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Nu numai obiectivele mari ale cincinalului dar și stadiul lu
crărilor agricole de sezon reclamă cu insistență o creștere a 
participării la muncă a tinerilor din județul Prahova. Dato
rită volumului mare al precipitațiilor, lucrările de întreținere 
au întîrziat, suprapunîndu-se acum cu recoltarea cerealelor

păioase, a legumelor, cu culesul fructelor. La porumb, nici prima 
prașilă manuală nu a fost terminată pe suprafața rămasă în 
cultură (deoarece 8 000 hectare din totalul de 33 000 fiind cala

mitate vor trebui să se reinsămînțeze).

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID

Șl GUVERNAMENTALE ROMANE,

CONDUSE DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA

au rămas în sate doar fetele, 
băieții fiind plecați pe șantiere. 
Da, procentual fetele au deve
nit baza forței de muncă din u- 
nitățile prahovene (din totalul de 
uteciști amintit mai sus peste 
trei pătrimi sînt fete), dar asta 
nu înseamnă că ele nu pot și nu

OCTAVIAN MILEA
(Continuare în pag. a TV-a)

și faptul că aportul tineretului 
este nu numai necesar dar și ho- 
tărîtor.

Nu se întîmplă însă pretutin
deni lă fel. La cooperativele a- 
gricole din Cocorăștii Colț, Balta 
Doamnei, Iordăcheanu, Mă- 
nești, Puchenii Mari, Plopu ti
nerii prezenți pe oîmp se pot 
număra pe degete. Se explică 
această situație prin faptul că

Prașilele următoare nu au 
fost efectuate decît pe supra
fețe foarte mici. Și celelalte 
culturi, de floarea-soarelui, de 
sfeclă de zahăr, cer să fie aju
tate de către prășitori. Grădinile 
de legume au început să furni
zeze primele roade pentru piețe, 
roade care însă trebuie culese 
la timp și cu grijă. Tot acum 
se hotărăște bogăția bazei fura
jere din iarnă, pentru că de fe
lul cum se recoltează, transportă 
și conservă acum nutrețurile 
depinde abundența hrănirii ani
malelor. Peste tot se impune im
perativul „trebuie". Trebuie să 
se strîngă operativ și fără pier
deri griul, trebuie ca toate le
gumele și fructele să fie culese 
și trimise spre piețe sau spre 
fabricile de conserve, trebuie să 
se prășească porumbul, floarea- 
soarelui, sfecla, pentru ca în 
toamnă recoltele să fie mari, 
ș.a.m.d. Pentru ca acest „tre
buie" să se transpună în fapte, 
se cere ca toți cei 9 000 de ute- 
ciști din organizațiile sătești ale 
U.T.C să-și aducă aportul aștep
tat și posibil. Comitetul jude
țean U.T.C. manifestă, cel puțin 
teoretic, o preocupare atentă 
pentru sporirea contribuției ti
neretului sătesc la efectuarea 
diverselor munci din agricultură 
(cea mai recentă plenară a avut 
drept punct principal^ pe ordi
nea de zi tocmai ace«t lucru). Ce 
se întîmplă însă practic, la ni
velul organizațiilor ? în multe 
localități, cum ar fi Gorgota, 
Pietroșani, Gura Vadului, Bol
dești. Grădiștea, comitetele 
U.T.C. au reușit să determine o 
participare masivă a tinerilor la 
lucrările de întreținere, în zoo
tehnie, ceea ce a făcut ca reali
zările cooperativelor respective 
să se situeze peste media jude
țului. Acest lucru demonstrează

POPULARĂ MONGOLĂ
MITINGUL PRIETENIEI MONGOLO-ROMANE

Întreprinderea forestieră Comă- 
nești, parchetul de exploatare 
Crăcurele. Rampa de primire .ji 

sortare a buștenilor.
IIIBTA

în Sala Congreselor a pala
tului Marelui Hural Popular 
din Ulan Bator, a avut loc, 
miercuri după-amiază, mitin
gul prieteniei mongolo-române 
cu-prilejul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

în sală se aflau membri ai 
Comitetului Central al 
P.P.R.M., ai guvernului Repu
blicii Populare Mongole, depu- 
tați, reprezentanți ai organelor 
centrale de partid și de stat, 
conducători ai organizațiilor 
politice și obștești, numeroși 
oameni ai muncii. Au partici
pat, de asemenea, șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Ulan Bator și alți membri ai 
corpului diplomatic, corespon
denți ai presei străine.

Sala era dominată de o ma
re lozincă avînd înscrisă ura
rea „Trăiască prietenia dintre 
poporul mongol și popprul ro
mân !“ Pe fundalul scenei se 
aflau drapelele de stat ale ce
lor două țări.

La intrarea în sală a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a 
soției sale, Elena Ceaușescu, a

(Continuare In pag. o lll-e)

O valoroasă experiență
în județul Argeș

SAU DE SPOBT
dintr-un fond de
investiții generos

SPIRITUL
fiOSPODARESE

Recepție oferită in cinstea Printre cooperatorii unei așezări de iurte
delegației de partid și guvernamen

Miercuri seara, Comitetul 
Central al P.P.R.M., Prezidiul 
Marelui Hural Popular și 
Consiliul de Miniștri ale R. P. 
Mongole au oferit o recepție 
în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La recepție, din partea ro
mână au participat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, cu soția, 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri, Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Dumitru 
Popa, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prjm-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului 
cretar al C.C. al 
ge Macovescu, 
C.C. al P.C.R., 
al ministrului ;
terne, și Sandu loan, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Ulan Bator.

Din partea mongolă au

Executiv, se- 
l P.C.R., Geor- 

membru al 
prim-adjunct 

afacerilor ex-

participat tovarășii Jumjaa- 
ghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P Mongole, cu soția, Anas
tasia Filatova Țedenbal, Jam- 
saranghiin Sambu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular, 
Tsagaanlamin Dughersuren, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. 
Njamin Jagvaral, 
Biroului Politic, 
C. C. al P. P. 
nomin Luvsan, 
Biroului Politic
P.P.R.M., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Damdindjavin Maidar, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Dem- 
chighiin Molomjanț, membru 
al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.P.R.M., Damdin- 
nerenghiin Bataa, ambasado
rul Republicii Populare Mon
gole la București.

Au fost prezenți, de aseme
nea, membri ai Comitetului 
Central al P.P.R.M., ai guver
nului, șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Ulan Ba
tor șl alți membri ai corpului 
diplomatic, ziariști.

Au fost
de stat ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

al P.P.R.M., 
membru al 
secretar al

R. M., So- 
membru al
al C.C. al

intonate imnurile

Miercuri dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, și mem
bri ai delegației de partid și gu
vernamentale române, însoțiți de 
tovarășul S. Luvsan, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și de to
varășa Teren Jarjir, soția tovară
șului D. Molomjanț, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.P.R.M., au făcut o vizită la 
uniunea agricolă din așezarea de 
iurte Gher, aimacul Hangai.

Drumul trece printr-o pitoreas
că regiune de stepă, străjuită în 
depărtare de crestele golașe ale 
Hangailor, munți vechi din ba
zalt și granit. Este o splendidă zi 
de vară, soarele scaldă într-o lu
mină puternică verdele crud al 
stepei.

La intrarea în așezarea de 
iurte Gher, situată la 60 de kilo
metri sud-est de Vian Bator, oas
peții sînt întimpinați de tovarășii 
N. Jagvaral, membru al Birou
lui Politic, secretar cu proble
mele agriculturii al C.C. al 
P.P.R.M., și Das, ministru al 
agriculturii, precum și de pre
ședintele Uniunii agricole, Saa- 
ral. Adresând tradiționalul salut 
mongol „mendu sain", („Bine ați 
venit"), acesta invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, 
Elena Ceaușescu, precum și pe 
conducătorii mongoli în iurta 
șefului uneia dintre brigă
zile fruntașe ale uniunii, un
de li se servește tradițio
nala cupă de cumîs. Alți coope
ratori poftesc în iurtele lor pe 
celelalte persoane oficiale româ
ne și mongole. Mobilate simplu 
și funcțional, corturile circulare 
sînt înzestrate cu tot ce este ne
cesar traiului.

Conducătorul delegației româ
ne primește explicații din partea

președintelui uniunii și a șefului 
de brigadă, Harlo, cu privire la 
munca și preocupările coopera
torilor. Pornită inițial cu 18 fa
milii și 4 000 capete de vite, ti

niunea reunește, în prezent, pe.s- 
te 2 000 de familii și dispune de 
60 000 de vite; ea aduce un

(Continuare în pag. a lll-a)

Nicolae Ceaușescu a membrilor
conducerii Asociației de prietenie

mongolo-române

Grija pentru cuprinderea unui 
număr tot mai însemnat de tineri 
în mișcarea sportivă este marca
tă, între altele, în județul Ar
geș, de acțiunea de amenajare 
în incinta școlilor a unor baze 
sportive simple sau complexe 
din resurse locale. La ora actua
lă, în lucru se află 17 asemenea 
baze, urmînd ca în anii viitori 
numărul acestora să fie mult 
sporit. Noutatea constă — sus
țin activiștii comitetului jude
țean Argeș al U.T.C. — în fap
tul că obiectivele de oare vor
bim se realizează în cea mai 
mare parte, prin contribuția în 
bani și muncă a cetățenilor, pă
rinți ai copiilor, prin munca pa
triotică a tinerilor în primul 
rind. Evident, forurile locale de 
resort nu rămîn deoparte; dim
potrivă, consiliul pentru educa
ția fizică și sport și inspectora
tul județean de învățămînt con
tribuie cu o parte din fonduri și 
materiale de. construcție, 
mentația 
sportivă.

— La 
comunei 
cons tind 
ducație fizică și accesoriile afe
rente se află aproape de acope
riș, deși nu a trecut multă vre-

, , docu- 
tehnică și aparatura

noi, ne spune primarul 
Rucăr, baza sportivă 
dintr-o mare sală de e-

me de cînd ne-am apucat 
construcție. Sînt angajați la

de 
„ , . rea

lizarea ei începînd cu directorul 
liceului pînă la tot ce e rucă- 
rean, tăietorul de lemne sau mun
citorul din fabrica de cherestea 
ori de pe șantierele vecine.

Vizitarea șantierului aduce în 
prim plan interesul și hărnicia

— Eul rezistă, îți spun eu 1 Pe
netrația nu este suficient de 
adîncă...

— Sau eul e prea difuz... Nu-ți 
convine alternativa asta, n’est 
pas ?

— Aberații... decretă cel de-al 
treilea ți aruncă disprețuitor 
paharul lingă piciorul mesei. 
Cioburile se amestecă cu pietri
șul grădinii, stîrnind pentru o 
clipă interesul consumatorilor 
și atrăgind atenția ospătarului 
care servea la o masă vecină.

Hotărît lucru, cei trei se în- 
trecuseră cu gluma. Vocile căpă
taseră o intensitate pe care 
numai lipsa de control putea să 
o explioe, iar paharul spart cer
tifica fără putință de tăgadă ca
litățile incontestabile ale Mur- 
fatlarului roșu după cum speci
ficau etichetele de pe cele 
cîteva baterii golite, care aștep
tau cuminți momentul bilan
țului.

— Sine ira et studio... domni
lor ! intervine o voce.

Am tresărit surprinși, nu pen
tru că latina n-ar fi avut drep
tul să răsune la masa cu pri
cina, ci pentru că cel care re
glementa autoritar disputa iscată 
sub patronajul lui Bachus era... 
ospătarul.

Da, chiar omul cu halat alb 
care se grăbise, auzind clinche
tul cioburilor.

După puțin timp cei trei pă
răseau, cu „eurile" parțial re
găsite, grădina de vară gălă- 
țeană.

GH. ROȘU SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a TV-a)

Miercuri da prînz, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu soția sa, 
Elena Ceaușescu, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți 
membri ai delegației de partid 
și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România au primit 
pe membrii conducerii Asocia
ției de prietenie mongolo-româ
ne în frunte cu J. Batmung, pre
ședintele asociației, membru su
pleant al C.C. al P.P.R.M., pro
rectorul Universității de Stat a 
R.P. Mongole. Erau de față S. 
Luvssn, membru al Biroului Po
litic al C. C. al P. P. R. M„ 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Mon
gole, T. Punțagnorov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, T. Gotov, secretar al Prezi
diului Marelui Hural Popular, și 
D. Bataa, ambasadorul Republi
cii Populare Mongole la Bucu
rești.

Președintele Asociației a sa
lutat călduros pe tovarășul 
Nicolae 
membri 
porului 
porului 
construcția socialismului.

Răspunzînd, tovarășul

călduros pe
Ceaușescu, pe ceilalți 

ai delegației, urlnd 
român, în numele 
mongol, noi succese

po- 
po- 

în

NICOLAE CEAUȘESCU a spus: 
„Doresc să mulțumesc pentru 
cuvintele de apreciere adresate 
delegației noastre, poporului ro
mân și doresc, totodată, să ex
prim cele mai calde mulțumiri 
pentru activitatea pe care o des
fășoară asociația dumneavoas
tră în scopul întăririi relațiilor 
de prietenie dintre România și 
Mongolia. Activitatea pe care o 
desfășoară în vederea dezvoltă
rii colaborării și prieteniei din
tre poporul dumneavoastră și 
poporul nostru este o activitate 
nobilă, ea corespunde interese
lor socialismului și păcii; noi 
considerăm că prin vizita noas
tră facem, de asemenea, o 
muncă însemnată în direcția în
tăririi colaborării și prieteniei 
dintre România și Mongolia.

Aș dori să vă urez succes în 
activitatea de viitor, de dezvol
tare a prieteniei dintre Româ
nia și Mongolia; sper că vom 
extinde și mai mult legăturile 
dintre țările noastre, iar asocia
ția dumneavoastră, sub condu
cerea P.P.R.M., își va aduce o 
contribuție însemnată în acest 
sens".

• CULTURA • ARTA : 
Cronica literară. 
Piatra Neamț 71. 
Festivalul spectaco
lelor de teatru pen
tru tineret și copii 
(Opinii).
Creație și responsa
bilitate.

• La București a început 
reuniunea experților 
U.N.E.S.C.O. „EDUCA
ȚIA TINERETULUI Șl 
ÎNȚELEGEREA INTRE 
POPOARE".

(Continuare în pag. a TV-a)Vocația
de MIHAI UNGHEANU

actualității
Am vorbit de curînd, cu prilejul apariției romanului unui 

tînăr prozator, despre vocația actualității. Așa cum unii 
scriitori au vocația evocării trecutului, alții au predilecție 
pentru faptul de strictă actualitate. Există o vocație anume 
care determină pe unii autori să ancoreze mai ales asupra 
faptelor și oamenilor de zi cu zi. Vocație care nu conține 
totodată și garanția durabilității literare a paginii lor. După 
cum nici inspirația „paseistă" nu asigură longevitatea lite
rară a unei scrieri. Se poate avea vocația actualității sau a 
trecutului într-un sens înalt și se poate avea vocația actua
lității într-un sens minor. Mulți confundă scrierea de actua
litate cu aplicarea de insigne actuale : nume de firme, de 
baruri, de ticuri și obiceiuri noi, de detalii actuale dar su
perficiale care nu surprind, nu evidențiază nici un proces 
adine. Suprafața și culorile sînt întotdeauna schimbătoare. 
Mai interesant este pentru cititor să înțeleagă de ce se 
schimbă culorile și suprafețele. Este evident că Bucureștiul 
de acum cincizeci de ani arăta altfel. Urmărind exterior 
transformarea lui nu facem decît să desfășurăm un spec
tacol ale cărui resorturi profunde nu pot fi atinse. A nota 
detalii și pete de culoare strict databile, cu ajutorul cărora 
putem reface pictural fizionomia unui loc și a unui timp 
nu înseamnă încă o plenară vocație a actualității. „Știrile" 
despre actualitate necesită în literatură un sondaj ceva mai 
adînc. A fost la mare credit o proză denumită în general 
frescă. Aici, cînd nu era vorba de marile produse ale spe
ciei, observația vieții se făcea doar la suprafață în modul 
cel mai descriptiv cu putință. Rareori procesele interioare 
erau cercetate și descrise. Aceste mișcări, dincolo de coaja 
realității, pot produce multe surprize ra o mai atentă stu
diere. Tn vocația actualității investigația pe verticală are 
un mai mare rol decît staționarea la descrierea de supra
fețe. Una din maladiile prozei românești a fost cea a 
jurnalismului. Transpunerea de fapte șocante era conside
rată satisfăcătoare pentru a alcătui un roman. Ceea ce nu 
denota decît o mentalitate încă neevoluată .pe scara pro
zei. o mentalitate de povestitor ce se dezinteresează de

(Continuare în pag. a TV-a)
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Excelenței Sole Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședintele Consiliului de Stat ol 
Republicii Socialiste România.

Primiți, vă rog, mulțumirile 
mele cele mai sincere pentru 
urările amabile pe care Exce
lența Voastră mi le-a trans
mis cu ocazia Zilei naționale 
a Islandei.

Păstrez, de asemenea, o a- 
mintire plăcută întrevederii 
noastre prea scurte, dar a- 
greabilă, din toamna trecută.

KRISTJAN ELDJARN

Prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Ilie Ver- 
deț, a primit miercuri dimi
neața delegația guvernamen
tală a Republicii Populare 
Chineze, condusă de Li Sui- 
cin, ministrul industriei de 
mașini numărul 1, care ne 
vizitează țara.

Cu acest prilej au fost dis
cutate probleme privind dez
voltarea relațiilor de colabo
rare și cooperare între indus
triile constructoare de mașini 
din cele două țări și a schim
burilor reciproce de mărfuri.

Miercuri, după-amiază, a so
sit în Capitală o delegație de 
activiști ai Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, condusă 
de Miloș Radoicin, secretar al 
Comitetului regional al Uniu
nii Comuniștilor din Voivodi- 
na, care va face, la invitația 
C.C. al P.C.R., o vizită în 
schimb de experiență în țara 
noastră.

Miercuri, după-amiază, a 
sosit în Capitală tovarășul 
Habib Mohamed Kerim, se
cretar general al Partidului 
Democratic al Kurdistanului 
din Irak, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vi
zită în țara noastră.

Prin Decret al Consiliului 
de Stat s-a conferit Ordinul 
„Tudor Vladimirescu" clasa I 
academicianului Sava Ganov- 
ski, președintele Biroului A- 
dunării Populare a R. P. Bul
garia, pentru contribuția la 
întărirea și dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre po
porul român și poporul bul
gar.

Miercuri au luat sfîrșit la 
București lucrările Colocviu
lui româno-sovietic cu tema 
„Perspective ale lărgirii rela
țiilor economice dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică".

W»1|WI UN lin
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PROF. GAVR5LĂ 
SiMÎON, DIRECTORUL 
MUZEULUI DELTE!
NOI ATRACȚII 
MUZEISTICE'
• 24 de bazine cu pești exotici
• Artă orientală la Babadag
• Tezaure dacice și romane
• Complex muzeal în aer liber
• Un teleferic la Tulcea

în ceea ce privește noutățile, 
aș aminti în primul rînd extin
derea acvariului cu aproape 100 
mp. Avem în prezent 24 bazine 
cu pești exotici alături de 30 de 
specii din fauna mică ce popu- 

. lcază bălțile.

La Babadag, într-o casă-mo- 
nument istoric de lingă geamie, 
urmează să se deschidă în cu- 
rînd un muzeu al obiectelor de 
artă orientală — singurul de 
acest gen din țară — ce va func
ționa ca o secție anexă a mu
zeului Deltei.

La Tulcea se lucrează intens 
la amenajarea secției de istorie 
care va cuprinde, pe o suprafață 
de 600 mp, 31 000 de piese. S-a 
procurat un bogat material do
cumentar care atestă originile 
poporului român și în regiunea 
de la gurile Dunării (obiecte ce
ramice de la Nalbant și cetatea 
Dinogeția, vîrfuri de săgeți, lame 
de cuțit, pumnale, unelte din 
oase de animale, diverse exem
plare geto-dacice — arme, po
doabe descoperite la Enisala, 
Murighiol. Sarinasuf, Telița, 
Tulcea, Mahmudia — și roma
ne : tezaure monetare, inscrip
ții, sarcofage, obiecte de aur,

ANUNȚ
► UZINA OȚELUL ROȘU DIN ORAȘUL OȚELUL ROȘU, Jud. € 
I Caraș Severin recrutează absolvenți ai școlii generale cu S
► vîrsta între 15—18 ani pentru EXAMENUL DE ADMITERE la
► Șc. Profesională din localitate în vederea școlarizării în me- 
, seriile :

I
' — Lăcătuși mecanici Industria siderurgică _ < *

— Lăcătuși mecanici Industria construcțiilor de mașini *► 
— Strungari <*

— Electricieni întreținere și reparații , <;
— Frezori rabotori mortezori J ►
— Reglori mașini unelte < ’
— Sculeri matrițeri
— Termisti tratamentiști . . . .
— Protejatori metale pe cale electrochimică și termică
— Zidari șamotori * >
— Turnători formatori
— Trefîlatori trăgători
— Ojelari ... <*
— Laminatori profile și tablă ; ►

— Școlarizarea și întreținerea gratuită. J
— Se primesc candidați din toate județele țării.

e PRIMII OASPEȚI LA TABĂRA INTERNAȚIONALĂ DE LA TIMIȘ• PATRUZECI DE PLASTICIENI PE LITORAL•„IGNORÎND 
JOVIAL LITERATURA, ACAD. GRIGORE MOISIL APARE ÎN LIBRĂRII CU „ÎNDOIELI Șl CERTITUDINI** «PE UN TRASEU OE 
2287 KM., ÎN RALIUL ROMÂNIEI, VOR FI PREZENTE CEL PUȚIN 40 DE ECHIPAJE «LA BACĂU, DOUĂ NOI CARTIERE: 

CREMENEA Și MILCOVUL • DINAMO FUGE Șl DUPĂ CEL DE AL DOILEA „IEPURE**: CUPA ROMÂNIEI

unelte etc.). Prezența epocii lui 
Mircea cel Bătrin cu tezadre mo
netare alături de cele bizantine 
sau tătărești (25 000 de monede) 
completează expoziția.

în următorii ani se va realiza 
un complex muzeal în aer liber, 
care, prin selectarea de valori, 
să poată reda, în mic, întregul 
ansamblu al Dobrogei de nord, 
privit sub diverse aspecte : ca
drul vegetal și animal, izvoare 
și monumente istorice, specific 
arhitectonic, cultură. într-un 
parc botanico-zoologic cu o su
prafață de peste 300 de hectare, 
amplasat pe locul actualei bălți 
Zaghen, in imediata vecinătate 
a Tulcei, vor putea fi întilnite 
case cu acoperișuri de olane, 
mori de vint, cherhanale, colibe 
pescărești, saivane de oi precum 
și diverse specii de pești, păsări, 
animale specifice Deltei. în a- 
fara peisajului natural și vege
tal despre care am amintit, vizi
tatorii vor avea la dispoziție 
bazine pentru pescuit, terenuri 
de sport, solarii, ce le vor per
mite să se recreeze din plin o zi 
întreagă sau cîteva ceasuri, 
după preferințe, în mijlocul na
turii. Turiștii grăbiți sau ama
torii de vederi de ansamblu vor 
putea folosi telefericul care lea
gă cele două vîrfuri ale dealu
rilor din extremitatea bălții Za
ghen, adrb.irind peisajul de la 
inălțime.

RADU LEVARDA

STAGIUNEA
ESTIVALĂ

Principalele manifestări de 
arta plastică organizate pe pe
rioada „vacanței" -71" sini cele 
de pe litoralul Mării Negre. In 
afara celor inițiate sub egida 
forurilor locale (Comitetul ae 
cultură și artă județean. Muzeul 
de artă și Filiala U.A.P. din 
Constanta), cu lucrări ale artiș
tilor locali, se pot cita cele la 
care vor participa plasticieni din 
întreaga țară. In vederea îmbu
nătățirii calității expozițiilor s-a 
cerut sprijinul U.AP. care va 
decide componența și structura 
acestor expoziții. Nu vor fi ad
mise acele manifestări care nu 
vor avea girul U.A.P. Din infor
mațiile pe care ni le-a pus la 
dispoziție această instituție, 
semnalăm, începind de la 1 iu
lie pină la sfîrșitul sezonului, ex
poziții de pictură, grafică, sculp
tură și arte decorative (cerami
că. tapiserie, podoabe), care se 
vor organiza la Mamaia (Hotel 
„Internațional", „Perla”, „Pa
tria", „Tomis“, „Bicaz", „Ve
nus"), la Eforie (Clubul central 
Eforie-Nord) și Mangalia (Ca.-a 
de cultură a stațiunii). Dintre 
participanți, circa 40 pentru în
treg sezonul, putem aminti ală
turi de tineri și talentați absol
venți ai institutelor noastre de 
artă pe C. Baciu, A. Podoleanu, 
F Bartok, C Foamete, M. Ște- 
fănescu, E. Apostolescu, D. Pe
trescu, V. Preda, C. Romeliu, 
L. Axinte, N. Roșu, D. Negoescu, 
V. Timofte, L. Stoicovici. Lucră
rile prezentate vor fi extrem 
de accesibile, la prețuri conve
nabile și de dimensiuni reduse, 
destinate deci interioarelor, toc
mai pentru a facilita între altele 
achiziționarea lor. Remarcăm în 
acest an o dată cu mărirea spa
țiului de expunere și o exigen
ță sporită față de calitatea lu
crărilor prezentate, față de com
ponenta „echipei" de artiști — 
toți membri ai U.A P. — care 
își vor prezenta creația pe Li
toral.

Ceram istul Patriciu Mateescu, 
secretarul U.A.P. ne-a vorbit 
despre „crearea unui Centru in
ternațional de ceramică, căruia 
i se preconizează titulatura de 
Fundație Hamangia în aminti
rea prestigioasei și străvechei 
culturi cu același nume. Lucră
rile pentru realizarea acestui 
Centru situat între Constanta și 
Mamaia, care va fi gata in 1972 
au și început deja. Aici vor fi 
prezenți, vară de vară, artiști ro
mâni și străini, care vor realiza 
lucrări de mari dimensiuni, des
tinate spatiilor verzi, și lucrări 
decorative pentru interior, care 
vor experimenta noi prototipuri 
industriale, de serie mare. Din
colo de inestimabila experiență 
artistică, de o mai bună cunoaș
tere între artiști, și a acestora 
de către public, Litoralul se va 
îmbogăți cu lucrări de valoare, 
lucrări care Ia sfîrșitul fiecărui 
colocviu vor rămîne în patrimo
niul organizatorilor. Pentru 1971 
intenționăm, cu caracter de ,.a- 
vanpremieră" organizarea între 
1 august — 1 septembrie un Se
minar national de ceramică la 
Medgidia, asemănător taberei de 

sculptură de la Măgura, care ne 
va permite „repetarea" și înțe
legerea „pe viu" a unei serii în
tregi de aspecte concrete, legate 
de viitoarea noastră activitate.

C. R. CONSTANTINESCU

ÎNSEMNUL CONCU- 
RENȚILOR MECANIZA
TORI

însemnul „Participant la olim
piada tinerilor mecanizatori — 
ediția anului 1971“, este purtat 
anul acesta în județul Prahova 
de 140 de tractoare. El ii face 
si în acest fel cunoscuti pe par- 
ticipanț'i la cea mal cuprinză
toare acțiune profesională orga

nizată de comitetul județean 
U.T.C. in mediul rural. Statutul 
de participant la olimpiadă pre
tinde realizarea unor indicatori 
âe plan superiori celor planifi
cați atit la volumul lucrărilor 
executate, la calitatea acestora 
cit și la cheltuieli de producție 
și timpul efectiv lucrat în braz
dă : pretinde cunoașterea și de
prinderea de a lucra cu toate 
mașinile aflate în sistema sec
ției ; pretinde studierea literatu
rii de specialitate. Desfășurată 
de-a lungul a nouă luni de zile, 
olimpiada Va cuprinde la dosa
rul ei realizările în producție ale 
mecanizatorilor cit și probele 
practice pe secții, pc S.M.A. și 
I.M.A. Ciștigatorii vor fi de
semnați dintre cei ce acumulea
ză cel mai mare număr de punc
te și răspunsurile la proba teo
retică.

N. C.

SÂPTAMÎNA VIITOARE 
RALIUL ROMÂNIEI

La sfîrșitul săptăminii viitoa
re se va desfășura cea mai im
portantă competiție automobi
listică internă — Raliul Româ
niei. Conform noului său regu
lament, in acest an au dreptul 
să participe numai cei clasați 
în unul din raliurile locale sau 
care au abandonat dar au luat 
startul la cel puțin două din a- 
ceste competiții. Se speră in 
participarea a cel puțin 40 de 
echipaje.

Startul se va da vineri 2 iu
lie, din București. La ora 20,01 
prima mașină va porni din fata 
Hotelului Intercontinental spre 
Pitești (pe autostradă) unde va 
ajunge la 21.33. De aici concu- 
rentii intră intr-un circuit de 
circa 1000 de kilometri, pe care-1 
vor parcurge de două ori. Ast
fel ei vor trece prin Cîmpulung 
(22.21), Kișnov. Firiul Rece, Pre

deal, Brașov (0,11), Tg. Mureș 
(2,53), Gheorghieni, Bicaz. Tg. 
Neamț, Piatra Neamț (7.34), din 
nou Bicaz, Lacul Roșu, Gheor
ghieni (8,54), Miercurea Ciuc 
(9,42), Brașov, Cimpulung (12,21). 
Aici urmează un timp de odihnă 
de patru ore, după care, la 16,31, 
echipajele vor lua din nou star
tul pe același traseu. La întoar
cere ele vor depăși Cîmpulun- 
guI-Muscel, trecînd prin Pitești, 
Găești, Tîrgoviște, Bilciureșii. 
urmînd să ajungă în Capitală 
duminică dimineața în jurul o- 
rei 8.30. în colaborare cu orga
nele de miliție se studiază po
sibilitatea organizării unui cir
cuit de viteză in jurul pavilio-

r—r-î

HELLO DOLLY : rulează la Pa
tria (orele 9,30; 13; 16,30; 20).

LA REVEDERE, PRIETENE : 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Scala (orele 8.45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15);
Stadionul Dinamo (ora 20,30).

ESOP ; rulează la Capitol (o- 
rele 16,30; 18,45; 21).

1N ARȘIȚA NOPȚII : rulează 
la Capitol (orele 9,30; 11,45; 14).

DIN NOU DESPRE DRAGOS
TE : rulează la Central (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

100 DE DOLARI PENTRU ȘE
RIF ; rulează la Festival 
(orele 9,15; 12; 15,30; 18,15; 21),
Feroviar (orele 9.15; 12; 15,15; 18; 
20,45), Excelsior (orele 9.30; 12.15: 
15,15; 18; 20.30). Modern (orele 
8,45; 11,30; 14,15; 17; 20), Grădina 
Modern (ora 20,30).

SPRIJINIȚI-L PE ȘERIF ; ru
lează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18 45; 21), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Favorit (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20,30),  Grădina Doina (ora 20.30), 
Grădina Capitol (ora 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Victoria (orele 
9, 12,30; 16; 19,30). Arta (orele 9; 
12,30; 16), Gloria (orele 9; 12.30;
16; 19,30), Aurora (orele 9; 12,30; 

nului E.R.E.N. întregul traseu al 
Raliului României măsoară 2287 
kilometri. Mediile orare oscilea
ză între 60 și 75 km pe oră. Cea 
mai lungă etapă are 162 de km. 
Cea mai scurta 22 km. Revista 
„Autoturism" a oferit 50.000 de 
lei pentru preuiii, la care se vor 
adăuga sumele puse la dispozi
ție de A.C.R. Se preconizează 
ca locul 1 iu clasamentul general 
să fie dotat cu uu premiu de 
15 000 lei. Este un element im
portant, stimulator pentru con- 
curenți, care a lipsit pîrtă in a- 
cest an competițiilor noastre 
automobilistice.

A. B.

O STATUIE ASCUNSĂ
Galațiul a fost primul oraș din 

țară care a ridicat în ochii ad
mirației publice o statuie a iui 
Eminescu, cu prilejul împlinirii 
a două decenii de la moartea 
acestuia. Opera sculptorului 
Frederich Storck, statuia a fost 
cioplită într-un' bloc de marmu
ră albă și amplasată într-un mic 
parc din centrul orașului, care 
cu timpul a luat numele mare
lui poet. în primăvara acestui an, 
o modificare edilitară a impus 
o nouă amplasare a statuii. 
Inexplicabil, forurile culturale 
din oraș nu i-au găsit alt loc 
decît în dreptul intrării Teatru
lui de stat, după niște copaci cu 
coroane bogate. Din stradă ză
rești o porțiune din spatele sta
tuii. Cu alte cuvinte, statuia lui 
Eminescu a fost ascunsă, lăsată 
în umbră. Și asta în timp ce 
Galațiul dispune de un loc cu 
totul excepțional pentru ampla
sarea statuii marelui poet : fa
leza. Da, pe faleză, acolo unde
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„ÎNDOIELI Și CERTITUDINI"
A apărut în librării o carte semnată de academicianul 

Gr. Moisil : „îndoieli și certitudini". Este o carte scrisă 
cu evidentă plăcere și inteligență de un matematician 
pentru care lumea ar putea fi, și probabil este, foarte 
bine și desăvîrșit adunată intr-o sublimă, dar abia știută 
ecuație. Cineva care o răsfoiește în fugă o poate părăsi 
ciispat pc raftul librăriei descoperind intimplător com
plicate formule matematice, grafice, statistici, diagra
me. Dar nu aci stă puterea și adevărul acestei cărți. îna
inte de orice, desigur, este pasiunea nestăvilită, debor
dantă a profesorului de matematică, de o savoare rar in- 
tilnîtă în publicistica noastră, pentru știința matematicii 
ajunsă azi, aproape surprinzător dar de la sine ințeles, 
in situația de a explica și a judeca felurite și minunate 
lucruri, de la economie la lingvistică, de la arheologie la 
filozofie. Vine apoi — și fără îndoială că numai acum va
loarea ți utilitatea unei astfel de cărți se justifică și se 
impune ți iarăși numai acum se înțelege mult mai mult 
și mult maj exact și 
deschisă, totală în ceea 
felul în care omul de 
prin capacitatea sa de 
pant activ, neliniștitor, 
al societății noastre.

Si'.îtem uneori martori Ia chinuite și stereotipe decla
rații de preocupare pentru mulțimea de întrebări și ne
voi pe care o societate ca a noastră și le pune sau și Ie 
descoperă. Sintem uneori martori Ia apariții literare sau 
chiar evenimente artistice care mărturisesc în mod ex
pres asemenea preocupări. Dar tot în atîtea rînduri, a- 
cciași oameni, de bună credință și făcînd sincere eforturi 
de acoperire în concret a cuvintelor rostite, rămîn prinși 
în capcana comodă și sigură a știutului, a verificatului, a 
acceptatului etc. Dar tot în atitea rînduri, nu totdeauna 
însă la timp și nu este aici locul pentru a găsi un plus 
de explicații acestor intîrzieri, acea literatură aparent 
preocupată de ceea ce e nou, se compune, paradoxal, din 
vagi și insolite comentarii in marginea fie a comporta- 
mentismului bolnăvicios, fie a indivizilor fără prea multă 
identitate socială rătăciți în mizerii, sufocați de propria 
lor neputință și abandonare. în astfel de situații, promi
siunea inițială se vede compromisă dacă nu intactă. In 
astfel de situații cuvintele și faptele își risipesc fireas
ca și necesara legătură, se îndepărtează unele de altele, 
încep să fie în sine, bune sau rele, adevărate sau minci
noase, ale cuiva sau ale tuturor, nicicînd însă reciproc 
împlinite, nicicînd însă (sau abia la răstimpuri) desăvîr- 
șindu-se, nicicînd însă ceea ce știm și vrem să fie.

și iată, ignorind jovial literatura, prefăcîndu-se că nu 
știe legile nescrise ale publicisticii, profesorul academi
cian Gr. Moisil adună sub cartezianul titlu „îndoieli și 
certitudini" un număr nu foarte mare de tablete publi
cate în „Viața economică" sau scrise ulterior și face po
litică cu aceeași pasiune și același entuziasm cu care a 
făcut și va continua să facă matematică. Nimic falsificat, 
nimic contorsionat, cuvintele sînt cuvintele tuturor, fap
tele sînt arătate așa cum au răzbit să fie, emoția se 
naște din cunoaștere, meditația, din adevărul dezvăluit 
cu fiece filă, eu fiece rînd. Prezența în timp, pentru că 
aceasta este concluzia ultimă a cărții adresate „cititoru
lui necunoscut" — iată deci ce propune simplu, ca între 
oameni ai aceluiași timp și ai aceleiași năzuințe, profe
sorul și academicianul Gr. Moisil.

iiult mai convingător angajarea 
ce numim obișnuit actualitate — 
știință se face prin opera sa și 
discernămînt și inovație pariici- 
la existența și la mersul înainte

16; 19,30), Grădina Aurora (ora
20.15) , Grădina Arta (ora 20,15), 
Grădina Festival (ora 20,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Lumina (orele 9; 12,30; 
16; 19.30).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Doina (orele 11,30; 14;
16,30).

REGELE LEAR : rulează la 
Doina (ora 19,30).

APA CA UN BIVOL NEGRU : 
rulează Ia Timpuri Noi (orele 
9—17 în continuare) ; PROGRAM 
DE FILME DOCUMENTARE : 
(orele 18,45; 20,15).

IUBIRE : rulează la Buzești (o- 
rele 15,30; 18), Grădina Buzești 
(ora 20,30).

FACEREA LUMII : rulează la 
Dacia (orele 8,45—20 în continua
re), Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

DA-I ÎNAINTE. COWBOY : ru
lează la Grivita (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis (ore
le 9; 11,15- 13,30; 16: 18,30). Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Grădina Herăstrău
(ora 20,30). Grădina Tomls (ora
20.15)

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-1 
AȘA 7 ; rulează la Bucegl (orele 
15,15; 18; 20.30), Miorița (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20), Grădina
Bucegt (ora 20,30).

PRINTRE COLINELE VERZI : 

privirile neclintite ale genialului 
poet pot să privească încontinuu 
necuprinsul, curgerea eternității, 
adeseori cîntată de el cu inega
labilă măiestrie.

I. chiric

feVACANȚĂ j
TABĂRA INTERNA
ȚIONALĂ DE LA TIMI
ȘUL DE SUS

Marti, la Timișul de Sus, în 
județul Brașov, au venit, pentru 
a-și petrece concediul tineri și 
tinere de diferite profesii din 
tară și de peste hotare. Tabăra 
internațională de vară organiza
tă de Biroul de Turism pentru 
Tineret și-a primit oaspeții săr
bătorește.

Itinerarii turistice inedite. în- 
tîlniri cu renumiti oameni de 
știință și cultură, jocuri în aer 
liber, seri de dans vor constitui 
principalele acțiuni organizate 
pentru cei aflați în concediu la 
Timișul de Sus. în anul trecut, 
aici și-au petrecut vacanta ti
neri din 10 țări ale Europei și 
Africii.

ADINA VELEA

CĂTRF un tînAr

volumul aflat în curs de apa
riție la Editura politică, ar.ga- 
zeajă un dialog viu cu cititorii 
asupra unor probleme de real 
interes : răspunderea civică și 
socială, alegerea profesiei, a 
drumului în viață, realizarea 

personalității umane printr-o
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CONSTANTIN STOICIU

rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45: 20).

BUTCH CASSIDY ȘI SUN
DANCE KID : rulează la Unirea 
(orele 16; 18,15), Popular (orele 
15,30; 18; 20,15), Rahova (orele 
15,30; 18; 20,15), Grădina Unirea 
(ora 10,30).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Lira (orele 
15,30; 18), Grădina Lira (ora 20.15).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 19,15).

SERATA : rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15), Ferentari
(orele 15,30; 17,45; 20).

ELEFANTUL SLOWLY : rulea
ză la Glulești (orele 15,30; 17,45; 
20), Floreasca (orele 16; 18,15;
20,30).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA ; rulează la Pacea (orele 
16; 19).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Crîngașl (orele 15; 19), Vltan (ora 
16). Grădina Vltan (ora 20,15).

CAZUL C. L : rulează la Vol
ga (orele 9.15: 11,15: 13,30; 15,45:
18: 20.15).

BATALIA DE PE NERETVA 
rulează la Flacăra (orele 15,30: 
191. Viitorul (orele 16: 19.30).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Munca 
(orele 15,30; 18; 20,15). 

muncă neobosită, pericolul iner
ției, al delăsării și chiulului. A- 
utorii pledează pentru valorile 
și virtuțile morale ale societății 
noastre, pentru cultivarea ținutei 
civilizate a tinerilor cetățeni ai 
tării noastre.

CONVORBIRI DESPRE ARTA

de Marcel Breazu, lucrare 
pregătită pentru apropiata apa
riție in aceeași editură, urmea
ză volumului „Dialoguri despre 
artă", publicat anul trecut și 
care prezintă aspecte referitoa
re la procesul de creație și de 
receptare a operei de artă De 
data aceasta, autorul, ca urmare 
a numeroase scrisori, l-a înlo
cuit pe interlocutorul imaginar 
din „Dialoguri" cu interlocutori 
în majoritatea lor tineri, care 
și-au manifestat prin scrisori 
dorința să cunoască și alte as
pecte de teorie, istorie și criti
că de artă. Cele șaizeci de con
vorbiri din acest volum abor
dează teme in măsură să con
tribuie la educația estetică a ti
neretului, cum sînt : „Unicatul 
artistic și judecata generaliza
toare*. „Nevoia de criterii", „Fe
tișul faptului și fetișul teoriei", 
„Faptul de viață și detaliul ar
tistic", „Pseudoartistul și pseu- 
doiubitorul de artă", „Esența 
artei", „Arta literaturizată", 
„Modernitate abstractă și mo
dernitate concretă". „Arta viito
rului". „Arta cinetică", „Arta și 
ținuta morală etc.

N. T.

CONCURSUL 
„NICOLAE LABIȘ" 
LA A TREIA EDIȚIE

Ea Suceava a început cea de-a 
treia ediție a Concursului de 
poezie „Nicolae Labiș", mani
festare menită să descopere noi 
talente și să promoveze creația 
patriotică inspirată din marile 
realizări ale poporului nostru. 
Concursul se adresează tinerilor 
poeți din întreaga țară care nu 
au depășit vîrsta de 25 de ani 
și care n-au publicat volume de 
versuri.

Ca și în edițiile precedente, 
zilele de încheiere a concursu
lui — prevăzute pentru ultima 
săptămină a lunii iulie — vor 
prilejui organizarea unor ample 
manifestări culturale (seri lite
rare, recitaluri de versuri, în- 
tîlniri cu scriitorii) la Suceava, 
Mălini și Fălticeni.

Lucrările premiate ca și aele 
mai valoroase creații selectate 
de juriu vor fi reunite și edi
tate într-un caiet de poezie.

NOI EDIFICII 
SOCIAL-CULTURALE 
LA BACĂU

Municipiul Bacău, care a cu
noscut în ultimii ani o dezvol
tare ascendentă pe plan urba
nistic, va fi înzestrat cu noi Și 
moderne edificii social-culturale 
și edilitare. Astfel, pe locul unor 
case insalubre și spații virane au 
început lucrările de construcție 
a 5 000 de apartamente, a unui 
palat al sporturilor, cu o capa
citate de 3 000 locuri, a două 
grădinițe și a altor clădiri de in
teres obștesc. Palatul sporturi
lor, de pildă, este proiectat și 
conceput într-o manieră oare să 
permită utilizarea lui ca cine
matograf și sală pentru mani
festări culturale șl sociale, în 
care caz va putea găzdui peste 
5 000 de oameni. Alături de ti
nerele cartiere, Cornișa, Parc, 
Grivița și Letea încep să se 
contureze alte două zone edili
tare, cunoscute sub numele de 
Cremenea și Milcovul, unde se 
vor înălța blocuri însumînd 
peste 5 000 de apartamente, ci
nematografe, spații comerciale 
și de servire, unități sanitare, 
școli, grădinițe și creșe.

A apărut nr. 5 al 
REVISTEI DE FILOZOFIE

ULTIMA RELICVA : rulează la 
Laromet (orele 15,30: 17,30; 19,30).

ESCROC FĂRĂ VOIE : rulează 
la Cinemateca — Union (ora 9) ; 
EXPRESUL COLONELULUI VON 
RYAN (orele 10,30, 12,30; 14,30) ; 
TOPKAPI (ora 16,30).
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Opera Română (La Arenele 
Romane) : TRAVIATA — ora 20; 
Teatrul de Operetă : MY FAIR 
LADY —- ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Studio) : CÎND 
LUNA E ALBASTRĂ — ora 20; 
Teatrul Mic : CUM SE JEFUIEȘ
TE O BANCA — ora 20; Teatrul 
,,C. Tănase“ (Sala Savoy) : MI
CUL INFERN — ora 19,30- (La 
Grădina Boema) : LA GRĂDINA 
CĂRĂBUȘ — ora 20; Teatrul 
„Ion Vasilescu" (La Teatrul de 
vară „Herăstrău") : REVISTA LA 
VOLAN — ora 20; (La Teatrul 
de vară „23 August") : FLOARE 
DE CACTUS — ora 20; Ansam
blul „Rapsodia Română" : LA 
IZVOARE DE FRUMUSEȚE — 
ora 18,30; Teatrul Giulești : CO
MEDIE CU OLTENI — ora 19,30.

în finala „Cupei României^

DINAMO SI STEAUA 
SE INTILNESC PENTRU A 
TREIA OARA CONSECUTIV 
Steaua-„U“ Cîuj 4-0 (2-0)
După un incepuit mai furtu

nos, după ce Steaua a luat con
ducerea cu 2—0 prin golurile 
înscrise in min. 11 de Dumitrii! 
III — șut de la distantă — și 
în min. 15 de Pantea, deci după 
ce soarta acestei partide părea 
pecetluită, pe teren s-a instau
rat liniștea unui joc destinat 
trecerii timpului, venirii minu
tului 90.

într-o partidă de tradiție, 
universitarii clujeni au foist, 
ieri, de nerecunoscut. Ei n-au 
pus nici un fel de probleme, 
nici un moment, echipei militare 
care, beneficiind de forma bună 
pe care a prins-o la acest sfîr
șit de sezon și-a tinut la res
pect adversarii ca pe un copil 
docil, jucind. economicos și for- 
țind ritmul după bunul său 
plac. Văzînid replica atit de pa
lidă și inconsistentă a studen
ților. antrenorii Stelei au operat 
schimbări în dorința de a-și 
odihnii oamenii de bază. Dar 
forța de atac, ca și dominarea 
în joc a echipei militare n-a 
scăzut deloc prin introducerea 
jucătorilor tineri, Adenei și 
Marcu în locul lui Iordănescu 
și, respectiv, Dumitriu, în min. 
50 Vigu ridică scorul la 3—0

Dinamo-Metalul
Un proverb spune că „cine 

fuge după doi iepuri, nu prinde 
nici unul". Duminică, la Cluj, 
Dinamo a prins un „iepure" 
(campionatul) infirmind aplica
bilitatea sus menționatului pro
verb în fotbal, iar prin victoria 
de ieri, obținută in fata Meta
lului. și-a depus candidatura și 
lă ciștigarea Cupei.

încurajată de prezența în te
ren a lui Nunweilîer III (refă
cut într-un timp mult mai scurt 
decât se bănuia) și animată de 
dorința revanșei, echipa Di
namo pornește din primele mi
nute la atac. Se joacă dur, cu 
Dinu, Dumitrache și Lucescu In 
rolurile principale ! Fotbaliștii 
de la Metalul nu se laisă mai 
prejos deimonstrînd în cîteva 
situații că stăpinesc binișor teh
nica faultului ; îndeosebi fun
dașul central stingă, Apostol. 
Dinamo atacă, dar haotic, la în- 
tîmplare, cu mingi „azvîrlite" 
sus, în careul advers. Primul 
gol vine în mm. 29. Apostol 
tine mîinile depărtate de corp 
de parcă vrea să deodleze și 
mingea, — șutată de Sălceanu 
spre poarta părăsită de Ma- 
tache — li întâlnește mina. Pe
nalty dar. Oaspeții protestează 
în zadar, căci fie cu sau fără 
intenție hențul nu putea fi 
sancționat decît prin lovitură

• TENISMENUL român Ion 
Țiriac s-a calificat pentru tu
rul trei al probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului de 
la Wimbledon. în turul doi, Ion 
Tiriac l-a întîlnit pe jucătorul 
neo-zeelandez Brian Fairlie pe 
care l-a învins în patru seturi : 
6—3, 6—3, 7- 9, 8—6.

• CAMPIONATELE europene 
de haltere au continuat la Sofia 
cu întrecerile categoriei ușoară. 
Titlul de campion a revenit po
lonezului Baszanowski — 450 kg 
la toalul celor 3 stiluri. Pe locul 
doi s-a clasat compatriotul său 
Kaczmarek — 435 kg, iar pe

• ® @ O • •
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PROGRAMUL I

• 17,30 Deschiderea emisiunii 
• 18,30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. Cum 
șl unde se parchează ; cum se 
respectă Indicatoarele de oprire 
șl parcare Interzisă ; indicatoare 
amplasate în locuri nepotrivite 
parcării ; fantezia unor conducă
tori auto o 18,50 Timp șl anotimp 
în agricultură. La ordinea zilei : 
secerișul • 19,15 Publicitate
o 19,20 1001 de seri • 19,30 Tele
jurnalul de seară. Sport 
e 20,10 15 minute despre sănăta
tea dv. 0 20,25 Antologia umo
rului : Petiția de Tudor Mușa- 
tescu • 21,00 Interpretul săptă-
mînli : Doina Badea • 21,20 Ca
dran internațional. Comentarii, 
documentare, reportaje din actua
litatea internațională • 22.00
Opinia dv. Ce, cît și cum tradu
cem 7 a 22,45 Telejurnalul de 
noapte.

PROGRAMUL II
a 20,10 Punct-Contrapunct e 

21,05 Film artistic : salvatore 
Giuliano. 

iar în min. 78 Aelenei stabileș
te rezultatul final : 4—0. Un a- 
semenaa scor, dnd el rezultă 
dintr-o -confruntare în care sânt 
angajate două echipe de aceeași 
categorie, spune totul. Rar i-am 
văzut pe clujeni jucind mai in
dolent și neputincios ca ieri. 
De-a lungul întregii partide 
n-au avut decât două ocazii mai 
clare — Adam, min. 66 și Barbu 
min. 72 — ratate și acestea fără 
nici o părere de rău. Dacă la 
mijlocul terenului a<u combinat 
și au legat oarecum jocul, in 
fazele de poartă ei nu se mai 
găseau cu pasa decisivă. Barbu, 
Adam, Uifăleanu și Anca n-uu 
făcut dec.it să încerce acțiuni 
pe cont propriu. Oricum ei ne- 
fiind „oameni invizibili" ca să 
treacă prin zid — și ce zid 
strașnic — n-au izbutit nici
odată. Inexplicabilă lipsa lor 
de voință și ambiție în a-și a- 
păra mai onorabil șansa și de a 
eviita înscrierea pe cartea de 
vizită a unui scor de surclasare. 
Suporterii, gazde, ni s-au părut 
neospitalieri prin manifestănle 
la adresa învinșilor.

C. V.

5-1 (10)
de la 11 m, din moment ce lo
vind balonul cu mina Apostol 
și-a creat avantaj. Dumitrache 
a executat frumos, trimițind 
mingea sus sub bara transver
sală.

Divizionarii B au o bună pe
rioadă de joc între minutele 
45 și 55, interval pe care Ian- 
cu ratează o fantastică ocazie 
de gol. Dinamo revine în atac 
și obține golul doi, în min. 61. 
Autor Sălceanu, coautor Dinu. 
Radu Nunweilîer realizează în 
min. 67 cea mai frumoasă fază 
a meciului. Driblează trei ad
versari și de la circa 20 m de 
poartă trimite o „ghiulea" care 
se oprește în plasă : 3—0 și
meciul este jucat. Pină la flu
ierul final campionii fac de
monstrație ; joacă mingea cit 
și cum vor. Dumitrache ridică 
scorul la 4—0, Troi îl coboară 
la 4—1 și, în sfîrșit, în ultimul 
miniut de joc, Doru Popescu îl 
stabilește la 5—1.

Așadar, Dinamo a ajuns în 
finala „Cupei României" jucînd 
numai în companie unor adver
sari din divizii inferioare : Au
rora Urziceni (campionatul ju
dețului Ilfov). Chimia Făgăraș 
(Div. C.), Progresul Brăila și 
Metalul București (ambele din 
Div. B).

DUMITRU VIȘAN

locul trei sportivul maghiar Ma
tey — 432,500 kg. După cea de-a 
patra zi a campionatelor, în cla
samentul pe țări conduce Po
lonia — 32 puncte, urmată de 
Ungaria — 20 puncte, Bulgaria — 
12 puncte, U.R.S.S. — 10 puncte, 
România — 4 puncte, Suedia — 
3 puncte etc.

0 DUPĂ PRIMA zi a meciului 
triunghiular de atletism Româ- 
nia-Finlanda-R.S.S. Estonă, care 
se desfășoară la Helsinki, pe sta
dionul olimpic, atleții români 
conduc cu 54—51 puncte în fața 
celor finlandezi, în timp ce e- 
chipa Finlandei este în avantaj 
cu 62—49 față de echipa estonă. 
O comportare bună au avut din 
echipa română săritorii în înăl
țime Șerban loan și Csaba Doza, 
clasați pe locurile 1—2 cu ace
lași rezultat : 2,14 m. Viorel 
Suciu a cîștigat proba de 110 m 
garduri cu timpul de 13” 9/10, 
iar Mircea Neamțu a trecut pri
mul linia de sosire la 1 500 m 
plat, cronometrat cu 3’46” 1/10. 
Proba de 10 000 m a revenit fin
landezului Seppo Tuominen în 
28T7”2/10. în proba de arun
care a ciocanului, pe locul întîi 
s-a clasat Miettinen (Finlanda) 
— 64,38 m, urmat de Schneider 
(România) — 63,32 m.

F. C. Argeș- 
PetroM 
2-0 (0 0)

La Pitești într-un meci con- 
tînd pentru ultima etapă a cam
pionatului diviziei A la fotbal, 
echipa locală F.C. Argeș a dispus 
cu scorul de 2—0 (0—0) de Pe
trolul Ploiești. Golurile au fost 
marcate de Pigulea în minutele 
64 și 84. în minutul 55, Frățilă 
(F.C. Argeș) a ratat o lovitură 
de la 11 m.

Redactorul paginii 
NICOLAE COȘOVEANU
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE, 

CONDUSE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎN R.P. MONGOLĂ

mai prieteniei Moim-RuimiE
(Urmare 'din pag. 1)

tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer și a celorlalți membri 
ai delegației române, precum 
și a tovarășului Jumjaaghiin 
Țedenbal, a soției sale, Anas
tasia Filatova Țedenbal, a to
varășului Jamsaranghiin Sam-

PRINTRE COOPERATORII
UNEI AȘEZĂRI DE IURTE

(Urmare din pag. 1)

venit anual de peste un milion 
de tugrici. Uniunea se preocupă, 
în prezent, de traducerea în via
ță a sarcinilor trasate de partid 
privind dezvoltarea intensivă în 
noul cincinal 1971—1975 a creș
terii animalelor, ramură deosebit 
de importantă a economiei na
ționale. Directivele Congresului 
al XVI-a al P.P.R.M. prevăd, în 
acest sens, creșterea numărului 
cornutelor de la 20 la 25 de mi
lioane, precum și sporirea cu 15 
la sută a producției de lapte.

Răspunzînd la o întrebare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
gazdele arată că iarna hrănesc 
vitele cu furaje concentrate și cfl 
peste jumătate din vitele care 
vara pasc nepăzite sînt adăpos
tite iarna în grajduri speciale.

Este apoi prezentată oaspeților 
mulgătoarea fruntașe Abirmit, 
Erou al Muncii Socialiste, care, 
lucrînd într-o gospodărie de stat, 
a cerut să fie trimisă la această 
uniune agricolă pentru a împăr
tăși cooperatorilor din experien
ța sa. 

Pe Litoral, la Mamaia

bu și a celorlalți conducători 
do partid și de stat mongoli, 
întreaga asistență aplaudă cu 
căldură. Se intonează imnurile,, 
de stat ale celor două țări.

Luînd cuvîntul, tovarășii 
Jumjaaghiin Țedenbal și 
Nicolae Ceaușescu au adresat

In încheierea discuției, gazdele 
mulțumesc oaspeților români pen
tru cinstea pe care le-au făcut-o 
vizitînd așezarea lor.

„Doresc, spune tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, să a- 
dresez salutul meu președintelui 
și membrilor uniunii, precum și 
familiilor lor, și să le transmit, 
totodată, un salut din partea co
operatorilor români. Tuturor vă 
urez multă sănătate și fericire. 
După cîte am aflat, dumneavoas
tră obțineți rezultate bune. De 
altfel, de-a lungul întregului 
drum, precum și aci am văzut 
multe animale. Vă felișit din toa
tă inima pentru rezultatele obți
nute și vă doresc succese și mai 
mari".

După ce se fotografiază în 
fața iurtei împreună cu ospita
lierele gazde, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, ceilalți oas
peți sînt invitați să asiste la tra
diționalele întreceri sportive 

mongole, care reunesc, după cum 

spun localnicii, „cele trei vitejii 
bărbătești" — lupta corp la corp, 

cele mai bune urări de noi vic
torii în construcția socialistă, 
în dezvoltarea și înflorirea Ro- 
mânipi socialiste și Mongoliei 
populare, pentru întărirea co
laborării și prieteniei dintre 
cele două partide, țări și po
poare.

tragerea cu arcul și concursul că
lăreților, la care participă numai 
copii, precum și la dresarea unui 
cal sălbatic prins cu arcanul.

întrecerile, desfășurate după 
ritualul străvechi, sânt urmărite cu 
atenție de oaspeți, care răsplă
tesc cu aplauze măiestria remar
cabilă a participanților. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu înmânează da
ruri luptătorilor și arcașilor care 
s-au dovedit cei mai buni, pre
cum și învingătorului în cursa de 
călăreți, o fetiță de 10 ani, și al
tor virtuoși ai acestei întreceri, 
dintre care cel mai mic abia a 
împlinit... 5 ani.

în aclamațiile și uralele celor 
prezenți la această veritabilă săr
bătoare populară, oaspeții își iau 
rămas bun de la locuitorii așeză
rii de iurte, reîntorcîndu-se, îna
inte de amiază, la Ulan Bator.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

ION MĂRGINEANU 
ROMULUS CAPLESCU 
GHEORGHE CIOBANU 
Foto: ANGHEL PASAT

grafie mai amplă, schița bio
grafică a ceea ce oamenii de pe 
malul Begăi numesc astăzi, cu 
matură mîndrie, în modul cel 
mai firesc, uzina noastră, adică 
Uzina „Electromotor" din Bd. 
Republicii, 21.
. Ianuarie 1931 i ia ființă „Pri

ma Fabrică Română de Valțuri 
— Frații Friederich S. A." (fon
dată, de altfel, încă din 1876, ca 
atelier de reparat mașini). Cu 
un capital de trei milioane lei, 
vechea orînduire își lustruia, în 
România, încă un obraz al „teh
nicii înaintate". Literele sar 
țanțoșe, noțiunile se umflă în 
sensuri nejustificate : 9 clădiri
(nouă !) acoperind ateliere de 
strungărie, montaj, tîmplărie, 
turnătorie, sudaj, șlefuit și ca- 
nelat valțuri, bașca magazii, cu
rățătorii și alte acareturi, totul 
însumînd o suprafață, nedesfă
șurată, de... 900 metri pătrați ! 
Niciun cuvînt, însă, despre în
căperile strimte, lipsa de lumi
nozitate și ventilație, despre 
condițiile grele de muncă. Ci
tez din monografie t „în nici un 
plan (al lui Friederich, n. n.) nu 
au fost prevăzute vreodată mo
dernizări ale operațiilor grele, 
vreo măsură de protecția mun
cii, baie ori sală de mese ; în 
schimb, cu profitul smuls, pa
tronul aduce specialiști arhitecți 
și grădinari care să-i transfor
me și să-i înfrumusețeze vila 
proprie și parcul cu lac și spe
cialități de arbori".

La scurt timp de la înființa
re, de pe porțile faimoasei fa
brici ies și binefăcătoarele pro
duse industriale i mașini de mo- 
rărit și pompe pentru fîntîni ! 
Pentru a rezista „puternicei 
concurențe", fabrica (denumită 
între timp „Industria fierului 
S.A.R." !) fuzionează cu „Bri- 
tania", ultima aducînd pe teri
toriul celei dintîi o zestre de 75 
de muncitori și o situație fali
mentară. Deși „nu au intervenit 
modificări" (citiți : nici o îm
bunătățire, atît în ceea ce pri
vește dotarea cu utilaje, cît și 
condițiile de lucru), deși profi
lul a rămas „aproximativ ace
lași", s-a diversificat totuși ga
ma produselor prin : instalații 
de fabricat ulei, motoare elec
trice de putere mijlocie, com- 
presoare mici pentru vopsitorie 
duco, sirene, alte produse mă
runte, după comandă.

Aceasta era situația Ia 11 iu
nie 1948, în momentul actului 
naționalizării. Cu această zestre 
deveneau stăpîni pe propria lor 
muncă cei 140 de muncitori ti
mișoreni. Și, devenind stăpîni 
pe munca lor. ei erau de-acum 
și stăpînii propriei soarte ; noi
le relații, socialiste, schimbînd 
din temelii societatea, făceau 
din ei, din clasa muncitoare — 
clasă conducătoare în stat. „A- 
tunci cînd ni s-a spus : Uzina 
este a voastră, cum veți îngri
ji-o, așa o veți avea! — îmi re
lata tovarășul Vasile Pop, se
cretarul organizației de partid 
din uzină, părtaș la viața uni
tății din anul 1946 — alta a fost 
și pofta de muncă. Desigur, ca 
toți muncitorii, ne iubiserăm 
din totdeauna locul de muncă ; 
pentru că. bun sau rău, ,.ne dă
dea o pîine" Acum. însă, tră
iam alt sentiment : sentimentul 
răspunderii față de un bun ca
re ne aparținea. Nouă și între
gului popor".

Și roadele acestui nou raport 
între om și fabrică nu s-au lă
sat așteptate, productivitatea 
muncii atingînd de la înceout 
cote nebănuite. Tată cît.eva cifre 
care, acum, la două decenii și 
mai bine, au valoare de docu
ment : la numai un an după na
ționalizare. producția globală 
crește de 3.2 ori, pentru ca în 
1950 să fie de peste zece ori 
mai mare decît aceea din 1948! 
Sunetul amplu, înalt, al perfec
țiunii începe să se audă tot mai 
insistent. Este epoca vitezelor 
mari — în raport cu înaintarea 
de melc din trecut — a recor
durilor productive, a „roman
tismului industrial". Iată un 
singur exemplu : din mai și pînă 
în august 1949, deci în numai 
100 de zile, a fost construită și 
dată în exploatare o hală mo
dernă. de 2100 metri pătrați,

Privită de pe Tîmpa, cu o zi 
înainte, U.A.B. mi-a apărut ca 
o cutie de jucării; mașinile 
din curte păreau bune de tras 
cu sfoara. Cîțiva tineri de lingă 
mine, brașoveni, după ce ghi
ciseră, luîndu-se după fum, 
Fabrica de ciment, nu reușeau 
să descopere Uzina de autoca
mioane, atît de neînsemnată 
părea de la înălțimea aceea.

Acum, în timp ce rătăcesc 
prin și printre hale, ateliere 
și topitorii, îmi dau seama că 
uzina ar putea fi socotită un 
mic orășel. Pe o întindere de 
multe hectare, aici lucrează 
peste 15 000 de muncitori. Mă 
conduce și îmi explică, între- 
rupîndu-se din cînd în cînd 
pentru a răspunde la saluturi, 
secretarul U.T.C., Ion lstrate. 
Aflu pe drum că uzina se pre
gătește pentru sărbătorirea se
micentenarului ; se construiesc 
noi hale; în 1975 uzina va 
întrece în mărime Combinatul 
de la Galați; din cei 15 000 de 
muncitori, două treimi sînt ti
neri ; există oameni care lu
crează aici de peste patruzeci 
de ani; da, există și o mare 
fluctuație de muncitori în uzi
nă ; mai ales tineri; vin din 
toate colțurile țării, atrași de 
cîștigurile mari; cei mai mulți 
sînt necalificați; unii, cînd văd 
că e vorba și de muncă, de 
muncă grea, dau bir cu fugiții, 
alții, în schimb, cei serioși, se 
califică și rămîn; sînt destui; 
mai depinde și de cei care îi 
învață...

îl cunosc pe unul dintre „cei 
care învață". Se numește Malea 
Miron și lucrează în uzină de 
șaisprezece ani. Este maistru 
pe linia de montaj motoare și,

UZINA ntni 
dimensiuni afective

luminoasă, aerisită, încălzită, ea 
singură echivalînd, ca suprafa
ță, cu trei fabrici de dimensiu
nea celei preluate la naționali
zare.

între acea primă hală și cea 
construită în cincinalul recent 
încheiat (cu o suprafață de 4 000 
metri patrați), ca între două 
principale borne de referință, 
s-a dus un neîntrerupt dialog al 
muncii, o continuă arcuire în e- 
fort a omului cu locul. 
Drumul perfecționării este 
punctat cu noi succese, în- 
semnînd tot atîtea repere mo
derne ! vechea fabrică de com- 
presoare pentru vopsitori se 
structurează în trei secții rigu
ros profilate : Secția 10 — con
structoare de motoare electrice 
de gabarit mare și diverse ti
puri : Secția 20 — producătoare 
de motoare de gabarit mic, 
dinamuri și relee auto, scule de 
mină și bunuri de larg con
sum : ventilatoare, aspiratoare 
etc. ; Secția pentru produse 
speciale — realizînd motoare 
pentru locomotiva electrică, 
pentru utilaj minier și aparate 
de ridicat, mașini de găurit ma
nuale (monofazice) — această 
secție fiind unicul furnizor, la 
noi în țară, al unor asemenea 
produse. Peste 2 500 de munci
tori. ingineri, tehnicieni și alte 
categorii de lucrători trec zilnic 
prin fața ceasului de pontaj al 
uzinei, ca niște replici vii ale 
clipelor, ale Timpului. Pentru 
că, desigur, istoria, la toate di
mensiunile și în toate domeniile 
o fac oamenii

Tînărul din fața mea rămîne 
oarecum descumpănit, aflînd su
biectul discuției ce i-o propuse
sem. înalt, robust, se fră- 
mîntă sfios pe scaun, strîn- 
gîndu-și pumnii căuș, ca la 
un examen prin surprindere. 
Discutăm despre perfecțiune și 
perfecționare, noțiuni care par 
a nu-i oferi un prea mare pri
lej de discuție, de teoretizare. 
Cel puțin acum, la începutul 
convorbirii. Dacă îl întrebi în
să, despre munca Iui, dacă in
tri în amănunte privind, de pil
dă, exigențele pe care le recla
mă realizarea unui motor elec
tric de mare gabarit, cu calități 
competitive pe piața mondia
lă, atunci lucrurile de schimbă, 
atunci ai în lăcătușul Vasile 
Lungu un interlocutor dibaci, 
pe cît de bun cunoscător al ex
presiilor tehnice la zi, pe atît 
de pasionat.

Plecat din comuna Boca, ju
dețul Timiș, timpul, viața („nu 
știu precis cum să mă explic...") 
îl pun în contact direct cu me
diul muncitoresc, mediu cu ca
re se întîlnește pentru prima 
oară cineva din neamul lui de 
seculari lucrători ai pămîntului. 
Destinul lui capătă, deci, înoă 
de la primii pași sp-e maturi
tate, alte valențe, alte opțiuni. 
După absolvirea școlii profesio
nale „Electromotor" devine 
muncitor în uzină, încredințîn- 
du-l-se lucrări de înaltă exigen
ță tehnică. Un timp i-a fost greu 
desigur. Primul an de fabrică 
l-a aflat încă aplecat peste ma
nual ori iscodindu-1 pe maistru, 
cu o insistență pe care acum, 

GENERAȚII
î.n timp ce ne vorbește, cerce
tează din priviri ce se întîmplă 
la strungurile, frezele, borma- 
șinile din hală. I-au trecut prin 
mîini zeci și zeci de tineri. 
Mulți dintre ei lucrează încă 
acolo. Unii au ajuns maiștrii, 
ca Paraschivescu Gheorghe.

— Eu, povestește maistrul, 
de cum îi văd prima dată, 
încep să le pipăi aptitudinile. 
E mare lucru să lucreze 
omul unde-i place... Dar 
e bine să și cunoască în
tregul proces de producție, 
îmi aduc aminte că, acum 
cîțiva ani, aveam un băiat 
băcăuan. „Măi ficior,, îl în
treb eu, unde ai vrea tu 
să lucrezi ?“ „La orice, zice, 
el, dar vreau numai la 
bormașină, că vreau să mă-n- 
torc acasă și știu că se caută..." 
„Stai, îi zic eu, că la Bacău e 
fabrică de motoare și, dacă 
rămâi aici cîțiva ani, te învăț 
toate operațiile ; cînd te-ntorci 
acasă nu mai ai treabă..." A 
rămas băiatul patru ani și a 
fost printre cei mai buni mun
citori din secție. Iar încrederea 
pe care o pun în toți cei care 
vin aici nu este așa, de florile 
mărului. Trebuie să lupt și să-i 

în discuție, o numește, nu fără 
umor, „încăpăținare de țăran", 
in 1965—1966—1967 este eviden
țiat lună de lună și declarat, Ia 
sfîrșitul fiecărui an, fruntaș în 
producție.

...De curînd, Vasile Lungu a 
împlinit un an de cînd a reve
nit în uzină, după satisfacerea 
stagiului militar. întrebat dacă 
n-ar fi vrut să lucreze în altă 
parte — la urma urmei locuri 
există, un om care-și cunoaște 
meseria este oricînd bine venit 
— replica este la fel de fireas
că i „Nici nu mi-ar trece prin 
gînd ; aici am învățat meseria, 
aici am crescut, m-am format, 
aici voi lucra, aici mă voi per
fecționa" Sunetul perfecțiunii a 
aflat, așadar, în Vasile Lungu, 
un cîmp de vibrație pe măsura 
datelor biografioe ale acestui 
„muncitor al timpurilor noastre", 
a cărui personalitate s-a con
vertit pe „linia de miră" a u- 
nui destin nou — destinul atî- 
tora dintre tovarășii săi de 
muncă și al altora, asemenea 
lor, din întreaga țară — posi
bil numai sub zodia timpului 
socialist. Asupra acestui ade
văr stau mărturie, chiar în in
cinta acestei uzine, multe bio
grafii. De pildă, aceea a unui 
Valeriu Dăescu, din comuna 
Fîntîna Domnească a Mehedin
ților, astăzi lăcătuș mecanic cu 
liceul terminat și elev în anul 
II la școala serală de maiștri. 
Opt frați Dăescu au plecat, nu 
cu mulți ani în urmă, din Fîn
tîna Domnească. Opt tineri 
muncitori (cu familii și copii) se 
întorc astăzi, o dată pe an, pen
tru cîteva zile de concediu, în 
satul natal : unii din Reșița, al
ții din Severin, alții din Craio
va. Doi dintre frați se întorc 
din Timișoara, de la „Electro
motor".

Ion Popovici. Nicolae Frecot, 
Francisc Vetzl, Pavel Ardelean, 
Grigore Tiponuț, Ludovic Szo- 
gyenrny, Samson Alexandru, Au
rel Anuți... alte nume intitulînd 
biografii, mai mult sau mai pu
țin tinere, dar fiecăreia nelip- 
sindu-i un element spectaculos, 
dramatic, implicat de însăși par
curgerea treptelor unei indus
trializări înalte.

Și oare, nu tot același semni
ficativ gest îl continuă acum cei 
600 de cursanți — de la mun
citor la inginer — cuprinși în 
circa 20 de cursuri de califica
re, ridicarea calificării și per
fecționare, între care nu puține 
presupun însușirea (la cerințe
le actuale și de perspectivă ale 
producției) a unor meserii înnoi
te și chiar noi. Oare nu aceeași 
semnificație poartă și gestul ce-1 
deprind, la ora de față, și cei 
peste 2 000 de elevi ai Grupului 
școlar „Electromotor", apropia
tul schimb de mîine al ștafetei 
muncii ?

...Oameni, biografii, destine — 
tot atîtea urcușuri spre perfec
țiune. Gîndul se-ntoarnă la 
ce va fi vrut să însemne, 
pentru foștii patroni, oa
menii. Memoria arhivei nu 
reține mai nimic în legătură cu 
ei ț nimic adică, în afara unei 
cifre strict statistice consem
nată într-o rubrică de dosar. 
Devin cu atît mai revelatorii 
cuvintele secretarului de partid, 
cînd își amintește de momentul 
fierbinte al naționalizării s....cu
noșteam pentru întîla oară sen
timentul răspunderii". Un ast
fel de sentiment, pe care ți-1 dă 
numai libertatea și conștiința 
de stăpîn al propriei munci, du
blat de dorința firească de per

cîștig pentru a avea cu cine să 
lucrez; mașinile nu pot merge 
fără oameni, iar oamenii îm
bătrânesc... Uite-l pe tînărul 
ăsta blond, Orban Alexandru 
îl cheamă. Cînd a venit aici 
din profesională era tare rău ; 
întîrzia, lipsea, venea beat une
ori... Am vorbit cu el, i-am ex
plicat, l-am făcut să înțelea
gă, și acum este printre cei 
mai buni muncitori. Am toată 
încrederea în el, deși abia a 
împlinit optsprezece ani.

...Mașinile nu pot merge sin
gure... De aceeași părere este 
și Ioniță Petre, maistrul și șeful 
atelierului turnătorie-topitorie. 
Secția aceasta este cea mai 
veche și printre cele mai im
portante din uzină. Ioniță Pe
tru lucrează aici din 1956 și, în 
timp ce ne conduce printre 
cuptoarele dogoritoare, printre 
căldări uriașe în care fonta 
topită are culoarea soarelui, 
vorbește despre complexitatea 
procesului de producție. In 
anii care au trecut de cînd 
lucrează aici, la gura cuptoa
relor, a avut ca ucenici sute 
de tineri. Cele ce le-a insuflat 
celor rămași fac parte din 

fecționare, dorință generată de 
timpul prezent, dorință în în- 
tîmpinarea căreia vin, cu înțe
lepciune, indicațiile partidului.

JJM
Faptele sînt dintotdeauna pe 

măsura oamenilor. Iar aceștia, 
pe măsura timpului pe care-1 
parcurg. Pentru oamenii Uzi
nei „Electromotor" — uzină in
tegrată armonios în peisajul e- 
conomiei noastre socialiste — 
faptele nu se mai măsoară în 
mașini de morărit și pompe pen
tru fîntîni. Locul lor l-au luat, 
ca urmare a aplicării consecven
te de către partid a principiu
lui industrializării socialiste, 
puternice și complexe agrega
te. Substanțialele investiții, e- 
șalonate judicios, atît pentru 
creșterea suprafețelor de pro
ducție, cît și pentru dotarea cu 
mașini, utilaje și instalații mo
derne, sporul sensibil de cali
tate umană, continua preocupa
re pentru perfecționarea proce
sului tehnologic au condus la 
fapte dintre cele mai spectacu
loase. Oamenii de aici își în
scriu astăzi semnătura pe mo
toare electrice de înalte perfor
manțe tehnice, vital necesare e- 
conomiei naționale, căpătînd o 
tot mai mare solicitare pe pia
ța mondială. Și cred că, din
colo de ideea de planificare și 
specializare industrială, faptul 
că uzina a devenit un furnizor 
important al economiei cu acest 
gen de produse se datorește în 
egală măsură calității muncii a- 
cestor oameni, capacității lor de 
creație, faptelor lor. Nu întîm- 
plător, produsele acestei uzine 
poartă adrese dintre cele mai 
diverse, unități industriale ele 
însele recunoscute pentru exi
gența și calitatea producției : 
Uzina de pompe București, U- 
zina de strunguri Arad, „înfră
țirea" Oradea, „Tehnofrig" Cluj, 
„Unio" Satu Mare, Uzina de au
tocamioane din Brașov, uzinele 
mecanice din Muscel, Cugir, 
Roman. Iată un singur 
xemplu • locomotiva electrică, 
..familiară magistralelor de oțel 
ale patriei, pe cît de impună
toare, este pe atît de sensibilă 
la o serie de piese (supuse unui 
uzaj mai rapid) indispensabile 
funcționării : motoare pentru 
răcirea motorului de tracțiune, 
pentru răcirea transformatoare
lor, ca și pentru compresoare. 
Pînă nu demult, aceste piese, 
reclamînd o înaltă tehnicitate, 
erau procurate din import. Din 
aprilie 1969, ele se produc în ța
ră — la „Electromotor" Timi
șoara. O secție anume .creată 
— pentru produse speciale — 
valorifică în astfel de fapte, ca
pacitatea de muncă a unor oa
meni anume. Si cînd zic oameni 
anume, mă gîndesc la toți cei 
79 de lucrători, la Ion Popovici, 
Pavel Ardelean. Dușan Mali- 
marcov, Ștefan Kalmus. Ia mai
strul principal Ion Rista, la in
ginerul' Aurel Anuți — la toți 
cei care produc asemenea mo
toare, într-un sistem de „circuit 
închis", de la stanțarea tolelor 
pînă la asamblare, ceea ce pre
supune realizarea în cadrul sec
ției a unui flux tehnologic com
plet. caracteristic unei întregi u- 
zine. Desigur, pentru siguranța 
unor astfel de fapte, a fost ne
voie ca lucrătorii secției să sus
țină (pe lingă faptul că erau po
sesorii unei diplome de califi
care) periodic, un examen de 
atestare, după principiul diplo
mei care se topește, dar ale că

muncă. I-a făcut să înțeleagă 
că fără lucrurile astea nu se 
poate, cuptoarele nu vor da 
cît li se cere. Oamenii au în
țeles și, astfel, procentul de 
rebut a ajuns doar de 1,2 la 
sută. In aceeași uzină mai e- 
xistă un atelier de topitorie și 
turnătorie, dar acesta a fost 
înzestrat cu utilaj modern. A- 
telierul lui Ioniță Petru com
pensează însă aceasta prin pre
gătirea profesională, prin dă
ruire și conștiinciozitate...

ll cunosc pe unul dintre foștii 
ucenici ai maistrului Ioniță. 
Are 25 de ani și lucrează aici 
ca turnător din 1964, anul cînd 
a terminat profesionala. Se 
numește Bogdan Vasile, este 
căsătorit, iar soția lucrează în 
aceeași secție, ca miezuitoare.

— Ceea ce nu înțeleg foarte 
mulți, spune Bogdan Vasile, 
este necesitatea de a-ți orga
niza viața. La fel cum trebuie 
să-ți organizezi cele opt ore de 
producție pentru a-ți realiza 
norma, tot așa trebuie să-ți or
ganizezi fiecare minut din 
viață pentru a-ți realiza visu
rile, speranțele. Toate astea 
le-am învățat de la maistrul 
Ioniță. Este nevoie de severita
te, dar în același timp și de 
încredere în tine, în ceilalți. 
Metodele de lucru din uzină 
pot fi puse în practică și afară, 
în viața de toate zilele...

— Este un foarte bun mun

rei amprente rămîn tot atîtea 
dovezi certe de capacitate și 
perfecțiune. în ceea ce privește 
calitatea profesională, această 
secție ar putea fi numită meta
foric, o stație pilot, spre ale 
cărei performanțe se tinde cu 
întreaga forță umană a uzinei. 
Și — trebuie spus limpede — 
se tinde, se înaintează cu o per
severență remarcabilă.

De la un alt pol gravitează 
fapte de aceeași esență, hotărt- 
toare In bunul mers al produc
ției. Am numit în acest fel, mi+ 
cui grup de cercetare condus de 
ing. dr. DAN TEODORESCU, 
conferențiar la catedra de au
tomatizări a Institutului politeh
nic din Timișoara, dar OM DE 
BAZA al uzinei, cu o vechime 
aici de 17 ani. încă din 1954, Dan 
Teodorescu inventa mașina e- 
lectronică de echilibrat rotoa
re, faptă ce i-a adus laurii Pre
miului de Stat, iar uzinei un 
înalt cîștig în producție. Tot el 
este și autorul unor alte inven
ții': elementul amplicon și ser
vomotorul, cea dintîi medalia
tă cu aur, în 1968, la Salonul in
ternațional de la Viena, a doua 
primind argint la o altă con
fruntare mondială. în prezent, 
inginerul Dan Teodorescu con
duce un mic institut de cerce
tări al uzinei, alcătuit din 15 
cadre cu înaltă calificare, ale 
cărui rezultate capătă tot mai 
pregnant expresie și eficiență 
în producție.

Cu astfel de oameni, capabili 
de asemenea fapte, realizările, 
uzinei sînt dintre cele mai deo
sebite.

...Fapte. Fapte pe măsura oa
menilor, . fapte făcînd mîndrie 
oamenilor. Fapte vorbind lapi
dar, dar elocvent prin perfor
manța lor, despre perfecțiunea 
oamenilor care le produc, în ar
cul diurn de efort și cutezanță.

★
Această ultimă parte a repor

tajului s-ar fi putut numi PER
SPECTIVA sau, după cum plas
tic se exprima tovarășul Marin 
Tănase, directorul uzinei : CU 
FAȚA ÎNTRE DOUA FERES
TRE, înțelegînd prin acestea 
imaginea cincinalului abia în
cheiat și a celui recent început. 
Pentru că, sintetizează dînsul, 
„cincinalul trecut a însemnat 
pentru noi etapa fundamentală 
în ceea ce privește specializa
rea producției, volumul și cali
tatea acesteia. Cei cinci ani au 
ridicat uzina pe o treaptă înal
tă, au determinat creșterea și a- 
dîncirea calificării oamenilor, 
alcătuind unul dintre colective 
le prestigioase din punct de ve
dere profesional". Noul cincinal 
lansat, va însemna „sistematiza
rea completă a uzinei, adîncirea 
specializării ei, profilarea, în 
special, pe toată gama produc
ției de motoare". Față de rea
lizările cincinalului precedent, 
producția marfă în noua etapă 
va crește cu 1,16 miliarde lei. 
Adăugind la aceasta faptul că 
în 1975 produsele noi și repro- 
iectate vor însemna 93 la sută 
din totalul producției — avem 
imaginea unei uzine noi, cu me
serii noi și înnoite, menite să 
răspundă unor exigențe foarte 
înalte. Avem, mai ales, imagi
nea unui amplu laborator de 
formare a cadrelor, a unui vast 
și propice cîmp de investigație 
în meserie, a unui mediu nu 
numai impunînd o înaltă per
fecționare, dar și favorabil per
fecțiunii.

IONIȚĂ CĂLMĂȚUI

citor..., spune maistrul Ioniță. 
Cînd avea 22 de ani, l-am făcut 
pe Bogdan Vasile șef de bri
gadă ; un timp îndelungat mi-a 
ținut locul în atelier și a fost 
la înălțimea așteptărilor...

— La început mi-a fost 
destul de greu, recunoaște tî
nărul. Nu era ușor ca, la 
vîrsta aceea, să conduc și să 
dau indicații unor oameni 
vârstnici, unii care lucrau de 
zeci de ani în turnătorie. Am 
reușit totuși să le impun, la fel 
ca maistrul, punctualitatea și 
corectitudinea. Am fost sever 
cu ei, dar, în același timp, și 
cu mine...

Este o muncă grea cea care 
se face în turnătorie, dar este 
bine retribuită.

— Nu este nimic prea greu, 
peste puterile oamenilor, spune 
el. Dacă ești conștiincios, dacă 
respecți normele de igienă pen
tru a evita bolile profesionale, 
dacă sorbi puțin din pasiunea 
celui care te învață și lucrează 
lingă tine, pînă la urmă ajungi 
să îndrăgești munca, să o faci 
cu plăcere. Eu sînt acum și se
cretar pe sectoare cu proble
mele tineretului și știu că cei 
mai mulți gîndesc la fel ca 
mine. Lucrăm împreună, vârst
nici și tineri, într-un colectiv 
unit; pe noi ne reprezintă vi
goarea tinereții noastre, pe 
ceilalți — experiența de o 
riață...

ALECSANDRU VĂDUVA
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FRUNTARE ">
de VASILE TONOIU

Secolul nostru — scria Kant !ntr-o notă la 
prefața primei ediții a Criticii rațiunii pure — 
este adevăratul secol al criticii, căreia totul tre
buie să i se supună. „Religia prin sanctitatea 
ei, și legislația, prin maiestatea ei, vor de obi
cei să i se sustragă. Dar atunci ele provoacă 
împotriva lor bănuieli juste și nu pot pretinde 
stimă sinceră, pe care rațiunea o acordă numai 
aceluia care a putut face față examenului ei 
liber și public".

Desigur secolul a cărui conștiință de sine o 
exprima, în felul său, filosoful din Kănigsberg, 
aparține unei epooi trecute, aceea a raționalis
mului „luminist". Ideea criticii filosofice și a 
filosofici critice are insă, dincolo de modelul 
particular oferit de Kant, statutul unei teme 
reactualizabile cu prilejul fiecărei înnoiri a ra
dicalismului propriu reflecției a cărei lucrare 
nu mai stă sub protecția de suficiență a aca
demismului sau de confort al dulcelui „somn 
dogmatic".

E zadarnic, s-a spus, să afectăm indiferență 
cu privire la cercetările filosofice, întrucît în
suși obiectul lor nu poate fi indiferent naturii 
omenești. Faptul că metafizica a constituit arena 
unor nesfîrșite certuri nu îndreptățește aștepta
rea ca spiritul omenesc să o părăsească cu de- 
săvîrșire, tot așa cum nu trebuie să ne aștep
tăm ca oamenii să se hotărască vreodată să 
nu mai respire deloc spre a nu mai respira un 
aer impur. „Va exista dar totdeauna în lume, 
ba chiar în fiecare om. mai ales în omul refle
xiv, o metafizică pe care in lipsa unei reguli 
comune, fiecare și-o va alcătui in felul său" 
(I. Kant, Prolegomene).

Această permanentă funcțională a filosofiei ca 
dimensiune inalienabilă a existării specific o- 
rneneșți (în dispoziția morală a interogației asu
pra lumii și a interogației de sine, și sub sem
nul voinței intelectuale de penetrație și com
prehensiune), — fusese sesizată de mult. Amin
tim de îndemnul lui Epicur dintr-o scrisoare că
tre Meneceu : tînărul să nu aștepte, ca să fi- 
losofeze, să fie mai bătrîn. iar bătrînul să nu 
inceteze de a mai filosofa, invocind scuza că 
este prea bătrîn ; niciodată nu este, nici prea 
devreme, nici prea tîrziu, pentru ca omul să se 
îngrijească de sufletul lui.

Se indica astfel o întreagă direcție etică a 
filosofării. Trebuie spus însă că o adevărată fi
losofic vie este la antipodul unei mediocre fi
losofii a vieții. Ea se dezvoltă în mediul unor 
libertăți și al unor constrîngeri operatorii, pe 
care și le dă și cărora li se supune în numele 
unui ideal de raționalitate și al unei ierarhii 
de valori : ideal și valori avînd a-și proba au
tenticitatea și eficacitatea de orizonturile diver
selor noastre angajări deschise sancțiunii reuși
tei sau eșecului.

Gîndirea marxistă a adîncit și extins funcția 
critică a filosofiei. Sensul epistemologic al cri
ticii ea l-a Întregit cu unul practic, cu o critică 
social-politică a statu-quo-ului. în numele unor 
obiective realiste urmărind emanciparea uma
nă, sporirea in om a umanității sale. Prin spi
ritul ei lucid, filosofia marxistă se opune mis
tificării apologetice ori autoiluzionării ideologi- 
zante. Marea sa forță stă în curajul și bărbăția 
gestului de a sfîșia vălul aparențelor care în
șeală sau consolează iluzoriu. Dar ea nu o face 
din perspectiva unei „autenticități" umane inac
cesibile, nici din aceea a unui scepticism cinic și 
mizantrop, ci din voința raționalizării progresive 
a vieții : o voință sistematic asociată și fortifi
cată prin acțiune practic — critică. Este știut 
cit de caustic era Marx la adresa transformării 
criticii de către tinerii hegelieni grupați la Ber
lin, în jurul lui Bruno Bauer, într-o ființă 
transcendentă care rătăcește lntr-un spiritua
lism trist și afectat. Intr-o scrisoare către L. 
Feuerbach din 11 august 1844 (recent făcută 
publică prin W. Schuffenhauer) Marx persifla pe 
seama instituirii conștiinței critice într-un 
„sophos ironic șl glacial", care nu ar împărtăși 
nici suferințele, nici bucuriile societății, lipsit 
de sentimente și pasiuni, care nu cunoaște nici 
dragoste, nici ură, nici dezgust, ci tronează în 
solitudine, lăsînd din cînd în cînd să-i cadă de 
pe buze „un surls olimpian pesta absurditatea 
lumii".

Pentru a face critică filosofică, în sens res- 
trins, este nevoie de vocație și calificare. Ea 
presupune nu numai o prealabilă înțelegere a 
filosofiei supuse criticii, dar și situarea într-o 
perspectivă din care critica să se releve prin 
ea însăși creatoare. în nici un caz nu ne putem 
opri la o confruntare de texte, o confruntare 
în cadrul căreia adevărul să fie apriori acordat 
uneia din părți. Fără o intensă prezență intelec
tuală și morală, fără efortul de a pătrunde în
tr-un univers de gmdire și valorizare care îți 
poate rezista și de care te poți simți străin, fără 
re-gîndirea poziției proprii în noile situații te
matice și problematice suscitate, — critica iși 
trădează adevăratul ei scop și mobil, degenerea
ză în automatism verbal sau în polemici super
ficiale. de un ocazionalism moralmente sus
pect.

Filosofici nu-i corespunde un obiect precon- 
stituit, care ar aștepta doar să fie sesizat și 
transpus in discurs. In principiu se poate filo
sofa despre orice. Demersul filosofic tinde să 
restituie cîmpul a ceea cc din unghiul unor 
exigențe locale se prezintă ca stabilit și asigurat,

sub o formă reproblematizată. El tinde să con
fere formulatului informulatul său, fragmenta
tului artificial semnele năzuinței secrete spre or- 
ganicitate totalizantă și coerentă, obiectivismu
lui științific alienator — după expresia lui Hus
serl — contcapartea sa de subiectivitate crea
toare și dătătoare de sens. Totul este redimen- 
sionat sub lumina revelatoare a „mirării și 
surprizei", a naivității „profunde" și conștiente 
de sine.

Filosofia nu poate fi închisă într-un concept 
ne varietur. Cei care vor să-și apropie această 
modalitate a creației culturale nu se vor mul
țumi cu o definiție de dicționar, nici nu vor 
trebui să rămînă în dispoziția diletantă care 
trăiește cuvîntul, în inconștientul masiv al re
veriilor și incantațiilor. Variațiile, în istoria cul
turilor, pe care le-au înregistrat problematica, 
tematica și stilurile filosofării, opiniile înseși cu 
privire la ce este filosofia, ce ne este îngăduit 
să sperăm de la ea, — variații care dezvoltă în 
cel ce le parcurge simțul relativității istorice și 
al deschiderii, nevoia unui concept diversificat 
și a utilizării sale supravegheate, circumstan
tiate, — reclamă o îndelungă și dificilă ini
țiere.

Matematica a fost definită ca fiind ceea ce 
fac matematicienii. La fel de justificat putem 
spune că filosofia este ceea ce fac filosofii. Nu 
supunem astfel de afirmații unei analize lo
gice. Vrem doar să explicităm invitația discretă 
pe care o conțin : aceea a angajării în orizontul 
elabofației și construcției efective, angajare în 
lipsa căreia discursul explicativ, în particular 
metafilosofic, rămîne ineficace.

Filosofia realizează un soi de convergență a 
eticului, a logicului si a științificului în sens 
larg, o convergentă oare se realizează, mai mult 
sau mai puțin adecvat, prin readucerea în uni
versul experienței trăite a tot ceea ce filosoful 
a frecventat într-o anumită dispoziție „recepti
vă" : de la observația psihosocială și morală la 
investigarea unui domeniu specificat al an
gajării comportînd o anumită tehnicitate știin
țifică, artistică etc.

Foarte adesea în lipsa unei unități de sistem 
în sens tradițional, filosofiile învederează alte 
forme de unitate, mai puțin ambițioase, o uni
tate de pasiune, de ton, de limbaj, unitatea unei 
exigențe, a unei problematici a unui elan care 
dă valoare filosofică, smulge din platitudinea 
purei exlstări ceea ce cade sub puterea sa de 
pătrundere. într-o mai avansată apropiere de 
opera filosofică ajungem să resimțim insufi
ciența clasificărilor facile, a reducerii diversu
lui și unicului la schema abstractă în sensul 
rău al cuvînt.ului, schemă ce face oficiul etichetei 
din comerțul cu bunuri anonime. Trebuie să ne 
instalăm în acea ..fericire a verbului" de care 
vorbea Pierre Quillet, senin al profunzimii și 
autenticității gîndirii, semnul unei adeziuni in
terioare a persoanei la operă Nu este vorba de 
a ceda seducțiilor „armonicilor Cuvîntului", de 
a exalta filosofiile celor care „gindesc înainte 
de a studia" încredințați excesiv viziunii adu
cătoare de întunerec pe care îl despică apoi 
violent și „profund" printr-o formulă fulgu
rantă, memorabilă, deși nu simt de ignorat com
plet și astfel de satisfacții pe care le poate, 
unora, procura acest stil poetic — imaginar al 
filosofării. Nu asupra acestui aspect vrem să 
atragem atenția acum — la inaugurarea acestei 
rubrici prin care ziarul își propune să vină în 
întîmpinarea tinerilor interesați în cunoașterea 
principalelor direcții de gîndire contemporană — 
ci asupra exigenței de a nu impune oricărei 
maniere de a filosofa aceleași norme și exi
gențe, de a nu aștepta de la toate aceleași „ser
vicii", de a nu utiliza un sistem filosofic în do
menii complet străine de originea lui spirituală, 
aceea care îi dă eficacitate și coerență specifică.

Oare o asemenea perspectivă metodologică se 
opune ideii criticii filosofice, a dialogului și con
fruntării ? Nicidecum ! în acest caz se pune 
însă întrebarea : cum trebuie să solicităm o fi- 
losofie existentă pentru a o deschide efectiv 
dialogului și confruntării 1 Cum poate fi evi
tată, în elaborarea unei filosofii, izolarea splen
didă și trufașă în turnul unei gîndiri bine zi
dite, dar inapte a răspunde provocării expe
rienței ? Filosofiile ce pretind a conține în pro
priul lor orizont de enunțare și în propriul lor 
demers procedural garanția irevocabilei lor va
lidități pot fi puse la probă, pot fi aduse în 
fața unei experiențe în sens larg prin care să 
le criticăm ? Dacă cel ce critică o face în nu
mele unui ideal de justețe, cum își justifică el 
dreptul însuși 1a critică ? Există, în starea ac
tuală de lucruri, o metodologie care să arbitreze 
conflictele filosofice și să decidă asupra ade
vărului sau aci se aplică aforismul „a chacun sa 
vărite" ? Cum trebuie imaginat și condus dia
logul pentru ca el să nu se reducă la o surdă 
alternanță de monologuri, ci să producă prin el 
însuși o experiență a cărei integrare să apropie 
spiritele de un acord concertat pe calea ade
vărului obiectiv ?

Nu poți pătrunde în universul gîndirii con
temporane așa de diversificate și mai ales nu 
poți stabili cu ea o confruntare utilă, fără a 
face efortul unor astfel de clarificări prealabile. 
Motiv pentru care cerem, cititorului îngăduința 
de a amîna închiderea acestui cuvînt de intro
ducere.

P« șantierul complexului hidrotehnic de Za Poiana Uzului, constructorii se apropie de cotele finale ale unui nou obiectiv

SĂLI DE 
SPORT

(Urmare din pag. 1) 

oelor din comună, în frunte cu 
tinerii, ca noul obiectiv sportiv 
să fie gata în scurtă vreme. De 
la lucrările mai principale sînt 
nelipsiți acum I. Zaharescu — 
directorul liceului, profesorul de 
educație fizică Stelian Cosma, 
înconjurați de tineri și sportivi, 
înoît evidențierea numelor unora 
ar nedreptăți activitatea celor
lalți.

în comuna Ștefan cel Mare, 
alte informații despre amenajă- 
jările sportive prin valorificarea 
resurselor proprii. Și aici se va 
construi o sală de sport de mare 
capacitate, amplasată lîngă că
minul oultural și terenurile spor
tive de fotbal, volei ale comu
nei formînd astfel, un puternic 
complex sportiv pentru tineret. 
Notăm — pentru valoarea sa de 
exemplu — modul în oare a fost 
organizată realizarea construc
ției respective. Echipe de în
vățători, profesori și utecisti 
au adunat și adună de la să
teni sumele de bani necesare în 
funcție de posibilitățile fiecăru
ia. Cu remorcile secției de me
canizare s-a terminat de trans
portat pe șantier balastul de rîu 
— lucrare la care s-au eviden
țiat elevi ca I. Avrămescu și A. 
Călin — dîndu-se, astfel, posi
bilitatea turnării în cîteva zile a 
fundației clădirii, în scopul ter
minării pînă la sfîrșitul anului 
a noului obiectiv, la solicitarea 
organizației U.T.C. conducerile 
C.A.P., și consiliul popular au 
pus la dispoziția șantierului for
mațiile de constructori din co
mună care se unduiesc pe faze 
de lucrări și pe operații.

într-un alt loc, la Domnești 
construcția sălii de soprt ce va 
fi amplasată în parcul sportiv al 
comunei, încă nu a început. Dar 
pentru realizarea ei s-au între
prins pînă acum numeroase pre
gătiri. Secretarul comitetului 
U.T.C. pe comună ne informea
ză că pînă în prezent a fost con
fecționată în întregime cărămida, 
s-a adunat o importantă sumă de 
bani, a fost procurat cimentul. în 
zilele ce urmează, meseriașii sa
tului, prin rotație, vor trece la 
turnarea fundației clădirii. Echi
pe de tineri, elevi și săteni deja 
alcătuite, se vor perinda și ele la 
stingerea varului, prepararea 
mortarului, tăierea materialului 
lemnos.

Și astfel, în nu mai puțin 
de 17 localități ale județu
lui Argeș își vor contura silue
ta, prin contribuția voluntară a 
tinerilor, a cetățenilor .— și se 
speră să nu fie singurele — 17 
noi baze sportive, oare înseamnă 
tot atîtea puncte de atracție, și 
mai presus de toate, mijloace 
de mare eficiență prin care ti
neretul își dezvoltă forța, armo
nia fizică, își apără sănătatea.

(Urmare din pag. T)

Peste cîteva momente eram 
în măsură să ne exprimăm față 
de ospătarul cu pricina admira
ția pentru modul elevat în care 
reușise să rezolve conflictul 
„filozofic" al consumatorilor.

Ușor jenat, dar mrigulit în ace
lași timp de receptivitatea noas
tră, tînărul (pentru că, cu toată 
bunăvoința, n-am reușit să-i e- 
valuăm vîrsta decît între 25—30 
de ani) ne-a mărturisit că este 
posesorul unei licențe în drept 
căpătate cu patru ani în urmă.

A doua zi, la Direcția comer
cială a municipiului Galați 
aflăm că în rețeaua de alimen
tație publică peste patruzeci la 
sută dintre salariați au o altă 
pregătire decît cea adecvată.

SE „RECALIFICASERĂ"
CA OSPĂTARI...

...renunțînd, fără pic de regre
te la profesia de bază, peste 60 
de persoane. Spicuim din lista 
acestora (reținînd, pentru moti
ve pe care le vom publica ul
terior, în locul numelor doar 
inițialele, pe M.O., operator chi
mist, I.S. șofer, D.A. inginer a- 
gronom, V.L. profesor, I.T. teh
nician auto etc.

își rătăciseră într-un buzunar 
de rezervă al memoriei cunoș
tințele căpătate în ani buni de 
școală, își așezaseră între foi de 
levănțică atestatele de calificare 
și îmbrăcaseră halatul de ospă
tar cu graba care trădează în
deobște o mare și nestăpînită 
pasiune.

Chiar dacă am face abstracție 
de o aritmetică involuntară care 
cifrează cheltuielile rezervate 
anilor de pregătire la zeci și 
sute de mii de lei, chiar dacă 
nu ne-am împiedica nici o clipă 
de gîndul eforturilor personale, 
minime dar indispensabile ob
ținerii unei calificări, trecînd 
cu iuțeala fulgerului șl peste 
ceea ce se cheamă la 18—20 de 
ani idealul de viață, tot ne în
cearcă o senzație de perplexi
tate în fața unei atari și apa
rent inexplicabile opțiuni.

Și totuși, faptele sînt fapte, 
iar adeziunea la această me
serie nu a fost, după cum ne-am 
convins ulterior, accidentală ci, 
pe de-a-ntregul deliberată. După 
cum fenomenul în cauză nu s-a 
înregistrat numai între grani
țele orașului de pe Dunăre, oi 
a fost găzduit, în forme aproape 
identice și de alte perimetre. 
Care ar fi explicația ? Din 
păcate, va trebui să apelăm, 
pentru început, la o argumentare 
prin excludere, adică la o de
monstrație care se ferește să o- 
fere o motivație, negînd în 
schimb, una după alta, niște in
terpretări posibile Iată, aproape 
stenografiate, convorbirile pur
tate cu M.O., operatorul chi
mist, I.S., șoferul, D.A.. ingine
rul agronom.

M.O. : „Nu puteam suporta 
rrtlrosul"

Rep. : Cînd v-ați dat seama de 
acest lucru ?

M.O. : Chiar în timpul școlii 
profesionale. Dar terminasem 
deja un an și, în virtutea iner
ției, i-am făcut și pe ceilalți doi.

Rep. : Meseria de ospătar me
najează simțul olfactiv ?

M.O. : Nu complet, dar ori
cum este mai suportabilă.

Rep. : Acesta este singurul 
motiv ?

M.O : Să nu credeți că am 
făcut-o pentru bani. Puteam să

cîștig destul de bine șl oa ope
rator chimist.

Rep. : Ați urmat exemplul 
vreunui membru din familie, al 
unui prieten etc. ?

M.O. ; Nu. Tata este maistru 
la Combinatul siderurgic, mama, 
funcționară la C.E.C. Iar singu
rul meu prieten este inginer tot 
la combinat.

Rep. : Au fost de acord cu a- 
legerea dv. ?

M.O. : Nu prea. Dar nu avea 
de ce să îi deranjeze. E o me
serie cinstită ca oricare alta. Și 
nu-i deloc ușoară.

Rep. : E mai grea decît cea 
de chimist ?

M.O. : E mai obositoare, une
ori și mai prost plătită.

I. S. : Meseria de șofer e 
monotonă".

Rep. : In ce constă varietatea 
celei de ospătar ?

I.S. : Vezi mai multă lume. 
Tot felul de caractere, te mai 
amuzi uneori...

de olt convingătoare. în șchlmb 
au oferit cîteva „opinii" — în 
care ei cred ori nu — asupra 
cărora trebuie să ne oprim mai 
înainte de a respinge chiar ex
plicația cea mai plauzibilă a 
hotărîrii lor : tendința de a cîș- 
tiga ușor banul, de a profita de 
obiceiurile urîte, imorale care 
se mai întîlnesc atît la cei care 
practică meseria de ospătar dar 
și la cei care le încurajează. 
„Opiniile" interlocutorilor noș
tri — indiferent dacă ei înșiși 
le nutresc în chip serios sau 
numai fac caz de ele pentru a 
eluda lipsa de demnitate în 
care au căzut — sînt stranii. 
Cum poate susține, fără rușine, 
fără pic de mîndrie, un tînăr 
care a învățat carte un număr 
de ani, care, presupunem, și-a 
tocit coatele pe bănci pentru 
a-și însuși o meserie de mare 
importanță pentru societatea 
noastră — inginer agronom — 
că „nu este intelectual" și că, a

LICENȚA

Rep. : Numai înclinația pen
tru observații caracterologice 
v-a determinat să renunțați la 
profesia de bază ?

I.S. : Să nu credeți că am 
făcut-o pentru bani. Toată lu
mea șție că șoferii rfștigă destul 
de bine.

Rep. : V-ați mai sfătuit cu 
cineva ?

I.S. : Cu soția- A fost de acord. 
Prefera să mă știe acasă decît 
toată ziua pe drumuri.

Rep. : Cînd v-ați căsătorit, ce 
meserie știa că veți practica?

I.S. : Șofer. Eram încă la 
școală...

D. A. : Inginerul agronom 
nu e un intelectual.

Rep. : Dar ospătarul ?
D.A. : Nici el. Dar măcar nu 

i se pretinde aceasta.
Rep. : Ați pierdut totuși cinci 

ani...
D.A. : Asta regret și eu.
Rep. : Cîștigați mai bine 

acum ?
D.A. : Nu. Dar e mai puțină 

bătaie de cap. Poate am greșit.

„NU AM FĂCUT-O 
PENTRU BANI"

Intr-adevăr, cei trei interlo
cutori, au ținut să dezică, în 
formule aproape identice, orice 
bănuială privind interesul ma
terial care i-ar fi putut de
termina să opteze pentru mese
ria de ospătar. Făcînd-o, n-au 
oferit însă o altă explicație, cît

i se cere să fie, exprimă o pre
tenție exagerată ?! Intr-adevăr, 
poate pentru ceea ce și-a pro
pus tînărul nostru, ceea ce îi 
propune o astfel de profesie — 
pregătire înaltă, simț al dem
nității, perspectiva unor înfăp
tuiri cu care să se mîndrească, 
capacitate de dăruire — expri
ma aspirații, obiective de care' 
el este foarte departe. Nu 
există desigur o meserie care 
să-ți atribuie automat distinc
ția de intelectual însă există un 
cod moral de la care nu poți 
abdica decît cu riscul nu numai 
de a nu fi intelectual dar de a 
nu fi un om adevărat. în ce-1 
privește pe Inginerul agronom 
este de prisos să mai spunem, 
în acest context, care este ro
lul său în viața satului contem
poran, în ceea ce urmează a fi 
nu peste mulți ani viața econo
mică, socială, culturală în me
diul rural. In privința expli
cațiilor tuturor interlocutorilor 
noștri nu putem, desigur, crede 
că o schimbare de 180 grade 
poate fi determinată de crite
rii olfactive, că monotonia (pe 
care meseria de șofer o presu
pune infinit mai puțin decît al
tele) poate întoarce esențial 
cursul unei profesii, că în virtu
tea unei diplome mai puțin sus- 
pectabile de a conferi eticheta 
de intelectual (care diplomă o 
presupune, în fond ?) poți opta 
pentru o ocupație fără această 
pretenție.

Și atunci ? Am lăsat Ia urmă 
intenționat convorbirea purtată

(Urmare din pag. 1)

trebuie să muncească. Faptul că 
într-o anchetă statistică efec
tuată de Consiliul tineret sătesc 
apăr cifre mari la rubrica 
„cauzele neparticipării la muncă" 
în dreptul subpunctului : nu ii 
dă voie părinții, ne-a făcut să 
intuim o insuficientă muncă de 
educație a unor organizații în 
rîndul membrilor săi. Vizita 
prin cîteva localități ne-a oferit 
exemple edificatoare. Peste ju
mătate din totalul brațelor de 
muncă de care dispune coopera
tiva agricolă Sălciile p repre
zintă femeile, cele mai. multe 
tinere. Pe cîmp, la prașilă sau 
în grădina de legume o mulțime 
de năframe care de care mai co
lorate. Prașila a doua la porumb 
este încheiată pe întreaga su
prafață de 720 hectare, iar pe 
135 hectare de floarea-soarelui 
(din totalul de 215) fetele au e- 
fectuat aceeași lucrare. „Mun
cesc la fel de bine ca și bărba
ții, ba unele dintre ele chiar mai 
repede — ne declară mulțumit 
inginerul șef Paul Baciu. Șl 
trebuie să spun că în acest an 
vin aproape toate fetele din sat, 
mai ales în legumicultura. Or
ganizația U.T.C., în frunte cu 
secretara acesteia, Teodora 
Duță, care este și contabila șefă 
a coperativei, a desfășurat o 
muncă sistematică de mobili
zare a tinerelor din sat; Nu
meroasele adunări, discuții, ți

nute nu numai pe unitate dar și 
pe ferme, formații de lucru, in
dividual chiar, au avut drept 
urmare completa edificare a ti
nerelor asupra avantajelor apli
cării acordului global, a cîștigu- 
rilor pe care le pot obține par- 
ticipînd zilnic la muncă".

în grădina de legume, stînd.de 
vorbă cu Florica Ene și Sabina 
Susea, două dintre cele mai har
nice legumicultoare, aflăm că 
în sat s-a creat un climat de 
întrecere între tinere, că a nu

Și la Ciorani sînt foarte multe 
fete, a căror prezență este cerută 
în cele două cooperative agri
cole de producție existente. După 
cum apreciază secretarul comi
tetului comunal U.T.C., ingine
rul Mihai Raicu, există însă a- 
proape 100 care preferă să stea 
mai mult acasă. Am întîlnit și 
noi pe una dintre ele, Chiv O- 
limpia, în vîrstă de 19 ani, care 
venise să vadă pe mama sa cum 
lucrează la ferma legumicolă a 
C.A.P. Cioranii de Jos. „Doare

de Voicu Croitoru — Maria V. 
Marin, Agripina Bărbuțan, E- 
lena Stoica, Maria Dinu — nu-și 
amintește ca în vre-o adunare 
generală să se fi discutat așa 
ceva. La Ciorani. participarea 
la muncă a tinerilor este bună 
luată pe ansamblu, dar iată că 
sînt și multe oazurj în care nu 
s-a acționat cum se impunea. 
Un plus de 100 de brațe pentru 
cele două unități agricole nu re
prezintă o cantitate neglijabilă,

PARTICIPARE MASIVA
veni la muncă în cooperativă a 
devenit o raritate. Tot organiza
ția U.T.C., cu sprijinul comite
tului comunal de partid, a ini
țiat crearea unor echipe speciale 
formate din elevi ai claselor 
a VII-a și a VIII-a și din cei 
veniți în vacanță, care să ajute 
in legumicultura, plata făcîn- 
du-se ca pentru oricare membru 
cooperator. S-a discutat cu toți 
părinții, convingîndu-i pe cei 
reținuți asupra valențelor edu
cative (pe lingă avantajele ma
teriale) pe care le are un ase
menea mod de petrecere a zile
lor de vacanță.

?
e cineva dacă nu muncesc ? 
mi dă el să mănînc ?“ — ni se 
răspunde atunci cînd întrebăm 
cum de poate să privească, stînd, 
la alții care muncesc. Tînăra ne 

vorbește cu... mîndrie despre 
cei trei frați ai săi, oare lucrează 
în diferite localități ale țării. 
Nu și-a pus întrebarea cum pot 
să vorbească frații despre ea, 
atunci cînd o știu fără nici o 
ocupație ? De altfel o asemenea 
întrebare trebuia pusă chiar de 
organizația U.T.C., atît ei cît și 
altora care se sustrag de la o- 
bligația de a munci. Nici una 
din utecistele echipei conduse

fiind de mare ajutor acum cînd 
s-au adunat atîtea lucrări.

La Drajna, nu am putut discu
ta mai concret aspectele privind 
ponderea participării tinerilor 
la muncă pentru că însăși se
cretara organizației comunale 
U.T.C., Elena Pleșa nu cunoștea 
exact situația. Vizităm una din 
cooperativele agricole de produc
ție ale comunei, cea din Draj
na de Jos. De la inginerul șef, 
Valeriu Petcu, aflăm că din 
480 brațe de muncă înscrise în 
evidențele unității beneficiază 
doar de ajutorul a 100. Din ca
drul organizației U.T.C„ care

numără 27 de membri, în coope
rative lucrează doar 2. Este șl 
acesta un motiv pentru care 
pra.șila I a fost executată doar 
pe 60 hectare din totalul de 
190 hectare porumb, de ce căp- 
șunele de pe 2 hectare se strică 
neavînd cine să le culeagă. 
„S-ar putea face multe lucruri 
frumoase la noi dacă ar avea 
cine să se ocupe mai insistent 
— spune secretara U.T.C. Eu 
stau toată ziua la birou pentru 
că sînt casieră și nu am timp 
și de alte activități". Admițînd 
că situația este chiar așa, de ce 
nu se ocupă mai mult secretarii 
organizațiilor componente, pen
tru că ei au timp ? Cel de la 
școală, spre exemplu, nu s-a 
gîndit că elevii ar fi putut da un 
ajutor hotărît la strîngerea căp- 
șunelor ? De ce să se vorbească 
că la Drajna elevii nu au obi
ceiul să vină la muncă In vacanță 
și că nu e nimic de făcut ? S-ar 
putea, foarte bine, urma exem
plul elevilor de la Sălciile.

Situația lucrărilor campaniei 
agricole actuale impune, după 
cum s-a văzut un aport sporit al 
tinerilor din județul Prahova. 
Preocuparea Comitetului jude
țean U.T.C. în acest sens trebuie 
să se transmită însă pînă la 
ultima organizație și să se mate
rializeze în cel mai scurt inter
val în mobilizarea tuturor tine
rilor la prestarea unui volum 
de muncă sporit și cu eficiență 
ridicată.

Vocațiaactualității
(Urmare din pag. 1)

adevăratul conținut al celor povestite mulțumindu-se cu 
felul spunerii lor. Dulce ca mierea e glonțul patriei era in
teresant tocmai prin sesizarea unui mai intim și mai carac- 
terizant aspect social decît orice observație frapantă de 
suprafață : evidențierea distanței dintre două generații care 
ar trebui în mod firesc să comunice dar care n-o pot face 
deoarece evenimentele le-au despărțit prin bariera unor 
experiențe mai dificil transmisibile. între tînărul căruia 
pacea i-a adus toate avantajele postbelice și care nu cu
noaște războiul decît sub forma unei convocări militare cu 
falsele ei alarme și între bătrînii combatanți peste care a 
trecut uraganul celor două fronturi, după care a urmat o 
neașteptată liniște, trăită de cei mai mulți în afara profe
siei lor, există distanțe greu de acoperit. Despre aceste 
distanțe și despre resimțirea lor se poate scrie o carte în 
stare a ne vorbi despre mentalitatea unor generații. Este 
tentativa cea mai interesantă a romanului și ceea ce îi 
acordă valoare atunci cînd autorul se ridică la înălțimea 
temei. Petru Popescu nu decupează însă întotdeauna pen
tru romanul său aspecte echivalente ca densitate spirituală. 
Pe lîngă adevărata vocație a actualității el o are uneori și 
pe aceea a superficialei actualități. El vorbește adesea ci
titorului său despre situații pe care acesta le va recunoaște 
lesne, deoarece îl _ incomodează zilnic, îi va vorbi despre 
televiziune și slăbiciunile programului ei, despre chelneri 
și restaurante, va apela la toate acele episoade sîcîitoare 
ale vieții de toate zilele pentru a da unei categorii de 
cititori satisfacția de a reounoaște imediat realitățile des
pre care scrie. E o concesie jurnalieră care afectează 
adevărata sa investigație, intuirea acelui nucleu de iradian
tă forță și neliniște care stăpîneste pe tineri și vîrstnici 
obligîndu-i să gîndească, să problematizeze, să fie con- 
știenți de epoca pe care o trăiesc. Intuirea unui proces 
atît de intim e mai caracterizantă decît orice etichetă pe 
care stă scris „ceea ce e aici se petrece în 1971“ și o atît 
de nobilă preocupare nu ar fi trebuit împestrițată cu pete
cele falsei actualități. Reala vocație a actualității pe care 
o are Petru Popescu și al cărei document, remarcabil e 
Dulce ca mierea e glonțul patriei nu are de ce apela și la 
celelalte fațete ale ei.

de fapt cu primul nostru inter
locutor, licențiatul în drept, care 
ne-a furnizat însăși ideea rîn- 
durilor de față. El ne-a vorbit 
despre

LIBERTATEA X 
OPTIUNll

— Eu am dreptul, ca cetățean 
liber să-mi aleg orice meserie 
doresc. Pot, eventual, să încerc 
mai multe și să mă opresc la 
cea care îmi convine cel mai 
mult. Sînt destul de tînăr ca să 
am timpul necesar unei alegeri 
definitive.

— Cite meserii ați mai în
cercat ?

— Nici una. Deocamdată îmi 
convine aceasta.

— De ce ?
— Eu consider că este mai 

mult decît nedrept să blamez 
apriori o profesie. Din păcate 
există niște păreri preconcepute 
oare împing meseria de ospătar 
la periferie...

Făcînd abstracție de încerca
rea abilă de a transforma o 
discuție concretă Intr-o conver
sație despre ierarhia pro
fesiilor, a venit totuși mo
mentul să subliniem că nu avem 
nimic împotriva meseriei de 
ospătar, că lucrătorii din ali
mentația publică sînt, atunci 
cînd își fac așa cum trebuie da
toria, la fel de menționabili ca 
un jurist sau un chimist, ca un 
inginer agronom sau ca un șo
fer.

Ceea ce ne-a pus pe gînduri a 
fost — și rămîne în continuare
— opțiunea unor oameni cu pre
gătiri diverse pentru această 
profesie, ușurința cu care s-a 
renunțat la o calificare ce a 
costat bani statul, a costat e- 
forturi din partea celui în cauză.

Și totuși, „temerarii" aspiranți 
la meseria de ospătar ne-au o- 
ferit, prin însăși înverșunarea 
cu oare au încercat să se dezică 
de orice atracție de ordin ma
terial, singura explicație posi
bilă : nu retribuția firească pe 
care o primesc lunar lucrătorii 
din alimentația publică a fost 
cea care le-a influențat opțiu
nea, ci ceea ce o asemenea me
serie poate aduce pe deasupra : 
sumele strecurate în buzunarul 
hainei de către fiecare consuma
tor au înclinat considerabil ba
lanța deliberărilor.

Iată deci adevăratul și mes
chinul mobil In slujba căruia 
absolventul studiilor juridice in
vocă, nici mai mult, nici mai 
puțin, libertatea opțiunii I Este 
destul de trist, oricum inaccep
tabil, că subterfugiile în expli
carea calculului mărunt, mes
chin ajung să se sprijine (chiar 
și în glumă, o penibilă glumă !) 
pe principii, pe teze însușite 
fără convingere în anii de stu
diu. Juristul care a învățat să 
jongleze cu principiile pentru 
a-și apăra „dreptul la bacșiș"
— aceasta este imaginea pe care 
ne-a lăsat-o tînărul ospatar cu 
cunoștințe latinești. Gîștigul 
obținut în afara muncii efec
tuate și fără efort suplimentar 
a fost magnetul care a înfrînt 
slabele bariere ale demnității și 
ale seriozității pe care 1« pre
supune vîrsta alegerii.

Fără să fie tipice, asemenea 
deviații de optică își au izvorul 
într-o anume mentalitate. Intr-o 
mentalitate care promovează la 
rang de ideal cîștigul ușor, ob
ținut nu în urma partlaipării la 
efortul constructiv al societății, 
ci ca rezultat al întîmplării, 
preferind unei opțiuni profesio
nale conștiente terenul micilor 
excrocheril (care uneori devin 
mari excrocherii) vînînd un 
cîștig oare nu răsplătește mun
ca. „Mirajul" meseriei de ospă
tar nu e constituit de valoarea 
venitului global (destul de ridi
cat adesea, ci din modul în care 
se ajunge la el. Fiindcă există 
destule meserii în care munci
tori cu înaltă calificare ating la 
sfîrșitul lunii sume cu nimic in
ferioare retribuției unui inginer 
principal. Dar muncind ! Or, cei 
care au aterizat în „ospătărie" 
sperau să le realizeze cu un e- 
fort minim. Nu atît dorința de 
eiștig le-a modificat un timp 
destinul profesional, cl fuga de 
muncă.

In încheierea acestor rînduri, 
reporterul se consideră dator cu 
o explicație : dacă am redus 
identitatea interlocutorilor noș
tri la inițiale am făcut-o pentru 
că încercarea lor de a sonda 
rețeaua alimentației publice ca 
pe un Eldorado posibil aparține 
deja trecutului. Ei și-au reluat 
profesional drumul înscris pe 
certificatul de calificare : cu 
M.O. am stat de vorbă la Com
binatul siderurgic ; I.E. este sa
lariat al Autobazei Galați, îar 
D.A. se afla la Direcția agri
colă județeană cu prilejul unei 
consfătuiri a cadrelor de spe
cialitate din județ.

De ce am considerat totuși o- 
portună intervenția noastră ?

Pentru că asemenea dereglări 
de mentalitate ne-au mai fost 
semnalate și în alte 'locuri din 
țară. Pentru că mai exista ti
neri oare și-au inaugurat cartea 
de muncă cu o altă profesie 
decît cea pentru care s-au pre
gătit si în care și-ar fi putut 
valorifica potențialul de care 
dispun la întreaga lui capaci
tate.

st%25c3%25aend.de
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Piatra Neamț '71— Festivalul spectacolelor de teatru pentru tineret și copii

F
estivalul specta
colelor pentru copil 
și tineret de la Pia
tra Neamț a fost 
dublat, ca și la 
prima sa ediție, 

de un simpozion care a dez
bătut de data aceasta trei 
teme : Teatrul contemporan și 
tineretul ; teatrul și școala; 
teatrul și tinerii săi creatori. 
Gazda organizatoare a acestei 
inițiative, Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului, a 
prezentat peste 50 de comuni» 
cărl, reunind opiniile șl propu
nerile unor personalități mar
cante ale vieții noastre cultu
rale, ale unor cercetători din 
cele mai diferite domenii. Lu
crările au debutat prin invitația 
directorului Centrului de cerce
tări, Ovidiu Bădina, adresată 
tuturor participanților, de a-și 
aduce contribuția la această dez
batere ce viza atît abordarea u- 
nui larg orizont artistic, cît' și 
asumarea responsabilității poli
tice, educative, în confruntarea 
de idei. Lucrările depuse ante
rior, ca și discuțiile din cadrul 
simpozionului au răspuns, în 
bună măsură, acestei chemări; 
în plus, spre deosebire de prima 
ediție, simpozionul a beneficiat 
de prezența directorului general 
al direcției teatrelor din C.S.C.A. 
și a unul delegat al Ministeru
lui învățămîntului, fapt ce poate 
constitui o garanție a fructifi
cării propunerilor făcute în ca
drul dezbaterilor. Desfășurarea 
acestor dezbateri a dovedit însă 

'“că ar fi fost preferabil să se 
"pornească în cercetarea dome
niului artistic de la elemente 
mai puțin abstracte, teoretice, și 
mai mult de la spectacolele pre
zentate în simpozion, — ceea ce 
nu
Ar 
bil 
ția 
de ____
concrete. Asemenea date existau 
în comunicările scrise ale socio
logilor de profesie sau ale unor 
profesori care au făcut sondaje 
pe tema simpozionului, în diverse 
orașe ale țării. Sosirea întîrziată 
a comunicărilor la București a 
determinat însă Centrul de cer
cetări pentru problemele tinere
tului să le prezinte (global, vag 
selectat) abia în timpul desfășu
rării simpozionului și, pentru a 
economisi timpul cu lectura, să 
excludă citirea lor în plen. A- 
legerea cîtorva dintre cele mai 
semnificative și lecturarea a- 
oestora în cadrul lucrărilor, ar 
fi alcătuit un teren mult mai

solid și mai realist pentru dez
bateri. De pildă, tinerii sociologi 
ai Centrului de cercetări au son
dat, chiar în vederea lucrărilor 
de la Piatra Neamț, un număr 
mare de elevi din București — 
1 200 — și au comunicat — dar 
numai In scris — rezultatele ob
ținute. Profesori, din Piatra 
Neamț, Iași, Arad au realizat a- 
ceeași experiență pe eșantioane 
mari, cuprinzînd laolaltă alte mii 
de elevi, nu numai din orașele 
lor, ci și din interiorul județe
lor. Rezultatele tuturor sonda
jelor se aflau însă în mapele vo
luminoase, repartizate pe loc 
participanților, care n-au avut

elevi. La Piatra Neamț „Omul 
cel bun din Săciunan", spectacol 
de vîrf al Teatrului tineretului, 
n-a fost văzut decît de un nu
măr mic de tineri, iar dintre 103 
elevi ai unei școli profesionale 
din bucurești numai 26 știau 
cine e Rică Venturiano, restul 
confundînd personajul cu nu
mele unui actor sau cîntăreț. A- 
oeiași elevi au scris însă toți nu
mele exacte ale cîștigătorilor 
„Cerbului de aur" din anul res
pectiv. Desigur, finalmente, par- 
ticipanții la simpozion s-au aflat 
în deplină cunoștință de cauză 
asupra carențelor raportului 
teatru-public școlar, motiv pen-

teatrul de divertisment, de 
slabă calitate artistică, care nu 
îmbogățește spiritul și nu pre
gătește un public avizat al 
spectacolelor de reală valoare 
ideologică și estetică. Repre
zentanta Ministerului Invăță- 
mîntului a transferat întreaga 
răspundere teatrelor, reproșînd 
instituțiilor teatrale din Bucu
rești repartizarea în școli a bi
letelor la spectacole uzate, ne
interesante, care nu atrag pe 
copii Și pe adolescenți, care nu-»> 
ating scopul educativ. Apelul 
Ministerului învățămîntului a 
luat o direcție cu desăvîrșire in
versă, opinînd pentru rezolva-

unii dintre participant, atunci 
cînd tinerii înșiși fac teatru — 
chiar teatru amator — ei își 
aleg singuri piesele, așa cum se 
întîmplă în teatrul studențesc. 
Faptul că aici, de cele mai 
multe ori, nu se joacă producții 
'--i—'-’-----orice

pen- 
re-
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Simpozionul 
„Teatrul

contemporan —
tineretul—școala4* |

s-a petrecut decît sporadic, 
fi fost de asemenea prefera- 
ca dezbaterile privind rc-la- 
teatru-școală să pornească 

Ia realitate, adică de la date
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TREBUIE SUPUSE DEZBATERII
timp să le parcurgă conținutul 
decît în treacăt. Poate că o co
laborare între sociologii de 
profesie din Capitală și cei a- 
matori — dar prin aceasta de
loc mai puțin interesați — din 
provincie, ar fi dus la conclu
zii mult mai cuprinzătoare și 
totodată mai profitabile pentru 
cursul dezbaterilor prin citirea 
lor la simpozion. Aprecierile 
concluzive derivînd din aceste 
sondaje au arătat, că deși nu 
se poate vorbi de absența 
unui public tînăr, totuși frec
ventarea teatrului este de- 
fiarte de a ocupa un loc de 
runte în preocupările elevilor.

Pe primul loc, în provincie, se 
află lectura, spectacolele T.V., 
sportul, iar în Capitală — cine
matograful, muzica ușoară și 
abia către sfîrșit, teatrul. Anche
ta Centrului de cercetări arată 
că din 1 200 de elevi bucureșteni 
365 n-au fost timp de un an 
niciodată la teatru, spectacolul 
cel mai vizionat fiind „Purieele 
în ureche" și „Nic-Nic", în 
timp ce „D-ale carnavalului" 
n-a fost văzut decît de 38 de

tru care discuțiile s-au referit 
la încercarea de a găsi soluții 
în vederea cîștigării adoles
cenților, a tinerilor pentru tea
tru. Mulți vorbitori au propus 
ca profesorii să fie primii 
care să dea instrucția ne
cesară viitorului public, fi
rește nu ca scop în sine, 
ci pentru atragerea tineretului 
către marile valori spirituale, 
umaniste. S-au propus în acest 
soop introducerea în licee a 
unor ore de istoria culturii, sau 
extinderea unei inițiative — de
ocamdată aflată în curs de rea
lizare la două licee din Bucu
rești — și anume predarea unor 
noțiuni privind arta spectacolu
lui de teatru, cinematograf, te
leviziune. Pînă atunci, unii vor
bitori au făcut apel la contribu
ția tuturor profesorilor — nu 
numai cei de limba și literatura 
română — în privința îndrumă
rii elevilor către teatru și, anu
me, nu neapărat către spectacole 
ajutătoare programei analitice. 
In afară de aceste specificări, 
un tînăr regizor a demonstrat 
nocivitatea inițierii elevilor prin

rea acestei situații mai ales prin 
prezența în școli a unor colec
tive teatrale, care să dea aiol 
spectacole și să îndrume cercu
rile de teatru amator din licee. 
Firește, obligații asumate sau 
repartizate exclusivist, într-o u- 
nică direcție, nu pot duce la 
rezultate fructuoase ; numai co
laborarea multilaterală, a tutu
ror factorilor implicați, ar reuși 
să conducă la rezolvarea unei 
relații armonioase intre teatru 
și școală.

In discuțiile despre repertoriu 
unii participant au remarcat 
penuria pieselor de teatru pen
tru copii, propunînd în locul 
unor încercări minore repre
zentarea pieselor clasice ; de a- 
semenea, majoritatea vorbito
rilor s-au referit la lipsa unei 
tematici despre și pentru tînăra 
generație, în cadrul dramatur
giei originale. în dezbaterile a- 
cestui simpozion s-a afirmat 
chiar că majoritatea dramaturgi
lor nu-i cunosc pe tineri, nu se 
apropie de ei și, în consecință, 
nu abordează adevăratele lor 
probleme. De aceea, au amintit

îndoielnice constituie în 
caz o bună premisă 
tru recomandarea unul 
pertoriu adecvat, capabil să 
pună în lumină atitudini 
și idei, să poarte un ade
vărat dialog cu spectatorii, for- 
mîndu-le discernămîntul. In 
discutarea temei teatrul contem
poran — tineretul s-a demon
strat necesitatea ca modalitatea 
artistică a teatrului adresat ti
nerei generații să slujească se
tea de adevăr, dorința de parti
cipare la dezbaterea marilor 
probleme, să pună în valoare 
trăsăturile caracteristice tinere
tului. Numeroși oameni de 
specialitate au propus ca la 
următoarea, ediție Festivalul să 
cuprindă și colective teatrale de 
tineri, neprofesionisfe, din rln- 
dul studenților și elevilor. Cea 
mai puțin activă secțiune la a- 
cest simpozion a fost „Teatrul și 
tînărul realizator", care n-a fost 
onorată nici prin comunicări 
(cu excepția lui Al. Tatos, Gh. 
Miletineanu. VI. Popov, Diana 
Ioan) și niqi prin participarea 
la discuții. In afară de regizo
rul Al. Tatos și de scenograful 
VI. Popov nici un alt tînăr crea
tor n-a luat parte la dezbateri | 
poate că aici vina o poar
tă, dar numai într-o oare
care măsură și organiza
torii, care n-au avut în vedere 
invitarea lor pe întreg parcursul 
festivalului și al simpozionului. 
De pildă Cătălina Buzoianu, va
loroasa regizoare de la Iași, și-a 
exprimat regretul de a nu i se 
fi dat prilejul să stea la Piatra 
Neamț decît cîteva ore, cît a 
durat reprezentația sa prezen
tată în festival. Pe viitor gazdele 
au promis o participare mai 
cuprinzătoare a tinerilor reali
zatori, care va da cu siguranță 
ocazia unei mai reale, mai largi 
confruntări. Din toate aceste 
motive se poate spune că obiec
tivul unor dezbateri aprofundate 
n-a fost decît parțial rea
lizat. Poate șl o restrîngere a 
problematicii propusă pentru 
cercetare și dezbatere ar putea 
asigura la viitoarea ediție un 
plus de interes și de eficiență 
în rezolvarea acestor probleme 
de mare însemnătate pentru 
teatru și publicul său tînăr.

VIORICA TANASESCU

LUI ILIE PĂUNESCU
In formula teatrului istoric de 

azi riscul teoretic cel mai se
rios constă în contemporaneiza- 
rea forțată, în transcrierea isto
riei, a conflictului istoric, cu un 
fel de modernă cerneală simpa
tică cu care experiența fiecă
ruia urmează să intre în reac
ție. Descifrarea tinde, de altfel 
într-un mai mare număr de lu
crări literare, să nu mai fie 
posibilă de fapt la nivelul tex
tului, al operei ci pretinde să 
fie în chip exclusiv o calitate a 
lecturii. Scriitorul ar da numai 
o schemă, un pretext asupra că
ruia fiecare se aplică cu expe
riența, cunoștințele și inteligen
ța de care dispune. In teatru 
lucrul acesta ne apare sub cea 
mai pregnantă înfățișare : piesa 
este supusă unor spectaculoase 
modificări în care deturnarea 
sensului este echivalentă cu, de 
fapt, inventarea unuia nou. Pri
vite cu mai multă atenție nu 
toate „viziunile" moderne asu
pra dramaturgiei clasice sînt 
adevărate înnoiri ci unele din
tre ele reflectă mai degrabă un 
anumit sceptipism teoretic cu 
privire la obiectivitatea valorii 
pe care o reprezintă opera de 
artă și credința că, de fapt, va
loarea însăși este o iluzie a su
biectivității. „Contemporanei- 
zarea" nu este întotdeauna un 
act cultural de eliberare a unor 
semnificații latente ci uneori 
simplă și pernicioasă ilustrare 
a caracterului subiectivist și ca 
atare absolut relativ al deter
minărilor valorice. Piesa istori
că, prin faptul că se sprijină pe 
un „pretext" numai în ultimă 
instanță bine determinat, con
trolabil nu în primul rînd în li
tera ci în spiritul său, poate să 
nutrească iluzia că oferă teren 
ideal acțiunii subiective și ar
bitrare a creatorului. In acest 
fel s-au născut viziuni superfi
cial „monstruoase" asupra vieții 
particulare a unor personaje 
istorice, punerea lor, cum spu
nea cineva, în papuci de casă, 
transformarea destinului viu și 
adevărat în existență mecanică 
în chipul în care sînt animate 
manechinele. Firește că nu 
imixtiunea unui autor sau altul 
în „viața particulară" a unor 
personaje istorice poate fi în sine 
condamnabilă ci măsura în care 
arbitrarul viziunii abandonează 
Îirincipiul intern al valorii. în 
ipsa acestuia, contemporaneiza- 

rea de care vorbim nu mai a- 
pare ca scoatere la iveală a u- 
nor semnificații ignorate sau 
care pînă la un moment dat 
n-au dispus de condiții obiecti
ve de a fi sesizate ci ilustrează 
arbitrarul de esență idealist su
biectivă. Tocmai de aceea este 
bine ca să ■ fie subliniat faptul 
că, împotriva, acestei mentali
tăți, dramaturgia istorică a ob
ținut la noi succese dintre cele 
mai convingătoare prin piesele 
unor autori ca Paul Anghel, Ho- 
ria Eovinescu, Ion Omescu ș.a 
Controverse, după noi foarte 
profitabile, a stîrnit între altele 
piesa lui Ilie Păunescu Maria 
1714. Publicarea ei în volum — 
intitulat maniheist „Vegetarieni 
și carnivori"'— alături de altele 
două (Tatăl nostru pe întuneric, 
...Și-atîta iubire) poate fi un 
„pretext" de reluare a discuției, 
în Maria 1714 dramaturgul 
construiește un spațiu de con
fruntare morală între membrii 
femiliei lui Constantin Brînco- 
veanu în preziua uciderii lor la 
Constantinopol. Dezbaterea se 
duce în jurul șansei de supra
viețuire care li se oferă : rene
garea credinței, „turcirea", ab
jurarea legămîntului față de 
țară. Să subliniem de la început 
că dezbaterea la care participă 
domnul și fii săi în închisoarea 
Edicule nu are loc în termenii 
cei mai eleganți cu putință, că 
se rostesc cuvinte dure și se 
aduc acuzații între care nu ul
timele sînt acelea de ipocrizie, 
compromis, spirit tranzacțional. 
Toți pe rînd își pun în fond 
problema dacă neocolirea unor 
astfel de mijloace în exercita
rea puterii n-a alterat însăși e- 
sența acesteia, rațiunea ei pa
triotică și dacă, în acest caz, 
renegarea credinței ar mai avea 
semnificația unei adevărate tră- 

®dări a intereselor patriei sau 
vn-ar fi decît o tristă încununare 

a unui șir de compromisuri tră
dătoare. Merită prețul supra
viețuirii să fie plătit ca recu
noaștere a unei morți inutile, 
lipsite de glorie sau dimpotrivă, 
aceasta singură, acceptarea mor- 
ții, pecetluiește, ca o formă 
deschisă a răzvrătirii, semnifi
cația mai generală a unei poli
tici patriotice, pusă în slujba

intereselor țării ? Semnificînd 
cea de-a doua alternativă dez
baterile celor patru personaje 
se constituie în desfășurarea u- 
nui proces în care fiecare joacă 
rolul judecătorului și al acu
zatului. Sensul acestei judecăți, 
„teatru în teatru" sub raport 
dramaturgie, ni-1 dezvăluie Ște
fan, fiul domnitorului, atunci 
cînd abjură nu credința, așa 
cum li se cere, dar ideea unui 
suveran ca și divin, dincolo de 
bine și de rău și ale cărui de
cizii nu cunosc justiția umană 
și nu emană de la tribunalul 
rațiunii caracteristic speței ome
nești. Ștefan, fiul domnului este 
un cărturar luminat — dar scri
itorul îl aduce prea aproape de 
un intelectual modern — care 
pledează pentru nesupunere în 
numele justiției umane, în nu
mele opțiunii între binele și 
răul, de natură fenomenală, is
torică și patriotică. în acest 
chip eroii își acordă șansa 
reală de a supraviețui prin

CRONICA

o profundă vocație pentru 
drama de idei. Nu știu oare 
este versiunea scenică a pie
sei dar cred că plăcerea de 
a „contemporaneiza" o poate u- 
șor împinge, pe scenă, în for
mula unei superficiale drame 
psihologice. Nici intuiția dra
maturgului n-a fost destul de 
consecventă cu sine de vreme 
ce textul însuși riscă a fi ju
decat — prin turnura adesea 
contorsionată, prin accesele de 
agitație cam superficială ale per
sonajelor — șl ca o dramă de 
fapt psihologistă. O viziune care 
vrea să ajute cu adevărat piesei 
și chiar autorului trebuie, după 
noi, să acorde dramei un trata
ment de mare austeritate pen
tru a-i sublinia calitatea ideilor 
— cîte există — și a-i reduce 
cît se poate mișcarea dezordo
nată, ciocnirea violentă, dar ex
terioară, dintre personaje. For
mula dramaturgică de „tea
tru în teatru" cred că poa
te pune în valoare dramatismul 
profund al situației mai bine 
deaît orice alt tratament.

Atunci cînd „pretextul" nu o- 
feră o miză capabilă să tran
sforme replicile în dezbatere au
tentică dramaturgul este pîndit 
de o serie de riscuri și chiar de 
eșecuri (...Și — atîta iubire). In 
Tatăl nostru pe întuneric lip
sește un mobil puternic contu
rat, cel puțin tot atît de gene
ros ca în „piesa istorică" dina
inte, pentru ca sinceritatea ade
vărurilor pe care și le spun u- 
nul altuia personajele să mai în
semne și altceva decît un fel de 
încercare sadică a rezistenței, 
gratuită după părerea noastră. 
Se poate reduce mobilul, mesa
jul unei opere la această „pură" 
demonstrație de forță în care 
acțiunea crește numai din por
nirea eroilor, aproape sadică, de 
a fi sinceri cu orice preț dar fă
ră nici un scop ? Virtuțile omu
lui nu-și au scopul în ele însele 
ci în afara lor. Sinceritatea lui 
Hamlet — ca să nu-1 invocăm pe 
recentul Lear — oricît de sadică 
ne-ar părea, are un țel, un scop 
bine determinat, în afara ei în
săși: nimic nu este prea crud pen
tru aflarea adevărului. Păstrînd 
firește proporțiile, personajele 
din Tatăl nostru pe întuneric 
nu află cu toată cruda lor sin
ceritate nimic concludent unul 
despre altul și nici măcar, fie
care în parte, despre el însuși. 
Firește, pot să observ abilitatea 
dramaturgului de a construi o 
situație dramatică compatibilă 
cu exasperarea personajelor (ca
re, dincolo, în Maria 1714 avea 
o funcție superioară, răspundea 
unei nevoi irepresibile de elu
cidare a atitudinii în numele 
rațiunii și în contra resemnării), 
simțul ritmului, calitatea dialo
gului însă cu atît mai mult este 
regretabilă gratuitatea exerci
țiului sincerității cinice. Este a- 
proape paradoxal să constatăm că 
dramaturgul este maj evident în 
această a doua piesă, Tatăl nos
tru pe întuneric decît în prima 
în care, însă, cel puțin artistul 
este superior sub raportul con
cepției, al gravității dar și al cla
rității mobilurilor urmărite, în 
ciuda unei ușoare ostentații psi
hologiste. Din această cauză 
perfecțiunea dramaturgică im
presionantă la prima vedere ră- 
mîne simplă schelărie de sub 
care monumentul lipsește. înțe
leg că pentru a potența calita
tea dramatică a situației autorul 
și-a împins personajele în întu
nericul unei peșteri, dar „dez
brăcarea" morală la care se con
damnă unul pe altul, starea de 
exasperare întreținută abil și de 
falsa atmosferă de excursie du
minicală se consumă în gol. O- 
ricîtă sinceritate ar arunca per
sonajele unul împotriva altuia 
nici un adevăr nu lese la iveală 
din acest simbolic întuneric. 
S-ar putea spune că, dimpotri
vă, ele duc afară, la lumină, în
treg întunericul dinlăuntru. în
tunericul, spațiu moral simbolic 
al adevărului, nu rezolvă în a- 
cest fel nimic, contravine chiar 
funcției eliberatoare, de va fi e- 
xistat o astfel de intenție. Per
sonajele pe care le unește, pa
radoxal, neîncrederea, suspiciu
nea rămîn mai departe să plu
tească în același inconcludent 
spațiu moral. Autorul, de a că
rui superioară inteligență dra
maturgică nu ne îndoim, ni se 
pare însă prea 
tuțile parabolei 
lase condus de 
necontrolate de 
nei semnificații 
nui mobil demn

demnitate : șansa de a fi ju
decați omenește de un tribunal 
în care fiecare dintre ei joacă 
rolul acuzatului și al judecăto
rului. Umanismul profund, de 
esență raționalistă, constă în în
săși natura tragică a situației 
dramatice în care „joacă" per
sonajele. Legea justiției umane, 
care a consacrat norme istoric 
modelabile trebuie să se îndepli
nească în contra ideii inumane 
că oamenii, cu atît mai mult au 
cît într-o operă semnificativă ei 
sînt mandatari, eroi și nu sim
pli indivizi, pot muri sau supra
viețui resemnîndu-se în fața u- 
nei instanțe nepăsătoare, din
colo de bine și de rău. Ștefan, 
cărturarul căruia nici moartea 
nu-i poate dezminți credința în 
rațiunea umană și în putința o- 
mului de a opta determinat de 
înfățișările istorice ale răului și 
binelui, rostește aceste cuvinte 
memorabile : „Dumnezeu se naș
te, trăiește și moare în toate 
colțurile de lume, după o sin
gură lege : suprema nepăsare 
față de bine și rău. Noi ne în- 
căpățînăm să-l convingem că 
i-ar ședea mai frumos să viețu
iască împotriva lui însuși. Ale- 
gînd. De-o parte binele, de par
tea cealaltă răul (...). Am inven
tat pînă și religii doar-doar l-om 
învăța pe Dumnezeu să deose
bească binele de rău. Eu unul 
am trăit stîrnindu-1 într-una cu 
apucături din astea 
cum le zici dumneata, 
tot în răspăr, alegînd 
în moarte". Credința 
rea morală și politică 
umane șl ca atare respingerea i- 
deii unei libertăți bazate pe e- 
chivalența lor exprimă un u- 
manism raționalist opus cu vio
lență resemnării și fatalismului. 
Nu pot să nu remarc însă oă 
stilul în care vorbește în atari 
situații personajul pare într-o 
oarecare măsură împrumutat din 
modul în care critica marxistă 
respinge „libertatea" existenția
listă divulgînd iluzia ei că va
loarea și specificul alegerii u- 
mane ar consta tocmai în rela
tiva indiferență valorică (axio
logică) a actelor șl cărora sin
gură alegerea le-ar acorda va
loare. Desigur, Ștefan din Ma
ria 1714 nu vorbește chiar așa 
însă cred că în cazul limbajului 
acestuia autorul s-a divulgat 
prea mult pe sine însuși. Nu a- 
tît personajul cît autorul poate 
fi considerat „contemporanul" 
nostru. Situația nu este însă ire
mediabilă și dacă într-o oareca
re măsură exagerăm conștienți 
de această exagerare e pentru 
că Ilie Păunescu ne-a dat senti
mentul, prin această piesă, că nu 
manifestă precum destui alții a- 
cea înclinație superfioială pen
tru simplul „pretext" istoric ci
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tineret tot la vîrsta minoră 1
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nefirești, 
O să mor 
binele și 

în valoa- 
a actelor

Teatru! pentru

si contra

Recent încheiat, Festivalul 
spectacolelor de teatru pentru 
tineret și copii de la Piatra 
Neamț s-a dovedit, la a doua sa 
ediție, un stimul autentic al e- 
fervescenței mișcării noastre tea
trale, un moment viu și origi
nal, pasibil de consecințe teore
tice și practice deloc neglijabile. 
Cîteva spectacole au oferit in
teresante prospecții în limbajul 
teatral contemporan, pe fon
dul preocupării pentru me
sajul social, politic sau etic 
deschis, nu o dată în nuan
ță agitatorică. Și nu cred 
că e întîmplător faptul că toc
mai aceste montări au stimulat 
la maximum capacitatea de re
cepție a publicului tînăr și en
tuziast care a umplut sălile fes
tivalului.

Spectacolele destinate tine
retului, prezentate în festival 
(Leonce și Lena, Lăpușnea- 
nul, Romanțioșii, Drumul în
crederii, Fata care a făcut o 
minune, Prestigioasa Loredana) 
au fost, la vremea premierei, re
cenzate în coloanele ziarului. Nu 
voi reveni, așadar, asupra fiecă
ruia în parte, ci mă voi mulțumi 
să observ că imaginea lor glo
bală impune o revizuire sub
stanțială a noțiunii de teatru 
pentru tineret care funcționea
ză, adeseori sub înfățișarea unei 
prejudecăți, în practica noastră 
teatrală. Se consideră îndeobște 
— nu fără îndreptățire, de alt
minteri — că publicului tînăr, 
încă nefamiliarizat sau uneori 
rău familiarizat cu teatrul, i-ar 
fi necesară o anume aclimatiza
re treptată, un soi de „alfaheti-

zare" teatrală, ale cărei baze 
s-ar pune nu numai prin acțiu
nea școlii sau a familiei, ci — 
firește — și prin parametrii re
pertoriului teatral și ai artei 
spectacolului. Din păcate, a- 
ceastă idee se traduce în practi
că, cel mai adesea, într-un chip 
ou totul contrariant. In numele 
ei, tinerii spectatori (care, la 
urma urmei, reprezintă cel pu
țin jumătate din totalul publi
cului teatral) sînt invitați la 
spectacole de factură joasă, la 
divertismente facile și insignifi
ante, pentru ca apoi, chipurile, 
să poată accede treptat la ma
rile valori dramatice. Să fim se
rioși : un public educat în ex
clusivitate la „școala" teatrului 
de bulevard nu va depăși nici
odată această etapă, ba mai 
mult, va ajunge să refuze orice 
tentativă întîrziată de a-l ajuta să 
treacă dincolo de ea. De altfel, 
o asemenea concepție despre 
preferințele teatrale ale tinerei 
generații este și umilitoare. Prin 
reacția lor entuziastă și sponta
nă la marile spectacole ale ulti
melor stagiuni, cît și prin pro
priile lor tentative de expresie 
teatrală tinerii au oferit ei în
șiși, în vremea din urmă, măsu
ra reală a acestor preferințe. Ele 
se îndreaptă, în chipul cel
net cu putință, către teatrul de 
angajare directă în marile pro
bleme ale contemporaneității, de 
afirmare pasionată, lucidă și exi
gentă a responsabilității cu care 
generația tînără participă la mer
sul înainte al țării. Acestei sfere 
de preocupări îi răspund deopo
trivă și capodoperele clasicității

dar mai ales operele i vii 
teatrului contemporan. Tocmai 
de aceea socotesc că spectacole 
precum Leonce și Lena, Lă- 
pușneanul sau Drumul încrederii, 
la care aș adăuga alte cîteva 
titluri, a căror absență din fes
tival o regret: Un vis în noap
tea miezului de vară de la Cluj, 
Bolnavul închipuit de la Iași, 
Măsură pentru măsură de la A- 
rad, răspund mai bine, în mă
suri firește diferite, preocupări
lor și cerințelor tinerelor gene
rații decît, să zicem, o piesă ca 
Prestigioasa Loredana, ale cărei 
personaje sînt consecința unei 
optici naive, idilice și literaturi- 
zante asupra tineretului.

Problema este, desigur, prea 
vastă pentru a primi un răspuns 
definitiv în limitele unei simple 
consemnări. Important este că 
festivalul de. la Piatra Neamț a 
pus-o din nou, cu acuitate și cu 
sinceritate.

In ceea ce privește teatrul 
pentru copii, aici noțiunile par a 

deja un înțeles mai 
cîteva spectacole din 
primul rînd Harap 

Piatra Neamț și Co
de la Constanța, 

de la Teatrul 
și Ce-a văzut 

de la Bacău) de- 
spectacologia ro

fi dobîndit 
limpede, și 
festival (în 
Alb de la 
pilul din stele 
apoi Pinocchio 
„Ion Creangă" 
Radu la teatru 
monstrează că 
mânească de gen a ajuns la un 
nivel artistic absolut remarca-

fascinat de vir- 
ajungînd să se 
posibilitățile ei 
introducerea u- 
superioare, a u- 
de a fi elucidat.

Intr-un articol (Amfiteatru nr. 
5), consacrat Salonului de artă 
plastică de la Cluj, organizat Sn 
cadrul Festivalului național a) 
studenților de la «institutele de 
artă, autorul, Theodor Kedlow, 
susține că lucrarea lui Alexandru 
Chira „poartă un ciudat halo 
magic de mister implicat mitolo
giei elementelor picturale", că 
ilustrațiile la poezia sumeriană 
realizate de Eugen Keri — care 
a obținut premiul II — „înscriu 
pe un colaj de antice sigilii pic- 
togramele graficianului, opoziții 
de forme simple, infra și supra- 
orizontice, semne intraductibile 
ale intuiției lirice". Autorul re
marcă, mai departe, lucrările 
Ancăi Popescu, „cu un grotesc 
tainic analizat și detailat cu mi
nuțiozitate, precum și ale lui 
Lucian Cociuba cu o bogăție in- 
finitesimală, stăpînltă de o 
horor vacul". Printre puținele 
lucrări mai neîncrîncenate, cu 
„o imaginație mai jucăușă" sînt 
cele ale Măriei Aldea pentru 
care „forma-nucleu se desfoaie 
sau trimite vesel, în spațiu, 
protuberante". Umorul artistei e 
„un umor grav, provenit din 
primitivismul firesc șl din specu
larea inteligentă a contrastului 
mic-mare". In fine, „Anca Voi- 
cinschi (Cluj — premiul III), im
pune, în cele trei lucrări expuse 
un dramatism impetuos, nedisl-

mulat, o sănătate a expresiei 
compozițional-cromatice ; urmă
rim o tentativă programată, pu
rificatoare, de exaltare a virtuți
lor spațiale ale culorii, ceea ce 
face să reziste cele două lucrări 
non-figurative : „Albastru impe
rativ", pictură de calitate în 
contraste valorice, calorice și 
proporționale și „Lamentație", 
sfîșiere a galbenului comprimat 
în tonuri reci și obscure, în care 
expresia intens spiritualizată se 
afirmă violent, însă în dauna 
coerenței formale".

Ce-ar zice autorul articolului 
dacă expozanții studenți i-ar face, 
în glumă, un portret-robot după 
datele oferite de propriul său ar
ticol, în care să apară ca un 
„ciudat halo magic", cu un ochi 
„supra-orizontic" șl un altul 
„aruncat vesel în spațiu ca o 
protuberantă", cu mîlnl ca niște 
„metamorfoze ale unui motiv rec
tangular" ș.a.m.d. ? ! Nesărată 
glumă !

C. R. CONSTANTINESCU

Pro si contra

deea unei anchete 
pe tema creației și 
a responsabilității 
mi se pare bine- 

• venită.
A fi responsabil 

față de propria-ți creație re
prezintă, azi, cracă nu o abatere 
de la canoanele clasice, cel pu
țin o schimbare de_ atitudine, o 
schimbare de optică în ceea 
privește capacitatea — și la 
de niult : modalitatea ! — 
transmitere a mesajului de 
artist către semenii săi.

Există astăzi printre unii au
tori teama că proza trece prin- 
tr-un moment de criză ; că e din 
ce în ce mai prezent riscul ca 
ea să-și piardă interesul pentru 
marele public, argumentând în 
acest sens cu voga romanului po
lițist. Personal, nu subscriu a- 
cestei idei : dacă lumea se bate 
în librării pentru o carte din 
Enigma, acest fapt nu se dato- 
rește, probabil, unei „superficia
lități" de care cititorul a dat sau 
dă dovadă, așa, peste noapte. 
Dimpotrivă, aș zice că proza de 
aventuri — evident cea de va
loare — a reușit într-o oarecare 
măsură să vină în întîmpinarea 
eititorulni de azi, cititor eare nu

mai are nici răbdarea și nici 
timpul necesar să urmărească 
sute și sute de pagini de lamen
tații sau de dureri obscure și 
absconse sau de descrieri kilo- 
metrice de natură, sau de mai 
știu și eu ce soi de analize

i le impune timpul nostru — a- 
cești autori întristați nu atît de 
neșansă (pentru că șansa, ori
cum ,o au, cel puțin din punct 
de vedere material !), ci de fap
tul că producțiile li se vînd în 
librării mai ales la apariție și în

sa se debaraseze de o anumită 
superficialitate lăuntrică incom
patibilă astăzi cu ceea ce tră
iește și speră poporul nostru — 
unii nu reușesc, nu pOt să înțe
leagă că, în majoritatea covîrși- 
toare a cazurilor, o literatură nu

pe poziții, marxist-leniniste, nu
mai o prezență activă și critică 
(în sens de analiză multiplă a 
timpului pe care-1 trăim), poate 
forma un suport moral veridic, 
poate forma deci o platformă

ce 
fel 
de 
la întrebările timpului

psihologice ale unor stări psi
hice ' de excepție caracteristice 
cîte unui nou „val" (citește : 
modă !) apărută din senin și a- 
vînd o discutabilă existență.

Se repetă așadar — pentru a 
cîta oară ?! — în cazul autorilor 
de cărți „nepolițiste" sau fals 
polițiste și deci cu mai puțină 
priză la cititor — fenomenul res
pingător de nesincer al auto- 
situării pe pozițiile de mult pu
trezite ale „turnului de fildeș" ; 
sfidînd de fapt nevoia cititoru
lui de azi pentru o literatură 
concretă, precisă, care să-i so
licite interesul și să-i dea răs
puns Întrebărilor majore pe care

de HORIA PĂTRAȘCU

număr restrîns, însoțite de auto
grafe festive — restul volume
lor rămînînd să zacă prin depo
zite, maculatură „literaturizan- 
tă“ acuzînd aroganța snobismu
lui se claustrează într-un este
tism de duzină întemeiat pe cre
dința șubredă a necomunicării. 
Abia coborîți din „înaltele sfe
re" ale unui crepuscul intelec
tual — sau, ți mai rău: nereușind

se concretizează prin numărul 
autorilor, cl prin cel al cititori
lor ce „consumă" această litera
tură.

Responsabilitatea creatorilor 
zilelor noastre devine mereu 
mai complexă, iar acest lucru 
este cu totul firesc; cu atît mai 
mult, cu cît devine din ce în ce 
mai evident că numai o atitu
dine cetățenească, militantă, de

autentlcă de pe care să te poți 
adresa cititorului.

literatura română actuală este 
menită a fi o tribună de largi 
dezbateri publice contemporane; 
relația autor-cititor, dincolo de 
aspectul său firesc și necesar 
competitiv, devine mereu mai 
mult desahisă discuțiilor publi
ce — iar aioi presa, și nu numai 
cea literară, ar putea avea un 
rol pozitiv determinant: cu con
diția ca atît scriitorul cît și, 
mal ales, cititorul să-și afirme 
deschis punctul de vedere.

Revenind, consider ca extrem 
de neavenită tentația unor pu
blicații literare de specialitate

de a stîrni discuții și polemici 
„de uz intern" (ca să le zic așa!), 
de a-și arunca invective sau, 
dimpotrivă, de a se lăuda reci
proc, fără a ține cont de păre
rea marelui public, ca și cum 
existența unei bune părți a pro
ducțiilor actuale ar ține, exclu
siv, de numele sau de rangul ie
rarhic al autorilor în cauză.

Dispunem de capacități inte
lectuale sau artistice multiple, la 
fel cum dispunem, de cele mai 
multe ori, de obiectivitatea sim
țului critic. O doză însă mal ma
re de sinceritate în abordarea 
problemelor contemporane, mai 
mult-.curaj civic în criticarea u- 
nor aspecte negative ce Se mai 
fac simțite încă în interiorul u- 
nui atît de complex mecanism 
constructiv cum este cel al fău
ririi unei lumi noi, o mai acută 
abordare a dramei, sau o mai 
caustică reprezentare a co
micului și, înainte de toate mai 
ales un mai mare respect pen- - 
tru cititorul de rînd al zilelor 
noastre — toate acestea nu pot 
decît să aducă un plus de in
teres <jin partea lectorului lite
raturii contemporane.

f



LA BUCUREȘTI A ÎNCEPUT REUNIUNEA

EXPERȚILOR U. N. E. S. C. O
Situația din Bolivia

• FORMAȚII POPULARE ÎNARMATE DEȚIN CONTROLUL

EDUCAȚIA TINERETULUI Șl
ÎNȚELEGEREA intre popoare
B ucureștiul găzduiește, din 

nou, o reuniune interna
țională consacrată proble
melor generației tinere. 
Experți veniți din mai 
multe țări și-au propus să

dezbată o temă bogată în sem
nificații: „Educația tineretului
în spiritul păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între po
poare". Reuniunea experților 
UNESCO, organizată de Comi
sia națională română pentru 
UNESCO în colaborare cu Cen
trul de cercetări pentru proble
mele tineretului, se înscrie în 
amplul dialog menit să elucide
ze aspectele esențiale ale rapor
turilor generației tinere cu lu
mea contemporană, ale prezen
ței acestei generații în procesul 
dezvoltării sociale.

Maj întîi să facem cunoștință 
cu cei care au luat loc la masa 
dezbaterilor: Thierry Lemare
squier, reprezentant al UNESCO, 
Marcel Hicter, director general 
al Direcției generale a tinere
tului și timpului liber din Mi
nisterul Culturii al Belgiei, Jean

activist al C.C. al U.T.C., Pavel 
Cîmpeanu, șeful Oficiului de stu
dii și sondaje al Radioteleviziu- 
nii române, Claudiu Ionescu-Bu- 
jor, conferențiar universitar la 
Universitatea din București, 
Vladimir Krasnaseski, cercetă
tor principal la Institutul de ști
ințe pedagogice din București. 
La deschiderea lucrărilor au fost 
de față reprezentanți ai C.C. al 
U.T.C., Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului învăță
mântului, ai unor organe cen
trale, ziariști.

Momentul inaugural al reuni
unii a fost marcat prin alocu
țiunea rostită de prof. dr. docent 
JEAN LIVESCU, membru co
respondent al Academiei, vice
președinte al Comisiei naționale 
române pentru UNESCO. Sub
liniind că România a luat iniția
tiva de a organiza și de a găz
dui numeroase manifestări in
ternaționale consacrate tinere
tului, vorbitorul a arătat : „Noi 
vedem în această reuniune o 
continuare a tradiției care a în
suflețit acțiunile pozitive între-

lizarea programului UNESCO 
privind noile generații.

A vorbit apoi THIERRY LE- 
MARESQUIER, reprezentant al 
UNESCO care a adus salutul di
rectorului general al UNESCO. 
In cuvîntul său vorbitorul a a- 
rătat că nu este întâmplător fap
tul că această reuniune are loc 
la București, deoarece România 
manifestă un viu interes și o 
constantă inițiativă în ceea ce 
privește abordarea problemelor 
generației tinere. Actuala reu
niune, a doua de acest gen or
ganizată la București sub auspi
ciile UNESCO. își propune să e- 
xamineze două probleme funda
mentale : participarea tineretu
lui la opera de înțelegere inter
națională și de menținere a pă
cii și raportul dintre tineret și 
mijloacele moderne de informa
re. Reprezentantul UNESCO a 
evocat acțiunile întreprinse de 
organizația internațională pen
tru investigarea preocupărilor 
generației tinere, atitudinea ei 
dinaltnică în această privință. Dl. 
Thierry Lemaresquier și-a afir-

Forțele guvernamenta
le, sprijinite de forma
țiunile înarmate ale 
muncitorilor, studenților 
și țăranilor, constituite la 
chemarea sindicatelor și 
organizațiilor de masă, 
dețin controlul în Bo
livia, unde elementele 
de dreapta au încercat 
să organizeze o lovitură 
de stat.

Unități ale armatei, forțelor de 
securitate și miliției populare au 
fost amplasate în punctele stra
tegice ale orașului La Paz și asi
gură paza instituțiilor publice.

După cum s-a mai anunțat în 
cursul zilei de marți, în ciuda 
acțiunilor provocatoare ale ele
mentelor de dreapta, a fost in
stalată, în clădirea parlamentului. 
Adunarea Populară —■ organism 
de largă reprezentare a orgam- 

masă, crea- 
inițiativa

zațiilor sindicale și de 
tă la 1 mai a.c. din

Centralei muncitorilor bolivieni 
— C.O.B., cea mai mare uniune 
sindicală din țară. Reprezentanții 
C.O.B. dețin, de altfel, 132 de 
mandate din totalul de 220.

Potrivit documentului de con
stituire, membrii acestui orga
nism vor analiza și își vor expu
ne punctul de vedere asupra po
liticii promovate de guvernul ge
neralului luan Jose Torres; ei 
vor sprijini „toate măsurile revo
luționare, de eliberare națională, 
antifasciste și antiimperialiste". 
In același timp, se spune în do
cument, Adunarea populară „se 
va opune actelor guvernamentale 
străine de interesele poporului 
sau care se vor abate de la ac
tualul proces revoluționar". Actul 
de constituire subliniază, totoda
tă, „diferența istorică față de 
fostele parlamente boliviene. Ho
tărârile Adunării privesc aspectele 
de bază ale situației maselor 
populare".

RAUL Castro, al doilea se
cretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a primit 
pe ambasadorul României la 
Havana, Vasile Mușat, în le
gătură cu plecarea definitivă 
a acestuia din Cuba. Primirea 
s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, prietenească.

Sub auspiciile Institutului 
cubanez pentru prietenie în
tre popoare (I.C.A.P.) și ale 
Ambasadei Republicii Socia
liste România în Cuba, la 
Havana a fost inaugurată ex
poziția „Partidul 
Roman — a 50-a :
Au fost prezenți Rafael Po
lanco, membru al Comisiei de 
orientare a revoluției a C.C. 
al P.C. din Cuba, Arturo Es
pinoza, vicepreședinte al In
stitutului cubanez pentru 
prietenie Intre popoare, șl 
alte persoane oficiale cuba
neze, precum și membrii ai 
corpului diplomatic acreditați 
In Cuba.

La deschiderea expoziției 
au luat cuvîntul Vasile Mușat, 
ambasadorul României la 
vana, și Ramiro del 
vicesecretar organizatoric 
Comitetului provincial 
partid Havana.

I Comunist 
aniversare".

Ha- 
Rio, 

al 
de

DECLARAȚIA U.R.S.S. PRIVIND
CONVOCAREA UNEI CONFERINȚE

A PUTERILOR NUCLEARE
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

Agenția TASS anunță că, din 
însărcinarea guvernului sovie
tic, ambasadorii U.R.S.S. la Wa
shington, Pekin, Paris și Lon
dra au transmis recent guver
nelor S.U.A., R. P. Chineze, 
Franței și Angliei textul unei 
declarații a guvernului U.R.S.S. 
in problema convocării confe
rinței puterilor nucleare. In 
declarație se spune, printre al
tele : Unul din factorii care ac
ționează deosebit de negativ a- 
supra întregii vieți internațio
nale este cursa înarmărilor. Ea 
dă naștere unei amenințări tot 
mai considerabile la adresa 
păcii, fără să mai vorbim de 
faptul că înghite uriașe resurse 
materiale și intelectuale care, în 
caz contrar, ar putea fi folosite 
pentru accelerarea progresului 
economic și social, pentru binele 
popoarelor. Este evident perico
lul pe care îl ascunde cursa

ea 
în- 
lor
se

E I

Reuniunea O.U.A,
• IN CAPITALA Etiopiei au 

luat sfîrșit miercuri lucrările 
Conferinței la nivel înalt a Or
ganizației Unității Africane.

In cuvîntarea rostită la ședin
ța de închidere, noul președinte 
al O.U.A., Moktar Ould Daddah, 
a evocat eforturile depuse de 
țările membre pentru apărarea 
unității organizației.

• BIROUL Partidului Socia
list Francez a hotărît să propu
nă Partidului Comunist Fran
cez, organizarea uneia sau mai 
multor întâlniri între conduce
rile celor două formațiuni po
litice pentru examinarea proble
mei realizării unității de acțiu
ne in lupta pentru drepturile 
cetățenilor și ale organizațiilor 
sindicale, in legătură cu apro
piata prezentare în fața Parla
mentului a proiectului de lege 
privind asocierea. Biroul a ho- 
tărit ca. la una din apropiatele 
sale reuniuni, să dea un răs
puns la propunerile Partidului' 
Comunist privind colaborarea 
între cele două partide.

VARȘOVIA1
SESIUNEA SEIMULUI

VARȘOVIA 23- — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite : La Varșovia au 
avut loc lucrările sesiunii Sei
mului R. P. Polone. La pri
mul punct al ordinii de zi — 
schimbări în funcții de stat — 
Seimul a completat componen
ța Consiliului de Stat. Au fost 
aleși ca membri ai Consiliului 
de Stat, Frantiszek Gesing, vi
cepreședinte al Prezidiului Parti
dului Țărănesc Unit, președinte
le Uniunii Centrale a cercurilor 
agricole, și Boleslaw Piasecki,

activist politic, președintele A- 
sociației catolice „Pax". Seimul 
l-a numit pe Mieczyslaw Moc- 
zar în funcția de președinte al 
Camerei Supreme de Control a 
Parlamentului, în locul lui Ze
non Nowak, care a fost numit 
ambasador în Uniunea Sovietică.

Deputății au ascultat o infor
mare a ministrului comerțului 
interior cu privire la livrările de 
mărfuri pe piață în primele cinci 
luni ale anului și planul de ac
tivitate în acest domeniu pe a- 
nul în curs.

BUDAPESTA
Joussellin. directorul Centrului 
de cercetări civice din Paris, 
Ettore Gelpi, profesor specialist 
in educație a adulților de pe lin
gă C.G.I.L., consilier pedagogic al 
mișcărilor de educație a adulți
lor din Italia, Hironobu Shibuya, 
asistent special al secretarului 
general al „International Secre
tariat for Volunteer Service 
(Japonia), Oumarou Kane, pro
fesor la școala normală din Zin- 
der (Niger), N. A. Kovalski, di
rector adjunct al Institutului 
mișcării muncitorești internațio
nale al Academiei de științe a 
U.R.S.S., Michel Samaha. spe- 

. cialist în științe sociale din 
Beirut (Liban), Balazs Vargha, 
specialist la Biblioteca naționa
lă Szeckenyi (R.P. Ungară), dr. 
Ovidiu Bădina, directorul Cen
trului de cercetări pentru pro
blemele tineretului din Bucu
rești. Din partea română parti
cipă : Constantin Cojocaru, re
prezentant al Comisiei naționa
le române pentru UNESCO, Eu
gen Florescu, membru al Birou
lui C.C. al U.T.C., redactor șef 
al ziarului „Scînteia tineretu
lui", Aurel I. Zăinescu, prim ad
junct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C., Dan Bîrliba, secretar 
al U.A.S.R., dr. Fred Mahler, di
rector adjunct al Centrului de 
cercetări pentru problemele ti
neretului, Axente Frăsincaru,

prinse pînă în prezent, cu spri
jinul a numeroase organizații 
naționale și internaționale, gu
vernamentale și neguvernamen
tale, în scopul îmbunătățirii e- 
ducării tineretului și a partici
pării sale la acțiunile consacra
te păcii, făuririi unui climat de 
securitate și .de cooperare inter
națională, de respect și de înțe
legere între popoare". în conti
nuare, vorbitorul a~subliniat că 
generația tânără pnn dinamis
mul, combativitatea și recepti
vitatea față de prefacerile în
noitoare se afirmă ca o forță 
importantă a progresului social. 
Tinerii dînd curs dorinței lor ar
zătoare de a lua parte efectiv Ia 
examinarea și descoperirea so
luțiilor atît pentru problemele 
lor de interes imediat, cit și 
pentru cele ce aparțin viitoru
lui, își unesc eforturile cu ale 
tuturor forțelor angajate în a- 
părarea păcii mondiale, pentru 
o evoluție pozitivă a umanității. 
Reprezentantul român a amin
tit Declarația privind tineretul 
adoptată Ia O.N.U. din inițiati
va României și a relevat preocu
pările UNESCO în domeniul e- 
ducației și activităților tinere
tului. în încheiere, prof. dr. do
cent Jean Livescu și-a exprimat 
speranța că dezbaterile vor scoa
te în relief idei și sugestii utile 
de natură să contribuie la rea-

mat convingerea că reunjunea 
de la București poate servi la o 
mai bună înțelegere mutuală.

Partea inaugurală a reuniunii 
a consemnat după aceea cuvîn
tul rostit de dr. OVIDIU RADI
NA, directorul Centrului pentru 
problemele tineretului, care a re
levat importanța temelor aflate 
in dezbatere exprimîndu-și spe
ranța că discuțiile vor îngădui o 
mai bună cunoaștere reciprocă, 
vor contribui la crearea unui 
climat de fructuoasă colaborare, 
servind înțelegerii între popoa
re, cauzei păcii.

Participanții au trecut apoi la 
alegerea biroului reuniunii. Dr. 
Ovidiu Bădina a fost desemnat 
în funcția de președinte, Michel 
Samaha — vicepreședinte, iar 
Jean Joussellin, raportor gene
ral. Secretar al reuniunii a fost 
ales dr. Fred Mahler.

In continuare s-a desfășurat 
un prim schimb de opinii. Con
tactul preliminar a fost urmat 
— în cursul după amiezii — de 
abordarea primului punct de pe 
ordinea de zi : „Participarea ti
neretului la opera de înțelegere 
internațională și la menținerea 
păcii".

Omagiu lui N. Iorga
• COMISIA națională turcă 

pentru U.N.E.S.C.O. a organizat, 
împreună cu Ambasada română 
din Ankara, o seară culturală 
dedicată aniversării a 100 de

SCURT

E. O.

ani de la nașterea marelui is
toric român, Nicolae Iorga. 
Cu acest prilej, profesorul uni
versitar Bredettin Tuncel, pre
ședintele Comisiei naționale 
turce pentru U.N.E.S.C.O., a e- 
vocat figura marelui istoric ro
mân, evidențiind valoarea uni
versală a operei sale și aportul 
său la cunoașterea istoriei Tur
ciei.

LUCRĂRILE ADUNĂRII DE STAT
Miercuri au început lucrările 

sesiunii Adunării de Stat a R. P. 
Ungare, la care participă Janos 
Kadar, prim-seertar al C.C. al 
P.M.S.U., Pal Losonczi, președin
tele Consiliului Prezidențial, alți 
conducători de partid și de stat. 
Adunarea de Stat examinează 
programul de activitate al gu
vernului format după alegerile 
din aprilie a.c., raportul minis
trului de finanțe cu privire la 
execuția bugetului de stat pe 
1970 și desemnează Comisia pen
tru modificarea Constituției 
țării.

La primul punct al ordinii de 
zi, Jeno Fock, președintele Gu
vernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar, a prezen
tat programul guvernamental.

în domeniul politicii externe,

președintele guvernului ungar a 
arătat că R. P. Ungară continuă 
linia bazată pe principiile' men
ținerii păcii și colaborării inter
naționale, sprijină lupta popoa
relor pentru libertate și inde
pendență. Sarcina principală a 
politicii externe ungare, a spus 
el, o constituie întărirea colabo
rării cu țările socialiste. „In in
teresul consolidării unității ță
rilor socialiste, a declarat vor
bitorul, noi dezvoltăm relațiile 
interstatale și cu acele țâri so
cialiste care, în diverse proble
me, au un punct de vedere dife
rit de al nostru. Ne străduim să 
punem în prim plan ceea ce ne 
unește, continuînd să luptăm 
împreună împotriva principalu
lui dușman de astăzi al omenirii 
— imperialismul".

In cursul zilei de miercuri, 
delegația Ministerului lnvă- 
țămîntului din Republica So
cialistă România, condusă de 
tovarășul Mircea Malița, a a- 
out discuții la sediul Minis
terului Invățămîntului Supe
rior al Educației din R. P. 
Polonă, cu Henryk Jablonski, 
ministru și cu conducerea 
ministerului. In cadrul discu
țiilor, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă prieteneas
că, au fost abordate proble
me de interes comun, cele 
două delegații procedînd la 
un schimb util de experien
ță asupra dezvoltării 
mîntului, în special a 
superior.

Ministrul român al 
mîntului a făcut apoi 
tă la Universitatea din Var
șovia, unde a avut convor
biri de lucru cu 
Zygmunt Rybicki, la 
de cultură generală 
Modrzewski" și la Institutul 
de mașini de calcul al Uni
versității varșoviene.

învăță- 
celui

învăță- 
o vizi-

rectorul 
liceul 

„Frycz

După 11 luni de

LUCRĂRILE COMITETULUI EXECUTIV
Al ORGANIZAȚIEI

CU POPOARELE
DE SOLIDARITATE
AERO-ASIATICE

Pentru retragerea trupelor
americane din Vietnam

Votul sever din Senatul S. U. A.
WASHINGTON 23 (Ager

pres). — Agenția Associated 
Press anunță că „într-o șe
dință istorică, consacrată unei 
serii de formule privind re
tragerea trupelon S.U.A. din 
Indochina, Senatul a aprobat, 
cu 57 voturi pentru și 42 con
tra, un amendament prezentat 
de senatorul democrat Mike 
Mansfield11. Acesta prevede : 
negocieri imediate cu Vietna
mul de nord, în vederea unei 

. încetări a focului; negocieri 
asupra unei retrageri planifi
cate, în etape, a trupelor 
S.U.A. din Vietnam, „culmi- 
nind cu retragerea totală a 
trupelor și eliberarea tuturor

prizonierilor în decurs de 
nouă luni". Agenția France 
Presse adaugă : prin votul lui, 
Senatul a provocat o înfrîn- 
gere severă și neașteptată 
președintelui Nixon, care re
fuză să fixeze o dată-limită 
pentru prezența trupelor ame
ricane în Vietnam. Este, to
tuși, vorba mai curînd de o 
victorie simbolică decît reală, 
deoarece, pentru a avea pu
tere de lege, amendamentul 
aprobat de Senat trebuie a- 
probat, de asemenea, de că
tre Camera Reprezentanților, 
lucru considerat foarte im
probabil de toți observatorii.

Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a primit miercuri 
grupul de reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri din R.F. 
a Germaniei, condus de Bar
thold Beitz, președintele Con
siliului de supraveghere al 
concernului „Krupp", aflat 
în vizită în Uniunea Sovieti
că la invitația Comitetului de 
Stat pentru știință și tehnică 
al U.R.S.S.

In cursul convorbirii, re
latează agenția TASS, repre
zentanții firmelor vest-ger- 
mane s-au referit la întâlni
rile și discuțiile avute cu re
prezentanții sovietici, cu ca
re au abordat probleme pri
vind dezvoltarea comerțului 
și a relațiilor de afaceri 
Uniunea Sovietică.

Alexei Kosîghin a expus 
pinia guvernului sovietic
supra perspectivelor dezvol
tării relațiilor economice și 
comerciale dintre U.R.S.S. și 
R.F. a Germaniei și a abor
dat o serie de probleme pri
vind asigurarea securității in 
Europa și dezvoltarea cola
borării general-europene.
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Interdicție prelungită
AU PRELUNGIT INTERDICȚIAINSTANȚE JUDECĂTOREȘTI

APLICATĂ UNOR ZIARE AMERICANE DE A CONTINUA PU
BLICAREA DOCUMENTELOR PRIVIND INTERVENȚIA S.U.A. 

ÎN VIETNAM

Prin hotărîri ale instanțelor 
judecătorești, luate la cererea 
guvernului S.U.A., marți a fost 
prelungită interdicția aplicată 
ziarelor „New York Times" și 
„Washington Post" de a conti
nua publicarea seriei de arti
cole, bazate pe documentele 
secrete ale Pentagon’^^* pri
vind intervenția Sta. jBPnite 
în Vietnam. în aceeașuzi, un 
judecător federal din Boston a 
interzis și ziarului „Boston 
Globe" să publice materiale si
milare.

în ciuda acestor interdicții, 
miercuri dimineața, un alt ziar 
american,' „Chicago Sun- 
Times“, a dat publicității o se- 

documente care scot 
noi elemente în le-

gătură cu implicarea S.U.A. în 
Vietnam, încă din anul 1963.

-Lillies , 
rie de alte 
la lumină

Președintele Nixon a hotărît 
să pună la dispoziția Congresu
lui cele 47 de volume de doau- 
mente secrete privind participa
rea americană la războiul din 
Indochina. Secretarul de presă 
al Casei Albe. Ronald Ziegler, a 
declarat că președintele a ac
ționat în această manieră în 
urma publicării în presă a unor 
extrase care au creat o situație 
ce impune o apreciere și o de
cizie a Congresului. Ziegler nu 
a precizat dacă punerea la dis
poziția Congresului a documen
telor va atrage după sine publi
carea lor în presa americană. 
Se știe că guvernul a obținut, 
prin intermediul unor hotărîri 
judecătorești, interzicerea con
tinuării publicării

HI! 
liiiiii..'

Presa vest-germană 
despre R.P. Chineză

• Problema normalizării rela
țiilor între R.F. a Germaniei și 
R.P. Chineză face de mult timp 
obiectul unor ample comentarii 
ale presei vest-germane. Rele- 
vînd că „recunoașterea realități
lor constituie o premisă a unei 
politici eficiente în lumea con
temporană", ziarul „Neue Ruhr 
Zeitung" scrie : „orice om poli
tic lucid este obligat să recu
noască faptul că, în prezent, și 
tot mai mult în viitor, proble
mele majore ale lumii contem
porane nu pot fi rezolvate fără 
participarea Chinei populare.

R.P. Chineză are o pondere 
tot mai mare nu numai în Asia 
ci în întregul context politic in
ternațional scrie „Die Welt".

Noul guvern de la Haga
• BAREND BIESHEUVEL, li- 

derul Partidului antirevoluționar 
(protestant), a anunțat marți sea
ra că acceptă sarcina încredința
tă de regina Iuliana de a forma 
un nou guvern olandez de coali
ție.

Cercurile politice din Haga 
consideră că nou! guvern, care 
va lua locul cabinetului prece
dent condus de Piet de Jong. 
demisionat după alegerile de la 
28 aprilie, nu va proceda la 
schimbări în politica externă.

DAMASC 23 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Assad, a inau
gurat miercuri lucrările celei 
de-a X-a sesiuni a Comitetu
lui Executiv al Organizației 
de solidaritate cu popoarele 
afro-asiatice, care se desfă
șoară în clădirea Parlamentu
lui din Damasc. La lucrări a- 
sistă delegați din 29 de țări 
și reprezentanți a opt orga
nizații, printre care și o de
legație a Ligii române de 
prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa.

în ședința de deschidere, la 
care au participat primul mi
nistru al Siriei, Rahman 
Khleyfawi, președintele Con
siliului Poporului, Ahmed Kha
tib, membri ai Comandamen
tului regional al Partidului 
Baas, precum și numeroși mi-

niștri, s-a dat citire mesaje
lor adresate sesiunii de o se
rie de șefi de state și guver
ne, printre care și mesajul 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer.

• GUVERNUL provinciei 
canadiene Quebec a respins 
proiectul Cartei constituțio
nale, adoptat săptămina tre
cută de Conferința convoca
tă în scopul elaborării unei 
noi legi fundamentale a ță
rii, a anunțat primul minis
tru al provinciei, Robert 
Bourassa. Prin respingerea 
proiectului discuțiile privind 
elaborarea unei constituții, 
care se desfășoară de multă 
vreme, au intrat, după apre
cierea cercurilor politice ca
nadiene. în impas.

Evoluția stației „Saliut//
Evoluția circumterestră a stației orbitale pilotate sovietice 

„Saliut" continuă.
In după-amiaza zilei de marți, cosmonauții au efectuat obser

vații asupra deplasării unui ciclon în zona Oceanului Indian, con
statările lor fiind confirmate de datele furnizate de sateliții me
teorologici. în ziua următoare, au fost studiate caracteristicile 
optice ale aparatului de orientare vizuală a stației și au fost 
executate experimente de orientare a ansamblului spațial în ra
port cu cele trei axe principale. Concomitent cu manevrele de 
orientare și ghidare a stației, au avut loc cercetări asupra efecțe- 

■lor luminoase care apar în timpul funcționării motoarelor de 
ghidaj. A fost studiată, de asemenea, influența mediului cosmic 
asupra suprafețelor luminatoarelor acoperite cu diferite substanțe 
chimice.

Ziua de lucru a cosmonâuților a mai cuprins observarea și 
fotografierea suprafeței terestre pentru obținerea unor date ne
cesare economiei naționale, fiind cercetate în acest scop zone din 
Kazahstanul central și Pamir.

Cosmonauții au continuat studierea diferitelor funcțiuni ale or
ganismului în condițiile unui zbor cosmic îndelungat. Potrivit 
datelor rezultate din efectuarea controalelor medicale, Dobrovol- 
ski, Volkov și Pațaev nu prezintă nici un fel de abateri vizibile 
de la starea normală a organismului uman.

Rapoartele cosmonâuților și datele primite pe cale telemetrică 
arată că sistemele de bord și aparatura stației funcționează nor
mal și că parametrii microclimatului de la bordul lui „Saliut" 
sînt cei prevăzuți.

înarmărilor nucleare. De 
este, în primul rind, legată 
grijorarea popoarelor, grija 
pentru viitor. Deocamdată, 
spune în continuare în declara
ție, nu s-a reușit curmarea pro
cesului de acumulare a unor 
mijloace de distrugere în masă 
tot mai mari în arsenalele pu
terilor nucleare. Prin urmare, 
sint necesare eforturi și mai 
insistente pentru a se adopta 
măsuri eficiente care să ducă 
la dezarmarea nucleară. Guver
nul U.R.S.S. consideră că în a- 
ceasta constă datoria și răspun
derea tuturor puterilor nuclea
re. Ele, tocmai ele, pot și tre
buie să elaboreze și să traducă 
în viață un program practic de 
dezarmare nucleară.

Se știe, menționează declara
ția, că puterile nucleare nu au 
deocamdată un punct de ve
dere unic în rezolvarea proble
melor nucleare și că părerile 
lor asupra acestor probleme se 
deosebesc în multe privințe. 
Dar aceasta nu trebuie să con
stituie o piedică pentru ca pu
terile nucleare să înceapă o 
muncă comună în vederea apro
pierii punctelor lor de vedere și 
pentru ca, prin eforturi comune, 
să traseze calea spre dezarma
rea nucleară. Acest lucru este 
cerut de interesele popoarelor, 
de interesele tuturor statelor, 
inclusiv ale puterilor npcleare 
înseși, deoarece securitatea lor 
va fi garantată și mai sigur prin 
lichidarea armei nucleare decît 
pe calea 
în cursa

Ținînd 
siderații, 
pune să _ _ 
viitor apropiat conferința celor 
cinci puteri care dispun de 
arma nucleară — Uniunea So
vietică, Statele Unite ale Ame
rica, Republica Populară Chi
neză, Franța și Marea Britanie. 
La o astfel de conferință ar tre
bui analizate problemele dezar
mării nucleare în întregul lor. 
în ceea ce privește acordul 
care ar surveni ca rezultat al 
tratativelor, el ar putea cuprin
de atît întregul complex de mă
suri de dezarmare nucleară, cit 
și măsuri separate care să ducă 
treptat spre acest țel.

Guvernul sovietic, subliniază 
declarația, propune să se în
ceapă pe căi diplomatice schim
bul de păreri legat de data con
vocării conferinței, locul desfă
șurării ei, ordinea de zi și mo
dul de lucru. în ceea ce pri
vește locul de desfășurare a 
conferinței, poziția sa rămîne 
deschisă. Pentru el este accep
tabil orice loc convenabil tutu
ror participanților. în cazul 
realizării unui consens, guver
nul sovietic n-ar fi împotriva 
creării unui comitet pregătitor 
pentru convocarea conferinței.

continuării întrecerii 
înarmărilor nucleare, 
seama de aceste con- 
guvernul sovietic pro
se convoace într-un

negocieri dificile

Acord asupra principalelor condiții 
aderare a Angliei la Piața comună

După 11 luni de nego
cieri dificile, Marea Bri
tanic și țările Pieței co
mune au ajuns, miercuri 
dimineață, la un acord 
final în legătură cu ter
menii aderării acestei 
țări Ia C.E.E., s-a anun
țat oficial la Luxem
burg.

La ora 4,15 dimineața, nego
ciatorul britanic Geoffrey Rip- 
pon a comunicat acceptarea de 
către guvernul de la Londra a 
condițiilor, în vederea aderării, 
avansate de miniștrii afacerilor 
externe ai „celor șase".

Participanții la dezbateri au 
căzut de acord asupra principa
lelor condiții de aderare, care 
au constituit timp de 11 luni 
obiectul unor negocieri dificile. 
Acordul intervenit prevede, 
printre altele, adaptarea agri
culturii Marii Britanii la regu
lamentele C.E.E. în cursul unei 
perioade de tranziție de cinei 
ani. Aceasta comportă orientarea 
imediată și integrală a importu
rilor britanice de produse agra
re, în primul rind spre furni
zorii din țările membre ale 
Pieței comune. Exporturile pri
vilegiate de unt și brînză din 
Noua Zeelandă spre Marea Bri- 
tanie vor beneficia de o perioa
dă 'tranzitorie.

In ceea ce privește sectorul 
industrial, acordul stabilește 
cinci etape desfășurate pe pa
tru ani și jumătate, în care 
timp vor fi reduse progresiv 
taxele vamale între Marea Bri- 
tanie și ceilalți membri ai Pie
ței comune.

In legătură cu mult discutata 
problemă a contribuției britani
ce la bugetul C.E.E., participan
ții au căzut de acord asupra 
unui compromis, potrivit căruia 
participarea engleză la bugetul 
comunitar va fi de 8,64 la sută 
în primul an (1973), urmînd să 
crească progresiv pînă în 1977 
la 18,92 la sută.

In urma cererilor insistente a 
„celor șase", reprezentanții Ma
rii Britanii au trebuit să accepte 
condiția de a abandona treptat 
rolul de monedă internațională 
de rezervă a lirei sterline.

Pentru a pune la punct defi
nitiv- textul acordului de adera
re și a reglementa un număr 
de probleme de importanță se
cundară. mai sint necesare cîte- 
va reuniuni.

Imediat după anunțarea acor
dului intervenit, cercurile poli
tice occidentale au trecut la 
analiza implicațiilor acestuia 
pentru Piața comună, în gene
ral, și pentru Marea Britanie, 
în special. Din momentul 
în care s-a pus problema 
intrării în C. E. E., econo
miștii britanici au elaborat am
ple studii pentru a calcula cîș- 
tigurile și pierderile pe care ea 
ar fi putut să le antreneze. 
Concluziile la care au ajuns au 
fost foarte diferite, cu excepția 
unui punct : primele consecințe 
economice vor fi defavorabile 
pentru Barea Britanie. Indus
tria britanică va trebui de aici 
înainte să facă față intensifică
rii concurenței „celor șase" pe 
piața internă, precum și în 
Commonwealth, unde exportato
rii britanici nu se vor mai 
bucura de preferințe tarifare.

„ZGÎRHE-NORIf DE VÎNZARE

„Asta-1 curată nebunie" 
a exclamat Julien J. Stud
ley, unul din experții 
newyorkezi în problemele 
afacerilor cu terenuri de 
construcții. „Nu se anunța 
pe piață atît de deschis 
vînzări atît de uriașe de 
terenuri". Uimirea lui 
Studley se referă numai Ia 
aspectul de tehnică comer
cială al problemei. Ca Și 
alți experți, Studley este 
de părere că o ofertă atît 
de masivă nu poate avea 
decît un efect negativ a- 
supra prețurilor, menți- 
nîndu-le la un nivel scă
zut. Dacă însăși lumea 
rece a experților a fost 
cuprinsă de mișcare, nu-1 
de mirare că în publicul 
larg știrea că 23 dintre 
„zgtrîle-norii" Manhattanu- 
lui sînt scoși simultan în 
vînzare a stîrnit o adevă
rată senzație. O senzație 
firească avînd în vedere 
evenimentul cu totul ieșit 
din comun („New York 
Times" vorbește chiar des
pre cea mal mare ofertă 
de terenuri a tuturor 
timpurilor).

Cum s-a ajuns, însă, la 
această ofertă senzaționa
lă ? Proprietarul celor 12 
hectare de teren masiv 
construit în inima New 
Yorkulul de-a lungul cele-

brelor Park Avenue, Madi
son Avenue șl Lexington 
Avenue, între străzile 42 
și 52 (printre cele 23 clă
diri se află și nume de re
zonanță ca hotelul Wal
dorf-Astoria, Pan Ameri
can Building, ITT Buil
ding, Union Carbide Buil
ding șl Manufactures Trust 
Co. Building este societa
tea de căi ferate Penn- 
Central. Considerată ca 
cea mai mare companie de 
transporturi feroviare din 
lume, Penn-Central a luat 
ființă în 1968 prin fuziunea 
principalelor societăți de 
căi ferate din S.U.A. — 
New York Central și Penn
sylvania Railroad Com
pany — în scopul învinge
rii dificultăților financia
re prin care acestea tre
ceau ca urmare a concu
renței din ce în ce mal 
puternice a automobilului 
șl avionului. După numai 
doi ani de la creare, da
torită unei politici finan
ciare greșite, Penn-Cen
tral s-a aflat ea însăși în 
fața falimentului. Cauzele 
acestei situații rezidă, po
trivit experților, în fap
tul că pentru satisfacerea 
necesităților do lichidități 
au fost stopate toate in
vestițiile, în acest fel re- 
dueîndu-se și mal mult

capacitatea de concurență 
a firmei. Anul trecut, în 
momentul de vîrf al crizei, 
Penn-Central a putut su
praviețui numai după 
schimbarea întregului con
siliu de administrație și 
introducerea unui sistem 
de supraveghere a activi
tății format din patru cus- 
tozi oficiali. Criza nu a 
putut fi, însă, înlăturată 
nici după aceste măsuri șl 
nici după acordarea de 
către Congres, la începu
tul acestui an, a unei 
cauțiuni de 100 milioane 
de dolari, datoriile societă
ții clfrîndu-se încă la 
peste 1,5 miliarde dolari. 
In această situație s-a re
curs Ia ultima soluție : 
vînzarea unei părți a „bi
juteriilor de familie" cum 
observă ironic „Newsweek"
— adică a proprietăților 
imobilare. In privința „bi
juteriilor", Penn-Central 
nu se poate plînge. In 
multe din metropolele a- 
mericane (New York, 
Chicago. Philadelphia, etc.
— îndeosebi pe coasta 
Atlanticului) societatea 
dispune de imense terenuri 
cumpărate în secolul tre
cut de cele două compa
nii fuzionate în 1968. Pe 
atunci, terenurile centrale 
de azi erau periferice iar

apropierea căii ferate, cu 
zgomotul și fumul locomo
tivei cu abur, le scădea și 
și mai mult atractivitatea, 
așa îneît proprietarii lor 
erau bucuroși să poată 
găsi cumpărători chiar la 
prețuri extrem de reduse. 
Intre timp, dezvoltarea 
orașelor a făcut di,n foste
le periferii zone centrale. 
Gările acoperite, locomoti
vele Diesel $i electrice și 
mutarea în subteran a in
trărilor de cale ferată în 
orașe a redat zonei silen- 
țiozitatea pierdută. JLaiNew 
York acest fapt s-a petre
cut deja în 1870, deasupra 
liniilor de cale ferată con- 
struindu-se apoi renumita 
Park Avenue. Fosta New 
York Central Railroad 
Company a lui Cornelius 
Vanderbilt a încasat din 
contractele de arendare 
pe termen lung a acestor 
terenuri către numeroase 
firme, care și-au construit 
aici sediile, sume imense. 
Azi, însă, aceste terenuri 
și clădiri nu mai varsă 
„decît" 21 de milioane de 
dolari anual, fiind împo
vărate în schimb de ipo
teci totalizînd 435 de mi
lioane. Printr-o intensă 
campanie publicitară,
Penn-Central speră acum 
să obțină pentru terenurl-

le și „zgîrîie-norii" săi 
din New York suma de 1 
miliard de dolari prin care 
să evite falimentul. Hotă- 
rîrea de a-și vinde „biju
teriile", semn al prosperi
tății și prestigiului, este 
destul de elocventă în ce 
privește situația financiara 
a companiei. Cu numai o 
săptămînă în urmă, custo- 
zil societății declaraseră 
public că problema vînză- 
r'l .................... -
hattan „i 
ție". La acordarea 
100 de milioane de 
Congres, numeroși 
tați insistaseră ' 
sens. Decizia a 
forțată.

Rămîne însă

rii posesiunilor din Man- 
,nu intră în discu- 

celor 
către 

depu- 
acestîn 

fost deci

-------- ------ de văzut 
dacă miliardul va putea fi 
obținut. După cum am 
văzut, experții se îndoiesc. 
E.i consideră metoda ofer
tei masive de vînzare în 
bloc a tuturor acestor 
proprietăți din Manhattan 
la fel de eronată ca tot 
ceea ce a întreprins con
ducerea Penn-Centralulul 
pînă în prezent și că în
treaga acțiune ar putea să 
fie numai un colac de sal
vare prost aruncat.
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