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Bilanț pe șantierele 
muncii patriotice
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ILFOV
La chemarea lansată 

elevii și studenții ieșeni, 
neretul ilfovean răspunde 
importante succese. ~ Un re
cent bilanț arată că, pînă 
acum, au efectuat pe diverse 
șantiere peste 5 milioane ore 
muncă patriotică executînd 
lucrări în valoare de 19 mi
lioane Iei. în acest an 
peste 40 000 de brigadieri 
au contribuit prin muncă la 
dezvoltarea și înfrumuseța
rea județului.

TIMIȘOARA
Orașul Timișoara 

prejurimile sale se 
tă, în aceste zile. —
vast șantier al muncii pa
triotice. Numeroși cetățeni, 
în frunte cu deputății, parti
cipă la realizarea obiective
lor înscrise în plan la înce
putul anului. Ei au realizat 
pînă acum lucrări de interes 
obștesc a căror valoare se 
ridică la peste 96 milioane 
lei, ceea ce reprezintă depă
șirea angajamentului luat în 
cinstea zilei de 23 August.

de 
ti- 
cu

și îm- 
prezin- 
ca un

devine
Tg. MUREȘ

Acțiunea „Să economisim 
cît mai multe piese de schimb, 
carburanți și lubrifianți“ ini
țiată de Comitetul județean 
Mureș al U.T.C. a fost îm
brățișată de cei peste 1200 
tineri din sectorul de trans
porturi auto, care raportează 
importante succese în acti
vitatea lor. Folosind cu pri
cepere mijloacele rutiere în
credințate, gospodărind cu 
mult simț de răspundere pie
sele de schimb, carburanții 
și lubrifianții. uteciștii din 
acest sector au obținut eco
nomii de materiale în valoare 
de peste 1,3 milioane, lei, iar 
pînă la finele anului și-au 
propus să-și dubleze volu
mul realizărilor de pînă a- 

I'' cum.
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ÎN CADRUL RUBRI
CII SĂ CUNOAȘTEM, 
SĂ APLICAM IDEILE 
CONFERINȚEI NA
ȚIONALE A PARTI

DULUI
Răspunsuri la între
bări ale tinerilor:

• Elemente calitative noi 
în politica de investiții

• Un proces tradițional cu 
implicații inedite
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VIZEAZA DOUA OBIECTIVE SPORT
DE-ALE NOASTRE...
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POPULAȚIE
ACTIVĂ

• CANTITA TE
• CĂLITĂ TE

Cea mai veche întreprindere 
industrială a municipiului Rm. 
Vîlcea, Fabrica de piele și încăl
țăminte .,Vîlceana“ ctmoaște în 
ultima perioadă o nouă tinerețe. 
In obiectiv : modernizarea și op
timizarea producției.

— Aportul tinerilor noștri la 
realizarea acestor obiective este 
important — ne declară tovară
șul Gheorghe Mocanu, secretarul 
comitetului U.T.C. al fabricii. De 
altfel, întreprinderea a cunoscut 
în anii din urmă o veritabilă in
fuzie de tinerețe. Aproape o trei
me din oamenii noștri sînt mem
bri ai organizației U.T.C.

Primele opt luni ale anului s-au 
încheiat cu rezultate notabile, în
treprinderea înregistrînd realizări 
de 102,5 la sută la producția 
globală, 104,7 la sută la producția 
marfă și realizînd un spor de 
peste, 5 milioane lei la. producția 
marfă vîndută și încasată.

De curind. în adunarea gene
rală a salariațiior, tinerii au lan
sat o nouă inițiativă, menită să 
contribuie Ia ridicarea eficienței 
economice a întreprinderii : o zi 
pe săptămână — joia — a fost 
declarată zi record. Este o zi în 
care tinerii, întregul colectiv și-au 
asumat obligația de a realiza de
pășiri de plan la toți indicatorii.

Evident că, pentru realizarea 
unui asemenea obiectiv, au fost 
adoptate măsuri serioase. în sen
sul asigurării ritmicității aprovi
zionării. a organizării exemplare 
a locurilor de muncă, a utilizării 
integrale a timpului de lucru.

— „Cantitate, dar și calitate- 
— iată obiectivele noastre 
ne declară secretarul comitetului 
U.T.C. al fabricii. In acest an, în 
condițiile unor sporuri substan
țiale Ia export, întreprinderea

noastră nu a înregistrat nici un 
refuz de la beneficiarii externi. 
Cit privește ziua record, ea este, 
dacă vreți, pentru noi, un fel de 
..stație-pilot". Căutăm soluții 
pentru generalizarea căilor, me
todelor și procedeelor de optimi
zare a producției.

-— Inițiativa tinerilor de Ia 
„Vilceana** va fi, desigur, extinsă, 
este de părere tovarășul Ion 
Udrescu, prim secretar al comite
tului municipal Rm. Vîlcea al 
U.T.C.. în sensul câ — după a- 
flarea celor mai bune soluții de 
sporire a producției — fiecare zi 
ca putea deveni o zi-record.

Se pare că tocmai aceasta este 
și intenția de perspectivă a tine
rilor de la „Vîlceana". Judecind 
după debutul inițiativei lor, vor 
izbuti cu siguranță.

Corespondență de la trimisul 
nostru la Jocurile Olimpice 

de la Miinchen 
VASILE CABULEA

VOS. ss®

Printre fruntașele în muncă de la „Electrobanatul" Timișoara 
se numără și utecista Catană Valeria

Foto: EM. TINJALA

Agricultorii din Chirnogi
n-au secrete!

Experiența lor în obținerea unor
producții record relevă o cale

la îndemîna oricui:

ORGANIZAREA
ȘTIINȚIFICĂ

în sfera bogată de probleme 
discutate la Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român, 
un loc important îl ocupă și pre
gătirea tineretului pentru muncă. 
Se preconizează „perfecționarea 
întregului învățămînt, în vederea 
integrării, după fiecare etapă de 
școlarizare, a tuturor absolvenți
lor care nu-și continuă studiile, 
într-o muncă utilă societății, cu 
precădere în producție". Noțiu
nea de „muncă utilă" are aici un 
sens larg, multilateral. E vorba 
nu numai de utilizarea rațională 
a capacităților de muncă uma
ne pentru îndeplinirea sarcinilor 
economice, ci și de stabilirea 
unui raport echitabil, la nivel 
demografic, între populația acti
vă și cea inactivă (compusă în 
special din bătrîni și copii).

încadrarea imediată a tânărului 
în producție, după absolvirea 
școlii, asigură continuitatea pro
cesului de dezvoltare a personali
tății sale, proces care începe din 
primii ani ai vieții și se desăvâr
șește permanent, o dată cu îna
intarea în vîrstă. în perioada șco
larității, accentul este pus pe în
vățare, formare și educare, pen
tru ca apoi să se deplaseze spre 
activarea celor învățate, spre a- 
plicarea lor. Succesiunea acestor 
etape asigură evoluția umană a 
personalității și, practic, ea este 
condiția esențială a adoptării a- 
cesteia la cerințele vieții.

Unii tineri consideră că înca- 
drîndu-se în munci industriale, 
dezvoltarea lor intelectuală va fi 
prejudiciată. Este o părere falsă. 
Mai întîi pentru că resursele pri-

„Ferma nr. 7 de la I.A.S. Chir
nogi a realizat una din cele 
mai ridicate producții de grîu a 
agriculturii de stat". „Cu 3 500 
kg. la ha, I.A.S. Chirnogi ddține 
primul loc pe țară la cultura de 
soia", „in 1971, I.A.S. Chirnogi 
a obținut cea mai ridicată medie 
pe țară la cultura orezului". 
„Cu 3 750 kilograme la hectar, 
I.A.S. Chirnogi se situează pe 
unul din primele locuri Ia pro
ducția de orez". „Prin faptul că 
aici există un agroelub ce con
centrează pe toți specialiștii uni
tății, că în cimp sînt organizate 
peste o sută de loturi de cerce
tare, I.A.S. Chirnogi constituie 
un model pentru ceea ce în
seamnă agricultură științific or
ganizată". „Realizînd fiecare o 
mie de lei producție globală cu 
845 Iei cheltuieli, la I.A.S. Chir
nogi s-a iregistrat una dintre cele 
mai ridicate cote de eficiență". 
Sînt spicuiri din aprecierile 
(scrise) conducerii Departamen
tului agriculturii de stat care, 
credem, au darul să sublinieze 
trăsătura esențială a unui co
lectiv de muncă, și anume hăr
nicie, preocupareg pentru reali
zarea unor succese mereu mai 
semnificative. Incontestabil, a- 
cesta este adevărul.

Dr. GEORGETA SPINOIU- 
DAN

cercetător științific principal 
Institutul de psihologie.
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TEATRUL PENTRU COPII $1 TINERET .ION CREANGĂ"

Avem în București un teatru 
destinat și tinerilor prin 
latură, Teatrul pentru 
și tineret „Ion Creangă-, 
activează implacabil doar 
tru prima sa jumătate de 
latură. Preferința acestui colec
tiv, ori. mai bine zis, a condu
cerii lui, față de teatrul pentru 
copii e bine cunoscută și chiar 
recunoscută : orice ar scrie pe 
frontispiciul clădirii din Piața 
Cosmonauților, și printre pro
misiuni ar anunța programul 
Ia început de stagiune, teatrul 
„Ion Creangă" se adresează pînă 
la urmă din păcate tot numai 
copiilor. Nu unora tot mai mo
derni, adică informați, avizi de 
cunoaștere, evoluați, ca cei de 
astăzi,’ dar — în sfîrșit — copii
lor. Cîte o dată — rar — o face 
si cu succes (se pare că mai 
ales în străinătate) fițndcă o a- 
numită experiență s-a adunat 
aici, prin intermediul unor ar- 
t ști specializați în gen. Aceiași 
arti-ti trădează uneori genul 
predilect în favoarea... adulți- 
lor, dar nu prin spectacole 
pentru toate vîrstele ca „Ha
rap Alb", sau „Vrăjitorul din 
Oz“ de la Piatra Neamț, ci prin 
reprezentații de „pitoresc" fol
cloric. tradițional. „Isprăvile lui 
Păcală" și ediția proaspătă a 
acelorași isprăvi, „Snoave cu 
măști" sînt două montări care 
s-au bucurat de interes în străi
nătate, între altele probabil 
prin specificul acestui „pito
resc". Deci copiii, adulții, și nu 
tinerii ca destinatari, Teatrul

titu- 
copii 
care 
pen-^ 
titu-

„Ion Creangă" neizbutind ni
ciodată să-i prindă în obiec
tiv ca aspirații, deziderate, 
ori, cel puțin, să le trezească 
Interesul prin cîteva obiective 
repertoriale, nici măcar cînd 
și-a propus-o ferm. „Din- 
tr-o greșită înțelegere a mi
siunii noastre, ne-am restrins 
activitatea doar la copii : în- 
cepînd cu această stagiune ne 
propunem să prezentăm opere 
ale dramaturgiei universale, ale 
dramaturgiei originale, adre- 
sîndu-ne deci și tineretului". 
Sublinierea ne aparține. A- 
serțiunea autocritică ca și pro
misiunea — pe atunci de vii
tor — aparțin directorului Tea
trului „Ion Creangă" și au fost 
publicate în ziarul nostru toam
na trecută, la început de an 
teatral. Intr-adevăr, instituția 
dramatică pentru copii ca și 
pentru tineret n-a mai anunțat 
atunci dramatizări după basme, 
fabule cu personaje duioase și 
vag moralizatoare, ori după ro
mane cu aventuri petrecute în 
veacul trecut. Pentru a se asi
gura, le-a păstrat totuși în re
pertoriu pe toate cele anterioa
re și a alcătuit un program 
nou,’ care suna astfel : . „N-a 
fost în zadar- de Al. Mirodan, 
după A. Șiperco, „Snoave cu 
măști- de I. Lucian și V. Pui- 
cea, „Iașii în carnaval" de V. 
Alecsandri, „Schițe" de Cara- 
giale, „Școala din Humulești" 
de Ion Luca, după Ion Crean
gă, „Soldățelul de plumb" de 
Sacha Lichy, „Cidul" de Cor-

neille, „Mult zgomot pentru ni
mic- de Shakespeare, „6 iulie- 
de M. Șatrov. Fără a discuta 
calitatea repertoriului e eviden-

VIORICA TAN’ASESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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SA-TI FACI VARA SANIE, DAR SI
9

„Scinteii

ancheta

tineretului"

A trecut o vară și 
zestrea pentru acti
vitatea tehnico-pro- 
ductivă a 200 de 
elevi a rămas la fel 

de săracă.

CHESTIUNEA

„VISELOR"
de CONSTANTIN STOICIU

ATELIERUL
ȘCOLAR!
9

Aflați în urmă cu cî- 
teva zile în municipiul 
Buzău, am dorit să a- 
flăm stadiul pregătirii 
atelierelor-școală pen
tru noul an. Primul 
popas l-am făcut la 
Școala generală de 10

ani nr. 5. Tovarășul 
director Ion Bădan. ne 
oferă cu amabilitate 
explicații: „Avem două
C. STANCULESCU

(Continuare în 
pag. a Il-a)

Am văzut nu demult, într-o duminică răscolită de căldură, 
un film cu un tată înfrînt de viață și un fiu căruia, același 
tată, i-a cultivat ambițios iluzia că viața care l-a doborît pe 
el ar putea fi, pentru băiat, o colecție de victorii ; victorii, 
ce-i drept, muncite, nu cîștigate la voia întîmplării și nici 
printr-un noroc deosebit. Era deci un film cam tezist, așa 
cum sînt toate filmele făcute după rețete simple și utile, dar 
nu mai puțin un film de succes la spectatorul tînăr și vîrstnic 
care măcar din cînd în cînd se întreabă cu înduioșare sau 
furie ce înseamnă să cîștigi și ce înseamnă să pierzi și să fii 
înfrînt, să fii adică la pămînt, într-o viață de om ca oricare 
altă viață de om..

Filmul pomenit strecura la un moment dat, printre alte 
idei mari și cum se cuvine, adevărate și importante, ideea la 
fel de mare, de adevărată și de importantă că nimeni, dar 
absolut nimeni, nu poate trăi cu visele altuia. Urma, desigur, 
demonstrația, mai deloc convingătoare, și asta tocmai din 
pricina absenței acelor bune întîmplări ale vieții prin care 
tînărul să fi trecut și să fi ajuns să înțeleagă. Dar, în sfîrșit, 
un anumit cinematograf obișnuit să lucreze patetic cu idei 
de bun simț își poate permite și luxul unor argumente doar 
sugerate. Chestiunea „viselor'4 merită însă reținută și privită 
mai îndeaproape.

Oarecum consecventă, după cum bine trăim, viața - ceea 
ce ne-am, deprins să numim viață sau să îngrămădim cu mai 
multă sau mai stîngace chibzuință în fericitul cuvînt - dă 
peste cap destule din rătăcirile minții tinere sau mature și 
păstrează, fie c-o vrem, fie că nu, de cele mai multe ori nu și 
de cele mai multe ori cu o brutalitate sănătoasă, doar acele 
străduințe clădite — cum se spune și cum de fapt se și în- 
tîmplă — pe muncă încăpățînată și pe cinstită neliniște.

Neisprăvitul care trăiește în fragila amorțire a contemplării 
propriei neputințe de a se smulge din dulceața lungilor zile 
de lene a gîndului și a mîinilor visează, se cunoște, la o lene 
și mai profundă, la o amorțire și mai dulce, poate chiar la 
spaima febrilă a clipei cînd lumea se va întoarce cu susul în 
jos și el, nedreptățitul !, va fi chemat cu temenele la împăr
țitul darurilor bogate. Fetișcana ce-și descoperă subite tresăriri 
de muzică ușoară în gîtlejul uscat de setea gloriei mincinoase

(Continuare în pag. a Il-a)
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VASLUI-TIMP
ÎN VITRALIU

în noul an universitar re
țeaua instituțiilor de învăță
mînt superior din țară se ex
tinde în acest an cu o serie 
de noi unități. în orașul Con
stanța își va deschide pentru 
prima oară porțile Institutul 
de marină, care va dispune 
de două secții : una pentru 
pregătirea ofițerilor de navi
gație cu specialitatea tran
sport maritim și pescuit ocea
nic, iar cea de-a doua pen
tru pregătirea ofițerilor de

fRINDAVIEI• TINEREȚE

• EDUCAȚIE

• RĂSPUNDERI

Stema Municipiului Bîrlad

Vă vorbim azi despre Vaslui. Despre 
noul Vaslui, așa cum arată azi, așa cum 
s-a dezvoltat în anii investirii cu demni
tatea de reședință județeană, așa cum i se 
prefigurează’ în lumina prevederilor Confe
rinței Naționale a partidului, chipul cu care 
se va înfățișa la sfîrșitul acestui cincinal, 
acestui deceniu, acestui secol... Ce detaliu, 
ce „semri‘ să alegem, care să vorbească cît 
mai grăitor ? Vom alege ceasul în vitraliu 
care veghează și numără timpul cel nou al 
Vasluiului, de la înălțimea celor șase etaje 
ale modernului palat administrativ înălțat 
în piața din mijlocul orașului (palat a cărui 
imagine o publicăm, fără s-o numim, în pa
gina întîi a ziarului nostru de azi, știind că 
puțini vor fi cei care să gîndească, să creadă 
că moderna și impozanta clădire aparține 
arhitecturii contemporane a ceea ce fusese 
cîndva un prăfuit tîrgușor moldav. De alt
fel, nu de mult, vizitîpd. Vasluiul, un repu- 
tat reporter bucureștean, originar chiar din 
aceste locuri, așa *își intitulase darea de 
seamă : „De necrezut...'1).

Așa dar, noul Vaslui — timp în vitraliu. 
Tehnica superbă a vitraliului, pretinzînd 
virtuozități de meșteșug artistic decantate 
prin veacuri de experiență și înnoire, a 
plăsmuit azi, la ora cea mai prielnică a ar
hitecturii urbanistice românești, o imagine 
împlinită din sticlă și culoare, din desen 
și plumb, pe care a urcat-o în cei mai înalt 
punct al Vasluiului. O operă artistică func
țională, pentru că splendidul panou orar 
multicolor, luminat hOăptăa 
este nu numai frumos, ci și 
rată vasluienilor, clipă de 
exactă a timpului pe care-1 
timp care, aici, ca în atîtea 
țară, are valențe de epopee. O epopee al

din interior, 
util: el le a- 
clipă, măsura 

trăiesc... Un 
alte locuri din

cărei ritm și ale cărei dimensiuni, ale cărei 
semnificații se încheagă, întocmai ca în teh
nica vitraliului, din fragmente disparate, în 
aparență fără o legătură una cu alta, dar 
perfect unitare în întregul și finalitatea 
lor.

De pildă, „fragmentele — istorie**. Așe
zarea este pomenită încă din secolul al 
J 4-lea : mai tîrziu, izbînda de la Podul înalt 
a lui Ștefan, îi dă notorietate continentală ; 
apoi orașul intră în uitare, devine tîrg pră
fuit și numai versurile alecsandriene despre 
Peneș Curcanul îl mai scot din anonimat, 
făcînd cunoscut amănuntul că spre Vaslui 
se ajunge pe un „drum de costișe**. Apoi din 
nou anonimat. („loc unde nu se-ntîmplă 
nimic**, scrisese Sadoveanu). Apoi anii noștri: 
prefacerile socio-politice, dezvoltarea par
cimonioasă de pe „vremea raioanelor** — și, 
în sfîrșit, explozia de vitalitate, efort și 
creație ’ de după congresele al IX-lea și al 
X-lea ale partidului. Dezvoltare „de necre- 
zut“, al cărei semn îl poate înscrie, pe ma
rele grafic al acestor zări de Moldovă, chiar 
verticala albă a turnului cu ceas în vitraliu 
care străjuie palatul administrativ al Vaslu
iului, zidire mîndră, îndrăzneață, mărturi
sind încredere în viitor.

...Apoi, „fragmentele-construcție". De pil
dă, imaginea finită a palatului dialoghează, 
frunte lîngă frunte, cu marile macarale gal
bene, împlîntate pretutindeni ca niște semne 
hotărîte de exclamație la afirmația patetică i 
„Continuăm să construim !“. Sau marea fîn- 
tînă arteziană din esplanada argintie care 
sugerează de pe acum cum va arăta Vasluiul 
de mîine. Replicile ei de simfonie lichidă 
se îngemănează cu acelea, frustre ca un 
folclor, venind dinspre apele nedomolite 
pînă acum — Vasluietul, Bîrladul și cele
lalte — care încep să se supună siste
matizării... Și alte „replici", alte 
mănări de fragmente ale marelui vitra
liu vasluian : construcția Fabricii de mo
bilă (multe și variate produse căutate la 
export) dialoghează cu aceea a noului și 
elegantului Spital județean, Fabrica de con
fecții își acordă arhitectura industrială cu 
aceea a modernei Case de Cultură, a cine
matografului cel nou, a hotelului recent dat 
în folosință, pregătit să primească turiști 
veniți din toate zările ca să întilnească măr
turii despre una din vechile vetre de vitejie 
și înțelepciune ale lui Ștefan și, deopotrivă, 
mărturii despre vatra de eroism și hărni
cie socialistă care este Vasluiul cel mal 
de curînd.

Vaslui 1972 — timp în vitraliu. Din frag
mentele arhitecturii terminate, triumfătoa
re, din acelea colorate în roșul febril al 
cărămizii în curs de a deveni zid, din clă
dirile mărunte, obosite — încă existente — 
ale tîrgului anonim de odinioară, din albul 
neted al marii esplanade din centrul orașu
lui, din terenul frămîntat pretutindeni de 
buldozere și screpere — și, mai cu seamă, 
din peisajul spiritual pe care-1 întregesc oa
menii. Vasluiului de astăzi — făurari și be
neficiari ai acestei realități —, se încheagă 
un tulburător vitraliu al timpului socialist. 
Timp al construcției, timp al investirii tu
turor așezărilor țării cu noi semne heral
dice, cu simboluri noi, vorbind despre 
eroism și modernitate, despre omenie și 
bunăstare, despre germenii viitorului de 
aur, comunist, al țării, al fiecărei vetre și 
al fiecărui fiu al ei.

PETRE DRAGU

Noi unități 
de

învățămînt

superior
navigație electromecanică na
vală (specialitatea mecanică 
maritimă și electricieni mari
timi) care vor lucra pe nave 
maritime de toate tipurile.

La Institutul politehnic din 
București își încep activitatea 
trei secții noi de subingineri : 
telefonie<telegrafie, turnarea 
metalelor feroase și neferoa
se și mecanică fină. De ase
menea, în cadrul Institutului 
de petrol, gaze și geologie 
din Capitală va funcționa o 
nouă secție de subingineri în 
domeniul tehnologiei, prelu
crării și chimizării petrolului 
și gazelor, iar Institutul de 
petrol din Ploiești va dispu
ne, odată cu deschiderea a- 
nului universitar, de o secție 
similară cu specialitatea ma
șini și utilaj petrochimic.

(Agerpres)

înge-
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ateliere: unul de tinicherie, al
tul de broderie și cusături 
naționale. S-au realizat produ
se de uz casnic, costume na
ționale, seturi etc. Zestrea a- 
telierelor care ar fi trebuit să 
fie oferită de cei care patronea
ză școala, Cooperativa „Mun
citorul**, este ca și inexistentă : 
cel puțin pentru lucrările în care 
sînt antrenați băieții. Materiile 
prime sînt cumpărate cu banii 
școlii, iar în cazul cînd elevii 
vin cu materiale, își iau produ
sele finite acasă**. De altfel, a- 
ceastă zestre, precum și stadiul 
practic al pregătirii atelierelor 
pentru noul an școlar nu l-am pu
tut vedea la fața locului fiindcă 
totul era sub lacăt, iar profeso
rii își petreceau ultimele zile de 
concediu. Nici la Școala genera
lă nr. 11 nu am reușit să pă
trundem în atelierele-școală din 
cauza 
lacăt, 
între 
școlii
bancuri. Tovarășul director, Du
mitru Petre, ne spune că a- 
cestea sînt realizate în atelierul 
școlii și vor intra în dotarea Li
ceului nr. 2 și a unor școli ge
nerale din Mărăcineni și Amaru. 
Rezultatele școlii în anul prece
dent au contribuit la realizarea 
unui venit de 22 000 lei. Totuși 
și aici se mai întîmpină greutăți, 
întreprinderea Sirca și Fabrica 
Metalurgica care patronează ac
tivitățile tehnico-productive nu 
au înzestrat școala cu utilaje 
necesare unei producții diversi
ficate. Mai intervin și alte di
ficultăți ce țin de o defectuoa
să coordonare a repartițiilor de 
mașini și utilaje necesare școlii. 
Aceasta își poate achiziționa din 
venitul propriu un utilaj nece
sar, dar absența dintr-un plan

elaborat cu multă vreme în ur
mă face această achiziție impo
sibilă pentru noul an. Am mai 
reținut la Școala generală nr. 11, 
faptul că fetele fac artizanat și 
cusături naționale. Același lucru 
îl realizează de altfel și fetele 
de la Școala generală nr. 4. In 
schimb, băieții au la îndemînă 
și un aparat de sudură cu care 
au realizat lucruri mai diverse 
decît la celelalte școli. Dar și 
aici este necesară
sporită din partea întreprinderii 
patron al școlii — aceeași în
treprindere Sirca — pentru di
versificarea aprovizionării 
materie primă.

o preocupare

I

nVi li'iirti'i^iÎiioAhW1

Aproape de ora prînzului, 
Mircea Ștefănescu din Constan
ța se plictisea în curtea casei 
părintești, sub umbrar. Fuma 
o țigară scumpă, din acelea 
lungi, cu filtru. Nu se grăbea 
nicăieri, n-a întîrziat la sluj
bă, n-a lucrat la cei 25 de ani 
ai săi, decît te miri ce, a- 
colo, în port, prin niște 
I.A.S.-uri și atît. Despre amin
tirile din port mai ales nu-i 
place să i se povestească. Din 
cauza lor — ei, niște fleacuri, 
acolo, mici afaceri — i s-a 
desfăcut contractul de muncă. 
Nu, n-a protestat conflictul a- 
cela n-avea nici o legătură cu 
Codul Muncii, avea legături cu 
celălalt cod, Codul Penal.

— Și acum de ce nu mun
cești ? ,

— Deocamdată mă mai odih
nesc. E vară, e cald, mă mai 
duc la mare. Serviciu o să-mi 
iau., dacă o să găsesc ceva care 
să-mi convină.

Bătrînul care urmărește dis
cuția noastră, tatăl iui Mircea, 
clătină din cap cu tristețe. A 
fost pensionat după mai 
bine de 30 de ani de muncă 
și tot în port, unde ar fi vrut 
să știe că băiatul i-a luat lo
cul. De-asta l-a și trimis la 
scoală, nici nu s-a așteptat ca 
în loc să-1 vadă așezat, ca un 
om serios, cum se spune, stă- 
pîn pe meseria lui, să trebu
iască să-i plătească el, din pen-

sie, imputarea pentru nerespec- 
tarea contractului încheiat cu 
profesionala.

Dacă-1 întrebăm ce părere 
are despre toate acestea, Mir
cea Ștefă.iescu accelerează rit
mul cuvintelor și înalță tonul. 
Nu-i convine discuția. Vrea să 
ne Vadă plecați cît mai repe
de. Pînă la urmă încercă ode. Pînă la urmă încercă 
concesie.

— Da, da, o să mă apuc 
muncă.

Un leit motiv al tuturor 
lor din aceeași spiță cu el. Nici 
pe departe să fie o concluzie 
firească, izvorîtă — doamne fe
rește — dintr-un sentiment de 
culpă față de ei înșiși sau față 
de părinți.' Nu zicem, față de 
societate, pentru că noțiunea 
are, în cazul lor, sensul unei 
abstracițuni oarecare.

Narcisa Gheorghiu, tot 
Constanța, absolventă de liceu, 
a dat examen de admitere la 
Facultatea de drept; n-a reușit; 
acum se pregătește din nou. Ne 
privește cu multă mirare : Să 
muncească ? Adică stăm în ca
lea visurilor ei ? Care din vi
suri ? ! întîi a vrut să devină 
juristă, acum — după propria-i 
declarație — se pregătește pen
tru construcții hidrotehnice. A- 
devărul este că nu sta nimeni 
în calea împlinirii visurilor ei, 
că Narcisa Gheorghiu poate să 
viseze cît mai mult și cît mai 
frumos. Numai că societatea 
ateaptă din partea ei un răs
puns concret, pe cît de concret 
a fost și capitalul investit în

de

ce-

din

ea pînă acum ; o așteaptă cu 
toate visurile, să i le împli
nească, dar prin ea însăși, prin 
munca ei. Narcisa joacă însă 
rolul naivei care nu înțelege 
un asemenea punct de vedere 5

— Ce să-i dau eu societății ? 
Avînd în vedere cît sînt de 
mică, avînd în vedere că la 20 
de ani arăt ca la 16...

Mama ei, o bătrînică cum
secade suspină resemnată i

— Ea nu înțelege cît de greu 
ne descurcăm toți dintr-o sin
gură pensie, însă eu n-am ini
ma, nu pot s-o trimit la mun
că, e încă un copil, o las să se 
hotărască singură.

La vîrsta Narcisei, Liliana 
Doicescu joacă alt rol, al omu
lui care abia acum, după o 
eroare explicabilă și-a desco
perit vocația. A terminat liceul 
economic dar, cum și-a dat 
seama că pe ea meseria de 
contabil n-o interesează, nu s-a 
prezentat la repartizare. A că
zut, în schimb, la un concurs 
de admitere în facultate așa 
că acum se pregătește pentru 

• reeditarea prezentării. Discuția 
despre muncă o pasionează mai 
puțin decît proba la costumul 
de baie pe care-I avea de luat 
în acea zi
Ceea ce 6 
reseze cu un 
străduiește
fermecător este dacă va fi po
menit și numele ei în ancheta 
noastră, fiindcă pînă acum n-a 
mai avut prilejul sa fie „dată 
la ziar“.

de la croitoreasă, 
face să se inte- 
zîmbet pe care se 
sa-1 aibă cît mal

aceluiași triplu motiv : 
gestiune, concediu. Totuși, 
ultimele „retușuri** ale 
zărim pe culoar niște

— De ce totuși nu lucrați în
tre timp undeva, să zicem pînă 
cînd veți. da examenul ?

— Să mă angajez undeva și 
dacă reușesc la facultate — 
zice Liliana Doicescu devenind 
brusc grijulie — să-i încurc pe 
tovarășii de acolo ? A, nu, asta 
n-ar fi frumos...

Regep Iusein, n-are însă nici 
măcar „griji** de acest gen. Pen
tru el totul este foarte limpede.

— Să muncească alții, eu 
să trăiesc la 18 ani și așa, 
de unde, am cu ce.

— Intr-adevăr ai, dar 
idp ? Ești “ '
gâbondînd

pot 
am

__  ____ _ de 
und£ ? Ești văzut toată ziua 
vagabondînd pe străzi, pe lîngă 
port, cu ce te ocupi de fapt ?
— Mă aveți cu ceva la mînă? 

Nu, atunci ce vreți de la mine?
Lucrătorul de miliție care 

ne-a relatat dialogul mărturi
sește că în asemenea cazuri mai 
devreme sau mai tîrziu eroii 
unor asemenea întîmplări care 
nu-și lămuresc propriul drum 
de muncă cinstită ajung 
conflict cu legea. O tristă 
vadă : în acea dimineață a 
zitei noastre, la aceeași 
cînd sute de mii de tinerî 
întreaga țară obținuseră prime
le rezultate practice în folosul 
lor și al societății, la miliția 
orășenească din Constanța, Va
leria Șogor, după o noapte pe
trecută în compania unor ma
rinari străini își scria la 19 ani, 
prima declarație penală.

în 
do- 
vi- 
oră 
din

VICTOR CONSTANTINESCU

4
Forestieri din Vrancea
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mordiale ale muncii intelectuale 
se află tocmai în munca fizică, înz 
contactul direct cu natura. Nu e- 
xista nicăieri lumea ideilor pure. 
Marii savanți, inventatorii, sculp
torii, geologii, arheologii etc., 
sfredelesc pînă la epuizare natu
ra pentru a împinge cunoașterea 
cu un pas mai departe. Pe de 
altă parte, pentru orice om, in
diferent de gradul pregătirii sale, 
esențială rămîne finalitatea cu
noștințelor pe care le posedă și 
un asemenea obiectiv nu poate 
apare decît în cadrul aplicării 
practice.

Munca fizică și cea intelectua
lă sînt două formule ale acele
iași activități umane. Ele nu pot 
fi separate, devreme ce persona
litatea omului este în mod obiec
tiv unitară, latura sa reflexivă și 
cea activă împletindu-se armo
nios. Este la îndemîna oricui să 
observe că progresul industrial 
solicită în proporții care sporesc 
continuu, indiferent de meserie, 
capacitățile intelectuale ale mun
citorilor. în absolut toate dome
niile economiei se cere astăzi o 
pregătire polivalentă, sînt necesa
re deprinderi complexe de mun
că bazate nu pe simple mișcări 
de robot, ci pe spirit organizato
ric, sistematizare, autocontrol 
tehnic, pe integrarea prealabilă a

execuției într-un circuit de ope
rații nevăzute lăsînd la o parte 
faptul că însăși mînuirea mijloa
celor de producție pretinde un 
exercițiu profund al gîndirii. A- 
sigurarea unor asemenea condiții

LEGEA LUMII8
MODERNE

POPULAȚIEI
M FIE 0
POPULARE

ACTIVĂ

ATELIERUL ȘCOLAR
O concluzie se impune de pe 

acum, după primele unități vi
zitate : relațiile cu întreprinde
rile ce patronează școlile sînt 
guvernate de demonstrații de 
bunăvoință cars nu sînt acope
rite de multe ori decît cu tran
sfer de material inutilizabil, iar 
profilul sărac al activităților teh- 
nico-productive este grevat de 
o bază materială a cărei zestre 
se reduce, fatal, la menghine, 
pile și mașini de cusut, (cîte două 
de școală).

Am crezut că liceele, fiind 
mai mari și avînd posibilități 
mai bune de amplasare pentru 
ateliere, oferă

ocazia sesizării unui ritm adec
vat pregătirii acestora pentru 
noul an. La Liceul „Mihai Emi- 
nescu", unde învață peste 1000 
de fete, atelierele sînt profilate... 
tot pe cusături naționale. Una 
din întreprinderile care patro
nează liceul — Uzina de sîrmă 
și produse din sîrmă —a găzduit 
un trimestru elevii care de alt
fel, au pierdut vremea prin sec
ții, pentru a-i trimite apoi în 
atelierele școlii să facă lăcătu- 
șerie. Pentru a vedea acest ate
lier, situat într-un subsol, gazdele 
noastre, amabile, au spart ușa. 
Dar, din păcate, zestrea găsită 
aici a fost atît de săracă, încîtreporterului și

Liceul „M. Eminescu* ne oferă un atelier șco
lar ferecat cu trei zăvoare.

Foto: AL. PRUNDEANU

Un banc cu scule care arata o sărăcăcioasă 
concepție asupra pregătirii tehnice multilate

rale a elevilor.

nu vedem ca noul an școlar să 
debuteze în bune condiții pen
tru cei 200 de elevi ai liceului: 
cîteva pile, mai multe menghi
ne, într-un spațiu insalubru, cu 
lumină insuficientă. Sirgurul a- 
telier vizitat nu oferă deci de- 
cît semne de întrebare. Justifi
cări : a fost un an de tatonări, 
întreprinderile nu ne-au ajutat, 
nu am avut utilaje, materiale, 
spațiu. Dar cu aceste justificări 
la 15 septembrie, în nici un caz 
nu se va putea începe activita
tea tehnico-productivă; abia de 
atunci vor trebui sporite reame- 
najările. Ultimul popas l-am fă
cut la Liceul „B. P. Hașdeu" : 
Interlocutor ne-a fost de astă 
dată tovarășul profesor maistru 
Constantin Niculescu, șeful ca
tedrei de practică. Am aflat de 
la dînsul că: „liceul are nu mai 
puțin de patru patroni : U.S.P.S., 
Fabrica de mase plastice, Ateli
erele de zonă C.F.R. și Uzina 
mecanică, dar zestrea atelierelor 
tot prin eforturile școlii s-a rea
lizat (bancuri, menghine, apara
te de încercări electronice, de 
sudură, scule etc)*4. Dar fiindcă 
a venit vorba de cauzele aces
tei situații aflăm cu surprindere 
cum o hotărîre ministerială
(a M.I.C.M.-ului), care prevedea 
repartizarea unui convertizor
către școală, este infirmată de 
direcția centralei de nave de la 
Galați, care o repartizează la... 
Colibași. Pe de altă parte nu
mai transportul aparatului de 
sudură adus de la Oltenița prin 
dispoziția aceluiași minister cos
tă mai mult decît un nou apa
rat. Aceeași cronică criză de 
materii prime împiedică dezvol
tarea unei producții mult 
variate și mai interesante 
cestui liceu. După cum ne 
nea tovarășul Niculescu : 
există posibilități de lucru
plan de producție pentru repa-

de muncă pentru orice tînăr vine 
în întimpinarea dorinței acestuia 
de a-și cîștiga un statut propriu 
în societate. Psihologia perioadei 
de vîrstă de la 14 la 16 ani se 
caracterizează astăzi prin dezvol
tarea impetuoasă a tendințelor 
sociale. Fiind sprijinit de socie
tate, adolescentul își poate cu
ceri mai ușor și mai sigur pozi
ția independentă ; cu alte cuvin
te, nu este dificil pentru nimeni 
să stabilească legătura intrinsecă 
dintre satisfacerea motivațiilor 
materiale și spirituale si contura
rea profilului moral al adoles
centului.

Hotărîrea ca tineretul să aibă

obligația participării la o activi
tate utilă imediat după absolvi- 4 
rea școlii, rezolvă și o problemă ' 
socială deosebit de importantă 
pentru progresul țării noastre. 
Statisticile mondiale relevă ca o 
problemă critică actuală, crește
rea numărului de persoane inac
tive în societate, ca urmare, pe 
de o parte, a creșterii duratei 
medii a vieții, iar pe de alta, ca 
o consecință a prelungirii perioa
dei de școlarizare a tineretului. 
Dezechilibrul balanței „populație 
activă — populație direct consu
matoare4* poate avea, la un mo
ment dat, consecințe materiale 
sesizabile la nivelul întregii socie
tăți, ca să nu mai vorbim de fap
tul că primul nivel unde ele se 
resimt este acela al familiei. Prin 
integrarea mai largă a tinerilor 
în munci potrivite vîrstei și pre
gătirii lor, se schimbă însăși 
structura de vîrstă a populației 
active, situație deosebit de influ
entă asupra tuturor parametrilor 
de care depinde creșterea pro
ducției.

Responsabilitatea față de viito
rul patriei ne obligă să răspun
dem prin fapte chemării pe care 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-o 
adresează, de a educa „pe toți 
cetățenii și în special tineretul în 
spiritul 
față de 
rată de 
noastră, 
sului și
nostru, a mțiunii noastre socia
liste, mijlocul principal de afir
mare a talentului și forței crea
toare ale tuturor cetățenilor, de 
manifestare a personalității și 
autoperfecționare morală a fiecă
ruia*4. |

cultului față de muncă, 
munca liberă, despovă- 

exploatare din societatea 
singura sursă a progre- 
prosperității poporului

(Urmare din pag. I)

CHESTIUNEA 
„VISELOR"

cu 
înce-

puți-

mai 
a a- 
spu- 
„aici 

cu

rații electrice, electronice și e- 
lectrotehnice, pentru producerea 
de mobilier școlar sau a apara
telor de uz casnic. Dar inspec
toratul nu a putut oferi școlii 
posibilități de omologare a pro
duselor, iar întreprinderile și-au 
manifestat din nou „bunăvoin
ța, tot prin promisiuni*4.

Oare aici inspectoratul nu are 
nimic de zis în legătură cu ca
litatea realizării patronajului 
școlilor ? O analiză a acestei ac
tivități în anul școlar trecut nu 
s-a făcut nici pînă acum, 
două săptămîni înainte de 
perea noului an școlar. ’

Așa stînd lucrurile, în
nele zile care au rămas pînă la 
deschiderea porților școlilor se 
impun a fi clarificate mai multe 
probleme legate de atelierele 
școală : dotarea lor urgentă cu 
materii și utilaje corespunză
toare de către întreprinderile ce 
le patronează, revizuirea profilu
lui atelierelor (în totalitate fe
tele fac prăjituri și cusături, iar 
majoritatea băieților — lăcătu- 
șerie), organizarea și planifica
rea aprovizionărilor cu materii 
prime și a repartițiilor de uti
laje în diverse domenii, de care 
conducerile școlilor vizitate, cu 
excepția Liceului „B. P. Haș- 
deu*4, se pare că n-au auzit: e- 
lectrotehnică, electricitate, biolo
gie, chimie, electronică, mase 
plastice. Deci, și în viitorul an 
școlar se va lucra în profile res
trinse. De ce ? Și mai ales de 
ce n-a fost folosită vara pentru 
a se pune la punct atelierele ? 
Sintem nevoiți de pe acum să 
anticipăm ore de practică pier
dute de către elevi în primele 
săptămîni de școală tocmai pen
tru că 15 septembrie n-a fost 
pregătit aproape de loc pe acest 
plan esențial: perfecționarea a- 
telierelor școlare.

sau îndeosebi, a realismului 
realismul viselor ține cu evi- 
realismul vieții fiecăruia, și,

de a fi arătata cu degetul pe stradă și de a da autografe unui 
adolescent imberb, deși are o binecuvîntată încredere în ta
lentul ei mediocru și în adevărul visului ei banal trăiește în 
aceeași chinuitoare iluzie și cu aceeași perspectivă posomorită 
ca și neisprăvitul supus de existența-i larvară. Ceea ce-i ține 
departe, foarte departe de, să zicem, surizătorul strungar ce 
nu-și potolește cu nici un chip nădejdea că dacă nu se va 
mai uita nici în stînga și nici in dreapta, că dacă va face 
niște sacrificii și va fi sănătos și în putere va ajunge intr-o 
bună zi academician, este nu numai absența perspectivei, a 
perspectivei optimiste, ci și, s ' * ' *
vieții 
dență 
într-un
Iluziile 
pentru , _ ____ I_____ t„ ____
liste, atunci cînd nu au farmecul candorii sau nu pot fi puse < 
pe seama anilor puțini ai adolescenței strică caracterul, arhă- < 
râse sufletul, au șansa de a deveni nocive social. Cel care < 
azi, în timpul pe care-l trăim, iși fringe mîinile în speranța C 
că și le va afunda odată și odată în maldăre de bani picați < 
sub nasul lui printr-o vrăjitorie este de acum îmbolnăvit mo- C 
rRa'.l’ trebuie, neîndoielnic, privit cu circumspecție, tratat neîn- L 
tîrziaț și însănătoșit — dacă nu-i prea tîrziu și n-a ales calea C 
hoției fățișe. Cel care mănîncă iaurt cu gîndul la călătoriile S 
lungi pe care le va face în mașina lui, nu cred că visează, 5 
ci „pur Slrt1plu stăruie în încercarea de a-și dovedi că me
rită mașina, merită frigiderul, merită casa etc., merită bruma 
lui de înțelepciune gospodăreasca. Și așa mai departe. J

Lucrurile se complică ceva mai mult atunci cînd, ca și I 
în cazul pomenit la începutul acestor rînduri, tatăl își obligă 
fiul să învingă acolo unde el a pierdut sau să ajungă ce n-a J 
mai apucat să ajungă. Argumentele primesc deodată, în a- 
ceste situații-limitâ, o și mai puternică condiționare socială. J 
Firește, raportarea propriului vis, împlinit sau spulberat (nu J 
discut aci trecutele motive sociale care retezau și cele mai J 
normale năzuințe omenești), la societate este explicabilă, ba ? 
chiar necesară, însă insuficientă dacă nu se adaugă imediat 
și perspectiva visului devenit, uneori, motiv de discordie între J 
oameni ce aparțin unor generații diferite. Dacă visul social ? 
al tuturor este unul, și unul este, o știm și o trăim, drept J 
este ca și visul fiecăruia, visul realist născut dintr-o viață rea- / 
listă, să nu fie adunat sub pulpana uniformității. Fiindcă 
uniformitatea, ne-am convins, sufocă perspectiva și-! dă di- / 
mensiunea firavă a mediocrității. Pricină din care, aîndesc, 
chestiunea „viselor1* a fost și rămîne o chestiune de realism. /

VVVVVVVVVVVVVNA.

optimiste, ci și, 
fiecăruia. Fiindcă 

zdrobitoare de ivuiumui necuruia, și,
plan superior, de realismul societății în care se trăiește, 
in viața de zi cu zi se plătesc îndeajuns de scump 
a reprezenta o investiție cu cîștig moral. Visele nerea-
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• UZINELE DE UTILAJ 
PETROLIER TIRGOVIȘTE. 
O dată cu efortul depus in 
vederea sporirii producției, 
colectivul uzinelor de utilaj 
petrolier Tîrgoviște este an
trenat într-o largă acțiune 
de înnoire a sortimentelor, 
de realizare a unor utilaje 
moderne cu caracteristici 
tehnice superioare și cu mul
tiple întrebuințări în indu
stria petrolieră și in alte do
menii. Ca urmare, în ultima

modernizare
vreme au fost asimilate doua 
instalații de mare comple
xitate tehnică. Este vorba 
de noua instalație FS-32, 
pentru foraj structural și de 
prospecțiune de țiței și gaze 
naturale, cu ajutorul căreia 
se poate săpa pină la adîn- 
cimi de 1 200 rn. Ea poate fi 
folosită și în operațiile de 
intervenție la sondele petro
liere cu adîncimi medii. A 
doua instalație — FA-20 -— 
este destinată forării puțuri

si asimilare
lor de apă sau altor lucrări 
similare. Fiind montată pe 
un șasiu cu roți, ea poate fi 
tractată cu ușurință și pusă 
în exploatare intr-un timp 
redus.

• UZINA DE FABRICA
ȚII. REPARAȚII ȘI MON
TAJ PENTRU AGRICUL
TURĂ DIN GALAȚI. Au 
fost asimilate în cursul a- 
cestui an numeroase utilaje, 
instalații și dispozitive. Prin-

de noi produse
tre acestea figurează barca 
cositoare subacvatică, folosi
tă pentru recoltarea vegeta
ției din bălți ; scaunul hi- 
dropneumatic pentru trac
toare, care asigură conducă
torilor de mașini agricole 
un grad sporit de confort; 
noul tip de ridicător hidrau
lic monobloc, cu care vor fi 
echipate tractoarele rn»-*. 
nești de 80 CP ; instalații 
pentru abatoare de păsări 
diferite alte produse.

Pentru realizarea
COLECTIVELE CELOR 

DOUA MARI UNITĂȚI DE 
PREPARARE A MINEREU
RILOR DIN BAIA MARE— 
Uzina centrală si Uzina din 
Săsar — au hotărit să înde
plinească cu o lună și jumă
tate mai devreme sarcinile 
de plan pe anul în curs. In 
acest scop, ele au adoptat 
noi metode pentru moderni
zarea și perfecționarea pro
cesului de Dotare a minereu

planului anual Înainte de termen
lui cu ajutorul cărora au 
obținut, pînă în prezent, in
dici de productivitate cu 
18—20 la sută superiori ce
lor realizați în perioada co
respunzătoare a anului trecut.

LA ȘANTIERUL NA
VAL DIN CONSTANȚA a 
fost lansat la apă, cu o săp- 
tămînă înaintea termenului 
planificat, al 9-lea cargou 
de 1 920 tdw din seria de 11 
nave maritime de acest tip,

prevăzute pentru export. 
Scurtarea perioadei de asam
blare a corpului navei se 
datorește mai bunei organi
zări a lucrului pe fazele de 
execuție, realizării calitativ 
superioare a secțiilor și bloc- 
secțiilor încă din hală. De 
subliniat că față de primul 
cargou de 1 920 tdw realizat 
pe acest șantier, la cel lan
sat recent ciclu! de fabrica
ție a fost redus Ia jumătate.

Cum reușește o echipă 
din schimbul II să fină pasul cu cei 

care lucrează in schimbul de zi

FIECARE MINUT VALORIFICAT
PENTRU PRODUCȚIE

Elemente calitative noi
în politica de investiții

Pe Sandu Radu nu prea l-a 
îneîntat ideea unui interviu și 
nu s-a sfiit să o mărturisească, 
ce-i drept într-un mod destul 
de diplomatic. „N-am putea 
amina discuția ? Și așa sînt ocu
pat pînă peste cap“.

„Perspicace*4 nevoie mare re
porterul a crezut că ghicește 
motivul pentru care tînărul 
maistru evită să-i acorde o 
scurtă parte din timpul său t

— Cum s-ar zice nu prea 
merge treaba ?...

— Cum s-ar zice vă înșelați. 
Merge și încă destul de bine.

Uitați-vă puțin la panoul 
acela.

Urmăm invitația, citim : „Un 
minut pierdut zilnic de fiecare 
muncitor productiv din secția 
prelucrări mecanice a uzinei în
seamnă, pe lună, 60 baghete. 
5 melci presă ulei, 205 bolțurl 
de lanț". Nesesizî»d legătura, 
întrebăm :

—- Ei, și ce-1 cu asta ?
— Uite’ că e. In ce zi sintem 

astăzi ?
— în 31 august.
— Poate pentru dumneavoas

tră. Pentru noi timpul a tre
cut mai repede, noi sîntem în 
data de 15 septembrie. Dacă nu 
credeți, consultați rapoartele de 
producție și o să vă convingeți 
că avem up avans de 15 zile 
față de grafice.

Nu se poate ! Ne-am zis. Echi
pa condusă de Sandu Radu 
n-are nici măcar trei luni d* 
la constituire. A fost formată 
doar atunci cînd s-a pus pro
blema extinderii schimbului 
trei. Iar membrii ei, ce să mai 
vorbim, sînt „cruzi*4 de tot. 
Cinci cu școala profesională ab
solvită de numai 9 luni, res
tul de 17 calificați la locul de 
muncă și intrați „în pîine“ la 
1 iunie. Ca să nu mai amintim 
faptul că nici unul dintre ei 
nu a mai lucrat în tura de 
noapte pînă la data înființării

(Urmare din pag. I)

...E o idee temerară să-ți pro
pui cunoașterea în amănunt a 
fermelor și sectoarelor de pro
ducție de' la întreprinderea a- 
gricolă de stat Chirnogi. Se 
întind pe 12 498 de hectare ; nu
mai drumurile însumează mai 
bine de trei sute de kilometri. 
Cel mai mult timp însă îți ră
pește cunoașterea. Pentru că a- 
colo unde pînă cu puțina vre
me în urmă stăpîneau apele La
cului Greaca, există, funcțio
nează, o adevărată uzină agri
colă. Fostele clădiri de cherha
na sînt sedii ale fermelor, iar 
pămîntul acela albit de cochi
liile melcilor este lucrat de om 
cu ajutorul a peste cinci sute 
de tractoare, combine și alte 
mașini moderne ; este semănat, 
produce. $i am văzut o întin
dere de 1 500 hectare de orez 
numai fir. Fără buruieni, fără 
goluri. S-a semănat cu avionul, 
ceea ce a permis o excepțională 
repartizare a semințelor la me
tru pătrat. Succesul se datorea
ză însă mai mult faptului că 
aici s-au format meseriași de- 
săvîrșiți în cultura orezului, că 
ceea ce acum este apreciat ca 
lucrare normală, este consecin
ța unor eforturi fără egal in
vestite în cîmpurile de cerce
tare. C.îțiva specialiști între care 
și directorul întreprinderii, 
inginerul utecist Ion Oancea, 
și-au susținut teza de doctorat 
din tehnologia și agrofitotehnia 
orezului. Și acum patru ingi
neri ai întreprinderii cercetea
ză in șase cîmpuri efectele în
grășămintelor și erbicidelor la 
orez pe solurile aluvionare din 
incintele îndiguite, randamentul 
diferitelor metode de semănat, 
comportarea soiurilor. în acti
vitatea lor de specialiști-cerce- 
tători, aceștia păstrează legă
turi permanente cu institute din 
tară și de peste hotare. în ca
drul agroclubului s-au desfășu
rat pînă acum cîteva sesiuni de 
comunicări științifice pe tema 
orezului. Pentru toamna aces
tui an se estimează o produc
ție medie de peste cinci tone 
la hectar și o reducere de cî
teva procente a cheltuielilor — 
două recorduri pe țară. Este o 
recompensă pentru strădaniile 
unor oameni inimoși, fără ex
cepție tineri.

Ajungînd în „baltă*4 este im
posibil să nu admiri rodul ie

formației. Și totuși, consultarea 
rapoartelor de producție avea 
să ne convingă. Afirmațiile 
maistrului Sandu Radu au aco
perirea deplină a faptelor. Cei 
23 — nu numai că n-au irosit 
nici un minut, dar ei i-au du
blat valoarea, realizînd astfel o 
autentică performanță. Așa îneît 
din nou în secție, din nou față 
în față cu interlocutorul nostru.

— Sînteți un om curajos, to
varășe Sandu ?

Drept răspuns, o privire ma
lițioasă.

— întrebăm aceasta întrucit 
ni se pare un act de curaj să 
te încumeți, așa cum ați făcut 
în urmă cu aproape trei luni, să 
alegi în formație numai „bo
boci44. Și încă pentru schimbul 
de noapte... Căci, se pare, ați

— Erau și sînt totuși 22...
— Adică numai 17. Pe ceilalți 

cinci scădeți-i din socoteală. 
Pentru că, deși au categorii 
mici de încadrare — chestia cu 
vechimea — nu i-aș schimba 
nici pentru muncitori cu a șa
sea. Așa Incit n-am fost sin
gur. Am fost șase. Cu alte cu
vinte ne reveneau deci fiecăru
ia cîte trei „boboci" cum i-ați

șit din comun al culturilor de 
floarea-soarelui, de soia, de po
rumb.

— Pe toată întinderea n-am 
dat nici o prașilă normală, ne 
spune directorul întreprinderii. 
Am folosit erbicide. Pe cîteva 
mii de hectare de porumb n-am 
aplicat nici prașila mecanică...

Privim cultura. Arată excep
țional.

— Am lucrat după o metoda 
a noastră, își continuă ideea 
inginerul Oancea. Pentru că 

Agricultorii 

din Chirnogi 

n-au 

secrete!

după erbicidare numai trestia 
putea invada cultura de porumb, 
am executat cositul acesteia 
cînd plantele de porumb aveau 
trei-patru frunze și am fertili
zat fazial cultura cu azotat de 
amoniu. S-a verificat astfel a- 
aevărul că pentru trestie cosi
tul este o metodă eficace de 
distrugere, pentru că după efec
tuarea operației numai plante
le de porumb s-au dezvoltat vi
guros. O idee născută din dia
logurile științifice permanenti
zate în cadrul agroclubului cu 
corespondență în bilanțul chel
tuielilor : o economie de aproa

fost prima echipă care a lucrat 
în această tură.

— Și asta numiți curaj ?
— Dar cum ?
— încredere. încredere în tine 

— că ai să-ți faci datoria de 
a-i ajuta să se integreze ritmu
lui impus de exigențele uzinei, 
încredere în ei — că vor dori 
și reuși să muncească așa cum 
trebuie.

pe o jumătate de milion de lei 
prin eliminarea pravilelor me
canice. Pe o întindere de 4 065 
de hectare s-a estima: în lan o 
producție medie cu 1350 kilo
grame superioară planificării 
inițiale.

La fel. Ia floarea-soarelui, la 
soia. Cu depășiri apreciabile s-a 
închis bilanțul la culturile de 
griu și orz. Cu cele 3 750 kilo
grame de orz și 4 260 kilogra
me de grîu la hectar, întreprin
derea s-a situat pe locul trei 

în țară, numai de la aceste 
culturi înregistrînd beneficii de 
circa un milion de lei. La fer
ma de vaci, producția medie de 
lapte planificată pentru tot 
anul va fi realizată în numai 
nouă luni, iar la sfecla de za
hăr, producția medie este de 
pe acum garantată la 65 de tone 
la hectar.

Categoric. I.A.S. Chirnogi este 
un model între unitățile agri
cole. Aici totul este drămuit 
astfel îneît și ultimul strop de 
energie să conveargă către pro
ducție. Cîteva exemple sînt edi
ficatoare. • Prin acțiuni ale 
uteciștilor, 75 de hectare de 

numit. Și dacă, așa cum de alt
fel am procedat, ne ocupăm în 
fiecare zi de unul — arată-i 
cum se prinde piesa mai repede 
si mai bine în universal, înva- 
ță-1 să aleagă unghiul optim 
de așchiere etc. etc. — înseam
nă că din trei în trei zile eram 
din nou pe post de „profesori44.

— Apropo de profesori... Știm 
că terminlnd liceul la seral, ați 
candidat la examenul de ad
mitere la facultatea de fizică, 
curs de zi, examen pe care l-ați 
promovat. Apoi, după scurtă 
vreme de frecventare a cursu
rilor ați revenit în întreprinde
re. De ce ?

Am revenit pentru că trebuia 
să revin, vocația mea pentru 
fizica teoretică fiind doar o pă
rere. Și ajungînd să-mi dau 
seama de asta, perseverența ar 
fi însemnat, nu știu cum să mă 
exprim, ceva gratuit, ceva pen
tru care cîndva mi-aș fi făcut 
reproșuri.

Așa după cum spuneam Ia în
ceputul acestor rînduri pe ute- 
cistul .Sandu Radu nu. prea, l-a 
îneîntat ideea unei conversații, 
chit că ea urma să apară în
tr-un ziar. Reporterul îi mulțu
mește totuși pe această cale că 
in cele din urmă i-a înlesnit-o. 
După opinia sa a întîlnit un om 
al cărui nume merită să fie 
cunoscut. Un tînăr, un maistru 
căruia îi dă de știre că peste 
deuă luni îl va vizita iarăși. 
Așadar, Ia sfîrșitul lunii oc
tombrie. La sfîrșitul lunii oc
tombrie după calendarul Justi
nian, nu după cel de care ține 
seama formația pe care o con
duce. Intrucît asta ar însemna 
că lntîlnirea va avea loc la 
mijlocul lunii sau chiar mai de
vreme.

GH, GHIDRIGAN

teren neproductive din preajma 
canalelor de desecare au fost 
recuperate pentru cultură. Nu
mai pe această cale s-a asigu
rat un plus de 655 tone de fî- 
nuri pentru întregirea bazei 
furajere, adică echivalentul a 
1 200 hectolitri de lapte. • Mă
sura adoptată de a dirija mereu 
in sarcină tractoarele s-a finali
zat în economii de carburanți 
suficienți pentru executarea lu
crării de bază pe o treime din 
suprafața întreprinderii. • Fap
tul că întregul necesar de se
mințe este asigurat în cadrul 
unității, că circa 50 la sută din 
producție este valorificată ca 
semințe a permis nu numai ga
rantarea unor producții medii 
ridicate, dar și obținerea de 
beneficii suplimentare. • în ca
drul fiecărei ferme, fără a fi 
afectată suprafața arabilă, obli
gatoriu s-a înființat grădina le
gumicolă pe cîteva hectare re
cuperate pe seama desființării 
unor drumuri inutile, a defrișă
rilor etc. O acțiune ce aduce 
venituri de aproape o jumătate 
milion de lei.

Iar promotorii și realizatorii 
acestor acțiuni sînt oamenii. 
„Fără excepție toți cei aproa
pe două mii de lucrători ai în
treprinderii noastre", cum spu
nea inginerul Ion Oancea. Adi
că un Zaharia Dobra, tehni
cian, șef de fermă „căruia tre
buie să-i aducem noi aminte să 
meargă la masă, atît este de 
captivat de muncă". Un Ma- 

\ rin Bănățeanu. combinier, care 
\ a realizat zilnic cîte două 

i planuri. Un Marin Pironea, 
mecanic de atelier. Un Vio
rel Brad, inginer, cel care 
a experimentat metoda ce a 
condus la eliminarea prașilelor 
mecanice și manuale la porumb. 
Un Florian Stoica, inginer, șef 
de fermă la orez, cel care de 
cinci ani experimentează și pu
blică interesante comunicări. 
Un Gheorghe Dumitrache. me
canizator, un... Și exemolifică- 
rile ar putea continua. Pe fie
care și pe toți la un loc se spri
jină o producție globală de cî
teva zeci de milioane de lei ; 
sudoarea lor se metamorfozează 
în milioane de lei beneficii ; 
competența lor profesională 
naște aici o unitate model a a± 
griculturii noastre unde recor
durile altora sînt deja produc
ții medii. 

portului. în agricultură, in
vestițiile vor fi dirijate către 
producerea de mașini și utila
je perfecționate menite să ri
dice gradul de mecanizare 
complexă a lucrărilor agrico
le, să extindă irigațiile și să 
lărgească procesul de electri
ficare.

Un rol important în* «produ
cerea de mașini și utilaje per
fecționate. necesare procese
lor de producție, revine cer
cetării științifice care, așa cum 
se subliniază în Rezoluția Con
ferinței Naționale a P.C.R. cu 
privire la realizarea înainte 
de termen a planului cincinal, 
va trebui să-și îndrepte aten
ția către perfecționarea mași
nilor și utilajelor, elaborarea 
de noi tehnologii de fabrica
ție. reducerea consumurilor 
materiale și fabricarea de pro
duse noi. superioare, alinierea 
acestora la nivelul performan
țelor tehnico-economice reali
zate în țările avansate.

Un alt element nou care va 
..caracteriza politica de perspec
tivă în domeniul investițiilor 
îl constituie dirijarea cu pre
cădere a fondurilor către pro
curarea de mașini și utilaje 
care să corespundă celor mai 

• LIVIU STANILA — pro
fesor la Liceul „Hașdeu* din 
Buzău : „In actualul cincinal 
avem de realizat, după cum 
sc știe, cel mai mare program 
de investiții din istoria țării. 
Ce exigențe de ordin calitativ 
impune acest salt cantitativ ?**

Este pe deplin cunoscut că. 
Ia baza realizărilor obținute 
de țara noastră în construcția 
socialistă a stat amplul pro
gram de investiții. în perioa
da 1951—1970. de pildă, au 
fost investite în economia na
țională peste 692 miliarde le:, 
iar pentru actualul cincinal 
sînt prevăzute a se investi 
545 miliarde lei.

în abordarea problemei nou
lui în politica de investiții a 
partidului și statului nostru 
trebuie să pornim de la con
statarea că, de la o perioadă 
la alta, de la un cincinal la 
altul, apar noi trăsături și ca
racteristici, noi laturi calitati
ve, premise prielnice pentru 
ca fondurile de investiții sâ 
fie cît mai deplin valorificate i. 
în concordanță cu resursele 
naturale și de forță de mun
că de care dispunem și cu ce
rințele programului științific 
și tehnic. în acest context 
menționăm că, noul în politi
ca de investiții s-a manifestat 
și continua să se manifeste, 
în primul rînd, în stabilirea 
raportului între acumulare și 
consum. Obținerea fondurilor 
financiare necesare înfăptuirii 
progresului de investiții a fost 
posibilă datorită politicii știin
țifice și militante a partidu
lui și statului nostru în do
meniul acumulărilor, stabilirii 
unui raport rațional între a- 
cumulare și consum. Este me
ritul P.C.R., al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a fi demonstrat 
științific și convingător rolul _ 
deosebit de important al acu- -^tehnic 
mulărilor în construirea bazei — 
tehnico-materiale a noii socie
tăți. In numeroase rînduri 
documentele de partid, tova
rășul Nicolae Ceaușescu per
sonal, a arătat că a nesocoti 
rolul hotărîtor al acumulărilor 
în dezvoltarea economică și 
socială a țării contravine în
săși progresului neîntrerupt al 
societății, diminuarea acumu
lărilor conducînd în cele din 
urmă la îngustarea bazei ma
teriale a reproducției lărgite, 
cu profunde consecințe nega
tive asupra dezvoltării econo
mice a țării și creșterii nive
lului de trai al populației.

Consecvent politicii de ri
dicare pe treptele superioare 
a economiei, partidul și statul 
nostru promovează și în vii
tor o politică de menținere a 
unei rate ridicate a acumulă
rilor. Așa cum se subliniază 
în Raportul la Conferința Na
țională a Partidului din iu
lie a.c„ ținînd seama de ne
cesitățile creșterii în ritm sus
ținut a economiei naționale, 
va trebui ca și în deceniile ur
mătoare să asigurăm o rată a 
acumulării de 20—30%. care 
să fie destinată fondului na
țional de dezvoltare econo
mică și socială.

în elaborarea politicii de 
perspectivă în domeniul in
vestițiilor au intervenit noi 
elemente calitative, care dove
desc maturitatea, caracterul 
științific și realist al acestei 
politici. Mă* voi referi, în prin
cipal, la faptul că cea mai 
mare parte din fondurile de 
investiții vor fi alocate ramu
rilor producției materiale, și 
îndeosebi, industriei și agri
culturii, ramuri cu rol hotărî
tor în progresul societății și 
creșterea nivelului de viață al 
poporului. în cadrul acestor 
ramuri cele mai multe fon
duri vor fi dirijate către ace
le subramuri care produc bu
nuri materiale cu un grad 
sporit de tehnicitate și valoa
re de întrebuințare ridicată. 
Este vorba de electronică, 
electrotehnică, mecanică fină, 
optică, chimia de sinteză, ma- 
șini-unelte cu program, meta
lurgia oțelurilor superioare 
ș.a. capabile să atragă în cir
cuitul economic și să valori
fice superior resursele natu
rale și de forță de muncă de 
care dispunem, să reducă im
portul și să sporească cantita
tea de produse destinate ex-

Să cunoaștem, să aplicăm

IDEILE CONFERINȚEI

NAȚIONALE A PARTIDULUI

capa- 
de 
cu 
în

va

bune realizări de pe plan 
mondial. Ținînd seama că în 
prezent progresul științific și 
J : impune schimbarea 
mașinilor și utilajelor într-un 
termen mult mai scurt (5—6 
ani și chiar mai puțin față de 
15—20 ani cit reprezenta ciclul 
de reînnoire a mașinilor și uti
lajelor la începutul acestui se
col). a menține în producție 
mașini și utilaje învechite mo
ral, cu randamente scăzute, 
înseamnă a ne condamna sin
guri la înapoiere economică, 
a nu crea posibilități ca țara 
noastră să se prezinte pe 
piața externă cu produse de 
ridicat nivel tehnic, 
bile să participe pe picior 
egalitate în concurența 
produsele similare realizate 
alte țări.

Un accent deosebit se 
pune pe reducerea ponderii 
investițiilor în lucrări de con- 
strucții-montaj. Trebuie spus 
că în țara noastră, contrar ne
cesităților economiei, investi
țiile în construcții-montaj se 
mențin încă la un nivel mult 
prea ridicat comparativ cu cel 
realizat în țările dezvoltate 
din punct de vedere economic. 
Astfel, în timp ce în țările 
dezvoltate această categorie 
deține o pondere de pînă la 
30 ® o în valoarea totală a in
vestițiilor, în țara noastră a- 
ceastă pondere a fost în pe
rioada 1966—1970 de 47,6% în 
volumul total al investițiilor 
din fondurile statului, înre- 
gistrînd chiar o creștere față 
de perioada 1961—1965 cînd 
această pondere a reprezentat 
44.1 %. Se impun, deci, mă
suri hotărîte în vederea redu
cerii acestei ponderi, prin îm
binarea cit mai rațională a 
reutilărilor și extinderii capa
cităților existente cu realiza
rea de noi obiective; folosirea 
mai rațională a spațiilor con
struite, amplasarea cu precă
dere a obiectivelor în aer li
ber sau pe platforme indu
striale echipate cu utilitățile 
necesare, eliminarea finisaje
lor scumpe, combaterea cu 
toată fermitatea a formelor 
de gigantism în construcții, 
obținerea unor construcții cu 
un cost redus prin folosirea 
unor metode moderne de exe
cuție etc. z

Obținerea unei eficiențe cît 
mai ridicate de pe urma fie
cărui leu investit este o altă 
trăsătură definitorie a politi
cii de investiții.

GRIGORE CORLAN, 
șef sector,

Institutul de Cercetări Economice

NICULINA RAZVAN — ju
dețul Mehedinți : „Care sint 
implicațiile economice, politi
ce și sociale ale faptului că în 
acest cincinal 400.000 de oa
meni vor trece din agricultură 
in industrie ?

Procesul de transfer uman 
din agricultură în alte sec
toare de activitate nu este un 
proces nou ; el apare o dată 
cu constituirea industriei și 
crește în intensitate pe măsu
ra industrializării unei țări, a 
mecanizării agriculturii, a 
concentrării proprietății agra
re. în țări capitaliste care 
s-au industrializat de mult, a- 
cest transfer a durat timp în
delungat și, din punctul de 
vedere al țăranilor care pără
seau satul, a fost dureros. 
Steinbeck, în „Fructele mî- 
niei“, a redat magistral etapa 
le la sfîrșitul acestui proces în 
S.U.A.

Nici în România procesul 
nu este nou. EI a început, lent, 
încă din secolul al XIX-lea.

Incepînd cu deceniul trecut, 
în țara noastră. începe o acce
lerare a procesului de transfer 
uman din agricultură în alte 
sectoare de activitate. Ac- 

tualul cincinal, prin propor
țiile transferului (aproximativ 
400.000 oameni) continuă și. 
accentuează procesul care în
cepuse deja să se accelereze. 
De aceea și unele implicații 
viitoare pot fi prevăzute pe 
baza a ceea ce știm deja din 
etapa anterioară. Dar tot ac
tualul cincinal, prin obiecti* 
vele fixate de Congresul al 
X-lea al P.C.R., creează și con
diții noi care trebuie luate în 
considerare ca date ale pro
blemei pe care o discutăm. 
Dintre ele aș enumera: un 
grad mai înalt de aplicare a 
științei în procesele muncii ; 
o creștere a ponderii muncii 
calificate în general și a pro
fesiilor legate de dezvoltarea 
modernă în industrie; o di
versificare a sferei serviciilor 
și o extindere a construcții
lor : un grad mai ridicat de 
confort urban, paralel cu pă
trunderea mai intensă a con
fortului de tip urban în me
diul rural.

Așa dar, ce implicații se pot 
prevede ?

Evident, o creștere a pon
derii populației salariate în 
ansamblul persoanelor ocupa
te, din care o bună parte se 
va realiza pe seama diminuă
rii numărului celor care lu
crează în agricultură, trecerea 
acestor persoane de la retri
buția specifică în agricultura 
cooperatistă la retribuția sub 
forma salariului practicată în 
sectorul de stat, ca și creșterea 
salariilor, va determina o spo
rire a cererii de bunuri de 
consum, mai ales a celor de 
consum mai îndelungat. Va 
avea loc o anumită creștere 
a populației urbane pe seama 
celor veniți din mediul rural. 
Deoarece nu toți cei care vor 
trece din agricultură în .alte 
sectoare de activități vor rea
liza și un transfer rezidențial, 
se poate prevede o creștere a 
numărului de persoane care 
vor locui în mediul rural, dar 
vor face naveta la locul de 
muncă din zone urbane( mai 
ales bărbați).

In rural va crește ponderea 
familiilor mixte din punct de 
vedere socioprofesional, adică 
a famiilor în care unii mem
bri sînt cooperatori (mai ales 
femeile) iar alți membri ai 
familiei (mai ales bărbații) 
sînt salariați în sectorul de 
stat. In familia de la sat va 
crește rolul femeii, deoarece, 
în condițiile cînd bărbatul lip
sește din gospodărie și din 
sat, ea va trebui să preia o 
serie de sarcini organizatorice

ale familiei, să se ocupe mai 
mult de educarea copiilor. Ro
lul femeilor de la sat va crește 
și pe un plan mai larg : deoa
rece va continua procesul de 
feminizare a forței de muncă 
din C.A.P. (cei care trec din 
agricultură în alte sectoare 
sînt mai ales bărbați), ponde
rea muncii femeilor în produc
ția agricolă va crește, ceea ce 
va determina, la rîndul său, 
să se pună cu mult mai mare 
forță problema ridicării cali
ficării lor și, totodată, a pro
movării lor în funcții de con
ducere pe măsura aportului 
pe care îl aduc și îl vor adu
ce în dezvoltarea agriculturii.

Pînă acum, cei ce migrau 
din agricultură spre alte sec
toare erau in primul rînd băr
bați tineri și foarte tineri, ne
calificați. Probabil că această 
tendință se va reproduce în 
continuare. Dar cei foarte ti
neri care vor părăsi mediul 
rural vor avea un bagaj de 
cunoștințe mai mare decît ge
nerațiile anterioare : ei vor fi 
tineri care au absolvit școala 
generală de opt ani, sau chiar 
de zece ani, ceea ce va în
semna pentru ei posibilitate 
de acces mai rapid spre me
serii calificate. Dacă înainte 
transferul de forță de muncă 
din agricultură se directions 
mai ales spre sectorul con
strucțiilor, unde ponderea 
muncii necalificate este încă 
mare, în actualul cincinal 
exista tendința ca acesta să se 
direcționeze în mai mare mă
sură spre industrie.

însoțitor inevitabil al a- 
cestui proces de transformare 
va fi și transferul unor tipuri 
de comportamente, năzuințe, 
idealuri specifice mediului 
rural, în urban, dar și invers, 
influența unor tipuri de com
portament, a unui mod de 
viață urban se va face sim
țită mai mult în mediul ru
ral.

Mobilitatea, sub diverse 
forme, va fi o caracteristică 
a mediului rural : în rinduri- 
le țărănimii va crește mobili
tatea profesională, ca și mo
bilitatea teritorială ; mobilita
tea socială sub forma trecerii 
de la stas-ul țăran la cel de 
muncitor va continua și va 
fi dominanta proceselor de 
mobilitate în mediul rural.

Una din direcțiile principa
le ale transformării structurii 
noastre sociale este și va con
tinua să fie creșterea în an
samblu a clasei muncitoare. 
In interiorul clasei muncitoa
re va crește însă ponderea ce
lor care sînt „prima generație 
de muncitori", adică a acelor 
persoane a căror familie de 
obîrșie face parte din alte ca
tegorii sociale decît aceea de 
muncitori. Cei mai mulți din 
aceste „prime generații" vor 
proveni din familii de țărani. 
Problemele adaptării și inte
grării lor în munca de tip in
dustrial, cu rigorile ei speci
fice și, mai larg, ale integrării 
lor sociale vor căpăta o mare 
însemnătate pentru unitățile 
de muncă în care ei vor fi in
tegrați, ca și pentru organiza
țiile de masă din aceste uni
tăți.

Așa cum s-a subliniat la 
Conferința Națională a P.C.R. 
din iulie 1972, pînă în 1990, 
ponderea populației ocupate 
în agricultură urmează să se 
reducă la 10—15 la sută. Ca 
atare, problemele adaptării, 
ale integrării populației care 
va trece de la munca din a- 
gricultură la alte tipuri de 
activitate productivă vor con
tinua să constituie un dome
niu din cele mai importante 
ale vieții noastre social-eco- 
nomice și politice.

Bineînțeles, implicațiile nu 
sînt epuizate prin această sim
plă enumerare, mai ales pen
tru că fiecare aspect relevat 
aici este interdependent cu 
celelalte și astfel apar noi se
rii de implicații de natură 
economică, politică, social- 
psihologică. Totodată, aceste 
implicații trebuie înțelese în 
legătura lor strînsă cu feno
menele noi care vor apare din 
transpunerea în viața a hotâ- 
rîrilor Conferinței Naționale a 
P.C.R. din acest an.

HONORINA CAZACU 
cercetător principal la Centrul 

de sociologie — București
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De la an la an, Festivalul de 
folclor de pe litoral a reușit să 
se impună ca o prezență ac
tivă a vieții noastre culturale 
în oerioada estivală, ampla tre
cere în revista a „cotei" de 
vitalitate și de strălucire a 
creației folclorice contempora
ne, la scara întregii țări.

Ne vom opri, în cele ce ur
mează, la două dintre soectaco- 
lele festivalului, acelea care 
au marcat încheierea primei și 
începutul celei de a doua ju
mătăți a actualei ediții, alege
rea noastră fiind determinată 
nu atît de caracterul formal al 
unei asemenea posibile împăr
țiri, ci de faptul că cele două 
spectacole — în care au evo
luat ansamblurile folclorice ale 
județelor Botoșani și Olt și, res
pectiv, Buzău și Caras Severin — 
ne-au oferit nu mai’ puțin de 
patru ipostaze diferite de mon
tare scenică a creației folclo
rice. Departe de noi gîndul de 
a pleda pentru o singură mo
dalitate, inevitabil schemati- 
zantă, de spectacol folcloric. 
Tn funcție de bogăția și diver
sitatea reală a folclorului adus 
în scenă este firesc ca forma
țiile artistice să adopte o di
versitate de modalități scenice, 
preferîndu-le pe acelea care le 
îngăduie o mai bună valorifi
care a specificității zonelor 
folclorice pe care le reprezin
tă. Pentru că nu modalitatea 
de spectacol în sine este cea 
care ne interesează, ci măsura 
în care o modalitate sau alta 
permite păstrarea autenticității 
creației folclorice sau, dimpo
trivă, poate duce la o flagran
tă denaturare a acesteia.

Dispunînd de un folclor bo
gat, de datini și obiceiuri deo
sebit de pitorești, județul Boto
șani — răsplătit cu vii aplau-

FORME DE PARAZITISM ÎN CULTURĂ
Motto : Dar cum am putea juca asemenea piese — ne-a între

bat metodistul cu probleme de teatru al Casei de cultură ?

TRAGEDII (numai)
INTR-UN ACT

Hoțul perfect - comedie nepolițistâ de DAN TARCHILA 
povestita)(piesa

uși 
trei

Se știe : o piesă de teatru, 
fie ea chiar și una într-un act, 
întîi se scrie — concomitent 
sau în urma imaginării ei — se 
publică și apoi se joacă. Mai 
există o soluție, la care am a- 
pelat și noi din motive ce nu 
mai trebuiesc explicate, o pie
sa se și povestește.

Deci, să începem cu decorul 
propus de autor : „Fațada unei 
magazii care dă intr-o stradă 
direct la trotuar. Două 
imense închise bine cu __
bare de fier prinse de-a curme
zișul. In dreapta, un stîlp cu 
un bcc electric aprins. E tre
cut de miezul nopții".

Două personaje, un paznic de 
noapte și un (desigur) necunos
cut vor sta de vorbă. Misterul, 
chiar dacă piesa este subintitu
lată „Comedie nepolițistâ", își 
face tenebros apariția de la 
primele replici. Necunoscutul 
întreabă pe paznic : „Merge ?“. 
Paznicul se uită la ceas și răs
punde : „La secundă. Unii fără 
douăzeci". Se intră într-o dis
cuție serioasă pe care tot necu
noscutul o declanșează : „Nu 
ceasul, slujba. Te-am întrebat 
dacă merge sau, ca să zic așa, 
dacă nu te plictisești toată 
noaptea". Și vorbele, replicile 
curg. Mai leneș, mai deocheat, 
mai cu nerv, mai cu subînțele
suri... Dar dacă am promis să 
povestim piesa atunci să ne ți
nem de cuvînt. întîi aflăm că 
paznicul e o persoană formida
bilă, simte hoțul după miros. 
Melancolie imediată la ideea că 
e nevoie doar de cîțiva paznici 
avînd aceleași însușiri și gata, 
s-a terminat cu hoții de pe lu
me. De la melancolie se trece 
direct la tristețe : echipa de 
fotbal îndrăgită de amîndoi a 
fost învinsă. O fi vorba de fo 
vînzare ? Așa susține necunos
cutul. Dar paznicul nu vrea 
să-1 creadă. Dacă nu-1 crede, 
nu-1 crede și pace. Se vorbește 
despre altceva. Despre ce ? Des
pre Cristofor Columb. Că zise 
paznicul „Dintre toți oamenii 
mari de care am auzit și eu 
prin școală, că n-am făcut de
cît șapte clase, uite, de Columb 
ăsta m-am legat cel mai mult".

Acum dialogul devine pro
fund. Ba că nu Columb a des
coperit America, 'ba că el. Ba ca 
el a strigat „Pămint", ba că era 
altul. Paznicul aduce un argu
ment convingător : „Uite ce-i, 
pînă aici ! Nu-ți dau voie, în
țelegi dumneata ? Nu-ți dau 
voie și gata !“. Dacă nu i-a dat 
voie să aibă dubii în privința 
lui Columb, necunoscutul a gă
sit repede un subiect în care 
dubiile se simt ca peștii în apă : 
femeile. Aici discuția devine 
subtilă și autorul descoperă și 
pune în gura personajului ur
mătoarele : „Cu femeia să nu 
te pui niciodată. E-n stare să 
te înșele și cînd e cu tine în 
pat“. Cum paznicul nu-1 crede, 
cere imediat detalii. Le pri
mește : „Să zicem că se culcă 
cu tine. Bun ! Și cînd se culcă 
cu tine ea se gîndește la altul. 
Și tot culcatul ăla nu mai face 
două parale dacă tu ești lingă 
ea, lipit de ea, și ea simte pe 
altul alături, și toată dragostea 
ei, din clipele alea, o dă altu
ia, nu ție care o strîngi și o 
giugiulești și crezi că-i a ta".

Paznicul tot nu crede, știe el 
ce știe și-l întreahă pe necu
noscut dacă a fost înșelat. Răs
punsul fiind afirmativ dialogul 
e animat de un alt subiect : 
sfirșitul lumii !

Necunoscutul se pare că știe 

ze pentru dansul căiuților, 
pentru excelentul său grup de 
fluierași sau pentrQ dansurile 
cu măști — ar fi putut să ne 
ofere totuși un spectacol mult 
mai bun, dacă ar fi acordat a- 
tenția cuvenită faptului specta
cular ca atare, nelăsînd ca lu
crurile să se petreacă în scenă 
absolut la întîmplare. Este un 
exemplu de spectacol complet 
lipsit de regie, dar nu în sensul 
bun, al neintervenției regizora
le în autenticitatea folclorului 
transpus scenic, ci al lipsei de 
organizare propriu zisă a spec
tacolului, care este totuși alt
ceva decît suma întimplătoare 
a tuturor numerelor din pro
gram, nici măcar puse cap la

AL VIII LEA FESTIVAL

DE FOLCLOR

DE PE LITORAL
cap, ci lăsate să se interfereze 
și să se amestece între ele 
cum o da dumnezeu, astfel în- 
cît un șef de orchestră în pan
taloni și cămașă albă, ca la 
grădinile de vară ale restau
rantelor sau la spectacolele de 
estradă mai modeste, să asiste 
la trecerea ursului și a ursa
rului prin scenă, între două 
cîntece populare, cu toți dansa
torii ținuți în scenă degeaba.

Tn cealaltă parte a specta
colului, evoluția județului Olt 
avea să ne dea măsura unei re
prezentații bine gîndite, alter- 
nînd la momentul oportun dan
sul cu cîntecul popular, astfel 
încît să se asigure un ritm an
trenant desfășurării întregului 

totul. Și data acestui sftrșit i 
peste zece mii de ani. Paznicul 
e speriat rău de tot. Nu mai 
scoate o vorbă. A înlemnit de 
durere. Stă ce stă. Mai stă un 
pic și se trezește țipînd. Maga
zia pe care o păzea era neatin
să. Ce să facă ? Țipase degea
ba ? Cum se poate crede așa 
ceva, doar piesa e comedie și 
se cheamă „Hoțul perfect" ? 
Paznicul ne dezleagă misterul, 
urllnd : „Pe mine m-au furat. 
Prindeți-1 ! Hoțul ! Mi-a furat 
nevasta... și copiii. Prindeți-J... 
Și pe Columb mi l-a furat... 
M-a lăsat gol... Fără echipa 
mea de fotbal și fără veșnicie. 
Nu mai am nimic... Mi-a luat 
rotirea pămîntului și a 
ea, cu ea și cu tot ce 
sem... Hoțul! Prindeți 
Hoțuuuuu !“.

Cade cortina. Din 
autorul nu ne spune dar _
dedus noi, necunoscutul nu era 
un hoț perfect, uitase de ea.

★
mai întrebăm 
apreciată de 
formațiilor de

fugit cu 
agonisi- 

hoțul!

fericire,
am

cum 
către 

teatru 
cultu-

Să ne 
poate fi 
membrii 
ale cluburilor, caselor de 
ră și căminelor culturale o a- 
semenea piesă ? Confuzia lor 
— amplificată de cei care au 
girat editarea într-o colecție 
dedicată artiștilor amatori — 
nu descurajează oare interesul 
pentru teatru ? Cum nu de 
dragul retorismului punem ase
menea întrebări am vrut să a- 
rătăm ce fel de piese și ce fel 
de problematică „contempora
nă" este oferită ca model miș
cării artistice de amatori. Cen
trul de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice 
de amatori și-a uitat oare mi
siunea ? Asupra acestor chesti
uni ne propunem să revenim 
cu

propunem să 
o documentație nouă.

C. R. CONSTANTINESCU 
. TUDOR STANESCU

(Urmare din pa.g. I)

tă totuși cantitatea lucrărilor 
cu adresă către publicul tînăr — 
7 din 9 ! La sfîrșit de stagiune, 
însă, cînd se adună rezultatele 
(și se scad intențiile) s-a vă
zut că din cele șapte titluri a- 
nunțate s-au realizat două : 
„Snoave cu măști" și „N-a fost 
în zadar", plus un spectacol 
necăjit cu „Electra" de Sofo- 
cle și un recital de versuri care 
n-a văzut lumina rampei decît 
la premieră, cu vreo șapte-opt 
persoane în sală. „N-a fost în 
zadar", spectacolul în care con
ducerea teatrului își pusese nă
dejdi mari (de asemenea de
clarate în ziarul nostru) a stîr
nit dimpotrivă, numai deza
măgiri. Inițiativa lăudabilă 
de a dedica semicentenarului 
U.T.C. o piesă originală — uni
ca ! — despre lupta ilegală a ti
nerilor comuniști a eșuat, poate 
nu atît din pricina unei timide 
transpuneri scenice, cît a tex
tului total neilustrativ față de 
adevărul temei. Cu toate a- 
cestea teatrul a menținut spec
tacolul întreaga stagiune, deși 
insuccesul de public era expri
mat prin reacții fățișe de sală, 
care izbuteau totdeauna să o- 
fenseze pe nedrept actorii. Pu
blicul școlar, deci copiii, au 
văzut sau revăzut întreg anul 
spectacolele reluate, cum spu
neam, în marea lor majoritate.

spectacol, care a culminat 
extraordinara demonstrație 
mișcare șl dinamism oferită 
formația de călușari a

CU 
de 
de 

- - ... Cămi
nului cultural din Vîlcele. To
tuși, formațiile de dansuri de 
reputație internațională ale că
minelor culturale din Stoică- 
nești și Ianca și-au făcut intra
rea în’ scena de la Mamaia des
tul de nesigur, cu interpreți 
pierduți prin culise, demon- 
strînd la începutul reprezenta
ției o lipsă de familiaritate cu 
scena pe care, desigur, o repe
tiție prealabilă și o mai atentă 
supraveghere a spectacolului ar 
fi putut-o înlătura.

Exemplu pozitiv, de atentă 
transpunere scenică a unui fol
clor autentic, lăsat să se des
fășoare în spectacol cu preg
nanța cuvenită fiecărui mo
ment, avînd în același timp o 
înlănțuire logică, organică, l-a 
oferit spectacolul „Drăgăicuțe- 
le", susținut de ansamblul fol
cloric al județului Buzău. Un 
foarte bun taraf a acompaniat 
brîiele bătrînești și voinicești, 
dansul tandru și elegant al 
drăgăicuțelor, horele belșugu
lui recoltei culese, sau vibran
tele interpretări solistice, în 
care au excelat fluierașul Pe- 
trică Popescu și solista vocală 
Mioara Apostol. Strigături ve
sele, spirituale, au creat o bună 
dispoziție și o voioșie care s-a 
transmis repede spectatorilor, 
lăsîndu-le impresia de neuitat 
a unui spectacol colorat, plin 
de vitalitate, străbătut în ace
lași timp de un autentic fior 
poetic.

VICTOR PARHON

Nu este numai o problemă
Anul trecut, răspunzînd unei 

anchete a revistei „Contempo
ranul", Ileana Popovici, unul 
dintre puținii critici care se 
preocupă frecvent și sprijină ac
tivitatea tinerei generații de re
gizori, făcea următoarea remar
că : „Cele patru noi promoții de 
regizori ar trebui să ocupe un 
loc mai important în mișcarea 
teatrală, să înceapă să devină 
o forță, și in primul rînd să 
aibă mai mult de lucru (ș.a.). 
Acum e momentul lor cel mai 
bogat, mai exploziv și ritmul 
lent al teatrelor, în care sînt 
doar „pe schemă" îi împiedică 
să se dezvolte și să se impună. 
Accidente organizatorice, inde
cizii directoriale, capriciile unor 
capete de afiș împiedică încă fi
nalizarea unor idei inspirate". 
(„Contemporanul" 4.VI.1971). 
Consider că în esență aceste cu
vinte cuprind și datele dezbate
rii de față. Condiția tînărului 
realizator de teatru a mai făcut 
obiectul și altor discuții, mai 
largi sau mai izolate și poate că 
ineficacitatea — cel puțin de 
pînă acum — a celor puse în 
discuție să rezulte din faptul că 
se absolutizează problema : în
cercăm să supunem analizei si
tuația tînărului regizor, ru- 
pind-o de contextul care o ge
nerează, adică de condiția tea
trului nostru în totalitatea cir
cumferinței sale de acțiune și 
organizare. Aici, cred eu, că 
trebuie să vedem dacă forma 
actuală de funcționare a tea
trelor, cu o structură organiza
torică stabilită cu mulți ani în 
urmă mai corespunde timpului 
și necesităților vitale de conti
nui prefaceri și îmbunătățiri ale 
vieții sub toate aspectele ei, 
impulsionate de politica statu
lui nostru și afirmate atît de 
pregnant în recenta Conferință 
Națională a partidului.

Obiectivele supuse dezbaterii 
în paginile „Scînteii tineretului" 
nu cred că privesc numai pe 
regizorii din tînăra generație : 
nu o dată oameni de teatru 
dintre cei mai prestigioși și-au 
exprimat, poate cu alte cuvinte, 
puncte de vedere asemănătoare. 
Rezumîndu-ne la tînăra gene
rație, cu toată imparțialitatea și 
obiectivitatea (care poate exista 
într-un domeniu atît de subiec
tiv...) poți să susții și să aduci 
exemple concrete, pro sau con
tra, pentru fiecare dintre pro
blemele ridicate. Depinde pe ce 
poziție te situezi. Cu citări no
minale se poate argumenta că 
tinerii regizori au de lucru, după 
cum tot atît de bine se poate

Autocritica-angajament de la 
începutul stagiunii a rămas 
așadar fără rezultat; Teatrul 
„ion Creangă" (deși a fost în 
S.U.A. cu un spectacol de alt 
gen) a rămas tot teatru pentru 
copii și nu pentru tineret. Fără 
o falsă îngăduință sau con
descendență, trebuie să recu
noaștem că asta e menirea sa, 
cel puțin în alcătuirea ac
tuală ca echipă și condu
cere. Desigur, nici ca tea
tru pentru copii nu e ideal, 
dar e cel puțin perfectibil : cu 
un efort de înnoire, de moder
nizare în alcătuirea repertoriu
lui și a realizărilor scenice, 
Teatrul pentru copii (fără tine
ret) poate deveni un teatru bun. 
Fiindcă poate mai mult decît 
alte cauze, amestecul destinații
lor l-au dus într-un impas din 
care n-a avut nimeni de cîști- 
gat, în nici un caz publicul tî
năr. De fapt, prin acest public 
tînăr, direcția și secretariatul 
literar înțelegeau maximum 
spectatorul adolescent, să zicem 
elevul din ultima clasă de li
ceu. Pentru el, teatrul înjgheba 
tot felul de ilustrări ale progra
mei analitice, care nu izbuteau 
să atragă pe nimeni, fiindcă 
dacă dramatizarea unei opere 
nu atinge nivelul artistic de 
pildă al „Baltagului" regizat de 
Penciulescu. apetitul pentru 
teatru (și literatură) al elevului 
e redus la zero, „Emin și Ve-

de generații
susține contrariul ; că se adap
tează transferului din Institut 
în teatru sau că nu se adaptea
ză ; că e vina teatrului sau că 
e vina lor, în cazul unor divor
țuri survenite ; că fac specta
cole bune și proaste, că mon
tează piesele pe care le visează 
sau pe cele care li se impun, 
că dezertează din teatrele de 
provincie sau că teatrele îi în
depărtează ș.a.m.d. O promoție 
oferă totdeauna exemple și pro
centaje care acoperă întreaga 
gamă a aspectelor. (Grav este 
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atunci — așa cum relevă și 
George Banu — cind un caz 
negativ este extins și generali
zat în defavoarea unei întregi 
promoții). Discuția s-ar putea 
prelungi la nesfirșit fără să se 
poată ajunge la o concluzie pre
cisă sau riscă să degenereze în 
răfuieli personale cu ..domni
șoarele de la televiziune".

Este foarte adevărat ce spune 
Eduard Covali că realitatea tea
trului este alta decît cea din 
Institutul de teatru și că este 
necesar un proces de integrare 
a absolventului. Neconvingâtor 
îmi pare însă „fatalismul" —• ca 
să-i spun așa — concluziei sale : 
astea sînt condițiile, descurca- 
ți-vă ! Nu cere nimeni clemen
ță sau pardoseală „de vată" pe 
„drumul lung și dificil" pe care 
trebuie să-1 străbată un tînăr 
în teatru — însăși condiția de 
creator exclude un 
deziderat ; 
ne punem 
dacă acest 
convenabil 
trale, dacă ___
mai propice și proporționat sta
diului avansat al vieții noastre. 
E prea puțin să privim pasiv, 
să ne mulțumim sau să ridicăm 
din umeri Ia ceea ce avem. 
Asta nu e numai o problemă de 
generație. La urma urmei n-are 
nici o importanță, de pildă, dacă 

asemenea 
dar merită, cred, să 
cel puțin întrebarea 
drum este cel mai 

întregii mișcări tea- 
străbate climatul cel

ronica" e un exemplu mai re
cent, de același gen, dar nu 
singurul. Alt obiectiv al tea
trului era să prezinte tînărului 
marea dramaturgie universală, 
făcîndu-i astfel un început de 
educație estetică. în acest scop, 
la „Ion Creangă" s-au făcut te

0 FIRM
NECONFIRMAT
merare încercări, soldate cu 
rezultate submediocre, ca 
„Egmond", sau actuala „Andro- 
maca". Spectatorul obișnuit de 
teatrul respectiv cu mici Im
provizații amuzante, cu diver
tismentul, n-a luat în serios a- 
ceastă scenă cînd i-a ofe
rit drama clasică sau tragedia 
antică. De altfel, nici nu putea, 
căci concepția scenică se afla 
la o distanță cosmică de orien- 

spectacolele mediocre sau proas
te le fac regizorii tineri sau 
maturi ; trist e că se fac, că 
mereu critica de specialitate le 
semnalează ; și mai trist e că 
pentru ele nu răspunde nimeni. 
Astfel devine posibil ca unele 
teatre să scoată în lanț, stagiu
ne după stagiune, produse sub- 
artistice. Cu alte cuvinte, rolul 
și responsabilitatea conducăto
rului de teatru, și chiar crite
riile numirii sale, nu au un* 
statut precis, ceea ce permite 
unora un trai tihnit la umbra 

unor cifre contabile, fără să se 
pună în adunare și rezultatul 
artistic — însăși rațiunea de 
existență a unui teatru. După 
cum, o serie de directori, cu 
personalitate și inițiativă sînt 
îngrădiți în acțiunile lor de un 
mecanism administrativ greoi, 
tributar unor forme învechite 
de. lucru.

Dezideratul tînărului regizor 
de a lucra cu actori care cores
pund afinităților sale e taxat de 
multe ori caxun moft : dar asta 
ține de o condiție esențială a 
realizării spectacolului de tea
tru ca produs artistic colectiv, 
în care simbiozele n-au voie să 
fie întimplătoare sau fortuite. 
Cîți însă dintre regizorii de pri
mă mînă sau directorii de tea
tru își pot alcătui o trupă, mă
car o distribuție, care să înde- 
olinească necesitățile adevăratei 
colaborări, în condițiile unor 
scheme anchilozate, și a unui 
sistem de repartiție a absolven
ților învechit ? Vorbim de ade
rare sau neaderarea tinerilor la 
programul teatrelor ; dar cîte 
din teatre au cu adevărat un 
program ? Refractarismul unor 
actori față de concepțiile înnoi
toare nu este numai un „privi
legiu" al tinerilor : sînt convins 
că, de pildă, Lucian Pintilie, 
Radu Penciulescu sau Dinu Cer- 
nescu întîmpină dificultăți ase- 

tarea cu adevărat artistică. 
Pentru a o impune ar fi fost 
necesar un gir regizoral de 
marcă, ceea ce nu s-a întîm- 
plat niciodată : la teatrul „Ion 
Creangă" n-a trecut pragul nici 
un regizor cu autoritate, drept 
care creațiile valoroase după 

marea dramaturgie s-au înre
gistrat mai degrabă în teatre 
din alte orașe (un exemplu 
strălucitor : „Romanțioșii" de 
Edmond Rostand, la Constanța). 
Deci, fără regizori îndrăzneți, 
pasionați, care să ferească tea
trul de obișnuitele sale mon
tări sărace, anodine, fără o 
echipă actoricească capabilă să 
țină piept în întregul ei „mare
lui repertoriu", obiectivul edu-

LUCIEN

GOLDMANN:

„SOCIOLOGIA
LITERA TURII"

Recenta apariție în traducere 
românească, în Editura Politică, 
a unui mănunchi de eseuri des
pre și de sociologia literaturii 
ale cunoscutului sociolog fran
cez de origine română, Lucien 
Goldmann, are darul de a stîr- 
ni interesul pentru un întreg 
mănunchi de chestiuni care își 
află astfel un cadru propice de 
dezbatere, și a căror oportuni
tate rămîne și azi ca nicicînd 
expresia nevoii de a elucida 
rolul și menirea socială a operei 
literare.

Nutrit la Școala dialecticii 
lui Hegel, Marx, Lukacs, Lu
cien Goldmann este adept al u- 
nui structuralism amendat de 
dialectica marxistă — structu
ralismul genetic — în care sin
cronia și diacronia se întrepă
trund. Mai aproape de ancora
rea operei în social, Goldmann 
este preocupat mai puțin de fo
tografierea structurii decupate 
din contextul dinamic al glo- 
balității, pe care o practică 
structuralismul clasic, și este 
mai mult interesat de a depista 
destinul operei, în facerile, pre
facerile și semnificațiile sale 
sociale, de a dovedi omologia 
structurii și sensului operei cu 
structurile mentale ale gru
purilor și claselor sociale ca 
și sensurile atribuite în actul 
de valorizare ideologică prin 
intermediul structurii semnifi
cative. Ca uniune gnoseologi- 

mănătoare. Pentru că nu dife
rendul de opinie este cauza lor 
(ar fi prea frumos !) ci nepu
tința profesională : mulți actori 
la adăpostul unui salariu asigu
rat, în cadrul unui sistem de 
retribuire care adună anii de 
vechime și nu contribuția și ca
litatea muncii (se pot da sufi
ciente exemple de actori care 
duc cîte un teatru în spate și 
au salariul mai mic decît unul 
care duce tava) nu și-au mai 
cultivat mijloacele, nu și le-au 
exersat și îmbogățit, rămînînd 
la bagajul cu care au venit în 
teatru în urmă cu zece, două
zeci sau treizeci de ani, intrînd 
într-un dezacord inevitabil cu 
mersul înainte al teatrului. Ob
stinația lor, măcar dintr-un in
stinct de auto-apărare, devine 
la fel de firească ; din păcate, 
nimic nu o tulbură...

Aceste probleme, ca și altele 
din „bucătăria" complicată a 
teatrului, se discută sporadic, 
prin „vecini" — prin inițiativa 
sau bunăvoința vreunei gazete 
și reviste, pentru că oamenii de 
teatru nu au propria lor „casă" 
în care să-și frămînte proble
mele și să-și găsească singuri 
răspunsurile ; nu sînt consti- 
tuiți într-o uniune de creație — 
ca ceilalți confrați în ale artei 
— care să-i organizeze, să me
dieze, să direcționeze. (A.T.M.-ul, 
cu actualul statut de funcționa
re, nu poate acoperi acest vechi 
și necesar deziderat a celor care 
lucrează în teatru).

Am atins aceste probleme fără 
pretenția de a Ie epuiza și elu
cida — din lipsă de spațiu și 
chiar de cunoaștere — și fără 
intenția de a umbri realele și 
recunoscutele rezultate obținute 
de teatrul nostru. Dar ecourile 
majore ale Conferinței Naționa
le a partidului sînt prea proas
pete pentru a nu te îndemna să 
gîndești în spiritul lor : la ne
cesitatea de progres, la lupta 
împotriva formelor învechite, a 
rutinei și conservatorismului, Ia 
consolidarea temeliei profesio
nale, la spiritul de inițiativă și 
permanentă perfecționare, la 
restructurarea 
mai există în 
viitor. Aceste îndemnuri au fost 
prea puternic afirmate ca să nu 
ne călăuzească, către progresul 
unui domeniu care, trebuie să 
recunoaștem, a întirziat să scu
ture praful pe care anii l-au 
depus peste forma sa de orga
nizare.

perfecționare, 
obstacolelor ce 

i drumul către
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cativ-estetic n-a fost atins. Ca 
de altminteri și cel etic, fiindcă 
aici, ori de cîte ori teatrul a 
intenționat să pună în scenă 
piese „despre și pentru tineret" 
a ales repertoriul cu o totală 
lipsă de curaj, de discernămîntt 
„Prestigioasa Loredana" a de
venit punct de referință pen
tru ceea ce înseamnă falsă dez
batere a unor false probleme, 
privite din unghiul cel mai fals 
și deformat. Firește, o cunoa
ștere mai atentă a publicului 
specific ar fi evitat atari situa
ții într-un teatru specific, tea
tru care, între altele, ar fi pu
tut deveni și o tribună de lan
sare a creatorilor tineri. Dar, 
pe parcursul altor ani de ac
tivitate n-a fost lansat aici nici 
un tînăr dramaturg, nici un tî
năr regizor, nici un tînăr sce
nograf. Chiar actorii, foști sau 
actuali tineri, s-au consacrat 
(dacă s-au consacrat) prin inter
mediul cinematografiei, a tele
viziunii, ori își așteaptă consa
crarea pînă în ziua de astăzi. 
Motiv pentru care, spectatorul 
tînăr n-a avut cum să întîl- 
nească aici evenimentul artistic 
așteptat, reperezentativ pentru 
tînăra generație — public și 
creatori — și s-a îndreptat că
tre alte săli. Anchete ale Cen
trului de cercetări pentru pro
blemele tineretului au ajuns la 
concluzia că în ultimii ani Tea
trul „Bulandra" întrunește cel 

că între formă și conținut, în
tre judecățile de existență și 
judecățile 
plicare și 
terminism 
turalismul 
presus de

de valoare, între ex- 
înțelegere, între de
și finalism — struc- 

genetic este mai 
toate o viziune, o 

perspectivă prin care structu
rile operei și structurile men- 
?ale ale colectivităților umane 
se înglobează succesiv și co
erent în structurile sociale, a- 
bilitînd ceea ce este profund și 
esențial în opera literară — so
cialul în act, reificat sau ca 
reprezentare valorică. Ceea ce 
cade cu insistență pe ritmul 
tratării metodice a operei lite
rare ca fapt social în relații 
multiple și intime cu structu
rile sociale este, la Lucien 
Goldmann, nu atît particulari
zarea genezei și a statutului o- 
perei literare într-o societate 

ales trasarea 
conținut, ori-

opera emană

anume, cît mai 
determinărilor de „ , 
cînd valabile, în orice context 
social, prin care 
ca ceva propriu, inerent struc
turilor sociale, deschizîndu-se 
spre acestea într-o proiecție 
transfigurată.

Și dacă Lucien Goldmann a- 
junge să fixeze într-un studiu 
din 1967 „Metodologie, proble
me, istorie în sociologia litera
turii" — în 5 formule lapidare 
un protocol al investigației so
ciologice, a chestiunilor din pe
rimetrul literaturii, aceasta nu 
înseamnă nicidecum trădarea 
dialecticii subînțelese a struc
turalismului genetic ci echiva
lează cu jalonarea unui terito
riu vast și inform cu repere so
lide de la care să se purceadă 
la analiză. Transcriindu-le și 
noi, le recunoaștem virtuțile 
cognitive, lăsînd loc, însă, și 
gentru altele : 1. opera nu tre- 

uie legată în mod expres de 
intenția autorului; 2. în expli
cație trebuie evitată supraesti- 
marea individului și căutat su
biectul individual sau colectiv 
pentru care structura mentală 
ce guvernează opera are un ca
racter funcțional semnificativ ; 
3. „influențele" nu au valoare 
explicativă ci abia ele trebuie 
explicate; 4. complementarita
tea -procedeelor explicative în 
perspectiva sociologiei structu
raliste șî psihoanalizei ; 5. co
dul operei nu e imanent și pre
existent structurii sociale ci e 
rodul mutațiilor din societatea 
globală.

Dincolo de aceste precepte 
răzbate sensul sociologic al vi
ziunii largi a lui Goldmann, 
care nu refuză alte perspecti
ve în măsură să lumineze soar
ta operei literare în societate. 
Opiniile gînditorului francez 
corespund momentului sociolo
giei literaturii „in statu nascen- 
di“, caracterul lor deschis, ne
definitiv conturînd doar valoa
rea lor de direcție.

Pentru publicul român apari
ția cărții se justifică oricum ca 
purtătoare de informație ine
dită și ca invitație la reflecție. 
Pentru judecarea lui Lucien 
Goldmann nu este însă sufi
cientă considerarea eseurilor 
sale programatice ci este nece
sară cel puțin adjudecarea lec
turii cîtorva din lucrările sale 
fundamentale „Pour une socio
logie du roman" ; (Pentru o so
ciologie a romanului). „Structu
res mentales et creation cultu
relie" (Structuri mentale și cre
ație culturală), „Marxisme et 
sciences humaines", (Marxism 
și științe umane), lucrări a că
ror actualitate nu este încă ac
cesibilă cititorilor noștri, nefiind 
traduse.

Traducerea lor In românește, 
în termen util, ar duce la un 
contact mai prompt cu ideile și 
doctrinele 
bineînțeles, în condițiile unei 
confruntări ideologice 
exclude dialogul cu valorile in
telectuale 
nirii.

actuale. Aceasta.

ce nu

autentice ale ome^

MIHAI MILCA

mai complet adeziunea publicu
lui tînăr, prin repertoriu sau 
prin creațiile regizorale și ac
toricești. „D-ale carnavalului", 
„Leonce și Lena", „O scrisoare 
pierdută", „Vicarul" au fost vă
zute de zeci de mii de tineri 
din Capitală. O investigație a 
revistei „Teatrul" printre stu
denții bucureșteni descoperea 
că preferința acestora se în
dreaptă categoric către „Noc
turnele" de la „Țăndărică". O 
singură participare în sălile, 
oricare ar fi fost' ele, unde a 
cîntat Tudor Gheorghe făcea 
evidentă participarea majorita
ră a tinerilor. Un singur turneu 
al Teatrului din Tg. Mureș cu 
trei spectacole puse în scenă de 
trei tineri regizori — Alexa Vi- 
sarion, Dan Micu și Ivan Hel
mer — a făcut absolut neîncă
pător Teatrul Mic. Un recital 
dat de Gheorghe Căciuleanu, în 
mica sală a Arhitecturii, a fost 
ovaționat de studenți. O unică 
reprezentație-manifest. „Cînte- 
cele Fantoșei", pus în scenă de 
tînăra regizoare Olimpia Arghir 
la „I. Vasilescu", a stîrnit un ne
așteptat interes printre tinerii 
muncitori și elevi din cartier. 
Pasiunea pentru spectacol a 
tinerilor există. Exemplele a- 
duse n-o pot pune la îndoială. 
Teatrul „Ion Creangă" nu poa
te se pare în actuala sa alcă
tuire să țină pasul cu dezidera
tele tineretului.

CINE AȘTEAPTĂ 
DUPĂ COLT ?

Instigat de recomandarea li
nul critic literar : nuvela „A 
murit pasărea albă“ reprezintă 
„una din cele mai bune din 
literatura românească contem
porană" (vezi Zaharia Singeor- 
zan In „Cronica" din 25 august 
a.c.), am căutat, găsit și citit 
cu emoția firească a lectorului 
dornic de capodopere dar și cu 
o mărturisită teamă nuvela cu
prinsă Jn volumul Cristinei 
Cristea „Eternitatea e după 

• colț", apărută recent In Editu
ra Albatros.

Carte de proză, volumul 
este prezentat încă de la înce
put, pe contracopertă, de au
toare cu un poem al cărui fi
nal derutant oferea o primă 
idee asupra temelor și subiec
telor celor zece nuvele : „nu 
domnilor eternitatea e după 
colț / sistemul solar e o ba
tistă / purtată în buzunar / 
pentru orice eventualitate".

Nuvela „A murit pasărea albă" 
fiind reprezentativă pentru în
tregul volum, e cazul să insis
tăm asupra ei. Un cuplu obo
sit de o banală frenezie eroti
că („Duminicile dimineața pre
lungeam noaptea, lăsind jaluze
lele coborîte") se desparte pen
tru un timp. Eroina pleacă la 
Beirut unde are o soră mări
tată cu un libanez „care făcea 
comerț alimentar". Două-trei 
notații despre drum, despre 
Mediterana care, evident, la 
trecerea autoarei „începu să-și 
miște șoldurile albastre", o In- 
tilnire pe aeroport și o încu
rajare primită în loc de buchet 
de flori: „o să ai succes aici". 
Plimbări, locuri și oameni ne
cunoscut :„Jabr, Flavio, Nada, 
May Trabulsl, baruri cu lu
mini aprinse timid pe mese" 
etc., etc., etc. Lucrul cel mai 
important, detaliat expus de 
autoare, o cunoștință masculi
nă aparte : Abdala, individ 
„mic de statură, nu depășea 
un metru patruzeci", dar foar
te... expansiv. Eroina îi rezis
tă (pe un spațiu de cinci pa
gini) și el o întreabă dezar
mat spre marea ei bucurie : 
„Intr-o țară socialistă o feme
ie are dreptul să iubească 
mult, nu-i așa Lovitură de 
teatru s de peste mări și țări 
cel Îndrăgit vine pentru că :

Simt nevoia să-ți dau 
ceva, Cris.

— Dă-mi !
— Ce 7“
Cum lucrurile nu sînt totuși 

nici pe departe explicite, cei 
doi se întorc la București unde 
eroina află că era înșelată. Re
grete. Reproșuri. Etc. Despăr
țire și o concluzie care încheie 
cu fast posomorit nuvela : „Am 
simțit că nu mai am surîs de 
madonă și că oricine, oriclnd, 
mă poate atinge".

Promovarea unor astfel de 
proze este deconcertantă. Vo
lum de literatură lascivă, cu 
eroi frivoli sau abulici și teme 
care nu depășesc sfera de in
teres a alcoovului, făcînd o 
tîrzie concurență unor autori 
de mult și pe drept cuvlnt ui-, 
tați, Pitigrilli și Dekobra, „E- 
temitatea e după colț** (lector 
Herta Spuhn căreia 1 se dedi
că și o nuvelă), reprezintă o 
regretabilă eroare girată de 
Editura „Albatros", editură care 
— atenție ! — se adresează în 
mod expres tinerilor cititori.

S. TUDOR

MONUMENTE 
POVESTITE ?

Dintr-o tabletă a revistei 
j.Săptămîna" (numărul 90 din 
22 august), intitulată „Limbajul 
monumentelor", aflăm că patri
moniul lucrărilor de artă mo
numentală din Capitală e pe 
cale să se îmbogățească. Fap
tul în sine e notabil. Ne sca
pă însă legătura dintre salutul 
semnatarului tabletei adresat 
Comitetului de Cultură și E- 
ducație Socialistă a municipiu
lui București, pentru ideea (!) 
de a organiza „concursuri de 
creație plastică" (concursuri 
care bănuim că există, dar 
care nu sînt de regulă date 
publicității, concursuri deci cu 
un caracter intern), și dorința 
unui „talentat" și „ambițios" 
artist plastic, cum scrie revista, 
Șerban Popa, de a realiza la 
una din intrările parcului He
răstrău „un vast monument, 
elogiu în metal și sticlă, în lu
mină și mișcare (poate și e- 
fecte sonore, cine știe !)“..., 
„închinat tuturor eroilor aces
tui București de care ne sim
țim cu toții legați în substan
ța intimă a sentimentelor 
noastre". Ne scapă, de aseme
nea, scopul pentru care artistul 
își dă publicității o viitoare lu
crare (deocamdată idee) numai 
sub forma povestirii... Pentru 
că orice povestire a unei lu
crări de artă, se știe, nu e su
ficient de elocventă și la urma 
urmelor nu poate înlocui pro
dusul artistic. Pentru că, aceas
tă lucrare, AMBIENTALĂ, am 
înțeles, situată pe linia unor 
preocupări constante ale artis
tului reprezintă o „uriașă sfe
ră zdrențuită, ciuruită", din 
metal, înțelegem, și un miez 
al ei „aprins, roșu de sticlă... 
pulsînd ca o inimă" totul înțe
les simbolic, firește, ar putea 
să întrunească aprecierile pu
blicului. Spunem ar putea sub 
rezerva — esențială, nu ? — a 
realizării. Astfel imaginația 
ne-ar putea duce, de pildă, la 
cunoscutele sfere ciuruite ale 
artistului italian Pomodoro, 
simbol al degradării lumii si 
nicidecum o „simfonie cineti
că a luptei, a curajului"... și 
încă la multe altele. Nu știm 
de ce, dar și în domeniul ar
telor plastice preferăm promi
siunilor faptele. Altminteri ori
ce analiză bazată pe terenul, 
șubred al povestirilor seamănă 
inevitabil cu neavenite proce
se de intenție.

M. COSTEA
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Lucrările celui

Stat al Republicii Socialiste
CEAUȘESCU, a adresat Maiestății Sale 
HALIM MU’AZZAM SHAH IBNI AL 
BADLISHAH, Regele Malayeziei, urmă-

Președintele Consiliului de
România, NICOLAE
TUANKU ABDUL 
MARHUM SULTAN 
toarea telegramă :

Ziua națională a _ ___ __ .
a adresa Maiestății Voastre, în numele Consiliului de Stat, al 
poporului român și al meu personal, calde felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
progres poporului malayezian. îmi exprim convingerea că rela
țiile de colaborare statornicite între țările noastre se vor dez
volt/! și diversifica continuu în interesul ambelor noastre țări, 
și popoare, al cauzei păcii și ---- *• ---- ■“

Malayeziei îmi oferă plăcuta ocazie de

înțelegerii internaționale.

internațional
de estetică

continuat,

| « SPORT • SPORT . SPORT * SPORT • ȘP&RT «

JOCURILE OLIMPICE

Tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a primit, 
miercuri după-amiază, un grup 
de specialiști în energia nu
cleară din R.P. Bulgaria, R.S, 
Cehoslovacă, Republica Cuba, 
R.P.D. Coreeană, R.D. Germa
nă, R.P. Mongolă, R.P. Ungară 
și U.R.S.S., care se află în țara 
noastră la invitația Comitetului 
de Stat pentru Energia nucleară.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, a fost prezent loan Ursu, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia nucleară.

Socialiste, președinta Consiliu
lui Național ai Femeilor, Ion 
Mărgineanu, membru în Consi
liul Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Mircea Ange- 
lescu, membru al Comisiei pen
tru politică externă a M.A.N., 
Traian Ștefănescu, președintele 
Consiliului U.A.S.R., Ionela Cor- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului municipal București al 
Frontului Unității Socialiste. A 
fost de față A. A. Rowell, prim- 
secretar al Ambasadei Marii 
Britanii la București.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Miercuri dimineața, tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit dele
gația de ziariști din R.P. Chi
neză, condusă de Li Yen-rjien, 
responsabil la redacția agenției 
„Sin Hua“, care face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, a participat tovară
șul Ion Cumpănașu, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost de față Van Ten-iuan, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.P. Chineze la București.

Miercuri, delegația militară a 
Republicii Democratice Popu
lare a Yemenului, condusă de 
locotenent-colonelul Aii Ahmed 
Nasser Antar, adjunct al minis
trului apărării naționale, a a- 
vut convorbiri, la Ministerul 
Forțelor Armate, cu generalul- 
colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului forțelor 
armate și șef al Marelui Stat 
Major. In aceeași zi, oaspeții au 
depus o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Patriei.

în Capitală au _ 
miercuri, lucrările celui de-al 
VII-lea Congres internațional 
de estetică. în ședința plenară, 
care a avut loc în cursul dimi
neții, în aula Universității Bucu
rești, au fost prezentate comu
nicările „Artă și societate" (A- 
dolfo Sanchez Vasquez — Me
xic), „Artă și prognoza" (Slaw 
Krzemien-Ojâk — Polonia), 
„Estetica experimentală" (Fran
cois Molnar — Franța).

In' cadrul aceleiași ședințe au 
fost dezbătute probleme referi
toare la izvoarele istorice ale 
esteticii, tratatele de istorie a 
esteticii universale și dicționa
rele de estetică. La discuții, pe 
marginea acestor probleme, au 
participat Jan Aler (Olanda), 
Wladislaw Tatarkiewicz (Polo
nia), Teddy Brunius (Suedia), 
Tomanobu Imamichi (Japonia), 
Marcel Breazu și Alexandru 
Dima (România).
•

De-ale
noastre...

De la trimisul nostru

A luat sfîrșit

Congresul științific

„Ovidianum"

Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste, a oferit, 
miercuri seara, în saloanele ho
telului Athenee Palace, o recep
ție în onoarea delegației Par
tidului Conservator din Marea 
Britanie, formată din baroneasa 
îJles, membră a Camerei Lor- 

Jîlor, președinta Secției Brita
nice a Uniunii Europene a Fe
meilor, David Hunt, președin
tele Consiliului Național al Or
ganizației Tineretului Conserva
tor și Ian Taylor, fost președin
te al Uniunii europene a studen
ților conservatori si creștin-de- 
mocrați, președinte de onoare 
al Federației britanice a studen
ților conservatori, care se află 
în vizită. în țara noastră.

Au luat parte Mihai Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului National al Frontului U- 
nității Socialiste. Mihai Gere, 
secretar al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
Suzana Gâdea, membru ,pl Bi
roului Executiv al Conciliului 
Național al Frontului Unității

Sub auspiciile Institutului ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, miercuri, a avut 
loc în Capitală o seară cultura
lă consacrată apropiatei sărbă
tori naționale a Republicii De
mocrate Vietnam — Ziua pro
clamării independenței — 2
septembrie.

La manifestare au participat 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, re
prezentanți ai unor instituții 
centrale, oameni de cultură și 
artă, ziariști, un numeros pu
blic.

Au luat parte, de asemenea, 
Nguyen Dang Hanh, ambasado
rul R. D. Vietnam la București, 
precum și alți membri ai cor
pului diplomatic.

La Constanța au luat sfîrșit, 
miercuri după-amiază, lucrările 
primului Congres al Asociației 
științifice internaționale „Ovi
dianum", cu sediul în țara noas
tră.

înaltul for științific, menit să 
contribuie la o mai aprofundată 
cunoaștere a operei ovidiene, la 
promovarea umanismului latin, 
a reunit la Pontul Euxin, pe lo
cul unde Publius Ovidius Naso 
și-a petrecut ultima parte a 
vieții în exil, aproximativ 300 
de latiniști, istorici și literați 
de pe toate continentele. Timp 
de șase zile, participanții au 
dezbătut peste o sută de comuni
cări științifice cu o tematică va
riată, privind viața și opera ma
relui poet latin, valoarea artis
tică a creației ovidiene, ideile 
nobile de fraternitate umanistă 
ce o caracterizează, răspîndirea 
sa în lume și influența asupra 
literaturii posterioare.

(Agerpres) (Agerpres)

Fiind vorba 
să începem cu 
ră pe noi, cei 
cei de acasă. Aș îndrăzni să a- 
firm că tinerele noastre gim
naste ocupind locul 6, deci un 
punct pentru culorile țării, au 
obținut un rezultat meritoriu, 
onorabil. Era greu de concurat 
pentru un loc mai bun cu ad
versare de talia gimnastelor 
sovietice, a celor din. R.D.G. ori 
Japonia, care au, toate, o su- 
perclasă mondială. Ele evolu
ează cu o tehnicitate și virtuo
zitate de cel mai înalt nivel, 
atingînd în foarte dese momen
te perfecțiunea. Deci să acor
dăm laudele ce se cuvin repre
zentantelor țării noastre Ceam- 
pelea, Păunescu, Țurcu, Gri- 
goraș, Goreac. Isprăvi bune fac 
cei de la canotaj, am mai scris 
despre ei, după cum ne bucură 
că demonstrînd o bună pregă
tire fizică și tactică, multă am
biție și o aprinsă dorință de a 
se impune în marea întrecere 
olimpică, criteriu suprem de 
testare a valorii și clasei spor
tive, șase dintre luptătorii noș
tri de la libere au reușit să se 
califice pentru turul patru, unii 
dintre ei acumulînd un număr 
restrins de puncte „negative". 
Este vorba de Arapu, Coman, 
Cemău, Stîngu, Iorga și Am
bruș. Sperăm că dispun de re
surse fizice și morale, sperăm 
că vor ști să-și valorifice cali
tățile pentru a ne aduce bucu
ria unor medalii olimpice care 
nu poate fi întrecută ca preț de 
nimic. In bilanțul pozitiv al 
zilei de marți, se înscrie și ca
lificarea lui Mihai Țiu în semi
finale la floretă individual 
masculin.

Și acum să întoarcem foaia

de ale noastre, 
ceea ce ne bucu- 
de aici, ca și pe

CRONICA
U.T.C

Ieri seară a sosit în Capi
tală o delegație a Tineretu
lui Revoluționar — Rwaga- 
sore din Burundi, condusă 
de Leonidas Ntibahezwa. 
membru al Comitetului Cen
tral al Tineretului Revolu
ționar — Rwagasore, care, 
la invitația Uniunii Tinere
tului Comunist, va face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
București-Otopeni, delegația 
a fost întîmpinată de Martin 
Kraus, adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C.. 
activiști ai C.C. al U.T.C.

ANUNȚ
Tîrgul de mostre de bunuri 

de consum de la Complexul 
ețpozițional din Piața Scîn- 
teii se va închide la 31 august 
orele 19. Unitățile comerciale 
din incinta tîrgului vor con
tinua să funcționeze pînă la 
data de 3 septembrie inclusiv, 
dată pînă la care se vor vinde 
și autoturisme Dacia 1300.

ROMÂNIA-FILM prezintă

SFÎNTA TEREZA
Șl DIAVOLII

" o producție a studioului cinematografic București
► Scenariul și regia : FRANClSC MUNTEANU
* cu : Ion Dichiseanu, Peter Paulhoffer, Reka Nagy, Cornel Coman, Vasile Nițulescu, Zephi 
I Alșec, Costel Constantinescu, Ion Anghel, Horea Popescu, Iulian Vișa, Andrei Codarcea.
► Imaginea : Nicolae Girardi ; Muzica : Temistocle Popa
► Decoruri și costume : Nicolae Drâgan.

la sporturile care ne provoaoă 
dezamăgiri. Echipa noastră de 
polo, căreia specialiștii îi acor
daseră atitea șanse, a înregis
trat marți -seara cel de al trei
lea eșec consecutiv, fiind în
vinsă de Cuba cu 4—3. Cu a- 
ceasta. poloiștii noștri și-au cam 
încheiat socotelile. Ganea, la 
sărituri a ocupat abia locul 21. 
Florescu, la talere numai locul 
14. Aceste cifre nu mai nece
sită comentarii.

Am lăsat înadins la 
boxul, sportul în care 
pus cele mai mari speranțe. Se 
știe, boxul fiind un sport indi
vidual, are posibilitatea să adu
că multe medalii, multe puncte. 
Dar încă din primul tur sintem 
nevoiți să înregistrăm cu des
tulă tristețe eșecuri nescontate, 
de o manieră care ne întristea
ză. Din 6 boxeri români care 
au intrat pînă acum în întreceri 
au trecut de primul tur doar 
doi. Un procent necorespunză
tor. Să recapitulăm. Dacă a 
pierdut Turei, treacă meargă. 
Și la el am aștepta, totuși sa 
treacă măcar de primul tur. 
Silberman capotează lamenta
bil. Vechea lui meteahnă, frica. 
Acum, de ochii lumii, umblă 
prin satul olimpic cu mina 
dreaptă în ghips. Acuză că a 
boxat două reprize doar cu o 
singură mină !? La gala de 
marți seara, care a durat 6 ore, 
deci pînă la unu noaptea, și 
unde am urmărit 22 de meciuri, 
i-am văzut la lucru pe Pomet- 
cu, Gydrfi și Năstac. Deși era 
la al doilea meci, deși a intîl
nit un adversar redutabil, de 
renume, pe cubanezul Palacios, 
Pometcu s-a impus printr-un 
box tehnic, clar, elegant, prin 
eschive și lovituri puternice, 
care i-au adus aplauze în repe
tate rînduri. cîștigînd în final 
detașat eu o decizie de 4—1. 
Pometcu. în turul următor îl 
va întîlni pe campionul R.D. 
Germane, Bachfeld, un boxer 
viguros, tenace, extrem de re
zistent. Meciul se anunță foarte 
dificil. In cea de a 92-a parti
dă de box o Olimpiadei s-au 
intîlnit est-germanul Tiepold 
și românul Gydrfi. Ambii spor
tivi au practicat un box urit, 
încîlcit, cu țineri și neregula- 
rități. Gydrfi ne-a făcut o nouă 
dovadă că nu-i un boxer capa
bil să lupte într-o competiție 
puternică. Cea mai mare sur
priză și cea mai mare decepție 
ne-a provocat-o Năstac, care 
era creditat, nu numai de noi 
compatrioții săi, cu o medalie, 
ci și de numeroși specialiști 
de aici. El a fost de nerecunos
cut in fața cubanezului Mon
toya, care a speculat inteligent 
lipsa de curaj în luptă a lui 
Năstac și neatenția lui în apă
rare. Un croșeu fulgerător la 
bărbie, punctul său nevralgic, 
venit pe neașteptate în minutul" 
doi din prima repriză, îl trimi
te la podea, arbitrul de ring . 
numără pînă la 10, Năstac se 
ridică mai tîrziu, greu, se cla- . 
tină în continuare, pare pe altă 
lume, nu știe unde se află, nu 
știe ce s-a întîmplat și... K.O., 
spre stupefacția noastră și a ce
lor 8 000 de spectatori. Deocam
dată atît despre primele con
fruntări, primele impresii din 
apropierea „Careului magic" al 
Olimpiadei. Ce va urma vom 
mai vedea. Azi (ieri) un sin
gur boxer român Lazăr Marian, 
intră în concurs. El încruci
șează mănușile cu sovieticul 
Solomin, care îi lasă prea pu
ține speranțe. în zilele urmă-

pe 
un

-.----- ---------- peun ugandez. iar Alexe pe ma
ghiarul Reder. Să sperăm că 
vor veni zile mai norocoase 
pentru restul boxerilor noștri.

urmă 
ne-am

ține speranțe. In zilele 
toare Gruescu îl intilnește 
turcul Sonnur, Antonio pe 
nigerian necunoscut, Cutov

VASILE CABULEA
Miinchen, 30 auxust 1972.
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SATUL CARE MOARE : rulează 
la Central (orele ».15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

CĂLĂREȚII : rulează la Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15), Scala 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30),
21). București (orele 8,30: 11: 13,30; 
16; 18,30; 21), Grădina Select
(ora 20) ; Grădina Festival (ora
19.45) .

PROVINCIALII : rulează la Pa
tria (orele 9,30; 12; 14,30; 17,30;
20.30) , Favorit (orele 9,15: 11,30;
13,45: 16; 18,30; 21), Luceafărul
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) , Grădina Doina (ora 19,30).

BINECU VINTAȚJ ANIMALELE 
SI COPIII : rulează la Tomis orele 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 1-8), Grădina 
Tomis (ora 20).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Rahova (orele 15.30; 18; 20.15).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21). Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45). Ex
celsior (orele 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18.15; 20,45).

DIRECTORUL : rulează la Dru
mul Sării (orele 16: 19).

MESAGERUL : rulează la Capi
tol (orele 9; 11,15: 13,45; 16; 18,30; 
21). Grădină Capitol (ora 19,15).

NAUFRAGIAT! ÎN SPAȚIU ! 
rulează la Victoria (orele 8,45; 
11,30; 14,15; 17,15: 20,15).

BĂRBAȚI CUMSECADE ; rulea
ză la Buzeștl (orele 15,30; 18).

CREIERUL : rulează la Feroviar 
(orele 8.45: 11; 13,15: 15,45; 18,15;
20.45) , Gloria (orele 8,30; 11; 13,30;

16: 18,30; 20,45), Modem (orele 9; 
11,15; 13.30: 16; 18,15: 20,30) Gradi
na Modern (ora 19.30).

FLOAREA SOARELUI : rulează 
la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30 ; 19 ; 
18,30 ; 20,45).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Lumina (orele 
9; 11.15; 13,30: 16; 18.15; 20,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18), Grădina 
Unirea (ora 20,15).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Grivița (orele 9; 12.15; 16; 19.30), 
Floreasca (orele 15,30 ; 19), Arta 
(ora 15,30), Grădina Arta (ora 
19.30).

DACA E MARTI, E BELGIA î 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18), Grădina Aurora 
(ora 20,15).

FUGA DE LINIȘTE s rulează la 
Lira (orele 15,30; 18).

BALADA LUI GABLE HOGUE: 
rulează la Bucegi (orele 15,30: 18), 
Grădina Bucegi (ora 20,15), Miori
ța (orele 10: 12,30: 15; 17.30; 20).

APA VIE : rulează la Pacea 
(orele 16: 18: 20).

ROBIN HOOD : rulează la Doi
na (orele 11; 13.30; 16: 18.15: 20.30 
— Program de desene animate 
pentru eonii ora 9,45).

FARMECUL ȚINUTURILOR
SĂLBATICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,45—20,15 în conti
nuare).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,15), Flamura (orele 9; 
11,15: 13,30: 16: 18,15: 20.30).

LUPUL NEGRU : rulează la Mo
șilor (orele 15.30 ; 18), Grădina Mo
șilor (ora 20.15).

O AFACERE : rulează la Flacăra 
(orele 15,30: 18; 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

NIKOLET1NA BURSAC : rulea
ză la Volga (orele 9.45; 12,30; 11,15; 
15.15: 18: 20.45).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Giuleștt (orele 15,30; 18; 
20.30).

DESPRE DRAGOSTE : rulează la 
Popular (orele 15,30: 18; 20,15).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză ia Cringași (orele 15,30; 18; 
20,15).
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Teatrul Mic Ga Teatrul de vară 
,.23 August) : VICLENIILE LUI 
SCAPIN — ora 20.30 ; Teatrul „C. 
Tănase" (la Grădina Boema) : 
TRASNTTUL MEU DRAG — ora 
20 ; Teatrul . Ion Vasilescu" : 
BUCUREȘTI-VARIETE — ora 20 ; 
Ansamblul artistic ..Rapsodia Ro
mână- : PE PLAIURILE MIORI
ȚEI — ora 18.30 : în rotonda scrii
torilor din Cișmigiu : SPECTACOL 
DE SUNET ȘI LUMINĂ — ora 
20.30—21,15 : Sala Palatului: SPEC
TACOL EXTRAORDINAR CU 
FORMAȚIA ..TROPICAL-FIESTA" 
(Republica Africa Centrală) — 
ora 20.
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PROGRAMUL I
9.00 Deschiderea emisiunii. 9.05 

România in lume. 9,35 Prietenii

lui Așchiuță. 10,00 Curs de limba 
franceză. Lecția a 15-a. 10,30 Jocu
rile Olimpice de vară — 1372. Re
zumatul filmat al zilei anterioare : 
tir, iahting, pentatlon modern — 
proba de natație, box, scrimă, 
handbal, fotbal, volei, baschet, ho
chei. polo, concursul complet de 
călărie — proba de dresaj, lupte 
libere. 12,30 Telejurnal. 16,30 Des
chiderea emisiunii de după amia
ză Jocurile Olimpice de vară — 
1972. Atletism — sărituri în lungi
me femei — finală. 17,00 Emisiune 
în limba maghiară. 17,45 Jocurile 
Olimpice de vară — 1972. Atle
tism : lungime femei; finală; 800 
m. femei — serii; sosire 20 km. 
marș. 18.25 Natație — finale : 100 
m. fluture bărbați; 400 mixt femei. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Marea întrecere socialistă la zi. 
20,00 Tinerii despre el înșiși. 20,45 
Pagini de umor : „Aventuri în e- 
poca de piatră". 21,35 Selecțiuni 
din opereta „Choufleuri" de Offen
bach. 22,00 „24 de ore". 22,20 Jocu
rile Olimpice de vară — 1972. Box 
— turul I; Pentatlon modern — 
proba de cros; Gimnastică — e- 
xerciții libere, individual, femei ; 
Haltere — categoria 75 kg.

PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic. 21,00 A- 
genda. 21,10 Desen animat. 21,20 
Bucureștiul necunoscut. 21,40 Cărți 
și idei. 22,10 Film serial pentru 
tineret: „Cei trei mușchetari".

Așadar, nici n-apucarăm noi, 
microbiștii, să ne adunăm de 
prin concedii că fotbaliștii — 
săracii — și începură a 55-a edi
ție de campionat. Poate noi — 
cei care în fiecare toamnă ne 
muiem condeiul în apa tare a 
uitării și o luăm de la capăt 
cu criticile și pretențiile — vom 
scrie cîndva și despre marile si 
îndelungatele eforturi la care se 
supun de bună voie jucătorii de 
fotbal care în cel mai bun caz 
au 10 zile de vacanță pe an. 
Poate ! Acum, însă, să demon
străm că și noi avem o genă 
de adaptare la travaliul fiecă
rui campionat în parte, și să 
spunem că juventiștii consumară 
și ei două etape din a 6-a edi
ție a întrecerii lor.

Inaugurat în primăvara ’68 — 
pentru a oferi jucătorilor de 
rezervă posibilitatea de a se 
menține în formă, jucătorilor 
tineri prilejul de a se roda și 
pregăti, iar cluburilor condiții 
favorabile pentru a-și face pe
piniere proprii — campionatul 
de tineret-rezerve își îndepli
nește, zic eu, menirea și se do
vedește cît se poate de viabil. 
Este drept ca, dinspre unele 
cluburi (U.T.A., Rapid, S.C. Ba
cău, C.F.R. Cluj și altele care 
socotesc formația de tineret un 
balast și nu un avantaj) au răz
bătut în fiecare an voci care 
cereau desființarea campiona
tului ele tineret-rezerve. Cu 
deosebire în această vară s-au 
vehiculat multe idei și propu
neri de desființare sau măcar 
de schimbare. Dar, Federația de 
fotbal, grijulie față de viitorul 
soccerului nostru, a analizat cu

• In mai multe orașe vest-germane au început întrecerile 
turneului olimpic de handbal. Reprezentativa României a debu
tat cu o victorie obțintă la Boblingen în fața formației Norve
giei, pe care a intrecut-o cu scorul de 18—14 (11—10). Alte 
rezultate : La Ulm : Danemarca-U.R.S.S. 12—12 (7—6) ; la Gop
pingen : Iugoslavia-Japonia 20—14 (11—7) ; la Avgsburg : R.D. 
Germană-Islanda 16—11 (7—6).

• în cadrul turneului masculin de volei, echipa României 
a intîlnit formația R.F. a Germaniei. Voleibaliștii români au 
obținut o victorie clară cu 3—0 (15—9, 15—1, 15—8).

• In ziua a patra a turneului olimpic de polo pe apă, selec
ționata României a intîlnit formația Canadei. După trei în- 
tringeri consecutive, poloiștii români și-au regăsit cadența și 
au cîstigat la scor : 16—4 (1—1, 6—1, 5—1, 4—1). Dar această 
victorie este tardivă, ea nemaiputînd schimba situația modestă 
pe care echipa română o deține în această competiție.

• In reuniunea de box de aseară, tînărul „cocoș" Marian 
Lazâr. care debutează la J.O., a obținut o victorie facilă în fața 
lui Bitegeko (Tanzania).

Astă-seară, alți doi boxeri români vor urca treptele ringu
lui : C. Gruiescu (muscă) îl va întîlni pe Sononur (Turcia), iar 
Calistrat Cuțov (ușoară) va primi replica ugandezului Muluri.

• In turneul de box Alee Năstac, reprezentantul nostru la 
categoria semigrea a pierdut înainte de limită — in prima re
priză — în întilnirea cu cubanezul Montoya.

• Echipa masculină de gimnastică s-a clasat pe locul 7. 
Petre Mihaiuc și Dan Grecu s-au calificat alături de alți 34 
de gimnaști pentru concursul care va desemna pe medaliații Ia 
proba individual compus.

• In întrecerile preliminare ale probei masculine de sărituri 
de la trambulină. Ion Ganea s-a clasat pe locul 21 cu 325,17 p. 
Pentru finala competiției s-au calificat primii 12 clasați.

• Au evoluat in continuare cu succes sportivii români parti- 
cipanți la turneul de lupte libere. Luptind în turul al patrulea, 
Vasile Iorga (categoria 82 kg) a dispus prin tuș de elvețianul 
Jimmy Martinetti. Vasile Iorga trece astfel în turul 5 cu un 
singur punct penalizare, mai puțin decît toți viitorii săi ad
versari rămași în concurs. In cadrul categoriei 52 kg Petre 
Cernău l-a învins la puncte pe australianul John Kinsella, păs- 
trînd în continuare bune șanse la o medalie. Petre Coman (ca-

Rezultate

ale sportivilor

români
tegoria 62 kg) s-a calificat și el pentru turul 5 cu trei puncte 
negative, în ciuda meciului pierdut la puncte în fața campio
nului bulgar Ivan Krastev. Pierzînd partidele disputate cu fran
cezul Daniel Robin și sovieticul 
și respectiv, Petre Poaleiungi au 
puncte penalizare fiind eliminați

• La închiderea ediției aflăm

Ashuraliev, Ludovic Ambruș 
totalizat mai mult de șase 
din concurs.

. . ------- ------ plăcuta veste că floretistul
român Mihai Țiu a reușit să se califice în finala probei 
viduale de floretă. Deci, el va obține oricum un loc 
primii șase clasați.

indi- 
îritre

patra• A continuat întrecerea pentatloniștilor. In cea de-a r__
probă — înotul — printre protagoniști s-a numărat și spor
tivul român Albert Covaci, clasat pe locul 4 cu 1208 puncte, 
în clasamentul general individual după 4 probe pe primul loc 
se află sovieticul Oniscenko. Dumitru Spîrlea și Albert Covaci 
sînt clasați pe locurile 20, respectiv 47. Pe echipe selecționata 
noastră a promovat pe locul 12.
• Competiția de sabie s-a soldat, Încă din primul tur, cu o 
mare surpriză (eliminarea vicecampionului mondial din 1970, 
Mark Rakita — U.R.S.S.). Sportivii noștri au obținut cu toții 
calificarea în turul următor.

Turul II a efectuat o triere foarte severă, punctată de noi 
surprize, printre eliminați găsind-se multiplul campion mondial 
Tibor Pezsa (Ungaria), trăgătorul nostru Dan Irimiciuc, Jozef 
Nowan și Janusz Maewski. A mai ratat calificarea și Nicolae, 
în schimb Budâhazi continua să se mențină în cursă și va 
participa în sferturi de finală.

• în reuniunea de seara la lupte libere s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : categ. 100 kg: Baiannunkh (R.P. Mongolă) 
învinge prin tuș pe Enache Panait ; categ. 48 kg: Baygin (Turcia) 
întrece la puncte pe Ion Arapu (România); categ. plus 100 kg : 
Medved (U.R.S.S.) învinge prin tuș pe Ștefan Stîngu (România) ; 
categ. 62 kg: Akdag (Turcia) învinge la puncte pe Petre Coman 
(România) ; categ. 52 kg : Petre Cernău (România) termină la 
egalitate cu Alașverdiev (U.R.S.S.).

Fischer - Spasski: 11,5 - 8,5

Miercuri, la Reykjavik a fost continuată a 20-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de șah dintre Boris Spasski și Robert 
Fischer, întreruptă marți la mutarea a 41-a. Cei doi jucători au 
căzut de acord asupra remizei la mutarea a 54-a. Scorul este în 
prezent de 11,5—8,5 puncte în favoarea lui Fischer. Șahistului 
american îi mai trebuie 1 punct pentru a intra în posesia titlului 
de campion al lumii. Astăzi are loc partida a 21-a.

răspundere situația și a ajuns 
la concluzia că, dintre toate 
formulele privind desfășurarea 
competiției cadete, cea mai 
bună este formula... actuală !

Deci, iată-ne în plin campio
nat juventist Să reamintim că 
prima ediție — o ediție de tran
ziție, care n-a durat decît o 
săptămînă, a fost cîștigată de 
mînjii de la Steaua. Apoi, cam
pioni juventiști au fost în or
dine : studenții craioveni ai lui 
Gh. Nuțescu și-ai profesorului

în deplasare (3— o cu C.F.R. la 
Cluj). Așadar, Steaua conduce 
în prima configurație a clasa
mentului nostru :
1. Steaua : 4 p. golaveraj 14—o
2. Farul : 4 p. golaveraj 5—2
3. U Cluj : 3 p. golaveraj 4—2

Ceea ce numeroșii suporteri 
ai roș-albaștrilor sperau să 
realizeze echipa mare (cu ma
rile ei achiziții care se numesc 
Dumitru, Iordache, Voinea, și 
Dumitriu IV) iată, realizează 
deocamdată echipa de tineret

juventiștii Steaua, 

sus răsare ?

C. Oțet, băcăuanii lui C. Ra
dulescu și — de două ori con
secutiv — alb-negrii clujeanu
lui Băluțiu. Pe cine vom aplau
da în această a 6-a ediție ? E 
prematur să spunem mai mult 
decît că steliștii au luat din 
start o frumoasă opțiune, insta- 
lîndu-se de pe acum comod în 
fotoliul de rangul întîi.

Formația cadetă a Stelei a 
pulverizat pur și simplu pe co
pilandrii de la Tg. Mureș în 
prima etapă (11—0, scor încă 
neîntîlnit la tineret) pentru ca 
apoi, confirmînd, să învingă, și

care — rețineți ! — nu include 
nici unul din numele mari lă
sate de antrenorii Stelei ,în re
zervă. La Cluj, de exemplu, 
performerii acestui început de 
campionat juventist au aliniat 
următorul unsprezece : Rotaru
— Nițu, Iovănescu, Deheleanu, 
Micloș — Stoica, Mărdărescu — 
Aelenei, Ion Ton, Răducanu, 
Șumulanschi. Laudă lor, și suc
ces în continuare !

In rest, clasamentul nostru
— care, de fapt, nu reprezintă, 
interes decît în măsura în care 
reflectă politica față de tine

Pc podium
• Aproape o sută de maeș

tri ai tirului, printre care și 
sportivii români NICOLAE 
ROTARU și PETRE ȘAN- 
DOR au concurat pentru me
daliile probei de armă libe
ră calibru redus 3 X 40 
focuri. Cel mai exact s-a do
vedit americanul John Writ- 
ter, autorul unui nou record 
al lumii la cele trei poziții — 
1 166 de puncte. Medalia de 
argint a revenit unui alt țin- 
taș american, Lanny Bass-- 
han, iar cea de bronz est- 
germanului Werner Lip- 
poldt. Realizînd numai 1148 
puncte, Nicolae Rotaru s-a 
clasat abia pe locul opt. Pe
tre Șandor a ocupat locul 20.,

• Au fost atribuite încă 4
medalii de aur în probele, 
de natație. Ștafeta de 4X100 
metri liber femei a Statelor 
Unite a încheiat cursa în 
3’55”2/10, timp care depășeș
te cu aproape trei secunde 
vechiul record mondial. Me
daliile de argint au revenit 
sportivelor din R. D. Ger
mană. O luptă extraordina
ră s-a dat în proba de 400 
metri mixt bărbați, pentru 
departajarea câștigătorului, 
fiind necesar să se apeleze 
la miimile de secundă. Gu- 
nar Larsson (Suedia) a cîști- 
gat cu numai două miimi de 
secundă în fața nord ameri
canului Tim McKee. Medalia 
de bronz a fost cucerită de 
maghiarul Andras Harghi- 
tay. Un nou record mondial 
a stabilit și cîștigătorul pro
bei de 100 m bras, japonezul 
Nobutaka Taguchi. După ce 
în semifinale el adusese re
cordul mondial la un minut, 
cinci secunde două zecimi, 
în finală a realizat excepțio
nalul timp de 1’4”9 10. Me
daliile de argint și 
fost atribuite unor 
din S.U.A. — Tom 
respectiv John 
Australianca Shane__ _ „
ciștigat detașat proba de 400 
metri liber femei adjudeeîn- 
du-și a doua medalie olimpi
că de aur. Ea a fost urmată 
de Novella Calligari (Italia) 
și Wechner (R. D. Germană). 
Timpul cîștigătoarei. 4’19”4 
100, reprezintă, de asemenea, 
un nou record mondial.

Iată clasamentele finale 
ale celor două probe de sla
lom nautic î caiac simplu : 
femei : 1. Angelika Bahmann 
(R. D. Germană) — medalie 
de aur ; 2. Gisela Grothaus
(R. F. a Germaniei) — meda
lie de argint; 3. Magdalena 
Wunderlich (R. F. a Germa
niei) — medalie de bronz ; 

canoe dublu : bărbați : 1.
Walter Hoffmann-Rolf Die
ter Amend (R. D. Germană) 
— medalie de aur ; 2. Hans 
Otto Schumacher-Wilhelm 
Baues. (R. F. a Germaniei) — 
medalie de argint ; 3. Jean 
Loius Olry-Jean Claude Olry 
(Franța)—medalie de bronz .

Clasamentul probei de 
4X100 liber : 1. 
3’55”19/100_ — 
aur ; 
3’55”55/100 
gint ; 3. R. F. a 
3’57”93/100 —
bronz.
• Clasamentul 

bei concursului 
compus de gimnastică : 
Ludmila Turișceva (U.R.S.S.) 
77,025 puncte — medalia de 
aur ; 2. Karin Janz (R.D. 
Germană) — 76,875 puncte
- medalie de argint ; 3. Ta

mara juazakovicl (U.R.S.S.)
— 76,850 puncte — medalie 
da bronz.

• Clasamentul final al 
probei masculine de sărituri 
de la trambulină : 
mir
594,09 puncte — medalie de 
aur; 2. Franco Cagnotto 
(Italia) — 592,13 puncte — 
medalie de argint ; 3. Lincoln 
Craig (S.U.A.) — 577,29
puncte — medalie de bronz ; 
4. Klaus Dibiasi (Italia) — 
559,05 puncte ; 5. Michael
Finneran (S.U.A.) — 557,34 
puncte ; 6. Viaceslav Strahov 
(U.R.S.S.) — 556,20 puncte.

K

I

bronz au 
înotători 

Bruce și, 
Henckel. 
Gould a

S. U.t A. — 
medalie de

2. R. D. Germană —
medalie de ar-

Germaniei — 
medalie de

final al pro- 
individual 

1.

____ 1. Vladi-
Vasin (U.R.S.S.) —

ret a cluburilor — a reinstalat 
pe ultimele locuri teamurile de 
la Jiul, Bacău și C.F.R. Cluj 
care și anul trecut bîjbîiau tot 
prin subsolul întunecat. Dar — 
deși aș mai avea atitea și atî- 
tea de spus — trebuie să în
chei primul articol din noua 
serie a Juventiștilor fiindcă 
spațiul tipografic este, totuși, 
limitat.

Nu închei, însă, înainte de a 
saluta prezența noilor promovați 
în echipele de „A". Anul trecut, 
ne reamintim, nu mai puțin de
cît'57 de mînji au fost aruncați 
în arena leilor și rnulți dintre 
ei r— Lică, Catargiu, Boloni, 
Mulțescu, Dobrău, Sandu Ga
briel, Marcu, Gadja, Zotinca — 
au reapărut acum ca titulari de 
bază. în aceste prime două eta
pe, 7 băiețandri și-au găsit 
pentru prima dată un loc sub 
soarele diviziei „A" : Dumitriu 
IV la Steaua, Troi la F.C. Ar
geș, Kiss și Gunesch la U. 
Craiova, Mărgășoiu la S.C. Ba
cău, Tudorie (ceva mai mărișor, 
dar debutant) la Petrolul. Sza» 
bados la Jiul. Lor li se adaugă, 
bineînțeles, și acei fotbaliști (ai 
noilor echipe promovate) care 
n-au mai jucat vreodată în „A" : 
Ilieș, Rednic, Kiss, Kafka, Gro- 
zăvescu, Pușcaș, Florea, Szila- 
ghi și Varga la C.S.M. Reșița ; 
Jurcă, George Ionescu, Cojo- 
caru, Culda, Damian, Leșeanu, 
Pană, Stroe la „Sportul stu
dențesc". Tuturor 24 le urăm 
„bun venit", „titularizare grab
nică" și succes în Cupa „Juven- 
tistul* — care a început și des
pre care vom scrie mai pe larg 
data viitoare.

G. MITROI



Expresia hotărîrii
tineretului Europei

încheierea lucrărilor conferinței
9

tineretului pentru securitate 
europeană

-A,- n cursul dimi- 
1® neții de azi 
|g la Otamieni, au 
II continuat lucră- 
II rile Conferinței 

tineretului pen
tru securitate și cooperare 
europeană. După două zile 
de dezbateri în comisii s-a 
desfășurat prezentarea con
cluziilor. Rapoartele comisii
lor cuprind idei, propuneri 
și opinii care s-au desprins 
din discuții. Aceste concluzii 
se referă la necesitatea in
tensificării și diversificării 
sprijinului pe care tînăra 
generație a Europei este che
mată să-1 aducă la făurirea 
unui climat de pace și secu
ritate, la realizarea destin
derii și înțelegerii pe conti
nent, la convocarea cit mai 
curînd posibil a Conferinței 
general-europene.

Tn comunicatul adoptat în 
ultima ședință plenară a 
Conferinței tineretului pen
tru securitate și colaborare 
europeană, ale cărei lucrări 
s-au încheiat miercuri sea
ra, se subliniază sprijinul 
larg pe care tînăra generație 
îl acordă procesului de edi
ficare al unei păci durabile 
pe continent, pentru intensi
ficarea colaborării dintre 
popoarele și statele europe
ne. Participanții la dezbate
re s-au pronunțat pentru 
sporirea eforturilor în fa
voarea securității și coope
rării, pentru recunoașterea 
realităților decurgînd din 
rezultatele celui de al doi
lea război mondial, pentru 
renunțarea la folosirea for
ței ca mijloc de reglementa
re a diferendelor internațio
nale, neamestecul în tre
burile interne, au subliniat 
necesitatea respectării in
dependenței și suveranității 
naționale, a egalității tuturor 
statelor europene, a respec
tării drepturilor democrati
ce, a coexistenței pașnice și

bunei vecinătăți în relațiile 
dintre țările continentului. 
Aceste principii, subliniază 
comunicatul, trebuie să fie 
acceptate de către toate sta
tele.

De asemenea, în documen
tul adoptat de participant 
se evidențiază necesitatea 
reducerii forțelor militare, 
retragerii trupelor străine in 
limitele frontierelor naționa
le, lichidării divizării Euro
pei în alianțe militare opu
se. a unor măsuri de dezan
gajare militară. al căror 
scop final trebuie să fie de
zarmarea generală și în pri
mul rind cea nucleară.

In comunicat se arată că 
pacea și securitatea in Eu
ropa presupun dezvoltarea 
cooperării în toate dome
niile.

★
Prezența in capitala finlan

deză a numeroși tineri, re
prezentanți ai organizațiilor 
generației tinere, de diferite 
orientări, a prilejuit gazde
lor posibilitatea inițierii unor 
acțiuni comune la care au 
fost invitați oaspeți par
ticipant la Conferința pen
tru securitate și cooperare 
europeană, ca și numeroși 
tineri finlandezi. Asemenea 
întilniri — care au avut loc 
la Helsinki, Tampere, Turku 
— au oferit ocazia unor ma
nifestări de solidaritate cu 
cauza dreaptă a poporului și 
tineretului vietnamez, cu 
lupta tineretului democrat 
din Spania. Portugalia și 
Grecia, pentru libertate. De
legați străini au participat la 
mitingul pentru securitate și 
cooperare în Europa, ca și 
la convorbiri cu conducători 
ai sindicatelor finlandeze.

IOAN TIMOFTE

Helsinki, 30 august 1972

LAOS. - Populația «intr-una a*n e^txe’cte ertiMpino cu căldură forțele patriotice.

Priorități electorale

americane

„Tara 
cauciucului 

și 
cositorului"

Malayezia — 
care în ultima

Vizita delegației P. C. R. 
in Finlanda

PHENIAN

începerea convorbirilor 
propriu-zise

Agenția A.C.T.C. infor
mează că la Phenian, la 
30 august, a avut Ioc pri
ma reuniun a convorbi
rilor propriu-zise dintre 
societățile de Cruce Roșie 
din Nordul și Sudul Co
reei.

La încheierea reuniunii a fost 
dat publicității un comunicat ca
re conține acordul celor două 
părți asupra agendei convorbiri-

Obiectivele pe care și le pro
pun cele două delegații și care 
sînt înscrise în agendă sînt des
coperirea adreselor membrilor 
familiilor și rudelor dispersate în 
Nord și Sud ; crearea posibilită
ților pentru vizite și întîlniri li
bere între membrii de familie si 
rudele dispersate în Nord și Sud; 
stabilirea de legături prin cores
pondență între membrii de fa
milie și rudele din cele două

Comunicat comun 
indo - pakistanez

DELHI 30 (Agerpres). — India 
și Pakistanul și-au reafirmat ho- 
tărîrea de a îndeplini toate pre
vederile acordului de la Simla, 
intervenit între primul ministru 
Indira Gandhi și președintele 
Zulfikar Aii Bhutto, pentru a a- 
sigura pacea și securitatea în 
zonă, se arată în comunicatul co
mun dat publicității la încheie
rea convorbirilor indo-pakista- 
neze, desfășurate la Delhi în pe
rioada 25—29 august. Reprezen
tanții oficiali ai celor două țări 
au prezentat recomandările sus
ceptibile, în opinia guvernelor 
Indiei și Pakistanului, să permită 
soluționarea problemelor privind 
delimitarea liniei de control în 
regiunea Cașmir și Jammu și 
la evacuarea efectivelor celor 
două țări în limitele frontierei 
internaționale dintre India și Pa
kistan. Potrivit comunicatului, 
s-a convenit ca determinarea li
niei de control să fie terminată 
pînă la 4 septembrie a.c. Invio
labilitatea acestei linii, se spune 
în comunicat, va fi asigurată de 
India și Pakistan în spiritul pre
vederilor acordului de la Simla. 
Pakistanul și India s-au angajat, 
totodată, ca pînă la 14 septem
brie să-și retragă trupele de pe 
teritoriile ocupate și au hotărît 
să asigure reîntoarcerea în țară 
a persoanelor de naționalitate 
pakistaneza care în momentul 
conflictului armat dintre cele 
două părți au trecut în India, 
precizează comunicatul comun.

• PREȘEDINTELE PAKIS
TANULUI, Zulfikar Aii Bhu
tto, l-a primit pe Ciao Kuan- 
hua. adjunct al ministrului afa
cerilor externe al R. P. Chi
neze, care face o vizită în Pa
kistan, anunță agenția China 
Nouă.

părți ale Coreei ; reunirea fami
liilor dispersate în Coreea de 
Nord și Sud, potrivit voinței li
ber exprimate a acestora ; solu
tionarea altor probleme, în con
formitate cu principiile umani
tare.

în comunicat se arată, de ase
menea că, părțile vor depune 
toate eforturile posibile nen^ni 
a rezolva cu succes problemele 
de pe agendă, pe baza declara
ției comune a Nordului și Sndn- 
Iui. întemeiată pe cele trei prin
cipii ale independenței, reunifi- 
cării pașnice si largii unități na
ționale, și pe baza principiilor 
Crucii Roșii, pentru a alina c-*t 
mai curînd suferințele compatri- 
oților dispersați în Nord si Snd 
și, în plus, a pune o piatră de 
temelie la reunificarea naționale.

Acordul conținut în comunicat 
a fost semnat de Kim Ta* Hui, 
conducătorul delegației Societă
ții de Cr^uce Roșie din R.P.D. 
Coreeană, si Li Bom Sok. condu
cătorul delegației Societății d* 
Cruce Roșie sud-coreen*.

în cadrul ședinței, conducăto
rii celor două delegații au rostit 
cuvîntări. Kim Tac Hui a sub
liniat marea importanță a con
vorbirilor, expresie a voinței po
porului coreean de a-și rezolva 
singur problemele interne și de 
a contura destinul națiunii după 
propria lui voință, eveniment 
care aprouie momentul reunifi- 
carii pașnice și independente a 
patriei.

La rindul său. Li Bom Sok a 
relevat importanța înlăturării ba
rierelor dintre Nord și Sud. a 
creării unui climat de încredere. 
Convorbirile, a spus el, vor înlă
tura suferințele coreenilor, iar 
istoria și națiunea vor hotărî cit 
de fidel am servit această cauză.

HELSINKI 30 r Agerpres — 
Trimisul special, Radu Bogdan, 
transmite : Delegația P.C.R. al
cătuita din tovarășii Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului E- 
xecutiv. al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., Cornel 
Burtică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constanța Cră
ciun, membru al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Mihai, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Brăila al 
P.C.R., care întreprinde o vizi
ta în Finlanda la invitația P.S.D., 
și-a încheiat în cursul dimineții 
de miercuri convorbirile cu con
ducerea Partidului Social-Demo
crat. Din partea finlandeză la 
convorbiri au luat parte: Rafael 
Paasio. președintele P.S.D.. Ka- 
levi Sorsa. secretar general al 
F.S.D.. Margit Eskman. vicepre
ședintă a P.S.D-. S. Pentilla. 
membru al Comitetului Executiv 
al P.S.D. și Paavo Lipponen. se
cretar cu prpbleme internaționa
le al P.S.D.

în timpul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă caldă, de 
înțelegere reciprocă, cele două 
delegații au abordat în continua
re probleme ale dezvoltării rela
țiilor dintre cele două partide și 
rtate. precum și ale situației in
ternaționale și mișcării muncito
rești internaționale. La încheie
rea convorbirilor s-a căzut de a- 
cord să fie dat publicității un 
comunicat comun.

Miercuri la prinz, tovarășul

Emil Bodnaraș. meacnru al Co
mitetului Executiv, al Prezxxic- 
lui Permanent al C.C. ai P.CJL, 
conducătorul delegației rynâne. a 
oferit un dejun in onoarea con
ducerii P.S.D. La dejun au Eat 
parte: Rafael Paasio. Kale^i Soc- 
sa. Veikko Helle, Margit Esk- 
man, S. Pentiila și axți membri 
ai conducerii P-S.D.

Miercuri dupâ-amii2â_ Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al Con
siliului de Stat al RepubEcu So
cialiste România, a fost primit de 
președintele Repubbcix Finlanda. 
Urho Kekkonen. Cu acest pn> 
a avut loc o convorbire cn pri
vire la evoluția reiațrikr dintre 
România si Finlanda, preoca și 
unele probleme ale situației in
ternaționale și in special ecm- 
pene.

• LA TEHERAN au fai- 
ceput. la 29 august, tratati
vele intre o delegație a Mi
nisterului Agriculturii, In
dustriei Alimentare M Ape
lor din România, condusă de 
Barbu Popescu, <eful De
partamentului Agriculturii 
de Stat, și o delegație ira
niană. condusă de H. Mirbet- 
dar. adjunct al ministrului 
agriculturii și resurselor na
turale din Iran, cu privire îa 
extinderea cooperării econo
mice dintre cele două țări ia 
diverse ramuri ale agricul
turii.

In aceeași zi. Barbu Popes
cu a fost primit in audiență 
de Alteța Sa imperială, prin
țul A Mor Reza Pahlasi, fra
tele Șahinsahulai Iranaic;. 

și de ministrul agricultorii 
și resurselor naturale, Man
sour Rouhani, cu care a dis
cutat probleme referitoare La 
cooperarea economică dintre 
cele două țări.

Șeful delegației r-h» a 
mai avut convorbiri ca pre
ședintele Organizației Plă

cu J. Vata, adjunct al Et»- 
trului economiei dm Iran.

Proclamarea legii marțiale 
în Republica Malgașă

In Republica M a Ir ași a fos; proclamată legea marțială — 
se arată intr-un comunicat of» rial, dat publicității ia înche
ierea unei reuniuni a cabinetului, prezidată de primul minis
tru. generalul Gabriel Ramanantsoa — informează agenția 
United Press International.

Potrivit comunicatului. a- 
ceastă măsură a fost luată „ți- 
hindu-se seama de gravele 
probleme intîmpinate de eco
nomia țârii**. într-o declarație 
difuzată de postul național de

încheierea convorbirilor 
româno - marocane

RABAT 30. — Trimisul spe
cial Agerpres. N. \anmi, trans
mite : Miercuri, după amiază, 
s-au încheiat la Rabat convor
birile oficiale între ministrul 
afacerilor externe al României. 
Corneliu Mănescu, și ministrul 
afacerilor externe al Marocului, 
Ahmed Taiebi Benhima.

Desfășurate într-o ambianță de 
prieteaie. înțelegere reciprocă și 
stimă, convorbirile au scos în 
evidența dorința ambelor părți 
de a dezvolta legăturile bilaterale 
in toate domeniile, de a extinde 
și diversifica colaborarea româ- 
no-marocană pe baza principiilor 
respectării independenței și su
veranității naționale. egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reci
proc.

Constatînd cu satisfacție că 
prevederile acordurilor în xigoa- 
re și, în primul rind, acțiunea de

cooperare stabilită cu prilejul vi
zitei președintelui Consiliului de 

Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, în Maroc, al convor
birilor cu regele Hassan al II-lea 
se realizează cu succes, miniștrii 
de externe au examinat posibili
tățile concrete de intensificare a 
legăturilor pe tarim industrial, 
agricol, tehnic și cultural, în 
sfera învățămîntului și activității 
tineretului.

Un alt moment al vjzitei l-a 
constituit semnarea convenției de 
asistență juridică dintre Republi
ca Socialista România și Regatul 
Maroc.

în alocuțiunile rostite la sem
nare. miniștrii de externe au 
subliniat că acest document re
prezintă o nouă expresie a hotă
rîrii celor două țări de a extinde 
colaborarea dintre ele, în intere
sul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

radio. Gabr.el Ramanar.rsoa. a 
preciza» câ guvernul dorește 
sâ-și desfășoare activitatea in
tr-o atmosferă de calm.

Guvernul militar al premie
rului Ramananuoa a fost in
sul at de președintele Phili
bert Tszamâna în cursul lunii 
mai a.c.. după demonstrațiile 
și grevele organizate de stu
denții și sindicatele din Tana
narive și din alte orașe ale 
țârii în sprijinul promovării 
unei politici de decolonizare 
o economiei naționale și a 
învățâmîntuiui. Participanții 
Ia aceste acțiuni au cerut, 
de asemenea, renunțarea la 
politica de dialog cu auto
ritățile rasiste din RS.A~ îm
părtășită de șeful statului, 
instruirea funcției de prim 
ministru, suspendata de șeful 
statului. eliberarea tuturor 
persoanelor arestate centru 
convingerile lor politice, ori
cum și a panicipanților de la 
răscoala țăranilor din 1971 în 
provincia Tuleai*.

Miercuri, postul de radio 
Tananarive a difuzat un co
municat al Ministerului de in
terne în care se anunță ca. in 
cursul lunii septembrie. în Re
publica Malgașă va fi organi
zat un referendum pentru a 
supune poporului „ratificarea 
guvernului militar al genera
lului Ramanantsoa**. anunță a- 
genlia Reuter.

• LA VARȘOVIA s-au în
cheiat manifestările organizate 
în cadrul „zilelor culturii ro
mânești". Ansamblul „Teatrului 
Giulești*4 a prezentat pe scena 
teatrului ..Dramatyczny" patru 
spectacole cu piesele ..^.escu’*. 
de Tudor Mușatescu. și „Mă
sură pentru măsură**, de W. 
Shakespeare, primite cu mult 
interes de public și de criticii 
teatrali polonezi.

Declarațiile 
cancelarului Brandt

• DUPĂ CUM INTORMEA- 
ZA ziarul „Suddeutsche Zei- 
tung*‘ din 3CT august, cancelarul 
federal al R. F. a Germaniei, 
Willy Brandt, a declarat, marți, 
la Miinchen, într-o convorbire 
cu membrii redacției acestui 
mare cotidian că va pune, pro
babil, problema votului de în
credere în Bundestag. în ultima 
săptămînă a lunii septembrie, 
sau cel mii tîrziu. în primele 
zile ale lui octombrie. Cancela
rul federal a adăugat că acest 
act procedural menit să ducă la

dizolvarea Parlamentului îna
inte de încheierea legislaturii 
și. prin aceasta, la alegeri anti
cipate. ar urma sâ aibă loc 
după adoptarea de către Bun
destag a unui număr de legi. 
Intre acestea el a amintit le
gea privind pensiile și acordul 
de trafic intre R.F.G. și R.D.G.

• CANCELARI L VEST-GER- 
MAN. Willy Brandt, a aprobat 
demisia lai Wolfram Dorn, se
cretar de stat parlamentar la 
Ministerul de Interne, și Joa
chim Rafiert, secretar de stat 
parlamentar la Ministerul cer
cetării științifice și educației.

Cei doi au luat hotărirea de 
a demisiona după dezvăluirea 
faptului câ au primit importan
te sume de bani de la săptămî- 
nalul de dreapta „Quick** unde 
erau angajați pe bază de con
tract. in calitate de consilieri.

Un purtător de cuvînt ai gu- 
vernuui a precizat că. inițial, 
Willy Brandt a propus pre
ședintelui Gustav Heinemann 
ca cei doi secretari de stat par
lamentari să fie eliberați din 
funcțiile lor.

• IN ULTIMELE 24 DE ORE. 
aviația S.U.A. a efectuat 320 
misiuni de bombardament asu
pra Vietnamului de sud, a a- 
nunțat miercuri comandamentul 
american de la Saigon, citat de

agenția France Presse. Raidu
rile bombardierelor americane 
au vizat în principal zona sep
tentrională, provinciile Quang 
Tri și Thua Thien.

In aceeași perioadă, aviația 
americană a atacat și teritoriul 
R.D. Vietnam.

Tratativele 
Kohl—Bahr

• MICHAEL KOHL, secretar 
de stat la Consiliul de Miniș
tri al R.D. Germane, și Egon 
Bahr. secretar de stat ia Can
celaria federală a R.F. a Ger
maniei, au continuat, miercuri 
Ia Bonn, convorbirile în pro
blema elaborării unui tratat 
privind bazele relațiilor dintre 
R.D.G. și R.F.G., precum și în 
alte probleme de interes reci
proc.

• LA SEDIUL Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. 
Germane au fost reluate con
vorbirile dintre delegația R.D.G., 
condusă de ambasadorul Kurt 
Nier, și delegația Finlandei, 
condusă de ambasadorul Paul 
Gustafsson, cu privire la sta
bilirea de relații diplomatice 
între cele două țări, transmite 
agenția A.D.N. După cum se 
știe, convorbirile au început la 
Helsinki Ia 31 iulie, în urma 
propunerii finlandeze de a sta-

P
înă la 7 noiembrie, scena americană va fi do- 
minată de competiția dintre republicani și de- < 
mocrați pentru menținerea sau reînnoirea ad- «i 
ministrației, așa cum se întîmplă de altfel re- < 
gulat din patru în patru ani. Cum un mandat < 
prezidențial poate fi reînnoit doar o singură | 

dată și prin tradiție el este, lupta înverșunată se desfășoară 
abia din opt in opt ani. Deci, in 1976 republicanii vor avea . 
,«emoții t»ri“ cu un alt candidat și, poate, democrații ceva 
mai multe speranțe cu McGovern. Ceea ce s-a cristalizat ’ 
pînă in prezent este certitudinea candidaților la președinție ’ 
— Richard Nixon și McGovern și a celor la vicepreședinție < 
— Spiro Agnew și Sargent Shriver. Se mai degajă și o altă ( 
concluzie : partidul democrat a ieșit întărit după, apli- ( 
carea noilor prevederi de desemnare a delegaților la con- ț 
venția națională (tinerii, negrii, femeile fiind mai echitabil 
reprezentații. desemnarea lui Richard* Nixon cu 1347 de < 
voturi din 1348 este o dovadă elocventă a consensului gene-^ ( 
ral asupra candidatului republican. Ultimul Gallup nu mai < 
Iasă loc nici unei îndoieli asupra tendințelor manifestate în , 
rindul electoratului american : 57 la sută s-au pronunțat în 
favoarea președintelui Nixon și 31 la sută in sprijinul lui 
McGosern. ..Pierdere de viteză pentru democrați ?“ Iată o ’ 
observai ie prea critică care îl nedreptățește pe McGovern. El * 
isi menține imaginea de „învingător** din alegerile prelimi- 1 
nare, platforma electorală care i-a adus multe sufragii. Se , 
profilează insă in masa celor nedeciși tendința de recunoaș- 
tere a oportunității eforturidor întreprinse de Administrația ' 
republicană atit pe plan intern cit și extern. Controlul.pre- ’ 
țarilor și salariilor, măsurile de combatere a inflației, de < 
stăvilire a șomajului și criminalității au reprezentat întot- ( 
dea una speranțe ale contribuabililor americani. Ei au urmă- < 
rit si inițiativele pe plan extern ale Administrației americane < 
circumscrise „deschiderii** spre normalizarea relațiilor inter- < 
statale, promovarea contactelor, întîlnirilor și negocierilor . 
in:ematioaale. Recunoașterea noilor realități și valori de pe < 
arena internațională și, în același timp, ruperea cu îmobi- ( 
lismui politic întreținut decenii de-a rindul de administrații < 
anterioare — chiar dacă operațiunea nu a fost dusă pînă la < 
capi: — constituie meritul indiscutabil al republicanilor.

o problemă importantă care-i frămîntă pe americani —
a războiului din Indochina — nu și-a găsit soluționarea, . 

ia cioăa promisiunilor repetate ale vîrfurilor republicane | 
ci războiul îndelungat și dificil va fi curmat înaintea pre- ( 
rentir i în fața urnelor. Este semnificativ totuși faptul că la < 
recenta conferință de presa de la San Clemente, președin- X 
tete N ixon dădea asigurări că tratativele de la Paris se vor 
desfășura in continuare și că „a sosit timpul pentru o re- J 
glementare negociată**, fără să precizeze însă o dată a în- . 
cetirii bombardamentelor americane asupra R.D. Vietnam, j 

Luările de poziție in problemele Indochinei — înregistrate ( 
in campania electorală din S.U.A, — demonstrează, indis- 1 
cutnbiL importanța majoră pe care alegătorul american o < 
conferă soluționării pe calea tratativelor a războiului din 
Indochina — problemă înscrisă pe lista priorităților nerezol- ’ 
rate. Se remarcă, așadar, tendința marii majorități a elec- g 
toritului american, indiferent de partidul căruia îi aparține, 
do a opta pentru reforme și înnoiri in politica internă, pen- < 
tni • poziție activă de pace in cea externă. I
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Conferința de presă 
a președintelui Nixon

Președintele S.U.A„ Richard Nixon, a ținut, marț», o confe
rință de presă in care s-a referit, în special, la politica americană 
in Vietnam.

El a anunțat o reducere a e- 
fectivului forțelor americane din 
Vietnamul de Sud, menționînd, 
în același timp, că S.U.A. vor 
continua instructajul aero-naval 
al trupelor saigoneze. De aseme
nea, președintele a arătat că nu 
intenționează sâ pună capăt bom
bardamentelor asupra Republicii 
Democrate Vietnam și nici a al
tor acțiuni agresive.

Președintele Nixon s-a referit 
apoi la convorbirile pe care ur
mează să le aibă în Hawai, cu 
premierul japonez, Kakuei Ta
naka. Apreciind această întîlnire 
ca foarte importantă, vorbitorul 
a subliniat că ea va prilejui sta
bilirea unui dialog între cele 
două țări și că va fi abordată 
întreaga gamă a problemelor zo
nei Pacificului. Din punct de 
vedere economic, cred că cele 
două părți vor fi gata să discute 
faptul câ în prezent există, între 
Japonia și Statele Unite, o ba
lanță comercială nefavorabila 
S.U.A. — de 3,4 miliarde do
lari. a declarat președintele a- 
merican. în ce privește reevalua
rea yenului, el a afirmat cate
goric că această problemă nu 

bili relații diplomatice cu cele 
două state germane.

Tinerii olandezi 
vor vota la 18 ani

• SEXATLL OLANDEZ « a- 
dopiat definitiv proiectul de 
lege care prevede reducerea 
majoratului electoral de la 21 la 
18 ani. Camera Deputaților a- 
probase acest proiect de lege 
la jumătatea lunii august a.c. 
Drept urmare, un milion de ti
neri alegători olandezi intre 18 
și 21 de ani vor participa la 
vot, cu prilejul alegerilor gene
rale anticipate, fixate pentru 
29 noiembrie.

• S-A ÎNCHEIAT VIZITA în 
Uniunea Sovietică a delegației 
Mișcării de prietenie Israel- 
U.R.S.S., condusă de Abraham 
Melamed, membru al Prezidiu
lui Mișcării, anunță agenția 
TASS. Delegația israeliană a 
vizitat întreprinderi industriale 
și unități agricole, s-a întîlnit 
cu reprezentanți sovietici ai vie
ții sociale.

figurează pe ordinea de zi a con
vorbirilor.

PARIS 30 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la conferința de presă 
a președintelui S.U.A., purtătorul 
de cuvînt al delegației R.D.V. la 
conferința de la Paris în pro
blema Vietnamului a declarat — 
după cum informează agenția 
T.A.S.S. — că hotărîrea adminis
trației S.U.A., * privind retrage
rea unui contingent limitat de 
trupe americane din Vietnamul 
de sud, are drept scop inducerea 
în eroare a opiniei publice. în 
ultimele luni, a relevat purtăto
rul de cuvînt, guvernul ameri
can a întărit considerabil forțele 
sale aeriene și navale militare 
care participă la agresiunea îm
potriva poporului vietnamez.

La rindul său, purtătorul de 
cuvânt al delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud a ce
rut ca Statele Unite să retragă 
neîntârziat toate trupele lor din 
Vietnamul de sud.

zi a lui august 
aniversează ziua 
independenței ei 
— oferă privi
rilor un decor 
de o frumusețe 
deosebită, pei
saje tropicale cu 
o vegetație lu
xuriantă, întin
deri nesfîrșite 
pe care a rodit 

fantezia naturii. Dar această
țară din sud-estul asiatic în 
care trăiesc peste zece mili
oane de oameni (pe un teri
toriu de 32 634 kin.p.) își a- 
sociază numele, mai ales, de 
cauciuc. Arborele de cauciuc
și-a făcut apariția relativ re
cent pe pămîntul Malayeziei 
dar condițiile extrem de fa
vorabile i-au facilitat o ra
pidă extindere. Cauciucul a 
devenit sursa de venituri
nr. 1 a economiei țării. Ori
ce relatare privind Malaye
zia semnalează rolul esențial 
al cauciucului în viața eco
nomică. 67 la sută din supra
fața cultivată a țării este aco
perită cu arbori de cauciuc. 
Malayezia, realizînd anual a- 
proximativ 1 000 000 tone de 
cauciuc, asigură aproape ju
mătate din producția mon
dială. Un cunoscător al rea
lităților locale nota că o trei
me din veniturile bugetare 
ale Malayeziei provin din 
cauciuc ca și 45 la suta din 
exportul țarii. Firește, capri
ciile monetare, fluctuațiile 
de pe piața mondială, seis
mele de la burse pot produ
ce, uneori, modificări pe a- 
cest plan. Cauciucul rămîne, 
însă, „punctul forte** ale e- 
conomiei malayeziene.

Malayezia este denumită 
de mulți reporteri drept/- 
„țara cauciucului și cositoru
lui". Poate părea curios că 
alături de cauciuc și-a găsii 
un loc de prim ordin și cosi
torul. Faptul are, însă, a- 
dînci rădăcini în isto
rie. Oamenii acestor locuri 
au deprins îndeletnicirea mi
neritului de cositor cu mul
te veacuri în urmă, cînd eu
ropenii nu-i apreciau încă 
valoarea în mod exact. Cu
ceritorii străini care s-au 
perindat pe acest pămînt a- 
saltat de ape n-au rămas in
sensibili față de prețiosul 
metal. La începutul secolu
lui XVI cînd portughezii au 
descins în peninsula Ma
lacca, se afirmă că ei au 
descoperit aici circulația in
tensă a unor monezi de co
sitor. Ultimul secol a ampli
ficat valorificarea acestor 
resurse. In prezent, o trei
me din producția mondială 
de cositor provine din Mala
yezia.

Obținînd independența. 
Malayezia s-a preocupat să 
înlăture urmele trecutului 
colonial, să-și diversifice e- 
conomia, să pună în valoare 
resursele sale de petrol, aur, 
fosfați, bauxită etc. Țara do
rește să nu mai joace doar 
rolul unui exportator de ma
terii prime. Intr-o măsură 
crescînda se realizează pre
lucrarea în întreprinderile 
malayeziene a unor bogății 
ale SOlUlUi ș| SUbSOlUlUi (mi
nereuri, țiței, cauciuc, lemn). 
Concomitent, se acordă o a- 
tenție mai mare dezvoltării 
agriculturii, extinderii su
prafețelor cultivable. Jungla 
este silită să bată în retra
gere în fața omului, a voin
ței sale de a-și ameliora 
condițiile de viață.

De ziua națională a Mala
yeziei, ne exprimăm satis
facția pentru cursul pozitiv 
al relațiilor româno-malaye- 
ziene, relații bazate pe "de
plinul respect al independen
ței și suveranității naționale, 
pe egalitate și avantaj reci
proc. Distanțele care separă 
țările noastre nu pot fi u^ 
impediment pentru dezvol
tarea în continuare a aces
tor relații, în spiritul con
viețuirii pașnice a popoare
lor de pe toate continentele.

M. R.

OLANDA. - Vedere oerianâ 
a dezastrului provocat recent 
pe autostrada Breda-Rotter- 
dam de ciocnirea a peste 70 

de vehicole.
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