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• Fabrica de gea
muri din Tîrnăveni 
și întreprinderea 
pentru industriali
zarea laptelui din 
Tg. Mureș sînt pri
mele două mari u- 
nități din județul 
Mureș care se pre
zintă cu planul se
mestrial îndeplinit 
înainte de termen. 
Sticlarii din Tîrnă
veni au livrat peste 
prevederi 300 000 
mp geam tras, pre
cum și 100 000 mp 
profile de sticlă și 
geam laminat. Pînă 
la sfîrșitul acestei

săptămîni, harnicul 
colectiv din Tîrnă
veni va realiza o 
producție suplimen
tară de 3,5 milioane 
lei. î

• Colectivul Com
binatului chimic din 
Craiova, unitate 
care deține o impor
tantă pondere în in
dustria producătoare 
de îngrășăminte a 
țării, a îndeplinit cu 
cinci zile mai devre
me sarcinile semes
triale de plan. Suc
cesul respectiv cre
ează condiții pentru 
o producție supli
mentară de îngrășă
minte chimice azo-

toase cu ajutorul că
reia se pot fertiliza 
mai mult de 50 000 
hectare, precum și 
alte sortimente,
creînd astfel condiții 
pentru a-și onora in
tegral obligațiile din 
contractele încheiate 
cu cei peste 18 000 
beneficiari interni și 
de peste hotare.

• Forestierii din 
Bistrița-Năsăud au 
realizat înainte de 
termen sarcinile pla
nului pe primul se
mestru. Tn primele 
două decade ale lunii 
iunie, colectivele ex
ploatărilor forestie
re și ale fabricii de 
cherestea aparținînd

întreprinderii fores
tiere de exploatare 
și transport Bistrița 
au livrat peste pre
vederi 5 000 mc buș
teni de rășinoase și 
foioase. peste 800 
mc lemn de mină, 
aproape 3 000 mc 
lemn de celuloză. 
2 800 mc lemn rotund 
pentru construcții, 
4 500 mc cherestea de 
rășinoase și aproxi
mativ 1 5C0 mc che
restea de esență tare. 
Producția globală su
plimentară se ridică 
la 8,2 milioane lei, 
iar producția marfă 
la aproape 12 milioa
ne lei.

Sub semnul unei intense activități care exprimă dorința comună de a dezvolta 
colaborarea multilaterală, reciproc avantajoasă, de a contribui la instaurarea unui climat 

de pace și securitate în Europa și în lume, continuă

VI1ITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

La Trustul de

construcții Galați

trei echipe, trei

inițiative, un

obiectiv comun:

WILLY BRANDT
„Evoluția favorabilă a relațiilor între țările 

noastre a prezentat avantaje nu numai pen
tru noi, ci și pentru întreaga Europă. Prin sta
bilirea relațiilor diplomatice, în urmă cu șase 
ani, și datorită colaborării economice în
cepute mai înainte, noi am arătat eît de vast 
poale fi, în condițiile unei atmosfere politice 
destinse, terenul intereselor comune între 
două țări'cu orînduiri sociale diferite. Putem 
spune pe drept cuvînt că exemplul oferit de 
noi nu a rămas izolat".

NICOLAE CEAUȘESCU
„Dacă ne referim la relațiile economice, ști

ințifice și culturale dintre țările noastre, pu
tem spune că bilanțul este pozitiv, deși tre
buie să spun că, după părerea mea, e nece
sar să facem încă mai mult — și există mari 
posibilități — pentru a extinde colaborarea 
dintre țările noastre. Viata a demonstrat și 
demonstrează că, pinâ la urmă, relațiile eco
nomice sînt in stare să topească multe ghe
țuri și că o reală destindere infema’ionalâ 
trebuie să aibă la bază un comerț liber, o 
colaborare egală in drepturi, care să contri
buie la progresul general".

Convorbiri între președintele 
Nicolae Ceaușescu 

și cancelarul Willy Brandt

Din toasturile rostite la

Dejunul oferit în onoarea 

președintelui Nicolae Ceaușescu
Miercuri la amiază, cancelarul 

federal Willy Brandt a oferit un 
dejun în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Au participat Walter Scheel, 
vicecancelar federal, minis
trul afacerilor externe, Hans

Friderichs, ministrul economiei, 
Gerhard Jahn, ministrul justiției, 
Holger Borner, secretarul gene 
ral al Partidului Social-Democrat, 
Egon Franke, ministru pentru 
relațiile inter-germane, Egon 
Bahr, ministru ou însărcinări 
speciale ale Cancelariei, secretari 
de stat.

Au participat de tserr-erea. 
Ion Pățân, \icepre*edm:e al Con
siliului de Miniștri, mmistnl co
merțului exterior, George Maeo- 
vescu, ministrul afacerilor exter
ne, Virgil Actarian, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini- 
uneltc și electrotehnicii, celelalte 
persoane oficiale române care îl

’-jcoaee pa Nxr lt-:
Cesoveacc.

I> tsapal dermcjci. care »-» 

cordialitate, cancelarul feder? 
WiDy Brandt și preeecLn-*- 
Nicolae Ceanșeeec au zoat* toa? 
tun.

Ia cursul dimineții de miercuri, 
i avat Joc, la reședința cancela- 

rulm Republicii Federale Ger
mania. convorbiri între președin-
- ’* Consiliului de Stat al Re- 
nblicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, si cancelarul 
federal Willy Brandt

Apreciind evoluția pozitivă, pe 
multiple planuri, a relațiilor ro- 
n âno—vest-gennane, președinte- 
ie Nicolae Ceaușescu și cancela
rii Willv Brandt au abordat în 

mpul convorbirilor probleme
- ■ .nd raporturile bilaterale, pe 

olan economic, al cooperării. Au 
•ost discutate, de asemenea, as- 
oecte referitoare la relațiile cu

membre ale Pieței comune, 
precum și ale colaborării cu 
terțe țări.

Convorbirile s-au desfășurat 
lntr-o atmosferă deosebit de 
cordială.

★

In cursul după-amiezii, la con
vorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și cancelarul 
federal Willy Brandt au partici
pat Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, Virgil Actarian, ministrul 
industriei construcțiilor de ma- 
șini-unelte și electrotehnicii, 
Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Constantin Oancea, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Bonn, consilieri și experți.

Au participat, de asemenea, 
Walter Scheel, vicecancelar 
federal, ministrul afaceri
lor externe, Hans Friderichs, 
ministrul economiei, Egon Bahr, 
ministru cu însărcinări speciale 
ale Cancelariei, Hans-Geofg 
Sachs, secretar de stat în Minis
terul Afacerilor Externe, Karl- 
Heinz Sohn, secretar de stat în 
Ministerul Cooperării, Peter Her
mes, director general pentru re
lațiile economice, Erwin Wic
kert, ambasadorul Republicii Fe
derale Germania la București, 
consilieri și experți.

A urmat, apoi, a doua rundă 
de convorbiri între șeful statului 
român și cancelarul federal.

în cadrul Trustului de con
strucții Galați lucrează trei e- 
chipe ce reunesc muncitori de 
calificări dis-tincte — zidari, zu
gravi, parchetari, — conduse 
de oameni diferiți: Vasile 
Burzu. Marin Cercel și Ion Vicol, 
dar care au comun nu numai 
locul de muncă, șantierele de 
locuințe din cartierul Dunărea, 
dar, mai ales, aceeași preocu
pare față de gospodărirea mate
rialelor utilizate la edificarea 
noilor blocuri.

Este posibil, și-au spus con
structorii din formația lui Vasile 
Burzu, la începutul acestui an, 
ca la fiecare 20 de apartamente 
unul să fie tencuit cu mortar e- 
conomisit. La fel de posibil. în 
cazul nostru, a replicat echipa 
lui Marin Cercel după ce și-a 
făcut propriile calcule, ca la 11 
apartamente — unul să fie vop
sit cu material strîns pe aceeași 
cale. Nelăsîndu-se mai prejos, 
membrii formației Iui Ion Vicol 
si-au stabilit și ei un obiectiv 
la fel de concret : la fiecare 30 
de apartamente, unul să fie par
chetat cu material economisit. 
Dar bine, vom fi întrebați, și 
am întrebat la rîndu-ne, proce- 
dînd astfel, nu cumva calitatea 
lucrărilor va fi afectată ?

— In nici un fel — răspunde 
tovarășul Marin. Cercel. Pentru 
că, rețineți, vă rog, noi nu facem 
economiile reducînd cantitatea 
de vopsea destinată fiecărui a- 
partament, ci prlntr-o bună chi
tuire. prin atenția pe rare o a- 
cordăm fiecărei operații, reu
șim drămuirea fiecărui gram, 
curmăm eventualitatea oricărei 
remedieri ulterioare, altfel 
spus, barăm drumul risipei.

— Cum • și firesc, noi proce
dăm altfel — precizează tovară
șul Ion Vicol. Cum anume? A- 
tunci cînd comandăm lamelele 
de parchet cerem, și cerinței 
noastre i se dă cur», ca ele să 
ne fie trimise la dimensiunile 
camerelor, adică să nu fie mai 
mari și prin tăiere pe șantier, 
să rămînă bucăți care să nu 
poată fi folosite. Apoi, alegînd 
varianta optimă de dispersare a 
lor în spațiu, cîștigăm importan
te cantități.

Așadar, adevărați gospodari, 
muncitorii celor trei echipe a- 
mintite, între ei mulți uteciști, 
obțin economiile de materiale în 
paralel cu calitatea ireproșabilă 
a lucrărilor. La cit anume se 
ridică acum, la capătul a șase 
lunj de la declanșarea inițiative
lor, cantitatea de material „sus
tras'* risipei și folosit produc
tiv ? Echipa lui Vasile Burzu, 
sintem informați, a economisit 
352 metri cubi mortar, cea a lui 
Marin Cercel 3 012 kilograme 
vopsea, iar formația lui Ion Vi
col, 2 116 metri pătrați de par
chet.

GH. GHIDRIGAN

BĂTĂLIA PÎINII

PE SUTE DE MII

DE HECTARE
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APROAPE 12000 DE TINERI 
PREZENTI ÎN 

„CAMPANIA GRÎULUI"
Sudul județului Mehedinți. 

Terenuri ușoare, nisipoase. Aici, 
orzul și griul, mazărea și se
cara ajung repede la maturita
te. Iar secerătorii au intrat în 
lanurile cu spicul cît vrabia. La 
Hinova, combinierii au început 
recoltatul încă de acum două 
săptămîni. Au fost primii din 
țară. Au lucrat continuu, pe 
măsură ce orzul și grîul ajun
geau Ia maturitate. „Orzul este 
acum în magazii, preciza ingi
nerul agronom al cooperativei, 
tovarășul Nicolae Vulpe, cum 
tot în adăposturi se află și cir
ca o treime din recolta de grîu. 
Producțiile medii obținute sînt 
peste așteptări de bune i un 
vagon la fiecare trei hectare. în 
prezent, grăbim plantarea le

gumelor de toamnă pe supra
fețele eliberate. Mai bine de 
cincizeci de hectare le-am plan
tat cu răsaduri de varză, roșii 
și vinete, le-am semănat cu 
castraveciori și cu fasole din 
soiurile pretabile prelucrării în 
fabricile de conserve. Experien
ța anilor trecuți ne permite cal
cularea unui venit mediu la 
hectar, suplimentar obținut, de 
peste zece mii de lei. Iar restul 
suprafeței o semănăm cu cul
turi furajere. Jumătate din ne
cesarul de furaje pentru zoo
tehnia cooperativei de pe aceste 
terenuri îl asigurăm". Acum. în 
cea mai aglomerată în lucrări 
campanie a anului, mecanizato
rii duc greul. Cel puțin 16—18 
ore din zi tractoarele funcțio

nează. Așa se și explică ritmul 
superior înregistrat la recol
tări si la executarea arătu
rilor. La Ostrovul Corbului, 
In numai două zile bune de 
lucru mecanizatorii au recol
tat, au ara: și au semănat cu 
porumb 180 de hec:are. Iar 
ritmul intens de lucru n-a 
influențat cu nimic — defavo
rabil — calitatea ; produc
ția medie la hectar depă
șind cu o mie opt sute de 
kilograme pe cea inițial plani
ficată. Nici un spic n-a rămas 
în urma combinelor : o echipă 
formată din peste șaizeci de ti
neri. în bună parte elevi, au 
lucrat la recuperarea spicelor 
pe care le-au treierat. Aproape 
un vagon de grîu s-a înmaga

zinat în plus prin recuperarea 
acestor pierderi ce păreau a fi 
iminente.

Străbătînd clmpia mehedin- 
țeanâ. ritmul intens al muncii 
te intimpin.â la tot locul. Com
binele. multe dintre ele detașa
te aici d’.n partea de nord a ju
dețului și din alte județe ale 
țării, au mers continuu, încet 
dar spornic. Grîul e numai 
spic, și orzul de asemenea. Iar 
campania griului concentrează 
toate forțele satului. Mecanicii 
din atelierele cooperativelor a- 
gricole au completat echipele 
constituite pentru depanarea 
defecțiunilor ivite. Aceasta este,

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a ll-a)

Orizont 
cultural
• LITERATURA :

Mihail Diaconescu :
Culorile sîngelui

• PLASTICA :

| îndrăzneli creatoare 
’ în lucrările de diplo

mă ale absolvenților 
Institutului de arte 
plastice

• FILM :

Trei comedii
• PRO Șl CONTRA . (Continuare tn pag a ll-a)

de MIHAI BENIUC

Patriotismul cotidian

Ne-am învățat să vedem numai patriotis
mul celor, bărbați de stat, revoluționari, eroi 
care și-au jertfit viața pentru popor, cărtu
rari de seamă îndrăgostiți de vatra strămo
șească și de fiii acestui popor. E just așa. 
Nu te poți aindi la Coresi, Ureche, Neculce, 
Cantemir, Maior, Șincai, Micu, Horia, Cloșca 
și Crișan, Tudor Vladimirescu, Bălcescu, Alec- 
sandri, lancu, Bărnuțiu - fpră să tresari ori 
să tresalți, ca să nu mai vorbim de Alexan
dru cel Bun, Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel 
Mare ori Mihai Viteazul. Ne gîndim și la 
cei căzuți în lupte pentru patrie, dar cine le 
mai știe numărul, 
a două milenii ! 
prem, să-ți aperi 
cere.

Dar pentru ca 
trebuie să ai ce. 
momente eroice, 
mină. Dimpotrivă, în cea mai mare parte din 
viață cei mai mulți sintem cotidiani și ano
nimi. Dar oare acest cotidianism și anoni
mat nu cere să fii patriot ? Cere și încă zi

dar-mi-te numele în cursul 
Acesta e patriotismul su- 

vatra și pe ai tăi, cind se

sâ aperi și să te jertfești, 
Viața nu e numai un șir de 
în care umbli cu capul în

de zi I Desigur, nu cere jertfa vieții (deși nu 
o exclude în momentele grele, nu o dată I) 
dar cere muncă asiduă, constructoare .« 
creativă. Că e plătită ? Mă rog I Dar cel car 
o face bine, o face mai mult decît pentru sc 
lariu sau soldă. Și acest „mai mult", ace: 
plus fără echivalent economic, este deciși 
- direct proporțional, probabil în progresia 
geometrică, cu spiritul de partid.

Sînt un om destul de bătrîn și patriotismul 
mi-a fost propriu din fragedă tinerețe și prin 
origine socială (dragostea față de cei orop
siți) și prin educație (școala marilor poeii 
revoluționari : Hugo, Pușkin, Byron, Petofi, 
Alecsandri și pentru dragostea propriului pa 
mînt, Eminescu, acest spirit universal). Așa 
voi și rămîne, cred, in poezie și in viața mea 
cetățenească. Desigur că sînt un patriot la 
alt nivel istoric (spiritul timpului, cum ar 
zice Hegel !) decît bătrînul Văcărescu, Aiec- 
sandri, Alexandrescu, Bolliac, Coșbuc, Emi
nescu ori Goga - sînt comunist. Dar există
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'atmosferă
DE MUNCĂ

Semnificativă pentru cea de-a doua zi a vizitei mi se pare 
atmosfera de lucru, de lucru concret și util, în care s-au scurs 
aproape toate minutele acestei zile.

De dimineață cind căldura nu începuse încă. 1-arn văzut pe 
președintele Ceausescu ieșind din castelul Gymnieh afară, in 
larga curte verde, străjuită de dulci vegetații ale răcorii, și 
mi-am închipuit ca președintele se relaxează înaintea convor
birilor eu reprezentanți ai industriei electronice. Era i«tr-o 
foarte mică măsură vorba de o plimbare. De fapt, președintele 
nostru se întîlnea într-o scurtă și — iată iarăși cuvintul! — 
concretă ședință de lucru cu membrii delegației. Destins și, in 
același timp, preocupat. tovarășul Ceausescu cheltu a 
ultimele minute libere din această dimineață pentru buna des
fășurare, în continuare, a activității începute cu o zi înainte.

Ăț» a început ziua de miercuri, zi a numeroase convorbiri 
și contacte ale tovarășilor Ion Pățan, George Macovescu, Vir
gil Actarian, ale tuturor consilierilor și experților.

Am însoțit pe tovarășa Elena Ceaușescu in vizii* pe 
care domnia sa o făcea la Uzinele „Bayer" din Lever- 
kusen. Avînd în vedere că după Leverkusen era pre
văzută o vizită prin orașul Koln, mi-am zis că pro
gramul la cunoscutele uzine chimice nu va fi prea lung. 
E1 trebuia, oricum, să fie urmat de o călătorie de voie, din 
cele care fac plăcere oricui. Și, cu toate astea, vizita tovarășei 
Ceaușescu la Uzinele „Bayer" a durat mai bine de trei 
ore. Nu-i vorbă, la „Bayer“ se poate sta cu folos și o lună, e 
mult de văzut și mult de învățat de la chimiștii test-germani. 
Dar un lucru este evident. La ,.Bayer- se putea sta și o 
tate de oră- Afară era cald, înăuntru era cald și urma o plimba
re. Dar, pentru ca atmosfera de lucru imprimată — nu acum 
prima oară — de către președintele Ceaușescu tuturor colecti
velor de oameni ai muncii să fie efectivă, e nevoie de exeaa- 
ple. Și, întîi de toate, de exemple personale. Nu poți cere na
țiunii să muncească, dacă tu nu muncești, nu poți cere celor
lalte colective să muncească, dacă in familia ta au se mu*eeo- 
te. Vreau să afirm limpede și răspicat : așa cum se deapriade 
de altfel și din toate relatările oficiale, aici, in colectivul ee-1 

J însoțește pe președinte în călătoria sa, toată lumea muncește.
N-ar surpinde pe nimeni dacă soția președintelui unui stat ar 
participa numai la vizitele protocolare, reținîndu-se de a intra 
prea mult in realitate, in viață. Așa se intimplă pria nafa 
părți, îneît faptul a ajuns să apară ca perfect normal. Nimic de 
zis, nimic de obiectat. Ceea ce ne interesează cu adevărat e să 
semnalăm că, deplin conformă cu idealurile de muncă vie. con
cretă, ale partidului din a cărui conducere face azi parte, soția 
președintelui nostru muncește cu adevărat. Domul din Koln nu 
se mișcă din loc. Vizita programată la Dom putea fi puțin ani
nată și a fost amînată. Aici, în R F. Germania, trimișii Româ
niei au de rezolvat niște treburi concrete, clare. Și ei au făcut și 
iac totul ca să le rezolve.

Căci, dacă e adevărat ceea ce a afirmat președintele Consi
liului de administrație al Uzinelor „Bayer", prof. dr. ing. K. 
Hansen. și anuițțe că domniile lor salută în persoana tovarășei 
Plena Ceaușescu „nu numai pe soția președintelui Consiliului 
de Stat al României, ci și pe omul de știință de prim rang, care 
prin activitatea ce o depune in funcția de director general al 
Institutului Central de Cercetări Chimice din Rwurăști. cM 
și cea din domeniul social-politic, contribuie la dv/voltarea 
științifică și economică a Republicii Socialiste ITnminia*. otana 
e cu atit mai adevărat că asta înseamnă chiar tradur-raa H 
viață a înaltului principiu al societății românești de ■mări, con
form căruia cu toții trebuie să muncim — să maxim renerrf, 
efectiv — justificînd prin aceasta datoriile noastre nobile, im- I 
prescriptibile față de națiunea căreia ii aparținem.

Țin minte cuvintele cu care primarul Bonnului 1-a întrebat 
pe tovarășul Ceaușescu, in particular, înaintea primului pahar 
de șampanie băut de conducătorul unui stat socialist în capi
tala Germaniei de vest : „Sînteți pentru prima dată in R.F.G.. 
domnule președinte. Nu credeți că s-ar cuveni și puțină re
laxare, într-o călătorie mai lejeră, nu atita muncă

„Eu sper, a răspuns atunci tovarășul Ceaușescu, că 
relațiile dintre noi vor progresa într-o asemenea măsură, da
torită muncii noastre de azi, incit să vă mai vizităm și în 
viitor*.

Este clar că această atmosferă de muncă nu poate fi deter
minată decît de exemplul personal al celor pe care viața i-a 
așezat în frunte.

Ca un corolar și ca o participare la munca milioanelor de 
români angrenați acasă în treburile lor, în R.F. Germania dele
gația română muncește. Iată, astăzi, între orele 9 dimineața și 
23 seara, aș putea spune că s-au scurs nu 14 ore, ci, adunînd 
cele patru ore de convorbiri Ceaușescu-Brandt, ora de discuție 
Ceaușescu-Scheel, ora de dialog fructuos cu conducători ai 
unor importante firme din cea mai modernă industrie elec
tronică, cele aproximativ trei ore ale convorbirilor colaborato
rilor tovarășului Ceaușescu. cele mai bine de trei ore ale vizitei 
la Uzinele „Baycr", cele cinci ore de manifestări protocolare, 
ore mai multe și mai rodnice, un timp exploatat în adincime 
șl, tocmai astfel, ridicat la puterea aceea — de care vorbim noi 
azi în România — a eficienței, a muncii concrete.

ADRIAN PAUNESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe vicecancelarul și ministrul federal 
al afacerilor externe. Halter Scheel

în curs’gl serii. președintele 
Consiliului oe Sta:, Nicoiăe 
Ceaușescu. a pr-irir. la reșe
dința sa. pe \.--canceiami ti 
ministrul federal a*, afacerilor 
externe. Walter ScbeeL Au î?r. 
de fațâ ministrul roenân al a-

facerilor externe. George Ma- 
covescu. și ambasadorul Româ
niei la Bonn, Constantin Oan- 
cea. precum și ambasadorul 
R.F G. La București, Erwin 
Wickert

Tn timpul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, desfă
șurată într-o atmosferă cor
dială, au fost discutate proble
me actuale ale vieții interna
ționale.

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘULt
NICOLAE CEAUȘESCU A UNOR REPREZENTANȚI

Al INDUSTRIEI ELECTRONICE
Miercuri, T7 Iunie, președinte

le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu, a pri
mit, la reședința sa de la Car
telul „Gymnieh*. un grup de 
reprezentanți ai industriei elec
tronice din R-F. Germania.

Au participat Gieselher Ka- 
degge, membru al comitetului 
de conducere al firmei ..Sie
mens*, Rudolf Stolle și Ger
hard Heike, directori, Matthias 
Schmitt și Horst Brandt, 
membri ai comitetului de con
ducere ai firmei ..A.E-G. Tele- 
funken", Alfred Sielbach. mem

bru al comitetului de conduce
re al firmei ^B-B.C.*, Dieter 
Mc bring, președintele comitetu
lui de conducere ai firmei 
^SXL*. Gerhart Hartmann, di
rector al firmei JLW.U.*. Bod? 
Botcher, membru al comitetului 
de conducere al firmei -Zvei*.

La primire au fost prexenți 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior. Virgil 
Actarian. ministrul industriei 
construcțiilor de mașim-unelta 
și electrotehnicii. Gheorghe O- 
prea și Constantin Mitea. con
silieri ai președintelui Consi-

Irulul de Stat. Constantin Oan- 
cea. ambasadorul României la 
Bern. A frrr de *ațâ Erwin 
Wickert, ambasadorul R. F. 
Germania la Bucureșu.

într-o atmosferă cordială, au 
frst abordate probleme privind 
colaboram bilaterali. inclusiv 
constituirea de sorletăU mixte 
de producție si de desfacere, 
apreciindu-se m satisfacție că 
există reale posibilități pentru 
realizarea unei oooperăn largi, 
reciproc avantajoase, in acest 
domeniu, in cadrul relațiilor 
multilaterale existenta Intre 
România și R. F. Germania.
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„0 contribuție
Ia întărirea păcii

t •

și securității in
Sub titlul: „P.C.G. salută 

vizita președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România*, în BU
LETINUL DE PRESĂ AL 
PARTIDULUI COMUNIST 
GERMAN se publică urmă
toarele :

„Prezidiul conducerii P.C.G. 
salută vizita în R F. Germa
nia a președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu. Noi, comuniștii, 
luptăm de mulți ani pentru 
relații normale între țara 
noastră și statele socialiste și 
vedem în vizita de stat a re
prezentantului României so
cialiste o contribuție la în
tărirea păcii și securității în 
Europa, la afirmarea principi
ilor coexistenței pașnice în 
relațiile dintre state cu siste
me sociale diferite".

In continuare, articolul re
levă rolul statelor socialiste 
in îmbunătățirea relațiilor 
dintre statele europene, sub
liniind, totodată, că această 
îmbunătățire este rezultatul 
modificării raportului de for
țe, raport care evoluează din 
ce în ce mai accentuat în fa
voarea forțelor păcii și pro
gresului și care reclamă și 
din partea guvernelor state
lor capitaliste un mod de 
abordare mai realist al solu
ționării problemelor impor
tante, în interesul păcii și al 
securității popoarelor.

,^'oi, comuniștii, acționăm 
pentru îmbunătățirea relațiilor 
țării noastre cu statele socia
liste. pentru extinderea rapor- 
tvriloe economice. tehnico- 
țhotȘifice și culturale ale 
R.F. Germania cu statele co
munității socialiste. Noi mili
tăm pentru ca prietenia și 
buna vecinătate față de ță
rile lumii socialiste să devină 
o preocupare fundamentală a 
opiniei publice democratice 
din R. F. Germania.

★
„Un oaspete binevenit — 

astfel îyi intitulează comenta
riul său ziarul de mare tiraj 
din regiunea Ruhrului 
..WEST DEUTSCHE ALL- 
CEMEINET. Aceasta este, de 
altfel, opinia întregi» prese 
dm R.F.G. asupra vizitei 
șefului statului român

Cotidianul ..FRANKFUR
TER RUNDSCHALT arată, 
la rindul său, că ..oaspeții 
români au fost primiți sărbă
torește". Ziarul relevă ideea 
din cucintarea președintelui 
Gustav Heinemann referitoa-

re la dorința țării gazdă ca 
intre cele două state să exis
te o strînsă și permanentă co
laborare pe cele mai diverse 
planuri.

Ziarele „DIE WELT" și 
„FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE" scot în evidență pa
sajele din cuvîntarea rostită 
de președintele Custav Heine
mann, în cursul dineului ofi
cial oferit în onoarea oaspeți
lor, în care se exprima cuvin
te de înaltă prețuire față de

activitatea neobosită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu pen
tru ștrîngerea relațiilor de 
prietenie, colaborare și înțele
gere între popoare, între sta
te, indiferent de orînduirea 
lor socială.

Jntr-un comentariu separat, 
cotidianul hamburghez „DIE 
WELT" evidențiază interesul 
reciproc al României și Repu
blicii Federale Germania de a 
dezvolta și adinei relațiile de 
cooperare economică, tehnică 
și științifică.

La rîndul său, Buletinul o- 
ficial de presă și informații al 
guvernului federal publică un 
substanțial material, în care 
se arată: „Dezvoltarea relații
lor româno-vest-germane nu 
te limitează la sectorul econo
miei. deși, probabil in această 
privință t-au obținut, pînă a- 
cum, cele mai importante re
zultate. Este în interesul nos
tru, al tuturor, ca eforturile 
guvernelor României și R.F.G. 
să pună pe o bază și mai lar
gă relațiile dintre cele două 
țări și popoare. Un asemenea 
rezultat va putea, prin inter
mediul relațiilor noastre bila
terale, să contribuie la destin
derea dintre Est și Vest ți, 
astfel, să ne asigure tuturor 
un viitor pașnic. Vizita pre
ședintelui Ceaușescu în Repu
blica Federală Germania re
prezintă un pas deosebit de 
important în această direcție", 
scrie, în încheiere, Buletinul 
oficial de presă și informații 
al guvernului federal.

Ziarele vest-germane mani
festă, totodată, un mare inte
res față de personalitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu,

s

Europa"
prezentind momente esențiale 
ale biografiei sale, bogata sa 
activitate in fruntea partidu
lui și statului nostru.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în R.F.G. prileju
iește, de asemenea, publicarea 
unor ample materiale despre 
țara noastră. Săptămînalul so
cial-democrat „VORWARTS", 
apărut miercuri, face o largă 
prezentare a politicii partidu
lui și statului nostru ae trans- 
formare a României într-o 
țară multilateral dezvoltată. 
Autorul evidențiază, de ase
menea, relațiile bune exis
tente între România și 
Republica Federală Germa
nia, rolul pe care îl joacă po
litica promovată de șeful sta
tului nostru pentru contacte 
directe între factorii de răs
pundere și rezolvarea pa cale 
politică a tuturor problem.ur 
internaționale. „Tocmai pen
tru că această politică ser
vește atit intereselor celor 
două popoare, cit și păcii în 
lume, urăm mult succes tra
tativelor r o mâno-v est-germa
ne", se arată in încheierea ar
ticolului.

Săptămînalul „VOR- 
WARTS“ publică, în aceiași 
număr, și o recenzie a volu
mului „Nicolae Ceaușescu — 
punctul de vedere românesc. 
Teze de politică națională și 
internațională", apărut în edi
tura vest-germană „Rom- 
bach“, din Freiburg. Autorul 
recenziei, Hermann Schneller, 
analizează în mod deose
bit principiile pentru care 
militează șeful statului ro
mân — „respectarea in
dependenței ji suveranită
ții naționale, neamestecul 
în treburile interne ale al
tor state, dreptul fiecărei 
națiuni de a-și hotărî soarta 
după propria sa voință".

In cursul zilei de miercuri, 
POSTURILE DE RADIO ȘI 
TELEVIZIUNE din R.F.G. 
au continuat să acorde desfă
șurării vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu spații 
largi în emisiunile lor de ac
tualități. Primul post vest-ger- 
man de televiziune — A.R.D. 
a transmis o emisiune de o 
oră dedicată țării noastre, in
titulată „România — partid 
și națiune", care a evidențiat 
faptul că politica Partidului 
Comunist Român este pusă 
în slujba celor mai nobile as
pirații ale poporului nostru.

N. 5. STANESCU

La Izvorul Mureșului

Tabăra secretarilor
U.T.C. din licee

...Steagul s-a ridicat «us pe 
catarg și aproape patru sute de 
voci tinere au intonat ..Tricolo
rul".

Ne aflăm în tabăra organizați 
de C.C. ai U.T.C. pentru secre
tarii comitetelor U.T.C. din licee 
întllnirea lor din vacanța mare 
se înscrie intr-o frumoasă tradi
ție a vieții de organizație. Pen
tru că, aici, secretarii își concep 
programul pe coordonatele prin
cipale ale muncii lor din scoală, 
imprimînd vieții de tabără rit
mul și preocupările proprii unei 
organizații U.T.C. Această ine
dită viață de organizație, pe care 
o trăiesc timp de două săptă- 
mîni, are vigoarea pe care i-o 
dâ inițiativa, munca făcută cu 
responsabilitate, cu receptivita
te la metodele și stilul de a ac
ționa al celui de lingă tine. Se 
ajunge astfel la o circulație ne- 
Ktînjenită > celor mai valoroase 
experiențe.

Așa s-au petrecut lucrurile in 
edițiile trecute ale taberei se
cretarilor U.T.C. din licee, pe un 
asemenea „profil" se contează 
și de data aceasta. Nota -aparte 
a ediției din acest an o găsim 
insă în organizare i cei aproape 
400 de «ecretari s-au constituit 
în grupe, asimilate claselor, 
deci conduse de un birou. Inte
resant «ste însă că membrii bi
rourilor vor fi în fiecare zi... 
alții. Toți uteciștii din grupă vor 
fi, pentru o zi, membri ai bi
roului, cu ’ Pvnsabilități pre
cise. în această viziune, dacă 
grupa reprezintă clasa, coman

damentul taberei, format d-n 
elev;, se identifica cu comitetul 
U-T.C. oe scoală. S-ar putea o- 
biecta că aceasta organizare 
apare ca un joc gratuit, Intrurit 
tabăra nu oferă condiții identice 
de muncă cu cele d’n școala ; 
altfel spus, că lipsesc relațiile 
de colaborare cu cadrele didac
tice și conducerea scolii- Totuși, 
in tabără există numeroase ca
dre didactice, un comandant al 
acestora și un director. Deci, ni
mic nu este mimat, tabăra oferă 
un cadru foarte aproape de con
dițiile reale in care activează, un 
Întreg an școlar. secretarii 
U.T.C. din licee.

S-ar cuveni să vorbim despre 
program. Care este complex și 
complet pe linia instruirii se
cretarilor în toate compartimen
tele vieții de organizație. Dis
cuțiile metodice, schimburile de 
păreri, chiar studiul — intrucit 
și el ocupă locul ce i se cuvine 
in orarul zilnic — vizează munca 
politico-ideologică, acțiunile în
treprinse in scopul creșterii ac
tivității profesionale a elevilor, 
sfera manifestărilor culturale, 
distractive, sportive ori turistice.

Secretarii, cu mai multă, ori 
mai puțină experiență in munca 
de organizație, ®int ei înșiși 
elevi, adică băieți și fete de 17— 
18 ani, cu putere de muncă, 
fantezie, talent, cu reală aplica
ție pentru munca de activist. 
Colectivul s-a omogenizat incre
dibil de repede șl chiar din pri
mele zile tabăra a fost luată, 
la propriu, în stăpînire de elevi. 

Se au.pconcjc. sjnic nu le sca
pă, fiecare ceas es’-e trăi: cu 
intensitate și orele devin atit 
de încăpătoare, incit e de mirare 
cite se pot face intr-o zL Un 
spectacol a fost pregătit prac
tic, în citeva ceasuri. Campiona
tele sportive solicită doar un 
orar și nu îndelungi prelimi
narii. Cabinetul metodic, care 
poate fi asemuit cu un autentic 
rahineț de științe sociale, a fost 
realizat in primele două zile, 
pomindu-se de la zero. Iar a- 
cum, in toate orele de activitate, 
este aproape neincăpâtor. Reu
niunea ori seara de dans nu pre
zintă probleme de organizare. 
Nici drumeția, sau montajul li- 
terar-muzical. în nici un pro
gram n-a fost trecută „sarcina" 
de a-i sărbători pe cei a căror 
zi de naștere coincide cu o zi 
petrecută în tabără. Și totuși, o 
rețea de informare bine pusă 
la punct a descoperit foarte 
mulți colegi care au și fost săr
bătoriți. Grupele de servici pe 
tabără se întrec în a pregăti 
surprize colegilor fie la masa, 
fie in vile, fie in programul zil
nic.

Secretarii s-au dovedit „buni 
la toate", și-au descoperit cali
tăți de propagandiști, de organi
zatori sportivi ori de gospodari. 
Să considerăm exuberanța și 
priceperea lor din zilele de ta
bără o promisiune pentru viața 
organizațiilor U.T.C. din * licee 
în anul care vine ?

MARIETA VIDRAȘCU

CALENDARUL 
REPARTIZĂRII

Repartizarea absolvenților din 
învățămintul superior este un 
eveniment marcant al vieții 
universitare. Iată cîteva din 
datele acesui eveniment Insti
tutele tehnice, facultățile tehni
ce ale Universității din Brașov, 
Facultatea de electrotehnică de 
la Universitatea Craiova și in
stitutele de teatru vor face re
partizarea absolvenților în pri
mele două zile ale lunii iulie 
ax. Repartizarea absolvenților 
de Ia facultățile de subingineri, 
specialitatea construcții, va 
avea loc în zilele de 3—4 iu
lie a.c. Absolvenții universită
ților. institutelor de arte plasti
ce, Institutului de educație fizi
că și sport și conservatoarelor 
vor fi repartizați în zilele de 
21—22 iulie. Repartizarea absol
venților institutelor pedagogice 
de trei ani va avea loc în zile
le de 23—24 iulie ax.

C. S.

(Urmare din pag. Z)

de altfel, inițiativa comuniști
lor pentru actuala campanie. 
Peste trei sute de tineri s-au 
atașat acelora și s-au angajat 
să lucreze suplimenar în cadrul 
acestor echipe, pentru că și in 
atelierele unităților agricole au 
multe de făcut și slnt lucruri 
stringente. La Vînjuleț, Rogo
va, Burila Mare, Salcia și Cuj- 
mir recoltatul orzului s-a în
cheiat. de cîteva zile toate for
țele sînt concentrate în jurul 
lanurilor de grîu. Se lucrează 
în flux continuu, cu randament 
maxim pentru fiecare gen de 
mașină și utilaj angajat în cam
pania secerișului. Combinele 
C-12 au front de lucru separat 
și sînt sprijinite, fiecare, de cite 
două autocamioane pentru trans
portul în magazii a recoltei. 
Combinele C-l și C-3 — peste 
o sută dintre ele recuperate de 
la casnre prin preluarea de că
tre tin i ii mecanizatori a ac
țiunii declanșată în județul Olt, 
— participă la recoltarea orzu
lui, secarei, mazărei și grîului, 
în principal, din soiurile ne-

Baia. Mare. Aspect cotidian. Foto ; ȘT. WEISS

„CAMPANIA
GRÎULUI“

aristate. La Gîrla Mare, o sută 
cincizeci de hectare de orz au 
fost recoltate, eliberate de paie 
și semănate cu legume și po
rumb pentru boabe. Un lucru 
reține atenția : lucrarea a fost 
executată doar de trei mecani
zatori dintre care doi sînt ute- 
ciști — Constantin Chiriță și 
Gheorghe Popa. S-au dăruit cu 
totul muncii. Au lucrat 14 și 15 
ore din zi, cu combinele, cu 
plugul și semănătoarea. Tova
rășul Ilie Bărăitaru, președinte
le cooperativei agricole, apre
ciază la superlativ participarea 
celor peste două sute de tineri 
ai satului în actuala campanie. 
Bilanțul acțiunilor uteciste in
clude recoltarea a peste optzeci 
de hectare de orz și o sută trei
zeci de grîu, pregătirea a o 

sută zece hectare și însămînța- 
rea lor cu culturi duble. De a- 
semenea, aproape întreaga can
titate de paie a fost strînsă și 
depozitată de către tinerii coo
perativei agricole prin partici
parea, în fiecare după-amiază, 
la transportul baloților de paie.

Aproape două mii de combi
ne se află acum în lanurile de 
păioase ale județului Mehe
dinți. Au funcționalitate con
tinuă. Recoltatul păioaselor con
stituind obiectivul numărul 
unu al activității din această 
perioadă pentru toți locuitorii 
satelor mehedințene. Peste 
douăsprezece mii de tineri sînt 
și ei angrenați în această lu
crare de importanță. Acțiunile 
lor „nici un spic nerecoltat", 
„zilnic, fiecare tînăr cel puțin 

zece ore în cîmp“, „fiecare 
mecanizator utecist să realize
ze zilnic o depășire de zece 
tone grîu recoltat" au devenit, 
acum, angajamente ale tuturor 
agricultorilor, — cooperatori și 
mecanizatori. Calculele estima
tive redau că producția de pă
ioase va fi înmagazinată în cel 
mult douăsprezece zile bune de 
lucru, deși recolta medie la 
hectar depășește cu peste șase 
sute de kilograme, (la nivelul 
județului) pe cea planificată. 
Cincizeci de mii de hectare vor 
fi semănate cu culturi duble, 
devenind astfel sursă importan
tă do venituri pentru unitățile 
agricole. Cîteva zeci de coope
rative agricole ale județului 
Mehedinți candidează la obți
nerea Ordinului Muncii cla
sa l-a, acordat pentru produc
ții medii de peste cinci mii de 
kilograme grîu la hectar. Și, 
verigă importantă în lanțul de 
măsuri determinate pentru cota 
recoltelor, recoltatul păioaselor 
este acum pregătit și. se desfă
șoară în cele mai bune con
diții.

Patriotismul 
cotidian 

(Urmare din pag. I) 

o continuitate. Continuitatea 
aceasta nu e doar litera
ra și ideologico-socialâ. Ea 
are rădăcini mai adinei, 
care se pierd în străve
chiul dor de țară și în neastim- 
părata sete de dreptate a 
celor oropsiți și asupriți, stră
moșii mei de totdeauna. Ei 
știau că și atunci cînd 
munceau pentru uzurpatorii 
drepturilor, căci își munceau, în 
fond, propriul pămint și-și iro
seau propria virtute — acest cu- 
vînt de străveche origine-latină 
și visau „o dreaptă răzbunare", 
răzbunare, adică o repunere în 
drepturi.

Pentru toate acestea mi-aș 
permite să vorbesc de un patrio
tism cotidian cetățenesc egal 
oarecum cu îndeplinirea conști
entă a datoriei la locul de mun
că și încă acolo unde se mai 
simte nevoia.

E patriotismul care nu se con
semnează și care nu aduce nu- 
maidecît celui ce-l îndeplinește 
nici măcar o distincție între rîn- 
durile ziarului de perete sau de 
stradă. Insă e un patriotism ce 
din cantitate, citeodatâ homeo
patică, se transforma pe nesim
țite în calitate, în calități care 
pot deveni definitorii pentru o 
națiune socialistă.

Mare nevoie am avea de un 
studiu adîncit și amplu al aces
tui patriotism cotidian și cetățe
nesc, din timpuri mai mult sau 
mai puțin normale, care stă la 
temelia patriei ca acele pietre 
care nu se văd, sau ca talpa 
casei fără care nu se poate, 

lată o formă a patriotismului 
care merită un cîntec de trăini
cia doinei și a baladelor ce ne 
încălzesc din strătimpuri la vatra 
lor cu foc nestins.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea președintelui
Gustav Heinemann și a soției sale, Hilda Heinemann

în cursul serii de 27 iunie, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
oferit, la Castelul Gymnich 
reședința oaspeților în timpul 
zitei pe care o întreprind
R.F.G. — un dineu în cinstea 
președintelui Republicii Federale 
Germania, Gustav Heinemann, 
și a soției sale, Hilda Heine
mann. A fost prezent cancelarul

au

vi-
în

au luat parte, 
Walter Scheel, 

și ministru al 
soția, 

mi- 
soția,

ministru 
externe, cu i 

Genscher, 
de interne, cu ;

Republicii F ederale Germania, 
Willy Brandt.

La dineu 
de asemenea, 
vicecancelar 
afacerilor
Hans-Dietrich 
nistru 
Horst Ehmke, ministru pentru 
cercetare, tehnologie, poștă și te
lecomunicații, cu soția, Claus 
von Dohnanyi, ministru al cerce-

tării științifice și învățămîntului, 
cu soția, Egon Bahr, ministru cu 
însărcinări speciale ale Cancela
riei, secretari de stat, personali
tăți politice, oameni de afaceri, 
oameni de știință și cultură vest- 
germani.

Au fost de față Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Virgil

Actarian, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unelte și 
electrotehnicii, alte persoane ofi
ciale care îl însoțesc pe șeful 
statului român în vizita sa în Re
publica Federală Germania.

Cu acest prilej, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Federale Germania, Gustav 
Heinemann, au rostit toasturi.

Toastulpreședintelui Toastulpreședintelui

NICOLAE CEAUȘESCU GUSTAV HEINEMANN

a- 
ca

Domnule Președinte, 
a Doamnă Heinemann, 
J Domnule Cancelar,

Doamnelor și domnilor. 
Aș dori să exprim și în 

teutâ seară, ci nd vă avem
Mspeți la acest dineu priete
nesc, satisfacția noastră pen- 
m relațiile bune dintre Româ- 
r a și Republica Federală 
Germania. De asemenea, 
rese să exprim mulțumiri 
tru ospitalitatea cu care 

înconjurați de cînd 
îflâm pe pămîntul țării dum- 
sea voastră.

Am avut de pe acum con
vorbiri foarte bune ;*M-au rea
rs; pași importanți în direc

ția dezvoltării colaborării vii
toare intre țările noastre. Nu 
torcM să anticipez, însă, lă- 

să fac bilanțul la înche- 
vizitei, și sper că acest 

bilanț va fi foarte bogat.
Miine vom face o scurtă 

riritâ prin Republica Fede
rală Germania. Sîntem bucu
rai că vom putea cunoaște 
astfel o mică parte din munca 
poporului dumneavoastră. Spe
răm

do- 
pen- 
sîn- 

ne

că vizita ne va da posibi-

litatea să evidențiem noi po
sibilități de a dezvolta coope
rarea in diferite domenii 
de activitate.

Deci, sîntem pe deplin mul
țumiți de rezultatele de pînă 
acum ale vizitei noastre și 
sîntem Încrezători în rezulta
tele bune cu care vom încheia 
această vizită. Sperăm că vom 
pune bazele pentru o dezvol
tare superioară a colaborării 
noastre, că aceasta va servi a- 
tît intereselor celor două sta
te. cît și cauzei păcii și securi
tății.

Cu această convingere, rog. 
în primul rind pe colegii mei 
români, dar vă rog și pe dum
neavoastră, să ridicăm un toast 
pentru dezvoltarea în conti
nuare a colaborării dintre ță
rile noastre.

în sănătatea președintelui 
Heinemann,

în sănătatea doamnei Hei
nemann,

în sănătatea domnului Can
celar,

în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor !

Domnule președinte al Con
siliului de Stat,

Chiar dacă a fost un bilanț 
doar pe jumătate făcut, totuși 
a fost un bilanț bogat, care v-a 
satisfăcut și ne umple de 
bucurie și pe noi,

în discursurile noastre de a- 
seară, de la castelul Bruhl. am 
făcut legătură cu tradițiile 
care leagă cele două țări ale 
noastre. Astăzi, dumneavoas
tră, în convorbirile cu cance
larul federal, cit și in convor
birile colaboratorilor dumnea
voastră cu interlocutorii ger
mani ați putut realiza progre
se și de aceea sint sigur că și 
bilanțul de încheiere va fi po
zitiv.

Miine, noi, cei de la Bonn, 
vă lăsăm să mergeți și în alte 
landuri ale republicii noastre. 
Sperăm că veți vedea și veți 
trăi lucruri interesante și aco
lo, Sîmbătă, cînd vă veți re

întoarce din călătoria dum
neavoastră, vom avea ocazia 
să ne vedem doar pentru pu
țin timp pe aeroport, și de a- 
ceea aș dori să folosesc acest 
prilej pentru a vă mulțumi 
dumneavoastră, colaboratorilor 
dumneavoastră, pentru modul 
in care ați tratat și 
tat cu noi.

Doresc, in primul 
rog oaspeții germani 
ridice paharul,

în sănătatea domnului pre
ședinte,

in sănătatea doamnei, 
pentru bunele relații dintre 

popoarele noastre!

ați discu-

rind. să 
de aici să

le Germania. Du-

Vizite ale tovarășei
pâ convorbirile între
președintele Nicolae

Elena Ceaușescu
Ceaușescu și cancela-

rul Willy Brandt.

DEJUNUL OFERIT ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

DE CĂTRE CANCELARUL WILLE BRANDT

Toastul cancelarului Toastul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

cursul dimineții de 
__ ____ 1, tovarășa Elena 
Ceaușescu, Însoțită de doamna 
.An.-.a Jahn, soția ministrului 
federal al justiției, din suita de 
onoare, și de alte persoane ofi- 
?iale, a făcut o vizită la Lever- 

Ausen, la Institutul central pen- 
fe-j cercetări chimice al ” ’ ‘ 
L:r ..Bayer".

Salutînd-o cu căldură 
••arășa Elena Ceaușescu. , 
dintele Consiliului de adminis- 
trație al uzinelor, prof. dr. ing. 
K. Hansen, a subliniat că acti
vitatea distinsei oaspete . ca di
rector general al Institutului 
central de cercetări chimice din 
București, cît și pe plan social- 
politic, este bine cunoscută. El 
a arătat că oamenii de știință 
vest-germani urmăresc cu deo
sebit interes avîntul rapid al 
industriei chimice, progresul ge
neral al economiei românești, 
ceea ce creează premise pentru 
dezvoltarea și mai largă a co
laborării dintre firmele și insti-

tn 
miercuri,

Uzine-

pe to- 
preșe-

tutele specializate din cele două 
țări.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
mulțumește pentru cuvintele 
exprimate, și, apoi, la invitația 
gazdelor, semnează în „Cartea 
de onoare" a institutului.

în continuare, este vizitată bi
blioteca institutului — care, cu 
cele 400 000 de volume pe care le 
posedă, este considerată cea mai 
mare bibliotecă științifică par
ticulară din lume — secția de 
cercetări In domeniul poliure- 
tanului, cea din domeniul cau
ciucului, precum și secția de 
cercetări aplicative. Directorul 
laboratoarelor centrale al uzi
nelor, prof. dr. K. Ley, alți 
oameni de știință dau explica
ții amănunțite, răspund Ia în
trebările privind modul în care 
se realizează legătura 
cercetările de laborator și pro
ducție.

în încheierea vizitei, tovarășa 
Elena Ceaușescu a rostit cuvin
te de apreciere față de realiză-

rile și preocupările oamenilor 
de știință și cercetătorilor de la 
acest institut, exprimînd spe
ranța că legăturile dintre spe
cialiștii vest-germani și cei din 
România se vor extinde în con
tinuare.

în cursul aceleiași zile, a fost 
vizitată vestita catedrală din 
Koln. ale cărei coloane, bolți, 
vitralii, grupuri sculpturale 
vorbesc convingător despre pu
terea de creație a poporului 
german. în timpul ultimului 
război, catedrala a suferit dis
trugeri grave, ale căror urmări 
au fost astăzi complet înlătu
rate. Acest monument de nea
semuită frumusețe este un în
demn din cele mai puternice ca 
războaiele să fie definitiv înlă
turate din viața omenirii, ca 
popoarele să-și consacre efor
turile muncii creatoare. Tova
rășa Elena Ceaușescu a dat ex
presie admirației față de acest 
inestimabil tezaur artistic, față 
de grija depusă pentru conser
varea valorilor sale.

Domnule președinte al Consi
liului de Stat,

Este pentru mine o onoare și 
o mare bucurie să mă întîlnesc, 
astăzi, cu dumneavoastră, la 
Bonn. Dumneavoastră și per
soanelor oficiale care vă înso
țesc vă urez un cordial bun 
venit.

Cu șase ani in urmă, deci la 
scurtă vreme de la stabilirea 
relațiilor diplomatice, am 
posibilitatea să vizitez 
dumneavoastră. Atunci, 
invitat, domnule președinte 
Consiliului de Stat, la 
Neagră și am avut acolo posibi
litatea unei discuții aprofun
date. M-am gîndit deseori la a- 
ceastă primă intilnire și mă 
butur că putem continua schim
bul de opinii personale astăzi, 
cit și vineri. Faptul că ne-am 
făcut timp pentru convorbiri a- 
profundate subliniază importan
ța pc care o acordăm vizitei 
dumneavoastră.

Din vara lui 1967 pînă în pre
zent s-au intimplat multe — în 
Europa. în relațiile internațio- 

ultimă instanță, 
dintre statele 

aspectele poziti- 
planul relațiilor

avut 
țara 

ni-ați 
al 

Marea

nale și, nu in 
in raporturile 
noastre. Despre 
ve realizate pe . 
bilaterale putem să vorbim cu 
satisfacție și sînt convins, dom
nule președinte al Consiliului de 

J Stat, că vizita dumneavoastră 
va da acestor relații noi și 
creatoare impulsuri.

România se află în faza unei 
1 dezvoltări rapide. Dintr-o țară 
încă aproape exclusiv agrară cu 
o generație in urmă, ea a ajuns 
pe calea unei societăți indus
triale moderne.

Dumneavoastră investiți în 
construcția industrială, dacă ani 
ințeîes bine cifrele, o parte mai 

] însemnată a venitului național 
decît orice altă țară din lume, 
in afara .Japoniei. Rata de creș
tere a venitului dumneavoastră 
national este înaltă. Preferați 
mașinile și tehnologiile cele mai 
noi. A crescut puternic comerțul 
dumneavoastră exterior.

O dezvoltare rapidă aduce cu 
sine probleme specifice. Ast
fel. si faptul că s olumul comer
țului dintre țările noastre s-a 
dezvoltat atît de puternic. Mai 
important................................
balanței de 
tă 
un 
ce 
rii 
Se

decît dezechilibrul 
plăți — și in aceas- 
lucrurile păreau la 
dat mai problemati-

privință 
moment
— este perspectiva dezvoîtă- 
relațiilor noastre economice, 
încearcă forme noi ale coo

perării economice, forme în ca
drul cărora părțile se află pe 
poziții de parteneri egali in 
drepturi. Dumneavoastră, dom
nule președinte, ați elaborat a- 
tunci. pe țărmul Mării Negre, 
viriunea unei cooperări de tip 
nou. Poate că in ambele state 
am fi putut să ne străduim 
mai mult în direcția realizării 
celor propuse, să facem ca ele 
să prindă mai repede viață.

în orice caz. a crescut numă
rul acelora care știu că aceasta 
este n cale foarte promițătoare. 
Noi nu mergem dezinteresați pe 
acest drum. noi acționăm în 
conformitate cu principiul pe

care dumneavoastră, domnule 
președinte, l-ați așezat la teme
lia politicii dumneavoastră, 
principiul avantajului reciproc. 
Acesta este un principiu sănă
tos nu numai irt economie, dar 
și în politică.

Evoluția favorabilă a relații
lor între țările noastre a pre
zentat avantaje nu numai pen
tru noi, ci și pentru întreaga 
Europă. Prin stabilirea relațiilor 
diplomatice. în urmă cu șase 
ani. și datorită colaborării eco
nomice începute mai înainte, 
noi am arătat cît de vast poa
te fi. in condițiile unei atmosfe
re politice destinse, terenul in
tereselor comune intre două țări 
eu orînduiri sociale diferite, 
ruteni spune pe drept cuvint că 
exemplul oferit de noi nu a ră
mas izolat.

Relațiile dintre țările noastre 
au crescut din ce în ce mai 
mult în intensitate în ultimii 
ani și. aceasta, nu din cauza 
deosebirilor de orînduire, ci 
pentru că am respectat reciproc 
această deosebire. Este una din 
acele condiții ale politicii de 
destindere, care a făcut progre
se remarcabile in acești ani. 
Cine dorește diminuarea încor
dării în Europa trebuie să tindă 
în mod activ spre aceasta. Des
tinderea nu este o stare dată, ci 
mișcare, a cărei orientare și 
amploare le putem influența. Ea 
ne dă posibilitatea să realizăm 
o pace durabilă în Europa și de 
această posibilitate trebuie să ne 
folosim cu răbdare, cu tena
citate.

Normele de conduită pentru 
relațiile dintre state, pentru for
mele de colaborare economică 
și tehnică sînt utile și impor
tante. Dar tot atît de necesar 
este de a vedea problemele și 
grijile fiecărui om în parte, de 
a ține seama de dorințele sale 
și de a depăși barierele care 
mai există. Contribuim la pro
gresul destinderii crcînd condi
ții pentru întîlniri frecvente în
tre oameni.

Multe obiective care privesc 
ambele noastre țâri au fost în
cununate de succes. Pentru in
teresele păcii, ale oamenilor si 
ale colaborării în Europa ar 
trebui să stringem și mai mult 
relațiile dintre noi.

Domnule președinte a! Consi
liului de Stat, permiteți-mi să 
evoc încă o dată discuția noastră 
din vara anului 1967. Atunci, cred 
cu, nu numai că ne-am îndrep
tat privirile spre ceea ce alții 
nu realizaseră încă, ci am gă
sit temeliile pentru o înțelegere 
reciprocă între noi. Astăzi, pu
tem continua discuția noastră, 
pornind de la această bază, și 
ne putem propune o serie de 
obiective care se vor materia
liza în anii următori.

Rog pe prietenii mei germani 
să ridice, împreună cu mine, pa
harul în sănătatea dumneavoas
tră, domnule președinte al Con
siliului de Stat, in sănătatea 
oaspeților români și pentru o 
bună colaborare intre Republica 
Socialistă România și Republica 
Federală Germania.

dintre

Domnule Cancelar,
Doresc să-mi exprim bucuria 

că mă aflu în Republica Fede
rală Germania, că am putut să 
mă întîlnesc și să am, astăzi, 
convorbiri cu dumneavoastră. 
Aș dori să folosesc acest prilej 
pentru a vă adresa, încă o dată, 
dumneavoastră, membrilor gu
vernului și celorlalte persona
lități germane care se găsesc 
la această masă un salut 
cordial.

Intr-adevăr, au trecut șase ani 
de la stabilirea relațiilor diplo
matice dintre statele noastre 
și cam in această perioadă se 
împlinesc șase ani de cînd am 
avut convorbiri la Marea Nea
gră. Am discutat atunci împreu
nă căile pentru dezvoltarea re
lațiilor bilaterale dintre țările 
noastre, precum și ce putem 
face pentru a contribui la crea
rea unor condițiuni de destin
dere și de pace în Europa. Dacă 
îmi aduc bine aminte, era tot 
o zi călduroasă, ea și astăzi. 
Am putea spune că. de fapt, 
unii abia începeau să se gîn- 
dească că este posibil să se trea
că de la perioada de îngheț la 
o perioadă de colaborare și de 
căldură. Am putea spune, deci, 
că colaborarea dintre statele 
noastre a grăbit creșterea tem
peraturii, a grăbit topirea ghe- 
ții și a apropiat perioada de 
colaborare care se dezvoltă as
tăzi în Europa.

Dacă ne referim la relațiile 
economice, științifice și cultura
le dintre țările noastre, putem 
spune că bilanțul este pozitiv, 
deși trebuie să spun că, după 
părerea mea, e necesar să fa
cem încă mai mult — și există 
mari posibilități — pentru a 
extinde colaborarea dintre ță
rile noastre. Viața a demonstrat 
și demonstrează că, pînă la 
urmă. relațiile economice 
sînt în stare să topească multe 
ghețuri și că o reala destindere 
internațională trebuie să aibă 
la bază un comerț liber, o co
laborare egală în drepturi, care 
să contribuie la progresul gene
ral.

Intr-adevăr, România se află 
într-un proces de dezvoltare e- 
conomică rapidă. Este nevoită 
să facă eforturi mari, ținînd 
scama de faptul că este încă o 
țară în curs de dezvoltare. Știm 
că lichidarea decalajului care 
ne desparte de țările avansate 
depinde în primul rînd de efor
turile propriului nostru popor, 
de munca pe care el o depune 
pentru dezvoltarea economică. 
Dar, totodală, sîntem conștienți 
că, în condițiile actualei revolu
ții tehnico-științifice. nu se poa
te obține o dezvoltare rapidă 
fără o largă colaborare inter
națională.

Desigur, după cum cred că 
cunoașteți, avem relații largi cu 
toate țările socialiste. Avem, de 
asemenea, relații cu un număr 
mare de țări. Intre acestea, Re
publica Federală Germania ocu
pă un loc important. Sîntem, 
intr-adevăr, interesați în dez
voltarea colaborării pentru a 
asigura progresul rapid al eco
nomiei românești pe baza cuce
ririlor actuale ale tehnicii și 
științei.

Intr-adevăr, in relațiile dintre 
țările noastre există încă un a- 
numit dezechilibru în balanța 
de plăți. De cîțiva ani s-a reali
zat o balanță comercială bună și 
sperăm ca, într-o perioadă 
scurtă, să realizăm un echilibru 
și în ce privește balanța de 
plăți. De aceea, dorim să vin
dem mai mult în Republica Fe
derală Germania și in condi
țiuni de egalitate cu alte țări. 
Nu cerem condițiuni deosebite, 
cerem doar ca produsele româ
nești să fie tratate în mod egal 
cu produsele altor țări, ca
re se vînd în momentul de 
față, desigur, la condiții si
milare de calitate. Sper că, ba
zați pe experiența de pină acum, 
pe dorința comună de a extinde 
această colaborare', vom găsi 
soluții și acestei probleme, care

va impulsiona mult colaborarea 
dintre țările noastre.

V-ați referit, domnule can
celar, la faptul că încă 
la Marea Neagră am dis
cutat împreună posibilitatea 
de a trece la forme noi de 
cooperare. Sînt de acord eu 
dumneavoastră că a treeut cam 
mult timp și am făcut puțin în 
această privință. Sînt, însă, 
acum începuturi bune și cred că 
veți fi de acord cu mine ca 
aici, la Bonn, pe malul Rinu
lui, să stabilim să recuperăm 
timpul pierdut. Sînt ferm con
vins că în timpul vizitei pe 
care o efectuăm în țara dum
neavoastră, în cursul convorbiri
lor pe care le avem împreună, 
cît și în cadrul celor pe care 
le au miniștrii români cu cei 
ai Republicii Federale Germa
nia, cu specialiștii, se vor găsi 
soluții corespunzătoare în aceas
tă privință. Fără îndoială că 
intensificarea în viitor a coope
rării economice va contribui 
mult nu numai la extinderea 
relațiilor dintre țările noastre, 
dar și la dezvoltarea colaboră
rii, la destindere și pace în 
Europa și în întreaga lume.

Tot pe malul Mării Negre, 
acum șase ani, am discutat și 
despre problemele securității 
europene, despre felul cum să 
acționăm pentru a impulsiona 
cursul destinderii. Putem spu
ne că și în această direcție co
laborarea dintre, țările noastre 
s-a dovedit bună. Acum, pe 
malul Rinului, putem constata 
cu satisfacție că ceea ce părea 
un vis cu șase ani în urmă, la 
Marea Neagră, este o realitate 
și, peste cîteva zile, miniștrii 
de externe vor merge la Confe
rința general-europeană.

Sîntem bucuroși că în acest 
timp Republica Federală Ger
mania a încheiat un șir de tra
tate cu Uniunea Sovietică, cu 
Polonia, cu Republica Democra
tă Germană, a parafat Tratatul 
cu Cehoslovacia — ca să mă 
refer numai la Europa — fără 
a mai vorbi despre relațiile cu 
China populară și cu alte state. 
Salutăm cu satisfacție faptul eă, 
Consiliul de Securitate & ho- 
tărît în unanimitate ca Repu
blica Democrată Germană și 
Republica Federală Germania — 
deci, cele două state germane — 
să fie admise în Organizația 
Națiunilor Unite. Putem spune, 
deci, că, realmente, s-au obținut 
pași însemnați pe calea secu
rității europene, a destinderii, 
și la aceasta au avut o contri
buție și țările noastre, conlu
crarea dintre ele.

Desigur, mai sînt multe pro
bleme de soluționat. însăși pro
blema securității europene cere 
încă eforturi susținute. Pentru 
soluționarea tuturor marilor 
probleme internaționale este ne
cesar mai mult ca oricînd ca 
fiecare stat să-și aducă o con
tribuție tot mai activă. De a- 
ceea, aș dori să exprim speran
ța că și în viitor țările noastre 
vor conlucra activ, atît în ce 
privește realizarea securității 
europene, cît și in soluționarea 
altor probleme din Europa, in
clusiv problemele dezarmării, 
așa cum dorim să realizăm o 
colaborare strînsă în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite, al 
altor organisme internaționale.

Cu speranța — aș putea spune 
cu convingerea — că vizita pe 
care o efectuăm acum în țara 
dumneavoastră, convorbirile pe 
care le avem vor marca un mo
ment nou de intensificare a co
laborării noastre, îi rog pe to
varășii mei români să ridice îm
preună cu mine un toast în să
nătatea domnului cancelar al 
Republicii Federale Germania, 
in sănătatea domnului vicecan
celar și ministru de externe, în 
sănătatea celorlalți miniștri și 
colaboratori ai dumneavoastră, 
prezenți aici.

Pentru o colaborare strînsă 
între popoarele noastre, pentru 
securitate și pace în Europa și 
în întreaga lume.

Întîlniri
de lucru

Tovarășii Ion Patan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, Gheorghe Oprea. con
silier al președintelui Consi
liului de Stat, și Vasile Volo- 
șeniuc. președintele Băncii ro
mâne de comerț exterior, s-au 
intilnit cu Hans Friderichs. mi
nistrul federal al economiei.

Au fost discutate probleme 
legate de dezvoltarea relațiilor 
economice pentru perioada ime
diat următoare și in perspecti
vă, intre cele două țari, in do
meniul schimburilor comercia
le, al cooperării bilaterale și 
pe terțe piețe.

★
Tovarășul George Macovescu. 

ministru al afacerilor externe, 
s-a intilnit cu Walter Scheel,

vicecancelar, ministru federal 
de externe. In cadrul convor
birii care a avut loc au fost 
abordate probleme ale relații
lor bilaterale, precum și une
le probleme ale situației in
ternaționale actuale, îndeosebi 
cele referitoare la apropiata 
conferință europeana de secu
ritate și cooperare.

★

Tovarășul Virgil Actarian, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și electroteh
nicii, s-a întîlnit cu membri 
ai conducerii firmelor „Sie
mens", AEG. SEL, „Waldrîch", 
Wotan", ..Pitler". Au fost dis

cutate probleme privitoare la 
colaborarea între întreprinderi 
românești și firmele respective.
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(Editura Cartea românească)
Defectul principal al relativ 

multelor scrieri de inspirație is
torică mai noi sau mai vechi 
provine din ilustrativism. Lipsi
tă de inspirație în evocare și de 
imaginarea conflictelor semnifi
cative. pagina de „înviere" a is
toriei moare în nota de stima
bilă pioșenie și idilism siropos. 
Norma acestui gen de macula
tură pare a consta în umflarea 
paginii de manual cu adjective 
și mimetisme arhaizante. „O- 
biectivitatea" rău înțeleasă se 
opune scoaterii la iveală a pro
blemelor pe care un autor și le 
pune, el însuși, din perspectiva 
actualității, în legătură cu peri
oada evocată, cu înfruntarea de 
forțe, cu întimplările și cu oa
menii istoriei „înviate". Nu se 
caută ceea ce. este în spatele 
documentului, ci se depun efor
turi inutile de a se ilustra un 
document existent. Cultul măr
ginit al documentului provoacă 
in majoritatea cazurilor torentul 
de proză adjectivată. în realita
te, tocmai un asemenea cult tră
dează absența simțului istoric 
fără care avem o evocare moar
tă și nu o scriere vie. în fond, 
scrierile ce nu știu să imagineze 
nimic dincolo sau dincoace de 
document fac mai mult râu de
cît bine. Pretins evocatoare, ele 
indepărtează ceea ce ar trebui 
să ne apropie, contribuie la a- 
dîncirea prăpastiei dintre tre
cut și prezent, la aruncarea is
toriei într-o legendă neverosi
milă. Răul suprem al maculatu
rii de inspirație istorică lipsită 
de simțul istoriei constă în pa
radoxala exotizare a istoriei. 
Cînd $i cui s-au întimplat a- 
'•este lucruri ? — ne întrebăm 
in fata unor asemenea cărți. Cu
noașterea faptelor nu e totuna 
eu adînca lor înțelegere. Nu din 
romanele istorice vom aștepta să 
cunoaștem trecutul poporului : 
de lâ ele așteptăm înțelegerea 
vie a ceea ce cunoaștem din tre
cut. Lipsa preocupării față de 
semnificația mai largă a docu
mentului. precum și absența 
puterii de a înțelege duc. pro
porțional cu creșterea scrierilor 
proaste, ilustrative, de simpla 
adjectivare a documentului, la 
creșterea separării dintre trecut 
și prezent, »la atrofierea simțu
lui istoric șl în ultimă instanță 
la resimțirea istoriei insăși ca o 
legendă exotică de pe alte con
tinente dacă nu planete.

Pericolul unui asemenea deze
chilibru funest a fost de mult 
semnalat de N. Iorga : „odini
oară lucrul istoric era una, lu
crul viu alta. Elevul prindea 
imediat deosebirea ; de la cele 
dinții lecții de Istorie iși zicea : 
tatăl meu e intr-un fel, și pe 
mania o știu cum e și pe vecini, 
și toată lumea din jurul meu o 
cunosc dar în istorie sunt altfel 
de oameni : aceia nici nu sint 
oameni propriu-vorbind. Și-i in- 
chipuie, (lupă portretul ce l-a 
văzut in carte, al Iul Mihai Vi
teazul și al lui Ștefan cel Mare, 
insă ar jura copilul că aceștia 
n-au fost vii niciodată ; el știe 
că lui Brincoveanu I s-a tăiat 
capul la Cuftstantinopol, insă ar 
fi în stare să mărturisească îna
intea Iul Dumnezeu că n-a curs 
singe. î se înfățișează intre cele 
de odinioară și cele de acum o 
prăpastie : unele sunt, se văd, 
celelalte se învață, parcă n-ar fi 
fost". în âltâ parte același 
N. Iorga atrăgea atenția pe bună 
dreptate că „trebuie păstrat ci
vilizațiilor moderne acel simț 
istoric care este o parte, o foar
te mare parte din bunul simț 
uman". Un bun autor de litera
tură de inspirație istorică va 
căuta, de aceea, in subiectul 
său, legătura cu altă viață, va 
pleca de la document depă- 
șindu-1, spunîndu-ne ceea ce. 
singur, documentul nu ne poate 
spune.

O carte în care istoria se 
vede, unde între „cele de odini
oară și cele de acum“ nu se 
cască o prăpastie a înțelegerii 
scrisA cu simț istoric și intuiție 
a problemelor și Înfruntărilor 
vii dintr-o epoca „moartă" este 
romanul Culorile singelui 
Mihail Diaconescu. Evocarea 
transformă in problemă 
descrierea forțelor din arena 
(oriei atestate documentar 
forma conflictului de mentali
tăți nutrit de concepții și inte
rese antagoniste. Epoca este 
aceea de după omorirea lui Con
stantin Brincoveanu in turnul 
Edicule al Constantinopolului. 
Forțele care se înfruntă sint cu
noscute. ele aparțin epocii fana
riote : oamenii împărăției oto
mane, cu interese străine de 
tară, partidele boierești cu un 
patriotism dirijat de grija de a 
specula în folosul lor tirania 
fără norme a domnilor fanarioți. 
vălul de hoți și cerșetori ce îm
pinsese orașele laolaltă cu hai
tele de ciini flăminzi răscolind 
gunoaiele mahalalelor arse de 
incendii și ciumă, sărăcimea ti
căloșită. o mare de oameni de 
jos în care s-a încuibat teama, 
neîncrederea, suspiciunea, hai
ducii argeșeanului Simion So- 
rescu, masele țărănești su
puse permanentului pericol de 
invazie. Anii sint 1716—1718. cu 
rapidele izgoniri și veniri de 
domni din marea familie a Ma- 
vrocordaților (Nicolae și loan) cu 
scurtul interludiu al lui Pătraș-

de 
se 

iar 
is- 
ia

BBtȘm

SALCIMUL LILIACHIU : Lu
mina (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30. 20,45).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Ca
pitol (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Floreasca (orele 15.30; 18; 20,15),
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Grădina Capitol (ora 
20.15).

ANTONII) ȘI CLEOPATRA t 
Scala (orele 9.30; 13; 16,15; 19.30), 
Festival (orele 9; 12,30; 16; 19,30),

cu Vodă, omorit la a doua ve
nire a lui Nicolae Mavrocordat, 
fanariotul al cărui gind este de 
a reinvia Bizanțul la București, 
ca o sinistră biserică înălțată pe 
mormane de cadavre. Om al 
turcilor, Nicolae nu este și cre
dinciosul lor. Evocarea unei 
epoci răscolite de mare violență 
și corupție (intre altele chiar 
plecările și venirile nehotărîtu- 
lui cronicar Radu Popesciî). de
scrierea taberelor, a complicită
ților și alianțelor nesigure, a 
trecerii dintr-o parte in alta, cu 
invocarea intereselor marilor 
puteri (pentru care încheierea 
păcii înseamnă : „ceea ce e al 
nostru e al nostru pentru tot
deauna ; ceea ce Încă nu-l al 
nostru, trebuie urmărit, tocmit 
și. pină la urmă, dohindit. Filo
zofia celui tare și lipsit de ru
șine ? Dar mai poate avea cine
va rușine, se gîndi vodă cuprins 
de o stare de suflet ciudată — 
amestec de ură. de frică și de 
evlavie — atunci cind are iu 
spate atfta putere ? Neîndoielnic 
nu ! Rușinea n-a fost niciodată 
vlăstarul puterii ! Și nici al lă
comiei !") — acestea, realizate 
cu bune mijloace literare și de 
Mihail Diaconescu le-am mai 
intîlnit. Cum se reflectă și ce 
determină ele in viața și activi
tatea breslei zugravilor, a sta
rostelui Pirvu Mutu. a ucenici
lor și calfelor — este întrebarea 
inedită, unghiul nou din care 
este privită epoca. Ce văd din 
epoca lor acești zugravi de pe la 
1716—1718 ? Cum se împacă nă
zuința lor de a zugrăvi bisericile 
cu chipuri senine de sfinți și 
mucenici cu violența și lipsa de 
sfințenie a timpului, a oameni
lor. a domnilor plătitori și chiar 
ctitori de biserici, unele focare 
de cultură ? în ce raporturi în
țelege să se afle statornica 
breasla cu nestatornica și 
schimbătoarea stăpinire a țării ? 
„Două lucruri mi se par a fi pă
zite neapărat, ținu jupin Dinu 
Teodorescu să spună in adu
nare : Supunerea fată de stâpi- 
nire și depărtarea de orice lu
crare oolitice-ască. Ca să putem 
trăi tihniți. — Față <je care stâ- 
pînire? întrebă zîmoind amar 
starostele. A lui Constantin Vndâ 
Brincoveanu ? A lui Ștefan 
Vodă Cantacu2ino ? A lui Nico
lae Vodă Mavrocordat ? A lui 
Pătrascu Vodă ? A boierilor 
care au adus cătanele (austrie- 
ce — n. n.) în tară ? A Iui loan 
Vodă
celui cart, cine itie. 
după el ? Au ajuns dom&'Je să 
se schimbe mai deci*
an». Tara se datină fără înce
tare si oamenii bijbite ea intr-e

(Mtzroeordat
ii vani

beznă. Nu poți să te supui tu
turor domniilor cu aceeași cre
dință, fără să greșești măcar 
față de una din ele".

Curentului susținător al opi
niei după care „Capul plecat sa
bia niciodată nu-1 taie", staros
tele Pirvu Mutu ii dă următoa
rea replică : „Plecat cui ? (—)
Și de ce neapărat plecat ? Meș
terii din vechime au fost cinstiți 
de către domnii și stăpinii pă- 
mintului cu cele mai alese do
vezi de prețuire. Cei ce zidesc, 
zugrăvesc, cioplesc piatra, aurul, 
argintul, cei ce făuresc cetăți și 
drumuri, cei ce scriu și tipăresc 
cărțile dau slava unei domnit 
Noi înfrumusețăm lumea, îi fa
cem pe oameni mai buni și mai 
drepți. Și de aceea ne-a fost dat 
să privim drept in față pe ori
cine. O supunere de robi față de 
orice stăpînire naște. încetul cu 
încetul, suflete de robi-. Avu
sese dreptate marele spătar 
Radu Golescu cînd. la auzul în
drăznețelor vorbe ale meșteru
lui, ridicase supărat din sprin
ceană : „Domnia-ta ai ginduri 
de haiduc, nu de staroste !•.

In același timp. trebuie să 
constatăm și faptul că ..marele 
spătar" face și prima observa
ție critică asupra unui aspect al 
interesantei cărți a lui Mi
hail Diaconescu : tendința de a 
rotunji unele personaje eu ipos
taze ușor neverosimile dintre 
care nu „haiducia" starostelui 
zugrav ar fi cea păgubitoare (a- 
ceasta. am zice, dimpotrivă ”> 
cit „complexul opțiunii* $: ter
menii săi cam prea de tot mo
derni. actuali intr-un chip neve
rosimil. Iată si o celebră formu
lare marxistă în gura meșteru
lui de Ia 1718 : „Căci încă nu 
s-a născut omul care să vrea sâ 
trăiască in lume si să poată tră: 
slobod de lume-. Schmbind 
„lume- cu societate $: ..slobod- 

-------seama că in a- 
gindeste 
le auto

cu liber ne dăm 
semenea cazuri eroul 
cu mintea și cunoștinV 
rului. Nu-i orea mult ? Desigur, 
insă fără aceste accente de mo
dernizare cu orice chip, roma
nul istorie al lui Mlhai! Diaco
nescu este interesant bine 
scris, mai captivant în sce
nele aglome-a*e. eu mișcările 
mulțimii atițate decit In portre
tul individual. Fără prea frec
vente excese arhaizante, plin de 
mișcare tL ma: alei, o carte in 
care c ocarea devine un mijloc 
de a ridica nrobîeme. întrebări 
esențiale ar^pra legăturii eu 
•tona F- desnre formele parti- 
r-.ptr.; breslei zugravilor ’>a is
teria poporului.

Ce reținem din
istoria literară ?

„NĂSCUT IN 02

A apărut nu de 
mult o carte de a- 
mintiri literare sem
nată de Sa*a Pană. 
Născut in Ea
cuprinde, firesc, re
ferințe la lumea de 
literați căreia a a- 
parținut autorul căr
ții și care este lu
mea de autori a a- 
vangardei literare 
din România. Cartea 
a fost anunțată d? 
mult, prin fragmen
te. și Interesul față 
de ceea ce principial 
promitea nu outea fi 
decît mare. Volumul 
tipărit nu dezamă
gește cei puțin prin 
numărul de pagini 
peste 600. și prin 
ploaia de detalii d? 
care o oferă. Lectu
ra atentă, în măsura 
în care cartea poa’* 
ține trează atenția, 
este in dezavantajul 
cărții Timpul așter
nut între momentul 
mișcării de avangar
dă si cel al scrierii 
cărții nu a atenuat 
niște Droiecții care, 
justificate la vremea 
respectivă. în măsura 
în care puteau fi 
justificate si atunci, 
nu mai sînt îndrep
tățite astăzi. 
Pană judecă 
gardismul cu ochiul 
participantului 
partizanului de ieri. 
Istoria literară pare 
a nu-i fi servit nici 
o învățătură impor
tantă. Dacă entuzias-

Sas a 
avan

și

C. STAXESCU

de Sașa Pană

mul și programul a- 
cesteî foste mișcări 
literare iși propunea 
să șocheze și să di
mensioneze in mod 
exagerat scrieri si 
semnatari, atitudinea 
nu mai este explica
bilă astăzi. Pentru 
Sasa Pană literatura 
română pare a se re
duce la mișcarea de 
avangardă, și parti- 
zanatul său pe lingă 
că este dintre cele 
mai copioase este și 
dintre cele agresive. 
Inimiciții trecute, 
adversari de moment 
sînt redezgropați și 
judecați fără umor 
ca și cînd timpul 
n-ar mai avea nici o 
însemnătate. Mișca
rea de avangardă și 
scriitorii săi și-a a 
vut desigur un rol in 
dezvoltarea literatu
rii române si a o 
trata cu indiferență 
sau a o minimaliza 
ni se pare o greșea
lă. După cum la fel 
de greșit ni se pare 
să-i acordăm prea 
mult entuziasm și 
prea multă impor
tanță. Născut în ‘02 
este din acest punct 
de vedere o decep
ție. Cartea promite* 
să fie un volum de 
memorii semnificati
ve pentru o grupare 
literară de ecou, dor 
în practică 
confundă 
vieții

autorul 
______ jurnalul 

vieții unei grupări 
literare cu jurnalul

Stadionul Dinamo (ora 20,30), 
Grădina Festival (ora 20,30).

ULTIMUL CARTUȘ ; Grlvlte 
(orele fl: 11,15: 13.30: 16: 19.15;
20 30), Central (orele 9,15: 11,30;
13>5; 16; 18,15; 20.30) Aurora
(orele 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18;
20,15) Grădina Aurora (ora 20.30), 
Grădina Tomla (ora 30.15), Tomls 
(orele 9; 11.15: 13 30: 15,45; 18.15: 
20.45).

MONTE CARLO : Luceafărul (o- 
rele 6.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Grădină Luceafărul (ora 20.15),

O ZI MAJ LUNGA DECÎT UN 
AN : Dacia (orei* 9: 11.15; 13.30; 
16‘ 16.15; 20,30).

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
Sucurești (orele ft: 11.15; 13.30: 
16,15; 16,45; 21), Excâlsior (drele

La Muzeul de istorie a parti
dului comîmist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România pot fi vizionate lucră
rile de diplomă ale absolvenți
lor Institutului de arte plastice 
„N Grigorescu", secțiile s artă 
monumentală și artă decorativă 
(textile și ceramică). Absolvenții 
secției de artă monumentală, 
Mircea Constantinescu. Titu 
Drăguțescu. Mihai Fordea, Fio
rin Mihai, Gheorghe Nicolae, 
Enache Prodea,. Valeria Puia și 
Romeo Zamfirescu (clasa prof. 
Petre Achițenie), au prezentat, 
în colectiv, două mari ansam
bluri (pictură, relief pictat, o- 
biecte) destinate decorării între
prinderii „Metalo-Globus" și a 
aulei facultății de construcții 
(ultimul fiind un proiect comun 
cu absolvenții Institutului d*3 
arhitectură „I. Mincu", clasa 
prof Cezar Lăzârescu). Intenția 
de a sensibiliza vaste spații in
dustriale (ateliere, hale). le-a 
impus renunțarea la o suită de 
soluții componistice sau tehnici 
tradiționale, le-a solicitat în a- 
celași timp conturarea unei vi
ziuni decorative proprii noii 
destinații a lucrării de artă. In 
care utilizează cu discernămint 
o serie de învățăminte ale con- 
strucționismului. ale op și pop- 
art-ului. Tinerii creatori, au 
urmărit vizibil poetizarea unei 
ambianțe strict lucrative, aubli-

nierea unei armonii în formele 
produsului industrial, a mașinii 
sau uneltei. Ei încearcă să 
readucă deci, pentru privi
tor. fascinația „primei zile“ 
a contactului cu un mediu in
dustrial, să incite, să sugereze 
asociații noi, și în afara utilita
rismului. să .,spargă" mișcarea 
stereotipă. Tentativa lor este 
una din cele mai îndrăznețe, 
dacă ne referim la ultimele pro
moții de absolvenți ai Institutu-

remarcate cîteva fapte semnifi
cative : renunțarea la machetă 
în realizarea unei lucrări de di
plomă, și conceperea unei lucrări 
definitive cu o adresă directă, 
contactul cu un mediu care le 
va fi in activitatea viitoare fa
miliar, renunțarea la proiectul 
individual și antrenarea creato
rului în.tr-o muncă de echipă, 
investigarea, prin forța lucruri
lor. a unor genuri și domenii noi 
(industrial-design, de exemplu).

nescu, Esty Beniș, Adriana O- 
nicu-Adam — clasa prof. Silvia 
Ghenea) și artă decorativă — 
ceramică (Adriana Condrat, 
Doina Anghel, Mihaela Istrate, 
Eugenia Manea, Leon Mocanu, 
Gheorghe Rizoiu, Bogdan Manea 
— clasa prof. Romeo Voinescu). 
La clasa prof. Emilia Niculescu- 
Petrovici. atît în tapiserie, cit 
și în proiectele de imprimeuri 
(pentru decorație interioară) ab- , ,
solventele au cultivat o viziune li'tate menajeră),

Îndrăzneli creatoare
în lucrările de diplomă ale absolvenților■

Institutului de arte plastice

s-au realizat și numeroase mos
tre de .stofe de mobilă. Această 
clasă furnizează, de altfel, $i 
primii specialiști în contexturi 
(atît de rari și de reclamați de 
industria noastră ușoară). Ace
eași tendință se poate observa 
și la secția ceramică, unde, ală
turi de forma decorativă (uni
cat) s-a pus un accent deosebit 
pe obiectul industrial de serie 

, mare (în special servicii cu uti- 
pe panourile 

decorative, care pot placa inte- 
. rioare și exterioare ale noilor 

spații arhitectonice. Un ciștig 
cert al ultimilor -ani, este, așa 
cum ne-au mărturisit numeroși 
absolveați, acela de a lucra p- 
fectiv la fabricile de profil, de 
a deprinde încă din școală o 
scrie de obișnuințe care în ac
tivitatea ulterioară se_dovedesc 

a-
a-

In- 
fă- 
a- 
de

ei merită subliniat faptullut . _
că au găsit din partea condu
cerii acestuia toată înțelegerea 
și sprijinul necesar.

Experiența lor comportă și alte 
semnificații însă. Ea este grăi
toare pentru apropierea invăță- 
mîntului nostru de industrie, de 
problemele practice ale viitoarei 
activități profesionale a absol
venților. de cele mai noi tendin
țe manifestate in peisajul nostru 
artistic, atît ca expresie, oft și 
ca destinație propriu-zisă a o- 
perei. In acest sens se cuvin

executarea lucrării (nu numai 
conceperea ei, ca pînă acum) 
după propria schiță, ceea ce le 
îmbogățește experiența, cu atît 
mai mult cu cit au apelat masiv 
la tehnologii și materiale noi 
(metal, material plastic etc). A- 
celași lucru surprindem și la 
absolvenții și absolventele sec
țiilor de artă decorativă-textili 
(Ecaterina Găină, Bonifacia Pe
trescu, Anca Florescu, Marta 
Maria Martinescu — clasa prof. 
Emilia Niculescu-Petrovici ; Mă
ri u ca Tigău, Florentina Andro-

decorativă riguros geometrică, 
în care compoziția se bazează be 
principiul unei modulări (ele
mentele de bază fiind ele însele 
moduli acceptați în jurma unei 
programări la calculatoare, cla
sa respectivă fiind, de altfel, și 
cea care a urmat un curs spe
cial de programare).

în clasa prof. Silvia Ghenea 
întîlnim o altă experiență inte
resantă. Alături de tapiserie 
(unde s-a mers pe o viziune fi
gurativă, lirică și expresivă în 
planul semnificației imaginii).

atît de necesare. Toate 
cestea ne îndreptățesc să 
firmăm că în ultimii ani, 
stitutul „N. Grigorescu" a 
cut încercări meritorii în 
propierea învățămîntului 
producție, de necesitățile vieții, 
dovedindu-se nu numai suplu, 
capabil de a accepta înnoiri, ci 
si realist. Sintem convinși că 
această expoziție nu va întîrzia 
să atragă atenția forurilor din 
industrie, atît pentru viitor, cit 
și în ceea ce priv.ește soarta ex
ponatelor actuale. Pentru că. 
repetăm, nu avem de-a face cu 
machete, ci cu lucrări finite, de 
o reală calitate artistică, de o 
reală utilitate.

C. R. CON8TANTINESCTJ

COMEDII
• Lumea se distrează • Monte
Carlo • Simon Templar intervine

Filmul de montaj are și în ct- 
nematografia noastră precedente, 
înainte de „Lumea se distrează-, 
regizat de Alecu Crortoru, după 
un scenariu scris in colaborare 
cu Dumitru Femoagă și avind 
drept comentator inspirat pe Va
lentin Silvestru, au mai fost 
..Lanterna cu amintiri" — un tel 
de istorie a filmului artistic ro
mânesc — ți „Amintiri bucuteș- 
tene" care, ața cum ne arată Și 
titlul era dedicat Capitalei. Ase
mănător în ceea ce privește te 
magica lumii care se distrează a 
fost chiar și un film de televi- 
ziune, un episod ain cele prezen
tate în serialul lui Paul Angliei. 
„Planeta se grăbește".

Regizorul Alecu Croitorii pă
rea. după filmografia sa („Merii 
sălbatici" și „Vîrstele omului") 
un cineast preocupat de lumea 
satului. Iată că ne oferă acum

— după ce a „scotocit" prin Ar* 
hiva de filme, alături de Dumi
tru Fernoagă, care a condus mulți 
ani sus-numită instituție — d 
piezentare a lumii în postura ei 
cm mai nevinovată, lumea dis- 
trîndu-se. Este aplicabil și aici 
proverbul „cite bordeie, atîtea 
obicee", un anume fel de dis
tracție puțind fi șl o localizare 
sigura, dar mai presus de toate
— «ici este meritul comenta
riului scris și citit de Valentin 
Silvestru — se poate medita cu 
doza necesară de seriozitate asu- 
pta distracției, răspunsurile la 
„de ce rîdem P" sau „cum ne 
distrăm P" nefiind întotdeauna, 
dacă nu ușor de dat, ușor de 
înțeles. Desigur, contează și mo
tivele distracției, dar mai ales con
tează igiena distracției. Nu de 
alta dar dacă există, loc pentru

mat bine poate exista, din păca
te, și loc pentru mai rău...

„Lumea se distrează- se reco
mandă ca un film bun, o come
die venită în intimpinarea acelo
ra pentru care genul le cam a- 
ndnă în ultimul timp satisfacțiile.

O încercare de comedie, cu 
împliniri parțiale, este filmul re
gizorului american Ken Anakin. 
„Monte-Carlo“. Realizat. după 
schema mai vechiului succes care 
a fost. „Acel oameni minunați și 
mașinile lor zburătoare", filmul 
dedicat marelui raliu automobi
listic Monte-Cârlo din 1910, are 
o distribuție internațională, ur, 
coctafl actoricesc de mare nrirâ 
la pubUc: Bourvil. Walter Chiari, 
Mireille Darc. Tonu Curtis, Ma
rie Dubois. Susan Hampshire etc. 
etc. Peripețiile fiecărui echinai 
sint urmărite ca intr-un film- 
schect, umorul avtnd ca sursă

principală caracteristicile natio
nals ale automobiliștilor, morga 
britanică, pedanteria germană, 
exuberanța italiană... Exact ca si 
în „Acei oameni minunați și...", 
un fel de copie cu altă recuzi
tă și alt decor, o copie care să 
fructifice în continuare un vechi 
succes de stimă. KCn Anakin se 
pate că a dat totul atunci.

tn sfîrșit, ,.Simon Templar in
tervine", producție engleză regi
zată de Ray Barker și avîndu-l 
protagonist pe Roger Moore. de
cepționează total, celebrul inter
pret afUndu-se in postura deloc 
plăcută de a fi depășit de toți 
partenerii de joc.

Vnnd să fie o parodie, subiec
tul de fapt este vizibil „tmpru-

mutat" din alte filme care au ru
lat și la noi („Ăgatha lasă-te de 
crime" sau „Cine a ucis-o pe> 
Jessy"), „Simon Templar inter
vine- sfîrșește prin a hm in se
rios o acțiune ce interesa doar 
pnn ridiculizarea ei. Mașinării 
electronice, zzz-uri iară sare și 
piper, nelipufele urmăriri auto și 
mai nelipsitele schimburi de 
pumni nu fac din acest film de
cît o producție de duzină ce pu
tea lipsi de pe ecrane. Se pare că 
și de astă dată cu tot declinul ei 
popularitatea lui Roger Moore 
mai poate atrage publicul în săli
le de spectacol.

TUDOR STÂNESCtJ

intim al celui care 
scrie cartea. Sur
prinzător de multe 
detalii mărunta sint 
aduse sub ochii citi
torului, 
autori 
uitați, 
atenției 
figuri importante în 
etapa cîn<j scriau Sa- 
doveanu. Camil Pe
trescu. Arghezi. Bla- 
ga, Bacovia. Ibrăi- 
leanu. Lovinescu etc 
Sint apoi etalate și 
aprobate cu foarte 
multă căldură meto
de de sfidare a opi« 
nici publice și mij
loace tipice ale fron
dei gratuite care în 
mod firesc ar fi ne
cesitat 
decată 
privire 
tasatt. 
Mircea 
Tribuna
i973) remarcă aspec
tul detaliului inope
rant pentru istoria 
literară, a anecdoti- 
ril parazitare și ade
sea de un gust și o 
orientare discutabi
le. Articolul lui Mir
cea Zaciu evidenția
ză si predilecția lui 
Sasa Pană pentru 
notația care nu oco
lește vulgaritatea ci 
o promovează cu In
sistență In pagina 
memorialistică.

Ce reținem deci 
din Istoria literară ’ 
Tată o întrebare ca-e 
se ridică pe margi
nea tipăririi acestei 
Impozante, pe dina
fară. cărți. Editura 
Minerva a fost foarte 
generoasă cu pagini 
le desnre care discu
tăm. Ea a oubHcat o 
carte de 890 de pa
gini într-un moment 
în care din moți'#» 
de Absență a hîrtlei 
foarte multe cărți 
trebuie să-și reducă 
volumul firesc Ia un 
număr de pagini mai 
mic sau chiar 
aștepte îndelung ti
părirea. Istoria lite
rară are incontesta
bil nevoie de docu
mente și de merno-

Numeroși 
azi complet 

sini propuși 
noastre ca

nu atît o ju- 
asprâ cit o 
ceva mai de- 
Recenzia Iui

Zaciu din 
(21 iunie

rit Nimeni nu pune 
la îndoială acest lu
cru. Dar nu este fi
resc să cedăm cu u- 
șurință improvizației 
neconcludente. Nu 
orice amintire are 
valoare de excepție 
pentru Istoria litera
ră. Nu toate perso
najele care fac pei
sajul literar al unei 
eooci sint demne de 
Atenție. Nu orice su
venir personal e un 
document O justă 
măsură se impu
ne cînd rememorăm 
timpuri trecute și ea 
nu “ “
doar 
sl a 
felul 
tuie 
dei literare 
noi. Sașa Pană face 
mai curînd un de- 
serviciu acestei miș
cări literare decît. un 
serviciu. Este sigur 
că mișcarea a avut, 
momentele și aspec
tele ei majore, per
sonalitățile ei de 
prim plan, dar deo
sebirile și accentele 
necesare nu anar în 
volumul său. Citito
rului i se oferă. în 
schimb, observații si 
propoziții despre si
tuații si persoane in- 
sipnifiante.

Născut în ’02 nu 
relevă ochiul unui 
martor pe măsura pe 
care o presupunem 
evenimentelor sî per
sonalităților literare' 
ale epocii, eoocă în 
care au scrîs. rea
mintim. Arphezi, Ss» 
doveenu. Blaga. Că
rnii Pet’’fts^u, Lovi- 
nescu. H P. Benge*- 
cu. ‘Pilaf. Baoovîa și 
atîțlA alții. încă o 
dată fantul mărunt 
nu trebuie să înece 
semnificativul și din 
acest punct de vede
re o cArte care 
cufundă cu predilec
ție în amănunte d® 
al doilea plan avea 
nevoie de un ochi e- 
ditorial mal exigent.

Canefora
singuratică...

ADIO TIZIAN
de Irena Puțchilă

trebuie să fie 
a autorului ci 
editorului. Prin 
rum reconsti 

lumea avangar- 
de la

se

Alee este poet. 
După un festival de 
recitări bea „coniac, 
mult coniac", pentru 
că gîtul e uscat „ca 
praful verii" și apoi 
din nou, la restau
rantul gării unde, 
stupoare, „ospătarul 
trece cu indiferență 
mai departe": „Ne
ghioaba ființă, nu 
știi să te porți. Poa
te sînt Dionisos, ne
potul Armoniei... sau 
poate sint. Apollo, 
care și-a ucis liniș
tea și slujește acum 
iubirii... Hei, canefo- 
ră, ce mirodenii ăi 
acolo ?“

„Canefora- (lat. ca- 
nenhora, cânephoros, 
s. tem. - femele care 
poartă un coș pe 
cap: statuie care în
fățișează o femele 
cu un coș pe cap) 
singuratică („îs sin
gură"). vînzătoarea 
de lozuri în plic ține 
să știe cu cine va â- 
vea de a face .,pînă 
ce timpul va zbura 
ca pasărea sau se va 
tîrî ca țestoasa"i „Ia, 
că uitai sl-ntreb cum 
vă spune matale din 
scftldfttoare ?" în 
parc, după ce Alee 
„îi pune pe umeri 
haina lui" și „în pal
mele fierbinți îl 
prinde mîinîle mici", 
ce credeți că face ? 
„începe sft recite Ka- 
madeva"l Ființă sim
plă, candidă pînă la 
lacrimi, „canefora" 
se destâinuiește: „Ce 
spuneți matale este, 
zău... ca de pe cea 
lume. Și mie îmi de- 
te cineva să cetesc... 
„leuzil pierdute".,, 
da’ am eu vreme ?" 
Timpul trece („ca 1 
țestoasa" I) și „pri
măvara explodase în

bobotii sînilOr ei. 
L-A căutat pe Gică, 
băiatul de la fnerde- 
nele“. Alee, poet, 
prozator și romantic 
se intîlnește Cu cîți- 
va prieteni scriitori 
p- care-i invită A- 
casă ..să le citească 
capitolul cu care își 
închei* ultimul ro
mân" Trandafira (a- 
lias Bilitis !) i-o re
tează din pragul dor
mitorului: „Ho, ne- 
bunule. ce intri așa ? 
Nu vezi că am un 
mosafer ?“ Tn „Două 
lumi" războiul amo
rului pustiitor are 
ca eroine două su
rori. Una, romantică, 
idealistă, vrM să iu- 
beasc* numai
..piscuri". CealaltS, 
viki, mai practi
că, tl acceptă pe 
domnul Găvozdea 
(„un poetaț stins", 
autor al volumului 
„Perele domnești") 
și scrie versuri car
nale cu titlul ,.S-« 
trezit elngele" : „Prin 
măduvă Îmi umblă / 
sfircurl dessex. / In 
lacrimariul meu / 
să gtlgtie picături. 
Caldă plasmă / să-mi 
inunde măruntaiele. / 
Să fiu sătulă dă dra
goste". In alte bu
căți o Margaretă 
„simțea tn stnul el 
cum se desăvîrșeste 
sufletul pămlntulul", 
o doamnă Pinzaru 
„ere de furcă cu ova
lele, mei am ți alte
le...", un pictor caută 
„originea vegetală a 
femeii" („Femeia, 
tufă arzătoare de do
rințe..,"), o teonoră 
cu buza de Iepure 
trăiește „neliniștea 
orei ce așteaptă Îm
pliniri" șl „picioa-

rele ei mici încep «â 
tremure- pe o bancă 
în Cișmigiu iar ceva 
mai departe, sub un 
platan. „în căldura 
mantalei. trupurile 
își fac mărturisiri- 
(„trupurile lor iso- 
nare" — probabil de 
la ison sau unison), 
în sfîrsit, în Homo 
Faber doi tineri. Ni- 
culina. „o fatâ voi
nică, cu pârul întu
necat ca o taină" și 
Codrea. a cărui ini
mă cînd o vede 
„zvîenește ca praful 
uliții sub copita ca
lului-, îsi consultă 
sentimentele astfel:

Niculino. ție îți 
spuse cineva 
vrea să-i fii .. 
tă ? — Ba. — Și de 
ți-oi spune eu ? — ?! 
— Ce te uiți așa ? Ce 
faci ca baliga în 
iarbă ? Ți-s, fă. pe 
plac ori nu ?“ Tînă- 
rul derbedeu pretin
de

c-ar 
nevas-

că ,,scrie un ro-

man în care vrea să 
cuprindă o grăitoare 
frescă despre cum 
trăiau oamenii între 
cele două războaie : 
„Șoareci și flăcări", 
cere îngrijire și liniș
te pentru că „Fă. tu 
îți dai seama ce băr
bat ai ? Sînt scriitor. 
Sint Homo Faber. 
Cind voi publica eu 
„Nopțile unul cîine" 
o să fie un seism li
terar". zNiculina. în
grozită: ..Un ce ? — 
Un cutremur. — 
Doamne, ferește- 
ne...“. Codrea. „par
tizan al cuiului în- 

e deprimat: 
„sînt silit sn mă în
singurez; incultura 
ta mă ultragiazâ. 
Te-am luat pe tine..." 
Și așa mai departe 
pe 153 de pagini. în
tr-un tiraj de 2 810 
exemplare din volu
mul Adio Tizian de 
Irena PușChilă. Apă
rut: 1973.

cins‘

l/n nou val 
al „făcătorilor
de cuvinte"?

Lipea de inspira
ție. vorbăria goală 
sau sunetul calp al 
rimelor șchioape Pâr 
să-si croiască drum 
cu coatele, ascuțite 
în ciuda sau tocmai 
datorită intervenții
lor frecvente, oe di
verse note, de la e- 
seul doct, călm 
nalitic oină la 
niosul pamflet, 
culatura. scrisă 
vorbită, trăiește 
tisfactia unui 
mars triumfal 
dă la proteste, 
ori o descoperi 
chiar In slulba 
nobile intenții, 
levizorul ti-o aduce 
si el In casă si ti-o 
vinde cu o voce ca
tifelată 
să. ca 
despre 
mobilă

91 S'

SAU

mlc 
sur- ■ 

Une- 
nu«ă 
unor
Te

si melodioa- 
în reporta iul 

fabrica de 
din emhiti-

luninea literară de ___
(Adrian Muntiu Si 
Mara Nicoară). Pros
tul suit nu alege, 
nu are o preferință 
exclusivă : cartea,
tiparul, ci. atacind 
oe un front mult 
mai larg, Pătrunde 
ne unde poate. Șl 
uneori el Intra, pro- 
vocînd un umor e- 
norm. chiar prin usa 
pe unde părea câ a 
fost dat afară. Cine 
ascultă si consimte 
— ca si noi — la 
mînia pamfletului 
coroziv cu care un 
scriitor ca Eugen 
Barbu protestează, 
in editorialul emisiu
nii. contra impostu
rii. rămîne Interzis 
cind nu peste mul
te minute, ne același 
ecran, prostul gust

își face apariția de 
parcă nimeni n-ar 
fi spus nimic. Un 
anarat de filmat nu 
poate face minuni. 
Frumoși sînt tinerii 
timolari si strălu
citoare ies bibliote
cile din miinile lor 
de buni si harnici 
meșteșugari. Biblio
teci in care nu 
ne-am mira să în
capă și vorbele, ti
părite desigur, des
pre ..spiritualizarea 
lemnului" sau ..con
știința de sine a 
lemnului" din textul 
murmurat cu sfintă 
înfiorare.

Nu-i prima oară 
cînd în loc de ci le
va informații si ob
servații de bun 
sitiit despre locuri si 
oameni, ni se oferă 
o retorică bombasti
că. nrănăstioasă și. 
in cel mai bun (!) 
caz. cu efecte ce fri
zează ridicolul. Lip
sa de măsură, obiect 
de Pamflet în edi
torial. reapare cu 
gratie si dezinvoltu
ră intr-un banal re
portai. Ce să 
dem ?

Chestiunea 
de măsură e 
mai generală. ___
rii poeți îndeosebi — 
firește, nu numai el 
— cad adesea în ex
taze cărora le-ar fi 
necesar un învioră
tor si prelungit dus 
de realitate. mai 
consistent pipăită 
decît o pot face în- 
tr-o vizită mei 
mult sau mal puțin 
formală trecută eu 
scrupulozitate ca 
acțiune obștească la 
rubrica Viata Uniu
nii. tn orice caz. nu 
e de crezut, că Lu
mea petrolului. Tă- 
băcarii. Valea nlln- 
ger». Tara de nlalră 
sau Cartea Oltului

ere-

lipsei 
însă 

Tine-

au putut fi acrise 
fără o cunoaștere a- 
dîncă a locurilor, oa
menilor. condițiilor 
concrete de lucru si 
trai. Pină a le so
coti capodopere ale 
genului ele au fost 
si au rămas docu
mente de viată, 
mărturii convingă
toare. probe indubi
tabile ale stadiului 
unei lumi reale, 
fără metafore si e- 
nitete ornante. Lipsa 
de priză la realita
te nu este un de
fect- congenital decît 
în cazuri foarte 
rare 1 de regulă, 
cum se orea știe, 
ea izvorăște dintr-o 
ne frecventare a rea
lităților. A scrie 
despre realități du- 
tin cunoscute, văzu
te in treacăt ori de 
la distantă, este un 
act imoral. Imoral 
întrucit. cu oameni 
și despre ei. repor
tai ul se vădește a 
nu fi decit o formă 
de eludare a oame
nilor si a muncii 
lor în schimbul ire- 
presibilei nevoi de 
..stil" a autorului. 
Pledăm desigur pen
tru diversitatea de 
stiluri — unul din 
aspectele democratis
mului artei — însă 
sintem împotriva sti
lului gol. fără con
ținut. Stilul ..făcăto
rilor de cuvinte" 
mult mai numeroși 
si mai fără har a- 
cum decit atunci 
cînd Marin Preda se 
ridică contra lor. 
Sub condeiul lor 
..stilul" ascunde o 
gravă carență : un 
ochi care nu vede 
ceea ce nrivptte si 
un picior care nu 
simte oe ceea ce

M. COSTEA

i

MNTRU TIMPUL DV.
9’; 11,15; 13.30; 16; 18.15: 20,30).
Melodia (orele 9. 11,15; 13,30, iu; 
18,30; 20,45). Modern (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18.30: 21). Grădina 
București (ora 20,15). Grădina 
Modern (ora 20.30).

C1PRIAN PORUMBESCU ■ Viito
rul (orele 15.30, 19), Arta (orele 
15.30: 19). Grădina Arta (ora 20.16).

FLUTURII SINT LIBERI Favo
rit (Orele 8,45; 11: 13,15: 15,30: 18; 
20 30) Fuzești (orele 9: 11,15:
13,30. 16: 18.15. '•O.aO). Grădină
Buzești (ora 20,15).

VERONICA : Unirea (orele 16;

18, 20). Grădina Unirea (ora 20.15).
CE SE ÎNTÎMPLĂ, DOCTORE?: 

Doina (orele 11; 13.30; 16; 18,15: 
20,30).

AVENTURILE LUI BABUȘCA ; 
Lira (orele 16: 16: 20). Grădina 
Lira (.ora 20,15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT : 
Bucegi (orăie 16 30; 17.45: 20),
Oiuleștl (orele 10. 18.30; 18; 20,30) 
Grădina Bucegl (ofa 30,30).

Aici ZORILE SÎNT DtN NOU 
liniștite i Drumul sâni (orele 
15,30; 19).

L BIBER
PE ARIPILE VtNTULUl . VOlgâ 

(orele 9.30; 14; 18.45), Miorița 
(orele 9,30: 15: it.iB). Grădina 
Select (oră 20,16).

BATRÎNIl BANDIȚI I CdhgâȘl 
(Orele 15.80, 18; 20,15).

ROND DE NOAPTE i Gloria 
(Orele 8.45; îl; 13.15: 15.45: 18,15:

omul nu e Singur > Popular 
(Orele 16,30: 18: 20.16).

SAt.RATiCiA alRA ; Timpuri 
noi (orele 9.30-20.16 in continuare). 
CEAȚA : Munca (orele 16; 18; 20).

PROGRAMUL î
9,00 Cură ae limba franceză. 9.30 

prietenii iui Așcniuțfi. 10.10 Steaua 
polară - emisiune de orientare 
școisrâ și profesională. „Minerii". 
•0.40 Prin expoziții. 11,00 Teiecine- 
metecă. Uleiul Zbigniev cybulsky: 
„Cenușa $i diamant". 12.40 Teie^ 
obiectiv. 13,00 Telejurnal. 16,00—

17,00 Teleșcoalâ : Fizică ; Literatu
ră româna. 17,30 Emisiune in 
limba maghiară. 16,30 Telex. 18.35 
Publicitate. 18,45 Semnificații. 
Munca — terenul de formare șl 
afirmare a personalității. 19,10 
Poosis. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor 20.00 
Concertul orchestrei simfonice a 
Radiotelevlziunii. Cuvînt introduc
tiv — ion Dumitrescu, președinte
le Uniunii compozitorilor, despre 
stagiunea iH7ă-1973 a Radloteievi- 
ziunii. (închiderea stâSiunih. Di
rijor • îosif conta. 21.20 Seară 
pentru tineret. 21.20 tn actuaiita^ 
te : tineri pe frontul recoltei. 
21.28 nrașui vme tn sat cu ajuto
rul tinerilor. 21,43 Ritmuri tine

rești : muzică ușoara cu Mariana 
Caroli, Milko Juvi(Ș Bianca Ca- 
vallini și Cristian Ciubotarii. 22,04 
Noi și Codul eticii comuniste. 22,20 
Moment poetic. 22.30 24 de ore. 
Din țările socialiste.
PROGRAMUL îl

17,30 Agendă. 17,40 Pagini muZP 
cale de mate popularitate dm 
opere. 16.10 M unici panta tea răs
punde BUCureș leahului. 10,30 Fiim 
serial pentru tineret • ..Tunelul 
timpului". 19.20 moi tie sen. 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 - an hotâriior. 20.90 
Film artistic .fiamiet" - pro
ducție a studiourilor sovietice. 
22.30 Emisiune de știință 22,40 în- 
tîlnire cu Aura Urzi cea nu. I
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SOLEMNIIATEA MINĂRII
UNOR DECORAȚII

Prin decrete ale Consiliului 
de Stat au fost conferite Ordi
nul Steaua Republicii Socialiste 
România clasa I scriitorului Au
rel Baranga, pentru activitate 
îndelungată și merite deosebite 
în domeniul creației literare, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 
60 de ani și maestrului emerit 
al artei Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii Compozitorilor 
din Republica Socialistă Româ
nia, pentru activitate îndelun
gată și merite deosebite în do
meniul creației muzicale, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 
60 de ani. A fost, de aseme
nea, conferit ordinul „Meritul 
Cultural" clasa I compozitoru
lui și muzicologului Marțian 
Negrea, maestru emerit al artei, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 
80 ae arii, compozitorului Ludo
vic Feldman, maestru emerit al 
artei, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 80 de ani, compozito
rului Filaret Barbu, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 
ani, pentru activitate 
delungată și merite 
sebite în c 
muzicale, precum și pictorului 
Iosif Bene, artist emerit, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 70 de 
ani, pictorului Gheorghe Po
pescu, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 70 de ani, sculptoru
lui Jeno Szervatiusz, artist eme
rit, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani. graficianului Va
sile Kazar, artist emerit, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 60 de 
ani, graficiene! Marcela Cor- 
descu, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 60 de ani, pentru ac
tivitate îndelungată și merite 
deosebite în domeniul artelor 
plastice. Prin același decret, a 
fost conferit ordinul „Meritul 
Cultural" clasa a Il-a sculpto
rului Iosif Fekete, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 70 de ani.

La solemnitatea înmînării 
înaltelor distincții, care a avut 
loc miercuri la Consiliul de 
Stat, au luat parte tovarășii 
Emil Bodnara?, Dumitru Popes
cu. Constantin Stătescu. secreta
rul Consiliului de Stat. Dumi
tru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, Ion Brăduț Co- 
valiu, președintele Uniunii Ar
tiștilor Plastici, Laurenți-u Ful- 
ga, prim-vicepreședinte al Uni
unii Scriitorilor. Laurențiu Pro- 
feta și Vasile Tomescu. secre
tari ai Uniunii Compozitorilor.

înmînînd înaltele ordine ale 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Emil Bodnaraș a re
levat stima de care bucură 
în țara noastră creația artistică, 
talentele autentice care se a- 
dresează celor mai alese însu
șiri ale omului. „Apreciindu-vă 
valoarea operei pe care ați 
creat-o, a spus vicepreședintele 
Consiliului de Stat, adăugăm un 
cuvînt de încurajare în conti
nuarea acesteia, < dată cu cal
dele felicitări/din partea Consi
liului de Stat, In frunte cu pre
ședintele său, tovarășul Nicolae 
“ de

de

70 de 
în- 

_____ deo- 
domeniul creației

de generație — Sebastian, Sahia 
n-au trăit în vremea lor satis
facția unor astfel de momente, 
scriitorul Aurel Baranga a spus: 
Mă simt dator să înțeleg că în 
marea lui înțelepciune, primul 
dregător al Țării Românești a 
ținut să-i cinstească pe ei. în 
ceea ce mă privește, făgăduiesc 
ca umil salahor lîngă o călima
ră și un condei să slujesc mai 
departe cultura română.

Compozitorul Ion Dumitres- 
c’u, vorbind In numele muzicie
nilor decorați, a exprimat adîn- 
ca lor recunoștință față de spri
jinul și grija deosebită acordată 
de partid și de stat destinelor 
muzicii românești. Prin cinstirea 
slujitorilor muzicii, a subliniat 
vorbitorul, este onorată cultura 
românească, activitatea spiritu
ală a oamenilor care împlinesc 
azi. pe aceste meleaguri, desti
nele mari ale socialismului.

în cuvîntul său. graficianul 
Vasile Kazar a arătat că artiștii 
plastici vor face totul spre a 
traduce în viață indicațiile pre
țioase ale secretarului general 
al partidului cu privire la te
matica largă a plasticii româ
nești, surprinzînd evenimentele 
Importante din viața poporului 
nostru.

Adunarea populară de la Lugoj
consacrată aniversării a 125

I

UN FOST BRIGADIER
PE ȘANTIERUL NAȚIONAL

AL TINERETULUI
DE LA SALVA-VIȘEU

„Munceam pînă la

răsăritul stelelor"

Duminici
in haine

Ceaușescu, și cu urarea 
multă sănătate și putere 
muncă".

Subliniind că pentru un scrii
tor emoția unei asemenea clipe 
este un examen sever de con
știință, cu atît mai mult cu cit 
opera sa are o asemenea cinsti
re, în timp ce mari predece
sori — Caragiale, Gherea, Vla- 
huță și atîția alții, sau colegi

CRONICA U.T.C.
Ieri a părăsit Capitala. în- 

dreptîndu-se spre Sofia, o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist condusă de 
tovarășul Constantin Neagu, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C., care, la invi
tația Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist (U.T.C.D.) 
din Republica Populară 
Bulgaria, va întreprinde o 
vizită în această țară.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-Oto- 
peni, delegația a fost salu
tată de tovarășul Martin 
Kraus, adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

de ani de la Revoluția din 1848
Intr-o atmosferă de mare în

suflețire. participants la aduna
rea populară de pe ..Cîmpul Li
bertății" din Lugoj au adresat 
C.C. al P.C.R„ tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. o tele
gramă. in care se spune, printre 
altele :

Noi, cei 15 000 de oameni ai 
muncii — români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte națio
nalități — din județul Timiș, 
întruniți pe aceste locuri ale oă- 
mintului strămoșesc, de unde la 
1848. flăcările revoluției au ridi
cat masele populare de pe me
leagurile Banatului la luptă 
pentru dreptate socială și li
bertate națională, ne exprimăm 
atașamentul neclintit față de po
litica internă și externă a Parti
dului Comunist Român, dorința 
arzătoare de a ne aduce întrea
ga contribuție la mărețul pro
gram de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră.

Conștienți de faptul câ toate 
înfăptuirile obținute ia anii so
cialismului reprezintă materia
lizarea politicii marxist-leniniste 
a Partidului Comunist Român, 
vă rugăm, iubite tovarășe secre
tar general, să primiți înalta 
considerație ce v-o purtam, pen
tru neobosita dumneavoastră ac
tivitate depusă in fruntea parti
dului și statului nostru, pentru 
strălucitul exemplu pe ca-e ni-l 
dați in slujirea cu dragoste st 
devotament a intereselor po
porului român, a cauzei socia
lismului și comunismului.

Vâ asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, câ 
participants la această adunare 
Dopulară. toți oamenii muncii 
din județul Timiș, fără d'^ose- 
bire.de naționalitate, vor depu
ne și in continuare întreaga lor 
canacitate creatoare, putere de 
muncă, pentru ca aceste frumoa
se plaiuri ale României socialis
te să cunoască noi prefaceri, 
materiale și spirituale, pe calea 
ascendentă, jalonată cu clarvizi
une la Congresul al X-lea si 
Conferința Națională ale Parti
dului — calea făuririi unui viitor 
luminos, a ridicării scumpei 
noastre patrii pe noi culmi ale 
progresului și civilizației socia
liste. In încheierea adunării, a 
avut loc un mare spectacol evo
cator al momentelor istorice ale 
anului 1848 in Țările Române.

Miercuri după-amiază, la Lu
goj, pe „Cimpul Libertății- — 
unde cu 125 de ani in urmă s-au 
unit, sub stindardul revoluției 
din Țările Române, mii de me
seriași. tirgoveți. plugari, das
căli bănățeni, in frunte cu în- 
flăcărâtul patriot și cărturar 
Eftimie Murgu — a avut loc o 
mare adunare populară consa
crată celor care in ziua de 27 
iunie 1848 au înscris aici, prin 
glasul și voința lor de dreotate 
socială și libertate națională, o 
filă de neuitat in istoria patriei 
noastre. Au participat Dește 
15 000 de locuitori ai Banatului 
— muncitori din Lugoj, Timi
șoara. Nădrag, țărani coopera
tori din zeci de comune d-.n cim- 
pia timișeană si din satul natal 
al lui Eftimie Murgu. intelectuali 
de la orașe și sate, oameni ai 
muncii români, germani. ma
ghiari, sîrbi și de alte naționa
lități.

Au luat cuvîntul Elena Udrea, 
muncitoare la întreprinderea 
textilă din Lugoj, loan Oprea, 
președintele C.A.P. din Găvojdia. 
Dan Popescu, profesor emerit 
din Lugoj, care au adus un vi
brant omagiu înaintașilor de la 
1848. exprimînd totodată recu
noștința și dragostea fierbinte 
față de continuatorul tradițiilo’’ 
revoluționare ale poporului nos
tru — Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mihai Telescu. membru suple
ant al Comitetului Executiv ai 
C.C. ăl P.C.R-. prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, a rostit o cu- 
vîntare în care a evocat cele 
mai semnificative momente ale 
revoluției de la 1848 în Țările 
Române — evenimente In care 
se încadrează organic și unitar 
luptele revoluționarilor bănățeni 
care au culminat cu memorabila 
adunare de acum 125 de ani de 
pe „Cimpul libertății" de lingă 
Lugoj. Vorbitorul a înfățișat a- 
poi chipul de azi al patriei so
cialiste. care simbolizează înfăp
tuirea celor mai înalte idealuri 
de libertate și progres ale revo
luționarilor români și naționali
tăților conlocuitoare, împlinirea 
năzuințelor de veacuri ale po
porului nostru sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Comunist 
Român.

O imagine din noua copsito- 
rie a Uzinei ,.ARO“ din 

Cîmpulung Muscel 
Foto: O. PLECAN

Privesc un ziar mic și Îngăl
benit de vreme: „Brigadierul" 
— supliment al ziarului „Tînă- 
rul muncitor". Data: vineri 15 
august 1948. Aici, în acest ziar 
scris în majoritate de corespon
denți voluntari de pe marile șan
tiere naționale, un cronicar ră
mas anonim vorbește despre ex
traordinarele eforturi depuse da 
brigadierii de la Salva—Vișeu 
în lupta lor cu natura și cu 
timpul. Sînt pomenite și cîteva 
nume ale unor tineri care s-au 
luptat literalmente cu munții. 
Printre ele. numele lui Gheorghe 
Bologa. elev din Satu Mare...

— Era prin aprilie '48. Aștep
tam vacanța cu sufletul la gură. 
Dar am auzit și noi chemarea 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Așa am ajuns la Salva Vișeu.

Mai precis, aproape 200 de 
elevi sătmăreni s-au constituit 
intr-o brigada de muncă.

~~ Am lucrat un timp la sec
torul IV, între două dealuri, dea
pănă amintirile Gheorghe Bolo- 
ga, și săptămîni de-a rindul nu 
ne-am văzut la față decit noi și 
dealurile. Apoi am lucrat la stră-

pungerea tunelului; intram di
mineața, înainte de răsărit, și 
ieșeam o dată cu ivirea stelelor.

Gheorghe Bologa a devenit 
utecist la trei zile după Elibe
rare. Al șaselea utecist-elev din 
Satu Mare. De două decenii este 
membru de partid. A 
multe, a învățat multe, 
brigadier ieri, astăzi este direc
torul Tipografiei din 
Mare. A trecut un sfert da 
veac.

— La noi, la tipografie, sînt 
50 de uteciști. li cunosc pe toți. 
Și îl cunosc cel mai bine pe 
Francisk Deak — electricianul, 
secretarul lor. Sînt, toți, băieți 
buni și de nădejde. La Feri țin 
ca la copilul meu. Și nu spun 
treaba asta pentru că aceste cu
vinte vor fi publicate într-un ziar 
al tinerilor ci pentru că tinere
țea harnică a acestor tineri mă 
întinerește și pe mine, li urmă
resc adeseori, și cînd inițiază o 
acțiune și cînd se zbat pentru 
reușita ei, și încerc să mă văd 
pe mine, cel de-acum 25 
ani.

— îmi spuneați că sînteți 
vitat adeseori printre tineri.

văzut 
Fost

Satu

de

in-
Si

ei vă roagă să le povestiți des
pre primele șantiere ale tinere
tului. Dar, în același timp, pe 
dumneavoastră vă preocupă pro
priile probleme de producție.

— Păi tocmai asta este. Eu 
vorbesc despre Salva—Vișeu ca 
despre o realizare tinerească a 
acelor ani dar care, ca să re
ziste moral, ca să-și păstreze 
mereu aura de gest unic, tineresc 
și poate și romantic, ea trebuie 
împlinită necontenit de munca 
noastră de zi cu zi și a tineri
lor deopotrivă. Cincinalul a- 
cesta, bunăoară, pentru care toți 
ne batem și pentru care tinerii 
au declanșat o întrecere utecistă 
nu poate deveni, prin aportul 
lor decis și angajat, o Salva— 
Vișeu a acestor ani ?

Gheorghe Bologa zâmbește 
încă o clată amintirilor. Se gîn
dește la foștii lui colegi briga
dieri, la munții îngenuncheați de 
acei eroi cu brațe de oțel și inimi 
de aur și se gîndește, mai mult 
ca sigur, la tinerii zilelor noastre, 
fiii celor de la Salva—Vtșeu, 
Bumbești—Livezeni, Agnita—Bo- 
torca.

de lucru
Pe șantierul

Uzinei de
alumină

din Tulcea

EMANUEL ISOPESCU

Afirmația : „cred că nu 
există tînăr din municipiul 
Tulcea care să nu fi prestat 
măcar 4 ore de muncă vo- 
luntar-patriotică pe șantie
rul Uzinei de alumină", 
rostită cu cîteva zile în urmă 
de primul secretar al Comi
tetului județean U.T.C. Tul
cea, tovarășul Alexandru 
Rizu, mi se pare că rezumă 
cît se poate de convingător 
elanul și entuziasmul tineri
lor în fața apropiatului de
but al celui mai mare obiec
tiv industrial din județ.

In perioada 5 februarie—15 
iunie anul acesta, perioadă 
de vîrf in activitatea con
structorilor Uzinei de alumi
nă, perioadă în care au in
trat în probe tehnologice o 
serie de secții de la linia I, 
Centrala termoelectrică, ben
zile transportoare pentru 
bauxită precum și alte 
obiective indispensabile in
trării în funcțiune înainte de 
termen a primelor capacități 
de producție, au fost efec
tuate peste 100 000 de ore dc 
muncă patriotică. S-au con
stituit astfel brigăzi perma
nente formate din tineri 
elevi, muncitori și funcțio
nari din întreprinderile și 
instituțiile municipiului care 
au nivelat și taluzat terenul 
pentru viitoarele artere de 
circulație din interiorul 
uzinei, au transportat și sti
vuit cîteva mii de metri 
cubi de materiale și materii 
prime pe platformele de lu
cru ale constructorilor. Fără 
îndoială că intrarea înainte 
de termen a unor obiective 
ca : atelierul electric, gos
podăria de bauxită, filtrarea 
albă, rețele termice, secția 
filtrare roșie si altele a fost 
favorizată și de această miș
care amplă izvorită din ini
țiativa tinerilor tulceni.

— Zilnic, continuă primul 
secretar al comitetului jude
țean U.T.C., aveam la punc
tele de lucru cite 250 de ti
neri (150 de salariați de la 
diverse întreprinderi și 100 
de elevi) iar duminicile. în
treg șantierul devine o uria- 
-ă și entuziastă manifestare 
la care participă 500—600 de 
uteciști.

Semnificația acestei parti
cipări susținute a tinerilor, 
contribuția lor Ia apropierea 
cit mai grabnică a momen
tului inaugurării aluminei mi 
se pare că reflectă niște 
perspective mult mai pro
funde. Gestul lor comun, 
cotidian explică într-o mare 
măsură viitorul aluminei. 
Căci, in cele din urmă, cine 
vor fi muncitorii, tehnicienii 
și inginerii, supraveghetorii 
lucizi ai retortelor metalului 
alb ? Fără doar și poate că 
acești adolescenți cu vocația 
efortului voluntar pus în 
slujba unei înalte condiții 
morale.

FAPT ABSOLUT INEDIT IN „CUPA ROMÂNIEI"
A V

IN FINALA NICI O DIVIZIONARA A
Constructorul Galați

in serie
ut ne- 
divizio- 
Galați. 
Româ- 

de Va
sile Luban. fost jucător In 
team-ui gilătear.. si-a rotunjit 
un palmares impresionant in- 
tr-un timp record, rerfermar. a. 
cred, unică in soccerui româ
nesc : a elimina: pe rind patru 
divizionare A : Jiu’. Dinamo. 
S.C. Bacău șz- ieri. oe »:adio- 
nul din Ploiești, chiar pe spe
cialista „Cupei" Sxeaua. eare 
cucerind de 11 ori trofeul. de
ține reeordul acestei comoe::- 
ții. Giliteni: vin. astfel, să a- 
daufe un oou succes după ee 
cu eteva zile in urmă au 
eiștigat detașa: «etri a IV-a a 
diviziei C. promovind In cate
goria secur.dă oen:ru viitorul 
sezon.

La Ploiești. Steaua nu a pu
tut învinge pe Constructorul 
Galați. Intîlnirea Inche:r.du-se. 
duoâ prelungiri, la egalitate : 
2—2 O—1). Echipa gălățeanl 
activind intr-o categorie infe
rioară a primit dreptul de a 
evolua în finală. Au marcat 
pentru Steaua. Dumitru si Năs
tase. iar pentru gălățeni, Cer- 
nega și Olteanu.

A fost un meci spectaculos, 
viu disputat, pe parcursul că
ruia a domnit în permanență 
un echilibru de forțe si cu un 
final în care vioara intîia n-au 
fost steliștii. cum ar fi fost fi
resc, ci constructorii gălățeni. 
care au impresionat prin vitali
tate, ambiție vi curaj si nu a-

Senzațională și abso 
prevăzută ascensiunea 
narei C. Construrtorul 
pînă in finala „Cupei 
niei“. Echipa an’.renală

Finala ..Cupei României" 
va avea loc duminică 1 iu
lie. in nocturnă, de Ia ora 
20.00 pe stadionul ..23 Au
gust" din Capitală intre e- 
chipele Chimia Rm. Vilcea 

; (divizia B) și Constructorul 
Galați (divizia C). în des- 

I chidere — finala campiona- 
: tuluj de juniori dintre echi- 
1 pele Dinamo București și 
I Vagonul Arad.

rareori prin execuții tehnice și 
atribute tactice elevate. Ei con
firmă. astfel, că eliminarea ce- 
lorlaîte divizionare A n-au fost 
simple accidente. Incalificabil 
s-a comportat echipa Steaua, 
cu atitea pretenții și presupu
se valori. Ei ar fi putut părăsi 
terenul chiar învinși dacă ar
bitrul Mircea Rotaru ar fi a- 
nulat golul al doilea înscris de 
Năstase aflat intr-o poziție cla
ră de ofsaid. Dar și așa onoa
rea nu și-au salvat-o. Ba mai 
mult, in momentul cînd s-au 
văzut depășiți, incapabili de a 
trece peste replica viguroasă a 
adversarului, au recurs la acte 
nesportive, sancționate de ar
bitru și public, ca cel comis de 
Tâtaru. in min. 78 — lovirea 
adversarului fără balon — gest 
ce i-a atras eliminarea de pe 
teren.

C. VASILE

Penaltiurile au decis
Două divizionare B — ale că

ror succese dobîndite in aceas
tă a 35-a ediție a cupei. au 
fost comentate și apreciate fa
vorabil — s-au întilnit ieri pe 
stadionul „1 Mai" din Pitești.

Miza deosebită a jocului, precum 
și inițiativa televiziunii de a 
transmite pe micul ecran. în 
direct, disputa, au contribuit de
sigur. la generarea unei febre 
de start, absolut firești, care a 
diminuat capacitățile și posibi
litățile de exprimare ale celor 
două merituoase echipe. Timora
te de importanța meciului, ele 
au început timid, cu ezitări și 
stingăcii, nereusind. minute în 
șir. să se regăsească. Prima 
care s-a desprins de sub stăpî- 
nirea emoțiilor a fost Metalul, 
echipă mai rutinată, care în 
minutul 36 a deschis scorul, prin 
Iancu, care a reluat în poarta 
vilcenilor o minge șutată în 
bară de Trandafilon. 2—0 a ve
nit peste numai 4 minute la o 
gafă a portarului Stana, păcălit 
de un șut al lui Decu. la exe
cutarea unei lovituri libere din 
marginea careului dintr-o pozi
ție incomodă. La pauză, soarta 
întîlnirii părea pecetluită. dar 
la reluare vîlcenii au jucat 
mai bine, mai sigur, urmare lo
gică a jocului lor fiind cele 
două goluri realizate în min. 53 
(Haidu. din lovitură liberă de la 
18 m) și min. 63 (autor Titiron, 
care a beneficiat de o eroare 
comisă de portarul Petre Tosif). 
Pînă la terminarea celor 90 de 
minute regulamentare de joc, 
nici una din echipe nu a reu
șit golul victoriei, astfel Incit 
au fost necesare minutele de 
prelungiri, care, nici ele. nu au 
adus nici o schimbare pe tabela 
de marcaj. A fost. deci, nevoie 
să se recurgă la loviturile de la 
11 m. Chimia Rîmnicu-Vilcea 
a transformat toate rele 5 lovi
turi de la 11 m. in timp ce Me
talul a ratat una.

LOTUL NAȚIONAL
Au fost alcătuite lotul 

și programul naționalei de 
fotbal pentru ..vacanța fot
balistică", mai exact — pen
tru noul sezon international 
de toamnă. Tricolorii au fost 
convocați pe data de 8 iulie 
și vor rămine la lot pentru 
pregătire comună pînă la 
data de 2 august. „Cartierul 
general" este stabilit la Po
iana Brașov. în această pe
rioadă vor susține 2—3 parti
de de antrenament la Bra
șov și alte 2—3 meciuri de 
pregătire peste hotare.

Iată lista jucătorilor che
mați la lot. pe care ne-au 
comunicat-o antrenorii Va
lentin Stănescu și Robert 
Cosmoc : Răducanu, Haidu, 
Sătmăreanu, Tănăsescu. An
tonescu, Sameș, Dinu, Delea- 
nu, Velea. Dumitru, Radu 
Nunweiller, Dobrin, Dem- 
brovschi. Troi. Țarălungâ. 
Dumitrache. Dudti Georgescu. 
Marcu, Iordănescu.

WIMBLEDON 73

D. VIȘAN

• In ziua a doua a turneului 
internațional de tenis de la 
Wimbledon a fost înregistrat un 
număr record de spectatori i 
25 762 față de 24 000 cîți au fost 
prezenți, în aceeași zi. la ediția 
trecută a competiției. S-au dis
putat partide In cadrul probelor 
de simplu bărbați (turul I și II), 
simplu femei și dublu bărbați 
(primul tur).

Miercuri, campionul român 
Ilie Năstase l-a învins cu 6—2, 
7—9. 7—5, 6—1 pe Ivan Molina 
(Columbia). Americanul Con
nors a cîștigat cu 6—4. 6—3,
5—7, 6—2 în fața englezului D. 
Llayd, Borg, (Suedia) l-a elimi
nat cu 6—4, 6—2. 6—4 pe belgia
nul Hombergen, iar Metreveli 
(U.R.S.S.) a dispus cu 6—4, 6—2, 
7—5 de Giltinan (Australia).

PAVEL PERFIL
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(XIV)

Pe Wembley, românii 
înfiripă legenda...

15 ianuarie 1969... Dimineața jocului... Băieții coboară trep
tele hotelului, spre restaurant. Sînt foarte crispați, cu toții. 
Gornea nu-și mai găsește locul. I-am spus de aseară că este 
titular. (Datcu traversează o perioadă de inhibiție alarmantă). 
Jucătorii sînt apatici și abia se ating de mîncare. Doctorul 
Tomescu se impacientează s

— Ce faceți, băieți ? Vă rog, vă rog, nu pleacă nimeni de la 
masă pînă nu și-a consumat „tainul". După-amiază aveți nevoie 
de forțe...

Ca să scăpăm de curioși și interviuri, pornim cu autobuzul 
la plimbare. Avem nevoie de liniște, de relaxare. Discutăm 
ultimele amănunte ale partidei. Stabilesc din nou sarcinile spe
ciale. Repet iarăși ceea ce am repetat de atîtea zile încoace :

— Trebuie să ascultăm de glasul rațiunii și al modestiei în 
această partidă. Nu ne angrenăm în jocul lor. Trebuie să activăm 
cu calm și oarecare reținere. Să nu ne lăsăm „ispitiți" de gău
rile pe care ni le oferă, uneori. Să alegem noi cele mai bune 
situații pentru a ieși la contraatac. Timpul e de partea noastră. 
Trebuie să păstrăm cît mai mult balonul. Spre sfîrșit, pun o 
întrebare :

— Vă place „miuța", băieți ?
— Da. ne place, răspund „tricolorii* într-un glas.

Ei bine, dacă vă place, vă ofer posibilitatea să jucați aceas
ta „miuță* aici, pe Wembley. Cînd aveți mingea o pasați par
tenerului cel mai apropiat. Iar jucătorul cu mingea să aibă 
întotdeauna un „ajutor*. Principalul este să păstrăm balonul 
cit mai mult. Astfel îi vom scoate din ritm pe englezi, și poate 
că-i vom ține în șah I

(Radu Nunweiller a înțeles cel mai bine această lecție, el 
avea, de altfel, s-o aplice cu bune rezultate în meciurile care 
au urmat. De aceea, în multele interviuri pe care le-am acor
dat. am repetat și fraza-tip : „cînd e vorba de formarea națio
nalei, mai întîi scriu pe hîrtie numele lui Radu Nunweiller și 
apoi îi completez pe ceilalți zece").

Drumul de la hotel la stadion se dovedește o veritabilă des
tindere pentru grupul nostru. Simpaticul sergent de poliție 
Wright, pilotînd cu dexteritate de cascador motocicleta sa, 
deschide o adevărată „pîrtie" printre miile de vehicule din 
fața noastră. Cele 40 de minute cît a durat drumul pînă la sta
dion s-au dovedit adevărate momente de relaxare și bună dis
poziție pentru „tricolori", care nu-si mai luau ochii de la „re
citalul Wright", comentînd „giumbușlucurile" sale...

Am ajuns, în sfîrșit. la Wembley total deconectați. Parcă ui
tasem că trebuie să dăm piept cu cea mai redutabilă formație 
a lumii. Așadar, din nou față-n față cu campionii mondiali. 
Sîntem, acum, în bătaia puternicelor reflectoare. De o parte, 
englezii : Banks — Wright, McNabb, Hunter. Jackie Charlton, 
Stilles, Hurst, Radford, Hunt, Bobby Charlton. Ball. Iar de 
cealaltă parte, noil Gornea, Sătmăreanu, Boc, Dinu, Deleanu, 
Anca, Nunweiller, Dembrovschi, Domide, Dumitrache, Lucescu. 
„Colonia" românească s-a mărit considerabil. Se aud voci pu- 
ternice-n tribună i

— Hai, băieți...
Dar larma românilor nu e mai mare decît a unui pîrîiaș din 

preajma unui ocean uriaș. Un ocean de 80 000 de londonezi care 
fac să tălăzuiască tribunele parcă cu același tunător și impre
sionant :

— England !... England I
Insularii vor să pună de la-nceput piciorul în prag. „Egalul* 

de la București s-a dovedit pentru ei o pilulă greu de digerat. 
Acum vor să ne-ncovoaie imediat sub presiunea atacurilor fu
ribunde. Ball se declanșează, dar atacul e respins. Apoi Hurst 
se angajează în cursă cu Boc, țintind poarta. Boc, alunecă, sta
dionul e gata să jubileze, dar Hunt greșește ținta. In special 
Radford mă pune pe jar. Masivul atacant britanic — gen Vaczi 
— manevrează cu multă energie și abilitate cînd pe stingă, cînd 
pe dreapta. Duelurile sale cu Deleanu seamănă cu o înfruntare 
între David și Goliath. Și totuși, Deleanu nu accepta să se dea 
bătut în ruptul capului. Acum, Radu inițiază manevrele lui 
pregătite din turneu. Pasele noastre încep să-i destrame pe 
englezi, care caută să plaseze presingul. Jackie Charlton avan
sează amenințător din linia de fund, spre buturile noastre. 

Infiltrările lui tot mai viguroase în atac ne găsesc nepregătiți. 
Băieții încep să caute „antidotul*. Dar în minutul 28 acest drac 
împielițat de Jackie, ne dă golul. O lovitură de colț executată 
de fratele său. Bobby, poartă balonul spre careul nostru. Jackie 
se-nalțâ. toți (nici Boc nici Dinu nu sînt în stare să-i stăvi
lească elanul) și plasează cu capul balonul în plasa lui Gornea. 
Stadionul erupe ca un vulcan și cere lacom alt gol. Hunter se 
infiltrează și el în atac, dar acum apărarea noastră joacă mai 
organizat, iar mijlocașii reușesc să lege mai bine jocul. Dumi
trache și Lucescu presează poarta lui Banks, dar cu șuturi ti
mide încă. In minutul 34, din nou alarmă în careul lui Gornea. 
Șutul lui Bobby Charlton zguduie bara. Dar imediat urmează 
un „contra răspuns" semnat de Dumitrache I Florică îi subtili
zează mingea lui Hunter și evadează spre poarta lui Banks, 
flancat de Jackie Charlton. El pătrunde ca o vijelie în careu, 
dar cînd vrea să șuteze, e cosit după toate regulile artei. Fault 
în_ careu, clar ! Dar galezul Callaghan lasă jocul să continue. 
Băieții noștri se ambiționează și ies din redută, năvălind spre 
poarta britanică. Acum e rindul nostru să strîngem cercul în 
jurul lor, dar Radu Nunweiller și Dumitrache greșesc de puțin 
ținta. Pauză...

Aceleași cuvinte pe buzele tuturor ;
— Cine-1 „ține* pe Jackie Charlton ? Cînd nu te-aștepți te 

trezești cu el pe cap I
— Lăsați-1 pe mine, se oferă Dinu. De-acum încolo e în 

„vizorul" meu.
Gornea pare pur și simplu înspăimîntat. Englezii l-au bom

bardat toată repriza. Arădeanul mă apucă de braț și mă duce 
într-un colț :

— Nea Angelo, eu nu mai pot. Vă rog să mă înlocuiți. Nu 
vreau ca colegii să piardă din cauza mea.

— De ce, Gornea ? Ai apărat foarte bine.
— Da, dar nu cred c-o să mai rezist 1 Asta e ! Nu vreau să 

se-ntîmple o catastrofă I
(Cînd un portar ajunge să discute la maniera aceasta, orice 

antrenor trebuie să-1 schimbe imediat. înseamnă că moralmente 
el ti-a pierdut meciul. Dar cu cine să-1 înlocuiesc pe Gornea ? 
Cu Datcu ? Nici pomeneală I Ilie trece printr-o pasă atît de nea
gră, incit simplul gînd că l-aș vedea aici pe Wembley în poartă, 
mă umple de disperare. Singura soluție rămîne. deci... tot 
Gornea !).

— Ascultă, Gornea, ai apărat pînă acum fără greșeală.
— Știu. Dar de-acum încolo va urma dezastrul.
— Nu va urma nici un dezastru. Echipa joacă din ce în ce 

mai bine. Recunoști ?
— Recunosc.,.
— Tu ești portar tînăr. de viitor, recunoști ?
— Recunosc, dar...
— Nimeni nu poate apăra mai bine ca tine. înțelegi ? A fost 

greu pină te-ai obișnuit, dar acum ești în priză, pricepi ? Sînt 
convins că-n repriza a doua vei apăra mai bine. Hai fugi, uite 
băieții au și plecat...

Gornea mă privește încă o dată. Apoi își scutură capul și-o 
ia la goană după băieți, xîn repriza a doua Gornea a reușit o 
partidă senzațională, uluind Wembley-ul).

...Acum se vede clar câ băieții noștri au depășit pragul inhibi
ției. Jucăm mult mai relaxat și organizat. Bineînțeles, păstrăm 
„parola" — o apărare atentă și ruperea ritmului prin pase re
petate — dar contraatacurile noastre devin tot mai impetuase, 
tot mai viclene. Lucescu primește o pasă ideală de la Dumi
trache și reia violent de la 12 metri. Banks apără. Urmează o 
nouă șarjă a întregii „cavalerii" engleze, dar Gornea parează 
șuturile lui Hurst și Ball.

...Si încet, încet, ajungem la minutele noastre de aur de pe 
Wembley I

Minutul 73 : Dinu țîșnește în stilul său caracteristic din apă
rare — ca să-i plătească polița lui Jackie Charlton, probabil — 
avansează și deodată fulgeră poarta lui Banks cu un șut de la 
33 de metri. Balonul zboară ca o ghiulea și izbește bara laterală, 
îr.ghețînd inimile tuturor spectatorilor. Ambiționați de neșansă, 
ne sporim insistențele în atac. Nu trec nici două minute și a- 
șistăm la o șarjă rapidă Domide — Dumitrache. Jackie Charlton 
intervine în traiectoria balonului și comite henț. De data a- 
ceasta nimeni nu mai are nici un dubiu. Callaghan arată punc
tul de „11 metri". Dumitrache se duce calm la balon, îl aran
jează. privește în jurul lui spre tribunele înțesate și desigur că 
acum gîndește i „Deci, mister Banks, să-ți ofer bomboana otră
vită !...“ Și „mopsul" își interpretează cu brio partitura. Cu o 
fentă agilă, îl trimite in partea opusă pe englez in vreme ce 
mingea propulsată de piciorul său se zbate în plasa porții : 1-1. 
I-am egalat pe „mondiali", la ei acasă, în „templul lor". Iar 
Dumitrache a transformat această lovitură cu atîta dezinvol
tură, de parcă n-ar fi fost pe Wembley, ci la una din „miuțele" 
sale de pe maidanele Pantelimonului... Au mai rămas 15 minute 
de joc...

15 minute care vor părea 15 veșnicii pentru noi cei ce palpi
tăm pe această bancă a emoțiilor. Dar pentru băieții din teren 
cele 15 minute se transformă, acum, într-o adevărată epopee de 
eroism și voință în fața atacului dezlănțuit de orgolioșii englezi 
care nu vor să accepte în ruptul capului ideea că ar fi posibil 
să nu iasă învingători de pe Wembley. Toată dibăcia, inventi
vitatea și ambiția lor sînt aruncate în această ultimă și dispa
rată tentativă de a disloca apărarea noastră. Dar românii par 
adevărate stînci. Strigătele jucătorilor englezi răzbat, acum, tot 
mai deș din teren, tot mai iritate, parcă... Dar nici ai noștri 
n-au zăvoare la gură. Ei se încurajează tot mai puternic, își 
dau sfaturi, se ajută și deodată, eliberați parcă de o grea po
vară, ridică mîinile în sus, chemind parcă cerul să asiste la 
marea bucurie a vieții lor. Arbitrul fluierase sfîrșitul aprigei 
bătălii, fără învinși și fără învingători. Dar acest „egal" de pe 
Wembley, în valuta noastră valorează cît o victorie și intră 
parcă in legendă I Da ! E vorba aici nu numai de o victorie, 
dar și de o mare speranță în viitorul acestei adevărate familii 
fotbalistice care s-a plămădit în focul unei încleștări superbe, 
de neuitat...
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Cu un uriaș interes așteaptă opinia publică europeană în
ceperea» peste cîteva zile, la 3 iulie, a primei faze a Con
ferinței pentru securitate și cooperare in Europa. Interesul 
acesta deosebit derivă din obiectivele fundamentale ale •- 
cestui forum al tuturor statelor continentului nostru.

Este semnificativ și simbolic că termenii securitate si c— 
perare sînt textual implicați, in interdependentă nemijlocită, 
in însăși titulatura Conferinței general-europene. Isi găseste 
astfel o pregnantă confirmare experiența pe plan european 
și mondial care atestă că dezvoltarea cooperării creează con- 
diții și premise necesare securității, iar aceasta — in accep
ția unui sistem de angajamente ferme ale tuturor -
și față de toate statele in vederea asigurării dnxo’tăre 
nestingherite a fiecărei națiuni — oferă posibilități mai fer
me și mai simple colaborării pe cele mai diverse p;a- . 
Are o mare însemnătate pozitivă faptul că in documentu 
final-directivă, elaborat și adoptat in unanimitate ” 
consens la reuniunea pregătitoare, document care 'a sta ’? 
baza lucrărilor Conferinței, este exprimat cu claritate acest 
concept al securității și cooperării europene, relevindu- * ca 
dezvoltarea cooperării reprezintă o premisă și o contribui e 
la edificarea securității și, in același timp, o consecință a 
acesteia, un obiectiv căruia securitatea trebuie sâ-i dea cimp 
larg de deplină manifestare. Este, de asemenea, pozitiv st 
încurajator faptul că in documentul final al reuniunii pre
gătitoare problemele dezvoltării colaborării economice si 
tehnico-științifice ocupă un loc de foarte mare însemnătate, 
constituie obiectul unui amplu și substanțial capitol. E 
semnificativă stipularea expresă a necesității adoptării la 
Conferință a unui sau unor documente consacrate in rr^d 
special cooperării inter-europene în domeniul econom:?- 
științei si tehnicii și mediului înconjurător și care „să con
țină orientările generale, ca și recomandări concrete pent-u 
promovarea unei cooperări crescînde intre statele partici
pante". Idcea principală care iși găsește oglindirea în direc
tivele adoptate la reuniunea pregătitoare la acest capitol este 
aceea a cerinței de a se promova pe plan european o coc- 
nerare economică de nivel superior, care sâ nu se rezume 
1% formele existente, ci sâ găsească șt să fructifice resursele 
pe care fiecare țară europeană le poate lansa in circuitul 
cooperării în condițiile nemaiîntîlnitei revoluții tehnico-ștvn- 
țifice pe care o trăim. în acest sens, un subcapitol special 
e consacrat cooperării industriale și proiectelor de interes 
cumun, subliniindu-se necesitatea studierii formelor și mo
dalităților de cooperare industrială și tehnică, a examinării 
diferitelor măsuri prin care statele participante ar putea 
încuraja dezvoltarea acestei cooperări folosind, la nevoie, 
cadrul acordurilor interguvernamentalc.

Pornind de la premisa esențială că dezvoltarea unei coo
perări economice reciproc avantajoase intre toate statele, 
indiferent de orînduirea lor socială și politică, nu poate fi 
înțeleasă decît ca promovarea unor raporturi între parteneri 
deplin egali în drepturi, documentul subliniază cerința exa
minării și adoptării unor măsuri pentru „eliminarea trepta
tă a discriminărilor, restricțiilor și barierelor de orice na
tură din calea schimburilor comerciale". Vor fi examinate 
— se arată în document — „căile și mijloacele prin care, 
pe baza unui acord reciproc între statele participante, ți- 
nîndu-se seama de diversitatea sistemelor economice și so
ciale și în condiții de reciprocitate a avantajelor și obliga
țiilor, \ a fi posibil să se înlesnească dezvoltarea comerțului 
și cooperării în diferite domenii ale activității economice, 
științei și tehnicii, precum și în cel al mediului înconju
rător".

Recomandările care stau la baza apropiatei Conferințe, re
comandări elaborate și adoptate prin consens la cea mai 
largă reuniune a reprezentanților statelor europene din cite 
a cunoscut istoria, creează deci un fundament sănătos pen
tru elaborarea, și în domeniul cooperării economice și teii- 
nico-științifice dintre statele europene (ca și în promovarea 
celorlalte componente — politice și militare — ale securită
ții continentului nostru) a unor măsuri menite să dezvolte 
destinderea, înțelegerea și cooperarea in Europa.

„Sîntem interesați, ca de altfel toate statele .europene — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — să se stabilească mă
surile pentru dezvoltarea multilaterală a colaborării econo
mice, tehnico-științifice și de altă natură între țările euro
pene fără nici un fel de îngrădiri și discriminări. Aceasta 
constituie un factor de mare însemnătate pentru progres, 
pentru transformarea Europei într-un continent al colabo
rării și păcii".

împreună cu opinia publică din întreaga Europă, opinia 
publică românească își exprimă năzuința ca apropiata Con
ferință general-europeană să promoveze măsuri practice 
pentru făurirea unui trainic sistem de securitate pe con
tinent, să dea un puternic impuls colaborării multiforme s- 
multilaterale între toate statele europene, să adopte măsuri 
concrete în vederea extinderii schimburilor comerciale și 
economice, să asigure accesul tuturor națiunilor europene 
la cuceririle tehnico-științifice contemporane.I>/z/zzzzz//zzzzz

EM. RUCAR
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de peste hotare
creșterii 
ale unor 
La Am- 
aceeasi 

inchi’e-

So- 
mi- 
alte 
iar

în Franța.

EXPLOZIA DE

încheierea convorbirilor• MARTI. 26 IUNIE, dola
rul american a înregistrat 
noi fluctuații pe principale’e 
piețe de schimb occidentale, 
datorate, in principal, co
municatului publicat la 
Washington de către Depar
tamentul Comerțului cu pri
vire la situația balanței co
merciale a S.U.A. pe luna 
mai. încheiată cu un deficit 
de la«.9 milioane dolari.

La numai cîteva minute 
după anunțarea acestui defi
cit, cursul dolarului a scă
zut, la Frankfurt, la 2^420 
mărci, in raport cu 25538 
mărci. luni, la închidere, 
ceea ce se datorează, potrivit 
experților de bursă, 
vînzărilcr de dolari 
bănci «est-germane. 
sterdam si Ziirich. 
tendință : marți- ia 
re. dolarul «aiora X«75 gul
deni. cu • -6A mai puțin decît 
luni : la Ziirich. cursul mo
nedei americane a fost 
marți, de — XM. io
ct>mparație cu XM3 — XM5

La castelul Rambouillet, lingă Paris, s-au incheiat, miercuri, 
convorbirile dintre președintele Franței, Georges Pompidou, 
și Leonid Brejnev. în aceeași zi. secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. și-a încheiat vizita

PARIS

U.R.S.S. - Combinatul de cauciuc sintetic din Bobriisk (Belo rusia).

în legătură cu convorbirile, a 
fost dat publicității un comuni
cat care relevă că aceste con
vorbiri au fost consacrate pro
blemelor de perspectivă ale re
lațiilor franco-sovietice. pre
cum și unor aspecte majore ale 
vieții internaționale. Convorbi
rile s-au caracterizat printr-o 
largă înțelegere reciprocă și 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră amicală, caracteristică pen
tru relațiile dintre U.R.S.S. și 
Franța — transmite agenția 
TASS.

La convorbiri au luat parte 
Andrei Gromiko, ministrul afa
cerilor externe al Uniunii 
vietice, Nikolai Patolicev, 
nistrul comerțului exterior, 
persoane oficiale sovietice, 
din partea franceză — Pierre 
Messmer, primul ministru al ță- 

i gazdă. Michel Jobert, minis-

RD. VIETNAM - La Kec«a dm Och Vc-9.

trul de externe, Valery Giscard 
d’Estaing. ministrul economiei 
si finanțelor, alte oficialități 
franceze.

Cele două părți și-au expri
mat satisfacția pentru întărirea 
ccLaborării dintre Franța și 
Uniunea Sovietică și au afirmat 
hotărirea lor de a o adinei in 
continuare, prin transpunerea 
consecventă în viață a ..Princi
piilor colaborării dintre U.R.S.S. 
și Franța- și a „Protocolului 
franco-sovietic- privind consul
tările politice. A fost subliniată 
importanța consultărilor la ni
vel înalt pentru promovarea în 
continuare a înțelegerii și co
laborării reciproce. în context, 
s-a convenit ca, la începutul 
anului 1974. să aibă loc o nouă 
întîlnire. în legătură cu aceasta, 
Leor.id Brejnev l-a invitat pe 
președintele Pompidou să vizi
teze Uniunea Sovietică, invitația 
fiind acceptată.

Referindu-ee la convorbirile 
pe care 'e-a avut cu secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S.. pre
ședintele Georges Pompidou a 
declarat că este pe deplin sa
tisfăcut de atmosfera discuțiilor, 

r.d eficiența convorbirilor 
In legătură cu capitolele pri
vind conferința general-euro- 
peaaft pentru securitate și coope
rare s: relațiile franco-sovietice. 
Fi menticnind că aceste două 
domenii sfnt cele în care părțile 
au ajuns la rezultatele cele mai 
poaitve.

La riadul său. Leonid Brejnev 
fi-a exprimat convingerea câ în
trevederile cu președintele Fran
ței vor avea ..o semnificație 
pezitvă pentru consolidarea 
procesului de destindere în Eu- 
rc©a fi In întreaga lume". Ma- 
nifestindu-s: adir.ca satisfacție
fată de caracterul de lucru și 
rodnic ai convorbirilor, care re
flectă deplin colaborarea sovieto- 
franeezâ. aSată intr-un proces 
de permanent consolidare și 
dezvoltare, el a afirmat : .5int

« că discuțiile purtate vor 
enta un nou pas important 

pe eaiea întăririi reiat.uor din
tre pcpcarele sovietic f fran
cez*.

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.. care face o vizită în 
Franța, la invitația Partidu
lui Socialist Francez, a avut, 
miercuri, o întîlnire la Amba
sada Republicii Socialiste Româ
nia din Paris, la care au parti
cipat Francois Mitterrand, prim- 
secretar al P.S.F.. Gaston Def- 
ferre. membru al Comitetului 
Director, președintele Grupului 
parlamentar socialist. Emile Loo. 
Robert Pontillon. Jean-Pierre 
Chevenement membri ai Birour 
lui Executiv, secretari naționali 
ai P.S.F.. Dominique Taddei, 
membru al Biroului Executiv, 
Antoine Blanca, membru al Co
mitetului Director. Alain Vivien, 
deputat socialist, alte cadre din 
conducerea P.S.F. A fost pre
zent. de asemenea, ambasado
rul României la Paris, Constan
tin Flitan.

♦

a

Francez, cu tovarășul Jean Ka- 
napa, membru al C.C. al P.C.F., 
șeful Secției de politică exter
nă a partidului, și Jacques _De- 
nis, membru al C.C. al P.C.F.

Andrei a 
o întîlnire 

președintele

„SA SE ASIGURE DEPUNĂ EGALITATE
A TUTUROR POPOARELOR EUROPEI

Interviul președintelui Tito
La Conferința privind secu

ritatea și colaborarea în Europa 
trebuie să se asigure deplina e- 
galitate a tuturor oopoareior 
Europei, mari și mici — a decla
rat președintele Iosip Broz Tito 
într-un interviu acordat televi
ziunii norvegiene, subliniind câ 
..popoarele' Europei așteaptă 
foarte mult de la conferință".

Referindu-se apoi la convorbi
rile de la Viena privind redu
cerea trupelor și armamentelor 
în Europa centrală, președintele 
Tito a spus că este important 
ca la acestea să se obțină rezul
tate, deoarece și. cel mai mic 
progres la această reuniune ar 
fi o contribuție la Conferința 
pentru securitate și cooperare 
în Europa. Aceasta este dorința 
tuturor popoarelor din Europa.

La întrebarea „Ce legătură e- 
xistă între unitatea și integrita
tea Iugoslaviei și pacea și secu
ritatea în Europa", președintele 
Tito a spus că numai o Iugo
slavie unita, independentă, con
stituie un puternic factor pentru 
pace in Europa și, îndeosebi, în 
Balcani.

direcția instaurării unei căci 
trainice și a creării condițiilor 
pentru o colaborare constructi
vă între toa‘e statele eurooer.e. 
indiferent de orînduirea lor so- 
cial-politicâ. Părțile și-au expri
mat convingerea câ viitoarea 
conferință general-europeană de 
securitate și colaborare va con
tribui la întărirea încrederi: 
reciproce, a păcii și securității 
pe continent

COMUNICATUL 
COMUN 

POLONO-AUSTRIAC
La încheierea vizitei în Polo

nia a cancelarului federal al 
Austriei, Bruno Kreisky, și a 
convorbirilor avute cu oreșe- 
dintele Consiliului de Miniștri 
al Poloniei, Piotr Jaroszewicz, a 
fost dat publicității un comu
nicat comun, care evidențiază 
dorința părților de- a dezvolta 
și pe viitor colaborarea polono- 
austriacă pe multiple planuri.

Cele două părți, relevă comu
nicatul, au salutat cu satisfacție 
evoluția situației din Europa In

IA KAMBOL

Tovarășul Ștefan 
avut. de asemenea, 
cu Robert. Fabre, _______
Mișcării stîngii radical-socialiste 
din Franța, Francois Loncle șl 
Jean Renaudin, 
roului Național, 
lej, s-a discutat 
tarea relațiilor 
Comunist Român și 
stîngii radical-socialiste.

• NORVEGIA $1 ISLAN
DA au ajuns, marți, la un 
acord în baza căruia se per
mite norvegienilor să pescu
iască în interiorul zonei na
ționale de pescuit al Islan- 
dei, extinsă anul trecut de 
la 12 la 50 de mile marine.

Tratativele în ac-est sens 
s-au desfășurat la Reykja
vik, iar acordul încheiat ur
mează să fie supus aprobă
rii guvernelor celor două 
țări.

Ministrul 
pescuitului,
care a condus delegația țării 
sale la tratativele de la 
Reykjavik, a declarat zia
riștilor că „sîntem pe deplin 
satisfăcuți. După opinia 
mea, am ajuns la o soluție 
care satisface integral Inte
resele Norvegiei".

norvegian al 
Cari Bjorke,

membri ai Bi- 
Cu acest pri- 
despre dezvol- 
dintre Partidul 

Mișcarea

MONTEVIDEO

li

Președintele Bordaberry
a preluat întreaga putere

O explozie puternică s-a oroc.s la Kambol. 
La Pnom Penh n-a fost greu să se , recepțio
neze* evenimentul. Ka—bo’ es+e s *.at la numai 
patru kilometri de aeropo'ti. cop talei, fiind 
considerat de către corespondent! agenției 
FRANCE PRESSE drept „ce mei -ere depozit 
de muniții din Cam boa c o*. <c—oo _•! alimen
tează baza aeriană a capita e , precum și toate 
garnizoanele lonnol s'e amplasate în Pnom 
Penh și în împrejurimi.

Luni seara la Pnom Penh se a- 
nunța „degajarea44 șoselei nr. 5 
pentru ca miercuri să se recu
noască că lupte grele se dau 
exact în același punct al șoselei 
și că patrioții atacă puternic.

Nici Mekongul — arteră flu
vială tradițională pentru trans
portul de mări ari — na oferă 
garanții pentru lonnoliști. Multe 
convoaie pornite din Vietnamul 
de sud către Pnom Penh fac cale 
întoarsă imediat după ce patri- 
otii cambodgieni intră în acțiune. 
Tancuri petroliere, cargouri, vase 
de diferite tonaje au fost scufun
date m pofida -acoperirii aeri
ene" americane. Intensele bom
bardamente ale aviației SALA, 
(care durează de peste KW* de 
zile fără pauze 3 nu izbutesc «â 
modifice evoluția luptelor

• „Dramul orezului" este iarâți blocat • ,,Aco- 
perirea aeriana0 si votul din Congresul S.U.A.

din dorința cambodgienilor de a 
trăi liberi «i independenți. Vo
turile repetate din Congresul 
S.U.A. in fa'narea sistării ime
diate a bombardamentelor din 
Cambodgia au o profundă semni
ficație. Ele reprezintă • respin
gere categorica a tentativelor de 
a prelungi intervenea americana 
in Cambodra. NEW YORK TI
MES. corner ti nd '»OiL afirma câ 
in acest mod. Congresul a aver
tizat fără echhoc .că el consi
deră continuarea luptei in Cam
bodgia de către forțele ameri
cane drept ilegală, nejustificabilâ 
«i contrară voinței electoratului 
american".

Ofensiva victorioa.'ă a patrioți- 
lor din Cambodgia reflectă forța 
invincibilă a unui popor care se 
ridică in apărarea independenței 
«ale. 90 la sută din teritoriul țării 
*e află sub controlul Guvernului 
Regal de Unitate Națională și al 
F.U.N.C. — singurul exponent 
autentic al Cambodgiei. Nici 
bombele aruncate de avioane 
ultramoderne, nici diversiunile 
puse in scenă după scenarii lip- 
«ite de originalitate, nu pot să 
împiedice biruința finală a cau
zei drepte a poporului cambod
gian. Șeful statului cambodgian, 
prințul Norodom Sianuk, subli
nia: ..Problema cambodgiana este 
simplă. Este de ajuns ca S.U.A 
sâ înceteze acordarea de sprijin 
militar și protecția aeriană regi
mului marionetă al lui Lon Noi, 
pentru ca această problemă să 
fie rezolvată și ca pacea sâ revină 
in Cambodgia odată cu indepen
dența națională44.

în cadrul unei declarații — 
trar.smisă de posturile de radio 
care. începînd de miercuri di
mineața. au trecut sub contro- 
l'il deplin al armatei — preșe- 
dintele L’ruguayului. Juan Ma
ria Bordaoerry, a anunțat că 
noul organism creat, Consiliul 
de Stat, va avea atribuțiile par- 
lamer/.uiui, va controla puterea 
executivă sj va elabora un pro
iect de reformă a constituției.

După cum s-a anunțat, Par- 
lamer.tul Uruguayan a fost di
zolvat miercuri, printr-un de-

creț al președintelui care, spri
jinit de forțele armate, a pre
luat întreaga putere în țâra.

Totodată, Ia Montevideo s-a 
confirmat oficial demisia minis
trului educației, Jose Maria Ro- 
baina, și a ministrului sănătă 
ții, Pablo Purriel. De asemenea, 
s-a anunțat că toate școlile pri
mare și secundare, precum și 
universitățile Iși vor întrerupe 
cursurile pînă la data de 20 iu
lie, ceea ce înseamnă o prelun
gire de două săptămîni a va
canței de iarnă.

SUBLINIERI

TURIȘTI LA ALCATRAZ
9
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• IN ȘEDINȚA BISAPTA- 
MlNALA. desfășurată la 26 
iunie, a Conferinței Comite
tului pentru Dezarmare de 
la Geneva a luat cuvintul 
șeful delegației Japoniei, am
basadorul Masahiro Nisibori. 
Delegatul japonez a pus ac
centul pe necesitatea înfăp
tuirii cu prioritate a unor 
măsuri de dezarmare nuclea
ră, precum și a unor acor
duri parțiale pentru care a 
apreciat că există condiții 
propice în etapa actuală, cum 
sînt interzicerea armelor chi
mice și încetarea experien
țelor nucleare subterane. Re
prezentantul Japoniei a ex
primat. de asemenea. îngri
jorarea guvernului țării sale 
in legătură cu experiențele 
nucleare atmosferice ale 
Franței în Oceanul Pacific.

Phan Ke Toai a încetat 
din viață
• GUVERNUL REFUBUCI! 

DEMOCRATE VIETNAM si 
Comitetul Central al Frontului 
Patriei din Vietnam au publi
cat necrologul lui Phan K» 
Toai. vice-prim-minîstru al gu
vernului și membru al Prezi
diului C.C. al Frontului Patriei, 
rare a încetat din viață. Ia Ha
noi, în virstâ de S4 de ani, in 
urma unui atac de cord.

în necrolog se arată câ Phan 
Ke Toai. înalt mandarin sub 
dominația franceză, s-a alăturat 
luptei de rezistență împotriva 
colonialiștilor francezi la ape
lul lui Ho Și Min, după trium
ful Revoluției din august 1945 
și întemeierea Republicii De
mocrate Vietnam, fiind numit 
ministru ai afacerilor interne. 
Ulterior. Phan Ke Toai a ocu
pat funcțiile de vice-prim-mi
nîstru și de membru ai Prezi
diului C C. al Frontului Patriei.

• Dl PA «C DE ZILE de la 
declanșarea crizei politice din 
Liban, ca urmare a demisiilor 
succesive ale premierului Saeo 
Sa’am și- respectiv orimu’ui 
ministru Amin El Hafez, for
marea noului guvern — consi
derată în cursul zilei de marți, 
ca aproape înfăntuitâ — a fost_ ___ :_._ 
dificultâț; de ultimă oră.

Greviștii revendică, de aseme
nea. sporirea investițiilor in 
reziunile meridionale ale Ita
liei, precum și crearea de noi 
locuri de muncă in vederea re
ducerii șomajului.

E. O.
«

Conflict Casa Albă 
Congresul S.U.A.

Greva chimiștilor ita
lieni
• APROXIMATIV 500 OM de 

salariați din industria chimică 
a Italiei au început miercuri o 
gretâ de 24 de ore. Greva a fost 
declanșată la chemarea secției 
de resort a Federației sindica
le unitare in «emn de solidari
tate cu muncitorii de la socie
tățile ..Pirelli" și ..Michelin"

• PRIMUL MINISTRU și mi
nistru al afacerilor externe al 
Noii Zeelande. N. E. Kirk. a a- 
dresat. la 22 iunie, șefilor tutu
ror statelor membre ale O.N.U. 
sau avind statut de observatori 
permanenți. un mesaj in care 
solicită sâ facă uz de influența 
lor pe lingă Franța pentru a o 
determina să pună capăt expe
riențelor nucleare " “
Aceste ‘
mesaj, constituie un pericol la 
adresa “ 
noastre și pentru resursele na
turale ' __ ' . ‘ "
lor. El a evocat hotărirea Curții 
Internaționale de justiție de la 
Haga care cere Franței sâ pună 
capăt experiențelor nuclear» 
generatoare de căderi radioac
tive.

din Pacific, 
activități, se arată in

sănătății populațiilor

de care depind viețile

• PREȘEDINTELE RICHARD 
NIXON a folosit — in baza pre
rogativelor sale constituționale
— dreptul de veto, pentru a 
bloca legislația referitoare la 
suprimarea fondurilor necesare 
continuării bombardamentelor 
asupra Cambodgiei. aprobată de 
cele două camere ale Congresu
lui S.U.A. Prin acțiunea comu
nă a unui grup de congresmeni
— democrați și republicani — 
care s-au opus si au combătut 
implicarea militară americană 
in conflictele din Indochina, 
Camera Reprezentanților a a- 
probat. luni, iar Senatul, marți 
proiectul de lege cu privire la 
suspendarea unor fonduri su
plimentare în valoare de 3.4 mi
liarde dolari, necesare conti
nuării acțiunilor militare ale 
S.U.A. din Cambodgia.

In coasta San Francisco-ului se ridică din apele poluate 
ale oceanului o insulă mohorîtă. Dincolo de vrafurile de am
balaje. vesel colorate, care ocupă o bună parte a celor 48 000 
de metri pătrati ai Alcatrazului, a rămas încă in picioare 
celebra închisoare unde Al Capone, părintele spiritual al 
bandiților de pretutindeni, s-a repauzat forțat spre cruda ne
dumerire a discipolilor săi. Instituția cu pricina, clădită în 
stilul apăsător al celor mai eficiente stabilimente de acest 
gen. a avut o istorie tulburată adesea de întimplări care 
au făcut epocă.Una dintre ele a rămas vie în memoria noas
tră: atacul indienilor din tribul Sioux, care au proclamat in
sula „pămînt liber indian". Dar, așa a fost să fie, tribul nu 
și-a îndeplinit speranțele din cauza vajnicii inițiative parti
culare, liberă să se desfășoare, în -funcție directă și ocultă 
de conturile bancare. Astfel, pușcăria cu vechi state de ser
viciu, golită fiind de pensionari datorită învechirii zidurilor 
și instalațiilor, a devenit un posibil centru de atracție tu
ristică nu numai pentru gangsterii neprinși și aflați in va
canță. ci chiar pentru publicul larg și normal care nu are, 
toată ziua bună ziua, ocazia să vadă pe dinăuntru o aseme
nea respectabilă instituție.

Lncepind din noiembrie anul acesta, porțile Alcatrazului se 
vor deschide pentru toți doritorii care vor plăti o sumă mi
noră administrației parcurilor americane pentru efortul pe 
care aceasta îl va face în vederea organizării transportului 
spre insulă ca și a menținerii curățeniei la fața locului. Du
bli nd suava inspirație a administrației parcurilor cu cîteva 
obiective economice precise, citi va particulari și-au pus la dis
poziție imaginația și paralele. O serie de idei de pomină se 
agită cu tenacitate într-un unic sens: timpul însemană bani. 
Căci operația turistică la care ne referim se numește „Ul
tima șansă". Pe drept cuvînt. „Alcatrazul" nu mai are mult 
și se va dărîma. Timpul l-a ros implacabil la temelii. Ca atare 
vizitele în pușcărie vor trebui organizate într-o atmosferă 
și contra unui preț care să semnifice sensurile fundamen
tale ale deplasării turiștilor: iminenta dispariție a- pușcăriei 
care în tinerețea sa a fost un loc de groază. Ideile virtuali
lor organizatori sînt următoarele: turiștii vor plăti o taxă 
pentru costumația de rigoare (în dungi), pentru dejunul la 
cazan precum și pentru detenția (între una și trei ore) în ce
lule. Pe coridoare se garantează bocănitul gardienilor iar 
afară lătrăturile cînilor polițiști. Bizar, amatorii de o ase
menea reculegere s-au recrutat din lumea interlopă. Pentru 
crearea tuturor condițiilor, de atmosferă si cadru, ultimii in
dieni din insulă vor fi evacuați.
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