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Pe șantierele de construcții |

RESTANȚELE SE
ACUMULEAZĂ

REPEDE, DAR SE
RECUPEREAZĂ

i
Pe un șantier de construcție 

In prima lună a anului 7 Nu 
e prea devreme 7 Acum abia 
se întreprind primii pași spre 
realizarea unor puncte din 
plan, abia s-au început noile 
obiective. Știm însă că reali
zarea planului anual începe 
din primele zile ale anului. Și 
nu de puține ori ni s-a întîm- 
plat, după încheierea primu
lui trimestru, să întîlnim în 
anii trecuți pe unele șantiere 
mari rămîneri în urmă. Cau
zele invocate, erau de obicei 
aceleași : neînchiderea spații
lor pentru lucru în timpul 
iernii, risipa forței de muncă, 
întîrzieri în sosirea documen
tației tehnice etc. De fapt, cau
za principală era alta și dese
ori nedivulgată : o anume 
blîndețe față de trecerea tim
pului — mai este vreme, de 
ce să ne grăbim din prima 
lună — ceea ce a dus la ivi
rea a numeroase pauze, la to
lerarea unor lipsuri. Astfel se 
ajungea la-situații deloc roze, 
cînd în al doilea sau în al trei
lea trimestru începeau să se 
tragă semnale de alarmă, să 
se facă analize, să se instau
reze o mare agitație, de admi
rat în sine, dar care ar fi tre
buit evitată. .întrebarea rostită 
cel mai des pe șantier în ase
menea împrejurări era : ce 
facem cu restanțele din primul 
trimestru, cum recuperăm, 
cum ne îndeplinim planul 7

Sîntem acum, în luna februa
rie, pe șantierul cîtorva obiec
tive economice în construcție 
la Suceava. Vremea e surprin
zător de blîndă, un soare stră
lucitor creează Iluzia unui alt 
anotimp, al primăverii. Aici, 
tn marginea orașului, se află 
tn construcție mal multe obiec-

tive industriale printre care 
Fabrica de conserve de carne. 
Fabrica de gheață, Antrepozi
tul frigorific. Parcurgînd șan
tierul, întîrziind în anumite 
puncte ale lui, observăm că în- 
tr-adevăr se lucrează intens, 
chiar cu febrilitate. Se înalță 
ziduri, sus, pe schele, sudorii 
unesc șarpantele de acoperiș, 
în altă parte se toarnă beton 
sau se fac diferite instalații. Ne 
oprim la echipa de zidari con
dusă de Gheorghe Tudorovici, 
formată din 20 de tineri. E o 
echipă unită, recunoscută în 
întreprindere pentru rezultatele 
sale, pentru calitatea lucrărilor 
executate.

— Pe primele două decade 
ale lunii ianuarie, echipa pe 
care o conduc și-a desfășurat 
activitatea în condiții bune, ne 
declară Gh. Tudorovici. S-ar 
putea spune că am beneficiat 
din plin de vremea prielnică. 
Totuși au mai fost unele greu
tăți din cauza cărora rezulta
tele noastre nu sînt pe măsura
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posibilităților: stația de 
nare se defectează des, trans
portul e destul de deficitar, 
mai ales în primele ore ale 
zilei.

La toate punctele de lucru, 
în timpul vizitei noastre, se lu
cra normal, erau asigurate con
diții bune pentru îndeplinirea 
sarcinilor. Trebuie subliniată 
le asemenea, ca pozitivă folo
sirea timpului de lucru de bri
găzile conduse de Emilian Ma
xim și Gheorghe Purice. Se
sizăm buna aprovizionare la 
locurile de muncă cu cele ne
cesare, o ambianță de exigen
ță în respectarea disciplinei în 
producție. Cu asemenea con
statări „pe viu“ confirmate și 
de mărturia aparatului de fo
tografiat, facem o scurtă in
cursiune în primele două de
cade 
ună 
șeful

beto-

ale anului 1971, împre- 
cu Gheorghe Lesenciuc, 
lotului 2 de la șantierul

NEAGU UDROIU 
ION CHIRIC

(Continuare in pag. a V-a)
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SARCIKA DEORGANIZAȚIE
Dialog cu arhitectul MIHAI BENEȘ, de la 

Institutul județean de proiectări Argeș

Aparent întimplător, l-am în
trebat la un moment dat, unde
va mai la începutul cunoștinței 
noastre :

— Spuneți-ml, ați venit de

plăcere la discuția aceasta, sau 
pur și simplu din obligație, 
pentru că v-a invitat primul 
secretar 7

Nu s-a grăbit să răspundă

1

1970
!
I

A I

liniile de
[ FORȚĂ ALE
I
I
I
I
I
s
I

I
I

CINCINALULUI
Tnscriindu-se în ritmul general al dezvoltării și înfloririi 

patriei, economia JUDEȚULUI PRAHOVA SE PREZINTĂ 
LA SFÎRȘITUL CINCINALULUI 1966—1970 CU UN BILANȚ 
BOGAT TN REALIZĂRI. Au fost puse în funcțiune 
46 OBIECTIVE NOI ; alte 38 DE OBIECTIVE au fost dez
voltate, iar 9 modernizate.

Acest bilanț trebuie completat cu cele 35 DE OBIECTIVE 
SOCIAL-CULTURALE, nou construite sau dezvoltate, cu 
cele 11 158 DE APARTAMENTE, cu numeroasele școlii noi 
sau săli de clasă date în folosință în diferitele localități 
din județ, cu o serie de construcții ridicate în municipiul 
Ploiești pentru internate școlare, dispensare, centrul sto
matologi^, policlinica, noua sală de gimnastică.

Producția globală a crescut cu 54 LA SUTA în 1970 
fată de nivelul realizărilor anului 1965, RITMUL MEDIU 
ANUAL DE CREȘTERE AL ACESTUI INDICATOR FIIND 
IN PERIOADA CINCINALULUI DE 9 LA SUTA.
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" Ancheta noastră

la Consiliul inter-
CE ȘTIȚI l
DESPRE

OMUL DE LA 
CATEDRĂ ?

cooperatist

■ Bonțida, jud. Cluj

ȘI DINCOLO 
GEOGRAFIC

DE LOCUL
AL ȘCOLII

Pavel Todiruț, Dumitru Iacob, Mihai Todiruț, Vasile Gavnic — 
patru zidari din echipa de tineri condusă de Gheorghe Tudorovici 

Foto : O. PLECAN

| Agenda da lucru a Consiliului 
intercooperatist Bonțida, din ju- 

■I dețul Cluj, continuă să fie foarte 
—I încărcată. Recnnplasarea culturi- 
■ lor, organizarea producției și a 
g| muncii, reconsiderarea activități

lor anexe, dezvoltarea oooperării

dintre unități — solicită ample 
studii și analize care să ducă în 
final la alegerea soluției optime. 
Relieful foarte variat — lunci, 
dealuri, câmpii — și-a pus am
prenta pe principala acțiune por
nită de Consiliul intercooperatist 
— reamplasarea culturilor, de 
altfel, și cea mai dificilă. Supra
fața arabilă din cooperativele a- 
gricole componente ale Consiliu
lui — Bonțida, Jucu, Răscruci, Gă- 
dălin, Coasta — este mai mare 
de 6 000 hectare. Pînă acum a- 
ceastă suprafață era cultivată cu 
o mulțime de culturi, de multe 
ori nerațional amplasate. Deci, de 
la bun început, chiar din stadiul 
de planificare, erau conștient ne
glijate câteva elemente esențiale 
ce influențează producția agrico
lă : valorificarea condițiilor pedo
climatice, folosirea rațională a 
forței de muncă și posibilităților 
de mecanizare, iar în ultimă in-

stanță, rentabilitatea. Cooperati
va agricolă știa că are un plan 
de producție, cu o anumită struc
tură a culturilor, pe care trebuia 
să-l respecte. — 
tuație trebuia 
de la început

Deci, o atare si- 
s-o clarifice încă 
Consiliul. Primele

GHICA SASU

(Continuare în pag. a V-a)

Profesorul
rămîne un
intelectual

Ștltl, de bună seamă, foarte 
multe lucruri chiar și numai 
pentru că acest om trece obli
gatoriu prin viața fiecăruia din
tre voi. Dar din această trecere 
ne rămîne mai ales imaginea lui 
de la catedră, de profesor a că
rui unică rațiune de a fi este 
să-i dea elevului cunoștințe. Cît 
este de profesor și în afara ce
lor 50 de minute ale orei de 
ciasă, adică ce face cu el însuși, 
cum își primenește combustia 
spirituală pentru a rămîne con
stant pe postamentul de om care 
are ce da celorlalți — știm mai 
puțin.

Profesorul Florian Popescu, 
directorul Liceului din Fierbinți 
a aruncat „mănușa" discuției : 
.^Concurența cu tine însuți este 
una din legile profesoratului, 
impusă cu deosebire de practica 
didactică in așa-zisa.............
de provincie".

intrăm în dialog cu 
dactice aie județului 
vechime de la 2 la 25 de ani, 
servind în școli generale și în 
licee, oameni ai > orașelor, dar 
ntai ales ai satelor. Contăm pe 
o discuție cu „cărțile pe față",

localitate

cadre di- 
Ilfov, cu

deloc idilică sau influențată 
metaforele cu care se însoțesc, 
de regulă dascălii. Nu le res
pingem totuși, atîta vreme cît 
concordă cu viața adevărată.

O statistică rie-ar putea arăta 
că, la noi, profesorimea satelor, 
este prin firea lucrurilor, tî- 
nără. Satul, Înapoiat odinioară, 
a cunoscut poate cea mai mare 
explozie școlară, aducind după 
sine, la catedre, mulți tineri 
absolvenți — învățători și pro
fesori. Problemele pe care le 
discutăm sînt deci, în primul 
rînd, ale lor, deși nu numai ale 
lor.

Există o realitate : primul 
contact al proaspătului profe
sor cu locul său de muncă poate 
determina un șoc. Chiar dacă a 
plecat din satul sau orășelul în 
care se întoarce, chiar dacă lu
mea-de acolo ii este mai mult 
decit familiară. De înțeles. A 
trăit trei sau cinci ani în at
mosfera universitară, a gustat

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. a IV-a)

Geo Saizescu: Presupun că 
pentru a afla ce gindesc, vreți 
să știți ce fac, la ce lucrez, sau 
la ce anume vreau să lucrez. 
Am să răspund ca. și la primul 
meu interviu, dat în 1957 : un 
film al cărui erou principal e 
Păcală. Fiindcă, după părerea 
mea, filmul românesc se va a- 
firma atunci cînd va lansa tipuri 
remarcabile pentru spiritul ro
mânesc. Primele trei filme pe 
care le-am regizat s-au născut 
din intenția de a prefigura 
un astfel de tip în stare să cir
cule în lume prin vitalitatea și 
specificitatea lui. Vreau așa dar 
să-1 propulsez pe Păcală, care 
reprezintă, cred eu. o chintesen
ță de umor și inteligență speci
fică omului acestor meleaguri, 
desigur, in datele prezente în 
snoava românească. Cred că se 
fac mult prea puține eforturi 
(în film, în artă în general) pen-

A TRATA REALIST
TEMELE EXIS
TENȚEI UMANE

Convorbire cu regizorul GEO SAIZESCU

tru relevarea surselor de umor 
și lirism ale poporului nos
tru. Lumea este acum mai mult 
ca oricînd însetată de umor și 
poezie, astăzi, cînd arta propune 
cu predominanță violența, triste
țea, marasmul spiritual. într-o 
lume, deci, suprasaturată de tra
gedia existenței, eu vreau să 
prezint ceva din bucuria de a 
exista a unui popor.

— In ce limbaj de comuni
care ? In ce raport socotiți că 
trebuie să fiți, ca artist, cu noile 
curente în artă, cu limbajele 
moderne ?

G. S. : Un om de profesie tre
buie să cunoască totul, dar să 
cunoască bine, temeinic pentru

a-și găsi locul, care, e adevărat, 
nu mai poate fi același ca la 
începutul secolului și nici măcar 
ca acum 15 ani. Deci un om de 
profesie trebuie să știe, dar să 
nu copieze modalități de comu
nicare străine publicului său, 
adică să-și servească spiritual 
adevăratul lui public, conform 
vocației, talentului său. Fiindcă 
vedeți, vă dau un singur exem
plu : filmele lui Antonioni sînt 
opere de mare valoare, dar pu
blicului nostru, mă refer la ma
joritatea lui, cred că, nu i-au 
prea plăcut. Antonioni vorbește 
despre o lume totuși străină 
nouă. Or, nu se poate 
transplanta la noi lumea

lui Antonioni, a lui Ionesco ori 
Becket, fără a discerne ceea ce 
este realmente valabil pentru 
noi. Și oricine pretinde că poate 
face asta, nu e sincer.

— Cum definiți, așadar, sin
ceritatea artistului 7

G. S. : Sinceritatea cu el în
suși, consecvența. Obiectiv, un 
artist e sincer cînd e totdeauna 
el însuși, cînd nu se trădează 
pe sine niciodată. Recunosc, e 
greu, fiindcă în cinematograf ca 
și în teatru depinzi de multe, 
nu numai de tine. Dar izbînda 
e mare cind reușești să-ți impui 
un punct de vedere valabil atît 
pentru tine ca individ, cît și 
pentru cei din jur. Eu cred că 
cei care declară, sau chiar 
creează, atacînd forțat un nou

VIORICA TANĂSESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

protocolar, cu formulele presu
puse în asemenea ocazii. Dim
potrivă, mi-a primit provocarea 
și mi-a restituit-o :

— Dacă mi-a făcut plăcere nu 
v-aș putea spune decit, even
tual, la sfîrșitul convorbirii. A- 
cum vă pot asigura că am venit 
și cu o doză de curiozitate.

— In general însă, am con
tinuat cu aceeași nevinovăție 
care invita la un dialog fără 
repere exacte, sinteți adeptul 
unei expresii care circulă pe ju
mătate neoficial, ca un fel de 
anecdotă : Dacă-i sarcină — cu 
plăcere ?

— Chiar dacă aș vrea, nu o 
pot nici măcar accepta. Expre
sia mi se pare cam vulgară și, 
in orice caz, limitativă ; îngus
tează noțiunea de sarcină, 
aș zice, ca să rămîn în nota 
puțin altfel : dacă-i sarcină 
să fie potrivită.

— Pot înțelege de aici că 
fost pus în situații și de un 
și de celălalt, o dată ce 
ajuns la această concluzie, 
debutăm, atunci, in discuția 
noastră cu o concluzie...

— De pildă, impunerea obli
gației de a participa la corul 
orașului, pe baza unei liste în 
care au fost înșirați anapoda, 
fără nici un criteriu, 30 de ti
neri mi se pare o sarcină ne
potrivită. pe care n-aș face-o 
deloc cu plăcere. M-am dus 
de vreo două-trej ori la repetiții 
însă aveam mereu sentimentul 
că pierd vremea de pomană, că 
prezența mea e pur formală și 
atunci am renunțat.

— Și celălalt exemplu 7
— II am și pe acesta Ia înde- 

mînă. O dorință mai veche a 
mea era aceea de a urma fa
cultatea de filozofie. Am avut 
prilejul s-o realizez după ter
minarea Arhitecturii, 
Pitești. Cind ni s-a propus, la 
un moment dat, să ne înscriem 
la Universitatea serală de mar
xism-leninism, eu am răspuns 
imediat, optind pentru cursul de 
filozofie. Așadar, de data aceas
ta, o cerință înscrisă in statutul 
organizației noastre — pregăti
rea ideologică — s-a întîlnit cu 
o dorință a mea și totul a fost 
în ordine.

— Este, într-adevăr, cazul cel 
mal fericit. Dar nu admiteți că 
de data aceasta s-ar fi putut 
întîmpla cu 
întîmplat cu 
corului 7

— Teoretio 
mi se pare aproape imposibil. 
Pentru simplul fapt că aici 'fie
care din noi am avut POSIBI
LITATEA OPȚIUNII intre mai 
multe cursuri : de filozofie, do 
istorie, de politică, de estetică 
etc. Nu cred că există vreun 
tînăr în organizația noastră care 
să nu fie interesat măcar de 
una din aceste probleme. Proce
deul acesta, al consultării și op
țiunii, nu se aplică însă, din pă
cate. întotdeauna, 
organizație 
nepotrivite 
repartizate 
triviți. Ele 
nite nu numai prin apelul co
mod la obligativitate pentru 
toată lumea, ci și selectiv, prin 
sondaje. Te poți prezenta, de 
exemplu, in fața organizației, 
și întreba : cine VREA să facă ' 
treaba cutare ? Intr-o organiza
ție întreagă se vor găsi neapă
rat unu-doi tineri care s-o facă 
cu plăcere, nu din obligație.

— Și dacă totuși nu 7 Să nu 
mă înțelegeți greșit : nu vreau 
să vă pun Jn situații-limită 
pentru a vă imobiliza, vreau 
pur și simplu să vă știu părerea 
— dacă totuși nu 7

— Atunci, cel mai bun lucru 
e să renunți la intenție. Să 
cauți, eventual, aplicarea ei în

Eu 
ei.

ați 
fel 
ați 
Să

aici, la

altul ceea ce s-a 
dv. la • repetițiile

admit, insă practic 
imposibil, t 'r:..

Sarcinile de 
sînt de multe ori 
și pentru că sînt 
unor oameni neiTo- 
pot fi însă îndepli-

D. MATALA

(Continuare în pag. a V-a)
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La virșta de douăzeci și șapte de ani, Eminescu (redac
tor la „Timpul", dar animînd publicația într-un asemenea fel 
îneît se poate spune că ea era o expresie a personalității 
eminesciene) era mai mult decît ounoscut și stimat: era un 
adevărat mit viu. Dar Schiller scrisese Hoții la nouăsprezece 
ani. Dar Shakespeare scria piese de la douăzeci și opt dă 
ani. Dar Keats a scris Endymion la douăzeci și trei de ani. 
Dar Pușkin a publicat Ruslan și Ludmila la douăzeci și unu 
de ani. Dar Raymond Radiguet a început ca jurnalist la nu
mai cincisprezece ani și și-a compus primul roman la opt
sprezece. Dar Macedonski scotea „Oltul" la nouăsprezece. 
Dar... cîte asemenea exemple n-am mai putea da ? Și am 
folosit nume de scriitori pentru că sînt cele mai la îndemî- 
nă pentru noi. Tn celelalte arfe, în științe, în tehnică, exem
ple similare abundă. Vlaicu zbura cu avionul, Einstein des
coperea relativitatea, amîndoi abia eliberați de tulburările 
adolescenței. Nu vreau să fac elogiul precocității. Opera, 
opera fundamentală, e o chestiune de maturitate, iată un 
adevăr de netăgăduit. Ne întrebăm însă dacă acest adevăr 
nu trebuie revăzut și completat. In sensul că omul cu ade
vărat creator e matur încă din tinerețe, e matur în mod 
precoce (în mod „prematur", cum se exprimă un filozof 
oral bucureștean). Vîrsta creației, pentru omul creator, e 

-------  - i . . ■ • irecocîta- 
un tînăr 

muncește, creează, realizează, avem de a face cu un caz 
de precocitate, sau pur și simplu cu un caz (fericit, firește) 
de dotare și de responsabilitate? Analizînd mai strîns fe; 
nomenul, ne putem chiar pune problema dacă, din cei doi 
membri ai acestui binom (dotare și responsabilitate) nu 
cumva cel cu adevărat important e responsabilitatea. Nu e 
suficient să fii dotat, exemple de daruri irosite se întîlnesc 
cu sutele, și fără responsabilitate cele mai alese însușiri pot 
declina. Iar dacă arta e un fenomen de realizare a unor 
fonduri, a unor latențe, a unor depozită adinei, ascunse, 
putem compara orice fenomen de realizare cu un act ar
tistic, putem conferi caracterul artistic oricărui fenomen de 
împlinire a unei personalități._

Dar nu cu gîndul la artiști începusem aceste rinduri. Ci 
cu gîndul la cei peste șase milioane de tineri (dintre care 
aproape cinci milioane de tineri studenți și elevi) pe care

întotdeauna o vîrstă de început. La urma urmei, p 
tea nu e un termen cam lipsit de conținut ? Cînd 
muncește, creează, realizează,

(Continuare în pag. a V-a)
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VACANTA

TABERELE 
STUDENȚEȘTI

După sesiunea de exame
ne, studenții vor intra din 
nou in vacanță. Timp de 9 
zile, intre 16 și 24 februarie, 
mii de studenți vor fi oaspe
ții taberelor sportive sau vor 
porni in drumeție prin țară. 
Citcva precizări sint însă 
necesare. Circa 3 500 stu
denți vor avea posibilitatea 
să invețe schiul in taberele 
alpine de la Izvorul Mure
șului, Predeal, Piriul Rece, 
Semenic, Stîna de Vale, 
Muntele Mic, Izvoare, Borșa, 
Vatra Dornei sau la cabanele 
de la Deia, Rarău și din ma
sivele Bucegi, Girbova, Pia
tra Mare. îndrumați de pro
fesori și instructori, studenții 
vor organiza aici concursuri 
dc schi. Totodată, programul 
taberelor va avea în vedere 
și seri distractive, jocuri de. 
cabană, concursuri cultural- 
distractive etc. Dar ceea ce 
va reține în primul rînd a- 
tenția studenților prezenți 
aici va fi desfășurarea fina
lei cupei U.A.S.R. la schi, va 
avea loc Ia Predeal șl la care 
vor participa ciștigătoril con
cursurilor etapei din vacanța 
precedentă.

De asemenea, pentru Încă 
600 de studenți se vor orga
niza și în această vacanță 
tabere de odihnă la Timiș șl 
la cabanele din Bucegl.

Un loc însemnat îl vor o- 
cupa, ca de obicei, excursiile 
de 1—3 zile organizate la ce
rerea studenților pe diferite 
trasee ca, de pildă, Valea 
Prahovei sau Valea Oltului, 
prilej pentru vizitarea unor 
iocurl și monumente istorice. 
Nu vor lipsi, desigur, niol 
excursiile de o zi la Predeal 
aentru amatorii de schi, incit 
studenții vor avea posibilita
tea să-și petreacă în mod 
plăcut zilele vacanței.

M, CRI8TEA
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MERCUR

NOILE FRIGIDERE 
ROMANEȘTI

Direcția comercială metalo- 
chimice din cadrul Ministerului 
Comerțului Interior vă va pune 
la dispoziție în viitorul apropiat 
clteva noi și utile produse, ne
cesare bucătăriilor dumneavoas
tră.

— Se vorbea la un moment 
dat de intrarea în magazinele 
de specialitate a unul important 
lot de frigidere cu compresor. 
Cînd credeți că se va tntimpla 
aceasta — l-am Întrebat pe tov. 
Ion Alecu, director adjunct.

— în clteva mari magazine 
din țară va intra zilele acestea 
un lot restrîns de astfel de fri
gidere cu compresor. Urmează 
ca In cel mai scurt timp ele să 
se găsească In număr suficient 
In toate magazinele de specia
litate.

— Dacă slnteți convins că a- 
pariția lor (In număr suficient) 
ține de viitorul apropiat, atunci 
vă rugăm să ne vorbiți de avan
tajele acestor frigidere.

— Frigiderele cu compresor — 
produse de noua fabrică din 
Găiești — au o capacitate de 
refrigerare mare, timpul de 
congelare mic, funcționează fără 
zgomot...

— Ce capacitate vor avea T
— 140, 180 șl 240 litri.
— Ce prețuri 7
— Cele cti o capacitate de 180 

litri, care au și Început să In
tre In magazine, vor fl desfă
cute la un preț de 4 800 lei, ce
lorlalte nu 11 s-a fixat prețul.

CELE 14 MAGAZINE 
DIN PASAJUL 
SUBTERAN

In peisajul edilitar al Capitalei 
a apărut un nou punct de reper: 
complexul „Intercontinentalului". 
In subteranele complexului „In
tercontinental" vor Intra în func
țiune, în această lună, 14 noi ma
gazine. Tovarășul Toma Albuleț, 
director general al Direcției gene
rale comerciale a Consiliului 
popular al municipiului București, 
ne-a spus :

— Ele vor avea o suprafață de 
700 m.p. Vor fl mici magazine... 
cu un mare vad comercial, ame
najate în mod special pentru a 
deservi operativ cetățenii aflatl în 
trecere prin pasajul subteran. Se

va afla aid o lustragerle ou *—t 
scaune, un mic punct farmaceu
tic, o agenție de loto-pronosport 
șl o florărie. Toate acestea vor 
ocupa spațiul do pe latura Mu
zeul de Istorie a municipiului 
București — spitalul Colțea. Pe 
latura spltalu Colțea — Teatrul 
Național vor funcționa o simigeria 
șl o unitate de răcorltoare-dul- 
durl. Pe latura Teatrul Național 
— Universitate se vor afla trei 
magazine care vor desface pro
duse de cosmetică șl parfumerie, 
obiecte de artizanat. în centrul 
acestui triunghi se va deschide 
un cafe-bar. Toate magazinele 
vor avea o dotare modernă, aer 
condiționat, lumini fluorescente.

L. D.

ANIVERSĂRI
■ ____ . ....

UZINA „LIBERTATEA" 
LA 100 DE ANI

Cunoscuta Uzină de mobilă 
„Libertatea" din Cluj și-a săr
bătorit recent centenarul. Un 
eveniment important, cu ample 
semnificații pentru străvechea 
tradiție meșteșugărească din 
Transilvania, pentru industria 
noastră Intr-o ascendentă îm
plinire și afirmare. La începu
tul activității sale, uzina de azi 
era un atelier modest pentru 
Confecționarea mobilei de tip 
popular ce se vindea în târ
gurile săptămînale ale ora
șului sau comunelor din jur. 
Acum, uzina produce 20 00& de 
garnituri de mobilă pe an, 
într-o mare varietate de ti
puri și sortimente, predominînd 
însă... tipurile de mobilă în știi 
popular.

Valoarea, aprecierea de care 
se bucură produsele Uzinei „Li
bertatea" poate fi simplu dedusă 
dintr-o singură cifră : 95 la sută 
din producția sa se vinde peste 
hotare, în țări depărtate ca 
Finlanda, S.U.A., Franța, An
glia etc.

Sărbătorirea centenarului uzi
nei a constituit pentru colecti
vul său momentul unul bilanț 
fructuos, sugestiv și bogat ilus
trat prin expoziția deschisă aici, 
prin cuprinzătoarea monografie 
editată cu această ocazie, prin 
rememorarea veteranilor ei In 
adunarea festivă, dar și mo
mentul de exprimare a hotărî- 
rii vestiților meșteri, a întregu
lui colectiv al uzinei de a-i duce 
mai departe tradiția, de a-i îm
bogăți cu fapte și realizări din 
ce In ce mai reprezentative, is
toria sa viitoare.

ION CÎMPEANU

• • • SURPRIZE LA 
POIANA BRAȘOV. La 
ora 4,30 dimineața, mili
țienii din paza generală 
oare patrulau prin sta
țiune, deși văzuseră mul
te au rămas totuși sur
prinși : de la barul de 
noapte „Bradul" au ieșit 
doi tineri (Reip Man
fred, 27 de ani, cofetar 
Ia cooperativa din Hăl- 
chiu și Lies Horst — me
canic auto la Autobaza 
II Brașov) ducind cu ei 
un scaun tapițat ! Cu
rios cum l-au scos fără 
să-i observe nimeni... 
Alături de scaun s-a 
constatat apoi că mai 
luaseră cu ei și șase pa
hare.

MAGNETOFONUL
de VASILE BĂRAN

BUZÂUL SE DEZVOLTĂ 

De ce scade numărul 
autobuzelor care-l 

deservesc ?
în ultimii ani Buzăul se află 

tn continuă modernizare. Orașul, 
în care altădată nu se petrecea 
mai nimic, este astăzi locul unor 
spectaculoase înnoiri economice 
și sociale.

O DEZVOLTARE 
CARE OBLIGA

Dacă producția economică a 
cincinalului 1966—1970 (realizat 
cu două luni înainte de termen 
și substanțial depășită) se cifra la 
clteva sute de milioane, aceasta 
se datorează, în mare măsură, 
prezenței unui nucleu industrial 
modem. întreprinderea metalur
gică, Fabrica de sîrmă, Fabrica 
de geamuri, cea de zahăr, un 
mare grup de șantiere sînt tot 
atîtea obiective tinere, ale căror 
produse au devenit deja cunos
cute peste hotare. Edificarea noii 
zone industriale, care se întin
de pe o suprafață de aproape 30 
km.p., implică și un amplu pro
ces de formare a cadrelor (peste 
12 000 de oameni, dintre care 
circa 60 la sută sînt tineri). în 
pas cu acest salt economic ora
șul se modernizează. Pentru satis
facerea nevoilor sale, aflate în 
continuă creștere s-au construit, 
numai în 1970, circa 1 000 de a- 
partamente, s-au realizat, în pe
rioada 1966—1970, peste 125 000 
mp. artere de circulație asfalta
te, s-a dezvoltat rețeaua comer
cială. Anumite rezultate ș-au ob
ținut și în domeniul transportu
rilor — activitate indispensabilă 
în condițiile dezvoltării amintite. 
Totuși, mai ales în sectorul trans
porturilor auto, nivelul existent al 
prestațiilor se dovedește nesatis
făcător.

„DEFICIENTELE ÎN TRANSPORT 
NE PROVOACĂ ZILNIC 

GREUTĂȚI..."

...Ne mărturisea tov. ing. Du
mitru, Ungureanu, directorul Fa
bricii de zahăr. Din cauza nu
mărului insuficient de autobuze, 
o parte din oei 200 de navetiști 
pe oare-i avem, întîrziau regulat 
de la program. Am fost nevoiți 
astfel să le creăm un program 
special, ceea ce nu mi se parte 
tocmai firesc". Inginerul Tănase 
Marinache, director adjunct la 
Fabrica de sârmă — pe care l-am 
vizitat, de asemenea, la ora înce
perii programului — adăuga că 
„numărul întinderilor, datorat» 
aceluiași motiv, este de 5—10, 
pentru fiecare schimb. Or, dacă 
se ține seama de faptul că între
prinderea lucrează în 3 schim
buri rezultă, numai în cursul li
nei săptămîni, o pagubă de cî- 
teva mii lei. Aș vrea să adaug și 
faptul că oranil autobuselor, și 
așa destul de rarefiat, nu se res
pectă întotdeauna".

Intr-adevăr transportarea la 
locurile de muncă în interval de 
un ceas, un ceas și jumătate, a 
unui număr de peste 10 000 de 
oameni — dintre care aproape 
jumătate locuiesc în comunele în
vecinate orașului Buzău, ridică 
probleme deosebite. Este necesa
ră, în primul rînd, prezența unui

număr suficient de autobuze, res
pectarea cu strictețe a orelor jde 
pornire, păstrarea unei discipline 
specifice transportului urban mo
dem. In dorința de a cerceta la 
fața locului aceste aspecte, ne-am 
prezentat, mai întîi în jurul ore
lor 6, la garajul I.G.C. „Un nu
măr de 7 mașini, oare au și por
nit, deservesc zona industrială ; 
restul, liniile de oraș obișnuite, 
am fost lămuriți de către șeful 
garajului". O primă observație 
ne-a venit, fără să vrem, în min
te : cum se poate realiza oare, 
într-un interval scurt, transportul 
a cîteva mii de oameni, doar cu 
ajutorul a 7 autobuze ? Traseul 
dintre oraș și zona industrială 
fiind de numai 2—3 km., ne-am 
propus, în continuare (era tocmai 
ora dinaintea înoeperii schimbu
lui de dimineață), să-l cercetăm. 
Nu am întîlnit însă mai mult de 
4 autobuze (evident supraaglo
merate)! Orele de pornire, în 
special din fața complexului 
Crîng, nu sînt respectate. Din a- 
oeste motive un număr destul de 
însemnat de muncitori se în
dreaptă spre întreprinderi... pe 
jos. Ne-am închipuit că măcar 
transportul pe liniile obișnuite 
din oraș, beneficiind de un nu
măr sporit de vehicule, satisfaoe 
în mai mare măsură cerințele. 
Am fost deci prezenți și pe aces
te trasee. Aspecte contradictorii 
însă : în timp ce transportul pe 
liniile 1 barat și 7 se desfășura 
cu dificultate, unele autobuze, 
purtând numerele 2 sau 3, circu
lau aproape goale...

în asemenea cazuri dirijarea 
deficitară a parcului auto este 
evidentă. Totuși numărul vehicu
lelor atît cele care deservesc zona 
industrială, cit și orașul, ni s-a 
părut insuficient. încă un motiv 
pentru a solicita lămuriri celor 
în drept.

IN 1968 — 49 DE AUTOBUZE, 
IN 1971 — 44...

„Observațiile făcute de dv. cu 
privire la nerespectarea unor ore 
de pornire, supraaglomerarea au
tobuzelor, sînt, ne spune ingine
rul Gh. Crăciun, directorul I.G.C. 
Buzău, întemeiate. Trebuie ținut 
seama însă și de faptul că numă
rul mașinilor este prea mic. E 
greu să transporți în condiții ci
vilizate circa 50 000 călători zil
nic, cu patruzeci de mașini. De 
altfel, efectivul acestora nu a 
fost sporit, corespunzător necesi
tăților orașului. în 1967 erau 42 
de autobuze, în 1968 — 49, as
tăzi sînt 44... Tot noi deservim 
(ou 9—10 mașini zilnic) și o se
rie de trasee interurbane, lucru 
oare ar trebui efectuat în mod 
normal de către I.T.A. Buzău".

Consultând și alți factori am 
mai aflat, oa o inițiativă poziti
vă faptul că orele de program 
ale unor întreprinderi din noua 
zonă industrială au fost decalate, 
pentru ca transportul să decurgă 
în condiții mai bune. Insa toc
mai Fabrica de geamuri și cea 
de sîrmă (care dețin ponderea 
cea mai ridicată, în ceea ce pri

vește forța de muncă, peste 
10 000 oameni) nu sprijină aceas
tă inițiativă. De asemenea, I.G.C. 
a propus întreprinderilor indus
triale să Ie pună la dispoziție 1 
mijloace de transport, pe bază de 
contract. Ni s-a părut utilă a- 
ceastă măsură, care se practică 
cu sucoes în alte centre indus
triale : Galați, Reșița, etc. Dar 
conducerile întreprinderilor din 
Buzău au refuzat propunerea. 
Din discuțiile avute am mai des
prins și faptul — surprinzător în 
condițiile unui parc auto atât de 
restrîns — că numărul șoferilor 
este insuficient. Pentru ca auto
buzele să poată lucra permanent 
în două schimburi ar mai fi ne
cesari... 40 de șoferi. Desigur, as
pectul privește direot, de data a- 
ceasta, oonduoerea I.G.C., care 
are obligația să se ocupe de asi
gurarea unui efectiv suficient de 
conducători auto. Fiindcă, în rest 
— atât în ce privește necesitatea 
sporirii parcului auto, recuperării 
autobuzelor „oedate" zilnic I.T.A. 
Buzău, decalării complete a pro
gramelor întreprinderilor indus
triale — problemele sînt, în pri
mul rînd, de competența Consi
liului popular municipal.

Că orașul Buzău se dezvoltă 
rapid și necesitățile, în toate do
meniile, cresc, e lesne de obser
vat. De ce oare oele privind 
transportul nu pot fi și ele tra
tate oum se cuvine ?

ANDREI BARSAN
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MIHAI VITEAZUL (ambele serii 

— ecran panorămic — color) — 
Spectacol de gală : rulează la 
Sala Palatului (orele 18,30).

UN ITALIAN IN AMERICA : 
rulează la Patria (orele 9; 11 30; 14; 
16,30; 19; 21,15), Festival (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

AMBASADOR AL UNIUNII SO
VIETICE : rulează la Victoria 
(orele 16; 18,30; 20,45).

CÎNTECELE MĂRII : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30), Fe
roviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Excelsior (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Melo
dia (orele fl; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45).

INCINERATORUL : rulează la 
Central (orele 16; 18,30; 21).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Capitol (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER: 
rulează la Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

Z j rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,30).

ȘOIMII : rulează la Rahova Co
ra 20,15).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18).

CRIMA ȘI PEDEAPSĂ : rulea
ză la Cotroceni (orele 14,15; 18.15).

BĂIEȚI BUNI, BATEȚI RĂI : 
rulează la Luceafărul (orele 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21),
București (orele 8,45; 10,45; 12,45;
14,45; 16,45; 19; 21).

CINCI PENTRU INFERN ! ru
lează la Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9: 11.15- 13.30; 16; 18.15; 
20,30), Central (orele 8,30; 11; 13,30).

VAGABONDUL : rulează la Lu
mina (orele 9—12.30 în continua
re ; 16,15; 19.45) : Aurora (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

Lucrările continuă și pe cei 
12,5 km dintre Borsec și satul 
Tulgheș, astfel incit în curînd va 
fi încheiată modernizarea între
gului drum ce folosește trecătoa- 
rea, realizîndu-se o însemnată 
legătură, atît din punct de ve
dere economic cit și turistic, în
tre bazinele Mureșului și Bistri
ței, ușurîndu-se mult străbaterea 
— peste Carpații Răsăriteni — a 
acestui ținut cu îneîntătoare 
priveliști și importante vestigii 
din veacurile trecute.

POMPILIU VOICULEȚ- 
LEMENY

TINERE 
I talente

ANDA PETROVICH
...în prezent elevă tn clasa a 

10-a a Liceului de muzică nr. S 
din Capitală — un nume despre 
care vom avea de acum îna
inte adeseori posibilitatea să 
scriem.

Elevă tn clasa profesoarei A- 
nlela Beldl, Anda petrovlcl a do- 
bîndlt la cel 16 ani al el notorie
tăți pe care le-ar rivnl mulțl ar
tiști formați.

Apariția în cadrul unor emi
siuni dedicate elevilor de către 
posturile noastre de Radio și Te
leviziune, apariția pe estrada de 
concert în Suedia, Belgia, Iugo
slavia a autentificat valorile cu 
totul deosebite ale unul talent 
violonistic perfect îndrumat. După 
o vizită în Suedia cu Ansamblul 
de cameră al liceului, cronicarul 
ziarului „Smălandposten" scria că 
In Bagatela de loan Scărlătescu 
Anda Petrovlcl a fost strălucitoa
re șl poate apărea pe oricare es
tradă de concert a lumii.

Invitată de „Jeunesses musl- 
cale“ în Belgia, Anda Petrovlcl a 
interpretat cu un deosebit succes 
Concertul nr. 5 de Vieuxtemps.

Recent, Anda Petrovlcl a fost 
Invitată pentru un concert special 
de Radlotelevlzhme din Belgrad. 
TInăra violonistă a Interpretat un 
program cuprinztnd „Bagatela* de 
loan Scărlătescu, „Dansurile ro
mânești" de Bartok șl „Introdu
cere" șl „Tarantella* de Sarasate.

Sub titluri ca t „O minune da 
fetiță*, „Virtuoz la M ani", „Po
vestea unul talent* majoritatea 
tiarelor șl revistelor din Belgrad 
au subliniat valorile cu totul deo
sebite ale tinerel violoniste din 
România.

ne vina pe magne
tofon, dar eu nu-1 
cred, nu asta e 
cauza, .dar dacă el 
mi-o dă drept ar
gument total, n-am 
ce face altceva de- 
cit să-1 ascult 
la sfțrșit.

Și-a luat, 
magnetofon și 
înregistrat pe 
dă toate cîntecele 
pe care le știa și 
toate cîntecele
care-i plăceau Iui 
și mai apoi s-a dus 
cu magnetofonul și 
in sat la el și a 
înregistrat pe ban
dă și vocea părin
ților, să-i aibă me
reu cu el acolo, în 
orașul în care lu
cra. Și, ori de cite 
ori voia să-i va'dă 
sau să-i asculte, el 
punea banda aceea 
și se socotea îm
preună cu ei și era 
fericit. într-un timp 
a ’ ’
de 
de 
pe

dins- 
spre 

, l-am 
întîlnit în tren pe 
băiatul acesta foar
te trist, dar care 
pînă mai alaltăieri 
fusese foarte dis
trat sau mai bine 
zis foarte distraseși 
povestea lui mi s-a 
părut înfiorătoare. 
S-a născut într-un
sat, și avea, ca 
toți băieții, părinți, 
doi părinți, tată și 
mamă și el era 
singurul lor copil 
și a plecat la școa
lă, și după școală 
a intrat într-un 
servici destul de 
bun. Avea acum 
banii și casa lui, 
dar dragostea de 
părinți îl făcea a- 
desea să alerge Ia 
ei ori de cite ori 
avea o zi liberă
sau, mai ales, 
tunci cînd i se 
dea concediu, 
petrecea cu 
toate zilele acelea, 
mergea cu ei la 
munca cîmpului. 
Pînă cînd șl-a luat 
magnetofon. El pu-

Că lătoream 
pre Simeria 
București și

Și 
ei

a- 
dă-

MODERNIZAREA 
PASAJULUI TULGHEȘ

In ultimul timp, trecătoarea 
Tulgheș, vechi drum dintre 
Moldova și Transilvania, a că
pătat pecetea noului.

Înainte de a intra în Borsec, 
drumul dintre Toplița și Tulgheș 
trece 
duet 
sează

• • • UN ACCIDENT 
de circulație neobișnuit 
s-a petrecut pe șoseaua 
dintre Poiană și Bra
șov la kilometrul 11,850. 
Conducînd un „Moskvici 
— 408", Dumitru Scurtu 
(23 de ani) a intrat in 
curbă cu viteză excesi
vă și neputind redresa 
a trecut prin parapetul 
de beton răsturnîndu-se 
cu roțile în sus. Mașina 
a fost grav avariată, u- 
nul din pasageri, I. Bu- 
zea (22 de ani) a fost ră
nit grav, iar alt pasager 
șl șoferul au scăpat cu 
leziuni ușoare. Toți trei

sînt barmani — primul 
Ia „Cerbul Carpatin", 
ceilalți doi la T.A.P. 
„Carpați".

• • • FAMILIE MA
RE. In comuna Lungu- 
lețu, în curtea lui V. Mi- 
rică funcționa o secție 
de turnătorie a coopera
tivei „Deservirea" din 
Titu. Șeful ei a fost cî- 
teva luni M. Voicu, înlo
cuit apoi de V. Mirea. 
Cei doi și-au introdus 
familia și amicii pe sta
tele de plată încasînd 
ilegal peste 100 000 lei 
într-un an. Astfel Voicu 
și-a salarizat soția, Ma
ria, cu 22 000 lei, Gher- 
ghița, fiica în vîrstă de 
15 ani, cu 15 800, pe Iile, 
fratele, cu 3 900 și un a- 
mic I. Roibu cu 3 500. 
Iar Mirea a „încadrat-o" 
pe Ioana, soția sa, achi- 
tindu-i 27 000 lei, pe 
.Marla, nora lui — cu 
7 000 lei, pe Ion, fiul în 
vîrstă de 14 ani cu 2 000 
lei, pe nepot, Ilie Mirică, 
cu 5 000 lei și un amic, 
pentru care a încasat 
5 000 lei.

• • • PRIN ACOPE
RIȘ. Persoane necunos
cute au scos țiglele pră
vălioarei sătești din Că- 
trunești, comuna Slnești, 
Ilfov, au rupt acoperișul 
din P.F.L. și au furat o 
pungă cu loz în plic, cî- 
teva sute de lei, mastică 
și țigări. Cu ajutorul cîi- 
nelui dresat ele au fost 
curind Identificate : N. 
Olteanu (15 ani) elev și 
V. Gheorghe (15 ani) tot 
elev — (acesta a mai 
fost o dată condamnat 
la 8 luni tot pentru 
furt).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—17 în conti
nuare) ; VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDE
ȚELE BRAȘOV ȘI SIBIU (orele 
19; 20,45).

URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează 
la Grivița (orele 9,30; 11,30; 16;
18,15; 20,30).

B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE : ru
lează la Dacia (orele 8,45;—20,30 
în continuare) ; Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).

ȘARADA : • - - ----- —-
(orele 15,36; io; . 
Sării (orele 15,30; 
reasca (orele 15,30

OROLOGIUL I" 
rulează la 
20).

FEMEIA 
BĂRBAT: 
(ora 15,30).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează la Moșilor 
(orele 15,30; 19).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : ru
lează la Munca (orele 18; 20).

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Munca (ora 16).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Unirea (orele 15.30; 18; 20,15).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20.15), Vii
torul (orele 15,30: 18: 20.15).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Glulești (orele 15,30; 18;
20.30) , Volga (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Tomls (orele 
9: 11.15: 13.30; 15.45: 18; 20.15).

\ PE LUCIUL GHEȚII : rulează la 
Arta (orele 15,30; 18; 20,15), Flamu- 

• ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Flacăra (ore
le 15,30; 17,45; 20).

rulează la Bucegl 
15,30; 18; 20,30), Drumul 

" ‘1; 18; 20,30), Flo- 
30; 18; 20,30).

_ _ KREMLINULUI : 
înfrățirea (orele 17,45;

SĂ SE TEAMĂ DE 
rulează la înfrățirea

pînă

deci, 
și-a 

ban-

primit scrisori : 
ce nu ne scrii, 
ce nu mai dai 
acasă 7 Dar el 

era mereu ocupat, 
mereu avea cite 
ceva. A venit apoi

pe sub noul și marele via- 
al căii ferate, ce traver- 
valea spre a ajunge in sta

(Urmare din pag. I)

limbaj de comunicare cu publi
cul, în timp ce ei nu cunosc nici 
măcar formula clasică de comu
nicare cu acest public, nu sînt 
artiști. Ca și cei care dau palme 
spectatorului afirmînd că nu e 
destul de elevat ca să-1 priceapă. 
Adevărul e că mari artiști au 
fost numai cei care au găsit 
căile de a împărtăși lumii ceea 
ce aveau de spus fără să epa
teze, fără să forțeze, fără să si- 
luiască sufletul și mintea celor 
cărora 11 s-au adresat.

— Nu credeți însă că fiecare 
spectacol — teatru sau cinema
tograf — reclamă un mod spe
cial de a comunica esențialul 
operei de artă 7

G. S. : Ba da, dar fără a stran
gula un autor, o operă, sau chiar 
idei. Nu sînt pentru o transpu
nere, în scenă sau pe ecran, a- 
nostă, facilă, neapărat cuminte. 
Dar un realizator de artă tre
buie să albă multă grijă chiar 
față de sine însuși, fiindcă dacă 
vrea să reușească, scandalul 
poate fl o modalitate, dar In 
nici un caz una demnă.

— Totuși arta evoluează, de 
altminteri ca și societatea, arta 
avînd ea însăși o importantă 
funcție socială. Cum vedeți, deci, 
înnoirile, în cadrul acestei evo
luții ?

G. S. : Nu sînt pentru înnoiri 
cu orice preț. Tradiție și inova
ție nu înseamnă doar un titlu 
de studiu teoretic. A face artă 
spectaculară ultînd de tradiție 
— dar modernizînd neapărat — 
și uitînd ce a însemnat această 
artă pînă astăzi, uitînd că ceea 
ce se face, s-a mai făcut acum 
citeva sute de ani, iar acum este 
oferită uneori doar într-un am
balaj declarat propriu, aceasta 
nu se poate numi înnoire.

— In consecință, pentru ce 
formulă militați 7

G.
sînt 
listă, 
legat 
tații

S.: în teatru ca și în film 
pentru o formulă rea- 

Filmul e chiar mai 
de transpunerea reali- 

decît alte arte ale specta
colului. Filmul te acceptă greu 
cînd cauți formule subterane de 
comunicare. în general, se poate

I 1
1 I

—
J

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează Ia Vitan (ora 20,15).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Vitan (orele 
15,30: 18).

UNGHIUL DE CĂDERE ; rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 19).

PRIMUL CURIER : rulează la 
Pacea (orele 16; 18; 20).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Crîngașl (orele 
15,30; 18; 20,15).

OCHI AGERI ! rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

MIERCURI, 10 FEBRUARIE 1971

Opera Română : TRUBADURUL
— ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SUZANA — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : REGELE LEAR — ora 
20 ; (Sala Studio) : PĂRINȚII TE
RIBILI — ora 20 ; Teatrul de Stat 
Galați (La Teatrul de Comedie) : 
CAMERA DE ALĂTURI — Ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(Sala Studio) : PURICELE IN 
URECHE — ora 20 ; Teatrul Mic : 
DOI PE UN BALANSOAR — ora 
20 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ
— ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : SO- 
NATUL LUNII — ora 19,30 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (Bd. Maghe- 
ru) : ADIO CARLIE — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : SUS PE ACOPE
RIȘ... ÎN SAC — ora 20 ; Teatrul 
Glulești ; OMUL CARE A VĂZUT

și o telegramă, 
dar el era mereu 
ocupat, avea mereu 
treburi, nici nu știe 
ce era cu telegra
ma aceea, o primi
se un vecin, el era 
ocupat cu magneto
fonul fiindcă toc
mai atunci, tn cli
pa aceea veniseră 
le el prietenii Iui 
și el le-a pus ban
da cu vocea părin
ților Iui, apoi 
te cîntece și 
răși banda cu 
cea părinților 
la care ținea 
de mult. Și au
cut ani și el nu i-a 
mai văzut. Multă 
vreme nu i-a mai 
văzut și Ie spunea 
prietenilor lui că 
undeva, într-un sat 
trăiesc părinții lui, 
acești părinți care 
au o voce atît de 
frumoasă, asculta
ți-! !

Și, într-o zi, n-a 
mal putut suporta și 
s-a repezit pînă 
satul Iui, acolo 
părinții lui...

...Dar părinții lui 
muriseră demult.

FILATELIE__

niș- 
ia- 

vo- 
lui 

atit 
tre-

in 
la

ția sa terminus, unde se încarcă 
în vagoane și sticlele cu faimo
sul „Borvis". Format din 7 largi 
bolți de beton, acoperite cu les
pezi de piatră, viaductul — 
lung de 150 m avînd înălțimea 
cea mai mare 30 m la pilonul 
ce-ți are temelia chiar în firul 
văii — este o lucrare de artă 
care impresionează prin mări
mea sd". •

De-a lungul celor 25 de km 
de la Toplița pînă la Borsec s-au 
făcut lucrări de lărgire, beto
nate și asfaltare a drumului, de 
întărire a talazurilor și punere 
de parapete pe marginile povâr
nișurilor.

afirma că publicul a acceptat 
înnoirile modalităților de expre
sie, dar cele operate pe fondul 
unui realism dirett. Astăzi, la 
slîrșit de mileniu, însăși reali
tatea contemporană impune o 
nouă modalitate de a trata rea
list temele existenței umane. 
Prefacerile sociale, științifice, 
tehnice impun nu numai recon
siderarea limbajului, ci chiar o 
reanalizare a artei spectacolului. 
Dar o asemenea analiză nu în
seamnă a scăpa din vedere me
diul social cel mai apropiat, pu
blicul propriu, din vremea pro
prie. Sînt, deci, pentru înnoirea

O NOUĂ EMISIUNE 
TEMATICA : 
CÎINI DE RASA

Emisiunile de mărci poștale 
cu temă se bucură de o caldă 
apreciere din partea fllateliș- 
tilor. La fabrica de timbre se 
află în pregătire, o nouă emi
siune cu tema faună ; de data 
aceasta ea este dedicată cli
nilor de rasă.

Formată din 6 valori, seria 
va ilustra tot atîtea specii de 
cîini ce trăiesc pe teritoriul 
țării noastre ca: lupul alsacian, 
buldogul, foxterierul, seterul, 
cockerul șl canișul. Valorile : 
20, 35, 55 bani, 1,00, 1,50 șl
2,40 lei. Seria va fl tipărită In 
sistem tiefdruck, In policromie, 
pe hîrtie cromo. Machetele 
grafice sînt semnate de Eugen 
Palade.

L SAVA

rie, demagogică. Omul, însă, 
cînd e pus în contact cu arta — 
teatru, cinematograf — trebuie 
'neapărat, și el așteaptă asta — 
să-și dea seama că se întîmplă 
ceva cu el. Nu se întîmplă, a- 
tunci e inutil tot ceea ce facem. 
Sînt, așa dar, pentru oameni, 
nu pentru scheme, pentru ființe 
și nu pentru fantoșe. Sînt pen
tru formă, dar nu pentru exer
ciții formale.

— Vă recunoașteți puncte co
mune cu alt regizor român 7

G. S. : Dintre tineri mă apropii 
de Dinți Cernescu. Școala și ex
periența comună, prietenia ne-au

A TRATA
REALIST

cerută de vremea ta, tn lu
mea ta.

— Ce rol acordați realismului 
în arhitectura teatrală actuală 7 
Fiindcă unii îi pun un semn de 
egalitate cu tehnica însăși. Rea
lismul, chiar în teatru se face, 
totuși, cu cuvinte și corpuri 
umane. Dv. ce opinie aveți 7

G. S. : Marea ambiție a unul 
creator este de a face viabile 
tipuri, oameni, personaje ale li
teraturii dramatice, care să-i 
determine pe spectatori să asiste 
la existențe tulburătoare, nu la 
simple exerciții fizice. Sigur, și 
acestea au rolul lor, dar omul 
cînd vine la teatru așteaptă alt
ceva : noi trebuie să-i creăm o 
lume care să-l emoționeze, să-1 
facă să gîndească, nu să-1 ori
pileze. Eu cînd mă duc la teatru 
aștept de la un spectacol o spe
ranță de frumos și de bine — 
indiferent dacă-i comedie sau 
tragedie — o speranță care 
să-mi dea o perspectivă, să mă 
facă să exist altfel’decît pînă în 
acel moment. Mă refer nu la o 
transformare facilă, declamato-

MOARTEA — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion . Creangă" : PRESTIGIOASA 
LOREDANA — ora 16 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Cal. Victoriei) : 
MIUL COBIUL — ora 17 ; (Str. 
Academiei) : STROP DE ROUĂ ; 
BROTĂCELUL — ora 17 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" ; FETELE DIDI- 
NEI — ora 19,30 ; Circul de Stat : 
INTERNAȚIONAL ’71 — ora 19,30.

devărate. Realism nu înseamnă 
apă de roze : pentru a servi a- 
ceastă nobilă idee e nevoie de 
mare forță, de reală capacitate 
artistică. Deci, nu e de ajuns să 
declari, ci să-ți asumi noțiunile 
emise, să aprofundez! noțiunile 
îmbrățișate, pentru ca ele să fie 
cu adevărat — prin tot ceea ce 
gîndești și faci — Un credo ar
tistic.

— Credeți că teatrului, mai 
mult decît altor forme de artă, 
îi revine misiunea de a promova 
umanismul 7 Fiindcă tocmai în 
teatru, de la o vreme, bîntuie 
curente care exultă violența, 
cruzimea, chiar ura, poate...

G. S. : în teatru, optez pentru 
umanism cu majuscule. Uma
nismul are desigur o arie mare 
unde încap și violența și degra
darea, tot. Dar cred că trebuie 
să relevăm cu predominanță 
ceea ce urcă, înnobilează ființa 
umană șl nu ceea ce o coboară. 
Optez, deci, pentru conștient, nu 
pentru inconștient. Sigur, tot ce 
e uman, nu poate să ne fie 
străin ; dar cred că omul ca 
ființă socială e important. Refe
ritor Ia inconștient ; omul, e a- 
devărat, trăiește o treime din 
viață in vis. Dar lumea n-ar fi 
ajuns la progresul de astăzi — 
dacă omul n-ar fi acționat. Vi
sezi singur, dar trăiești împreu
nă cu alții. De aceea trebuie să 
vorbim despre cei care — In 
mod conștient — gîndesc și ac
ționează și să ne adresăm tot 
lor. Arta ca funcție socială a 
avut și are un rol predominant. 
Iar artistul, se poate remarca, a 
funcționat totdeauna într-o con
cordanță, de ordin general, cu 
existența sa socială, civică și 
opera.

— Dumneavoastră realizați 
spectacole mai ales după lucrări 
ale dramaturgiei originale. Ce 
vă determină această opțiune?

G. S. : Sînt credincios concep
tului meu că trebuie să vorbesc 
oamenilor de lingă mine, despre 
lucruri care îi interesează în cel 
mai înalt grad. Atît în filme cit 
și în teatru mă interesează a- 
cești oameni, care uneori sint 
eu însumi. Problemele lor sînt 
și ale mele. Militez deci pentru 
o deplină și reciprocă comuni
care. De aceea m-a contrariat 
cîte o dată că spectacole pe care 
le-am realizat eu, după‘lucrări 
originale clare, străbătute de 
principii profund umaniste, au 
fost propuse’ publibului de alții 
într-o manieră bizară, care viza 
alienarea, totala neputință a 
comunicării. Critica mi s-a părut 
uneori și mai derutantă prezen
tând această modalitate ca pe o 
mare descoperire și încă optimă.

— Dumneavoastră considerați 
punerea în scenă o creație, sau 
doar o interpretare 7 Deci, crea
tor este autorul sau regizorul 7

G. S. : Literatura dramatică e 
una, arta spectacolului e altceva. 
Dar acest altceva se bazează pe 
text, care, după părerea mea, nu 
trebuie niciodată estropiat, ci 
totdeauna servit. Firește, orice 
text e perfectibil cînd devine 
spectacol, căci pe el operează 
sensibilitatea și inteligența celui 
chemat s-o facă. Dar eu sint 
pentru primatul operei dramati
ce. Există și cazuri cînd regi
zorii reușesc să recreeze un text 
dramatic, în așa fel incit îl re
liefează, luminindu-1. Dar a- 
ceștia sînt artiști. Fiindcă există 
regizori și artiști, după cum 
există actori și artiști. ReDet, 
autorul, însă, nu trebuie nicioda
tă trădat.

— Dumneavoastră ce autor ați 
alege, și ce lucrare dramatică, 
dintre multiplele care ș-au tipă
rit în ultimii doi ani 7 Cu care 
dintre ele credeți că ați bene
ficia de tot atâta succes, ca cel 
care v-a adus premiul anul 
trecut 7

G. S. : Nu mă gîndesc la pre
miu, dar iată piesele pe care aș 
vrea să le regizez • „în căuta
rea sensului pierdut" de Ion 
Băieșu și „Cezar, măscăriciul pi
raților" de D. R. Popescu.

apropiat In idei, tn modalitățile 
de creație.

— Și invers : în ce puncte vă 
opuneți uneia sau alteia dintre 
formulele de regie trecută sau 
prezentă 7

G. S. : Nu-mi place regia În
cărcată de praf, scoasă din scri
nul bătrînesc. Deși trebuie să 
recunosc — sincer vorbind — că 
în privința spectacolelor de 
mare realizare scenică, ceea ce 
a făcut Sică Alexandrescu este 
absolut • un lucru de referință. 
Pe de altă parte : „Un vis în 
noaptea miezului de vară", re
gizat de Vlad Mugur mi-a plă
cut grozav. Am spus, nu-mi pla
ce exhibiționismul scenic, care 
e o dovadă de neputință : tehni
citate „savantă" în decoruri și 
costume, totul poate deveni 
inutil. Poți să ai doar o 
scenă, goală, un actor, o lumină 
pusă într-un anume fel. Și, 
laolaltă, să fie în stare să-ți su
gereze o întreagă lume.

— Cum zicea Lope de Vega : 
„trei seînduri, doi actori și o 
pasiune...".

G. S. : Exact așa. Dar, în plus, 
cel ce dirijează totul să-și cu
noască bine interlocutorul, să 1 
se adreseze într-un limbaj in 
care să se facă înțeles. Deci 
trebuie să existe neapărat o fu
ziune quadruple : autor, regizor, 
actor și spectator. Iar cel ce are 
răspunderea realizării unui spec
tacol să fie posesorul unui crez 
filozofic, estetic, etic ferm. Alt
minteri nu se poate izbîndi în 
artă. Dacă nu te simt sigur, co
laboratorii încep să se îndoiască 
și ei, produsul artistic e incert 
și, ceea ce e mai rău, spectato
rul nu te crede.

— Se impune, așadar, o recti
tudine în susținerea acestui 
crez : ce înseamnă deci concor
danța dintre afirmație și crea
ție 7 La ce poate duce discre
panța 7

G. S. : Unii se declară în mod 
demagogic apartenenți la un 
crez filozofic, estetic, dar pro
dusul lor artistic nu atestă de
clarațiile. Există uneori o dedu
blate la unii artiști — e un a- 
devăr, trist, dar așa e. Ei caută 

Isă ofere opere de artă la care 
lipesc un anume titlu, în timp ce 
conținutul este de cu totul altă 
natură. Alții creează — consec
venți fiind în artă cu ceea ce 
declară, în scris sau verbal — 
dar, din păcate, ceea ce realizea
ză nu se ridică la înălțimea ideii. 
Așa s-au născut intr-un timp 
produse așa-zis artistice, făcute 
însă cu atita răceală, atît de su
perficiale, de plate, îneît ideea — 
splendidă — a fost trădată. 
Acești oameni care, în afară de 
lozincă, n-au nici o chemare 
pentru artă, deci impostorii, pot 
face mult rău : în numele rea
lismului, de pildă, s-au emis 
multe lucrări plate, anoste, nea

i
I
I
I

• 10,00—11,30 Emisiunl-lecțli pen
tru lucrătorii din agricultură. 
Sola șl fasolea. Prezintă Ing. O. 
Diaconescu și Ing. C. Chlriță • 
18,00 Deschiderea emisiunii. Ex- 
Terra ’71. Emisiune-concurs de 
construcții tehnice pentru copil • 
18,30 Cincinalul 1966—1970 în cifre 
șl imagini • 18,35 Cadran Inter
național o 19,10 Tragerea Con
cursului Pronoexpres • 19,20 1001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici • 19,30 Telejurnalul de sea
ră • 20,00 România ’71. Azi jude
țul Gorj. Emisiune de Ștefan Dl- 
mitriu șl Ion Mărlnașl • 20,30 
Tele-ctnemateca : „îngeri cu fețe 
murdare" cu James Cagney, Ann 
Sheridan, Pat O’Brien, Humphrey 
Bogart. Regia : Michael Curtiz • 
22,05 Gala marilor interpreți ro
mâni. Nicolae Secăreanu • 22,25 
Telejurnalul de noapte • 22,35 
Săptămîna sportivă preolimplcă. 
Prin satelit de la Sapporo-Japo
nia « 23,00 închiderea emisiunii.
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CHIPU^NOU 

AL PATRIEI

1966

1970

In școlile de cultură generală, profesionale, 
licee de specialitate învață

PESTE 138 000 DE
RAPORTAT LA NUMĂ
RUL LOCUITORILOR, 
ACEASTA ÎNSEAMNĂ
CĂ FIECARE AL 5-LEA 

LOCUITOR AL JUDE
ȚULUI ESTE ELEV.

Ponderea ramurilor 
în totalul producției 

industriale a tării 
în anul 1970

în ultimii 
cinci ani 
au fost 

construite

320
săli

de clasă

Tinerii din imagine sînt primii studenți ai orașului Ploiești 
înscris în toamna anului 1967 în catalogul centrelor uni

versitare ale tării

Aici se pregătesc viitoarele cadre de ingineri 
și subingineri ale industriei petroliere româ
nești. In cei trei ani de existentă Institutul de 
petrol și-a mărit numărul studenților de

n perioada 1966-1970, organizațiile U.T.C- au antrenat peste 25 000 de tineri 

• Construcții de mașini 29°/o

• Chimie 16 0/0

• Combustibili 26 %

• Industrie alimentara 8 %

• Materiale de construcții 5 %

• Industrie textilă 5 %

• Alte ramuri H °/°

la cursurile de calificare și ridicare a calificării

Din cei 85000 de uteciști ai județului:
e 18 000 sînt absolvenți ai școlilor tehnice și industriale
• 7 000 sînt absolvenți ai liceelor
• 1 000 sînt absolvenți ai școlilor postliceale
• 3 000 sînt absolvenți ai învățămîntului superior

aproape 5 ori

• S-AU ÎNFIINȚAT

DIN TOTALUL 
COMUNELOR 

Șl SATELOR SÎNT 
ELECTRIFICATE

1 32 noi cămine culturale i
;► în 1970, existau 88 de cămine culturale și 161 biblioteci <'

21 universități populare;
10 muzee

• S-AU CONSTRUIT

•ÎN 1970
IN JUDEȚ
EXISTAUj
• 27 de unități spi

talicești cu 7121 
paturi

• 138 circumscripții 
sanitare

• 944 de medici
• 3316 cadre medii 

sanitare
• în același an, ra

portat la popu
lația județului, re
venea un medic 
la 797 locuitori

11 noi obiective turistice

• 32.000 de studenți din toate centrele universitare ale țării și-au 
petrecut vacanța în zonele turistice ale județului.

La dispoziția tineretului au fost puse în ul- . și 2 din Ploiești, Măneciu, Vălenii de Munte, 
timii cinci ani noi obiective sportive : Sala 9 Cîmpina, Mizil etc. In fotografie : modernul 
de gimnastică de la Institutul de petrol, ba- I complex nautic din Ploiești, unul din cele trei 
zele sportive de la A. S. Prahova, liceele 1 | complexe nautice olimpice din țară
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FIȘE PENTRU

im-

• TURNEUL „FLUIERAȘULUI

IULIU IONAȘCU

Inginerul
GHEORGHE

LUPUȚEPELEA DIN TELEORMAN

I
I
I
I

de 
de

• SAPTAMINA CĂRȚII 
SOCIAL-POLITICE

• LA ȚESĂTORIA „TE
LEORMAN", tinerele au rea
lizat un interesant montaj li
terar : „Te cînt partid iubit".

O poți tntllnl In egala măsură aplecată deasupra planșetei, ca șl 
In mijlocul tinerilor de la Combinatul de Industrializare a lem
nului din Cluj. îndatoririle pe care le are In ambele direcții, ca 
Ingineră proiectantă și ca secretară U.T.C., îl Impun o prezență 
convingătoare pe toate planurile, 
a izbutit pe deplin, odată ce se 

vltatea profesională, ctt

TINERII DIN REȘIȚA
AMENAJEAZĂ 
UN CAMPING

Șl se pare că VIRGINIA HERLEA 
bucură de aprecieri atît în acti- 
șl în cea de organizație.

Foto : ȘTEFAN MARINESCU

LOTRU:

club al elevilor, la Liceul 
nr. 1.

CASCADORII1
o falsă soluție a

0 CARTE DE ONOARE
Amintirea păstrează imaginea 

de început a activității Ateliere
lor centrale, din cea dintâi pri
măvară a marelui șantier de as
tăzi. Atunci, în 1966. atelierele 
erau reprezentate doar de un 
singur strung și cîteva menghini, 
într-o baracă improvizată. Se 
executau reparații curente la mij
loacele de transport și mici con
fecții metalice. Cînd s-a consti
tuit aici prima organizație 
U.T.C., număra nici mai mult 
nici mai puțin, decît 14 membri. 
Dar acești cîțiva băieți, coordo
nați de secretarul U.T.C., ingine
rul Nicolae Gheorghiu, au reușit 
să se impună de la început prin 
seriozitate și pricepere. Pe șan
tier lucrările s-au extins rapid. 
Numărul celor care alcătuiesc a- 
cum secția autoateliere a crescut 
de asemenea, prin angajarea 
multor tineri veniți din toate col
țurile țării. S-a mărit parcul de 
mașini, majoritatea celor care de
serveau aceste utilaje erau tineri. 
Organizația U.T.C. „autoateliere" 
a devenit cea mai puternică și 
cea mai numeroasă, ajungînd să 
depășească 200 de membri. Prin 
darea în folosință a noii hale a 
atelierelor centrale, s-a creat aici 
organizația U.T.C. separată de 
cea a secției auto. Dotate cu uti
laje modeme, atelierele centrale 
sînt capabile să execute cele mai. 
complexe lucrări de oonfecții

metalice și reparații. Aici se re
pară motoare electrice și termice, 
trenuri de siloz, utilaje din im
port cu viteze mari de perforare 
etc. Aici se asamblează și se fac 
probele tuturor utilajelor sosite 
pe șantier. Pentru reparații ca
pitale utilajele grele nu mai sînt 
trimise în altă parte. Aici, și nu 
în alte unități industriale, au fost 
confecționate benzile transpor
toare pentru galeriile de la Ru- 
dăreasa, Vîdruța și Hoteagu. Și 
pentru prima dată, în Atelierele 
centrale de la Voineasa au fost 
executate cofrajele de aluminiu 
și cel glisant .pentru cofrarea u- 
nui puț. S-au asimilat noi piese 
de schimb înlocuindu-se în cea 
mai mare parte importul aces
tora.

Pentru orice neavizat este clar 
că o asemenea responsabilitate 
nu poate reveni decît unor oa
meni cu pregătire corespunzătoa
re. O gamă largă de profesii con
curează la bunul mers al acestei 
vaste activități. Strungari, fre
zori, sudori, lăcătuși, bobinatori, 
specialiști în motoare termice și 
electrice, în unelte pneumatice 
etc. s-au pregătit în cea mai mare 
parte pe șantier, prin cursuri de 
calificare și ucenicie la locul de 
muncă. Meritoriu este exemplul 
lui Gheorghe Bălan care a 
„crescut" singur o brigadă de 13 
tineri în meseria de lăcătuși me-

canici de întreținere a galeriei, 
capabili să execute, în orice mo
ment, lucrările oe le revin. Din 
rîndul acestora notăm la loc de 
cinste numele lui Ion Ninculea- 
nu și Vasile Pînzaru. în aceeași 
coloană a priceperii și dăruirii 
pășesc și Ilie Sava, Constantin 
Purcaru, Gheorghe Clain, Con
stantin Dinescu, Gheorghe Enes- 
cu și toți ceilalți tineri ai secției 
Ateliere centrale (din care 129 
uteciști), înregimentați în cea mai 
bună brigadă de pe Șantierul 
național al tineretului de la Lo
tru. Avînd ca deviză s „Sarcinile 
de producție îndeplinite exem
plar", „Nici un brigadier în afara 
calificării", toate cele 7 echipe 
înregistrează lună de lună depă
șiri substanțiale a sarcinilor de 
plan. Totodată, tinerii brigadieri 
ai Atelierelor centrale sînt și cei 
mai buni organizatori ai activi
tății culturale și patriotice, se 
constituie ca un nucleu stimula
tor al întrecerii pe șantierul na
țional.

Această activitate — pe care 
am trecut-o succint în această 
fișă — este strălucit încununată 
prin drapelul de brigadă frunta
șă, care a rămas aici de la con
stituirea șantierului național și 
pînă în prezent, ca un simbol al 
unei ferme statornicii a hărniciei 
și prioeperii.

VASILE RAVESCU

Pe șantierele 
muncii patriotice 

1971 a preluat ștafeta
IN ZIUA IN CARE BRAILENII 

AU OBȚINUT PREMIUL

care s-au angajat să predea 
pînă la 13 februarie cantități 
de metal ce totalizează peste 
750 000 kg. Un tren marșrut 
va fi încărcat în zilele de 14 
și 15 februarie, urmînd 
plece spre Hunedoara în 
mineața lui 16 februarie.

di

Un mandat de încredere și răspundere

DELEGAT

Jesătoarea 
AURICA

responsabilității

După cum se știe, pentru 
rezultatele din 1970, sîmbătă 
a fost conferită organizației 
județene Brăila a U.T.C. men
țiunea specială pentru reali
zări deosebite în colectarea 
deșeurilor metalice și a fie
rului vechi. Consecvenți aces
tui renume de prestigiu, ne 
comunică corespondentul A- 
lexandru Coadă, tinerii brăi- 
leni au expediat Hunedoarei, 
în aceeași zi, un tren cu o 
cantitate de 520 tone metal 
vechi.

Din cele 10 obiective 
portante propuse pentru pri
ma perioadă a anului, două 
au și fost atacate. Duminică, 
550 de tineri siderurgiști au 
lucrat în zona barajului de 
la Secul, pentru amenajarea 
unui camping de 400 de 
locuri. Tot prin muncă patrio
tică. vor fi amenajate aici te
renuri de sport și spații verzi, 
în aceeași zi. corespondentul 
nostru Ion Dancea a întilnit 
alți 500 de tineri la lucrările 
de amenajare a parcului 
„Triaj".

UN TREN CARE VA PLECA 
DIN BRAȘOV

A fost strînsă mai mult 
jumătate din cantitatea 
1 200 000 kg fier vechi pe care 
tinerii din județul Brașov au 
hotărît să le trimită oțelă- 
riilor Hunedoarei, în întîm- 
pinarea celui de al IX-lea 
Congres al U.T.C. In frunte 
se situează ' organizațiile 
U.T.C. de la Fabrica de co- 
loranți Codlea, Uzina de 
tractoare din Brașov, Combi
natul chimic și UPRUC Fă
găraș, Industria locală „Me- 
talochim", Uzina 2 și Fabri- 

de șuruburi din Brașov,

IN JUDEȚUL
BISTRITA-NÂSĂUD

Cu expunerea „Principiile 
politicii partidului și statului 
nostru in construirea socie
tății socialiste și in relațiile 
externe", prezentată de prof. 
Viorel Pălăgeșiu, la Casa de 
cultură din orașul Năsăud. s-a 
inaugurat, zilele trecute, 
„Săptămîna cărții social-poli- 
tice". O dată cu expoziții zil
nice de cărți, programul a- 
cestei manifestări, organiza
tă de comitetul orășenesc 
U.T.C. și Casa de cultură, 
cuprinde pentru perioada ur
mătoare recenzii, simpozioa
ne, evocări ale activității 
unor eroi comuniști și ute- 
ciști, întîlniri cu redactori ai 
Editurii Politice.

Ansamblul de cîntece și 
dansuri „Fluierașul", de la 
Liceul pedagogic din Năsăud, 
a dat incă două spectacole, 
pentru locuitorii satelor Bu- 
dacul de Sus și Satul Nou, 
din comuna Cetate. Cu acest 
prilej, viitorii învățători, îm
preună cu direotoruh liceului, 
profesorul Eremia Burcezan, 
și alte cadre didactice au 
avut convorbiri cu elevi și 
tineri din aceste localități, 
făcînd un schimb util de im
presii despre preocupările 
zilnice ale tineretului, tradi
țiile folclorice și activitățile 
extrașcolare ale elevilor. Ase
menea manifestări inițiate de 
organizația U.T.C, de la Li
ceul pedagogic, cu sprijinul 
conducerii școlii, au loc a- 
proape în fiecare duminică 
în satele județului nostru.

Asemenea multora dintre auto
rii dramatici afirmați în ultima 
vreme, Mircea Radu lacoban a 
descins în teatru din teritoriile 
vecine ale prozei și publicisticii. 
Spectaculosul său debut cu Tan
go Ia Nisa mărturisea în chip 
nemijlocit această proveniență. 
Mai întîi prin calitățile sale : o 
notabilă forță analitică, aptă să 
scoată la iveală mișcări sufletești 
abia perceptibile ; o pasiune vie 
pentru actualitate; o neobișnui
tă capacitate de a distinge si
multan, cu un relativism înțelept, 
latura tragică și cea derizorie a 
unuia și aceluiași eveniment, ca
pacitate care dădea discursului 
dramatic un ton foarte special, 
franc și degajat. Dar proveniența 
„literară" a autorului se vădea și 
în cusururile piesei, dintre care 
cel dintîi era o anume inconsec
vență a gîndirii teatrale. Desti
nele personajelor evoluau paralel, 
fără o axă de armonie care să le 
concentreze și să le ierarhizeze 
în spațiul unui conflict substan
țial. Arhiteotura era fragilă și fri
abilă, motivele dramatice inde
pendente intersectîndu-se doar 
cn concursul unor coincidențe și 
al unor sfori la vedere.

Meșteșugul dramaturgului a e- 
voluat însă cu o promptitudine 
surprinzătoare și iată că în cea 
de a doua piesă a lui — a cărei 
premieră pe țară a onorat scena 
teatrului din Bacău — semnal
mentele debutului s-au estom
pat aproape în întregime, fără ca 
prin aceasta să se piardă spon
taneitatea și prospețimea vi
ziunii.

Fără cascadori este o glossă pe 
o temă niciodată uzată : aceea 
a caracterului continuu, fără an
tracte și fără respiro-uri, pe ca
re-1 are responsabilitatea ■ omului 
față de faptele sale. Nu există 
experiență umană fără consecin
țe ; fiecire moment din viață 
este un prilej de opțiune în func
ție de care se hotărăște nu nu
mai propriul destin, ci un șir în
treg de destine, și de aceea orice

variantă a indiferenței și a su
perficialității reprezintă un grav 
delict existențial. Expresia uneia 
dintre aceste variante este per
sonajul central al piesei, vedeta 
de teatru și de cinematograf Ce
zar Radian, la oare frivolitatea a 
îmbrăcat forma paroxistică a au- 
toanihilării. Evitând sistematic — 
prin neangajare, prin retragere la 
adăpostul inoperantelor formule 
livrești — orice opțiune morală 
gravă, personajul a încetat să 
mai existe, s-a transformat în
tr-un sumum <’ 
mentele cruciale 
soluționează prin 
(„cascadorii" sînt

de paleative. Mo
le ale vieții sale se 

intermediari 
o expresivă 

metaforă); dar soluțiile astfel 
obținute sînt false, iar consecin
țele, mai ourînd sau mai tîrziu, 
vor fi dintre cele mâi serioase. 
Piesa fiiează mamentul-limită 
al unor asemenea consecințe și 
urmărește, într-o gradație inteli
gentă, reacția personajului în fața 
lor, disperarea cu oare un om 
devenit propria sa umbră își oa- 
ută ultimele reziduuri de substan
ță reală. Această oscilație, oom- 
pusă cu acurateța, între „teatru" 
și „adevăr" este una din laturile 
cele mai atrăgătoare ale piesei 
lui Mircea Radu lacoban, și ea 
este aceea care îi dă unitate și 
coerență dramatică.

Celelalte elemente ale piesei, 
dintre care cel puțin două sînt 
și în sine impresionante, se sub
sumează organic firului esențial. 
E vorba, mai întîi, de un raport, 
nuanțat cu finețe, între generații, 
menit să ofere, într-un fel, con
traponderea falsei soluții de via
ță a lui Cezar Radian. Cei doi 
„bătrîni" ai piesei, ale Căror i- 
dealuri sînt — citez foarte apro
ximativ — „asemănătoare unei 
lăzi de zestre în care nu se um
blă decît rar, la zile mari, pentru 
că altfel s-ar banaliza", evită în 
chip convingător schemele senti
mentale, devenind o prezență 
puternică și expresivă. Există, a- 
poi, încă un personaj deosebit de 
interesant : tânăra Mona, o erinie

ACȚIUNI CULTURAL-EDUCATIVE 
ÎN ORGANIZAȚIILE U.T.C.

Acum ani, Gheorghe
Țepelea, absolvea, la Timișoa
ra, Facultatea de mecanică, 
devenind inginer cu speciali
tatea „tehnolog, constructor 
de mașini".

Pentru tînărul inginer acești 
doi ani sînt expresia concen
trată a evoluției de la debutul 
în profesiune pînă la încredin
țarea unor răspunderi deose
bite, a drumului de la funcția 
de Inginer de schimb pînă la a- 
ceea de adjunct al șefului sec
ției montaj-finisaj din uzină, 
acolo unde se montează cele 
13 tlpurl-dimensiuni de ma- 
șini-unelte care definesc pres
tigiul uzinei, nu numai în 
țară, ci și pe piețele extârne, 
în R.F.G., China, Austria, El
veția, Franța.

Departe de a se fi simțit 
vreodată hn simplu executant 
al concepției prolectanților, in
ginerul Gheorghe Țepelea are 
convingerea, susținută de pro
priile sale fapte, că, oricît de 
perfect ar fi un proiect, poți 
să-l adaugi ceva, să-1 îmbună
tățești, poți contribui cu su
gestii noi la îmbogățirea cali
tăților sale. „Iată ce l-a de
terminat pe tînărul inginer să 
se considere profund angajat 
în tot ceea ce întreprinde, să 
privească proiectele după care 
lucrează ca purtînd rodul pro
priilor sale eforturi, să-șl 
identifice intențiile cu obiecti
vele uzinei însăși, în care sînt 
reuniflcate, prin mașinile care 
ies în stare de funcțiune de 
pe banda secției de montaj- 
finisaj, realizările întregului 
colectiv de muncă.

Multe din propunerile sale 
referitoare la îmbunătățirea 
organizării muncii în secția de 
montaj-finisaj, de perfecțio
narea fluxului tehnologic, 
propuneri făcute în cadrul 
adunărilor generale ale ute- 
clștilor din uzină au devenit 
cunoscute, în egală măsură, 
tinerilor ca șl vîrstnicllor. Ele 
n-au făcut decît să confirme 
în fața tuturor, prestigiul de 
care se bucură atît în rîndul 
colectivului de muncă din 
care face parte, cit și în ca
drul organizației. Toate aces
tea s-au constituit în argu
mente pentru alegerea sa ca 
delegat al organizației județe
ne Bihor la cel de al IX-lea 
Congres al U.T.C.

Secretara comitetului U.T.C. 
fle la Uzinele textile Moldova, 
discută simplu despre cei 1160 
de uteciști, despre Inițiativă, 
pasiune, opțiune. Ml-am ima
ginat-o pe Aurica vorbind în 
fața reprezentanților uteciști- 
lor despre ceea ce este „mal 
semnificativ": despre cea mai 
nouă Inițiativă, Cercul tînăru- 
lul Inovator, adevărat examen 
al Inteligenței; despre „Săptă
mîna uzinei" concepută com
plex cu simpozioane, masă ro
tundă, Informări. O văd „di- 
rljînd" procesele rebuturilor 
șl ale lndisciplinaților, acor- 
dînd calificative Ia concursul 
„Cartea tehnică șl producția", 
calcultnd rezultatele întrecerii 
„Pentru cel mal organizat loc 
de muncă". Biografia interlo
cutoarei mele poate că nu are 
ceva senzațional : 23 de ani,
membră în comitetul U.T.C. 
din 1966. Utecișbll o cunosc 
șl o prețuiesc. Și pentru a- 
ceasta la conferința pe uzină 
au ales-o secretară! Apoi, 
bucuriile au venit pe rînd : 
Aurica delegată la conferința 
municipală U.T.C., delegată la 
conferința județeană U.T.C. șl, 
ca o încununare, delegată la 
Congresul al IX-lea al orga
nizației noastre.

— Ce să vă spun? In aseme-

nea clipe, cînd ml-am auzit 
numele rostit m.am Intimidat. 
Prea mare era bucuria. M-am 
gîndit la ce voi spune acolo, 
pentru că tinerii noștri sînt 
așa de Inimoși, încît ml-e tea
mă să nu scap tocmai esen
țialul.

Mi s-a părut că n-ar fi drept 
dacă m-aș opri aici. Pentru că 
portretul fetei din Botoșani 
este mal complex, cu nuanțe 
subtile. Aurica ml s-a prezen
tat, prima dată, prin Interme
diul țesăturilor din cadrul ex
poziției amenajate, anul tre
cut, în holul Teatrului. Am 
admirat talentul, simțul artis
tic. Așa că nu ml s-a părut 
curios cînd am aflat că a se
lectat un grup de 15 uteclste 
cu care să facă un cerc de 
lucru artistic. Despre aceeași 
pasiune vorbește și faptul că 
Aurica și-a transformat casa 
într-o veritabilă expoziție de 
cusături, covoare șl împleti
turi. Fiindcă în uzină, ca șl 
dincolo de porțile el, secretara 
comitetului U.T.C. trăiește pa
siunea profesiei, după pro- 
prla-1 expresie, „la cea mal 
Înaltă tensiune*.

S-A DESFĂȘURAT LA 
TURNU-MAGURELE faza 
municipală a Festivalului de 
poezie patriotică și revoluțio
nară „Inimi tinere". Laurii 
i-a cîștigat ECATERINA 
ȘERDAN, elevă la Liceul „U- 
nirea".

• UTECIȘTII DE LA UZI
NA DE REPARAȚII din Ro
șiorii de Vede au fost de cu- 
rînd invitații simpozionului 
„Figuri de comuniști-eroi 
oglindite în literatura româ
nă". In același oraș, și-a în
ceput activitatea primul cine-

LIDIA POPESCU

MIRCEA TACCIU

(Urmart din pag. I)

din trepidația marelui oraș, cu 
ofertele sale științifice, cultu
rale și artistice, și-a „reglat" 
stilul de viață după un barem 
foarte înalt. Și, deodată...

Gheorghe Constantin, profe
sor de istorie la Liceul din Ol
tenița : „Deodată universul tău 
devine altul. Se compune din 
școală — cu 20—30 de colegi — 
relația cu grupul de agronomi 
și medici, căminul cultural, ori 
casa de cultură. Și, cam atît. Au 
rămas în orașele studenției in
stituțiile de primă mină pentru 
nevoile noastre profesionale și 
spirituale...".

Intr-adevăr, și opiniile altor 
profesori tineri,, prezenți la în- 
tîlnirea noastră, ne obligă să nu 
ocolim „primul pas în profesie", 
numind factorii care determină 
amortizarea șocului. Atunci, fi
resc, pătrundem în intimitatea 
școlii, descoperim resorturile 
care-1 cîștigă pe proaspătul ab
solvent nu numai pentru pro
fesie în general, ci pentru uni
tatea respectivă, fie ea școala 
din Frăsinet sau Tîncăbeștl, 
Gogoșari sau Crevedia, liceul 
din Călugăreni ori Oltenița.

Ne servim, pentru început, de 
punctul de vedere — mai de
grabă, confesiune — al profeso
rului Florian Popescu — direc
torul Liceului din Fierbinți.

„Deși nu sînt de părere că, 
astăzi mai cu seamă, profesorul 
care practică la sat sau în loca
litățile ce cunosc acum urbani
zarea are un statut aparte, 
poate intra în discuție traiecto
ria carierei profesionale, aici. Iar 
traiectoria carierei depinde de 
tine. La începutul acesteia, te 
găsești în fața a două alterna
tive. In primul caz, te simți un 
exilat, pentru care începutul 
carierei conține implicit și sfîr- 
șitul ei. Și profesezi ca un sim
plu slujbaș. Nu vreau să mă o- 
cup de această alternativă, deși 
știu că ea ne dă navetiștii, și 
blazații, și profesorii fără har, 
pe cei care trăiesc după prin
cipiul „azi aici, mîine oriunde". 
Mă opresc la a doua alternativă

pentru că ea ne exprimă mai 
exact. Ne interesează școala, și 
nu unde'este situată ea. Aici ne 
creăm universul de care avem 
nevoie ca să nu coborîm de Ia 
condiția de intelectuali. La o 
adică, ne întrecem cu noi înșine. 
Ar fi incorect însă să nu admit 
că viața nu împarte întotdea
una așa, exact în două, trăirile 
omului de la catedră. Accept să 
trăiești uneori un moment de 
descumpănire, dar am mare ad
mirație pentru cei care adoptă o 
a treia alternativă : cu o mare 
putere de voință, se regăsesc, 
nu se mai simt izolați, față în 
față cu 40 de elevi...".

• IN ZIMNICEA, Comitetul 
orășenesc U.T.C. a organizat 
un frumos spectacol de va
rietăți, urmat de o seară de 
dans, ne scrie GHEORGHE 
SELCU. La Videle, tinerii 

s-au întîlnit cu membri ai 
Biroului Comitetului județean 
U.T.C., în cadrul unei dezba
teri pe teme de politică in
ternă și externă.

• ULTIMA ORA : sîmbătă 
și duminică are loc în ora
șul Alexandria primul Festi- 
val-concurs al orchestrelor 
de muzică ușoară din județul 
Teleorman intitulat „Truba
durii".

lui de idei și metode, de fapt — 
dă tonul.

Timp de cîteva ceasuri, 17 
oameni ne fac, o demonstrație 
că această profesie poate fi ser
vită — aici ca și la „centru" — 
în mod exemplar, în mod co
rect, sau deservită — ca să ne 
folosim de gradația făcută de 
profesorul Valentin Olteanu.

IATA CÎTEVA ARGUMENTE
Nicolae Racoceanu direc

torul Școlii generale nr. 1 Cre- 
vedia : cercetează problema 
orientării școlare și profesionale 
a elevilor ;

PROFESORUL
i

r/
» /

J
de română, Liceul din Urziceni: 
elaborează un manual didactic 
de specialitate ;

Dumitru Cioflică — directo
rul Liceului din Brănești : este 
autor de manuale ; profesoara 
de biologie din același liceu este 
autoarea unei lucrări privind 
flora pădurii Pustnicul ;

Florian Popescu — directorul 
Liceului din Fierbinți : lucrea
ză la un vocabular de cuvinte 
dificile desprinse din literatura 
pentru copii ;

Dorel Ștefan — profesor de 
fizică la Liceul din Buftea : îm
preună 
tate, a

cu colegii de speciali- 
elaborat o programă

rezultă că școala are o existen
ță de peste 100 de ani.

Nu se poate gira, anticipat, 
asupra valorii temelor și nici 
nu se poate vorbi încă de cali
tatea cercetărilor întreprinse. 
Dar se poate spune cu certitu
dine că, dacă un cadru didac
tic simte nevoia să-și depă
șească ora de clasă, are cute
zanța să intre în competiție cu 
cercetătorul de profesie, își sa
crifică timp și inteligență pen
tru o lucrare cu caracter știin
țific, avem de-a face cu pro
fesorul care vrea să fie exem
plar. Ne amintim că, la un mo
ment dat, profesorul Valentin

țifică, casa corpului didactic, 
Biblioteca Academiei, sau ma
rile biblioteci centrale, facul
tatea și librării la discreție. 
Un spirit comod s-ar acoperi 
cu aceste absențe.

Atitudinea poate fi alta și, 
de fapt, este alta. Oamenii nu 
se lipsesc de nimic și nu se lasă 
handicapați de timp ori de dis
tanțe. Iată cum arată, bunăoară, 
componența colectivului corpu
lui didactic al Școlii generale 
din comuna Clejani. Total 32 
învățători și profesori : 6 sînt 
membri ai societăților științifi
ce — istorie, filologie, geogra
fie, biologie ; 9 își susțin gra-

c/ A
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O spune un om avînd In 
spate greutatea a 25 de ani 
de profesorat în mediul sătesc. 
25 de ani nu l-au uzat și nici 
nu l-au dus la marginea profe
siei. Dimpotrivă, ni se prezintă 
ca un intelectual autentic căruia 
nimic nu i-a putut știrbi ținuta, 
curiozitatea și interesul înalt 
pentru cultură și mijloacele pro
fesiei. înțelegem astfel de ce la 
Liceul din Fierbinți cadrele 
didactice simt nevoia să rea
lizeze o colaborare interdiscipli
nary ; altminteri spus, să-și 
transfere unii altora cunoștințe 
în interesul propriei discipline, 
și spre profitul elevilor. Se 
adoptă cele mai neașteptate 
soluții, ca în cazul limbii și 
literaturii române, de pildă. 
Catedra de specialitate simțea 
nevoia unei 
problemele 
Cineva din 
terminat să 
întocmească 
informeze pe toți colegii de spe
cialitate. Omul cu experiență, 
directorul, înțelege și promovea
ză fluxul continuu al schimbu-

puneri la curent in 
„structuralismului", 
colectiv, a fost de
se documenteze, să 
o bibliografie și să

Lucian Dănescu — directorul 
Scolii generale din comuna 
Clejani : studiază haiducia în 
prima jumătate a secolului XIX 
în Țara Românească ; alți trei 
profesori din școală, sub con
ducerea decanului Facultății de 
istorie, cercetează desfășurarea 
luptei de pe apa Neajlovului 
din timpul domniei lui Radu, 
de la Afumați ; profesorul de . 
biologie încearcă să elucideze 
dacă pădurile din preajma co
munei sînt rămășițe ale Codru
lui Vlăsiei sau ale Codrilor Te
leormanului ;

Gheorghe Constantin — profe
sor de istorie la Liceul nr. 2 — 
Oltenița : cercetează începutu
rile învățămîntului în județul 
Ilfov și, împreună cu un colec
tiv de colegi de diferite specia
lități, lucrează la o monografie 
a Olteniței ;

Ion Dragoș — directorul Li
ceului din Călugăreni : contri
buie la întocmirea unei noi mo
nografii a comunei și la orga
nizarea unui muzeu „Mihai 
Vițeazul" ;

Valentin Olteanu — profesor

pentru predarea fizicii pa bază 
de structuri, programă folosită 
experimentai în liceu ;

Atanasie Anghelescu 
fesor de educație fizică la Li
ceul „Ion Maiorescu" din Giur
giu : participă, în două colec
tive de studiu pe lîngă Insti
tutul de educație fizică, la cer
cetarea temelor : învățarea bas
chetului în , condiții de joc șl 
educația sportivă multiformă | 

Gheorghe Gealatu — directo
rul Școlii generale din Vedea : 
cercetează problema orientării 
școlare și profesionale a elevi
lor în direcția muncii produc
tive ;

Vasile Bagrinovschi — direc
torul Școlii generale din Fră
sinet, în colaborare cu profe
sorul Emil Popa întocmește un 
studiu morfologic al Văii Moști- 
ștea ;

Constanța Dragomir — pro
fesoară la Școala generală din 
comuna Budești : împreună cu 
soțul, tot cadru didactic, cer
cetează vechimea școlii din sat 
în scopul întocmirii unei mo
nografii. Din primele izvoare

— pro-

Olteanu accepta, lucid» ipoteza 
ca, in concurență cu alți autori 
de manuale, al său să nu cores
pundă. „Tot va fi un cîștig, îl 
fac pentru mine". Această op
tică, comună și celorlalți profe
sori pe care i-am cunoscut, nu 
se confundă cu resemnarea ; 
dimpotrivă, trebuie apreciat cu
rajul de a intra în competiție 
și numai pentru faptul că e ca
lea cea mai sigură a profesoru
lui de a se autoapăra ' 
va rutinei, plafonării, 
Și de cîștigat, cîștigă 
Imaginați-vă ce-ar 
pentru fondul comun ...
rienței didactice, realizarea de
zideratului, formulat în discu
ția noastră de profesorul Ni
colae Racoceanu, ca fiecare 
dascăl să dea școlii „lucrarea 
științifică a carierei sale"!

împotri- 
blazării. 

școala.
Însemna 

al expe-

Șl O ALTA CATEGORIE 
DE ARGUMENTE :

Refuzul de a spune : „n-am 
condiții, deci am dreptul Ia ra
bat" Desigur, încerci regretul 
că n-ai aproape societatea știin-

dul ÎI în sesiunea din vară. O 
specificare : «colectivul este în 
majoritate tînăr, deci cu cadre 
la început de carieră.

Literalmente, toate sursele 
de „aprovizionare" spirituală 
sînt exploatate. Ea Școala ge
nerală Crevedia există 7 car
nete de membru al Bibliotecii 
centrale pedagogice prin inter
mediul cărora ajung în școală 
cărțile necesare corpului di
dactic de aici, 
de la Liceul, 
au permise la 
cademiei. Foștii 
asigurat accesul 
fostelor facultăți, 
poștă" are abonați permanenți 
în rîndurile cadrelor didactice, 
incit după demonstrația profe
sorului Nicolae Racoceanu, e 
credibil că un cadru didactic 
cheltuiește lunar in medie 100 lei 
pentru biblioteca personală. Nu 
întîmplător, profesorul Pavlov 
din Urziceni, are o bibliotecă 
de invidiat — 10 000 volume.

E foarte tonic să constați că 
se face o deplasare în Bucu
rești, cu mașina, special pen-

5 profesori 
din Urziceni 
Biblioteca A- 
studenți și-au 
la bibliotecile 
„Cartea prin

travestită într-o midinetă, a cărei 
funcție este de a declanșa drama 
revelației realității în conștiința 
eroului principal. Și există, în 
sfîrșit, o știință particulară de a 
interfera oonfruntarea dramatică 
cu o sumă de interludii comice, 
cizelate cu gust și măsură, care 
constituie, pentru dramaturg, un 
semn de incontestabilă maturi
tate.

Sînt, deci, suficiente temeiuri 
pentru a saluta, în noua piesă a 
lui Mircea Radu lacoban, una 
din prezențele proeminente ale 
dramaturgiei acestei stagiuni. A- 
vem de-a face cu un autor oare 
a depășit etapa făgăduielilor și 
oare, dacă va reprima excesiva 
limbuție autobiografică a unora 
din personajele sale, dacă va evi
ta mai decis micile frivolități re
portericești, și dacă nu-și va mai 
rata finalurile explicând abuziv o 
seamă de lucruri deja sugerate, 
are toate șansele să se instaleze 
definitiv în stima publicului.

Realizatorii reprezentativei de 
la Bacău, regizorul Victor Tudor 
Popa și scenograful T. Th. Ciu- 
pe, au dezvoltat în spectacol mai 
cu seamă latura simbolică a tex
tului, scoțînd la suprafață semni
ficațiile de ansamblu și sacrifi
când, în general, detaliul concret. 
E inutil să discutăm dacă aceas
tă ipoteză spectaculară era cea 
mai favorabilă piesei, mai ales 
că, în linii mari, spiritul acesteia 
nu este trădat. îi vom reproșa 
însă cîteva naivități manieriste 
(bunăoară proiectorul care se 
plimbă în final pe fețele specta
torilor și care, conform unui 
„cod" extrem de convențional, 
vrea să însemne o invitație la 
scrutarea conștiințelor), precum și 
cîteva inconsecvențe de stil (o 
imensă oglindă care se află în 
mijlocul unei șosele naționale 
poate avea, desigur, o funcție 
simbolică precisă, dar în acest 
caz personajele nu-și mai pot a- 
ranja ținuta în ea, oa în fața unei 
toalete!)

Distribuția, care nu strălucește 
prin omogenitate, acoperă totuși 
cu acurateță majoritatea partitu
rilor. Am reținut, în special, 
compoziția studiată minuțios și 
executată cu sensibilitate de tî
năra actriță Anca Alecsandra 
(Mana). Timid și cam fals în pri
mele scene, Stelian Preda (Cezar 
Radian) se descurcă pînă la ur
mă onorabil, interpretând cu e- 
moție cîteva din dificilele mono- 
loage ala personajului. Cei doi 
„bătrîni" — Valeriu Pascu și Ma
rin Ionescu — cu un stil de joc 
oarecum diferit de al parteneri
lor lor, au o anume forță și dis
tincție, daT nu rezistă destul de 
riguros la 
Lui Puiu 
datorează 
comic, pe
sugestii de profunzime și umani
tate, căruia nu-i lipsește decît un 
dram de ritm. Alte două portrete 
asemănătoare schițează, din linii 
puține și ferme, Sanda Ghicules- 
cu-Voica și Gheorghe Șerbina.

tentația melodramei. 
Bumea spectacolul îi 
un substanțial portret 
alocuri cu neașteptate

SEBASTIAN COSTIN

») „Fără cascadori" de Mircea 
Radu lacoban la Teatrul din 
Bacău.

tru noile apariții de la Libră
ria Academiei ; că navetiștii 
sint obligați, prin înțelegere 
colegială, să cumpere cite 20 
de exemplare din cartea proas
păt editată, fie ea de interes 
științific, metodic sau literar. 
Și asta in timp ce asupra bi
bliotecii școlare și chiar comu
nale se fac presiuni pentru co
menzi de carte de cea mai bună 
calitate, pentru abonamente la 
publicațiile servind direct în
vățământului.

O dată prins în mrejele unui 
asemenea climat ambițios, în 
care tonul îl dă cel mai puter
nic ca formație intelectuală — 
și e bine cînd acesta este per
soana directorului — profesorul 
nu se mai poate desprinde. 
Și atunci, nu mai apare surprin
zător că la Liceul din Buftea 
se experimentează o programă 
de fizică alcătuită pe bază de 
structuri, că la Liceul din Ol
tenița se modernizează obiectul 
istorie, lucrîndu-se asiduu la a- 
menajarea cabinetului de isto
rie și a Muzeului de istorie, 
arheologie și geografie. în acest 
context, nimic nu mai consti
tuie ceva „ieșit din comun" : 
nici cenaclul literar școlar din 
Brănești, nici lecțiile de româ
nă făcute cu ajutorul unor edi
ții rare, împrumutate de la bi
blioteca facultății, nici filmo
teca Școlii generale din comu
na Kiseleff, și nici interesul 
profesorului Atanasie Ange- 
lescu de a moderniza educația 
fizică în Liceul din Giurgiu.

Sigur, totul costă efort, timp, 
o mare cheltuială de pasiune. 
Cei care au urcat la catedrele 
satului au trebuit să-și impună 
anumite sacrificii, să biruie 
unele greutăți de confort, une
ori și de neînțelegere. Dar, în 
cazul de față, am avut la în- 
demînă o galerie de tipuri pro
fesorale care ne-au servit o 
lecție cum poți fi dascăl inte
gral, dincolo de perimetrul geo
grafic unde îți faci cariera. De 
aceea, am lăsat pentru altă dată 
ceea ce deservește profesia de 
profesor.
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■„LAS’CĂ vii
TU LA BACÂU“!'•U Agenției române de presă

■'/!
Mil în legătură cu agravarea

situației din Indochina
Agenția română de presă este 

împuternicită să declare i
Intervenția militară amerioano- 

saigoneză în Laos a provocat o 
profundă îngrijorare și cea mai 
categorică dezaprobare din par
tea opiniei publice din România, 
a întregului popor român.

Recenta escaladare a războiu
lui în peninsula indochineză re
prezintă o nouă manifestare a 
politicii imperialiste de agresiune 
și înrobire a popoarelor, o încăl
care flagrantă a acordurilor de 
la Geneva, a suveranității, inde- 
pendșnței și neutralității Laosu- 
lui. După acțiunile agresive în
treprinse nu de mult împotriva 
poporului cambodgian, interven
ția militară în Laos duce la a- 
gravarea situației din această 
parte a hunii, creează noi peri
cole pentru oauza păcii.

Sfidând cererile legitime ale 
popoarelor, ale opiniei publice 
mondiale, călcând propriile de
clarații despre reglementarea pe 
cale politică a conflictului din 
Indochina și extinzînd războiul,

Primire la C. C. al P. C. R
Tovarășul Paul Niculescu-Mi- 

zil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
socretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit marți delegația de activiști 
ai Partidului Comunist Bulgar, 
condusă de Constantin Atanasov, 
adjunct al șefului Secției de poli
tică externă și relații internațio
nale a C.C. al P.C. Bulgar, care 
a făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La primire, care a decurs în-

I AGENDĂ.
• MARȚI LA AMIAZĂ, tova

rășul Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, a pri
mit la Palatul M.A.N. delegația 
Comisiei de politică externă a 
Adunării Populare a R. P. Bul
garia, condusă de tovarășul En- 
cio Staikov, președintele comisiei 
Populare a R. P. Bulgaria,

sarcim DE ORGANIZAJIE
(Urmare din pag. I) • 

altă parte. Dincoace, chiar dacă 
se va face pînă la urmă, va fi o 
treabă de mîntuială. Sau, dacă ai 
argumentele necesare, să poți 
convinge tinerii de utilitatea 
ei aici. Vorbesc, din nou, 
din experiența organizației 
noastre. Am vrut, de pildă, 
anul trecut să facem, ca 
In studenție, o seară de dans. 
Nu ne-o ceruse nimeni de data 
aceasta, ci noi înșine ne-am 
gindit s-o organizăm, deci exis
tau toate șansele să meargă 
lucrurile strună. Și cu toate a- 
cestea încercarea noastră a 
eșuat. Am crezut la început că 
n-am ales bine ziua, că plasa
sem prost acțiunea sîmbăta...

— De fapt fusese foarte bine 
plasată — sîmbăta.

— Bineînțeles. Eroarea era 
aceea că încercam să mutăm 
ceva de la locul lui fără să ne 
uităm dacă în alt loc se mai 
potrivește. In studenție, distrac
ția noastră inevitabilă la sfirșit 
de săptămînă era dansul. Acum 
însă mulți din noi sîntem fa
miliști, unii mai avem și copii, 
nu la dans ne este gîndul _ in 
primul rînd. Trebuie să ne cău
tăm alte coordonate pe care sa 
ne satisfacem dorințele.

— Și, dacă la dans ați renun
țat, definitiv sau nu, n-are im- • 
portanță, ce altceva ați pus în 
loc ?

— Deocamdată nu avem încă 
altceva dar sintem pe punctul 
de a ne crea. Relatîndu-vă acest 
caz, vă dau încă un exemplu de 
sarcină, așa cum aș dori să fie 
toate. Anul trecut am fost invi
tați mai mulți tineri la un fel de 
masă rotundă organizată de co
mitetul județean U.T.C. Pe par
cursul discuțiilor, care aborda
seră chestiunea posibilităților 
de activitate ale intelectualului 
în orașul nostru, s-a născut 
ideea unui club tehnic. M-am 
oferit imediat să conlucrez Ia 
materializarea ei. M-am oferit 
să mă duc și la Casa de cultura 
a studenților din Cluj pentru 
documentare. Am imaginat îm
preună, aici, un club după toate 
regulile moderne, organizat 
științific pe trei secțiuni, a în
ceput apoi curind și construcția 
lui, iar peste foarte puțină vre
me vom fi gata să-i inaugurăm 
activitatea. Așa îneît voi avea 
unde și ce să fac, dacă vreau, 
în fiecare după-amiază a săp- 
tăminii.

— Un lucru nu înțeleg însă, 
tovarășe arhitect. Ceva mai 
înainte vă înspăimînta gîndul 
de a pierde două după-amieze 
pe săptămînă la repetițiile co
rului. Acum sînteți gata să le 
pierdeți pe toate la club. Nu 
vi se pare că vă contraziceți pu
țin ?

— M-aș contrazice dacă gr fi 
la mijloc aceiași termeni. Dar 
zilele de la Club nu mi se vor 
părea pierdute, ci cîștigate. Va 
fi o adevărată bucurie să mă 
învîrtesc în ambianța creată de 
b idee a noastră.

— Cu atît mai mult, cu cît 
bănuiesc că și proiectul clubu
lui vă aparține.

a-Statele Unite ale Americii și 
liații lor își asumă o grea răs
pundere în fața înțregii omeniri.

Interesele păcii și securității 
Internationale cer nu intensifica
rea operațiunilor militare ci 
curmarea acestora, oprirea vărsă
rii de sînge, retragerea trupelor 
S.U.A. din Vietnam și din în
treaga peninsulă indochineză, în
cetarea războiului împotriva po
poarelor din această zonă.

Reafirmîndu-și și cu acest pri
lej sprijinul și solidaritatea de
plină cu lupta dreaptă a popoa
relor din Indochina, guvernul și 
poporul român cer să se pună 
neîntârziat capăt agresiunii ame- 
rioano-saigoneze în Laos 1 Este 
necesar să se respecte libertatea, 
integritatea teritorială și inde
pendența națională, dreptul sacru 
al acestor popoare de a-și hotărî 
singure soarta, făTă nici un a- 
mesteo din afară, de a-și făuri 
un viitor pașnic potrivit voinței 
și aspirațiilor lor, cauzei păcii 
securității internaționale.

Și

tr-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat Vasile Vlad, 
șeful Secției Relațiilor Externe a 
C.C. al P.C.R.

A fost prezent Spas Gospodov, 
ambasadorul T. ~ ~ 
București.

R. P. Bulgaria la

★
în timpul vizitei în țara noas

tră, delegația a avut întîlniri la 
Secția Relațiilor Externe a C.C. 
al P.C.R. și a vizitat obiective so- 
cial-economice din București.

care face o vizită în țara noas
tră, la invitația Comisiei pentru 
politică externă a M.A.N.

Din delegație fac parte Dimi- 
tăr Bratanov, secretar al comisiei, 
Nikolai Ghiorghiev și Ghiorghi 
Pirinsld, membri ai comisiei.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, au participat tovarășii 
Mihai Dalea, președintele Comi
siei pentru politică externă a 
M.A.N., Ilie Rădulescu... vicepre
ședinte al comisiei și Iuliu Fejes, 
secretar al M.A.N.

— îmi pare rău, dar aici nu 
vă mai pot răspunde afirmativ. 
Din păcate, nu numai proiectul 
clubului nostru, dar și cele ale 
unor mari construcții din Pitești 
nu sint opera noastră, așa cum 
mi se pare și mie normal, ci a 
unor arhitecți bucureșteni. A- 
cesta este unul din marile noas
tre regrete, vedem în el o anu
mită neîncredere în forțele pro
prii. îmi dau seama că, pe de o 
parte, sintem cei mai mulți ti
neri și avem nerăbdarea de a 
ne afirma, de a ne pune în va
loare ; dar, pe de altă parte, 
sîntem convinși că, dacă pentru 
actualii proiectanți ateste reali
zări au fost niște obligații pro
fesionale ca oricare altele, pen
tru noi ar fi fost adevărate da
torii de onoare. Adică exact ceea 
ce ar trebui să fie mai frecvent 
sarcina de organizație. Dacă 
rezolvarea acestei situații ar fi 
depins numai de organizația 
noastră, am fi putut acum ra
porta și îndeplinirea unor sar
cini de onoare.

— Remarc însă că de-a lungul 
convorbirii noastre au apărut cî- 
teva elemente care fac nece
sară formularea unei noi con
cluzii. Există, deci, mai multe 
feluri de sarcini de organizație ?

— Nu, nu cred. Cel mult — 
două, mai multe nu. Acum insă.

(Urmare din pag. I)

măsuri în această direcție s-au 
ooncretizat în urma unor dezba
teri ample oe au mobilizat în
treaga masă a cooperatorilor și 
specialiștilor. De exemplu, sfecla 
de zahăr, cuprinsă în planurile 
de producție ale cooperativelor 
agricole din Bonțida, Jucu, Răs
cruci, Gădălin, unități lknitrofe, 
a fost ooncentrată în patru tar
lale învecinate — totalizând 300 
hecțare — foarte apropiate de 
căile de acces și transport. Ce s-a 
realizat prin aceasta ? La execu
tarea lucrărilor vor participa coo
peratorii din satele apropiate. 
Ce-i drept și înainte era la fel, 
dar acum, știut fiind faptul că 
sfecla este mare consumatoare 
de muncă, cooperatorii pot co
labora mai eficient chiar în cazul 
când se resimte lipsa forței de 
muncă. în același timp, se asigu
ră o mai judicioasă utilizare a 
mașinilor specifice acestei culturi 
aflate în dotarea secțiilor de me
canizare, iar în al treilea rînd se 
îmbunătățesc relațiile contractua
le cu fabrica de zahăr, printr-o 
rațională organizare a recoltării 
și transportului. „Avem întot
deauna pierderi la recoltarea sfe
clei de zahăr, ne spunea tovară
șul ing. Victor Pop membru în 
conducerea Consiliului. Cauza 
principală era lipsa forței de 
muncă în momentele decisive, 
ale producției, la executarea unor 
lucrări de întreținere și la recol
tare. Acum, numai prin această 
acțiune economia de forță de 
munoă depășește 300 de ooopera-

Asistând, în urmă cu cîtva 
timp, la turneul de handbal 
masculin din cadrul campiona
tului republican, desfășurat la 
Cluj, am revăzut la lucru și 
team-ul S.C. Bacău, din care o 
impresie neplăcută ne-a lăsat 
(pentru a cîta oară ?!) căpitanul 
de echipă Claudiu Cervenca. îi 
cunoaștem „antecedentele", știm 
că, nu demult, își terminase de 
ispășit suspendarea de 6 luni 
dictată de comisia de disciplină, 
știam că în turneele anterioare 
abuzase din nou de durități și 
injurii la adresa arbitrilor și co
echipierilor, așa că, firesc, l-am 
urmărit Cu și mai mare atenție 
în turneul de la Cluj, pentru ca 
acum, să aducem în discuție un 
asemenea caz.

i TENIS
Ide masă î

Tandemul Mihalea-Crișan
in semifinala fetelor

In reuniunea de ieri diminea
ță s-au disputat jocurile de du
blu, masculin și feminin, pînă la 
semifinale. Din nou, la băieți, 
sîntem nevoiți să subliniem sla
ba comportare a formațiilor 
noastre din care doar Șerban 
Doboși și. Dorin Giurgiucă s-au 
apropiat mai mult de valoarea 
lor. Păcat, însă, că jucau în tan
demuri diferite, iar coechipierii 
lor, Silviu Dumifriu și respec
tiv Adam Antal, greșeau exas- ■ 
perant de mult, spulberîndu-le 
toate eforturile. Ca urmare a 
acestei situații, nici o echipă 
masculină românească nu s-a 
infiltrat în semifinale ! Dintre 
cele patru cupluri care au reu-

■ șit să treacă cu bine de dîrza 
luptă a preliminariilor, o notă 
specială se cuvine acordată so
vieticilor Gomozkov și Strelni- 
cov, precum și cehoslovacilor 
Kunz și Benda. De altfel ei vor 
fi adversari în semifinală.

La fete am avut și noi o sa
tisfacție, scontată, de altfel, prin 
calificarea cuplului Eleonora 
Mihalca—Carmen Crișan în pen
ultima fază a probei. Ele au 
chiar mari șanse de a intra și 
în finală căci vor susține par
tida decisivă cu echipa secundă 
a U.R.S.S. (Ermenko—Anisimo
va). în cealaltă semifinală se 
vor întîlni, ca șl la băieți, prin
cipalele pretendente la locul I 1 
echipele U.R.S.S. I șl R.P.D. Co
reeană.

Primele probe de simplu, pro
gramate în reuniunea de după 
amiază, au evidențiat, odată în 
plus, valoarea cîtorva jucători

după exemplele pe oare le-am 
amintit, le-aș împărți altfel : 
cele care îți sînt trasate de alt
cineva și cele pe care ți le dai 
tu însuți. In prima categorie se 
poate întimpla de cele 
multe ori să apară sarcinile 
trivite și nepotrivite.

— O nedumerire, dacă 
permiteți : ce fel de sarcini 
acelea pe care mi le dau eu în
sumi ? Există o asemenea cate
gorie ?

— Eu cred că da. Sensul no
țiunii de sarcină mi se pare că 
trebuie lărgit mai mult. Intr-o 
carte a profesorului meu de 
filozofie am citit că o societate 
industrializată la maximum se 
distanțează de noțiunea de su
blim. Sarcinile pe care ni le 
dăm noi înșine cred că fac 
parte dintr-o categorie estetică, 
se apropie de ideea de sublim. 
Anul trecui, de exemplu, am 
fost și membru în comitetul 
U.T.C. al organizației, dar ăsta 
nu înseamnă că atunci aveam 
sarcini iar acum nu mai am. 
Sarcină de organizație este tot 
ceea ce fac eu, ca răspuns la 
o chemare din afară sau din 
propria mea inițiativă, tot ceea 
ce mă străduiesc să înfăptuiesc 
ca membru al acestei organi
zații.

tori. Deci, o reorganizare rațio
nală a producției și a muncii ne 
aduce pe lîngă cele arătate și un 
spor de 15 mii kilograme sfeclă 
de zahăr la hectar".

Din dorința de a se asigura 
prin efort propriu necesarul de 
semințe, cel puțin la principalele 
culturi, Consiliul intercooperatist 
a hotărît crearea unei ferme se- 
mincere, în cadrul cooperativei a- 
gricole din Bonțida. De ce aici 
și nu în altă parte ? Din mai 
multe motive : apropierea de 
S.M.A., condițiile mai bune de 
sol, posibilitățile de a iriga, ex-

AVANTAJELE ZONĂRII
periența. Aproape 800 de ha. vor 
fi rezervate loturilor semnicere 
de gnu, orz, orzoaică, sfeclă 
de zahăr, cînepă și ierburi 
perene. „Acțiunea de profilare a 
producției vegetale va continua 
o dată cu încheierea studiilor de 
eficiență economică pentru fie- 
oare cultură, arată tovarășul 
Nicolae Peteanu, președintele 
Consiliului. Principalele preocu
pări sînt îndreptate spre concen
trarea culturilor. Porumbul, de 
pildă, va fi cultivat aproape în 
exclusivitate în cooperativele a- 
gricole Jucu, Bonțida și Răscruci, 
inul la C.A.P, Coasta, legumicul-

în fond nu e vorba de un oaz, 
d pur și simplu de comporta
rea, de maniera în care înțelege 
să facă sport jucătorul Claudiu 
Cervenca. Și poate că n-am face 
atîta... caz în jurul lui, dar Cer
venca este, de cîtva timp, căpi
tanul echipei sale, adică omul 

FAIR-PLAY-UL CĂPITANULUI
DE ECHIPĂ

nr. 1 al lotului băcăuan, spor
tivul care ar trebui să fie e- 
xemplu de disciplină, seriozitate 
și dăruire în joc. Ce face, însă,

TURNEUL INTERNA
TIONAL UNIVERSITAR

la startul 
Dintre ei, 
europeană j---- a șl

și jucătoare prezenți 
acestei competiții, 
multipla campioană 
și mondială Zoia Rudnova 
Stanislav Gomozkov (U.R.S.S.), 
reprezentanții noștri Carmen, 
Crișan, Eleonora Mihalca, Șer
ban Doboși și Dorin Giurgiucă, 
cehoslovacul Kunz, maghiarul 
Marosffi, coreanca Pak Yung 
Ok ' și egipteanca Mona Abdela
ziz, constituie individualități 
remarcabile care conferă între
cerilor un nivel foarte ridicat.

Dincolo de fileu
• In afară de sportivele asia

tice, încă două jucătoare par
ticipante la turneu folosesc pri
za „toc“ : sovietica Rudnova și 
românca Krejek.

e în vreme ce campioanele 
mondiale Zoia Rudnova și Rita 

încălzirea 
austrieci 
încă o

Pogosova își făceau 
la o masă, doi jucători 
le-au rugat ca, după 
minge jucată, să-i lase și pe ei 
la masă.. în concluzie ultima 
minge a fost servită și 
aproape 15 minute a rămas în 
joc... Și ar mai fi rămas dacă 
studenții austrieci n-ar fi oprit-o 
cu ...mîna !

• Deși și-a scos piciorul din 
ghips cu ft zi. înainte de începe
rea turneului, reprezentantul 
nositru Șerban Doboși nu a pier
dut pînă acum (în meciurile de 
simplu) decît un singur joc !

o Directorul de concurs a 
primit ieri o propunere pentru 
programarea unei întîlniri între 
organizatori și ziariști, propu
nere pe care ne-au făcut-o a- 
ceștia din urmă. Că ei vor cîști- 
ga, e însă cu totul altceva ! !

H. AL.

timp de

O prezență Inedită la Sibiu : muzeul de Istorie al liceului „Gheor
ghe Lazăr", un punct de atracție nu numai pentru elevii săi.

Foto : PAV.EL TÎNJALA

tura la Bonțida și Jucu. Și iată 
justificarea acestor măsuri. Chiar 
în oondițiile vitrege din ultimii 
ani la Coasta, producția de in a 
fost foarte bună, dublă și chiar 
triplă oomparativ cu realizările 
celorlalte unități, așa că de la 
anul suprafața cultivată va fi 
mărită prin preluarea sarcinilor 
de plan și din celelalte coopera- 

• tive agricole. Producția de po
rumb va trebui să crească, după 
calculele preliminarii, cu peste 
1000 kg la hectar, iar de or- 
zoaică cu aproape 700 kg la hec
tar. Aceasta pentru că suprafe-

țele unde vor fi reamplasate se 
găsesc în apropierea Someșului 
și deci, vor putea fi irigate".

Cooperativa agricolă Coasta 
avea 10 hectare de legume de 
pe care se obținea o producție 
redusă. în plus, distanța față de 
oraș era mare și căile de acces 
foarte dificile, ceea oe provoca 
greutăți în valorificarea produc
ției, mai ales primăvara și toam
na. Pe de altă parte, să producă 
numai pentru nevoile interne 
suprafața era prea mare. Conclu
zia, menținerea pe mai departe a 
legumiculturii nu era rentabilă 
din toate punctele de vedere, 

el pentru a-și justifica această 
calitate ?

...în mod normal ar trebui să 
începem cu enumerarea tuturor 
brutalităților săvîrșite de el în 
joc - (și are multe în „arsenal") 
apoi să vorbim despre groaza 
cu care toate echipele din di

vizia A așteaptă meciurile de la 
Bacău (unde Cervenca își in
cită echipa și suporterii la scan
dal), despre teama arbitrilor de
legați să conducă aceste jocuri, 
căci nimeni nu uită — jucătorii 
sau arbitrii care „au greșit" în 
fața lui Cervenca — de „pro
misiunea" lui obișnuită : „las-că 
vii tu la Bacău !“ Dar noi ne 
limităm, deocamdată, să pre
zentăm, în •amănunt, ceea ce a 
făcut Clapdiu Cervenca în 
turneul de la Cluj.

Ca și celelalte echipe, S C. 
Bacău a susținut la Cluj trei 
partide și în toate trei căpitanul 
de echipă Cervenca a avut cîte 
două eliminări 1 Cum a ajuns aici 
e lesne de înțeles : faulturi repe
tate, uneori prea grosolănie (cum 
a fost cel asupra lui Ștef, care 
s-a văzut „groggy" dintr-un bine 
țintit pumn în ceafă I), proteste 
la deciziile arbitrilor (degenerând 
pînă la comportare ireverențioasă
— respectiv în fața cuplului bra
șovean Gh. Lungu — A, Albu), 
chiar insultarea adversarilor. 
Dacă la acestea am mai adăuga 
că Cervenca își mobilizează 
coechipierii înjurîndu-i vîrtos (așa 
cum făcea și Costache în meciul 
cu Politehnica Timișoara) putem 
considera că exemplele noastre 
sînt edificatoare în privința con
duitei acestui sportiv.

Ne-am întrebat — și noi ca și 
mulți alții — de ce face Cer
venca toate acestea și n-am găsit 
răspuns. Rezultatul . comportării 
lui este complet nefavorabil e- 
chipei. La Cluj a fost eliminat
— așa cum spuneam — de două 
ori în prima repriză a ultimelor 
două jocuri (cu „Poli" Timișoara 
și -„Univ." București), iar regu
lamentul prevede că a treia eli
minare este definitivă. Ce avea 
de făcut atunci antrenorul Ho- 
robăț ? Ori îl ținea pe tușă 
(cum a și procedat în ultimul 
meci), ori îl introducea în teren 
numai cînd echipa se găsea în 
atac. Toate acestea au dus, însă, 
la dezorientarea întregii echipe 
(căci mingile erau dirijate spre 
și de la Cervenca) și chiar a lui, 
așa cum s-a întîmplat în jocul 
cu „Poli" Timișoara în care, după 
oe a condus confortabil tot me
ciul, băcăuanii au trebuit să se

și chiar privit în perspectivă, sec
torul nu avea condiții de dezvol
tare. Atunci, s-a renunțat la pro
ducerea legumelor în cooperativa 
agricolă Coasta (sarcina de plan 
— cantitativă — a fost transfera
tă la cooperativele agricole Bon
țida și Juou) primind în schimb 
obligația de a cultiva soia. Și 
pentru că legumicultura este 
privită ca o sursă importantă de 
venituri, în anii următori i. se va 
acorda o atenție sporită. Din 
cooperarea unităților Jucu și 
Răscruci va rezulta un „brîu le
gumicol" de 180 heotare, iar la

Bonțida se va ridica un complex 
de solarii. Specializarea va fi și 
mai mult accentuată o dată cu 
construirea unui solar pentru 
producerea răsadurilor la coope
rativa agricolă Jucu. Stadiul lu
crărilor avansează în ritm rapid 
și primele răsaduri se vor obține 
chiar în luna februarie.

Anii trecuți apele au scos din 
cultură la aceste unități suprafe
țe întinse de pămînt. Pentru a 
evita o asemenea situație, pe 
viitor, una din primele acțiuni cu 
care și-a început activitatea Con
siliul intercooperatist Bonțida a 
fost și ridioarea unui dig de apă
rare în lungime de aproape

mulțumească, în final, doar cu 
o remiză, datorită — în mare 
parte — tocmai propriului lor că
pitan de echipă !!

...Șl atunci ne întrebăm, fi
resc : de ce tocmai Cervenca tre
buie să fie căpitan de echipă, 
cînd în formație există alți ju
cători cel puțin de aceeași va
loare cu el, dar mult mai se
rioși, mai sobri și mai discipli
nați ?

Nu contestăm valoarea de ju
cător a lui Cervenca (ba, poate, 
dimpotrivă I), nu contestăm ex
periența și subtilitatea lui, dar 
sîntem absolut împotriva jocu
lui brutal pe care-î practică, a 
conduitei și exemplului negativ 
pe care-1 dă colegilor, lucru ce 
nu-i mai oferă dreptul să poarte 
titlul — să dețină calitatea de 
onoare — de căpitan al echipei.

întrecerea pe terenul de sport 
cere sportivitate, lupta sportivă 
cere corectitudine și respect față 
de adversari, arbitri, spectatori 
(ca să nu mai vorbim de respec
tul față de propria echipă). Arena 
sportivă nu poate fi confundată cu 
locul pentru manifestări huliga
nice, periferice, necivilizate.- Or, 
Cervenca ignoră toate aceste legi, 
scrise și nescrise, ale sportului, 
așa că — repetăm — el nu me
rită să mai poarte titlul de că
pitan al team-ului în care joacă, 
iar actele lui care frizează spiri
tul de fair-play să fie analizate 
și apreciate în consecință de 
conducerea clubului băcăuan.

Pentru noi constituie o mare 
enigmă, cum poate un antrenor 
ca prof. Horobăț, pe care pînă 
nu demult îl admirasem pentru 
corectitudinea cu care juca, -să 
accepte și să susțină asemenea 
situație ce nu fac cinste nici 
lui, nici echipei, nici clubului, 
nici jucătorului însuși I

IIORIA ALEXANDRU

RESTANTELE SE
AEEMtLEAZA REPEDE

(Urmare din pag. I)

întreprinderii șantiere6 al . 
construcții montaj.

— Pe luna ianuarie avem 
realizată o producție de 2,8 
milioane lei, ne declară șeful 
de lot. în primele două decade 
am realizat numai 1,2 milioane 
lei ,adică 45 la sută. Desigur, 
e foarte puțin.

Ultima remarcă a șefului de 
lot e riguros exactă. Dar în 
aceeași măsură spusele sale și 
datele pe care ni le comunică 
ne surprind. După aspectul de 
pe șantier, după febrilitatea 
muncii la toate punctele de lu
cru, ne așteptam la cu totul 
altceva. Cum se explică o ase
menea neconcordanță ?

— Prima decadă a fost moar
tă — ne argumentează tov. 
Gh. Lesenciuc. — S-a prelungit 
perioada de relache, programul 
de lucru n\i a fost respectat și 
așa am rămas în urmă sau mai 
bine zis, am pornit cu stîngul. 
însă acum ne adunăm din nou 
puterile. Și sperăm să recupe
răm.

Deci la lotul 2 de la șan
tierul 6 Suceava imperativul 
recuperării e actual încă din 
prima lună a anului. Deși tim
pul a fost prilenic. Dar dacă 
mîine sau poimîine începe să 
ningă, să bată crivățul ? Sîn- 
tem doar în miezul iernii. A- 
tunci ? Bineînțeles, restanțele 
vor spori.

— Da, bineînțeles, cunoaștem 
sarcina noastră de a îndeplini 
în primul trimestru 22—25 la 
sută din planul anual pentru 
a asigura realizarea acestuia 
integrală, ne declară tov. Por
fir Moraru, ing. șef al șantie
rului 6 Suceava. Faptul că 
planul pe primele două decade 
ale lunii ianuarie a fost reali
zat pe șantier doar în propor
ție de 88 la sută, trebuie să 
fie un semnal de alarmă. Res
tanțele nu sînt însă numai din 
cauza noastră. Avem benefi
ciari 
încă
vem 
s-au 
ba de Fabrica de congelare 
legume și fructe, centrul de

care nu ne-au asigurat 
documentația tehnică. A- 
încă obiective la care nu 
început lucrările. E vor-

2 000 metri. Astfel, 600 de hec
tare din cel mai fertil pămînt 
este redat circuitului agricol de 
pe care se poate obține o produc
ție de peste 200 vagoane de po
rumb, echivalent obținerii a 
20 000 hectolitri de lapte.

Cooperativele agricole din Con
siliul intercooperatist sînt situate 
la jumătatea distanței dintre mu
nicipiile Dej și Cluj. Această po
ziție geografică, extretn de avan
tajoasă, a fost unul din factorii ce 
a condus la adoptarea hotărârii 
de a profila sectorul zootehnic 
pe creșterea vacilor de lapte, 
începutul nu este spectaculos, 
dar lasă să se întrevadă largi po
sibilități de dezvoltare.

La Bonțida și Jucu a început 
deja efectuarea unor amenajări 
ale spațiilor de cazare, ceea ce 
oferă posibilitatea concentrării 
unor efective de 1200 capete. 
S-a alcătuit schița de amplasare 
a suprafețelor de furaje care vor 
asigura satisfacerea cantitativă și 
calitativă a necesităților din cele 
două ferme. Aceste măsuri se vor 
concretiza în producții de lapte 
mâi mari cu circa 1 000 de litri 
pe cap de vacă furajată, în 
cheltuieli mai mici cu 30 la sută, 
deci venituri mai mari, eficiență 
sporită.

...Două luni, timp în care au 
fost făcuți primii pași pe un 
drum, ce-i drept, dificil, dar la 
al cărui capăt vor fi atinse scopu
rile urmărite : creșterea produc
ției agricole vegetale și animale, 
dezvoltarea potențialului eco
nomic al fiecărei cooperative a- 
gricole din Consiliul intercoope
ratist Bonțida.

AGENDĂ SPORTIVĂ
STUDENȚEASCĂ

UNIVERSITARELE DE ȘAH
la a XlV-a ediție 

a întrecerilor finale
în vacanța de iarnă a studen

ților șahul „face deschiderea" 
celor zece finale universitare ce 
urmează să se organizeze în a- 
oest an, la nivel național.

Ea startul întrecerilor finale, 
ce se vor desfășura la Casa de 
cultură din Sinaia, în perioada 
16—27 februarie a.c., și-au anun
țat participarea 68 studenți- 
șahlști din majoritatea centre
lor universitare.

Selecția pentru întrecerile fi
nale a avut la bază rezultatele 
obținute în cadrul etapei orga
nizată la nivel de centre univer
sitare, la care au participat cei 
mai buni șahiști din instituțiile 
de învățămînt superior.

în dorința de a crea posibi
litatea ca toate centrele univer
sitare să-și trimită cei mai buni 
reprezentanți ai săi la faza fi
nală, comisia de organizare a 
solioitat propuneri, invitînd și o 
serie de studenți din anii mai 
mici,' dornici de afirmare în șa
hul universitar, urmărindu-se 
prin aceasta îmbinarea cerințe
lor de performanță cu finaliza
rea la nivel republican a unei 
competiții de masă.

Din experiența edițiilor an
terioare s-a constatat că partici
parea la finalele universitare 
reprezintă un criteriu realist de

îmbuteliere vin, secția drojdie 
furajeră, stația auto Suceava, 
dezvoltarea fabricii de trico
taje, secția de epurare biolo
gică de la C.C.H. și întreprin
derea teritorială de aprovizio
nare. Conform planului nos
tru, la aceste obiective trebuia 
deja să executăm unele lucrări 
importante. însă...

însă beneficiarii nu au luat 
la timp măsuri pentru asigu
rarea amplasamentului și do
cumentației tehnice a obiecti
velor și nici în prezent nu prea 
se grăbesc să creeze aceste con
diții imperios necesare con
structorilor. De ce ? Foarte 
simplu : fiindcă în planurile 
lor de investiții începerea a- 
cestor lucrări e fixată pentru 
trimestrul al doilea. Deci ni
mic mai clar : e vorba de o 
necorelare de termene. O ana
liză mai atentă ar releva de
sigur și alte neajunsuri, cum 
ar fi o eșalonare nu prea co
respunzătoare a începerii o- 
biectivelor (prea sînt îngrămă
dite toate în anumite perioade) 
sau neritmicitatea în execuția 
lucrărilor, ambele reflectîndu- 
se negativ asupra folosirii ca
drelor, a forței de muncă. Și 
cum colaborarea dintre bene- ‘ 
ficiar șl constructor continuă 
să fie la fel de precară, se 
poate prevedea cu ușurință că 
la restanțele acumulate deja, 
se vor adăuga altele, în fiecare 
zi alte rămîneri în urmă, iar 
prin mai-iunie va începe un 
adevărat asalt pentru recupe
rare, pentru asigurarea înde
plinirii planului anual. Și pen
tru a se recupera — ca tot
deauna în asemenea împreju
rări — se va lucra și peste 
program, grăbirea ritmului în 
așa măsură îhcît indicii cali
tativi riscă să se treacă în pla
nul doi ș.a.m.d. Bine ar fi să 
nu fim noi prooroci, însă logica 

Vîrsta

primei opere
(Urmare din pag. I)

S li are în clipa de față România. Șase milioane e foarte 
<> mult. Există națiuni europene egale numeric cu tineretul a- 
«, cesta. Dintre ei, cei mai mulți sînt uteciști. Ei sînt, toți, la 
> vîrsta primei opere, așa cum am încercat s-o evocăm la 
I* începutul. acestor rînduri cu seria noastră de exemple ilus

tre. La vîrsta primei opere,, chiar dacă această primă ope
ra se exprimă în detalii dintre cele mai diverse, e simbo
lizată uneori într-o teză de nota zece, alteori ia forma unui 
examen trecut cu succes, ori echivalează cu descoperirea 
unei aptitudini de care depinde întreg viitorul tînărului res
pectiv. Desăvîrșită ori încă informă, prima operă e esenția
la. De altfel, exegeza a dovedit întotdeauna că prima o- 
peră conține în germene destinul viitor al creatorului, chiar 
daca evoluția de la prima la ultima expresie e uriașa.

Tineri la vîrsta primei opere. Debutul în existentă și în 
societate.

Vîrsta aceasta atît de semnificativă corespunde peste 
numai o săptămînă unui eveniment fundamental în viața 
tineretului nostru : al nouălea congres al Uniunii Tineretului 
Comunist. Un congres care va da multe răspunsuri la multe 
întrebări, dar cîte răspunsuri nu sînt de fapt niște noi î,n- ' 
trebâri ? Câci evoluția e infinita, și un bi>lanț devine înda- 
ță un plan, așa cum se trece dintr-o zi în alta, azi ca și 
ieri, nțîine ca și azi, totuși fiecare zi rămînînd unică și ire- 
petabilă. Un nou congres al tineretului comunist din Româ
nia nu mai trebuie descris, nici apreciat cu vorbe mari, ca 
să-i subliniem importanța. Ceea ce mi se pare foarte’im
portant, și în, același timp emoționant ca metaforă, e faptul 
că sala congresului se va umple cu „prime opere". Prime ■ 
opere care anunță, fiecare, un destin, o profesiune, o muncă ) 
de o viață, o împlinire, o familie în familia patriei. Prime < 
opere care anunță opere în sensul desăvîrșit, plin, defini- ■ 
tiv al cuvîntului.

Să ne punem speranța și încrederea în această vîrstă a I 
primei opere, așa cum contemporanii lui Eminescu au vă- ' 
zut în primele lui poeme marea poemă națională. Și să ne " 
gîndim bine, încă o dată, că precocitatea devine matură prin < 

.responsabilitate. <

apreciere a preocupărilor ce se 
manifestă în centrele universi
tare și instituțiile de învățămînt 
superior pentru promovarea a- 
cestei discipline sportive în rîn- 
dul studenților.

Absența .unor centre univer
sitare ca Oradea, Craiova, Ba
cău, de la întrecerile universi
tare, este... nemotivată !

Acțiunea de la Sinaia consti
tuie o manifestare de amploare 
a sportului universitar, un cri
teriu de apreciere a stadiului 
de dezvoltare a șahului studen
țesc în etapa actuală.

La actuala ediție participă 
2 maestre internaționale (Susana 
Makay și Gertrude Baumstark), 
o maestră a sportului (Marga
reta Juncu) 5 candidați de 
maeștri, 43 sportivi de categ. I 
și doar 17 cu categ. a Il-a de cla
sificare. întrecerile se vor des
fășura pe durata a 10 runde 
după sistemul elvețian.

Âtît gazdele din Sinaia, cît șl 
organizatorul direct al acestei 
acțiuni — Institutul politehnic 
din București — au luat din 
timp toate măsurile ca întrece
rea studenților șahiști să-și do
vedească șl de astă dată carac
terul instructiv, educativ și re
creativ.

Prof. MIRCEA POPESCU

desfășurării lucrurilor pînă în , 
prezent spre asemenea conclu
zii duce. Ceea ce înseamnă că 
sînt necesare măsuri, măsuri 
energice. Cît încă nu e prea 
tîrziu.

Gheorghe Tudorovici, conducăto
rul unei echipe de 20 de tineri 

xidari

Va.nl e Andreasă, un alt tînăr din 
echipa lui Tudorovici



Purtătorul de cuvînt de la Departamentul de Stat și-a pierdut 
obișnuita limbuție. Ii cunoaște pe ziariști, le răspunde, de obicei, 
la întrebări dar, dintr-odată, a devenit rigid.

— Ce se întâmplă în Laos și în nordul Vietnamului de sud ?
— No comment.
— Trupe americane au trecut frontiera laoțiană 1
— Nu...
— Dar trupele sud-vietnameze ?
— No comment.
Timp de o jumătate de oră ziariștii au bombardat cu între

bări dar răspunsul a rămas exasperant : „Nici un comentar!“. 
Nici un amănunt, nici o indicație, nici măcar o dezmințire for
mală. Embargoul a' fost total pină luni dimineața la ora 
03,15 GMT. După aceea Saigonul a confirmat invazia împotriva 
Laosului. N-a fost o surpriză pentru că de mai multe zile se 
știa că unități ale armatei lui Thieu și Ky, împreună cu trupe 
ale S.U.A., erau concentrate la frontiera laoțiană. Interven- 
ționiștii au dovedit un dispreț total față de normele dreptului 
internațional, față de principiile suveranității naționale. De
clarația publicată la Saigon și reeditată la Washington nu ține 
seanța de faptul că Laosul este un stat independent, ale cărui 
frontiere nu pot fi încălcate fără asumarea unei grave respon
sabilități. Din „fotoliul prezidențial" în care l-au instalat ocu- 
panții străini, Thieu își arogă dreptul de a se amesteca în a- 
facerile interne ale unei țări vecine, de a o invada după bunul 
său plac (ambasadorul lui Thieu la Vientiane afirma că „nu a 
primit ordinul să ceară guvernului laoțian o autorizație prea
labilă pentru intrarea în Laos a trupelor saigoneze" — infor
mează FRANCE PRESSE). Firește, Thieu nu oferă decît pa
ravanul pentru o operațiune concepută la cartierul general al 
armatei americane și realizată sub aceleași auspicii. Embargoul 
prelungit asupra știrilor privind Laosul, tentativa de a învălui 
în tăcere realitățile, nu se refereau, în fond, la necesități de 
ordin militar, ci urmăreau un alt obiectiv : „Prima grijă a 
Casei Albe era de a evita ca această operațiune, dusă cu spri- ■ 
jinul logistic și aerian american, să declanșeze în S.U.A. un 
val de proteste și de manifestații comparabil cu acela care a 
urmat după intrarea forțelor americane în Cambodgia, în a- 
prilie anul trecut" — relata din Washington corespondentul 
A.F.P., Fernand. Moulier.

„Această operațiune psihologică" — cum o califica ziaristul — 
n-a avut efectul scontat. O dovedește chiar comentariul din 
NEW’ YORK TIMES : „La cîteva ore după ce trupele sud- 
vietnameze au pătruns în Laos, cu puternic sprijin logistic și 
aerian american, Departamentul de Stat a declarat că această 
operațiune masivă «nu înseamnă lărgirea războiului». Această 
declarație este atît de contradictorie cu faptele îneît submi
nează credibilitatea oricărei alte' afirmații făcute de Washing
ton în legătură cu invazia din Laos — că va fi limitată în 
timp și ca scop, că va contribui la programul de vietnamizare 
și că va accelera și va contribui la securitatea retragerii sol- 
daților americani din Vietnamul de sud. Este mai probabil că

O imagine care dezvăluie pregătirile pentru intervenția asu
pra Laosului : artileria americană concentrată la granița lao

țiană.
(Din NEUE ZURCHER ZEITUNG)

Lupte grefe 
in Cambodgia

In regiunea cambodgiană 
Snoul, au avut loc marți 
lupte violente între forțele 
de rezistență populară și 
trupele administrației Lon 
Noi, sprijinite de efective 
militare saigoneze. Totoda
tă, patrioții khmeri au lan
sat un puternic atac cu ra
chete asupra pozițiilor de
ținute de trupele inamice 
în orașul Kompong Speu.

Agențiile de presă rela
tează, de asemenea, că ar
tileria și aviația regimului 
de la Pnom Penh bombar
dează intens, de trei zile, 
localitatea Vihear Suor, si
tuată la numai 16 kilometri 
de capitala cambodgiană. 
Mai multe batalioane ale 
forțelor administrației Lon 
Noi au fost trimise în îm
prejurimile acestei locali
tăți, care se află sub con
trolul detașamentelor de 
rezistență populară.

Incidente la Belfast
Ciocniri între populația catolică și militarii 
britanici • Vor fi acordate „puteri speciale" 

poliției și armatei ?
Capitala nord-irlande- 

ză a fost în noaptea de 
luni spre marți teatrul 
unor noi incidente între 
populația catolică și tru
pele britanice dislocate 
în provincie.

Ciocniri violente au izbucnit 
în cursul serii, în cartierul New 
Lodge Road, în urma rănirii mor
tale a unei fetițe de 6 ani —■ 
lovită din greșeală de un vehi
cul blindat al armatei în timp 
ce trecea strada. Incidentele în
tre populația catolică și militarii 
britanici s-au soldat — după un 
prim bilanț — cu 6 răniți, între 
care doi militari, patru persoane 
arestate și 12 automobile și ca
mioane incendiate. Luptele s-au 
desfășurat în mai multe cartiere, 
între care și Ardoyne, unul din
tre „punctele fierbinți" ale ora

șului. Poliția a interzis în cele 
din urmă circulația pe străzile 
unde au avut loc ciocnirile.

După oum se știe, noul val de 
violențe din Belfast a fost de
clanșat vineri seara iar de atunci 
incidentele s-au succedat noapte 
de noapte.

In cercurile oficiale din Bel
fast se menționează că, în ca
zul în care noi incidente vor a- 
vea loc, guvernul Irlandei de 
nord este gata să invoce legea 
ce acorda puteri speciale poliți
ei și armatei. Această lege nu a 
mai fost aplicată în Ulster în 
ultimii 10 ani. Ea permite ares
tarea fără mandat a tuturor per
soanelor considerate a fi un pe
ricol pentru ordinea publică și 
menținerea lor în detențiune pe 
o perioadă pînă la 4 ani, fără 
judecată.

I * DELEGAȚIA condusă de Mi
hai Suder, ministrul industriei 
lemnului din Republica Socialistă 
România, care face o vizită în R.S. 
Cehoslovacă, a avut întîlnirl cu 
J. Simion, ministrul industriei 
metalurgice și constructoare de 
mașini, K. Martinka, ministru- 
vicepreședinte al Comisiei de Stat 
a planificării precum ș-i cu A. 
Barcak, ministrul comerțului ex
terior al R. S. Cehoslovace.

INVAZIA

ASUPRA

LAOSULUI

Invazia asupra Laosului a 
fost precedată de masive 
concentrări de trupe ameri- 

cano-saigoneze.
(Din „LE FIGARO")

Opinia publică condamnă 

escaladarea războiului 
din Indochina

Declarația Comitetului Central 
al Frontului Patriotic Laoțian

această semnificativă escaladare a războiului va avea efecte 
absolut contrare celor pe care purtătorii de cuvînt ai Admi
nistrației Nixon le promit...".

W ,YORK POST se întreba : „Ne vom afunda tot mai 
^™toriTx’.10Z"1Ca.,rC‘ragerll?“- Iar INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE scria despre „un nou act al tragediei indochineze"... 
Asigurările succesive oferite de Departamentul de Stat nu s-au 
dovedit a fi convingătoare. încercarea de a demonstra că in
vazia asupra Laosului „nu este o lărgire a războiului" vine 
în contradicție flagrantă cu realitățile, după cum afirmația că 
operațiunea „este conformă condițiilor legale necesare" tră
dează o cinică desconsiderare a legalității internaționale și a 
acordurilor de Ia Geneva. Mizînd în continuare pe cartea 
războiului. Washingtonul s-a angajat într-un joc extrem de 
periculos. Impasul militar din Vietnamul de sud și Cambodgia, 
neputința comandamentului american, dezvăluie adevăratele 
perspective ale intervenției din Laos. De altfel, de ani de zile 
militarii americani și agenții C.I.A. acționează în această mică 
țărișoara, cheltuind milioane de dolari și irosind armament 
modern. Rezultatele le cunoaștem. Acum Pentagonul a decis 
invazia masivă botezată „Lam Son — 719". Păcat că autorii 
agresiunii nu meditează la cele scrise de NEW YORK TIMES • 
„Nu prin diverse jocuri de război în Asia de sud-est, ci axîn- 
du-se pe modalitățile de realizare a unei reglementări po
litice, pot spera S.U.A. să se retragă din Indochina în condiții 
de onoare și respect de sine".

In toată lumea invazia asupra Laosului a provocat indignare. 
U Thant a calificat intervenția drept un „episod deplorabil" iar 
președintele Pompidou a spus : „Deplîng evenimentele din Laos 
și le condamn". Președintele Franței a remarcat : „Nu poate 

. sud-estul Asiei o soluție militară, ci doar una po
litică". Mike Mansfield denunța invazia ca fiind „o accentuare 
a tragediei și o extindere a războiului", iar colegul său, se
natorul Frank Church condamna „deschiderea unui al treilea 
front în războiul din Indochina".

împreună cu opinia publică mondială, poporul român con
damnă noul act agresiv săvîrșit împotriva popoarelor indo
chineze, cere să se pună capăt invaziei asupra Laosului, să în
ceteze intervenția americană din peninsula indochineză și să 
se respecte drepturile sacre ale popoarelor din această parte 
a lumii. Nu există forță capabilă să infringă încercatele po
poare ale Indochinei ce-și apără ființa națională, dreptul la 
libertate și independență națională. Politica forței, indiferent 
de eticheta care i se aplică și de asigurările verbale ce o 
însoțesc, nu poate să ducă pe promotorii ei decît la noi și 
inevitabile eșecuri.

EUGENIU OBREA

După cum anunță agenția Khaosan Pathet Lao, Comitetul central 
al Frontului patriotic laoțian a dat publicității o declarație în care 
condamnă intervenția militară americano-saigoneză în sudul Lao
sului. Declarația precizează că, în dimineața zilei de 8 februarie, 
aproximativ 50 de batalioane americano-saigoneze, dintre care mal 
mult de zece aparținînd forțelor de infanterie și de artilerie ale 
S.U.A., însoțite de blindate și sprijinite de aviația americană, au 
lansat atacuri masive asupra regiunii Tchepone din sudul Laosului 
și au comis masacre în rîndul populației locale.

Frontul patriotic laoțian, subliniază declarația, condamnă cu vehe
mență această nouă aventură militară și escaladarea gravă a războ
iului de agresiune. In același timp, Frontul patriotic laoțian adre
sează un apel urgent armatei pop ulare de eliberare, întregului po
por, de a-și intensifica lupta împotriva forțelor inamice, în vederea 
înfrîngerii totale a acestora.

SPRIJINUL POPORULUI
VIETNAMEZ

DECLARAȚIA M.A.E. AL
' R.P. CHINEZE

Z/0-/4" & revenit

• PURTĂTORUL DE CUVÎNT 
al delegației Republicii Demo
crate Vietnam la Conferința cva- 
dripartită de ia Paris în proble
ma vietnameză a dat publicită
ții o declarație în legătură cu 
intervenția militară americano- 
saigoneză în Laos.

Citînd informații furnizate de 
Frontul Patriotic din Laos, de
clarația subliniază că „nu numai 
forțele saigoneze, ci și cele ale 
Statelor Unite, au atacat regiu
nile eliberate din sudul Laosu- 
lui, începînd de la 30 ianuarie 
a.c.“

Purtătorul de cuvînt a acuzat, 
pe de altă parte, Statele Unite 
și autoritățile saigoneze — care 
au masat trupe în apropierea 
paralelei 17 și ale căror avioane 
și nave de război au violat su
veranitatea și securitatea Repu
blicii Democrate Vietnam — de 
pregătirea a noi aventuri mili
tare împotriva R.D.V.

„Delegația R.D.V. Ia Conferin
ța de la Paris declară că po
porul vietnamez luptă împreună 
cu popoarele laoțian și khmer 
pentru a asigura victoria depli
nă a cauzei lor drepte".

„S.U.A. repetă, în prezent, în 
Laos agresiunea pe care au în
treprins-o în Cambodgia", a de
clarat reprezentantul delegației 
Guvernului Revoluțidnar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud Ia Conferința cvadripar- 
tită de la Paris. S.U.A., a sub
liniat el, au încălcat suverani
tatea, independența și neutrali
tatea Naosului.

La închiderea ediției

pe Terra

• MINISTERUL Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze a dat 
publicității o declarație în care 
arată că „invadarea pe scară lar
gă a Laosului de către imperia
lismul american este o provocare 
gravă nu numai la adresa celor 
trei popoare din Indochina, ci și 
a poporului chinez și a popoare
lor din lumea întreagă. Laosul 
este un vecin apropiat al Chinei. 
Popoarele chinez și laoțian sînt 
frați apropiați. Guvernul și po
porul chinez sînt hotărîte să 
acorde ca și pînă acum popoare
lor Laosului, Vietnamului ' și 
Cambodgiei sprijin și asistență 
pentru a-i infringe pe agresori".

EDITORIALUL ZIARULUI 
„PRAVDA"

• INTR-UN EDITORIAL, 
ziarul „Pravda" arată că noua 
escaladare a războiului de către 
S.U.A. pe toate fronturile indo
chineze reprezintă o încălcare a 
Cartei O.N.U., a principiilor de 
drept internațional, a acordurilor 
de la Geneva din 1954 și 1962.

Singura rezolvare posibilă a 
problemei indochineze, arată zia
rul, constă într-o reglementare 
politică, în conformitate cu inte
resele naționale ale popoarelor 
Vietnamului, Laosului și Cam
bodgiei. Statele Unite trebuie 
să-și retragă în totalitate trupele 
din Vietnamul de sud, să încete
ze agresiunea din Indochina, să 
accepte o reglementare politică 
pe baza recunoașterii necondițio
nate. a drepturilor legitime ale 
celor trei popoare.

ÎNGRIJORAREA INDIEI
• INTR-O DECLARAȚIE ofi

cială dată publicității la Delhi, 
guvernul indian și-a exprimat 
„regretul și preocuparea în legă
tură cu noua deteriorare a situa
ției din Indochina", provocată de 
pătrunderea în Laos â trupelor 
saigoneze, cu sprijin aerian și 
logistic din partea forțelor 
S.U.A.

India, oare este copreședintă a 
Comisiei internaționale de control 
pentru Indochina — cere înce
tarea intervenției în Laos, pentru 
a permite poporului acestei țări 
să-și hotărască în mod liber soar
ta, fără nici un amestec din afa
ră. ,

DECLARAȚIA PREȘEDIN
TELUI POMPIDOU

• GEORGES POMPIDOU» 
președintele Franței, aflat în ca
drul turneului său african în ca
pitala Coastei de Fildeș, Abidjan, 
s-a referit, cu prilejul unei con
ferințe de presă, la intervenția 
americano-saigoneză în Laos.

„Deplîng evenimentele din 
Laos și le condamn ; acest lucru 
îl va face, împreună cu mine, 
Franța" — a spus președintele 
Pompidou — care a adăugat: 
„Nu poate exista în sud-estul 
Asiei o soluție militară, ci doar 
una politică". In continuare, șe
ful statului francez a arătat că 
pacea poate fi obținută numai 
prin încetarea oricărei interven
ții străine, prin respectarea in
dependenței popoarelor din re
giunea respectivă.

Trupele saigoneze, sprijinite 
de aviația americană, și-au 
continuat marți operațiunile 
pe teritoriul laoțian, deplasîn- 
du-se pînă la 21 de kilometri 
în interiorul Laosului, trans
mite agenția Reuter. Tot 
marți, trupele agresoare au 
înregistrat și primele pierderi : 
forțele patriotice au atacat 
trupele saigoneze aflate lîngă 
Lang Vei, bomliardînd ulte
rior cu mortiere două uni
tăți de parașutiștl saigonezi, 
staționate in apropierea ace
leiași localități. Altă ciocnire 
a avut loc la o distanță de 9,6 
kilometri de frontiera dintre 
Laos și Vietnamul de sud. Un 
purtător de cuvînt de Ia 
Saigon a afirmat că acțiunile 
patrioților au provocat pier
deri în rîndul trupelor saigo
neze; dar a refuzat să dezvă
luie amploarea lor.

Marți, 9 februarie, a luat sfîrșit epopeea spațială a misiunii 
„Apollo-14". Capsula purtîndu-i pe cei trei temerari astronauji, 
Alan Shepard, Edgar Mitchell și Stuart Roosa, a plonjat în 
apele Pacificului la sud de Insula Pago-Pago din arhipelagul 
Samoa.

La ora 22,35 (ora Bucureștiu-» 
Jui) cabina de comandă „Kitty 
Hawk" s-a separat de moduluil 
de serviciu — compartimentul 
motoarelor, rezervoarelor de 
oxigen și combustibil — înce
pînd ultima parte a călătoriei 
spafiale. Cîteva minute mai tîr-

ziu, capsula a atins straturile 
superioare ale atmosferei te
restre la altitudinea de 122 km, 
înaintînd cu o viteză de 11 km 
pe secundă. Comunicațiile ra
dio dintre cabină și Pămînt 
s-au înterupt timp de cîteva 
minute. La 23,01 (ora Bucu-

reștiului) s-au deschis parașute
le de stabilizare. Cu trei kilo
metri înainte de a atinge su
prafața Pacificului, un meca
nism automat a deschis cele trei 
parașute principale care au 
asigurat cabinei o coborîre lină. 
Capsula spațială a atins apele 
Oceanului la 23,05, ora Bucu- 
reștiului. Cu un elicopter mili
tar, cei trei gstronauți au ajuns 
la bordul port-elicopterului 
„New Orleans".

Guvernul britanic a prezentat 
luni îp Camera Comunelor pro
iectul de lege asupra naționaliză
rii parțiale a firmei de automobi
le și echipament aero-spațial 
,,Rolls-Royce". Proiectul conține 
o singură clauză care autorizează 
statul să procedeze la achiziționa
rea unor bunuri ale companiei, 
fără a preciza însă felul acestora 
și suma pe care guvernul ar in
tenționa să o plătească drept 
compensație.

Conferință de presă din... Cosmos

Polifia încearcă să distrugă cu buldozerele baricadele ridi
cate pe străzi în timpul ciocni rilor de la Reggio Calabria.

ORIENTUL APROPIAT
Discursul premierului israelian

Intr-un discurs rostit în fața 
Knessetului, primul ministru 
al Israelului, Golda Meir, a 
declarat, răspunzînd recente
lor propuneri ale președinte
lui R.A.U., Anwar Sadat, că 
guvernul său „este gata să dis
cute cu guvernul egiptean a- 
ranjamentele necesare în ve
derea redeschiderii Canalului 
de Suez, chiar în afara unul 
acord general de pace". „Sîn- 
tem gata, a spus Golda Meir, 
să discutăm orice sugestie pri
vind redeschiderea Canalului, 
separat de alte probleme, pre
cum și măsurile necesare pen
tru normalizarea vieții civile 
în regiunea respectivă și pen
tru a proceda la o reducere a 
forțelor armate". în opinia 
premierului israelian, . rede
schiderea Canalului și r?darea 
lui circulației internaționale 
presupun libertatea de trecere 
prin Suez a navelor aparți
nînd tuturor națiunilor, inclu
siv Israelului. Golda Meir a 
respins, însă, ideea retragerii

N. SIANUK
LA HANOI

Agenția ' V.N.A. informează că 
Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Frontu
lui Național Unit al Cambod
giei, a făcut o vizită de prietenie 
în R.D. Vietnam, la invitația pre
ședintelui Republicii Democrate 
Vietnam, Ton Duc Thang. Cu a- 
cest prilej, președintele Ton Duc 
Thang și Norodom Sianuk au 
avut o serie de întrevederi șl 
schimburi de păreri în probleme 
privind lupta comună a popoare
lor vietnamez și khmer împotriva 
agresiunii americane.

trupelor israeliene de pe ma
lul oriental al Suezului, for
mulata de șeful statului egip
tean.

CENTRUL DE LA HOUSTON 
A PIERDUT IN MAI MULTE 
RINDURI LEGATURILE RADIO 

CU „APOLLO-14"
Un neobișnuit de puternic 

cutremur s-a produs în primele 
ore ale dimineții de marți pe 
coastele Californiei, resimțit mai 
ales de locuitorii orașului Los 
Angeles. Intensitatea acestui 
cutremur a fost atît de mare 
Incit seismografele Institutului 
tehnologic din California au 
fost pur și simplu scoase din 
uz. Se apreciază că seismul este 
cel mai puternic din cite s-au 
produs în California în ultimii 
20 de ani. Prima zguduire a 
durat 1 minut, după care au ur
mat altele oe s-au prelungit 
timp de mai mult de jumătate 
de oră. Cutremurul a fost re
simțit chiar în localități situate 
Ia 220 km de Eos Angeles. Nu 
s-a anunțat nimic despre pagu
bele provocate de cutremur șl 
nici dacă există victime. La Los 
Angeles, legăturile telefonice și 
rețelele de curent electric au 
fost întrerupte. între altele, 
Centrul de control de la Houston 
a pierdut, în mai multe rînduri, 
legăturile radio cu astronauții 
de pe nava „Apollo-14“. In cele 
din urmă, comunicațiile au putut 
fi restabilite între Houston și 
navă.

Astronauții Alan Shepard, Edgar 
Mitchell și Stuart Roosa, aflați în 
drum spre Terra la bordul navei 
spațiale „Apollo-14", au răspuns, 
în noaptea de luni spre marți la 
o serie de întrebări, în cadrul 
unei conferințe de presă transmi
se din cosmos prin intermediul 
centrului de control de la Hous
ton.

Shepard și Mitchell — cei- care 
au „lucrat" pe Lună, în timp ce 
colegul lor Roosa gravita în cabi
na „Kitty Hawk" în jurul sateli
tului Terrei — și-au exprimat de
zamăgirea pentru faptul de a nu 
fi reușit să ajungă la „Craterul 
Cone", unul dintre obiectivele mi
siunii lor selenare. (După cum se 
știe, unii oameni de știință con
sideră că rocile care se află în 
interiorul acestui crater ar putea 
furniza Indicii mai precise asupra 
originii Lunii. Or, astronauții nu 
au izbutit să se apropie decît la 
aproximativ 90 de metri de crater. 
Motivul eșecului, au declarat me
dicii de la centrul spațial, a fost 
imposibilitatea efectuării ascensiu
nii în timpul prevăzut, din cauza 
oboselii. Urcușul a mărit ritmul

cardiac al lui Shepard pînă la 150 
de bătăi pe minut). Shepard și-a 
exprimat totuși convingerea că 
rocile culese din apropierea cra
terului sînt de mare folos pentru 
selenologi, deoarece — consideră 
Shepard — ele ar trebui să fie 
în mod normal de aceeași natură 
cu cele din interiorul craterului.

Chestionat asupra felului în 
care a reperat modulul lunar în 
timpul zborului său de așteptare 
în jurul Lunii, Stuart Roosa a de
clarat că ,,Antares" a fost foarte 
vizibil, apărînd ca o pată albă, 
puternic contrastantă cu ansam
blul mediului selenar.

Dr. David Reasoner, respon
sabilul experiențelor de măsu
rare a particulelor de energie 
înaltă care „bombardează" 
Luna în permanență, a anun
țat că, prin ciocnirea etajului 
de ascensiune al modulului lu
nar „Antares" de suprafața 
Selenei s-au obținut rezultate 
extrem de importante. Căderea 
modulului a degajat o energie 
echivalentă cu cea a explozi
ei unei încărcături de 500 kg. 
trinitrotoluen, care, transfor- 
mîndu-se în energie termică a 
vaporizat o parte din rocile 
selenare de la locul căderii.

S-a obținut astfel cea de-a 
patra stare a materiei — plas
ma — ceea ce dovedește că fe
nomenul apare de fiecare dată 
cînd solul lunar este bombar
dat de meteoriți sau particule 
de energie înaltă aflate în 
componența vîntuluî solar sau 
a razelor cosmice. Rezultatul 
final a constat în apariția a 
două emisii de ioni și electroni 
care au străbătut zona apara
telor științifice, instalate în 
cursul misiunilor „Apollo-12" 
și „Apollo-14,* cu viteza de 
2 800 km/oră.

nul din punctele principale ale pro
gramului actualului guvern conser
vator îl constituie politica de „de- 
naționalizare". In răstimpul de cînd 
se află la putere, cabinetul Heath 
n-a operat încă nici o „denaționa-

llzare". în schiinb, el s-a găsit in postura, 
nedorită, de autor al unei naționalizări. Luni, 
guvernul a prezentat în Camera Comunelor 
Îtroiectul de lege „asupra naționalizării parția- 
e a firmei de automobile și echipament aero- 

spațial „Rolls Royce".
Loviturile de teatru în „afacerea Rolls 

Royce" s-au succedat cu repeziciune, începînd 
din dimineața zilei de 4 februarie. In acea 
dimineață, tranzacțiile privind acțiunile „Rolls 
Royce" (care scăzuseră catastrofal de la 46 
de șilingi în 1968, la 7,6 șilingi in seara zvilel 
de 3 februarie a.c.) au fost suspendate. Ceva 
mai tîrziu, britanicii, stupefiați, aflau din- 
tr-un lung comunicat al companiei că în 
„lipsa unei alternative", consiliul de adminis
trație al Rolls Royce a declarat firma în sta
re de faliment. Știrea a surprins și a șocat, 
cu toate că dificultățile financiare ale com
paniei deveniseră cunoscute încă din noiem
brie trecut, cînd guvernul și o serie de 
bănci particulare se declaraseră gata să spri
jine Rolls Royce cu credite de 60 de milioane 
lire sterline.

Noutatea cea mai surprinzătoare, cea de-a 
doua lovitură de teatru, în serie, avea să 
apară în după-amiaza aceleiași zile cînd, dl. 
Corfield, ministrul furniturilor aeronautice, 
anunța în Camera Comunelor dec-izia cabi
netului britanic de a naționaliza o mare 
parte a întreprinderilor Rolls Royce, mai pre
cis cele care se ocupă cu „producerea de

„Șocul

Rolls Royce“
motoare de avion și vapor, ca ș4 cu fabrica
rea de turbine cu gaze". Motivul invocaț : 
„aceste întreprinderi sînt esențiale apărării 
naționale și programelor comune cu alte țări". 
Evident, rațiuni puternice au „forțat mina" 
guvernului conservator determinîndu-1 la a- 
ceastă naționalizare parțială. Practic, toate 
avioanele Iui Royal Air Force sînt prevăzute 
cu motoare Rolls Royce și compania partici
pa la dezvoltarea aproape a tuturor proiecte
lor de cooperare aviatică în care e angajată 
Anglia (Jaguar, Concorde, elicoptere de marș, 
capacitate anglo-franceze etc.).

Unii comentatori afirmă, așa cum face Da
niel Norman în corespondența Iui din LE 
FIGARO că „falimentul lui Rolls Royce sem
nifică sfîrșitul visului firmelor aeronautice 
britanice de a răsturna hegemonia america
nă". Se reamintește, în acest sens, că marile 
dificultăți financiare ale lui Rolls Royce și-au 
avut originea în proiectul ambițios și foarte 
costisitor al unui motor RB-211 destinat să 
echipeze trireactoare tip „Tristar" destinate 
pieței nord-ameri'-ane. S-ar putea, însă, ca 
deznodămîntul cu falimentul și naționalizarea 
parțială să ducă, în perspectivă, la cu totul 
alte evoluții decît cele de abandonare a opo
ziției față de hegemonia americană. Se poate 
remarca, în această privință că, în urmă cu 
cîteva luni, ministrul britanic al furniturilor 
aeronautice preconiza crearea unei societăți 
vest-europene de motoare care ar grupa, In 
principal, Rolls Royce și societatea franceză 
SNECMA (împreună cu societăți vest-germa- 
ne și belgiene). Pe plan juridic, condițiile par 
astăzi și mai favorabile de vreme ce atît

.Automobilul „Rolls Royce" — o marcă 
de muzeu ?

Rolls Royce cit șl SNECMA sînt societăți na- 
ționalizate. Oricum accentul pus în expunerea 
de motive cu privire la naționalizare — pe 
„necesitatea salvării proiectelor de cooperare 
aviatică" vest-europeană este demn de remar
cat. Intîlnirea dintre dl. Corfield și omologul 
său francez Chamant, prevăzută pentru 18 
februarie, ar putea aduce clarificări în tema. 
Deocamdată, opinia publică britanică se mai 
află sub șocul prăbușirii lui Rolls Royce. O 
neliniște serioasă se face resimțită în țară și 
mai ales, la Berby și Bristol, citadelele aces
tei companii industriale cu 80 000 de salariați. 
Chiar dacă sectoarele preluate de stat vor 
continua să lucreze din plin, cel puțin 15 000 
de oameni din întreprinderile lichidate rămîn 
fără slujbă. „Șocul Rolls Royce" în ambianța 
creșterliMa niveluri record a șomajului (731 ooo 
șomeri în ianuarie) nu oferă britanicilor pri
lejul unor viziuni optimiste.

EM. RUCAR

Expediția 
științifică românească 

în Africa
f, O EXPEDIȚIE Științifică ro- 

nească, alcătuită din mal mulțl 
biologi (1 naturaliștl, a sosit In 
capitala Republicii Africa Centra
lă, Bangui. Participanțll la aceas. 
tă expediție au străbătut pînă in 
prezent opt țări de pe.continentul 
african si îșl propun să adune o 
însemnată colecție de eșantioane 
biologice, specifice Africii.

• GUVERNUL Ceylonului a in
terzis Intrarea în porturile ceylo- 
neze a navelor militare si ateri
zarea pe aeroporturi a avioanelor 
care au la bord armament nu
clear.

• ALDO MORO, ministrul a- 
facerilor externe al Italiei, și 
Mirko Tepavaț, secretarul de 
stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, s-au întîlnit 
marți la Veneția, pentru a 
examina stadiul relațiilor italo- 
iugoslave, informează agenția 
Taniug.
• ANSAMBLUL folcloric „Ba

lada" a susținut luni seara un 
program de cîntece și «lansift 
populare românești în sala Ca
merei de Muncă din Viena. 
Spectacolul a fost primit cu 
multă căldură de publicul pre
zent.

Misiunea Jarring
• GUNNAR JARRING, repre

zentantul secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat, a a- 
vut luni, la New York, convorbiri 
separate cu Mohamed Hassan El 
Zayyat, reprezentantul permanent 
al R.A.U. la Națiunile Unite, și cu 
Joseph Tekoah, reprezentantul 
permanent al Israelului la O.N.U.

Delegație guverna
mentală spaniolă 

la Sofia
• LA SOFIA a sosit o delegație 

economică guvernamentală spa
niolă. Delegația va purta convor
biri în vederea semnării acordu
lui bilateral pe termen lung cu 
privire la comerț, navigație mari
timă, transport, colaborare eco
nomică șl Industrială.

După cum se știe, între Bulga
ria și Spania au fost stabilite re
cent relații consulare, iar la Ma
drid și Sofia și-au început activi
tatea reprezentanțele comerciale 
ale celor două țări.

Erupția 
vulcanului 

Cern Negro
Vulcanul Cerro Negro, 

care erupe de o săptămână 
în Nicaragua, a provocat 
pînă acum orașului Leon, 
situat în apropierea sa, și 
plantațiilor de bumbac din 
regiunea respectivă pagube 
în valoare de 15 milioane 
dolari. O imensă cantitate 
de cenușă și nisip este 
expulzată din crater. Mii 
de persoane au părăsit lo
calitatea, construindu-și 
corturi în zone mai adăpos
tite. Guvernul țării a anun
țat că intenționează să pro
clame starea de urgență în 
regiunea calamitată, pentru , 
a putea face față situației. 
Pe de altă parte, armata a 
fost pusă în stare de alarmă 
pentru a putea strînge ra
pid recolta de bumbac. Ex
portul Republicii Nicaragua 
depinde în proporție de 
70 la sută de această cul
tură.

• LA MOSCOVA a fost semnat, 
la 9 februarie, acordul cu privire 
la furnizarea de către Uniunea 
Sovietică a unui ajutor tehnic su
plimentar Republicii Democrate 
Vietnam.

Devalorizarea 
cruzeirosului

• GUVERNUL brazilian a a- 
nunțat devalorizarea cu 1,64 la 
sută a monedei naționale. Dolarul 
american estș acum cotat la Rlo 
de Janeiro la 5,3 cruzeiros la vîn- 
zare șl 5 cruzeiros la cumpărare.

Ploi torențiale 
în Argentina

• PLOI TORENȚIALE de pro
porții nemaivăzute s-au abătut a- 
supra capitalei argentlniene — 
Buenos Aires.

Reconqulsta șl Marou, care au 
ieșit din albiile lor, au întrerupt 
traficul urban și au Izolat mal 
multe cartiere ale orașului, au 
fost inundate tunelurile metropo
litanului, numeroase case au fost 
distruse, iar comunicațiile au fost 
întrerupte. Deocamdată nu se cu
noaște numărul victimelor ome
nești.

• „NAȚIONALIZAREA minelor 
de cupru și a tuturor bogățiilor 
naturale ale țării constituie o ne
cesitate vitală pentru Chile", a 
declarat președintele Allende la 
o consfătuire a oamenilor muncii 
care lucrează în minele de cupru. 
Allende a precizat că naționaliza
rea va fi efectuată potrivit legi
lor chiliene.

Noi, a declarat el, vom căuta să 
evităm măsurile represive împo
triva companiilor străine dacă ele 
vor recunoaște dreptul ponorului 
chilian la cucerirea libertății eco
nomice, dreptul său la viață.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Buaureștl, Piața „Salnteii", Tel. 17.60.10, 17.80.20. Abonamentele te fa, la oficiile poștale și difuzor!! din Întreprinderi șl Instituții. Tiparul i Gombinatui poligrafi, „Casa Soioteil


