km în jurul 
Pnom Penh-ului. Trei elicop
tere de luptă și un numeros 
personal al serviciilor secrete 
americane — relatează France 
Presse — i-au asigurat paza. 
La ceremonia de primire, care 
6-a desfășurat la locuința ce

i-a fost rezervată, nu a avut 
acces nici un ziarist.

Vicepreședintele american a 
avut convorbiri cu șeful regimu
lui de la Pnom Penh, Lon Noi. 
El a declarat reprezentanților 
presei că în cursul convorbirilor 
au fost abordate problème refe
ritoare la necesitățile militare ale 
regimului de la Pnom Penh. El 
a arătat că Statele Unite vor 
furniza în continuare ajutor mi
litar și economic acestui regim. 
Observatorii politici reamintesc 
în această ordine de idei decla
rația lui Spiro Agnew, făcută în 
urmă cu cîteva zile, în timp ce 
se îndrepta spre Seul, în care 
sublinia că Statele Unite vor 
face „tot ce este posibil“ pentru 
a sprijini regimul Lon Noi. A- 
ceastă declarație a fost calificată 
de presă drept cea mai catego
rică făcută vreodată de un re
prezentant american în favoarea 
regimului de la Pnom Penh.

După scurta vizită la Pnom 
Penh Agnew a sosit la Bangkok.

vința evoluției și transformărilor pozitive 
din mișcarea de tineret“.

Maturitatea politică a tinerel generații 
contemporane a fost subliniată și de alți 
vorbitori tineri ca și de personalități ale 
vieții publice europene care au salutat 
Conferința tineretului de la Helsinki ca, 
de pildă, solul Consiliului Mondial al Pă
cii Maurice Lambillotte, ziarist și om 
politic belgian, ori primarul capitalei fin
landeze. Tevvo Aura, cu prilejul primirii 
in saloanele Primăriei a delegaților la 
Conferință.

Din prima zi a deschiderii lucrărilor, 
desfășurarea dezbaterilor s-a dovedit a fi 
interesantă și, sperăm, fructuoasă.

în cadrul Comisiei privind sistemul 
securității colective, conducătorul dele
gației Uniunii Tineretului Comunist _ din 
România, tovarășul Vasile Nicolcioiu, a 
spus că : „Securitatea europeană trebuie

Cuvîntarea șefului delegației 
române, VASILE NICOLCIOIU

concepută și realizată ca un proces evo
lutiv, prin normalizarea progresivă a re
lațiilor dintre statele europene, elimina
rea surselor de tensiune și conflicte, depă
șirea divizării artificiale în blocuri mili
tare opuse, statornicirea unui climat de 
încredere, înțelegere și stimă reciprocă, în 
stare să permită discutarea și soluționarea 
problemelor în suspensie, litigioase, crea
rea unui sistem de angajamente politice 
și juridice ale tuturor statelor europene 
care să le ofere garanții depline de ne
agresiune, inviolabilitate teritorială și re
lații interstatale bazate pe deplină egali
tate în drepturi. Direcția principală în 
care trebuie să se realizeze măsurile de 
intărire a securității o reprezintă dezvol
tarea relațiilor de bună vecinătate pe baza 
principiilor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și avantajului 
reciproc“. în continuare, reprezentantul 
țării noastre a arătat că privitor la Con
ferința generală — europeană, constatăm 
cu satisfacție că este larg împărtășită 
ideea de a organiza o asemenea Confe-

Misiunea lui Luce

PARIS. — în drum 
Belgrad, venind de la 
York, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a făcut joi 
seara o escală la Paris. U 
Thant a declarat ziariștilor, 
într-o conferință de presă, că 
împărtășește un „optimism 
prudent“ în ce privește rezul
tatul convorbirilor angajate 
la New York în legătură cu 
situația din Orientul Apropiat.

spre 
New

rință, considerîndu-se că pregătirea, orga
nizarea și desfășurarea sa trebuie să fie 
rezultatul contribuției tuturor țărilor in
teresate. Desigur, e necesar să se asigure 
participarea directă, pe bază de egalitate 
a tuturor statelor, ceea ce exclude ideea 
pregătirii Conferinței pe căile tratativelor 
de la bloc la bloc. România, pronunțin- 
du-se și acționînd în favoarea Conferinței 
a prezentat o serie de propuneri și su
gestii menite să contribuie la organizarea 
ei și la soluționarea eficientă a probleme
lor care își așteaptă o rezolvare în inte
resul popoarelor europene, al păcii și 
securității. Popoarele europene, tineretul, 
a subliniat tovarășul Vasile Nicolcioiu, nu 
sînt interesate să alimenteze climatul de 
tensiune și suspiciune reciprocă ci să dez
volte multilateral legături de colaborare, 
să stimuleze circuitul de valori materiale 
și spirituale. El poate juca un rol activ 
în a determina guvernele să acționeze în 
mod pozitiv, constructiv, pentru pregăti
rea și reușita Conferinței pentru realiza
rea securității europene“.

La Helsinki s-au reintilnit mulți tineri 
care au participat la Conferința de _ la 
Snagov : de pildă reprezentantul tinerilor 
democrati creștini din Belgia, Daniel Sei- 
ler, și-a început cuvîntul prin evocarea 
„spiritului de Ia Snagov" exprimîndu-și 
speranța că acest spirit va fi continuat și 
aici.

Dorința de a realiza acțiuni eficiente 
pentru atingerea acestui scop s-a mani
festat in intervențiile majorității vorbito
rilor reprezentanți ai organizațiilor de ti
neret și studențești de cele mai 
concepții politice, atît in Comisia 
în Comisia a Il-a. In Comisia I 
situația europeană contemporană, 
gația noastră a fost prezentă prin 
venția reprezentantului român 
Bogdan, care a analizat realitățile conti
nentului nostru.

în lucrările de astăzi, tinerii, analizind 
situația politică actuală, au demonstrat 
luciditate, dar totodată și optimism : ei 
și-au manifestat încrederea în aportul lor 
la rezolvarea problemelor de stringentă 
actualitate și necesitate — pacea și secu
ritatea continentului nostru.

diferite 
I cit și 
privind 

dele- 
inler- 
Radu
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Continuîndu-și turneul în regiunea Golfului Persic, 
Iiam Luce, emisarul ministrului de externe britanic, a 
în Bahrein, angajînd o serie de convorbiri cu șeicul 
Ben Al Khalifa și cu alte autorități locale în legătură cu vii
toarea politică a Marii Britanii în Golful Persic.

Observatorii apreciază misiunea 
Iui William Luce ca fiind etapa 
preliminară a consultărilor diplo
matice inițiate de guvernul con
servator de la Londra în legătură 
cu prezența militară britanică în 
zona Golfului și cu dificultățile 
menținerii ei în viitor. Faptul că

Wil- 
sosit 
Issa

programul actualului cabinet en
glez a lăsat să se întrevadă inten
ția unei continuări a prezenței mi
litare britanice „la Est de Suez“ a 
suscitat, după cum se știe, reacții 
ostile în diverse state din regiu
nea Golfului Persie sau din apro
pierea acestuia.

Comitetul Organizației 
Națiunilor Unite pentru e- 
liminarea discriminării ra
siale a recomandat ca anul 
1971 să fie proclamat anul 
internațional de acțiune 
pentru combaterea rasis
mului și discriminării ra
siale. Evenimentul ar urma 
să fie inaugurat în cadrul 
unei reuniuni comune a 
Organizației Națiunilor U- 
nite si a Organizației Uni
tății Africane.
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• SECRETARUL GENERAL 
AL ORGANIZAȚIEI NAȚIUNI
LOR UNITE, U Thant, a sosit 
vineri la Belgrad, unde, la in
vitația președintelui R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, Va 
face o vizită oficială de trei 
zile.

• GUVERNELE FRANȚEI ȘI 
CIADULUI au căzut de acord, 
asupra retragerii trupelor fran
ceze din Ciad, a declarat ziariș
tilor președintele Republicii 
Ciad, François Tombalbaye, după 
întrevederea avută la Palatul 
Elysée cu președintele Franței, 
Georges Pompidou. în prezent, 
în Republica Ciad se află 
proximativ 2 500 de soldați 
ofițeri francezi.

a-
Și

• SENATUL, AMERICAN a 
aprobat un amendament care in
terzice operațiunile de debara
sare de agenți chimici sau bacte- 
reologici înainte ca aceștia să Ii 
fost făcuți inofensivi. Amenda
mentul, propus de senatorul 
Charles Percy, urmează amplei 
campanii împotriva scufundării 
gazelor toxice învechite în 
Atlantic.

• SECRETARUL PENTRU 
PROBLEMELE PUBLICE At> 
CONSILIULUI VATICANULUI, 
Agostino Casaroli, și-a încheiat

UE r* “t
vizita oficială în Iugoslavia. în 
timpul vizitei, Casaroli a fost 
primit la Brioni de președin
tele Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, 
și a avut convorbiri cu. Mirko 
Tepavaț, secretarul de stat 
pentru afacerile externe, în 
cursul cărora s-a procedat la 
un schimb de păreri cu privire 
la unele probleme internațio
nale actuale și. unele aspecte 
ale relațiilor Iugoslaviei cu Va
ticanul, menționează agenția 
Taniung.

DUPĂ ASASINAREA 
LUI JOSE ALONSO
• ASASINAREA LIDERU

LUI SINDICAL ARGENTINI
AN JOSE ALONSO a provocat 
o vie emoție în întreaga Argen
tina. Confederația generală a 
muncii, al cărui conducător 
fusese o lungă perioadă Alonso, 
a chemat la o grevă turnantă 
de cîte 15 minute în toate ra
murile de activitate. Președin
tele Argentinei, Roberto Le- 
vingston s-a adresat joi seara 
națiunii prin intermediul postu
rilor de televiziune relevînd că 
liderul sindical Alonso este vic
tima acelor elemente care do
resc să sădească dezbinarea în 
țară.

RAVAGIILE 
INUNDAȚIILOR 

DIN NEPAL
• POTRIVIT UNUI BILANȚ 

OFICIAL, aproximativ 500 de 
persoane și-au găsit moartea în 
urma puternicelor inundații și 
alunecări de teren înregistrate 
în statul Nepal.

• COMITETUL O.N.U. pentru 
aplicarea Declarației cu privire 
la acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale (Co
mitetul celor 241 a adoptat cu O 
mare majoritate de voturi un 
proiect de rezoluție care auto
rizează instituțiile specializate 
ale Națiunilor Unite să acorde 
sprijin material mișcărilor de e- 
libcrare de sub jugul colonial 
din Africa.

O statistică dată publicității 
la Saigon de către Comanda
mentul american relevă, faptul 
că 43 418 americani au fost uciși 
în cursul celor nouă ani și jumă
tate de intervenție militară a- 
mericană în Vietnam. Numărul 
total al răniților, înregistrat în 
aceeași perioadă, se ridică Ia 
287 216.

Reuniune

In zilele de 26 și 27 august, 
la Budapesta s-a desfășurat 
întâlnirea miniștrilor agricul
turii din țările membre ale 
C.A.E.R.. la care Republica 
Socialistă România a fost re
prezentată de Angelo Micules- 
cu, ministrul agriculturii și sil
viculturii. Cu această ocazie a 
avut loc un schimb reciproc de 
informații asupra rezultatelor 
obținute în dezvoltarea agri
culturii, precum și în legă
tură cu măsurile prevăzute 
pentru dezvoltarea pe mai de
parte a diferitelor sectoare ale 
acestei ramuri de producție în 
țările respective. Printre al
tele. au fost discutate, de ase
menea, unele aspecte actuale 
ale problemei cooperării agri
cole între țările C.A.E.R.

Cine va ocupa de la 4 septembrie somptuoasele saloane 
palatului prezidențial Moneda din Santiago de Chile ? O 
trebare Ia care cu greu s-ar putea da un răspuns ferm, 
pentru că nu s-ar găsi candidați pentru alegerile preziden
țiale ci deoarece cei trei favoriți în campania electorală au 
șanse egale. Situația incertă a creat tensiune în țară, înso
țită de ataturi’asupra unor sedii electorale, explozii de bombe 
in capitală, zvonuri de lovitură de stat, introducerea stării 
de urgență Ia Santiago și provincia Antofagasta. Situația nu 
este totuși fără ieșire. Parlamentul a mai rezolvat din 1925 
și pină în prezent de patru ori dilemele pasionaților elec
tori chilieni, desemnînd președintele. Chiar și această per
spectivă nu a descurajat înfruntările dintre susținătorii ten
dințelor opuse care se manifestă în viața politică a țării.

Actualul partid de guvernămînt democrat-creștin, îngră
dit de constituție de a repune candidatura lui Eduardo Frei, 
și-a investit speranțele în Radomiro Tomic Romerq, 55 de 
ani, 9 copii, avocat, fost senator și ambasador Ia Washington. 
Voturile pe care el Ie va primi vor însemna tot atitea apre
cieri la adresa unei politici foarte populare la începutul man
datului Iui. Frei, în 1964, dar al cărei caracter reformator a 
fost sensibil atenuat pe parcurs din cauza lipsei unei reforme 
constituționale care să întărească puterea executivă, să per
mită. președintelui dizolvarea Parlamentului și recurgerea Ia 
plebiscit atunci cînd este respinsă o hotărîre foarte impor
tantă a sa. Succesele obținute pe tărîmul învățămîntului, con
struirii de spitale, locuințe și școli sînt contrabalansate de 
tatonări cu rezultate ambigui la capitolele reformei agrare, 
„chilinizării" cuprului (care reprezintă 75 la sută din expor
turile țării) și asigurării mai multor locuri de muncă. Ma
rele insucces creștin-democrat îl reprezintă inflația care a 
atins în primul semestru al acestui an 28 la sută.

„Naționalizarea treptată a tuturor bogățiilor de bază și a 
tuturor monopolurilor naționale și străine ce operează în 
țară“ este una din promisiunile pe care o face alegătorilor 
chilieni Salvador Allcnde Gossens. 62 de ani, trei fiice, se
nator, avocat. El este candidat unic al formațiunilor sting«, 
grupate în „Unidad Popular", din care fac parte partidul co
munist. socialist, o parte a radicalilor și a democrat-crești- 
nilor de stingă. Programul de unitate națională mai prevede 
accelerarea procesului de reformă agrară și locuri de muncă 
tuturor cetățenilor. în urma scrutinului parlamentar de la 2 
martie a.c. partidele de stingă au obținut 85 de locuri dar în 
afară de acest sprijin parlamentar, „Unidad Popular" mai 
are un atu deloc de neglijat : Allende este o personalitate 
bine cunoscută, care în 1964 a beneficiat de 40 la sută din 
voturi, — succesul său cel mai mare după patru candidaturi 
succesive. „Eternul secund" încearcă acum o relansare cu 
șansele pe care Ie poate oferi un program electoral realist, 
subordonat intereselor generale ale țării.

Considerat pină nu de mult cel mai puternic candidat la 
președinție, Jorge Alessandri Rodriguez, 73 de ani, celibatar, 
inginer de profesie, fost președinte între 1958—1964, care își 
spune independent dar este susținut la alegeri de către Par
tidul Național, a pierdut din eventualele voturi pe care i le 
rezervau sondajele la începutul acestui an. Cum sondajele 
de opinie in Chile sînt o palidă oglindire a oscilațiilor de 
esență ale electoratului, observatorii politici înclină să con
sidere ca element de apreciere a poziției Partidului Național 
saltul de la 8 Ia 40 de mandate in Parlament înregistrat la 
2 martie. în acest rezultat s-a văzut la timpul potrivit o 
oarecare întărire a dreptei chiliene care încearcă să recupe
reze o parte a voturilor claselor mijlocii, care în urmă cu 
șase ani se pronunțaseră în favoarea lui Frei, exploatând ne
mulțumirea provocată de creșterea prețurilor și a impozite
lor. în cadrul aparițiilor sale la televiziune, care l-au de
zavantajat net — susțin unii — chilienii dorind mai multă 
vigoare și tinerețe decît oratorie, Alessandri a promis o re
ducere a inflației fără însă să menționeze și modalitățile de 
realizare a acestui deziderat.

Cum este greu de prevăzut ca vreunul dintre cei trei can
didați să obțină 100 de voturi în Parlament — necesare pen- 
\rV. desemnare — nu este exclusă nici posibilitatea unei coa
liții. în orice caz, atmosfera electorală încinsă a înaintat

ale 
în- 
Nu

multe scheme electorale, antrenindu-i vădit și pe militarii 
care se parc că au prins gustul pentru viața politică, ieșind 
din anonimat. Și schemele lor s-ar putea dovedi cele mai 
periculoase.

FILIALE SI PROFITURI

DOINA TOPOR

• INVESTIȚII AMERICANE ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ FINANȚATE 
DE... EUROPENI
• CONCLUZIILE ÎNGRIJORĂTOARE ALE UNUI GRUP DE LUCRU 
AL C.E.E.

Un grup de lucru al Comisiei Pieței comune de 
la Bruxelles a dat publicității recent rezultatele 
unor cercetări întreprinse în ultimul timp 
vire Ia situația comunității. Concluziile 
„Documentar european pentru anul 1970“ 
natură să sporească și mai mult numărul 
care în Europa occidentală urmăresc cu o „___
cată îngrijorare înrădăcinarea capitalului străin 
în economia țării lor

cu pri- 
acestui 
sînt de 
acelora 
justifi-

„Nu este exagerat să afir
măm, conchid autorii studiului, 
că în general europenii înșiși 
finanțează investițiile america
ne în Europa". O firmă ca Ge-

• CURSUL LIREI STERLINE 
a cunoscut vineri o nouă scă
dere pe piața de schimburi li
bere. Ea a fost vîndută cu 2,3836 
dolari, cel mai scăzut nivel din 
ultimele 11 luni (paritatea ofi
cială este : 1 liră sterlină — 
2,40 dolari). Joi, cursul lirei ster
line se stabilizase la 2,3841 do
lari.

Agenția CHINA NOUA anun
ță că delegația japoneză, de prie
tenie, condusă de Kozo Sasaki, 
fost președinte al Partidului So
cialist din Japonia, s-a înapoiat 
la Tokio din vizita făcută în 
R.P. Chineză, la invitația Asocia
ției de prietenie China-Japonia.

într-o declarație făcută la so
sire, Kozo Sasaki a spus că vizi
ta a prilejuit cunoașterea realiză
rilor obținute de poporul chinez 
în domeniul producției și al ni
velului de trai al oamenilor mun
cii. în această ordine de idei, el 
a remarcat că față de 1964, cînd 
a fost ultima dată în China, a 
constatat o creștere simțitoare a 
producției acestei țări, o abun
dență a bunurilor de consum. 
Sasaki a subliniat, de asemenea, 
necesitatea strîngerii prieteniei 
dintre Japonia și China și resta
bilirii relațiilor diplomatice din
tre cele două țări.

După cum s-a mai anunțat în 
cursul vizitei în China, delegația 
japoneză a fost primită de pre
mierul Consiliului de Stat, Ciu 
En-lai, cu care a avut o convor
bire prietenească.

neral Motors, de exemplu, care, 
prin filiala sa Opel, deține circa 
20 la sută din piața vest-germa- 
nă a automobilului, „nu a ex
portat în ultimii 20 de ani nici 
un singur dolar din S.U.A., pen
tru a-și finanța investițiile din 
străinătate". Lucrul se explică 
numai prin marile rate anuale 
de profit pe care le realizează 
în Europa occidentală aceste fi
liale (20—30 la sută) și din care 
sînt finanțate în continuare 
noile investiții. Secretul acestor 
înalte rate de profit constă în 
faptul că filialele vest-europene 
ale societăților americane dez
voltă aici tehnologii și produse 
noi, care adesea erau deja 
amortizate în S.U.A. In al doi
lea rînd, din orientarea către 
ramurile industriale de pers
pectivă, care le asigură o ex
pansiune rapidă. Astfel, con
cernele americane posedă în 
țările Pieței comune fabrici, 
bănci, întreprinderi comerciale, 
hoteliere, de asigurare și de pu
blicitate în valoare de peste 100 
miliarde de mărci, echivalent cu 
bugetul din 1970 al R.F. a Ger
maniei, definind o pondere de 
95 la sută pe piața circuitelor 
integrate, 80 la sută pe cea a 
instalațiilor electronice de pre
lucrare a datelor (calculatoare), 
50 la sută pe cea a semiconduc- 
torilor,- 35—40 la sută pe cea a 
bioxidului de titan și 25 la sută 
Ia automobile. O a treia sursă 
a înaltelor profituri obținute de- 
filialele vest-europene, este, în 
sfîrșit, reducerea impozitelor 
prin plasarea sediilor adminis
trației acestor societăți în țări, 
ca Elveția, spre exemplu, unde 
impozitele sînt minime sau 
inexistente.

Ritmul mai înalt de creștere 
a produsului social în țările 
Pieței comune în comparație cu 
S.U.A., a făcut ca tot mai multe 
societăți americane să-și orien
teze o parte importantă a inves
tițiilor în această direcție. Stu
diul menționat dă și în această 
privință informații concludente : 
dacă în 1962 aveau filiale în 
Europa occidentală mai puțin 
de jumătate din marile societăți 
și concerne americane, în pre
zent 80 la sută din acestea se 
află cu un picior peste ocean. 
Semnificativ în ce privește cota 
profiturilor investițiilor america
ne în țările Pieței comune este 
și faptul că aceste filiale, odată 
create, nu numai că-și pot fi
nanța extinderea în continuare 
a capacităților productive, dar 
facilitează chiar accesul concer
nelor americane pe piețele fi
nanciare vest-europene. Con
form datelor puse la dispoziție 
de autorii studiilor, din cele 3 
miliarde credite în „euro-dolari" 
acordate de băncile vest-euro
pene, 2 miliarde au intrat în 
safe-uri americane. Prin această 
„finanțare europeană", remarcă 
studiul, a fost posibilă nu nu
mai acoperirea cheltuielilor de 
înființare și extindere a filiale
lor, ci cu timpul chiar înghițirea 
unor mari firme vest-europene. 
Tn acest fel, concernul electro
nic francez Bull, întreprinderea 
fotografică italiană Ferrania, 
fabricile de automobile Rootes 
(engleză) și Simca (franceză) și 
societatea petroliferă vest-ger- 
mană Dea sînt controlate în 
prezent de concernele america
ne Honeywell, „3 M", Chrysler 
și, respectiv, Texaco. Implicațiile 
pe care le comportă acest pro
ces pentru economiile naționale 
vest-europene sînt cunoscute : 
pericolul unui control economic 
străin devine din ce în ce mai 
evident și este cu atît mai îngri
jorător cu cit este finanțat în 
măsură din ce în ce mai mare 
de țările vest-europene înseși.
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