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• Literatură : „CAR
TE DE CĂPĂTÎI"

• Film : COMEDII 
DIN REPERTORIUL 
VERII

• Plastică : CUM Rî- 
DEM Șl DE CINE 
RÎDEM

• Revista revistelor

ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII SĂRBĂTORI

SUCCESE REMARCABILE

IN ÎNTRECERE
Efortul creator al 

muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor 
de la uzina Vulcan, 
îndreptat in direcția 
îndeplinirii planului 
cincinal înainte de 
termen, s-a concre
tizat recent în noi și 
spectaculoase succe
se închinate zilei de 
23 August. Astfel, 
angajamentul anual 
a fc.st depășit incă 
din luna trecută cu 
10 milioane lei la 
producția marfă. Suc
cesele menționate au 
determinat obținerea 
unui volum de bene
ficii peste plan de 
6 —Rioane lei. ci- 

°.J, in condițiile 
'■ arii întrecerii 

'ași ritm in-
- /a spori sensi- 

Mnă la finele a- 
ui. Din analiza e- 
uată. s-a eviden- 

. faptul că ponde-

res principală in fi
nalizarea acestor re
zultate revine gene
ralizării schimbului 
II și extinderii lu
crului in schimbul 
III.

Intre-
mecar.i- 

Sinaia a

★

Colectivul 
prinderii de 
că fină din
livrat, miercuri, ulti
mele echipamente de 
injecții din cantită
țile de produse pe 
care se angajase 
să le realizeze peste 
prevederile planului, 
in cinstea zilei de 23 
August. AnaKzînd re
zervele existente de 
creștere a producției 
și eficienței economi
ce, acest harnic co
lectiv a hotărit ca 
pînă la marea sărbă
toare să realizeze o 
producție marfă eva
luată la 12 milioane

lei, de aproape două 
ori mai mare față de 
cifra înscrisă inițial 
in angajament, să 
producă suplimentar, 
pentru beneficiarii 
interni și externi, 
încă 4 000 pompe de 
injecție, precum și 
însemnate cantități 
de piese de schimb, 

întregul spor de 
producție urmează să. 
se obțină pe seama 
unei creșteri mai ac-, 
centuate a producti
vității muncii, decit 
fusese planificat, și 
a reducerii costurilor 
de producție. Stabi
lirea acestor obiecti
ve are, de asemenea, 
in vedere, ca punct 
orientativ, nivelul 
succeselor obținute in 
primele 7 luni ale a- 
nului. cind s-au înre
gistrat sporuri de 
producție evaluate la 
circa 16 000 000 lei.

1973

• în perioada care a trecut 
din acest an. colectivele fa
bricilor de cupru și acid sul
furic clin cadrul întreprinde
rii metalurgice de metale ne
feroase de la Baia Mare au 
realizat, peste prevederile de 
plan, o producție marfă eva
luată la 42 800 000 lei și bene
ficii însumind 1,6 milioane 
lei. In cadrul recentei anali
ze a indicatorilor de plan pe 
prima jumătate a anului, me- 
talurgiștii și chimiștii băimă- 
reni și-au suplimentat anga
jamentul anual cu aproape 
10 milioane lei.

IN MUNȚII RODNEI

Intîlnirea minerilor
â avut
17 zile mai
La poalele Ineului, unul dintre 

cele mai înalte vîrfuri din Cur- 
pafii Răsăriteni, acolo unde văi
le se îngustează cit să mai lase 
loc doar apei și unui firav drum 
de munte, la intrarea în galerii
le exploatării miniere Rodnu 
i-am cunoscut pe minerii, vago
netarii și pușcătorii unuia dintre 
colectivele care — printr-o hăr
nicie devenită aproape tradițio
nală — smulg muntelui, în fie
care zi, tone întregi de minereu 
de fier și de zinc. La cîțiva hi

devreme

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL»

NICOLAE CEAUSESCU
1

• Delegația Partidului
Poporului Mauritanian

lometri de la intrarea în galerii 
am stat de vorbă cu Iacob Fili- 
pescu, șeful unei echipe de es- 
cavare pe a cărei „fișă, de lu
cru" se înscriu lunar mai multe 
tone de minereu escavate peste 
plan, „Oamenii mei — îmi spu
nea el — s-au obișnuit să deie 
randamente sporite. Nu este un 
secret pentru nimeni că reușim 
să ne înțelegem foarte bine între 
noi și că ne-am despărți foarte 
greu dacă ni s-ar cere s-o fa
cem".

„Oamenii mei" înseamnă, în 
expresia interlocutorului, de fapt, 
doi oameni: Iugan Octavian și 
Szabo Ștefan, primul miner și 
celălalt vagonetar. Amîndpi ti
neri, amândoi fruntași. Cind le 
cer să-mi vorbească despre cel 
mai important lucru din ultimul 

r'Cița lor și a minei șo
văie. Apoi se hotărăsc. Evident, 
esțe vorba despre străpungerea 
unei galerii - pentru îtitîlMrea eu 
alta. Asta înseamnă un fel de 
întilnire fără oră, dar exactă prin 
locul în care trebuie să se întîm- 
ple. Exactitatea mai constă. în 
măsurătorile făcute dinainte de 
topometri. După șapte luni de 
săpături — vreme în care vago- 
netele au dizlocat și transportat 
în altă parte cîteva sute de mii 
de tone de munte — echipa lui. 
Iacob Filipescu s-a întîlnit ou o 
altă echipă. Totul s-a petrecut

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, 
miercuri, 8 august. în stațiu
nea Neptun. delegajia Parti
dului Poporului Mauritanian, 
condusă de Abdoulaye Baro. 
membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic Na
țional al P.P.M.. ministrul lu
crărilor publice și al muncii, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră.

Au fost de față tovarășii 
Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Reprezentantul Partidului 
Poporului Mauritanian a tran
smis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de salut 
din partea președintelui Re
publicii Islamice Mauritania, 
Moktar Ould Daddah, expri- 
mind, totodată, mulțumirile 
conducerii P.P.M. pentru invi
tația de a efectua o vizită în 
România.

Mulțumind, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a adresat cele mai 
călduroase felicitări Partidu
lui Poporului Mauritanian și 
președintelui Republicii, Mok
tar Ould Daddah, pentru suc
cesele obținute în dezvoltarea 
economică, în întărirea inde
pendenței, împreună cu cele 
mai bune urări de prosperita
te și fericire poporului mauri- 
tanian.

în cadrul întrevederii s-a 
subliniat, deopotrivă, cu sa
tisfacție cursul pozitiv pe ca- 
re-1 urmează raporturile din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Poporului Maurita
nian și a fost exprimată ho- 
tărîrea comună de a extinde, 
in viitor, contactele bilaterale, 
schimbul de experiență, de in
formații și de vederi, în folosul 
întăririi prieteniei dintre cele 
două partide, al unității forțe
lor antiimperialiste de pretu
tindeni. Totodată, reprezentan
ții Partidului Comunist Român 
și Partidului Poporului Mauri
tanian s-au pronunțat în fa
voarea lărgirii, în continuare, 
a relațiilor politice, economi

ce, tehnice, culturale și în alte 
domenii dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Islamică Mauritania, spre bi
nele popoarelor român și mau- 
ritan-ian, al «cauzei păcii, li
bertății, independenței națio
nale și înțelegerii între po
poare.

în cursul convorbirii s-a 
subliniat marea însemnătate 
pe care o are dezvoltarea re
lațiilor de conlucrare dintre 
forțele ce luptă pentru propă
șire de sine stătătoare, pe 
drumul progresului economic 
și social, pentru respectarea 
dreptului inalienabil al fiecă
rui popor de a-și hotărî sin- 
gur CTWtr dezvoltării, de a 
prelua și valorifica, în folosul 
propriu, patrimoniul național, 
de a consolida cuceririle de
mocratice ale poporului, pen
tru o largă cooperare interna
țională pe bază de egalitate 
și respect reciproc.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială, prie
tenească.

FLORENTIN POPESCU 

(Continuare în pag. a V-a'

Din Bărăgan și pînă la munte

BĂTĂLIA PÎINII
CONTINUĂ

Pe frontul campaniei agricole 
de vară continuă, trebuie să 
continue cu intensitate sporită, 
executarea lucrărilor prevăzute 
în încărcatul calendar agricol de 
sezon. Mai ales în acele județe 
unde secerișul se află în plină 
actualitate, fiecare ceas din zi 
prețuiește cit zece ceasuri din 
cdte perioade obișnuite. Avîn- 
du-se în vedere că suprafețele 
rămase încă nerecoltate se află 
în zone cu un relief deluros, se 
impune intervenția forțelor ma
nuale, pentru că, știut este, fie
care zi de întirziere înseamnă 
un minus în producția de griu, 
în hambarele țării. Mișcările de 
utilaje ca și antrenarea unui nu
măr sporit de secerători, folo
sirea. eficientă a acestora, condi
ționează ritmul de lucru înalt so
licitat de zilele care urmează. Pe 
aceeași agendă a urgențelor se 
situează și recoltarea, conserva
rea și depozitarea furajelor. La 
cositul lucernei, al finului de pe 
pajiști și finețe, la însilozări, la 
strîngerea tuturor resurselor se
cundare de hrană pentru anima
le, ajutorul tinerilor este la fel 
de prețios și de așteptat ca în 
lanurile de griu. In zonele sudi
ce mecanizatorii au sarcina efec
tuării operative a arăturilor și 
pregătirea pentru apropiata cam
panie de toamnă. La consfătuirea 
lucrătorilor din unitățile situate, 
în zona de cîmpie, care are loc 
în aceste zile la Sala Palatului 
R.S.R., se sublinia de altfel ne
cesitatea îndeplinirii întocmai a 

■planului de măsuri menit să 
conducă la sporirea producțiilor 
viitoare. Așadar, o întrecere cu 
timpul, cu „redutele" rămase 
încă necucerite pe frontul griu
lui, al arăturilor ele vară, al a- 
sigurării bazei furajere, al recol
tării legumelor, fructelor.

Continuăm și în numărul nos
tru de astăzi relatările despre 
felul în care tinerii satelor con

tribuie la încheierea grabnică a 
treburilor verii. Iată deci, în timp 
ce în Bărăgan se ară, în Sibiu se 
lucrează > intens la secerat și tre
ierat.

SIBIU : TOȚI CEI PREZENTI IN 
SAT DAU AJUTOR LA MUNCILE 

CiMPULUI.

Eforturile agricultorilor sibieni 
sînt îndreptate in aceste zile în 
special la recoltarea suprafețelor 
de griu, aici secerișul începînd 
mult mai tîrziu decit în alte 
părți de țară. Iată de ce che
marea organizațiilor U.T.C. adre

sată tinerilor satului, atiți cîți 
sînt. Sibiul avînd un număr re
cord de tineri lucrători în uni
tățile agricole, vizează antre
narea acestora în mod deosebit 
la grăbirea lucrării sus-amintite. 
Cum s-a răspuns ? Un unanim 
prezent, nu numai de la cei care 
lucrează în agricultură, ci și de 
la elevii și studenții sosiți în va
canță, de la tinerii muncitori a- 
flați în concediu, acasă. Peste 25 
de formații uteciste, cuprinzînd 
între 15—30 membri fiecare, ac-

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

• Ziaristul chilian Juan
Alionso Bravo

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit miercuri dimineața pe

Juan Alfonso Bravo, trimis 
special al ziarului chilian „La 
Nacion“.

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu

lui Executiv, secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
u.n interviu ziaristului chilian.

în pagina a 2-a LUCIDITATE
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Elevii Liceului nr. 6 din Ploiești — „grădinari ai orașului". 
In timpul vacanței zilnic numeroși elevi ajută la plantatul și 
plivitul florilor, la întreținerea spațiilor'verzi. Iată-i pe ctțiva 
dintre ei plivind florile de pe marginea șoselei de la intrarea în 

oraș.
Foto : O. PLECAN

• A FACE

COMERȚ

(Accente)

• în obiectiv : Agita

ția audio-vizuală

• O zi pe Dunăre

(însemnări)

• Serialul „Scînteii 

tineretului"

de MIHAI STOIAN

Hunedoara 
vâ așteaptă!
Mare bucurie cind s-a aflat 

că la combinatul din Hunedoa
ra vor fi repartizați din actua
la promoție, 114 ingineri și 
subingineri. în anii anteriori, 
Ministerul Industriei Metalur
gice. se dovedise foarte zgîrcit 
la acest capitol, așa că promi
siunea nu putea decit să-i bu
cure pe siderurgiști. A sosit so
rocul repartizării, dar în loc de 
cadre tehnice, combinatul a pri
mit... o nouă adresă prin care 
este încunoștiințată că numărul 
celor repartizați (nu s-au spus 
motivele) vă fi de numai 56. 
„Nu-i nimic, este bine și atit, 
și-au spus hunedorenii. Față de 
anul trecut, cind am primit nu

mai 18. tot s-a înregistrat un 
progres". Ca gazde care se res
pectă, au făcut pregătiri inten
se așteptind cu nerăbdare ziua 
(1 august), cind cei repartizați 
trebuiau să sosească.

Astăzi este 6 august. La ser
viciul personal al combinatului, 
sintem informați că din cei 56 
absolvenți repartizați s-au pre
zentat la posturi doar 26. Dar 
nici aceștia nu s-au angajat cu 
toții. în secții pot fi întilniți 
doar (rețineți) 5 ingineri și sub-

ALEX. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a V-a)

In euforia victoriilor

SĂ NU UITĂM PROBLEMELE
DE FOND ALE TENISULUI

Deci. tenismenii români au 
obținut o nouă victorie, ale că
rei dimensiuni și semnificații 
le-am prezentat intr-un comen
tariu publicat in ziar. Mai pre
sus decit victoria și calificarea 
este insă sentimentul că avem, 
cel puțin in perspectivă, o nouă 
și redutabilă echipă de „Cupa 
Davis".

Dar nu despre aceste lucruri 
îmi propusesem să scriu in rin- 
durile de față.

Ne-am calificat, pînă acum, 
de 3 ori in finala ..Cupei Davis". 
Sintem, din nou, la doi pași de 
„Salatiera de argint". Dar se 
pare că euforia victoriilor, suc
ceselor ce se țin lanț, ne-a fă
cut să scăpăm din vedere rezol
varea citorva probleme de fond, 
de mare acuitate, ale tenisului 
românesc. E firesc ca bucuriile 
și satisfacțiile pe care ni le-au 

c[jn nl-mă. re
prezentanții noștri, să se rezeme

și pe niște măsuri care să ducă 
la consolidarea prestigiului și 
succeselor internaționale dobin- 
dite. Ascensiunea echipei noas
tre in această nouă ediție 
a ..Cupei Davis" este atit 
de impresionantă incit nu pot 
să rezist tentației de a mă gindi 
cit de departe putem ajunge. Cu

V. CABULEA

(Continuare în pag. a V-a)
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Am întîlnit și țineri dornici să dovedească altora, la fel de 
tineri, sau mai vîrstnici, că sînt - într-un fel - „duri", „lipsiți 
de sentimente duicege", „căliți de viață", „fără milă" etc. 
Dar tînărul realmente hotărît să pătrundă esența lucrurilor, 
a fenomenelor existenței umane, nu se mulțumește cu păreri 
împrumutate de pe cine știe unde, sau formulate „după 
ureche". Fiind om modern, contemporan al atitor fantastice 
succese tehnico-științifice, el se adresează, să presupunem, 
dicționarului (de un fel sau altul, sînt cu miile, actualmente, 
pe glob). Atunci cind, de pildă, vrea să descifreze exact con
ținutul cuvîntului milă, găsește într-unul din dicționare defi
niția : „Sentiment de compătimire pentru suferințele altuia". 
Ei, și-atunci, este compatibilă mila, compasiunea pentru su
ferințele altuia, cu un tînăr dinamic, hotărit, energic, lucid 
și așa mai departe ? Fără îndoială, DA (mai cu seamă în
tr-o societate ca a noastră, socialistă, întemeiată pe etică și 
echitate).

Modul de existență mai accelerat (decît in trecut) poate 
strecura ideea că secolul acesta ar consta, exclusiv, în di
namism și energie, și mai puțin în reflexivitate, in meditație - 
și, consecuție „firească", in absența sentimentului de milă 
(pentru unii echivalînd chiar, culmea, cu... slăbiciunea). Alții 
vorbesc, intr-altă orinduire socială, despre înstrăinarea omului 
față de om, despre inevitabila sa însingurare... La noi, din 
fericire, întîlnim adeseori dovezi simple, dar categorice, re
confortante, de compătimire... activă, în felurite împrejurări 
□ le vieții de toate zilele (și, din nefericire, uneori și contra
riul lor).' Dar, orice s-ar spune, la necaz, la durere, într-un 
impas de un fel sau altul, fiecare — oricit de rezistent, oricit 
de înțelept - simte acut nevoia umărului altuia, umărul unui 
prieten, al unui tovarăș de muncă, de școală, al unei rude, 
al unui cunoscut.

Mai întîlnim, camuflate sub cine știe ce fel de explicații, 
forme de egoism sau probe de insensibilitate față de Celă
lalt, de închidere — gravă in sine, ori, pur și simplu, de 
primitivism sufletesc. Cinstit vorbind, ele nu sint insă deloc 
specifice acestor meleaguri și poporului său, și, mai ales, 
momentului istoric pe care-l străbatem împreună. Am avut 
ocazia să văd, „pe viu", ce înseamnă cu adevărat înstrăinarea 
omului fată de om, stind de vorbă, intr-o țară capitalistă, cu 
un biet indivjt „căzut la fund", Omul se plingea că, literal
mente, „nu mai am nici o ușă deschisă" și își repeta așa 
povestea, orișicui, fiindcă, de fapt, nu mai avea cui i-o po
vesti cu vreo speranță de îndreptare, de întrajutorare și

(Continuare în pag. a V-a)
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Agitația audio-vizuală

Am mai intîHîit. evident. în
treprinderi in care diversele 
forme de agitație audio-vizuală 
făceau parte din stilul de mun
că al comitetelor U.T.C. respec
tive. Mărturisesc însă că în pu
ține locuri faptul mi s-a părut 
mai limpede exprimat, mai te
meinic ancorat in activitatea 
productivă propriu-zisă, decît la 
Fabrica textilă „Oltul" din St. 
Gheorghe.

— încercăm — mărturisea Eli- 
sabeta Torok. secretara comite
tului U.T.C. — ca. prin interme
diul acestei forme de muncă, să 
întreținem cu cei aproape o mie 
de uteciști din întreprindere un 
permanent dialog al actualității. 
Toate problemele la zi ale uni
tății, fie că este vorba despre 
cele legate de producție, disci- 

; pitea. autoutilare etc., pot fi si
tuate astfel, credem, mai bine, 
m.ai pregnant. în atenția tineri
lor. in dezbaterea celor nouă or
ganizații U.T.C.

— într-adevăr — ne declara 
Vasile Man. secretar al Comite
tului județean Covasna al 
U.T.C. — tinerii de la Fabrica 
..Oltul" reușesc să valorifice cu 
bune rezultate în producție, in 
viața de întreprindere în gene
ral. resursele acestei forme de 
activitate, din păcate in
suficient. întrebuințată. ..desco
perită" chiar, de către comitetele 
U.T.C. din alte unități din ju
deț. Au fost obținute în acest 
sens. în ultima perioadă, succe
se deosebite în întrecerea „Tine- 
letuj — factor activ in îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen", in soluționarea unor 
probleme legate de îmbunătă
țirea disciplinei, reducerea fluc
tuației de cadre, inițierea de 
originale concursuri profesionale 
intre organizații.

...Ne aflăm în secția filatură ; 
aici acționează organizația U.T.C. 
numărul doi. Simpla enumerare 
a multiplelor panouri, anunțuri, 
grafice existente aici ni se pare 
semnificativă : criteriile concre
te conform cărora este inițiat 
un concurs al inovatorilor : alte 
două panouri cuprind : elemen
te privind rezultatele la zi cu 
câre organizația U.T.C. numă
rul doi se prezintă în întrecerea 
cu organizațiile din celelalte 
secții’și o serie de angajamente 
asumate individual de către ute- 
cisti. Efectuăm un sondaj ranid 
referitor la modul în care cotele 
înscrise, pe ultimul panou co
resound realității. Rezultat : 
toate cele trei uteciste, L. Don- 
ciu. M. Peter și B. Vass, ale ea
rn- nume si angajamente se 
aBau înscrise pe panoul, roșu — 
albastru, si-au îndeplinit — cu 
promptitudine datoria. Si ace
leași tinere și-au asumat noi 
angajamente peste norma de lu
cru pe luna august (normă care

estg superioară ea Însăși normej 
planificate).

— Cînd va fi instalat panoul 
pe care Vor fi înscrise șl aceste 
angajamente ?

Răspunsul secretarei U.T.C. pe 
organizație, L. Pali, sosește 
prompt, mult mai prompt decit 
mă așteptam. însoțit de un zim- 
bet discret.

— Panoul la care vă referiți 
a și fost realizat, imediat, după 
adunarea U.T.C. de miercuri, și 
se află aici, deasupra ringurilor 
din stingă dv.

într-adevăr așa este : literele 
albe, decupate de o mină pri
cepută. se lasă parcă mingiiate 
de privire : cele trei uteciste iși 
propun de data aceasta să de
pășească fiecare planul lunar cu 
unu la sută, ceea ce reprezintă 
un plus individual de două kilo
grame de fire zilnic !

— Ne-am obișnuit să avem 
permanent în față, la locul de 
muncă — opinează utecista Ma
ria Vulcan — sarcinile de mun
că pe care trebuie să le reali
zăm. angajamentele asumate in 
adunările U.T.C., problemele cu
rente legate de disciplină sau 
economii. în acest mod fiecare 
se simte stimulat intr-un fel 
deosebit să muncească mai bine, 
să obțină rezultate „competiti
ve" față de cele atinse de cole
gii din secția in care lucrează 
sau din celelalte secții. -Emisiu
nile pe tema „economiilor", de 
pildă, prezentate de către stația 
de radioamplificare — în care 
comitetul U.T.C. comunica mo
dalități concrete de a acționa — 
au determinat o adevărată cam
panie pentru economisirea mate
riei prime în secție ; rezultatele 
atinse de noi au determinat 
preocupări și acțiuni imediate 
în acest sens și in cadrul orga
nizațiilor cinci și șase țesătorie.

...în fața unei caricaturi aflate 
la gazeta satirică din secția 
țesătorie zîmbesc fără să vreau : 
liniile desenului în care este 
„prins" chipul unui întîrziat 
sînt destul de stîngace.

— Aveți tot dreptul să zimbiți 
— îmi spune secretara organi
zației U.T.C. Rozalia Szasz — 
dar să știți că aceste caricaturi 
au contribuit serios la eliminarea 
aproape completă a absențelor 
și întîrzierilor. care, cu puțin 
timp in urmă, făceau ca rezulta
tele secției să nu fie cele maxi
me.

Aceeași este situația și în ca
drul organizației U.T.C. numă
rul nouă, „mecanic șef", al cărei 
colectiv și-a propus să-și spo
rească aportul in realizarea ope
rațiilor de autoutilare. urmind 
să execute, pină la sfirșitul a- 
cestui an, lucrări in valoare de 
peste 50 000 lei peste plan. 
Aflăm că îndeplinirea acestui 
angajament este posibilă si dato
rită faptului că o anumită fluc-

tuație. existentă cu ci leva luni 
in urmă aici, a fost eliminată. 
Comitetul, in colaborare cu or
ganizația U.T.C. din secție, a 
realizat și difuzat cîteva emi
siuni radiofonice speciale. Au 
fost larg popularizate condițiile 
și perspectivele de care dispune 
întreprinderea, Secția, b-au acor
dat consultații radiofonice cîtor- 
va tineri care intîmpinau greu
tății deosebite ; nu a fost ocolită 
nici prezentarea unor dificultăți 
existente încă in activitatea 
secției ; ca și in adunările 
U.T.C. — de fapt. în continuarea 
discuțiilor purtate acolo — pro
blemele au fost abordate realist, 
tinerește. Și roadele acestei du
ble munci de propagandă nu au 
intirziat să apară : astăzi nici 
unul din tinerii cu care am 
discutat nu se mai gindește să 
părăsească unitatea, colectivul 
in care a deprins meseria de 
strungar, frezor sau lăcătuș.

— Recent — ne declara secre
tara comitetului U.T.C., Elisa- 
beto Torok — am lansat două 
interesante concursuri : deși 
factura lor era deosebită (pri
mul se referea la o întrecere de 
scurtă durată intre secții, eu 
obiective precise, privind ridi
carea productivității muncii și a 
calității ; cel de al doilea iniția 
o întrecere de bună gospodărire 
intre camerele căminului între
prinderii), am socotit că ambele 
inițiative vor Întruni o mai lar
gă participare, se vor bucura de 
mai multă atenție, dacă vor fi 
susținute de o muncă de agitație 
audio-vizuală corespunzătoare. 
Și nu am greșit : informările ra
diofonice și panourile cu crite
riile de concurs, au contribuit 
substanțial la reușita desfășură
rii celor două inițiative, prima 
dintre ele fiind apreciată în mod 
deosebit de către, conducerea 
unității.

Desigur ar mai fi lucruri de 
spus despre modul in care comi
tetul U.T.C. de la Fabrica „Ol
tul" .desfășoară munca de agita
ție audio-vizuală. Credem că 
faptele prezentate de investiga
ția noastră ii demonstrează in 
suficientă măsură viabilitatea, 
eficiența. Ele ni se par, de ase
menea, elocvente pentru că 
reflectă implicit varietatea pre
ocupărilor, a inițiativelor Înscri
se pe agenda de lucru a comi
tetului U.T.C., modul în care 
desfășurarea acestora mobilizea
ză și interesează masa uteciști- 
lor, contribuie la rezolvarea unor 
probleme majore ale întreprin
derii în care muncesc. Este 
vorba, cu alte cuvinte, despre o 
experiență pe care o recoman
dăm și altor comitete U.T.C., pe 
care ne-ar face plăcere să o 
aflăm și în cit mai multe uni
tăți.

B. ANDREI
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Instantaneu din Arad.
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pe DunăreO zi
Cu vreo zece ani în urmă, 

pe cînd terminam de colindat 
niște „Urme și poteci" ale 
Tării de peste Olt, coborînd 
dinspre înălțimile pline de 
iezere ale Parîngului, m-am 
întîlnit cu fluviul chiar la 
poalele Cernei, adică acolo 
unde el respiră o clipă ușu
rat de lupta dusă mai sus 
cu defileul carpato-balcanic și 
își .strunește valurile parcă 
pentru un imn.

Țin minte cum privindu-i 
curgerea maiestuoasă, m-am 
simțit fericit că-mi fusese dat 
să mă întâlnesc cu el exact 
acolo unde mileniile săpaseră 
cele mai tulburătoare pagini 
de istorie (stranie simbioză 
dintre om și natură) și unde 
începeau să se scrie noi și 
parcă mai spectaculoase pa
gini de istorie.

Și mă întrebam atunci, în
fiorat de semnele unei alte 
istorii a fluviului, să fie oare 
adevărat că apele lui se vor 
înălța aici zăvorite într-un 
lac lung de 150 km și o că
dere amețitoare a acestora de 
15 milioane litri pe secundă 
va da naștere la multe mi
liarde de kW de energie ? 
Să fie adevărat că se vor

excava aci. peste 20 de milioa
ne de m.c. de păinînt și rocă . 
și vor fi turnate pe fundul 
apei mai multe mii de mc 
de beton ?...

Atît planul cît și dimensiu
nile mi se păreau ■ fantastice. 
Străbătând străzile tihnitei Or- 
ș ave,'sub cate se-aflau ziduri
le petății străvechi. Dierna, tot , 
nif-mi venea să cred că apele 
fluviului vor crește pină gus 
în preajma zidurilor Vodiței, ■ 
ctitorie a Basarabului. Vlaicu 
Vodă. :

Cei zece ani care au trecut, 
și-au '.puț,' deja amprenta, lor 
istorică, au răsărit acolo cetăți 
de lumină a căror forță și 
frumusețe depășește pină și 
fantezia, Sus în vîrful munte-. 
lui au răsărit șosele de. 
asfalt sprijinite pe arcuri de,

ÎNSEMNĂRI

BĂTĂLIA PÎINII
(Urmare din -pag. I) 

ționează la Șeica Mare, Buia, 
Mihăileni, Bănea, Broșteni fi m 
alte coopgrtifipe .agricole de pro
ducție. Smt zilnic preZenți fie la 
manevrarea -sacilor sus pe com
bine. fie la încărcatul și trans
portul lor în hambare, la elibe
rarea terenului de baloți, fie la 
slrîngerea furajelor. La Mihăileni 
sînt 110 brațe tinere care nu cu
nosc odihna. La Retiș, la ferma 
de stat aparținînd I.A.S. Ruja, 
i-am întîlnit pe Ana Barbu și Ilie 
Gusea, ambii studenți, unul la 
Iași, la științe economice, altul 
la Facultatea de matematică-in- 
formatică din Brașov.

— Nu putem sta deoparte ai 
cum cînd „fierbe" satul — ne 
mărturisește Ilie Gusea. Mai ales 
că prin părțile noastre unitățile a- 
gricole nu au în perioadele de 
Vîrf brațe de muncă suficiente, 
l.a fel au făcut multi colegi 
de -ai noștri veniți în vacanță in 
satele natale.

I.a aceeași chemare, răspunsul 
tinerilor mecanizatori a fost sim
plu : „Toți cei care lucrăm pe

combine, nu vom înceta lucrul la 
lăsatul serii, ci-1 vom continua 
încă. 4—5 ore cu plugul, la exew 
cutatul arăturilor și însămințarea 
culturilor duble". In schimb pre
lungit lucrează toți mecanizatorii, 
numai așa reușindu-se menține- 

'rea unui decalaj strîns între su
prafața de miriște și cea arată și 
însămînțată.

Prezența tinerilor se face sim
țită și în alt domeniu în care 
imperativul momentului este ope
rativitatea : investițiile. La ferma 
Soroștin a I.A.S. Axente Sever 
lucrează 30 . de elevi de la șco
lile profesionale aflați în vacanță 
și tineri din organizația U.T.C. a 
întreprinderii. Obiectivul — con
struirea a două noi grajduri de 
taurine de mare capacitate, mo
derne, care vor trebui să adă
postească animalele încă din a- 
ceastă. toamnă. Atît beneficiarul 
cit și constructorul au apreciat în 
mod deosebit contribuția lor. Și 
in alte puncte ale județului se 
acționează identic. :

IALOMIȚA : Concurs utecist 
„Cel mai bun executant de 
arături".

Este noul concurs pe care or
ganizația județeană U.T.C. l-a 
lansat în vederea stimulării parti
cipării tinerilor mecanizatori la 
efectuarea arăturilor de vară, lu
crare principală acum in grînarul 
țării. „Ne-au îndemnat la acest 
concurs rezultatele foarte bune 
obținute în precedentul „Cel 
mai bun combinier", care s-a 
bucurat de un mare succes în 
toate cele 27 de stațiuni pentru 
mecanizarea agriculturii și 24 de 
întreprinderi agricole de stat din 
județul nostru — ne spunea pri
mul secretar al comitetului 
județean U.T.C.. tovarășul Ro- 
mus Țolea. Faptul că în județul 
Ialomița recoltatul griului s-a 
terminat înainte de data stabi
lită se datorește fi contribuției 
sporite a. mecanizatorilor combi- 
nieri aflați în întrecere".

Cei 51 de cîștigători.ai. compe
tiției secerișului au fost la sfîr- 
șilul săptămînii trecute înti-ii

excursie pe Valea Oltului, la Pi
tești, Cîmpulung Muscel, Tîrgo- 
viște drept, răsplată pentru mă
iestria și hărnicia dovedite în 
campanie . De-ahia reîntorși, ei 
s-au alăturat celorlalți colegi 
pentru a ataca și celălalt titlu pus 
în joc. „Întrecerea tinerilor echi
valează cu depășirea zilnică a 
normelor de arătură, oferindu-ne 
nouă, specialiștilor, posibilitatea 
stabilirii și aplicării fără greu
tăți a tehnologiei viitoarei culturi 
de grîu“ — ne mărturisea toca-* 
rășul Ion Cristea, directorul ge
neral al Direcției agricole jude
țene. Din zori și pînă în noapte, 
Vasile Matei, Nicolae Petracbe, 
Dumitru Preda la Ciochina. Ion 
Păunescu, Iulian Grecu, Constan
tin Măciucă- la Perieți și atîția 
alții ca ei la Muntenii-Buzău, 
Gheorghe Doja, Scînteia, Iazu, 
Mircea Vodă, Dragalina, Făcăeni, 
Vlădeni și pe tot întinsul Bără
ganului ialomițean, lucrează 
intens cu plugurile, cu discurile, 
pentru ca în cel mai scurt timp 
negrul, brazdelor proaspete, să fie 
atotcuprinzător.

oțel și beton, și e atîta liniște 
și măreție, atîta. strălucire in
cit m-am întrebat și încă mă 
întreb: cum de sint atît de 
puține excursiile organizate 
pe marele fluviu ?...

Vasul cu care călătoream la 
vale, spre Deltă, nu era unul 
rapid — deși dint cîteva din 
acestea în țară limitate la o 
tură prea scurtă. Galați-Deltă. 
Puntea de jos, largă și primi
toare, rade valurile, iar sus la 
proră e un restaurant. Dar nu 
găsesc nici un loc liber, ast
fel că urc pe „puntea vîntu- 
lui" și admir în liniște pers
pectivele de pe stingă ale 
apei care mă Incintă. Din 
cînd în cînd, atunci cînd pă
durile de sălcii se mai răresc, 
vin parcă înspre noi întinsele 
lanuri de floarea-soarelui. Le 
admir și-mi place să le com
par în gînd cu niște colum
ne antice, iar fluviul ne duce 
la vale, calm. îndemnînd. 
parcă la meditație. Și iar mă 
întreb cum de rămîne lotuși 
acest drum sublim și tocmai 
pentru că e unul de apă, încă 
neasaltat de turiști ? Din loc 
in loc fluviul își trimite apa 
pe canalele largi și știi dina
inte că o nesfîrșită rețea de 
conducte o va purta spre 
zecile de mii de hectare ale 
recoltelor 1 Din loc în loc 
fumegă înaltele coșuri ale fa
bricilor, ale uzinelor și oom- 
hinatelor. Adică tot istorie. 
Cîte-o armată de combine

aurii se pierd în cîmpiile du
nărene iar noi, cei de pe vas, 
știm că1 în urma lor miriștea 
va. fi răscolită de o altă ar
mată, cea a tractoarelor, pei
saj care ține tot de istorie, 
o istorie la fel de interesantă 
ca aceea a fluviului și care, 
pentru, ă fi scrisă, a avut 
nevoie de timp, nu atît de 
lung precum cel depus de 
îndârjirea fluviului să străba
tă arcul muntos dintre Alpi și 
Garpați și mai apoi cel car- 
pato-balcănic, dar totuși isto
rie. In fața Galaților ne intlm- 
pină silueta albă a, unui vas 
rapid, „Săgeata", unul din ce
le de oare aminteam măi îna
inte. Tot-ac'i-facem și popas, 
și nu întâmplător, fiindcă ora
șul. Galați arborează de, câtva 
timp la malul dunărean două 
vase, pe care au fost amenaja
te doiiă restaurante și chiar 
un hotel.

Un cuvînt de laudă colec
tivului de tineret care servește 
pe acest restaurant plutitor, 
colectiv condus de cel mai 
tînăr responsabil gălățean, 
studentul Dan Chiriac.

Faleza fluviului la Galați, 
cea mai înaltă de altfel de pe 
tot cuprinsul dunărean, e și 
una din cele mai frumoase, 
dar edilii mai au, totuși, de 
lucru la această splendidă 
panoramă dunăreană. M-aș 
referi mai cu seamă la ab
sența totală a unor coboriri 
în trepte a potecilor dintre 
șoseaua de sus și aleea de pe 
malul apei, și la absența ga
zonului care, chiar aci, lingă 
valul generoasei ape, se pre
zenta prea ars de soare. Și 
m-aș mai, referi la aspectul 
bătrînului port a cărui in
cintă e mult prea uitată și 
prăfuită

Mai jos de Galați, coborînd 
spre mirifica Deltă, defilam 
pe lingă pescăriile și docu- 
lile cunoscute și mai apoi pe 
lingă cel mai mare combinat 
de oțel al țării. Combinat 
care înseamnă tot istorie.

Nu departe, la lsaccea, tre- 
cînd pe Ungă rămășițele 
fostei cetăți antice, Noviodo- 
hUm care indică cel mai răsă
ritean punct al culturii celti
ce din țara noastră, ne vom 
aminti că exact aci a poposit 
în anii 541 î.e.n. regele Da
rius al perșilor cu oastea lui, 
pe valuri, împotriva sciților.

N. D. CARPEN

A FACE
COMERȚ
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Comerțul nostru 
face pași uriași. 
Spre bine. O con
statăm cu plăcere 
fiindcă dacă e ade
vărat că sensibilita
tea poeziei unei 
națiuni reprezintă 
gradul ei de spiri
tualitate, tot așa în 
lumen moderna co
merțul devine in
voluntar 'prisma 
prin care se des
compune în Culo- 
rile-i adevărate gra
dul de civilizație a 
unui popor. Iată de 
ce, ori de cite ori 
descoperim o firmă 
frumos amenajata, 
iiwitindu-ne într-un 
magazin curat, bine 
aprovizionat, cu 
personal calificat și 
amabil trăim satiș- 
facția de a fi întil- 
nit oameni 
știu să 
omul. Nu un 
oarecare, cu un 
numit nume, 
omul în. general.

Asemenea lucră- 
’ tori în, comerț sînt 

astăzi tot mai mulți 
. și ei urcă, pot zice, 

an de an treptele 
profesionalității și 

; înțelegerii rostului 
lor. Totuși, despre 
deservirea în co-

■ merț, mai exact 
despre știința de a

: face comerț,, se. cere 
vorbit des, cu insîs-

• tență, iar acolo 
unde e cazul spu-

• nînd deschis lucru- 
rilor pe nume,

■ bine, sau de 
Nu voi uită,

• exemplu, cîteva în- 
; timplări petrecute
■ anul trecut, pe la 

mijlocul lunii sep-
• tembrie. Aveam 
; niște oaspeți la
■ București și fiindcă 
. nu văzuseră nici- 
; odată Marea Nea- 
, gră, i-am urcat în- 
; tr-o mașină și am 
- plecat cu ei spre 
' Constanța. La „Po- 
. pasul Sinești" m-am 
; oprit să le ofer o
• cafea. Era ora 11 

dimineața și eram
■ singurii clienți. Aș- 

teptare enervantă,
i dar iată în sfîrșit 

chelnerul, li spu-
• nem ce vrem. El 

pleacă, noi rămî-
■ nem. Și rămași sin- 

tem trei sferturi, de
■ oră măsurate
, ceasul în mină. In- 
' tru să văd ce
. întîmplă : pe ferăs- 
’ truica de la bucătă- 
'■ rie întreg personalul 
; se zărea, cu super-
■ grașii săi bucătari în 
; frunte, mîncînd de
• rupea pămîntul.

Chelnerul înfuleca
■ și el de zor. De ca- 

fea uitase (afară aș-
• teptau trei clienți, 
; singurii la ora a-

ni

care 
respecte 

om 
a- 
ci

De 
rău. 
spre

cu

se

ceea). Mai departe, 
la campingul de 
Ungă Slobozia. Ce
rem pepsi. „Știi, îmi 
spune unul din in
vitați, roagă să
le servească în sti
cle". Și în timp ce 
îmi spunea asta îm
pinsese la o parte 
tava cu pahare „cu
rate". Pe pereții lor 
murdărie și urme 
de ruj. Intru să-mi 
exprim nemnlțutni- 
rea unui barman 
care, stătea aplecat 
sub tejghea. Cînd 
se înalță să mă as
culte văd crescînd o 
dată cu el un șorț 
ce îi atirna sub 
bărbie și pe care 
fuseseră colecționa
te, se pare, toate 
zoile din lume. în
treb, deci, de res
ponsabil. „Eu sînt 
responsabilul...", îmi 
zice. Cum explica 
el situația ? „A tre
cut sezonul . de 
vară", zicea. . Am 
uitat deci să spălăm

nepahareKf,- să 
dăm la scrobit șor
țurile.

. ...Am trecut
nou, recent, pe 

•aceleași unități. Lu
crurile mi s-au pă
rut mult mai hune. 
Dar vor rămîne 
așa ?. Puii întreba
rea fiindcă atitudi
nea respectuoasă 
pentru om măsura
tă în „sezoane" a- 
rată o evoluție min
cinoasă a individu
lui, o civilizației 
surogat.

Dar a face
merț înseamnă, de
sigur , mult mai
mult (sau mai mul
te). Reamintesc, in
tre altele, adevărul, 

o 
bun 
încă 
care 
pro-

din
la

co-

decenit deja 
axiomă, că un 
comerț se face 
din fabricile 
produc obiecte 
puse spre vinzare. 
Acest adevăr spune 
că acel care produ
ce este tot atît de 
mult un om al co
merțului, ca și mi
ile de lucrători din 
rețelele de magazi
ne din întreaga 
țară, disjurteția din
tre unii fi alții du- 
cind uneori la pa
gube notabile și re
gretabile pentru 
stat, cît fi pentru 
cetățeni. Și ca să 
dau un exemplu că 
disjuncții de acest 
fel continuă încă 
să existe, să produ
că pagubele de: 
care vorbeam, voi 
cita cazul nedreptă
țitului aparat de ra- 
dio-auto „Sinaia". 
Pornind de la tiu 
caz concret am cu
noscut și discutat

personal situația 
cestui produs 
Uzinelor „Electro
nica". Un aparat li
vrat fără probe, gă
sit defect de coope
rativa de specialita
te, cumpărătorul 
fiind trimis cu el la 
reparație după un 
sfert de oră de la 
ieșirea din maga
zin. Directorul co
mercial al Uzinelor 

‘ „Electronica" arată 
pur și 
pefiat. 
be ?
rești ?, 
dînsul.
te. Nici un aparat 
îp garanție nu se << 
vinde nicăieri în 
lume fără probe 1“ << 
Invitat, totuși, să D 
întrebe telefonic << 
dacă aceste probe a 
se efectuează cal y 
puțin la magazine- X 
le mari „Victoria", $< 
„București" „Vul- L 
turul de mare", y 
„Favorit" etc. stu- 
pefacția domniei y 
sale crește (lipsa d" ?' 
probe fiind doar 
lacună a desface!, 
defecțiuni serios 
apărînd și în siie 
mul de control d<-. 
calitate, ca fi in 
sistemul de monta
re, uzina tiepunînd 
nici pînă azi la dis- 
poziție un prospect < 
lămuritor privind x 
deparazitarea etc.) <■ 
Creștea stupefacția x 
tovarășului director, << 
dar și a noastră X 
oizaci de stupe- <■ 
facția dineului, Z 
fiindcă aparatul a <■ 
început să se pro- z 
ducă acum aproape y 
5 ani, vînzarea lui z 
nu merge prea bine y 
— nu din ihuza ca- 
lității, în primul V 
rînd — iar domniile < 
lor, producătorii, t/u z 
au trecut o singură <• 
dată în această ju- z 
nuitate de deceniu <' 
prin magazinele Ca- G 
pitalei, să constate z 
cum se respectă y 
contractul uzinei cu X 
comerțul. y

Jumătate de de- z 
ceniu I Nu este, în- y 
tr-adevăr, stupe- 
fiant ? „Noi sintem <■ 
producători, nu vin- z 
zători", mi s-a spus, $< 
mai direct, mai pe z 
ocolite, în uzină, y 
„Iar noi vindem, Z 
tovarășe, nu produ- y 
cern", mi s-a spus z 
la magazinul „Fa- y 
vorit". <<

...Mulțumim fi; y 
cele cuvenite (acum z 
nerostite) și la unii 
fi la alții să le fie!, y 
trebuie să zicem ' 
noi, cei ce cumpa 
răm.

simplu știi- 
„Fără ' prn- 
Din Bu cu
tat întreabă 
Nu se poa-

EUGEN
FLORESCU

I
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Guadalajara. 
Primul joc

Guadalajara... 2 iunie 1970... Vestiarul de la Estadio Jalisco. 
Stăm de vorbă pentru ultima oară înainte de începerea jocului 
cu Anglia. Băieții sint tăcuți, puțin crispați, conștienți de difi
cultatea misiunii lor. Caut să-i liniștesc, să le insuflu incredere 
In forțele lor :

— Jucăm așa cum am discutat, calm, ordonat, cu multe pase, 
urmărind să tăiem ritmul englezilor. Jucăm cum ne convine 
nouă, nu dansăm după muzica lor. da ? Se cere prudență, multă 
prudență în apărare. Scopul nostru. în primul rînd, este să nu 
primim gol. Și-apoi, să construim ca să dăm noi gol !

Pornim spre teren. Auzim fluierături. A apărut echipa Angli
ei, cu toți titularii anunțați : Banks — Newton, Cooper, Mullery, 
Labone, Moore, Lee. Ball. Charlton, Hurst și Peters. Urcăm 
tieptele tunelului. Chipurile încruntate ale băieților se destind. 

Sintem întimpinăți cu aclamații. Zărim steaguri care se agită. 
Iată și drapelul țării noastre.-Echipele sint chemate la mijlocul 
terenului. Se cintă imnurile. Apoi fotoreporterii năvălesc din 
toate - părțile det'lanșindu-și „armele". In sfîrșit. arbitrul Lau- 
raux fluieră începutul partidei. Este ora 16. Ne așezăm pe banca 
de la marginea terenului : Ion Balaș, Emerich Vogi, eu, dr. To- 
mescu, maseurul Tudose și rezervele : Răducanu, Deleanu. Gher- 
gheli, Neagu și Dan Coe. Ceilalți, Doinide, Dobrin, Tufgn, Pes- 
caru, Ivăncescu și Gornea șe. află in tribune.?. ' >

Tatonare prudentă de o parte și de ălta. Dar după două mi
nute, atacul nostru zvicnește spre poarta l.ui Banks. Dumitrache 
fentează un adversar, centrează rapid la DembroVschi. dar 
acesta intirzie finalizarea... Doamne ! Cum a putut rata din 
astfel de poziție ? In minutul 2 am fi condus Anglia cu 1—0 ! 
Emerich, înțelegi asta ? (Discuție cu Dembrovschi la pauză, in 
vestiar : „Spune, Dembo, cum ai reușit să ratezi din poziția 
aceea „unică „Mingea a venit atît de repede că nu eram pre-, 
gătit. Cînd am văzut în ce poziție mă aflam, îmi venea să-mi 
smulg părul din cap de disperare").

Jocul decurge la fel de prudent. Englezii sint „contrați" des
tul de viguros și nu îndrăznesc prea mult. Bobby Charlton acuză 
probabil și el căldura (plus 35 de grade), iar Ball care încearcă 
să se infiltreze de vreo citeva ori intilnește barajul Dinu—Lupescu 
și se mai potolește. Am ajuns la jumătatea reprizei. Radu Nun- 
weiller îl pune in cursă pe Dumitrache. ..Mopsul" se trage spre 
partea dreaptă și se hirjonește cu Cooper și Moore. Englezii vor 
să-l tamponeze, dar Dumitrache se strecoară printre ei ca un 
spiriduș. vizind careul da 16 metri. In ultima clipă, piciorul lui 
Moore il ..agață" evident și arbitrul acordă fault. încă un metru 
și Dumitrache ar fi pătruns in careu. A fost in orice caz o fază 
spectaculoasă „braziliană", care a sporit entuziasmul tribunelor. 
Sintem încurajați frenetic. Dar in loc să impunem un joc perpen
dicular spre poarta engleză, băieții furați de spectacol, acțio
nează mai mult lateral. Ar trebui să îndrăznim mai mult, doar 
am discutat lucrul acesta : ..Pasa repetată la mijlocul terenului 
trebuie să pregătească acțiunea rapidă de finalizare". Tătaru 
mă nemulțumește ! Nu își acoperă judicios zona și lasă un. 
spațiu viran pe unde englezii se plimbă nestînjeniți. Fundașul 
Cooper vine mereu în atac circuited cu balonul zeci de metri. 
Sătmăreanu se mișcă destul de greu. Dembrovschi aleargă mult 
înapoi, ca să astupe breșele. Dumitru e neobosit și el, iar Dinu 
distruge in ultimă instanță toate „comploturile" atacului englez. 
Dar deodată apare, ca din pămint. Bobby Charlton și șutul lui 
izbește bara lui Adamaqhe, făcîndu-ne să înghețăm ele emoție. 
Urmează imediat o torpilă ,i lui Peters, care se duce zbîrnîind 
pe lingă poarta noastră... Mi-temps ! Iată pauza atît de mult 
dorită după această repriză zbuciumată, netulburată, însă, de 
nici un gol...

Traversez terenul prin mijloc, alături de Ciogli baci care re
flectează : ,

— Ai văzut ? Tocmai cind credeam că englezii sint morți. au 
înviat. Cind nu te aștepți, atunci te trezești cu ei peste tine. 
Trebuie să fim foarte circumspecți și in repriza secundă.

Bineînțeles, fără prudență nu vom putea obține nimic.
Stau de vorbă cu Dumitrache, te vestiar :
— Foarte bine, te înțeleg. Ai vrut să arăți publicului ce știi. 

Dar trebuie să joci și pentru echipă.
— Păi nu joc. dom’profesor ?
— Foarte puțin. Trebuie să conlucrezi mai mult cu Dem

brovschi și Lucescu și să stinjenești fundașii adverși. Să urmă
rești toate mingile.

Vorbesc apoi și cu ceilalți și ii rog să se concentreze, să mar
cheze tot timpul adversarii.

Imediat după pauză, Ramsey il expediază in teren pe Wrighț 
în locul lui Newton. Insularii atacă mai decis, acum, dar nici 
noi nu stăm de lemn. Ieșim din „corset" de cite ori ni se ivește 
ocazia, iar Radu prinde un șut de Ia .30 de metri, care propulsea
ză balonul spre bara transversală a lui Banks. Englezul zvicnește. 
insă, ca un leopard și cu o arcuire miraculoasă, deviază in 
corner. Altă ocazie de gol, de astă dată, dintr-un șut tras prin 
surprindere. Dinu prinde chef să se angajeze in hora din fala 
porții engleze, dar îl chem la ordine, spre postul care i s-a în
credințat și de care trebuie să răspundă.

...Oamenii lui Ramsey iși impun jocul, iar acest Bobby disti
lează tot mai bine acțiunile la mijlocul terenului. Golul sosește, 
totuși, pe neașteptate, la o fază care nu prezenta un prea avan
sat grad de periculozitate pentru poarta noastră : Wright se in
filtrează pe dreapta, centrează la Bobby Charlton, iar acesta te- 
legrafiază balonul pe stingă la Hurst, aflat in paza lui Sătmă
reanu. Fundașul nostru insă ezită, nu sare la cap. cum ar fi fost 
indicat, ci lasă mingea să cadă în fața lui Hurst. Adamache iese 
ca să închidă unghiul crezind că Hurst va trage puternic. Dar 
acesta „șterge" doar mingea cu crampoanele și ea.se strecoară 
pe sub picioarele portarului nostru aflat în plin salt in aer. 
Deci, greșeala care a generat golul trebuie atribuită lui Sătmă
reanu. Cînd ai adversarul in față. în careu, nu mai lași balonul 
să cadă ! El trebuie „măturat" cit mai expeditiv ! Sătmăreanu ar 
fi avut această posibilitate dacă sărea la cap. (în vestiar Săt
măreanu se scuza astfel ; ,,Hurst era în fața mea. Credeam 
c-o să stopeze balonul și atunci il voi ataca decis. Dar el a exe
cutat. o preluare, și atunci totul a luat o altă turnură". Adarna- 
che : „Am vrut să ies din poartă să boxez mingea în aer. dar am 
văzut că Sătmăreanu se afla acolo și n-avea rost. Cind am 
văzut. însă, că Hurst l-a depășit pe Lajos și a pătruns, am ieșit 
imediat ca să-ț închid unghiul. Dar el in loc să tragă cu partea 

șiretului, a izbit balonul ușor cu virful ghetei și mingea s-a pre
lins pe sub mine, care mă aflam in săritură, cu picioarele în 
aer. Vă repet, dacă Hurst șuta cu forță, balonul s-ar fi izbit de 
corpul meu și golul ar fi fost evitat, mai mult ca sigur !“).

...După înscrierea golului, echipa a resimțit un șoc, dar și-a 
revenit și a început să joace mai decis. Introducerea lui Neagu 
(in locul lui Tătaru) a dat și mai mult avînt atacului nostru, dar 
zadarnic am mai galopat după egalare. Aveam acum picioarele 
mai scurte decît fiii Alblonului. Ni le retezase acel gol destul 
de stupid, dacă e să judeci la rece. Iar dacă Dembrovschi și 
Radu ar fi avut mai multă șansă în cele două ocazii, poate că 
am fi produs prima surpriză a. „mondialelor" și nici un condei 
n-ar mai fi așternut pe hirtie cuvintele acelea „temporizarea 
profesorului", care aducea a anatemă.

A urmat imediat conferința de presă. Băieții mă așteptau la 
autobuz. M-am prezentat gata să răspund la întrebările ziariș
tilor, dar unul dintre organizatori m-a atenționat :

— Mai întîi trebuie să vorbească „sir" Alf Ramsey.
— Poftiți, vă rog. Să vorbească.
— Dar „team-manager" Ramsey n-a venit încă.
— Si atunci ce trebuie să fac eu ?
— Să-1 așteptați !
— Eu nu aștept pe nimeni. Nu sint subalternul lui Ramsey 1 

Dacă doriți, dați-mi prilejul să răspund Ia întrebări acum, căci 
mă grăbesc.

— Imposibil ! Trebuie să-l așteptați. El a condus echipa în
vingătoare.

— Atunci vă rog să mă scuzați.
Am plecat imediat din sală și m-am îndreptat spre autobuz. 

Președintele federației noastre felicita echipa, considerînd în- 
fringerea nemeritată. Au venit și băieții care urmăriseră jocul 
din tribune și cu totii am pornit spre hotel. Atmosfera era 
destul de destinsă în autobuz. Exista o singură părere :

—Cum au câștigat ei. am fi putut ciștiga și noi. I-am supra- 
apreciat. Pe teren n-au fost atît de grozavi...

Seara, am revăzut jocul la televizor. Tricolorii comentau plini 
de vioiciune fazele.

Am revăzut cele două mari ocazii ratate de Dembrovschi și 
Radu, „slalomul lui Dumitrache" și golul înscris de Hurst. Săt
măreanu se lamenta :

— De ce n-am sărit la minge prima oară ?
Tirziu, pe la miezul nopții, ne-am retras in camerele de 

culcare. Băieții se dovedeau mult mai expansivi. Parcă se eli
beraseră de o povară care-i apasă. Dan și Rădueanu păreau 
foarte deprimați. „Tamango" renunțase la șotiile lui și asta, 
drept să spun, ne cam deranja. Băieții se obișnuiseră cu glumele 
lui. Uneori, ele se dovedeau necesare ca oxigenul, te mica noas
tră tabără.
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ATENȚIA CONCENTRATĂ
SPRE OBIECTIVELE PRODUCTIVE

nfvTiGalați Optimîsmul

constructorilor

Investiții de bună calitate, realizate în termen — 
obiectiv major al lucrătorilor din industrie

Ca pretutindeni in țară, in aceste zile 
toride pe șantierul Combinatului de lianți 
ți azbociment Cîmpulung-Muscel se lu

crează intens. Tinerii muncitori, prezenți 
in număr mare pe șantier, sint hotăriți să 
nu-și precupețească nici un efort pentru

a-și respecta angajamentul asumat - 
intrarea combinatului în funcțiune la ter

menul stabilit.
Foto : O. PLECAN

Am vizitat zilele acestea Șan
tierul naval unde trei construc
tori I.C.E.M.S.G., Grupul de 
șantiere lucrări hidrotehnice și 
Grupul de șantiere construcții 
industriale și agrozootehnice 
(I.C.A.Z.) au de executat pină in 
1977 investiții de citeVa sute de 
milioane lei. între obiectivele 
cele mai importante se află ba
zinul de armare nave 18 000 
tdw, capacități proiectate pen
tru execuția navelor oceanice de 
25 000 tdw, ce se vor produce 
pentru prima dată în acest șan
tier. docul uscat cu cameră de 
evacuare etc.

La bazinul de armare s-au bă
tut piloții de la uscat pină la 
clădirile existente, a început 
turnarea radierului pentru grin
da de rulare a macaralei de 20 
tone, s-a executat un perete de 
consolidare lung de 150 metri. 
Oamenii sint optimiști, dar acest 
optimism trebuie să aibă garan
ții ferme. Pentru că trebuie să 
spunem că există încă neajun
suri care fac ca termenele să 
fie depășite. Ritmul nu este încă 
cel care ar trebui să fie. se mai 
întîrzie, multe absențe și învo
iri, utilajele nu sint folosite la 
întreaga lor capacitate. în ceea 
ce privește bazinul de armare 
in ansamblul său, a fost rămas 
în urmă cu circa două luni. Sint 
rămase in urmă, de asemenea, 
lucrările de instalații de la pre
lungirea cheiului de armare, nu 
s-au montat tablourile electrice 
de racordare pentru alimentarea 
convertizoarelor de sudură. La 
un alt obiectiv, docul uscat cu 
cameră de evacuare, lucrările 
puteau începe cu două luni mai 
devreme dacă se făceați probele 
la coloana forată. Vinovați și 
vini — destule — și veșnicul 
procedeu de a se arăta unul pe 
celălalt cu degetul. Să ne oprim 
la cîteva aspecte, abordate in 
discuția noastră cu inginerul Fa
zekaș Lorand, șeful serviciului 
reparații-întreținere de la Șan
tierul naval.

— Greutăți am avut initial din 
partea Institutului de proiectare 
transporturi auto-nave și aerie
ne din București care a trimis 
foarte tirziu documentația pen
tru bazinul de armare. Normal 
trebuia să o primim in trimes

trul III al anului 1972. Pentru 
partea hidroterasamente ne-a 
sosit la 15 noiembrie, iar pentru 
instalații la... 5 martie 1973. în 
aceste condiții finanțarea s-a 
deschis la mijlocul lunii decem
brie. Un calcul sumar arată că 
această intirziere echivalează cu 
armarea unei nave in procent 
de 50 la sută nemaivorbind de 
faptul că întârzierea duce la di
minuarea capacităților de pro
ducție și se răsfringe asupra în
deplinirii sarcinilor de plan.

• Noi și însemnate succese au Înregistrat in ultima vreme 
constructorii de pe Șantierele noilor hidrocentrale de la 
Noapleș, Zigoneni, Băieulești, Minicești și Vilcele, aflate in 
diferite stadii de execuție pe riul Argeș.

Astfel, pe șantierul centralei hidroelectrice de la Noapteș, 
montajul turbinelor a fost încheiat cu 30 de zile mai devre
me, iar in prezent se desfășoară din plin lucrările de bobina- 
re a generatorului. Cu 30 de zile in avans față de grafice se 
află, de asemenea, lucrările de betonare a derivației hidro
centralei de la Băieulești, în timp ce la Zigoneni s-a înche
iat, cu 15 zile înainte de termen, montajul turbinelor și be- 
tonarea unei însemnate părți a viitorului lac de acumulare.

Un avans de 15 zile față de termenul planificat s-a înre
gistrat și la turnarea betonului și corpul barajului hidrocen
tralei de la Vîlcelc, precum și la betonarea clădirii centralei 
electrice de la Minicești.

• După patru luni de la începerea construcției, lucrările 
pe șantierul Filaturii din Gura Humorului se află in stadii 
avansate față de grafice. Prin construcția centralei termice 
s-au creat condiții ca utilajele să poată fi montate in hala 
principală de producție incă din iarnă, adică cu un trimes
tru mai devreme. Depășirea planului de investiții cu 1.2 mi
lioane lei, realizată pină acum, s-a obținut in cea mai mare 
parte pe seama creșterii productivității, indicator care a spo
rit in perioada amintită cu 4.5 la sută peste nivelul planificat.

• Colectivul șantierului Ișalnița al Trustului de construcții 
industriale Craiova, unitate care ridică obiectivele fabricii de 
îngrășăminte complexe de pe platforma chimică, a înscris în 
situațiile operative ale primelor 8 zile scurse din luna august 
realizări superioare cu 10—25 la sută nivelului mediu înre
gistrat zilnic în luna iulie. Succesul se datorește hotărîrii co
lectivului de constructori de pe șantierul amintit de a da via
ță chemării secretarului general al partidului privind inten
sificarea ritmului de lucru in lunile august și septembrie. 
Semnificativ apare faptul că de la începutul anului și pină 
acum acest colectiv a depășit sarcinile de plan cu 4 500 000 
lei. ciștigind avansuri de 1—4 luni față de. prevederile în
scrise in graficele unor importante obiective.

l

Iată și un alt exemplu care 
demonstrează că termenele de
venite lege sint încălcate chiar 
dacă se găsesc justificări, chiar 
dacă se caută și se găsesc vino
vății. Pentru ca lucrările din eta
pa a doua să se desfășoare in 
ritm susținut, trebuie eliberată 
zona prin mutarea unui depozit 
de combustibil pe un alt' tera- 
sament. I.C.A;Z.-ul. după cum 
ne confirmă inginerul Traian 
Frenghel, șeful șantierului nr. 3. 
a primit proiectul foarte tirziu, 

abia acum 20 de zile. Proiectul a 
fost realizat de Institutul de 
proiectare construcții mașini din 
București. Nu este insă sin
gurul vinovat. După cum ne 
relatează tovarășul Anatolie Me- 
hic, secretarul comitetului de 
partid de la Șantierul naval, 
vinovat este și beneficiarul care 
n-a rezolvat din timp această 
problemă.

In alte cazuri o anume înce
tineală din partea Șantierului 
naval a creat la rindul ei greu
tăți constructorilor. ..Au fost ca
zuri. spune inginerul Fazekaș, 
cind am rezolvat cu intirziere 
observații juste ale constructo
rilor'. Ni se dă și un exemplu: 
o intirziere de trei săptămini in 
cazul halei de asamblat nave de 

.25 000 tdw a făcut ca o insem- 
nată cantitate de construcții me
talice să nu se monteze.

Spuneam că se fac eforturi 
pentru recuperarea timpului, 
pentru devansarea lucrărilor. 
Dih păcate, uneori în calea lor 
se ridică adevărate bariere. 
Grupul de șantiere lucrări hi
drotehnice Constanța trebuia 
să trimită in luna mai draga 
..Marea Neagră". Draga a sosit 
abia in a doua jumătate a 
lunii iunie, intirziere care echi
valează cu forarea a cel puțin 
45 000 m.c. pămint. A sosit, dar 
nu se poate folosi în permanen
ță. Acum, de 10 zile este defectă. 
Tot defectă a fost și în perioada 
25—30 iulie, timp in care s-ar 
fi putut fora 8 000 m.c. pămint. 
Draga fluvială trimisă de ace
lași partener, tot cu o intirziere 
de o lună și jumătate, a stat și 
ea defectă in perioada 1—8 iulie. 
Nu sint însă singurele exemple. 
Trebuie luate insă măsuri pen
tru recuperarea timpului. Fie
care lucrare să se execute in 
grafic, constructorii să lucreze 
in trei schimburi, I.C.AZ.-ul, 
care are pe acest șantier două 
grupe de constructori, să nu
mească un coordonator care să 
sincronizeze toate lucrările. în 
același timp este necesar un 
control mai riguros din partea 
beneficiarului și în primul rînd 
al inginerului Fazekaș. în sar
cina căruia se află investițiile.

LIDIA POPESCU

DAR SA NU UITAM NICI CĂMINELE PENTRU 
CEI CARE LUCREAZĂ LA NOILE CAPACITĂȚI!
auiaijiii» Termenul
inițial poate fi 

respectat
Continuînd investigațiile pri

vind ritmul in care ,se desfă
șoară lucrările de construcție a 
unor cămine muncitorești, 
ne-am oprit. in Capitală. la 
cele două noi cămine ai căror 
beneficiari vor fi tinerii mun
citori de la Uzina ..Semănă
toarea".

înainte chiar de a prezenta 
citeva din cauzele cotei sub aș
teptări la care se. situează lucră
rile acum, ..divulgăm" concluzia 
anchetei noastre. După cum a 
rezultat din investigațiile desfă
șurate la nivelul întreprinderii 
proiectante (Institutul Proiect 
București), al beneficiarului (Se
mănătoarea). al Consiliului 
popular municipal București și 
chiar al unității constructoare 
(întreprinderea „Granitul"),
există posibilitatea ca cele două 
cămine să fie totuși gaia la 
termenul prevăzut inițial ! Să 
trecem însă la analiza faptelor.

Considerăm, in. primul rînd, că 
printre cauzele care au,determi
nat predarea cu intirziere a pro
iectului se înscrie și insuficienta 
preocupare (observația este va
labilă și in general) și pentru 
amplasarea judicioasă a cămine
lor : în cazul de .față s-a renun
țat succesiv la două variante de 
amplasare, abia a treia — situa
tă în strada Dîmboviței 9—11 — 
fiind adoptată ca definitivă. A- 
ceastă opinie este de altfel îm
părtășită și de către arhitectul 
șef ai Capitalei, Tiberiu Ricci, 
de către directorul tehnic al 
I.P.B., Mircea Dima. Acestui as
pect i se adaugă’ și poziția re
zervată. reticență, a întreprin
derii constructoare. „Granitul". 
Aceasta a refuzat să execute, mai 

iutii, proiectul in varianta parter 
plus zece nivele, deși — după 
cum ne-au declarat factori- din 
conducerea unității amintite — 
lucrul era posibil, presupunînd 
însă eforturi „mai deosebite". 
Veto-ul a generat un nou inter
val de timp nefolosit pentru ri
dicarea propriu-zisă a construc
ției, care a fost necesar I.P.B. 
pentru a realiza un nou proiect 
parter plus patru etaje. Dar și 
acest proiect, odată terminat, nu 
a Întrunit ...sufragiile întreprin
derii „Granitul". Aceasta soli
cită un... alt proiect, pe structură 
„construcții de locuințe" și nu 
„construcții sociale". Nici între
prinderea beneficiară și nici- cea 
constructoare nu sint însă de a- 
cord cu această observație. Și 
„caruselul tergiversărilor", al 
săptăminilor de lucru nefolosite 
continuă...

Care este situația în momentul 
de față in șantier ? Lucrările au 
început, insă ele se desfășoară 
pe spezele constructorului (care 
așteaptă în continuare modifica
rea amintită a structurii proiec
tului). ...contrar normelor, lega
le ! Motivul : finanțarea in ban
că a lucrării nu a fost încă des
chisă. Explicația : neconcOrdanța 
termenelor de punere în func
țiune a căminelor (15 aprilie 
1974, pretenția întreprinderii 
..Granitul", față de 31 decem
brie 1973, prevăzut în contract). 
Care sint cauzele pentru care 
„Granitul" nu iși asumă onora
rea termenului stabilit inițial ? 
Intervalul de timp rămas pină 
la 31 decembrie este, considerat 
insuficient pentru realizarea lu
crării (Cine poartă insă o mare 
parte din răspunderea pentru 

faptul că atacarea sa a început 
cu atita intirziere, dacă nu însăși 
întreprinderea „Granitul" ? !). 
De asemenea, constructorul — 
deși lucrul constituia una din 
atribuțiile sale legale — nu s-a 
preocupat din timp pentru asi
gurarea utilajelor necesare cen
tralei termice cu care este pre
văzut proiectul ; or, procurarea 
acestora pină la sfirșitul anului 
este destul de dificilă. Să adău
găm incă o observație : ritmul 
de lucru actual nu este sufi
cient pentru a permite încheie
rea lucrărilor pină la 31 decem
brie a.c.

Dată fiind această pasivitate 
colectivă, ne permitem, pe baza 
observațiilor anchetei noastre, 
să sugerăm celor in drept cîte
va direcții de acțiune concrete 
care pot și-trebuie să ducă la 
depășirea situației actuale.

întreprinderea „Granitul" tre
buie să renunțe măcar acum, 
in ceasul al doisprezecelea, la 
pretenția refacerii proiectului in 
structură „construcții de locuin
țe"; pretenție de altfel absolut 
arbitrară, deoarece — așa cum 
recunoștea chiar conducerea u- 
nității — nu există in momentul 
de față nici o prevedere legală 
care să reglementeze construcția 
de cămine in acest fel.

De asemenea, pentru ca desfă
șurarea lucrărilor in șantier să 
intre, in sfirșit. in deplină lega
litate și să poată căpăta și efi
ciența. ritmul dorit, trebuie des
chisă finanțarea în bancă. Desi
gur că aceasta presupune accep
tarea termenului de dare in fo
losință prevăzut inițial. Facem 
această propunere deoarece lu
crul este posibil.

— întreprinderea ..Granitul" — 
ne declara un cadru cu mare ex
periență în munca de construc
ții, arhitectul Aurel Căciulă, șef 
de sector la I.P.B.. — are toate 
condițiile să încheie această lu
crare in timp util, la data pre
văzută în contract. Un exemplu 
concret în sprijinul celor afir
mate il oferă, de pildă, Fabrica 
de prefabricate „Militari", care 
— printr-o mai bună organizare 
a lucrului — reușește în mod 
frecvent să realizeze construcții 
asemănătoare în intervale de 
timp tot atit de scurte sau chiar 
mai scurte, decit cele cu care 
este confruntată acum întreprin
derea „Granitul".

Evident, se impune un rilm de 
lucru mult mai ridicat în șan
tier. Viteza de lucru ar pu
tea fi sporită de asemenea și 
prin contribuția voluntar par 
triotică a tinerilor de lă „Se
mănătoarea", dintre care un 
mare număr ne-ău și trans
mis acordul lor in acest sens, cu 
rugămintea ca — prin interme
diul paginii ziarului — acesta să 
devină cunoscut, in primul rind, 
constructorului. Considerăm — 
tot ca o concluzie a investi
gațiilor întreprinse — că și 
problema procurării prețioase
lor utilaje necesare punctu

lui termic poate fi rezolvată ; 
aceasta presupune insă — dată 
fiind situația deosebita — . cola
borarea urgentă între construc
tor și beneficiar, care, pe baza 
relațiilor sale de producție obiș
nuite, este in măsură să deter
mine acoperirea necesităților. 
Cu condiția acestei colaborări, 
a renunțării la comoditatea și 
lipsa de inițiativă manifestate 
pină acum, considerăm că în
cheierea la timp a construcției 
căminelor Uzinei ..Semănătoa
rea" poate fi realizată.

ANDREI BARSAN

wMiiiiwb o© ce 
nu se apelează 

la tineri?
Cunoscind in ultimii ani o in

dustrializare rapidă, munici
piul Alba lulia reclamă o ex
plicabilă nevoie de locuințe și 
in mod deosebit de cămine 
pentru tinerii nefamiliști. Pare 
paradoxal, dar construcția ce
lei mai mari fabrici din lo
calitate — cea de utilaje — n-a

durat nici doi ani. Acelorași 
constructori Ie trebuie. se 
pare, un timp dublu pentru 
a ridica un cămin cu patru ni
vele. Nici chiar atunci cind este 
vorba despre ei înșiși, construc
torii, mai bine zis întreprinde
rea județeană de construcții, 
nu depune străduința cuvenită 
ca lucrurile să meargă mai 

bine. Căminul destinat tinerilor 
săi, care ar trebui să-și pri
mească locatarii peste numai o 
lună, se află de-abia la primul 
etaj.

— N-avem cu cine să lucrăm, 
se plinge conducerea întreprin
derii. Ne lipsesc 400 de zidari, 
150 de dulgheri, 50 fierari-be- 
toniști și o mulțime de munci
tori necalificați. N-avem sufi
ciente condiții de cazare, argu
mentează tehnicianul Cornel 
Sicoie.

\ Și. intr-adevăr, așa stau lu
crurile. Dar întreprinderea pu
tea să-și asigure condițiile res
pective. insă construcția cămi
nului de care vorbeam a fost 
mereu tărăgănată, iar un alt 
cămin, construit nu demult, 
pentru nefamiliști, a fost repar
tizat in ultima clipă, in cea mai 
mare parte familiștilor.

Am reținut aceste aspecte, la 
constructor, pentru că ele ex
plică in bună măsură fluctua
ția, deci lipsa forței de muncă 
și implicit intirzierile la cele
lalte cămine din oraș.

— La cite cămine ar trebui 
să lucrați in prezent ? l-am în

trebat pe inginerul Horia Ră- 

ceu, șeful serviciului relații al 
•I.J.C.M.

— Avem in planul pe acest 
an căminul nostru cu 300 de 
locuri, căminul turnătoriei de 
fontă, liceuliii economic și al
tele două pentru Fabrica de 
porțelan și Uzina de utilaje.

Din cele cinci cămine amin
tite nu se lucrează practic de
cit la unul singur. La toate 
celelalte, care la această dată 
ar fi trebuit terminate, se caută 
încă documentația : proiecte, 
modificări de proiecte,,derogări, 
autorizații de construcție etc. 
întreorinderile beneficiare a- 
leargă și acum mult prea încet 
pentru a stringe și depune în 
mina constructorului toată do
cumentația. deci deschiderea 
finanțării și începerea efectivă 
a lucrărilor.

— într-un timp foarte scurt, 
ne asigură tovarășul V. Năsui 
din partea întreprinderii de 
utilaje, noi vom dispune de 
toată documentația, dar oare va 
ataca constructorul lucrarea cu 
un număr suficient de oameni 
pentru a se încadra in planul 

pe anul in curs ?

De curtnd la Brăila a fost 
dat in folosință un elegant r 

modern cămin pentru finer, 
nefapiiliști pe care-l prezen 

tăm in imaginea alăturată. 
Ceea ce dovedește, o dată în 

plus, că atunci cind se respec
tă termenele, cind beneficia

rul și constructorul acționea
ză cu fermitate, iși organizea
ză judicios activitatea, lucru

rile pot fi duse cu bine la 
sfirșit.

Aceeași întrebare și-o pun toți 
beneficiarii și pe bună dreptate. 
Răspunsul este evident : forța 
de muncă este insuficientă și 
construcția căminelor va suferi 
— dacă nu se găsește o solu
ție — amînări și prelungiri 
care duc la irosiri de fonduri. 
Și, o soluție ar fi. Am discu
tat-o cu tovarășul Victor Bra- 
șoveanu, prim secretarul comi
tetului municipal al U.T.C.

— Cîți tineri ați putea mobi
liza, in orele libere, pe șantie
rele celor cinci cămine ?

— Atiția ciți ne vor solicita 
constructorii. Și nu numai pen
tru munca necalificată. Avem 
în organizațiile din municipiu 
instalatori, zidari, timplari. zu
gravi etc. care cu aceeași bucu
rie și seriozitate cu care au 
răspuns la toate chemările 
noastre, vor răspunde și de 
data aceasta. Așteptăm doar să 
fim solicitați, să ni se spună 
exact cind, unde și ciți tineri 
să trimitem.

Așadar, constructorilor li se 
întinde o mină de ajutor. S-o 
folosească cum se cuvine.

ROMULUS LAL



LITERATURĂ
Descriptio

Moldaviae

„CARTE DL
CĂPÂTÎI"

D
in eposul sadove- 
nian Frații Jderi 
este opera ce pare 
să fi valorificat în 
gradul cel mai înalt 
anume sugestii ve

nite din Descrierea Moldovei de 
Dimitrie Cantemir. Alături de 
literatura populară, de Miorița 
îndeosebi, ori de bătrînii croni
cari Costin și Neculce, scriitorul 
va acorda cea mai înaltă pre
țuire acestui mare înaintaș, 
..Lorenzo de Medici al nostru'1 
după expresia atit de adecvaiâ 
a lui G. Călinescu. Autorul tri
logiei despre Moldova lui Ștefan 
cel .Mare a văzut in scrierea 
eruditului patriot din secolul al 
XVIIÎ-lea „o carte de căpătîi a 
oricărui cărturar român11 și în 
primul rînd. desigur, pentru el 
însuși : „Cantemir — scrie Sa
doveanu — a fost unul dintre 
cei mai învățați oameni ai Eu
ropei acelui veac vorbind și 
scriind zece ori douăsprezece 
limbi, istoric și geograf, filozof 
și cercetător curios. Pribegit din 
Moldova în împrejurările știute, 
ajunge mare sfetnic al lui Petru 
cel Mare. Lăudat și cunoscut în 
Europa pentru operele lui, o 
academie apuseană îl alege 
membru. In afară de lucrările 
filozofică ori istorice dacă n-am 
aminti decît harta Moldovei, 
care se găsește la Academie și 
acea minunată monografie a pă
rinților săi. Descriptio .Molda
viae încă ar fi destul ca să-l 
așezăm între nemuritori. Cartea 
aceasta îndeosebi în care se 
oglindește pămîntul cu natura, 
faună și floră, cu oamenii și 
obiceiurile, cu istoria năcăjiților 
coloniști ai lui Traian, cu do
vezile latinității limbii, cu slava 
trecută și, deci, nădejdea viitoa
re, trebuie să fie o carte de, 
căpăiii a oricărui cărturar ro
mân". Prețuirea înaintașilor 
este moartă cind rămîne la 
simple declarații. Tradiția este 
un fond ce trebuie făcut activ, 
urmărindu-se anumite direcții 
dictate de nevoile și preocupa- 

rî'ile veacului. Sadoveanu. cu ge
niala sa vocație de a actualiza 
istoria și de a include în vasta 
lui sinteză legenda și mitul, gă
sește in opera lui Cantemir un 
anume contur mitologic pe care 
îl preia, imbogățindu-1, in 
Frații Jderi. Descriind geogra
fia țării, Cantemir pune un ac
cent pe configurația ei strategi
că. Natura are părți ascunse, 
protectoare, „cetăți11 de rezisten
ță contra năvălirilor. Un codru 
,.se întinde pe aproape treizeci 
de mile italienești în părțile 
sale dinlăuntru. Pentru moldo
veni a fost cea mai puternică 
pavăză împotriva sciților, care 
au atacat deseori, dar n-au pu
tut-o lua niciodată. Copacii sînt 
inalți și atît de deși incit un 
drumeț nu-1 poate străbate cu 
piciorul decît pe poteci cunoscu
te numai de locuitorii țării". 
Tn ținutul Fălciului autorul cre
de, inventind în chip mitologic, 
că „locuia neamul războinic al 
faifalilor" : „am trimis cîțiva oa- 
meni care cunoșteau bine locu
rile, codrii de pe Prut, să caute 
de nu găsesc, cumva, semne 
despre așezarea acestei cetăți. 
Cind s-au întors îndărăt, mi-au 
povestit că au văzut în codrii 
de nepătruns, pe o întindere de 
cinci mile italienești, de-a lun
gul riului. temeliile unor ziduri 
și turnuri clădite din piatră arsă 
care deși pe cîmpul din jur nu 
se află nici o ruină, au înfăți
șarea unui cerc alungit" : 
„Neamțul — cetate așezată pe 
rîul cu același nume care este 
zidită pe un munte foarte înalt

atit de întărit din fire, incit 
să înfrunte orice atac vrăj- 

. înainte ce Moldova să fi 
închinată turcilor, la izbuc- 

a războaielor voievozii își 
liteau copiii și averile în a- 
stă cetate, aproape de nebi- 
t : și astăzi încă ea este locul 
scăpare foarte sigur pentru 

jcuitori". Cetățile „întărite din 
.<re“, ascunse in mijlocul unei 
naturi din care nu sălbăticia și 
primitivitatea sînt exaltate, ci, 
din contră, natura primind o mi
siune de conservare a civilizației, 
asemenea cetăți se găsesc nu
meroase în eposul sadovenian. 
culminind cu Pădurea vrăjmașă 
înstrăinării din Nopțile de Sîn- 
ziene. în Frații Jderi sînt isco
diți oamenii locului, cei care 
cunosc potecile către peștera de 
la Izvorul alb, feciorii staroste
lui Nechifor Căliman : „Cunoaș

tem șapte poteci, pe care le știu 
și ceilalți ciobani. Iar odată, 
fiind cu bătrînul, el ne-a dus 
pe o cărare pe care n-o știe 
nimeni". Asemenea locuri taini
ce sînt puse in legătură cu mi
siunea domnilor pămînteni : 
„căci Dragoș-Voievod, cel dinții, 
și Bogdan voievod, cel de-al 
doilea, au fost legați cu jură- 
mînt înfricoșat, și li s-a pus 
cu foc. pe umărul drept, pecete 
și au fost trimiși dincoace de 
munți, la marginea lumii, ca să 
tocmească apărarea creștinității". 
Pieluînd sugestii din stratul 
mitic-legendar al lucrării lui 
Cantemir, Sadoveanu este aido
ma unui mare constructor ce 
restituie schema ansamblului 
din frînturi. Scriitorul dă o 
perspectivă istorică construcției 
mitologice, atribuind naturii, in 
spiritul gindirii oamenilor, 
funcțiuni proteguitoare. Natura 
este plină de semne pe care, 
aidoma cărților, oamenii le pot 
citi. Aliată băștinașului, gemind 
de vitalitate și rodnicie (in 
Frații Jderi o dumbravă e de- 

/numită Măr Putred), opulența 
ei de tip flamand seduce in di
verse moduri pe străini. Insă 
virtuțile naturii îmbelșugate au 
și ele un efect distrugător pen
tru atacatori. Invazia îți idilicele 
ținuturi provoacă răzvrătirea 
naturii și pedepsirea invadato
rilor. Iată acum, la Dimitrie 
Cantemir, mai întîi descrierea 
tabloului idilic : „înălțimile
sînt aici acoperite cu copaci și 
aiți pomi cu roade, care cresc 
peste tot de la sine și care, 
în alte țări trebuie sădiți de 
mina omului ; printre înălțimi, 
curg piraiele cele mai limpezi, 
ce se rostogolesc ici și colo din 
vîrful munților cu un murmur 
plăcut. Aceste locuri par niște 
grădini dintre cele mai frumoa
se". Scriitorul revine, apăsînd 
pe nota idilică și pitorească, 
accentuînd farmecul și atracția 
locului : „Nu se găsesc grădini 
cu pomi roditori, ci păduri în
tregi de pomi cu roadă. în păr
țile muntoase pomii cresc de la 
sine", pentru a nota apoi, cu 
infinită ironie, pedeapsa de tip 
grotesc : „Prisosul de poame 
este atît de mare, incit Ieșit 
cind năvăleau pe vremuri în 
Moldova, socoteau că nu e ne
voie să-și aducă merinde, fiind
că poamele de care țara are din 
belșug. îndestulau oastea. Nu
mai că în mai multe rînduri 
s-au îmbolnăvit mîncînd peste 
măsură și au fost bătuți greu, 
fără să mai fie nevoie de armele 
dușmanului : au învățat astfel 
să fie mai cu băgare de seamă".

Este demn de observat că 
„natura veche11, nealterată nu 
exprimă la Cantemir și nici la 
Sadoveanu o tendință spre re
gresiune — opinie curentă însă 
în cea mai mare măsură exage
rată — ci simbolizează spiritul 
de precauție al oamenilor. A- 
ceste „locuri vechi" nealterate, 
inaccesibile sînt de fapt „zone 
strategice11 iar bogățiile ascunse, 
nescoase încă la lumină semnifi
că și instinctul de prevedere : 
„Munților noștri nu le lipsește 
încă bogăția obișnuită a munți
lor. adică mineralele. Numai din 
pricina cumpătării domnilor și 
a lipsei de săpători în munte nu 
s-au putut face săpături mai 
înainte. în vremea noastră lu
crul îl împiedică cunoscuta lăco
mie a turcilor și teama ca nu 
cumva, săpînd după bogății, să-și 
piardă o dată cu țara și truda și 
roadele ei".

In „Descrierea Moldovei", 
eroul invidiat, modelul anterior 
celui ce-și prezintă țara și lo
cuitorii ei este in mod cert 
Ștefan cel Mare. Acesta este 
evocat peste tot, subliniindu-i-se 
vitejia, înțelepciunea, neîndu
plecarea, dar și semnificația eu
ropeană a acțiunilor lui, epoca 
aceasta fiind considerată adevă
rată piatră de hotar : „domnia 
lui Ștefan cel Mare a fost o 
epocă hotărîtoare pentru Moldo
va. cind a încetat să se mai 
înalțe, iar după aceea, dimpo
trivă, a început să scadă încetul 
cu încetul pînă cind a căzut in 
starea jalnică în care o vedem 
acum".

Ștefan cel Mare apare, la 
M. Sadoveanu, ca modelul dom
nitorului care voia să fie D. 
Cantemir însuși, monarh lumi
nat, investit cu o misiune față 
de care toți și toate au a i se 
supune necondiționat. Autorita

tea domnului este ascultată de 
oamenii țării și cu ea lovește 
fără cruțare în nesupuși, hoți, 
lacomi, birfitori. trădători și mai 
ales în boieri. Ceea ce la Can
temir constituie mai mult enun
țarea unor principii și idei me
nite să contureze un model, la 
Sadoveanu capătă consistență 
reală și, desigur, mai complexă. 
Putem însă asimila, in linii 
mari, caracterizarea pe care 
Tudor Vianu o face eroului sa
dovenian cu portretul, fragmen
tar, al modelului descris de 
Cantemir : „Voievodul dispune 
de o mare putere asupra po
porului său. care il înconjoară 
cu o aureolă mitică, așa incit 
simpla lui apariție coboară li
niște in sufletele azvîrlite în 
panică de cutremurarea pămîn- 
tului (...). Voievodul este în vi
ziunea lui Sadoveanu un con
ducător, care se bucură de o 
mare autoritate. Cind se arată 
supușilor săi toate eapetele se 
pleacă și numai privirile în
drăznesc să se ridice către el pe 
sub sprincene... Ștefan este stă- 
pinul Moldovei, al întregii mo
șii. pe care el o împarte cum 
poftește, al oamenilor și al do
bitoacelor necuvântătoare... Au
toritatea lui Ștefan este unanim

acceptată, deoarece domnul a 
înzestrat mulțimile cu un ideal 
și el il reprezintă... întemeietor 
al unui stat pe care il conduce 
cu noua conștiință a secolului 
său. Ștefan iși simte o misiune 
europeană". Tu asemenea rindtfri 
sadovenianul Ștefan nu este mai 
puțin cantemtresc.

In sfirșit. o întreagă parte a 
Fraților Jderi. Izvorul Alb. este 
povestea unei vinători „miracu
loase", pe urmele cerbului alb. 
S-ar putea spune că Sadoveanu 
reface, in sens invers, „vînătoa- 
r«a mitică" a descălecatului, 
lat-o. in puține rînduri. la Can
temir : „După ce au viețuit 
acolo (Maramureș) citeva sute 
de ani. apărați ca intr-o cetate 
naturală, cu voievozi și legile 
lor. deoarece populația s-a în
mulțit peste măsură. Dragoș. un 
fiu al voievodului lor Bogdan, 
se hotări (...) să cuteze un marș 
peste munți, spre răsărit, însoțit 
la început numai de trei sute de 
oameni, ca și cum ar pleca la 
vînătoare. Pe drum dădu din în- 
timplare peste un bou sălbatic, 
numit de moldoveni zimbru, și, 
lot gonindu-1, ajunse la poalele 
munților". Ștefan recurge, in 
Frații Jderi, tot la o vînătoare 
însă aici nimic nu are un carac
ter întîmplător, totul este pre
meditat. sub forma vînătorii 
(„ca și cum") are loc o recon
stituire, o refacere a unui tra
seu vechi, de puțini știut, spre 
un alt fel de izvor : simbol fan
tastic al respectării unei tradiții 
istorice. Coborirea (la Cantemir) 
sau ascensiunea (la Sadoveanu) 
spre acest izvor constituie deo
potrivă dobîndirea unei în
credințări nestrămutate asupra 
misiunii civilizatoare a cărei ne
cesitate ambii scriitori o văd in 
cursul zbuciumatei noastre isto
rii.

C. STĂNESCU

țin de pe ecran la public, intru- 
ductibilitatea dialogurilor (lucind 
astfel la un fel de comic absurd, 
desigur nedorit de realizatori și 
care face ca „DISTRATUL" să 
fie șt o involuntară parpdle. Dar

turi, ha, dimpotrivă, un leac si
gur care te poate face fericit, 
bogat și respectat. Să nu se în
țeleagă de aici că preferăm o 
naivitate mizantropă dar, oricum, 
chiar minime, pretențiile noastre

PLASTICĂ

„De ce, tinere Așa se inti
tulează expoziția personală a ca
ricaturistului amator Ion Z. 
Georgescu — Lunică, deschisă 
recent în holul Casei de cultură 
a sindicatelor din Ploiești, sub e- 
gida Comitetului județean Pra
hova al U.T.C. Prin ea, organiza
torii au urmărit în primul rînd 
declanșarea unei acțiuni cu ca
racter educativ, stimularea ati
tudinii critice față de mentali
tăți depășite, neconforme cu 
faptele, ideile și aspirațiile ti
neretului nostru, cu ținuta și e- 
forturile sale de desăvîrșire mo
rală. Firește, o acțiune care se 
adaugă, pe linia unei preocupări 
constante în acest sens, altora, 
dar o acțiune care se dovedește 
inspirată, ca formă, tocmai pen
tru că înțelege să uzeze de unul 
dintre cele mai eficiente instru
mente critice — caricatura. Ea 
incită, după ce ne provoacă rî
sul, la serioasă meditație asupra 
condiției morale a celorlalți, dar 
mai ales asupra, propriei condi
ții. Sub aparența înșelătoare a 
amuzamentului trecător, a cau- 
seriei seducătoare descoperim 
totuși, cind devenim mai atenți. 
adevăruri tulburătoare. Un ca
ricaturist este un pedagog ce-și 
disimulează continuu condiția. 
O expoziție de caricaturi nu are 
drept scop provocarea risului 
„pînă la urechi" (după care am 
putea eventual măsura reușita ei) 
nu se referă, deci, la congestia 
fizică pe care o pot provoca, de 
pildă, oglinzi deformante din 
bilciuri sau loviturile pe care le 
încasează un clown de la parte
nerul său. N-aș judeca reușita 
unei expoziții de caricaturi prin 
prisma stilizării specifice, la 
foarte mulți excelentă din punct

de vedere plastic de altfel, ci în 
primul rînd din perspectiva 
subtilității, perspicacității și, im
plicit, adîncimii gindirii critice 
a autorului. Tot aici aș fi în
clinat să includ ingeniozitatea 
soluțiilor plastice (ale „poan
telor". cum se spune) și nu la 
capitolul „stil".

Judecată astfel, expoziția lui 
I.Z.G. — Lunică ne apare des
tul de modestă. Sigur, nu uităm

INFAILIBILUL RAFFLES : Lu- 
ceatărul (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
13,30; 21), Capitol (orele 9 30;
11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Grâ- 
dina Luceafărul (ora 20,15), Gcâ- 
dina Capitol (ora 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30: 21), București (orele 8,30; 
21; 13,30; 16; 18.30; 21), Stadionul 
Dinamo (ora 20), Grădina Bucu
rești (ora 20).

DISTRATUL : Patria (orele 10; 
12.30; 26; 18,30; 34). Festival
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Grădina Festival (ora 19,45).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA : Favorit (orele 9,15: 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20.30), Melodia
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30;
20.45), Modern (orele 8,30; 11: 13.30; 
16; 18.30; 21), Grădina Modern
(ora 20).

PE ARIPII.E VTNTULUI t Cen
tral (orele 10; 14,30; 19).

ORDONANȚA SELMENKO :

Lumina (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 
18.30: 20,45).

FLORENTINER nr. 73 : Doina 
(orele 21; 13; 15,30; 18; 20,30: Pro
gram de desene animate pentru 
copii — ora 9.30).

CARTEA JUNGLEI î Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.30).

DRAGOSTEA tNCEPE VINERI î 
Buzești (orele 9; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina Bu
zești (ora 20,15) Grădina Select 
(ora 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR t
Popular (orele 16: 19).

AVENTURILE LUI BABUȘCA : 
Timpuri Noi (orele 9,15—18,45 în 
continuare). Program de docu
mentare (ora 20.30).

UN OM IN SĂLBĂTICIE c Gri- 
vita (orele 8.45: 11,15; 13,30; 15 45 ; 
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18,15: 20.30). Grădina 
Tomis (ora 20).

TU, EU ȘI MICUL PARIS ț 
Ciulești (orele 15,30; 18: 20.30).

JUCĂTORUL ; Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20.15),

CU COPIII LA MARE : Pacea 
(orele 16: 18; 20).

TE AȘTEPTAM, FLÂCAULE ! : 
Unirea (orele 16; 18; 20).
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In DISTRATUL regizorul
Pierre Richard, care este și in
terpretul principal al filmului, 
încearcă cu oarecare succes ma
niera lui Jacques Tatti plus umo
rul melancolic din filmele lui 
Pierre Etaix, umor melancolic 
împrumutat și el din comediile 
lui Charles Chaplin.

Autor și actor de musich-halluri 
Pierre Richard renunță la fastul 
comediilor cu panașuri, mari or
chestre de jazz și atrăgătoare 
starlete, sumar îmbrăcate, renunță 
la șlagăre și iubiri sezoniere și, 
pe urmele amintite, se uită a- 
tent și oarecum ironic la lumea 
în care trăiește, subliniind cu o 
tradițională vervă galică citeva 
din automatismele societății de 
consum. Eroul filmului este în 
acest sens nuri puțin un distrat, 
el rămînînd un naiv a cărui can
doare — atunci cind nu este e- 
xacerbată piuă la un sentimen
talism ridicol — devine un re
confort moral. Funcționar într-o 
agenție de. publicitate, distratul 
personaj principal ia pe cont, 
propriu lupta cu o existență stan
dardizată dar posibilitățile ci
neastului, cu toată buna însușire 
a lecțiilor înaintașilor săi presti
gioși, sînt evident limitate. Poate 
de aceea umorul verbal, la care 
apelează insistent, trece prea pu

temelor) al căror spirit, uneori 
manierist, autorul îl respectă și 
il conservă. Ceea ce surprinde 
mai puțin plăcut, ceea ce ne 
întreține rezervele deci este in 
primul rînd o șarjate adesea 
cam grotescă a situațiilor și 
tipologiilor personajelor, o ciu
dată absență a umorului, căruia 
i se substituie pe nesimțite pre
dica, discursul clamoros, tonul 
unei iritate „înfierări'1.

Comedii din

nu aceasta este „vina" filmului, 
ci aceea că opune societății de 
consum, existenței standardizate, 
o naivitate și ea standardizată. 
Regizorul crede că naivitatea 
poate deveni, nu cu multe efor-

cer mai mult decît o anecdotică 
asortată după un rețetar nescris 
cu lirism chiar dacă acesta este 
imitat hi perfecție. Dacă „socie
tatea de consum" este cum este,, 
cineastul Pierre Richard îi pro

pune, la concurență, o candoare 
și ea de larg consum public. Așa 
stînd lucrurile sîntem atunci în 
plină tragedie și rîsul nostru se 
transformă în altceva... Filmului 
„DISTRATUL" îi lipsește impal
pabilul faptelor, de aici diferen
ța de valoare între el și modele
le sîrguincios imitate...

„FANTOMA LUI BARBĂ 
NEAGRĂ", producție a studiou
lui Walt Disney, regizată de 
Robert Stevenson și avînd în 
fruntea distribuției pe Peter Us
tinov este o comedie onestă în 
maniera clasică a umorului cine
matografic nord-american.

Desigur, celor mai tineri spec
tatori, copiilor, le place abun
dența trucajelor din acest film, 
dar și cei mai mari au destule 
motive de satisfacție, cel puțin 
pentru faptul că regizorul res
pectă convenția comicului de si
tuații. fiind, după o mai veche 
definiție dată de Camil Petrescu 
meșteșugarilor poveștilor drama
tice, „un spițer rutinat". Serioasă 
în acest film plin de cuminți 
neseriozități rămîne deci profe- 
sionalitatea lui Robert Stevenson, 
adecvarea lui la temă, ceea ce 
nu este deloc puțin intr-un mo
ment în care este vizibil în pro
ducția cinematografică felul cum 
multe teme nu-și găsesc realiza
torii.

Astfel comedia „FANTOMA 
LUI BARBĂ NEAGRĂ" devine 
în repertoriul acestei veri repre
zentanta cea mai autorizată a ge
nului...

TUDOR STĂNESCU

generaliza. Multe caricaturi nu 
se referă la tineri (am putea ci
ta. de pildă, cele despre ospă
tari. barmani sau doctori veroși, 
despre delatori și chiulangii, 
despre necesitatea păstrării cu
rățeniei orașului), decît în mă
sura în care mai largi categorii 
sociale și profesii ii includ, vrind 
nevrînd, și pe ei. Se-nțelege, cu 
defectele de rigoare. Altele, ca
re privesc condiția lor, sînt lip-

Cum ridem
si de cine ridem?

Fără cuviiite.

că este un amator, un amafor 
cu o anumită ușurință și abili
tate în desen, totuși, că multe 
din reproșurile care i s-ar pu
tea face se pot face in general 
și caricaturiștilor profesioniști 
(mai ales în privința stereotipiei

Caricaturistul nu s-a aplecat 
cu suficientă atenție și discer- 
nămint. credem. asupra vieții 
cotidiene a tinerilor. Destul de 
puține teme presupun observa
ția directă a autorului, efortul 
lui de a le desprinde, selecta și

site de semnificație. exhibind 
fie o notă de vulgaritate, fie 
una de deconcertantă naivitate. 
Sâ exemplificăm : o vacă mă- 
nîncă diploma unui medic vete
rinar (îngrozit !). o fată sedusă 
de „turiști străini" privește cu 
deznădejde o barză care se de
părtează cu o valiză în cioc, un 
tinăr este izbit la pămînt de 
două picioare superbe, excla- 
mind „centura neagră ? !... fru
moaso !!“, un copil, chipurile 
amenințat de retevei, stringe de 
git o barză, implorînd-o (?) „tu 
m-ai adus, tu scapă-mă !“, un 
altul mină spre școală o gîscă 
cu îndemnul „poate scap și eu 
de corigentă", un picior (de di
rector) aplică cuvenita corecție 
unui cățel care fuge scheunînd. 
un birocrat (in scaun înalt) pu
ne avizul favorabil pe referate 
cu piciorul ș.a.m.d.

Sint în expoziție și lucrări re
ușite ori cit de cit acceptabile.

Una fac și alta gîndesc...

Desene de :
I. Z. GEORGESCU-LUNICA

Ne gîndîm la caricaturile din 
ciclul „pilei", la cele ce vizea
ză pe „tăietorii de frunză", prac
tica in atelierele școlare etc. Nu 
ele determină, însă, din păcate, 
configurația și substanța între
gii manifestări și cind spunem 
toate acestea avem in vedere 
că producția unui caricaturist 
este prin forța lucrurilor ine
gală, că din sutele, chiar miile 
sale de caricaturi nu toate se 
situează la același nivel valo
ric.

Tendința spre ingroșare poate 
fi chiar in caricatură — para
doxal. nu ? — dăunătoare. I.Z.G. 
— Lunică realizează un fel de 
galerii de ticăloșiți de care ești 
mai îndemnat să te ferești de-

cit să-i pricepi, să-i judeci, fie 
și sub forma zimbetului mali
țioși, De cine ridem, cum ri
dem ? — iată două intrebări la 
care nu se poate răspunde ori
cum. Sintem gata să ridem ori- 
cind de ceva ce nu lezează sau 
vizează teritoriul personalității 
noastre, mai dificil este să ne 
implicăm, să realizăm reversibi
litatea situațiilor în termenii ar
tei, să zimbim de pe platforma 
nivelatoare a propriei noastre 
condiții umane și nu de pe una 
suprainălțată de un simț cam 
arbitrar al ierarhiilor, să sesi
zăm exact nuanța și sensul ri
dicolului, fie că privește un 
fapt, o persoană, un fenomen. 
Nu există, cred, o știință a umo
rului, ci o vocație a lui.

Nu vrpau să se ințeleagă că 
privim această expoziție ca pe 
un eșec. Cu atît, mai mult cu cit 
este vorba de lucrările unui a- 
mator. O privim mai degrabă 
ca pe o experiență. Ea nu în
dreptățește renunțarea la acest 
instrument al criticii, ci dim
potrivă, la o mai amplă dar și 
nuanțată utilizare a sa. Condi
țiile excelente pe care organiza
torii le-au oferit generos auto
rului (sală centrală, catalog, iti- 
nerarea prin județ a expoziției 
în săptămînile ce vor urma, etc 
etc) pot fi oferite în aceeași mă
sură artiștilor profesioniști din 
Ploiești, din alt oraș, sau chiar 
din Capitală și altor tineri ama
tori talentați. Pledoaria noastră 
nu privește. în consecință decit 
atenția ce trebuie acordată rea
lizării și implicit eficienței a- 
cestei forme, scopului educativ 
mai general ce trebuie să pre
valeze asupra unei veleități ar
tistice sau alta, și aceasta în 
condițiile în care nu ni se pro
pun personalități încă de la 
bun început.

C. R. CONSTANTINESCU

REVISTA REVISTELOR

„Angajare abstractăii
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dar „pe bază de realitate44!
în revista .,Arta“ 

am înregistrat în 
ultima vreme nu
mere echilibrate, 
cuprinzînd analize 
pertinente ale ie- 
nomenului artistic 
contemporan, inter
venții teoretice ale 
unor prestigioși co
laboratori, de o 
certă valoare, ori
entate către aspec
te mai puțin cerce
tate ale creației,

conturate, 
doar ale 

ale

ori dimpotrivă că
tre altele încă ne
deplin 
semne
noului, repere 
mutațiilor interve
nite în gîndirea 
plastică a ultimelor 
decenii. Am înregis
trat însă și nume
re imperfect struc
turate, dilatări ne
justificate ale unor 
probleme de amă
nunt (probabil ea

echivalent al spe
cializării ?), inter
pretări și ierarhi
zări ce ni se par 
hazardate, un lim
baj nu o dată 
obscur. Ultimul nu
măr al revistei (3 
1973) este, în acest 
sens, antologic. Se 
vorbește aici des
pre „transsubstan- 
țializarea materia
lelor44, ..ipotetice a- 
fecte de labora-

tor44, „graficare 
•gestuală44, ..sonori
tăți ambientale44, și 
„signaletică socia
lizată44, despre ..si
tuație a pictorici- 
tății44, și „standard 
de pictoricitate*4, 
despre „ilimitare 
enigmatică44 și ..ju
decată de pipăit44, 
intr-un context la 
fel de confuz, din 
care mai limpede 
rămîne complexul 
unei părți a criticii 
in fata limbajelor 
specializate ale ști
inței și tehnicii, cu 
care aspiră să se 
compare și să se 
apere de imixtiu
nea celor ,,neavi
zați4*. Ca să nu mai 
amintim de struc
turalism, strămutat 
cam inabil de pe 
tărimul lingvisticii 
pe cel ai ariei, co
bori t de la o posi
bilă metodă de ex-

plorare la pura ter
minologic. Să ofe
rim însă cititorului 
citeva citate mai 
substanțiale. „ne
trunchiate** : ..Aso
cierea celor două 
mari serii insinu
ează substratul lor 
comun de factori 
ai comunicației (cf. 
vechiului postulat 
tehnica—prelungire 
a fiziologiei) : ges
tul expresiv naște 
semne, iar signale- 
tica socializată pa
re a fi 
lizarea, 
și darea 
une a 
stărilor 
motorii, 
mul» de

conceptua- 
stili zarea 

în funcți- 
alfabetului 

senzorio- 
(«Siste- 

linii. cruci 
etc. indică intr-ade
văr o conduită an
tropologică anali
zabilă în termeni 
de activitate : sti
mul și inhibări, 
permisivitate și in-

terdicție. alertă și 
stonaj.)" („Lectură44 
la tablourile glipti- 
ce ale lui Marin 
Gherasim). Sau in 
alt loc : ..A sculpta 
nu altceva — men- 
tinîndu-se în limi
tele figurației, chiar 
dacă distanțîndu-se 
de real — ci alt
fel. și anume după 
o „poetică44 a non- 
finitului : ușurință 
de contact — chiar 
dexteritate 
un material precar, 
provizoriu.
termină forma — 
„materiam superat 
opus*4 dus la ulti
ma consecință pe 
făgașul expres io
ni si-mizerabil ist “.

(„Debut44 : sculpto
rul Adrian 
povici). Orice 
mentariu este 
prisos. Nu putem 
să explicăm ceea 
ce n-am priceput.

cu

ce de-

Po- 
co- 
de

înțelegem satis
facția lui IIie Pa
vel de a fi fost în
țeles, în line, de 
critica străină : 
„Un lucru m-a ui
mit ; criticii en
glezi mi-au intuit Cy 
mare acuitate «ide- 
ea» fiecărei lu
crări. fără să fi 
schimbat 
cu ei. 
măcar 
Ceea 
vrem 
este legătura pe ca
re Ilie Pavel o face 
intre necunoașterea 
criticilor, absența 
relațiilor și capaci
tatea 
gere. 
putea 
niște 
să-1 cunoști pe cri
tic ori să fi schim
bat o vorbă cu el ?

Semnalăm, in 
continuare, ancheta 
revistei, „Comanda

fiecărei 
fără să 

o vorbă 
Pe unii nici’ 

nu-i cunosc44, 
ce nu prea 

să înțelegem

lor de înțele- 
De ce n-ar 
fi înțelese 

lucrări fără

socială și inițiativa 
artistului44, obser
vi nd că întrebările 
care au dezvoltat-o 
puteau fi mai di
recte și mai inci- 
tante (cum vă pla
ce, de exemplu, a- 
ceastă întrebare : 
„Ați ales cele mai 
abstracte elemente 
grafice, cele mai a- 
septice culori pen
tru a reprezenta in 
felul diagramei e- 
lectrificarea țării. 
Cum ați „operat44 
pentru a face să 
transpară „tema“ ? 
De ce nu ați renun
țat și la procedeul 
mai senzorial, al 
valorației ?“). Re

in cadrul 
citeva in-

marcăm 
anchetei 
tervenții substanți
ale, alături de al
tele mai inexpresi
ve și conformiste, 
și mai remarcăm

un fapt mai rar în- 
tîlnit : nn artist ca
re la rubrica „Con
fesiuni de artist44 
înjură zdravăn 
școala de artă care 
l-a format și al că
rui produs 
descoperă 
mult nici 
țin decît 
tați de 
abstractă 
compoziție pe care 
singur o numește 
„excentrică44 (totul 
firește „pe bază de 
realitate44, cum ține 
să precizeze, totuși, 
ca nu cumva să 
existe echivocuri 
sau, eventual, inter
pretări răuvoitoa
re). Lui Caragîale 
i-ar fi plăcut aceas
tă „angajare ab
stractă44, 
bază de

este. 
nici mai 
mai pu- 
„modali- 

angajare44 
intr-o

dar „pe 
realitate44 ’

M. COSTEA
î 

ț

MELEAGURI FERMECATE — ora 
18,30: Teatrul „C. Tănase" (la
Grădina Boema) : ESTIVAL BO
EMA — ora 20.

ULTIMUL CARTUȘ : înfrățirea 
(orele 15.30: 18; 20,15).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI : 
Aurora (orele 9, 11,15; 13,30: 15.45; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 9; 
11.15; 13 30; 16: 18.15; 20,30), Are
nele Romane (ora 20). Grădina 
Aurora (ora 20).

CIPRTAN PORUMBESCU Da
cia (orele 9; 12.30; 16: 19.30).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Bu- 
cegi (orele 15,30: 17,45: 20), Flo- 
reasca (orele 15,30: 18. 20.30), Gră
dina Bucegi (ora 20,30).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA : 
Lira (orele 15.30; 19), Grădina Lira 
(ora 20.15).

...SI SALUTA RÎNDUNELELE : 
Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
Munca (orele 15,30; 18; 20.15), Fe
rentari (orele 10; 12,30; 15.30: 17.45; 
20).

JANDARMUL LA PLIMBARE 5

Volga (orele 9; 11,15: 13.30: 15.45; 
18,15; 20,30), Miorița (orele 9;
11.15. 13.30; 15.45; 18: 20.15).

SUNETUL MUZICII ; Viitorul 
(orele 16; 19.30).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Arta 
(orele 15.30; 18: 20). Moșilor (o- 
rele 16; 18), Grădina Moșilor (ora 
20). Grădina Arta (ora 20.30).

CEAȚA : Crîngași (orele 15.30; 
18; 20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Vitan (orele 15; 17.15; 19,30), Gră
dina Vitan (ora 20,15).

CE SE ÎNTÎMPLÂ, DOCTORE ? : 
Rahova (orele 15,30; 18; 20 15).

ÎN UMBRA VIOLENȚEI : Pro
gresul (orele 16: 18: 20).

FILIERA : Cosmos (orele 15,30: 
18: 20.30).

DRUMUL SPRE VEST : Flacăra 
(orele 15; 17.45: 20.30).

MONTE CARLO : Grădina
Unirea (ora 20,15).

di o

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9.05 Incognito — pro- 
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Cine a găsit tine
rețea mea“ de Radu Șerban. 10.00 
Divertis-club. 11,00 Știință și teh
nică. 11.10 Profil pe ponativ— 
Nicolae Buică. 11,30 Peptru prie
tenii magnetofonului — selecțiuni 
din opereta „Vraja muzicii" de 
Rodgers. 12,00 Transmisiuni direc
te din țară. 12,10 Invitație in fono
tecă. 12,55 Melodia zilei. 13.00 în
chiderea . emisiunii de dimineață. 
17 oo Știrile după-amiezii. 17.05 
Alo, Radio ’ — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor. 18,00 Șapte 
zile, șapte arte. Cinema. 18,10 Con

certul în Re maior pentru vioară 
și orchestră de Johannes Brahms. 
18.55 Melodia zilei. 19,00 în direct... 
de la Slatina. Seară pentru tine
ret. 19,30 știri. 19.35 Casa de 
discuri „Hispana Vox"- 20.00 Tea
trul radiofonic ,,Ajax“ de Sofoclc. 
21.00 Radio-super-top — muzică 
ușoară românească. 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorolog’ e. 
Sport. 22.30 Melodia zilei. 22.35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23.15 
Poetica. Ilarie Hinoveanu. 23.20 
Opera „Favorita" de Donizetti 
(fragmente). 23,55—24,00 Ultimele 
știri.

JOI, 9 AUGUST 1973
Ansamblul „Rapsodia Română" :

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba franceză. 9,30 
Prietenii lui Așchiuță. 10,05 
Avanpremieră. 10,10 Steaua polară 
— emisiune de orientare școlară 
și profesională. „Calificarea la 
locul de muncă". 10.40 Un aparat 
de filmat... și mai mulți pasionați- 
10,55 . Telecinemateca : „Drumul 
tutunului" (film). 12.20 Muzica. 
Avanpremieră la Festivalul inter
national „George Enescu". 12.40 
Teleobiectiv. 13,00 Telejurnal. 16,00 
Trofeul „Tomis" la volei mascu
lin : România—U.R.S.S. 17.30 Emi
siune în limba maghiară. 18,30 
Telex- 18,35 Publicitate. 18,40 Uni
vers beethovenian. 19,05 Prin ex
poziții bucureștene. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. în cinstea

marii sărbători. 20,00 Cîntecul săp« 
tămînii : „Pentru fetele din țara 
mea". 20,05 Seară pentru tineret. 
Emisiune realizată în tabăra de 
la Costinești. Editorial de tabără ; 
„Echipa de la granulare" — re
portaj : Jurnal de practică : Itine
rar turistic : Colegi de generație : 
Gheorghe Constantinescu — su'o- 
inginer la Docul uscat ; Moment 
poetic — versuri dobrogene ; Foc 
de tabără, pe malul mării — spec
tacol muzical. 22.00 24 de ore. Din 
țările socialiste. 22,40 Lumea de 
mîine.
PROGRAMUL II

17.30 Telecinemateca pentru ti
neret : „Fii bun pînă la moarte" 
19,00 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului. 19,20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. în cinstea marii 
sărbători. 20,00 Avanpremieră. 
20,05 Marile nume ale muzicii uni
versale : P. I. Ceaikovski. 22,00 
„Helografie" — producție a stu
dioului de filme documentare" 
„Al. Sabia". 22,10 Roman foileton : 
„Noile aventuri ale mușchetari
lor".
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Miercurea Ciuc. Noul hotel.

cordialitate și prie-

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Republicii Singapore, domnul BENJAMIN HENRY SHEARES. 
următoarea telegramă :

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Singapore — procla
marea independenței — imi oferă plăcutul prilej de a adresa 
Excejenței Voastre sincere felicitări și cele mai călduroase urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate 
poporului singaporez prieten.

Sint convins că relațiile de prietenie care există intre țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele popoa
relor noastre, al promovării păcii și înțelegerii in lume.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialisle România, a primii din 
partea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Ita
liene,MARIANO RUMOR, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc pentru cordialul și amabilul mesaj pe care mi 
l-ați trimis cu ocazia numirii mele in funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri. îmi exprim, la rindul meu, convingerea 
că relațiile dintre România și Italia vor continua să se dezvolte 
in toate domeniile, in spiritul prieteniei, al încrederii reciproce 
și. al colaborării care se consolidează in Europa.

r
r $

r r
r

actualitatea NTRU 
TINERET □

POȘTAȘUL INDISCRET

Pedagogi., 
prelucrați

Miercuri, 8 august 1973. 
P.odnaraș, vicepreședinte 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit 
pe Mohamed Hafez Ismail, con
silierul președintelui Republicii 
Arabe Egipt pentru problemele 
securității naționale.

întrevederea s-6 desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

președinților Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Anwar El Sadat, 
pentru colaborarea dintre Par
tidul Comunist Român și Uni
unea Socialistă Arabă și pentru 
colaborarea prietenească dintre 
popoarele român și egiptean.

Dejunul a decurs într-o at
mosferă de 
tenie.

★

Ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București. Osman Assal. 
a oferit miercuri un dejun în o- 
noarea consilierului președinte
lui Republicii Arabe Egipt. Mo
hamed Hafez Ismail, cu prile-, 
jul vizitei acestuia in țara noas
tră.

La dejun au luat parte tova
rășii Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Conșiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe.

Au participat, de asemenea, 
persoanele oficiale egiptene care 
il însoțesc pe oaspete în țara 
noastră.

în timpul dejunului Emil 
Bodnaraș și Mohamed Hafez Is
mail au toastat in sănătajea

★
__  Hafez Ismail, con- 

președintelui Republicii 
Egipt, care ne-a vizitat 
invitația Consiliului de 
Republicii Socialiste Ro- 
a părăsit miercuri Capi-

Mohamed 
silierul 
Arabe 
țara la 
Stat al 
mânia, 
tala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspe
tele a fost condus de tovarășii 
Emil Bodnaraș. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe. Nicolae Gheriea. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, de funcționari superiori 
de la Consiliul de Stat și din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Osman Assal. 
ambasadorul Republicii Arabe 
EgiDt la București, și membri ai 
ambasadei.

CRONICA U.T.C
înapoierea delegației tineretului și studenți
lor din România care a participat ia Festival

ÎNTÎLNIRE LA C.C. AL P.C.R

Delegația tineretului și 
studenților din țara noastră, 
care a luat parte la cel de-al 
X-lea Festival Mondial al

Tineretului și Studenților de 
la Berlin, s-a înapoiat în pa
trie, miercuri dimineață.

(Agerpres)

33 
al

în
cu

La Liceul de construe- 
industriale din Iași, pen- 
a menține disciplina zice- 
pedagogii foloseau met.o- 
mai puțin... pedagogice, 
surprinde că despre a- 

ceastă comportare nedemnă a 
pedagogilor nu s-au sesizat 
nici cadrele didactice, 
conducerea școlii, nici 
nizația U.T.C. Singura 
sură luată, la sesizarea noas
tră. este 
acestor 
din Iași.
nea, asigurați că la încadra
rea pedagogilor pe anul șco
lar 1973 T 974 se va ține seama 
și de starea de lucruri sem
nalată. Am propune totuși ca 
lucrurile să nu se incheie 
aici. Să fie trași la răspun
dere cei vinovați, să dea so
coteală și cei obligati să-i 
„supravegheze" pe pedagogi. 
Și, cum asemenea abateri au 
fost semnalate și-n alte 
locuri credem că e de datoria 
Ministerului Educației și în- 
vâțămîntului să ia in discuție 
situația și comportarea peda
gogilor, să fixeze cadrul op
tim desfășurării activității 
lor, să ia măsurile cuvenite 
pentru a curma acest fel de 
abateri.

nici 
orga- 

mă-

aceea a prelucrării 
abateri cu pedagogii

Sintem, de aseme-

cuț de la bun început. Dar chiar 
această adresă are o formulare 
care ridică semne de întrebare : 
neangajarea sa pină la această 
dată nu a fost posibilă datorită 
nereușitei lui la examen și lip
sei de posturi. Deci elevul nu 
a reușit la examen și in conse
cință rămine pe postul de mun
citor necalificat.
ni s-a răspuns, _
ca bobinator. înseamnă că pra
gul examenelor a fost trecut și 
lucrurile au intrat in firesc. 
Scrie negru pe alb și semnează 
tovarășul director. Iată insă că 
un al treilea document vine să 
anuleze pe cel 
asta numai la 
purtind aceeași 
adresa nr. 11497 
comunică tovarășului Suditu că 
a fost angajat cu începere de la 
1 aprilie 1972 ca muncitor neca
lificat la sectorul III Reparații. 
Comentariile sint de prisos. 
Căci dacă la interval de numai 
cîteva zile un om semnează do
cumente atît de contradictorii și 
avi nd în vedere răspunderea pe 
care o presupune o semnătură 
hu ne rămine decit să ne între
băm : care din ele o fi cea au
tentică ? Pentru curiozitatea 
noastră dar mai cu seamă pen
tru tinărul ale cărui drepturi 
legale, sint atît de flagrant des
considerate.

menlarii pe un tablou al picto
rului Th. Aman in cadrul ciclu
lui ..Cum privim un tablou' ; 
joi, 30 august, orele 18, va avea 
loc masa rotundă ce-și propune 
să aducă in discuție un subiect 
de actualitate stringentă : „Noi 
și cincinalul nostru".

A.

IN MUNȚII RODNEI
(Urmare din pag. I)

J»

La data cind 
fiind angajat

de mai sus și 
cîteva zile, dar 

semnătură. Cu 
din 26 05 72 i se

AL. DOBRE

I
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„Laudă muncii"

VALERIANA BIANU

Martor la sfatul 
locțiitorilor

Miercuri, tovarășul Miron 
Constantinescu, membru suple
ant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-a țn- 
tilnit
Holst, membru al Biroului Po
litic al Partidului Comunist din 
Danemarca, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., și-a petrecut

cu tovarășul Thorquild

La Muzeul do istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România, miercuri a fost deschi
să expoziția documentară „70 de 
ani de la Congresul al II-lea al 
Partidului Muncitoresc Social 
Democrat din Rusia", organizată 
cu concursul Muzeului central 
V. I. Lenin din Moscova.

La vernisaj au particinat to
varășii Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Matei. Dumi
tru Turcuș. adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., Octav 
Livezeanu, membru al Biroului

în taraconcediul de odihnă i 
noastră.

A participat tovarășa <
Vass, membru al C.C. al

Cu acest • prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Ghizela
l P.C.R.

(Agerpres)

Consiliului General al A.R.L.U.S.s 
oameni de știință și cultură, ac
tiviști de partid și de stat, cer
cetători, cadre didactice.

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acre
ditați în țara noastră, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej, Ion Ardeleanu, 
director adjunct al Muzeului de 
istorie a Partidului Comunist, 
a mișcării revoluționare și de
mocratice din România și V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, 
rostit scurte cuvîntări.

au

PROMOȚIA 73
(Urmare din pag. I)

o

a-
să

un

ingineri. Unii au venit pentru a 
cere concediu pentru incă 
lună (cu ce scop ? !) Alții nu
mai pentru a primi negații pen
tru a se angaja în altă parte. 
Sora Iancu. inspector principal 
la Serviciul personal, are un 
dosar plin numai cu astfel de 
cereri pe care, conducerea com
binatului a pus. bineînțeles, re
zoluția „Nu sintem de acord". 
Teodor Cristea, absolvent al 
Institutului politehnic din 
București arată intr-un amplu 
•memoriu că nu se poate pre
oțită la Hunedoara, face apel 

la indulgență. Aceeași pretenție, 
o au Gheorghe Bologa. absol
vent al Universității din Bra
șov și Traian Givan. absolvent 
al Institutului politehnic din 
Cluj. După numai 2—3 ore de 
ședere în Hunedoara au și 
juns la concluzia că trebuie 
plece in alt oraș. De reținut
amănunt : ambii sînt fără exa
menul de stat, dar slaba pre
gătire profesională nu le creea
ză cîtuși de puțin complexe. Cei 
amintiți mai sus au totuși me
ritul că au dat un semn de 

■viață. Există însă absolvenți 
despre care nimeni nu știe ni- 
țnic. Tată cîțiva : Romeo Răcea- 
hu (Institutul politehnic 
Timișoara). Aurel Gorceac 
diversitatea Craiova). Ioan 
eanu și Dumitru Motruna 
Jlitutul politehnic din Bucu- 
țesti) etc. Aceștia nu fac nici 
năcar efortul de a cunoaște 
londițiile de muncă și de viată 
le le sînt i 
nuncă.

Condiții 
ile celor 
t posturi, 
^celente. 
rișan ne 
Ind de la 
r drum fel de fel de ginduri : 
ide va dormi, unde va servi 
ăsa, cum se va descurca cu 
nii pînă la primul salariu ? 
,i mică i-a fost surprinderea 
id a constatat că cei de la 
tnedoara s-au gindit la ast- 

de probleme și au avut gri- 
să le rezolve. La poarta 

inbinatului a fost informat că 
e cazat intr-o garsonieră de 
iă persoane. înmînîndu-i-se 
loc cheia. A fost apoi între- 

dacă are bani și dacă do- 
:e să i se ofere un avans 
1 la salariu. Bunii gosDodari 
, recomandat apoi locul unde 
,e servi o masă consistentă 
1 un preț convenabil : noua 
ină a combinatului. Apre- 

favorabile au la adresa 
binatului și alți absolvenți 
s-au prezentat lâ posturi : 

lerii Gheorghe Ivan și Gri- 
Popovici. subinginerii Ro- 
Lauby și Lazăr Petrăescu. 
i ținut să amintească șl 
■rea atentă, solicitudinea cu 
sînt înconjurați în secțiile 
oducție.

din 
(U- 
Cu- 
(In-

create la noul loc de

care, după aprecie- 
care s-au prezentat 
pot fi calificate ca 
Inginerul Dumitru 

mărturisește că ve- 
Buzău. l-au copleșit

— La angajare, afirma ingi
nerul Gheorghe lvan, ni s-a 
spus că vom trece în grupe, 
timp de cite o lună pe la fie
care uzină. Am început cu coc- 
seria. Șeful secției ne îndrumă 
pas cu pas. ne pune la curent 
cu complicatele procese tehno
logice. Avem multe lucruri de 
învățat.

La serviciul personal li s-a 
spus că in curînd va avea loc 
obișnuita ințilnire a conduceri 
combinatului cu inginerii și 
subinginerii sosiți la posturi. La 
care aceștia sint rugați să-și 
spună greutățile, doleanțele. 
Pentru organizarea ei se aș
teaptă ca numărul celor veniți 
să crească. Rețineți deci apelul, 
tineri ingineri care nu v-ați 
prezentat incă la posturi : Hu
nedoara vă așteaptă !

după planul stabilit. Numai că
— și în asta a constat meritul 
cel mai mare al echipei lui Fi- 
lipșan — lUcrînd cu un avans 
de 2—2,50 rn. peste plan în fie
care lună, întâlnirea a avut loc 
cu 17 zile mai devreme. „Succe
sul acesta — îmi mărturisește 
Octavian Iugan — a fost posibil 
numai datorită seriozității cu 
care am lucrat și conștiinței că 
facem o treabă bună. De aceea 
și rezultatele pe care, le vom ob
ține în viitoarele zile, în cinstea 
zilei de 23 August sînt convins 
că vor fi destul de frumoase, așa 
cum le dorim".

Coborim treptele .„planului în
clinat", cotim la stânga, apoi la 
dreapta. La capătul galeriei în
tâlnim alți oameni: Mircea. 
Gheorghe, Stiopan Encil și ^ot 
loan. La lumina unor becuri pu
ternice ei urmează galeria cu 
stâlpi mari de brad. „Ceea 
ce ne bucură cel mai mult 
în momentul de față, îmi 
mărturisește Mircea Gheor
ghe, este faptul că am dat de 
un filon de zăcămînt mai mare, 
mai bogat decît altele* exploatate 
pînă acum. Asta ne dă și un mai 
mare avînt și entuziasm decît 
înainte. Așa este minerul : în 
lupta lui cu muntele se bucură 
ca un copil cînd poate să smul
gă pămîntului cît mai mult".

La mina Rodna lucrează, între 
alții, și foarte mulți mineri tineri. 
Vasile Isi este unul dintre ei. 
Are 21 de ani și a coborît pen
tru întâia, oară în galerii în urmă 
cu unsprezece luni. Despre expe
riența acumulată de atunci și 
pînă astăzi — într-un timp record
— mi-a vorbit Octavian Sasti, el 
însuși un localnic venit doar de 
cîțiva ani la mină („Eu eram 
cioban la oi, cunoșteam muntele 
pe dinafară și-am vrut să-l cu
nosc și pe dinlăuntru"), șeful 
unei echipe fruntașe care îl mai 
numără în rîiulurile ei. alături de 
Vasile Isi și pe Arman Teofil: 
„Dintre uteciștii noștri pot spu-

ne — mi-a mărturisit Octavian 
Sasu — că acest cel mai tînăr 
miner din echipa pe care o con
duc este poate și cel mai pri
ceput. Pot afirma că am făcut 
lina din cele mai bune „achizi
ții" luîndu-1 pe Vasile Isi în e- 
chipa mea".

Coborind în alte și alte ga
lerii aveam să întâlnesc alți mi
neri, tineri yi ei, integrați trup yi 
suflet dorinței și scopului co
mun : apărarea și sporirea pres
tigiului exploatării miniere prin 
obținerea de noi recorduri la 
înaintare, la escavarea și expe
dierea minereului. Rob Dămiț 
(24 ani), Debrețin Florea (18 
ani), lăcătuși de mină, ca de alt
fel și ceilalți mineri ce alcătu-' 
iese „frontul de nădeide" (cum 
îmi vorbea un miner mai vîrst- 
nic despre tineri) al Rodnei re
prezintă, fără îndoială, cataliza
torul energiilor întregului co
lectiv.

(Urmare din pag. I)

condiție. Da, cu condiția ca
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LUCIDITATE
(Urmare din pag. 1)

nimic concret, material, nu cerșea bani, 
„Măcar să mă înțelegeți" repeta mași- 
privire metalică, dezumanizată. Nu sus-

atenție ! nu-ți cerea 
cerșea înțelegere) : 
nai, fixîndu-te cu o 
țin inepția că n-ar exista și acolo destui oameni de suflet, de 
mare noblețe interioară, însă deosebirea fundamentală cred 
că într-asta constă : la noi, în socialism, întrajutorarea este 
o politico de stat și nu o inițiativă particulară, intr-un aseme
nea climat în care spiritul colectivist, de grijă, de bunăvoință 
și atenție față de Celălalt reprezintă axul conviețuirii, nu-i 
de mirare că manifestările umanitare apar în proporție de 
masă, în cele mai diverse împrejurări : este suficient să pu
blici, de exemplu, numele și adresa unui tînăr accidentat, 
imobilizat la pat, ori a unui bătrîn prea îngîndurat, pentru ca 
mii și mii de oameni, tineri și vîrstnici, din toate colțurile țării, 
pe care cel în cauză nici nu-i cunoaște, repet, mii de oameni 
să-și găsească timpul necesar și dispoziție sufletească (și 
cit de puțin timp avem în general) ca să-i scrie o vorbă de 
alinare, o ilustrată, să-i trimită o atenție, să intervină chiar 
pentru a-l scoate dintr-o situație dificilă, pentru a-l ocroti cu 
căldura lor promptă, cu compasiunea lor nobilă, pe Necu
noscutul îndurerat.

Aș adăuga, deci, 
vintul milă, cuvîntul 
prime cînd și cînd, 
propria umoare. Dar atunci cînd luciditatea fecundează mila, 
cînd impulsul de a-l sprijini pe altul aflat în impas, de a-l 
proteja, de a-l consola, nu mai ține — exclusiv — de suflet, ci 
și de creier, omul (și omul societății socialiste în special) se 
poate socoti pe deplin om. Luciditatea nu mai, așteaptă im
bolduri tainice, infinit subtile, combinații ale „chimismului in
terior", ci te obligă să vezi și să înțelegi lucrurile așa cum 
sînt, să acționezi întotdeauna în consecință atunci cînd poți, 
iar Celălalt (si tu fiind, pentru altul, Celălalt), are ne
apărată nevoie. Forțînd oarecum nota, aș îndrăzni să 
spun că luciditatea e primordială, lansînd chiar formula : 
„Ajut din luciditate, nu din milă". Sau să fie oare (și formula 
aceasta) tot biata noastră pudoare care se cere „camuflată" 
sub haina de protecție a unei noțiuni „mai reci" ? Tot ce se 
poate.

într-un echilibru potrivit, alături de cu- 
luciditate. Mila, în sine, poate să se ex- 
depinzînd — aceasta-i realitatea - și de
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o
perfecționarea, omogenizarea, 
creșterea valorică a echipei să 
meargă în ritmul performanțe
lor pe care le dobindește. Acest 
lucru, oricine știe, nu e posibil 
decit prin asigurarea participă
rii lui Sântei și Ovici in turnee 
internaționale grele, de anver
gură. Aici, in confruntările cu 
elita tenisului mondial, se rodea
ză. învață, se călesc fizic și mo
ral. Năstase n-ar fi fost Năstase 
dacă n-ar fi trecut prin toate 
„încercările de foc", dacă n-ar 
avea experiența cOurts-urilor de 
pe toate meridianele 
De ce 
nostru 
dublu 
marile 
loare, cit de mult trage în cum
pănă, in „Cupa Davis", un cuplu 
omogen, redutabil pentru jocul 
de dublu. Nu e momentul să 
numim, acum și aici, minusu
rile din jocul celor „două spe
ranțe" ale noastre — incepind 
cu calitatea serviciului și termi- 
nind cu absența (sau neintrebu- 
ințarea — de ce, credeți ?) din 
arsenalul tehnico-tactic a unor 
procedee de mare eficacitate :■ 
lob, smash, stop etc — defici
ențe care nu pot fi corectate 
decit jucînd cu parteneri de 
clasă. Ca să reușim să ne men
ținem „rangul" în „Cupa Davis" 
cum spunea Ilie Năstase — la 
care rivnesc și pentru care de
pun uriașe eforturi atîția alții, 
dar nu reușesc — cu alte cu
vinte, ca să rămînem mereu cu 
o prezență remarcabilă in acest 
C.M. care e „Cupa Davis", sin
gurul criteriu care dă măsura 
valorii în „sportul alb", trebuie 
să făurim un cuplu, pentru jo-. 
cui de dublu, care să ajungă la 
asemenea perfecțiune în. materie 
de sincronizare incit să lase im-,, 
presia — cum spunea cineva — 
că pe teren evoluează nu doi 
jucători, ci unul singur, cu patru 
brațe.

Un alt deziderat, neîmplinit, 
este un teren de tenis, pe mă
sura valorii și 
înregistrate de 
nesc.

S-au cheltuit, 
rînduri — 
finala de 
milioane 
rea unor 
metalice la arena 
și demontarea lor imediat după 
terminarea meciurilor. Nu era, 
oare, mai rațional și mai efi
cient ca banii irosiți astfel, a- 
dăugîndu-li-se veniturile prove
nite din vinzarea biletelor de

tenisului.
Ilie Năstase, marele 

campion, să nu facă 
cu Ion Sântei in 

turnee ? Se știe ce va-

performanțelor
tenisul româ-

în mai • multe 
dar mai ales pentru 

anul trecut — multe 
de lei cu adăuga- 

tribune din bare 
„Progresul"

Care e serrțiătura 
autentică ?

și (ă- 
revis- 
prima 

intitu-
„Repere ale cunoaște-

A apărut revista
LUMEA

nr. 33/9 august 1973
Astăzi a apărut numărul 

al revistei „Lumea", din 
cărui sumar reținem :

Cu prilejul vizitei sale 
România — o convorbire
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim. Actualitatea 
săptămînii este ilustrată prin 
corespondențe din Geneva, 
Cairo, Berlin, Beirut, New 
Delhi, Tokio. Pekin.

Referitor la istoricul rela
țiilor dintre România 
rile latino-americane, 
ta „Lumea" publică 
parte dintr-o sinteză 
lată 
rii“.

Conjunctura economică și 
fluctuația valutară occiden
tală lac obiectul unei ample 
analize.

Revista publică un nou epi
sod al serialului „Duelul ar
matorilor" intitulat „Dispar 
vapoarele". în acest număr, 
continuarea jurnalului de 
bord al unor naufragiați bri
tanici în Pacific.

Rubrica „1 000 plus 1" și 
punctele de vedere din pre
sa mondială conțin numeroa
se știri, informații și opinii 
despre evenimente politice 
internaționale.

Privim cele trei 
pe care le avem în 
ne vine să credem, 
trei sint 
persoană, 
talurgice Bacău, Andrei loan, și 
se referă

documente 
față și nu 
Deși toate 

semnate de aceeași 
directorul Uzinei me-

la încadrarea 
că a tinărului 
conținutul lor 
mult incit nu știi ce 
crezi. Dar să derulăm puțin 
faptele și atestarea lor docu- 

sub semnătura amln-

Suditu 
diferă

in mun- 
S. loan, 

atît de 
să mai

..Laudă muncii" se intitulează 
expoziția de grafică deschisă, zi
lele acestea în sălile galeriei de 
artă din Botoșani, in cinstea a- 
propiatei sărbători naționale de 
la 2.3 August. Expun 15 artiști, 
printre care Corina Beiu An- 
gheluță. Iuliu Olaru, Gheorghe 
Ivancenco, Măricel Olinescu. Lu
crările. unele dintre ele suges
tiv intitulate : „Oțelarii". „Ti
nerețe". „Gospodăria noastră" 
— sînt inspirate din viața 
munca oamenilor din uzine, 
pe șantierele de construcții 
de pe ogoare.

Și 
de
Și

mentară 
tită.

Suditu 
liceului, 
metalurgică 
califica la 
meseria de 
efectuarea stagiului 
să fie angajat ca muncitor ca
lificat, 
tractul 
semnat 
Andrei 
rea lui 
necalificat. Nemulțurriit. tiriărul 
se adresează ziarului nostru, iar 
noi intervenim la conducerea 
uzinei cerînd respectarea legii. 
La 18 mai 1972 •— cu nr. 10947 
— ni se comunică : ....elevul
Suditu Ionel a fost angajat cu 
data de 1 aprilie 1972 ca bobi-, 
nator". Deci așa cum trebuia fă-

S. 
se

Ioan. absolvent al 
angajează la Uzina 
Bacău pentru a se 

locul de muncă în 
bobinator. După 

era firesc

INVITAȚII LA 
„ATENEUL 

TINERETULUI"

bobinator adică. Con
de muncă — cu nr. 389. 

de tovarășul director 
loan — prevede angaja- 
Suditu loan ca muncitor

„Ateneul tineretului" din 
pitalâ va găzdui in zilele ce 
mează citeva acțiuni cultu
rale interesante. Dintre 
cestea notăm : Astăzi, 1 
rele 20. ■ va avea, loc 
nerea „Portul popular 
nesc" cu ilustrații muzicale și 
comentariul diapozitivelor de 
Ileana Pintilie. tinără cercetă
toare la Muzeul de artă popu
lară al R. S. România ; vineri, 
10 august a.c. orele 16, este pro
gramată o ințilnire cu muzico
logul Mircea Lupulescu pe tema: 
„De la Bach Ia muzica electro
nică", cu exemplificări pe ban
dă de magnetofon; Marți, 21 au
gust, orele 19, expunere și co-

Ca- 
ur-

a- 
la o- 

expti- 
româ -

Discuția la care am asistat 
nu era o ședință de lucru 
cu înscrieri la cuvint sau 
plan problematic și cu atit 
mai puțin o repetiție genera
lă in vederea Forumului Na
țional al Pionierilor, unde cei 
12 locțiitori ai președintei 
Consiliului municipal al pio
nierilor vor aduce mesajele 
școlarilor din București. Pro
blemele anticipate de pio
nieri sint rezultatul colabo
rării unui colectiv de mur\că 
al celor 12 prieteni care in 
timp de aproape 2 ani au 
reușit să descopere, ajutați 
de sutele lor de colegi, ini
țiativele care fac din orga
nizația de pionieri a munici
piului mindria cravatelor ro
șii ale Capitalei.

Emoțiile sint pentru cele 
două evenimente : Forumul 
Național și sărbătorirea in 
iunie 1974 a unui sfert de 
centenar de la crearea orga
nizației de pionieri.

— Trebuie să ne ocupăm 
de cei din clasa I. să 
cunoască problemele și viața 
de organizație, să nu fie pur 
și simplu niște „boboci" a- 
tunci cind vor primi cravata 
roșie.

— Notează Răzvan ce spu
ne Vlad — a intervenit cu 
voce scăzută președinta, 
una din puținele intervenții 
pe care le-a făcut tovarășa 
Maria Raiciu. Numai cu greu 
puteai să-ți dai seama că 
dinsa era aceea care condu
cea discuția, eu tact și aten
ție.

— Să lansăm la Forum 
chemarea : nici un pionier 
al țării care să nu vadă Ca
pitala. Așa o să ne întîlnim. 
o să putem discuta despre 
acțiunile noastre, să lucrăm 
impreună la planurile noas
tre de colaborare. Să mărim 
și numărul excursiilor pe 
care le facem în țară.

— Deși sintem in vacanță 
trebuie să ne gindim mai 
bine cum trebuie să organi
zăm .și pe viitor „Săptămina 
primăverii". ..Săptămina pio- 
nieriei", „Prima săptămînă a 
noului an școlar".

Cristina Ioniță, elevă în 
clasa a V-a a Școlii generale 
195. nu avea dreptate cînd po
menea despre „vacanța",celor 
.12 locțiitori inimoși. ~ 
ei munca pe care au 
git-o înlocuiește de 
ori in lunile de vară 
Iul din fața casei sau arză
toarele zile de ștrand.

Pentru 
îndră- 
multe 
fotba-

C.V.

SĂ NU UITĂM PROBLEMELE
DE FOND ALE TENISULUI

să fie investiți în 
unui teren nou care 
pentru generațiile 
performeri, ca un

la meciuri, 
construirea 
să rămină, 
viitoare de 
simbol al epocii de glorie a te
nisului românesc ? Acolo, in 
parcul „Progresul" sau — de ce 
nu ? — în spațiul larg, aerisit 
și înverzit de la Stadionul Tine
retului ? Mă gindesc că cu pu
țin curaj și spirit. întreprinzător 
din partea organelor sportive, 
cu ajutorul unor unități econo
mice și cu puțină înțelegere din 
partea edililor orașului s-ar pu
tea realiza o arenă de tenis mo
del, cu eforturi materiale mi
nime. un volum mare do lucrări 
executindu-le iubitorii tenisului, 
tinerii, in cadrul unor ample ac-

cipii mai științifice și 
de o concepție mai 
Trebuie lucrat, 
perspectivă și perspectiva începe 
cu dezvoltarea bazei de masă a 
tenisului. Practic, nu există în
treceri, competiții de masă care 
să-i angreneze pe toți tinerii 
care practică tenisul. Ziarul 
nostru a organizat o acțiune in
titulată : „Poate deveni tenisul 
un sport de masă ?“, incepind 
eu dezvoltarea bazei materiale 
a acestui sport. La chemarea 
organizațiilor U.T.C., prin acți
uni de muncă patriotică, tine
rii au realizat în circa 8 luni, 
aproape 400 de terenuri de te
nis — care au fost deja omolo
gate — și care valorează

guvernată 
înaintată, 

neapărat, în

pesle

Echipa României pentru „Cupa Davit

./s .■

12 (100 000 lei. Dar tinerii conti
nuă să aștepte să găsească în 
magazine rachete, mingi, fileuri, 
continuă să aștepte înființarea 
de centre de instruire cu ins
tructori capabili, continuă să 
aștepte organizarea de întreceri 
de masă in care să-și confrunte 
forțele și talentul, continuă să 
aștepte organizarea pentru ne
legitimați a competiției pe plan 
național propusă 
nostru, pe

■ rea C.N.E.F.S. 
salutat-o, dar 
căreia încă nu 
nimic.

Iată un mănunchi de probleme 
impuse de realități concrete și 
care reclamă o stringentă rezol
vare. Trebuie părăsită pjsta ac
tivității empirice in tenis ; tre
buie părăsită calea comodității, 
starea . de expectativă, munca 
de laborator. trebuie exclusă 
improvizația și intimplarea. Să 
nu așteptăm să apară de la sine 
un nou Năstase, să-1 căutăm pe 
Năstase in masa generațiilor ti
nere ale tenisului. Și după ce-1 
vom găsi, sau îi vom găsi, să 
arătăm aceeași solicitudine și 
răbdare și pentru „omonimii" 
săi ca pentru veritabilul Năs
tase. Acestea sint cele citeva 
probleme pe care am vrut să le 
supunem atenției factorilor de 
răspundere.

de ziarul 
care conduce- 
și Federația au 

pentru realizarea 
au făcut absolut

• Miercuri, in sala sporturilor 
din Constanța, au continuat in- 
tilnirile competiției internațio
nale masculine de volei pentru 
..Trofeul Tomis". în cel mai aș
teptat meci echipă României a 
jucat in compania selecționatei 
Cehoslovaciei. Echipa învingă
toare a fost cunoscută numai du
pă consumarea a 5 seturi. în ul
timul set, echipa României mai 
bine pregătită fizic a ciștigat 'cu 
15—3. obținind . astfel un meritat 
succes cu scorul final de 3—2.

de 
Ro- 
in- 
în-

• Campionul mondial 
box la categoria „pană", 
berto Duran (Panama), l-a 
tiln.it la Ciudad de Panama, 
tr-un meci amical, pe ameri
canul Clendon. Duran o obți
nut o dificilă victorie la puncte.

• Turneul interzonal (le șah 
de la Petropolis (Brazilia) a 
programat partidele rundei a 
11-a. Bronstein l-a învins pe 
Liubojevici, Mecking a ciștigat 
la Smișlov, iar Portisch a re
mizat cu Hori. Alte rezultate 
ale rundei : Keres—Hug 1—0 ; 
Gheller—Gheorghiu 1—0 ; Sa
von—Ivkov remiză. Restul par
tidelor. s-au întrerupt. în parti
da Portisch—Panno. întreruptă 
în runda anterioară, cei 
șahiști au căzut de acord 
pra remizei.

doi 
asu-

re• Turneul internațional 
niinin de baschet de la lambol 
s-a încheiat cu victoria repre
zentativei Bulgariei — 10 punc
te, urmată de echipele Ceho
slovaciei — 9 puncte, Poloniei 
— 8 puncte. României — 7
puncte, Canadei — 6 puncte și 
selecționata de tineret a orașu
lui Moscova — 5 puncte).

în ultima zi a competi
ției : România—Canada 53—42 
(25—14)

țiuni de muncă patriotică. Să ne 
amintim, stadionul „23 August" 
a fost construit in 1953, în timp 
de numai o lună, de către en
tuziaștii brigadieri ai muncii 
patriotice.

Sportivii și tenisul românesc, 
pentru ceea ce au făcut, merită 
cu prisosință un asemenea ca
dou. Așteptăm, cu nerăbdare, 
momentul cînd tîrnftcopul și lo
pata vor executa prima săpă
tură la temelia noii arene de 
tenis. Vom veni, cu mic, cu 
mare, să dăm o mină de ajutor. 
Dar să-nceapă odată...

O a treia chestiune ar fi aceea 
a valorificării mai atente a re
surselor de care dispunem pen
tru dezvoltarea tenisului și creș
terea valorii sale pe plan com- 
petițional. Drumul de afirmare 
.și consacrare internațională a 
tenisului românesc, demons
trează că avem un tineret dotat 
pentru acest sport, că există un 
potențial uman valoros. Se cere, 
deci, o muncă de selecție și ins
truire așezată pe baze și prin-

in așteptarea Universiadei
Pe stadionul central „Lujniki" 

din Moscova va avea loc la 15 
august, deschiderea 
jocurilor celei de-a șaptea edi
ții a Universiadei. Un 
fost deja stabilit încă 
primului start — acela 
cipării. Peste 4 300 de 
din 65 de țări își vor măsura for
țele pe stadioane, in săli și ba
zine. pentru cucerirea celor 1 446 
de medalii care vor răsplăti pe 
cei mai buni sportivi. Pentru 
comparație să amintim că la e- 
diția anterioară, de la Torino, au 
participat doar 2 000 de sportivi 
din 58 de țări. Cele mai nu
meroase delegații vor fi cele ale 
U.R.S.S. și S.U.A.. numărind 
peste 300 de membri. Se poate 
afirma că există toate premisele 
ca ediția actuală să se bucure 
de un mare succes. Aceasta este 
și convingerea conducătorilor 
sportului universitar mondial, in 
frunte cu dr. Primo Nebiolo,

festivă a

record a 
înaintea 

al parti- 
sportivi

marii

preșcdintele F.I.S.U. Trebuie 
subliniat faptul că sportul stu
dențesc ocupă un loc principal 
in mișcarea mondială, la unele 
ramuri sportive ca atletism. înot, 
scrimă, ponderea lui fiind foarte 
mare. Să nu uităm câ
campioni olimpici și recordmeni 
mondiali la atletism și înot pro
vin din colegiile și universități
le americane, iar numele unor 
studenți — sportivi sovietici ca 
Valeri Borzov. Nadejda Cijova, 
Paina Melnik, Olga Korbut, Vic
tor Saneev ș.a. sînt foarte bine 
cunoscute pe întreg mapamon
dul.

Cum vor fi primiți solii stu- 
dențimii mondiale în 
sovietică ? La 
vor afla cele 
moderne baze 
ele amintim
Lenin", bazinul „Ceaika" 
latul sporturilor nautice, 
cipanț.ii și arbitrii

dispoziția 
mai bune 
sportive, 
stadionul

capitala 
lor se 
și mai 
Dintre 

„V.I. 
‘ și Pa- 
. Parti- 

vor fi gâz-

duiți la casa de oaspeți a stu
denților din Moscova (cu o ca
pacitate de 6 000 de locuri), iar 
ziariștii și turiștii vor avea la 
dispoziție elegantele hoteluri 
..Inturist", „Ukraina", „Rossia".’ 
Au fost puse la punct pină și 
cele mai mici amănunte organi
zatorice. iar aparatura tehnică 
este dintre cele mai perfecțio
nate. Pentru comentarea între
cerilor Universiadei, la Centrul 
de presă de la Palatul sporturi
lor au fost acreditați mai mult 
de 150 de ziariști.

Tn orele libere, sportivii vor 
fi oaspeții teatrelor și caselor 
de cultură moscovite, care și-au 
înscris în repertoriu programe 
speciale. Numeroase manifes
tări artistico-distractive vor a- 
vea loc la Clubul internațional 
de la Casa de cultură a univer
sitarilor din Moscova.

AL. SIMOC

l
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de peste hotare
Atac a! patrioților khmeri

asupra releului radio
■

a! capitalei
Fatrioții khmeri au atacat, in noaptea de marți spre 

miercuri, principalul releu de transmisie radio al capitalei 
cambodgiene, situat in apropierea aeroportului internațional 
Pochentong — anunță agenția Associated Press.

Forțele patriotice au aruncat 
în aer o parte considerabilă a 
instalațiilor prin care se asi
gura legătura Pnom Penhului 
cu străinătatea și au ocupat 
clădirea principală a stației 
radio-releu.

Agenția menționează că esle 
cel de-al doilea atac din ulti
mele trei luni asupra acestui 
important centru de tran
smisie.

In zorii zilei de miercuri,

LA CELLE-SAINT- 
CLOUD

In suburbia pariziană La 
CoUe-Saint-Cloud a avut loe, 
miercuri, o nouă reuniune in 
cadrul consultărilor repre
zentanților Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud și 
cei ai administrației saigone- 
ze, in conformitate cu preve
derile Acordului de Încetare 
a războiului si restabilire a 
păcii in Vietnam.

aviația americană a intervenit 
în sprijinul trupelor lonnoljste, 
bombardînd împrejurimile 
aeroportului.

In aceeași noapte, patrioții 
au lansat un atac asupra gar
nizoanei din Tubl Leap, la 17 
kilometri de Pnom Penh. pre
cum și asupra altor poziții ale 
trupelor lonnoliste care fac 
parte din perimetrul defensiv 
al capitalei.

In cadrul unei reuniuni a 
Partidului social-democrat din 
Suedia. organizată in orașul 
Sundsvall. din nordul tării, pre
mierul. suedez. Olof Palme s-a 
pronunțat din nou pentru opri
rea imediată a bombardamente
lor întreprinse de aviația mili
tară a Statelor Unite asupra 
Cambodgiei, relatează agenția 
United Press International.

Referindu-se la termenul de 
15 august, convenit între preșe
dintele Nixon și Congresul 
S.U.A. pentru încetarea bombar
damentelor. premierul suedez a 
adăugat ; „O săptămînă in plus 
de bombardamente nu se poate 
solda cu noi victorii pe plan 
militar. Bombardamentele nu 
aduc mai multă securitate lu
mii și nu aduc lumea mai a- 
proape de pace".

Urmările unei explozii provocate la Nicosia de elemente extremiste

lotto o ----------
arnei’ic ane

Necesitatea intensificării
cooperării în domeniul științei 

și tehnologiei

BILANȚ TRAGIC
Un raport întocmit de or

ganele specializate ale O.N.U. 
arată că. în cursul anului 
1971, în întreaga lume și-au 
pierdut viața in accidente 
rutiere peste 250 000 de per
soane, iar alte 7,5 milioane 
au fost rănite.

Aproximativ 45 la sută din 
cazurile mortale survenite in 
aceste accidente au revenit 
țărilor europene. 28 la sută 
Americii de Nord, iar restul 
de 27 la sută celorlalte re
giuni ale lumii.

Un alt bilanț privind va
loarea daunelor provocate de 
accidentele rutiere care s-au 
produs in Statele Unite in 
anul 1970 relevă că ansam
blul acestor pierderi se ridică 
la uriașa sumă de 13,6 miliar
de dolari. Pentru același an, 
echivalentul pierderilor înre
gistrate in țările europene re
prezintă unu la sută din ve
nitul lor național brut.

Experții O.N.U. pledează 
pentru un program interna
țional de durată, menit să 
promoveze securitatea circu
lației rutiere.

• ADOPTAREA UNEI REZOLUȚII INITIATE DE ROMANIA $1 
ALTE STATE LA SESIUNEA COMITETULUI ECONOMIC Al 

CONSILIULUI ECONOMIC Șl SOCIAL AL O.N.U

Comitetul Economic al Con
siliului Economie și Social 
al O.N.U. (ECOSOC), care își 
desfășoară lucrările la Geneva, 
a . adoptat în unanimitate un 
proiect de rezoluție — inițiat de 
delegația română împreună cu

CONVORBIRI RO, 
MÂNO-IRAKIENE

în cadrul vizitei întreprin
se in Republica Irak, tovară
șul Nicolae M. Nicolae, mi- 
listru secretar de stat la Mi- 
listerul Comerțului Exterior, 
r -conferit, cu ministrul eco
nomiei din țara-gazdă. Hik- 
mat-al Azzawi, în legătură cu 
rspecte referitoare la dez
voltarea in continuare a re
lațiilor economice dintre 
:ele două țări.

Seara.» ministrul irakian al 
economiei a oferit un dineu 
in onoarea oaspetelui român, 
ia care au participat funcțio
nari superiori din ministe- 
■ele economiei și de externe. 
Au fost prezenți, de aseme
nea, însărcinatul cu afaceri 
id-interim al României la 
îagdad și șeful Agenției eco
nomice române.

Convorbirile și dineul au 
jecurs intr-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie.

delegațiile din Algeria. Argenti
na. Canada, Chile. Peru, Pakis
tan. Turcia, Tunisia, Iugoslavia 
și Zair — asupra rolului științei 
Și tehnologiei moderne în dez
voltarea națiunilor.

Ideea de bază a rezoluției o 
constituie necesitatea intensifi
cării cooperării internaționale și 
în acest context, întărirea rolu
lui O.N.U. prin adoptarea unor 
măsuri adecvate, pentru a spri
jini eforturile țărilor în curs de 
dezvoltare iri vederea accelerării 
progresului lor economic, și so
cial.

Rezoluția cere țărilor dezvol
tate să acorde asistență țărilor 
în curs de dezvoltare, pentru ca 
acestea să-și accelereze procesul 
de pregătire a. cadrelor califi
cate. să-și consolideze instituțiile 
științifice, să beneficieze de 
transferul de tehnologii pe bază 
echitabilă și nediscriminatorie 
etc.

Punînd în evidență necesitatea 
unei mai bune coordonări a ac
tivității diferitelor organe din 
sistemul O.N.U. in domeniul ■ ști
inței și tehnologiei, activitate 
care trebuie armonizată și inte
grată într-o politică unică a Na
țiunilor Unite în acest domeniu 
— rezoluția cere Comitetului 
O;N.U. pentru aplicarea științei 
și tehnologiei la dezvoltare să 
examineze posibilitatea convo
cării unei conferințe internațio
nale a O.N.U. pentru știință și 
tehnologie.

p
„CETATEA 

LEULUI"
rivit din larg, de pe puntea 
uneia din zecile de mii de na
ve oare-ți aruncă »neora> la 
cheiurile sale. Singapore — 
„Cetatea leului* după, din 
vechile limbi vorbite pe aces

te meleaguri — se înfățișează âictam» uniți 
orășel prosper de pe coasta sudică A Angliei. 
Tăietura arhitecturii in pronunța* ații baroc 
și victorian, liniile străzilor, catedralele, 
oferă această imagine surprinsă de pe apele 
strîmtorii Malacca, lin tur al orașului e- 
fectuat intr-un taxi sau cu o rieșă te aduc, 
inșă. in lumea reală a unui „port-stat". si
tuat pe continentul asiatic. Bogatul evantai 
lingvistic și etnografic, alcătuit din mala- 
vezi, chinezi, indieni, indonezieni, europeni, 
vegetația luxuriantă, zecile de mii de ma
gazine și vinzători ambulanți care inundă 
străzile, te poartă în universul cromatic 
singaporez. Aici, pe uscat și pe apă. și-au 
dat întîlnire. ca la o principală răscruce de 
drumuri, oameni de pe toate continentele. 
Comparația — desprinsă dintr-o enciclope
die — redă doar parțial ceea ce este Sin
gapore. O simplă rotire a ochilor pe o har
tă. avind ca epicentru extremitatea sudică 
a Peninsulei Malacca, oferă o imagine poate 
măi exactă.

Nu se poate vorbi de Singapore fără a 
menționa la loc de frunte așezarea și im
portanța sa ca centru deosebit al naviga
ției comerciale internaționale, Situat la răs- 
pintia oceanelor Indian și Pacific. Singa
pore găzduiește — tranzit, punct de plecare 
sau terminus — circa 200 de linii de navi
gație internaționale. 3<t 1)00-40,000 de nave, 
de la cele de coastă pînă la gigantice petro-

SALISBURY: CEA MAI MARE
MANIFESTAȚIE A STUDENȚILOR
Împotriva regimului rasist

Zeci de studenți
. împotriva studenților care au 

organizat, marți, cea ■ mai mare, 
manifestație de protest față de 
politica rasistă a regimului mino
ritar și față de politica de dis
criminare rasială practicată in 
această țară, poliția rhodesiană 
a făcut uz de bastoane de cau
ciuc și dini polițiști — anunță 
agențiile internaționale de presă. 
Au fost arestați peste 140 de 
studenți care au dezaprobat ho- 
tărirea conducerii universității 
de a exclude de la cursuri șapte

au fost arestați
studenți de culoare și de a sus
penda alți șase pe o perioadă de 
un an pentru participarea lor la 
demonstrațiile de protest îm
potriva politicii de discriminare 
rasială în instituțiile de învăță- 
mînt, organizate la sfirșitul lunii 
iulie la universitatea din Salis
bury.

La . manifestații au luat parte 
și studenți albi care s-au solida
rizat cu acțiunile reprezentanților 
populației de culoare din 'Rho
desia;

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• LA BERNA s-a anunțai 
oficial că ambasadorul Andre 
Dominice, desemnat de guvernul 
elvețian in calitatea de secretar 
executiv al celei de-a doua faze 
a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa — pre
văzută a se deschide, la ÎS sep
tembrie, la Geneva — a obținut 
acordul tuturor statelor partici
pante la reuniune pentru înde
plinirea acestei funcții — rela
tează agenția France Presse. El 
va avea ca supleant pe mi
nistrul plenipotențiar elvețian 
Paul Gottret. Ambasadorul An
dre Dominice. care a fost re
prezentantul Elveției pe lingă 
Consiliul Europei, esle. in pre
zent, șeful misiunii permanente 
elvețiene pe lingă organizațiile 
internaționale din Geneva.

Scumpirea vieții în 
Anglia...

• UN RECENT comunicat al 
Comisiei pentru prețuri din 
Marea Britânie anunță noi creș
teri ale prețurilor la anumite 
produse, incepînd de la 12 au
gust a.c. A3tfel, se vor scumpi 
țigările și, de asemenea, fabri
catele din porumb și alte măr
furi alimentare, dintre care une
le specifice alimentației copii
lor, cit 9,8 la sută. Cu 7 la sută 
vor crește prețurile autoturisme
lor fabricate de firma ..British 
Leyland" — cea mai mare com
panie producătoare de autovehi
cule din Marea Britânie.

..și Austria
• IN COMPARAȚIE cu luna 

iulie a anului trecut, în iulie 
1973, prețurile mărfurilor de 
larg consum au crescut in Au
stria. in medie, cu 7 la sută. 
Printre cifrele comunicate de 
Departamentul central de sta
tistică al Austriei figurează o 
creștere de 13,4 la sută a chi
riilor, precum și o scumpire de 
7,2 la sută a produselor ali
mentare și băuturilor și de 7,3 
la sută a confecțiilor.

• LA VALENCIA a avut loc 
un campionat internațional de 
dactilografie, la care au parti
cipat 126 de concurenți din 15 
țări. Campionatul a fost ciști- 
gat de vieneza Johanna Stein- * 
hauzer, care a scris in 30 de 
minute 20 000 de semne, comi- 
țînd doar 18 greșeli. Ea a dac
tilografiat textul intr-un ritm de 
aproximativ 665 de lovituri pe 
minut.

„Skylab-2"
• DUPĂ o perioadă de odih

nă prelungită, datorită oboselii 
acumulate cu prilejul activită
ții exlravehiculare. cei trei as- 
ironauți ai misiunii „Skylab-2“ 
și-au continuat programul de 
experiențe.

Activitatea celor trei astro- 
uauți s-a desfășurat in condiții 
normale datorită faptiilui că

scutul termic, instalat luni cu 
prilejul activității extravehicu- 
lare, a făcut ca temperatura din 
interiorul cabinei să scadă cu 
aproape cinci grade.

Inundații în Pakistan
• ÎN URMA inundațiilor care 

s-au produs în provincia pakis
taneză Indul Inferior, aproxi
mativ 300 000 de persoane au 
rămas fără adăpost — infor
mează agenția France Presse, 
reluînd o relatare a agenției o- 
ficiale pakistaneze de presă 
„Associated Press of Pakistan".

Inundațiile au provocat moar
tea a patru persoane, devasta
rea unui mare număr de sate, 
pierderea cîtorva sute de vite 
și importante pagube pe terenu
rile agricole afectate de. revăr
sarea apelor, in special pe plan
tațiile de bumbac.

• MINISTRUL de externe al 
Argentinei, Alberto Vignes, l-a 
primit pe Li Si Fu, vicepreșe
dinte al Comitetului pentru re
lațiile economice cu străinătatea 
alR.P. Chineze. În scopul unei 
mai bune cunoașteri reciproce 
in domeniul economiei, cele 
două părți au hotărît să deschi
dă cite o expoziție la Buenos 
Ăires și. respectiv, la Pekin, 
cu produse pentru export.

Singapore — centrul orașului

liere de 209 000-300 000 de tone, poposesc 
anual in acest port, considerat de unele 
statistici ca ocupînd locul cinci in lume.

Singapore este cunoscut ca un „antrepo
zit al Asiei de sud-est“. Prin uriașele sale 
depozite trec anual peste 130 milioane tone 
de mărfuri provenind din India. Indonezia, 
Malayezia. Tailanda etc. Cauciucul, bum
bacul, cositorul, produsele petroliere, alcă
tuiesc ponderea cea mai înseninată a aces
tor încărcaturi care sini importate, în mare 
parte prelucrate, pentru a fi apoi reexpor
tate. Aceasta este imaginea tradițională a 
statului Singapore. Înnoirile înfăptuite după 
9 august 1965. dată la care Singapore s-a 
desprins de Federația Malayeză proclamin- 
du-se republică independentă, au menirea 
să antreneze țara într-un larg program de 
dezvoltare multilaterală. Paralel cu moder
nizarea radelor portuare, cu intensificarea 
activității de prelucrare a produselor tran
zitate, a fost elaborat un plan . vizind in 
principal edificarea unei industrii naționale. 
In cei cîțiva ani care s-au scurs de.la do- 
bindirea independenței, autoritățile singa- 
poreze s-au străduit, și în parte au reușit, 
să neutralizeze dependența exagerată a e- 
conoroiei locale de comerț, de fluctuația 
prețurilor pe piața mondială. Acest fapt se

datorează in principal tendințelor de diver
sificare a economiei, valorificării unor re
surse materiale și umane proprii. în cele 
patru zone industriale — Red Hill. Tanglin 
Halt. Kallang și Jurong — s-au ridicat zeci 
de șantiere de construcții și reparații na
vale. mici întreprinderi textile, de confec
ții. Mindria singaporezilor este marele 
complex industrial de la Jurong. înălțat la 
citeva mile de port. Aici sau dat in folo
sință peste 200 de fabrici și secții dintr-un 
total de 500. prevăzut a fi atins la finele 
acestui deceniu. Produse metalurgice, chi
mice, automobile, utilaje industriale, poartă 
marca uzinelor de pe platforma Jurong. 
Concretizarea unor asemenea proiecte a 
avut printre altele ca efect o mai bună 
folosire a miinii de lucru, crearea unui con
tingent de muncitori calificați autohtoni. In 
plus. în jurul acestor „oaze“ industriale și- 
au făcut apariția noi și moderne locuințe, 
centre sanitare, școli etc.

Singapore se preocupă, in același timp, 
de statuarea unei atmosfere internaționale 
prielnice colaborării și păcii. Guvernul, con
dus de premierul Lee Kuan Yew, s-a pro
nunțat in repetate rînduri atit la O.N.U. — 
al cărui membru este din anul proclamării 
independenței — ca și în întîlniri interna
ționale sau bilaterale, în favoarea destin
derii, a rezolvării pe cale pașnică a proble
melor litigioase, pentru respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta potrivit voinței și aspirațiilor sale, 
apreciind că relațiile de la stat la stat tre
buie să se bazeze pe principiul respectării 
independenței, al egalității depline in drep
turi, neamestecului în treburile interne și 
al avantajului reciproc.

Intre România și Singapore au fost sta
tornicite relații amicale de colaborare. Vi
zita unor delegații oficiale românești la 
Singapore ca și cele două vizite ale premie
rului Lee ’Kuan Yew în țara noastră, au 
marcat noi momente fructuoase in evolu
ția raporturilor româno-singaporeze.

IOAN TIMOFTE

TREI CANDIDAȚI 
LA PREȘEDINȚIA 

PAKISTANULUI
în alegerile prezidențiale care 

se vor desfășura în Pakistan, 
incepînd de la 10 august, și-au 
prezentat candidatura trei per
sonalități, ale vieții politice din 
țară — informează un compni- 
cat oficial difuzat la Islamabad. 
Potrivit comunicatului, în virtu
tea prevederilor noii constituții 
a tării, care intră in vigoare la 
14 august, actualul președinte al 
Pakistanului, Zulfikar Aii Bhu
tto. nu se va prezenta la ale
gerile prezidențiale. dar a fost 
propus. în schimb, de către 
Partidul pakistanez al poporu
lui. pentru funcția de prim-mi- 
nistru.

Partidul pakistanez al poporu
lui ■— condus de . președintele 
Zulfikar Aii Bhutto — a acor
dat lui Fazal Elâbi. fost pre
ședinte al Adunării Naționa
le. învestitura de candidat in a- 
legerile pentru funcția supremă 
in stat. Frontul unit al opozi
ției a avansat candidatura lui 
Mirzada Khan. membru al Par
tidului Național Awami. iar al 
treilea, candidat este Mohammed 
Salim, personalitate mai puțin 
cunoscută a vieții politice pakis
taneze.

La Islamabad s-a făcut, tot
odată. precizarea că viitorul pre
ședinte al țării va fi desemnat 
de Adunarea Națională și Senat 
reunite intr-o sesiune specială. 
Partidul Pakistanez al Poporului 
dispune de 130 din cele 191 de 
mandate de deputată în cele 
două camere ale Parlamentului.

Univers locuit mai 
întîi de legende, după 
aceea de singurătate, 
iar mai apoi de iluzie
— America Latină tra
versează lumea con
temporană ducina cu 
ea structuri sociale pe 
care Europa nu le mai 
cunoaște decit in mu
zeele de preistorie.

își duce, in același 
timp, legendele 
pentru că savanții nu 
au reușit să pună alt
ceva în locul acestora 
—, singurătatea — o 
singurătate fertilă, des
cifrată, mai ales, in 
culturile precolumbie- 
ne — și, firește, iluzia
— acest combustibil 
extraordinar care pu- 
ne-n mișcare formele 
de ceață — ale spe
ranței de mai bine.

Și mai duce, desi
gur, un adevăr pe care 
nimeni, cel puțin de 
citeva decenii incoace, 
nu-l poate contesta : 
jumătate, dacă nu mai 
mult din imensele ei 
bogății naturale con
tinuă să-i părăsească 
țărmurile fără a-i lăsa 
nimic în schimb. Ade
văr care, paradoxal, 
este transcris de mai 
toate statisticile lu
mii, chiar și de cele 
ale Organizației Na
țiunilor Unite, dar 
transcrierea lui pare 
să fie doar un exer
cițiu, o demonstrație 
că lumea de azi ar 
mai putea să fie can
didă sau inocentă.

Potosi pentru mine 
este exemplul cel 
ntai ilustrativ din 
toate cite s-ar putea 
da, în legătură cu "bo
gățiile Americii Lati
ne, bogății care se
cole i-au părăsit țăr
murile fără a-i lăsa 
nimic in schimb.

Potosi, de exemplu
— pentru a demonstra 
ce a însemnat can
doarea — oraș situat la 
3 960 m altitudine, nu
mără azi aproximativ 
60 de mii de locuitori, 
adică jumătate din 
citi avea in 1573 și 
doar o treime din ciți 
înregistra in 1658, an 
in care pentru cele
brarea unei sărbători 
religioase (Corpus 
Christi), străzile lui — 
de la Matriz pină la 
biserica Recoletos - 
au fost desfundate și 
pavate cu lingouri de 
argint... Pentru că Po
tosi asta a însemnat: 
argint Uh munte în
treg, un munte adevă
rat, pipăibil, pe care 
natura, ca într-o glu
mă sinistră și splen

didă, l-a scos din mă
runtaiele pâmîntului 
numai din argint Era 
Sumaj orkco, munte
le frumos din que- 
chua, pe care însuși 
Huayna Capac, Mare
le Inca, in una din zi
lele lui de glorie, îl 
văzuse fulgerînd în 
lumina răsăritului. Nu 
l-a putut, însă, folosi 
așa cum a vrut pen
tru împodobirea Tem
plului Soarelui de la 
Cuzco. Legenda spune

tunci cea mai extra
ordinară aventură de 
îmbogățire pe care a 
cunoscut-o lumea, in 
cîțiva ani, cavaleri și 
apostoli, căpitani și 
asceți, soldați și călu
gări, criminali, asa
sini și aventurieri puri 
s-au adunat aici pen
tru a se imbegăți. in 
mai puțin de 30 de 
ani Potosi avea o 
populației egală cu 
cea a Londrei, se min- 
drea cu 36 de biserici

Pentru 
a începe

că uneltele de creme
ne ale minerilor săi 
au' rămas în aer a- 
tunci cind, apueîndu- 
se de lucru, o voce 
le-a spus în graiul lor: 
,,Nu-i pentru voi. 
Dumnezeu a rezervat 
aceste bogății . pentru 
cei ce vor veni de de
parte". Marele Inca a 
abandonat muntele și, 
superstițio’s, i-a schim
bat pină și numele : 
i-a spus Potojsi, adică 
trăznește...

In 1545, continuă 
legenda, cind Huayna 
Capac nu mai exista, 
iar corăbiile spaniole 
cutreierau de mult a- 
pele Noii Lumi, un 
indian, Huallpa, rner- 
gînd in urma unei flă
cări, ar fi qjuns pină 
la Potosi, unde a ră
mas să-și petreacă 
noaptea. Frigul I-a o- 
bligat să facă focul și 
la lumina acestuia a 
retrăit cutremurul : 
totul in jurul său era 
de argint...

S-a declanșat a-

și (paritate perfectă I) 
36 de case de joc, pre
cum și 16 școli de 
dans. Carol cel Mare 
îi acordase titlul de 
noblețe imperială, dă- 
ruindu-l cu o emble
mă frumoasă („Sînt 
Potosi cel bogat, te
zaurul lumii, regele 
munților și invidia tu
turor regilor" - glă- 
suia inscripția de pe 
scut), iar încoronarea 
lui Felipe II, petrecu
tă in anii de măreție 
potosiană, a durat 24 
de zile, costind exact 
8 milioane de pesoși 
de argint... Potosi în
suși, în 1608, a petre
cut, una după alta, 
șase zile de teatru și 
măști, opt de tauri, 
trei de dansuri și al
tele două de petre
ceri fără de program. 
Cifra uluitoare, dacă 
mai adăugăm la 
ele și amănuntul pe 
care l-am scos în 
grabă din Archives 
de Indias, la Sevilia,

acum citeva luni : in
tre 1503 și 1660, în 
portul San Lucar de 
Barrameda, sosiseră 
185 mii kg. de aur și 
...16 milioane kg. de 
argint.

Multe dintre aceste 
milioane veneau de la 
Potosi. Dar Potosi era 
doar un munte, un 
munte care - a fost 
mutat literalmente în 
Europa Renașterii,
pentru a o hrăni, lă- 
sindu-i iluzia. Azi ora
șul acestă nu mai în
seamnă nimic : pala
tul conților de Carma 
y Cayara e cabinet 
dentar, scutul marchi
zului de Otavi spînzu- 
ră la intrarea unei 
bănci, biserica San 
Ambrosio e sală de 
cinematograf... Mun
tele însuși, cu toată 
gloria sa, nu mai în
seamnă nimic, nici 
măcar in memoria 
vagă a locuitorilor 
săi, cei care stau pe 
8 milioane de cada
vre de indieni, minerii 
de-altădată...

Aceasta este o par
te din adevărul pe care 
America Latină il du
ce cu ea, traversind 
lumea contemporană. 
O parte care nu mai 
contează pentru că a- 
parține trecutului, așa 
cum tot trecutului a- 
parțin cei 300 servi
tori ai Marelui duce 
de Osuna sau cei 700 
ai ducelui de Medi- 
naceli...

Despre datele con
temporane ne propu
nem să ne ocupăm în 
citeva însemnări vii
toare. Fără a neglija, 
desigur, datele mai 
vechi, cele care au 
configurat această lu
me pe care nu au des- 
coperit-o nici fenicie
nii, nici Columb : scriin- 
du-și Divina Comme- 
dia, divinul Dante o 
descoperit-o stînd pe 
loc, la Padova sau 
Verona, căci versurile 
22-27 din Purgatoriu 
o dovedesc clor : 
„All’altro polo, e vid- 
di quattro stelle / 
Non viste mai fuor 
che alia prima gen- 
te"„.

Aceste „patru stele" 
sînt stelele din Crucea 
Sudului, constelație ce, 
mult mai tîrziu, avea 
să orienteze caraveie- 
le spaniole spre noile 
tărimuri. Tărimuri pe 
care ei, mai exacfi, 
nu le-au considerat, 
pe atunci, ca aparți- 
nind Purgatoriului, ci 
Paradisului...

Tinerii comuniști

in fa voarea 
dialogului

Uniunea Tineretului Co
munist din Chile se pronunță 
pentru un larg dialog cu Or
ganizația tineretului creștin- 
democrat, a declarat Jose 
Beibel. secretar general a.i. 
al C.C. al U.T.C. din Chile. 
„In această etapă hotăritoare, 
toate forțele democratice alb 
țării — a spus el — tre
buie să se unească și să ela
boreze, pe baza unor propu
neri concrete, un program 
democratic care să împiedice 
orice provocare a reacțiunii 
și elementelor fasciste și să 
permită continuarea proce
sului revoluționar de trans
formări social-economice".

Jose Beibel a relevat că, în 
prezent, au loc contacte la 
diferite nivele intre repre
zentanți ai Uniunii Tineretu
lui Comunist din Chile și ai 
tineretului democrat-creștin 
pentru găsirea unor soluții 
care să permită depășirea 
situației actuale provocate de 
acțiunile sedițioase ale reac
țiunii.

DIN AMERICA LATINĂ
• Sprijin politicii de apărare

«i intereselor naționale

Partidul Comunist din Ecuador sprijină guvernul condus de 
generalul Guillermo Rodriguez Lara în politica sa de apărare a 
intereselor naționale — a declarat. într-o alocuțiune, rostită ir. 
orașul Guayaquil, Pedro Antonio Saad, secretar general al C.C. 
al P.C. din Ecuador. în acest sens, Pedro Antonio Saad a apre
ciat, intre factorii pozitivi ai politicii guvernului Lara. acțiunile 
hotărite în domeniul industriei petroliere — respectiv legea 
prin care companiile și monopolurile străine, inclusiv nord- 
americane. au fost impuse unor impozite progresive pe bene
ficiile realizate, iar unele contracte cu privire la concesiunile 
petroliere acordate de administrația anterioară au fost trecute 
sub controlul statului fără acordarea vreunei indemnizații. El 
a relevat, totodată, importanța pentru poporul ecuadorian a 
apărării tezei cu privire la extinderea suveranității asupra ape
lor teritoriale pină la limita de 200 de mile marine.

• Reforma agrara din Peru
De la adoptarea, in iunie 1969, 

a legii privind, reforma agrară, 
țăranilor peruani le-au fost dis
tribuite păminturi insumind 
peste 5,5 milioane hectare de te
ren agricol, iar pină in anul 
1974, totalul terenurilor distri
buite in cadrul reformei agrare 
din Peru urmează să se ridice 
la 9 milioane de hectare.

Ca un exemplu semnificativ, 
in cadrul acestei ample campa
nii, 35 000 hectare de terenuri a- 
gricole, împreună cu un mare 
număr de vite, construcții gos
podărești și o importantă canti
tate de inventar agricol au fost 
date recent in folosința țăranilor 
din cooperativa cu profil zooteh
nic „Triunfo", creată in departa
mentul Libertad. într-un trecut 
nu .prea îndepărtat, aici își a- 
veău marile proprietăți douăzeci 
da latifundiari, iar acum pro

prietari sînt membrii celor peste 
1 100 de familii făcind parte din 
cooperativă.

Paralel cu adoptarea și aplica
rea legii privind reforma agrară, 
in Peru a fost introdus învăță- 
mîntul elementar și mediu gra
tuit — măsură de o covirșitoare 
importanță pentru o țară care a 
pornit pe calea unor prefaceri 
adinei, moștenind din trecut o 
populație in care procentajul ce
lor lipsiți de știința de carte se 
ridica la 75 la sută. Prin orga
nizarea sa, invățămîntul iși pro
pune nu numai alfabetizarea 
populației rurale, ci și educarea 
ei in vederea unei activități de 
gospodărire modernă a resurse
lor locale, a desfășurării unei 
activități economice eficiente.

înfiin țarea societă ții,9 Siderbras“
Președintele Brazi
liei, Emilio Garras- 
tazu Medici, a tri
mis spre aprobare 
Congresului Națio
nal un proiect de 
lege privind înfiin
țarea societății „Si
derbras", care să a- 
sigure controlul di

rect sau indirect al 
statului in domeniul 
siderurgiei, infor
mează agenția In- 
terpress Service. „Si
derbras" va dispune 
de un capital inițial 
de 5 milioane de 
cruzeiros și va func
ționa sub îndruma

rea Ministerului In
dustriei și Comerțu
lui. Ea poate înființa 
filiale de profil și, 
de asemenea, poate 
participa la activita
tea societăților mix
te din sectorul in
dustriei siderurgice.

• INTR-UN mesaj adresat 
președintelui Mexicului, Luis E- 
cheverria. Federația Revoluțio
nară' a Muncitorilor din Mexic 
afirmă sprijinul acestei organi
zații față de poziția și activi
tatea guvernului urmărind ac
celerarea dezvoltării economice 
independente a țării. în acest 
context, mesajul subliniază ne
cesitatea unor acțiuni pentru a 
contracara pătrunderea capitalu
rilor străine care urmăresc aca
pararea resurselor forestiere ale 
țării.
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