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Răspunzînd chemării partidului
alte organizații județene U. T. C. preiau inițiativa patriotică a tinerilor din Vîlcea

DE LA FIECARE TlNĂR CONSTRUCTOR 0 CONTRIBUȚIE
MAXIMĂ 1N ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR DE INVESTIȚII

Tinerii constructori reprezintă pe toate șantierele de in
vestiții ale țării o prezență masivă, dinamică și entuziastă. 
Uteciști în majoritatea lor covîrșitoare, comuniști cei mai 
vrednici dintre ei, tinerii schelelor simt alături de ceilalți 
constructori marea răspundere pentru îndeplinirea cu rigu
rozitate a programului partidului în domeniul investițiilor. 
Acum, în aceste zile hotărîtoare pentru activitatea șantiere

lor, ca răspuns la îndemnul partidului, al secretarului său 
general, tinerii aduc faptele lor, concrete și convingătoare: 
hotărîrea de a lucra mai mult și mai bine, de a lucra în 
zilele de 19, 23 și 24 august, pentru recuperarea restanțe
lor și devansarea termenelor de punere în funcțiune.

Tn pagina a lll-a, răspunsurile comitetelor județene Cluj 
și Galați ale U.T.C., la inițiativa tinerilor vîlceni.

DIN REGHIN NE SCRIE

•:49.73'- DIN AUGUST
AU TERMINAT 
RECOLTATUL

Prin . telegrame adresate 
C.C. al P.C.R. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
oamenii muncii de pe ogoa
rele județelor Sibiu și Sălaj 
raportează cu satisfacție, 
terminarea recoltării păioa- 
selor.

„Vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, — se spune în 
telegrame — că toți oamenii 
muncii români, germani, 
maghiari, care locuiesc și 
muncesc pe aceste frumoase 
meleaguri vor acționa, in 
continuare, cu toată respon
sabilitatea, cu același spirit 
de abnegație, pentru înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen, pentru a da 
viață hotărîrilor partidului, 
întimpinind a 29-a aniver
sare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist cu frumoa
se rezultate in muncă, pen
tru prosperitatea și înflori
rea României Socialiste".

Succese de prestigiu a înscris în graficul întrecerii socialiste șl 
colectivul SCHELEI DE EXTRACȚIE — BOLDEȘTI, unitate 
care, cu aceleași instalații și cheltuieli de producție, a livrat, 
miercuri, ultimele tone de țiței extras prevăzute în angajament.

Analizîrid- rezervele existente de creștere a producției și efi
cienței, acest harnic colectiv de sondori a hotărît să-și suplimen
teze angajamentele cuprinse in chemarea la întrecere pe care a 
adresat-o tuturor unităților cu profil similar din țară, realizind 
pină la finele anului o producție marfă evaluată la 3 160 000 lei.

întreprinderea „Colorom" 
Codlea, raportează, la rîndul 
ei, îndeplinirea și depășirea 
angajamentului anual. Față 
de o producție în valoare de 
5 milioane lei, colectivul a- 
cestei unități a realizat peste 
plan o producție in valoare 
de aproape 6 milioane lei.

Prin organizarea mai bună 
a lucrului, ■ folosirea inten
sivă a instalațiilor și agre
gatelor, aprovizionarea rit
mică a locurilor de muncă și 
generalizarea celor mai noi 
procedee, pînă la sfirșitul 
anului se va mai realiza în 
plus o producție în valoare 
de trei milioane lei.

DIRECTORUL CABINETULUI 
DE PARTIDORĂȘENESC3

Stimată redacție,
Biroul comitetului orășe

nesc de partid Reghin a ana
lizat, în aceste zile activita
tea organizațiilor U.T.C. din 
întreprinderile noastre, parti
ciparea lor la întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate 
pe acest an.

Biroul a apreciat pozitiv 
activitatea Comitetului orășe
nesc U.T.C., a organizațiilor

de tineret din întreprinderi 
și m-a însărcinat să vă trimit 
un material cu privire la par
ticiparea tineretului nostru în 
producție.

Dacă considerați că vă pu
teți folosi 
xat, sau 
părți din 
publicați.

de materialul ane- 
numai de anumite 
el, vă rugăm să le

Cu stimă 
SZABO MIHAI

(IN PAGINA A 3-A)

imperativul campaniei agricole

C.' . . 1In obiectiv ;J ÎNVĂȚĂMÎNTUL PREȘCOLARPROBLEMELE MARIALE CELOR MICI

• ÎNTREPRIN
DEREA VICTORIA- 
FLOREȘTI, unitate 
care realizează în ■ 
treaga gamă de an
velope pentru auto
turisme, a înregistrat 
cei mai înalti indici 
economici din în
treaga sa existență. 
Acest succes dedicat 
nutrii sărbători a eli
berării patriei, le-a 
permis chimiștilor 
prahoveni să înscrie 
în bilanțul primelor 
șapte luni și jumă
tate .o producție glo-

bală cu aproape 20 
de milioane lei su
perioară celei plani
ficate, îndeplinind an
gajamentul la. acest 
indicator, pentru în ■ 
tregul an. In același 
timp, colectivul de 
aici a acordat o aten
ție deosebită 
plinirii planului 
export, livrînd
plus beneficiarilor săi 
din cele aproape 30 
de țări ale lumii, cir
ca 25000 de anvelo
pe în diferite tipodi- 
mensiuni,

înde- 
la 
în

printre ca-

re figurează și an
velopele radiale — 
fără cameră de aer 
—' produs nou al în
treprinderii.

Pentru continuarea 
și dezvoltarea succe
selor de pînă acum, 
chimiștii prahoveni 
și-au reînnoit an
gajamentele asumate 
în întrecerea 
listă, hotărînd să 
peste plan, pînă 
finele anului 
20 000 mai multe 
velope față de anga
jamentul inițial.

Iată, de-abia s-a terminat se
cerișul și, pămintul trebuie arat, 
trebuie pregătit așa cum se cu
vine pentru primirea noii ge
nerații de semințe. Specialiștii 
insistă asupra operativității și 
calității lucrării de arătură. 
Ne-am propus să vedem in ce 
măsură sint realizate aceste im
perative de către mecanizatorii 
din Teleorman.

Dumitru Șerban și ceilalți co
legi ai lor, majoritatea tineri, 
erau prezenți și inginerii Nico- 
iae Marin, directorul S.M.A. 
Roșiori și Chirită Fierăscu, in
ginerul șef al cooperativei.

UNII LUCREAZĂ Șl 
NOAPTEA...

RAIDUL NOSTRU 
ÎN JUDEȚUL 
TELEORMAN

socia- 
dea 

la 
cu 

an-

...La lumina farurilor, cum 
i-am întilnit pe cei de la coo
perativa agricolă din Socetu. 
18 fascicule de lumină tăiau 
noaptea în bucăți, făcind-o in 
urma lor și mai neagră, căci în 
locul galbenului miriștii lăsau 
negrul brazdelor proaspete. A- 
lături de Chivu Stan, Dumitru 
Osăceanu, Nicolae Săndulescu,

,,Cînd sîntem alături’de ei, bă
ieții lucrează cu mai multă tra
gere de inimă. Și-apoi trebuie 
să veghem la respectarea indi
cilor de calitate. Profităm din 
plin de timpul favorabil pentru 
a încheia pînă la 20 august cel 
tirziu întreaga suprafață pe

care o avem de arat, de 400 hec
tare".

Un termen asemănător și l-au 
fixat și mecanizatorii care de
servesc cooperativa agricolă de 
producție din Băbăița. Pentru 
a se crea front suficient de lu
cru presele lucrează grupat, de 
dimineața pînă seara. In pri
vința transportului baloților, 
operativitatea a fost dublată și 

, de eficientă. Explică această 
realizare, de natură organizato
rică în primul rind, președin
tele unității, tovarășul Petre 
Mistode : „Acum, în campania 
de vară, sîntem cam inghesuiți 
cu lucrările de transport și ne 
descurcăm mai greu ca de obi
cei. Ne-am gîndit însă că pu-

Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R., eu privire la dezvolta
rea și perfecționarea invățămîn- 
tului prevede extinderea în- 
vățămintului preșcolar ca parte 
integrantă a. procesului de ins
truire a tinerei generații, cu
prinderea pînă in anul școlar 
1980.81, în grădinițe, a aproape 
tuturor copiilor de 3—6 ani și 
asigurarea în cadrul instituți
ei de învățămînt preșcolar a 
unui sistem de educație armo
nizat cu cerințele școlii.

Practic, se prevede integrarea 
învățămîntului preșcolar in sis
temul unitar de învățămînt.

Traducerea în fapt a prevede
rilor hotărîrii, presupune pe de 
o parte lărgirea capacității de 
cuprindere a rețelei de institu
ții preșcolare, atît ale între
prinderilor și ale consiliilor 
populare, cit și a celor patrona
te in mediul rural de C.A.P.- 
uri ; pe de altă parte, presupu
ne reconsiderarea acelui punct 
de vedere care tratează gră
dinița doar ca pe o instituție 
socială venită in ajutorul fa
miliei, pentru ca mama să-și 
poată exercita activitatea în 
producție, absolvită de grija su- , 
pravegherii copilului preșcolar. 
Firesc este. deci, că însăși struc
tura muncii educative din grădi
nițe urmează să găsească 
formule de realizare.

Analizînd la scara unui 
deț — Galați — situația de 
și perspectivele de viitor, 
servăm un mare decalaj între 
cifra care reprezintă capacitatea 
de cuprindere a copiilor in ins
tituții preșcolare și cifra acelo
ra care așteaptă să-și -------
locul în grădinițe. Pentru 
școlar 1973/74 numărul 
este de 17 776 față de 
copiilor, care este de 
dintre care 14 550 copii 
Este adevărat că preocuparea 
organelor locale și în mod deose
bit a Inspectoratului Școlar 
Județean pentru găsirea a cit

OCTAVIAN MILEA

(Continuate In pag. a lll-a)

ocupe 
anul 

locurilor 
numărul 
38 716 — 
de 5 ani.

VERONICA B1RLADEANU

(Continuare în pag. a ll-a)

INTELIGENTA
PROSPEȚIMII

Etapa
* Fotbal

Fabrica „Tricotex" din Satu-Ma re. Imagine din secția de bobinat.

SPORT
• UNIVER-

SIADA’73
s-a deschis
sub lozinca
„SPORT 
PACE, PRIE 
TENIE"

gazdelor
• Incursiune in 

excursiile
B.T.T

Satul pe care
ni-l propune
teatrul scurt“

Operind o selecție cit se poate 
de reprezentativă din repertoriul 
„teatrului scurt", Editura Cartea 
românească ne-a oferit o anto
logie (sub titlul lui Paul Cornel 
Chitic, Nunta cerbului) preci- 
zînd în mod expres una din ra
țiunile 
„pentru 
materia 
cetări și 
însă, nu 
pină acum prea interesat 
„substanțiala cercetare" la care 
este invitat de nota redacției și 
probabil că are motivele lui. 
„Teatrul scurt" în ultimele de
cenii s-a dezvoltat, dacă se 
poate spune așa. pe seama unei 
tematici inspirate aproape ex
clusiv din mediul rural. Chiar 
dacă nu și-ar fi ales un criteriu

acestei întreprinderi : 
a oferi cronicarului 

unei substanțiale cer- 
observații". Cronicarul, 
s-a arătat cel puțin 

de

tematic, o antologie de „teatru 
scurt" ar fi sfirșit inevitabil 
prin a cuprinde piese cu. subiect 
țărănesc. E cazul să ne întrebăm 
așadar cine și ce a operat sau a 
determinat laceastă îngustare ce 
apare și mai evidentă dacă ți
nem seama și de tradiția „ge
nului". Nu încape îndoială că 
patronul „genului" la noi este 
Casa Centrală a Creației popu
lare și că piesele acestea „in
tr-un act", semănînd prea mult,, 
majoritatea, intre ele, sint scri
se după o anumită rețetă ori ți- 
nind seama de exigențele insti
tuției patron. E ușor de văzut 
că. alcătuite din două sau trei 
tablouri, ele nu țin seama de 
criteriul intern al evoluției ..ac
țiunii" ci de necesități exterioa
re, de ordin mai mult ilustrativ.

De aici, inevitabilul caracter 
schematic și simplist al celor 
mai multe. Avem, de regulă, în 
prima partg, o expunere a si
tuației critice pentru ca în cea 
de a doua lucrurile să ia întorsă
tura dorită, aranjîndu-se aproape 
de la sine tot așa cum se intîm- 
plă, de altfel. în multe nuvele și 
romane „țărănești". însă aici, în 
aceste piese intr-un act și citeva 
tablouri, lucrurile se simplifică 
în chip radical, negrul din pri
ma parte devenind alb imaculat 
în a doua, „șovăiala" ori „ne
dumerirea" este spulberată în 
citeva pagini de dialog eficient.

C. STĂNESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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de MIHAI STOIAN

Populația tinără a globului pâmintesc reprezintă, la ora 
actuală, o pătrime din numărul total, așadar un miliard de 
oameni tineri. Tineri ! Ce nu stă în puterea lor I De aceea ne 
și uităm, cu profundă dezaprobare, la specimenele care-și mai 
irosesc zilele și nopțile, forța fizică și intelectuală, bătîndu-și 
joc, pur și simplu, în primul rind de propria persoană.

Am fost însă, de nenumărate ori, în uzine, in fabrici, pe o- 
goare, in laboratoare sau biblioteci, și - pretutindeni — tină- 
rul mi-a apărut, așa cum se cuvine, în ipostaza lui firească: 
energic, plin de inițiative, vesel, dornic să „prindă meserie" 
(oricare ar fi aceasta), în sfirșit - pot spune cu mîna pe inimă 
— el reprezenta, în majoritatea colectivelor, un „ferment" de 
nelipsit, care-i dădea întregului, alcătuit din oameni de toate 
vîrstele, ceva de care avea neapărată nevoie. La „Tractorul" 
din Brașov, de pildă, am întîlnit zeci de tineri (ei sint cu 
sutele), care abia ieșiți din profesională, dar avînd avantajul 
că și-au făcut practica, de-a lungul anilor, chiar acolo unde 
au intrat să lucreze se descurcă de minune imediat, iși știu 
locul de muncă asa cum își știe omul conținutul buzunarelor. 
Și apoi — imi exolica unul din „vîrstnici" care nici el nu era 
prea îndepărtat de vîrsta celor abia veniți - „copiii ăștia au 
un ochi al lor, special, nu știu cum să spun, văd adică ceea 
ce-ți scapă la prima vedere, ceea ce-i extrem de simplu, au o 
privire plină de prospețime, poate mai odihnită decît a 
noastră. Sint grozavi cind își pun mintea la contribuție". Pă
rerea interlocutorului meu, maistrul brașovean de la „Tracto
rul", mi s-a părut demnă de a fi reținuta și dezvoltată chiar 
puțin. Intr-adevăr, ne putem gîndi la exemple clasice : un Edi
son fusese poreclit, la numai 15 ani, „copilul cu idei mărețe", 
un Vlaicu născocea devreme tot felul de disoozitive ajutătoare 
vieții lui de toate zilele (vezi ingeniosul „sistem" inventat pen
tru ca gazda să nu-i mai dijmuiască bucatele aduse de-acasă, 
de părinți); iar un Wiener - pionierul noii științe a ciberne
tici - intra la 10 ani, la școala superioară din Ayer, la 15 
ani se înscria la Universitatea Harvard... Desigur, exemolele 
citate sint luate de pe treapta maximă a ierarhiei inteligenței, 
însă, pînă la proba contrarie, nici un tînăr n-are trebui să 
dezarmeze, față cu propria-i conștiință; căci - printre altele - 
referirile pe care le-am făcut vorbesc nu numai despre seîn-

(Continuare in pag. a V-a>
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Cum organizăm activitatea
tehnico-productivă a elevilor

pentru anul viitor?
centru in- 
o produc- 

care se

Județul Prahova — 
dustrial dezvoltat, cu 
ție diversificată, în 
exercită o paletă largă de pro
fesiuni, oferă un cadru adecvat 
pregătirii pentru muncă a tine
retului școlar.

Inspectoratul școlar, sub direc
ta îndrumare a comitetului ju
dețean de partid, se străduiește 
să așeze pe o temelie solidă în
tregul proces de instruire teh
nico-productivă a elevilor — in- 
cepind din primele clase ale 
școlii generale și pină ia ultimul 
an de liceu — încit terminarea 
studiilor medii să se finalizeze 
și sub acest aspect, 
incontestabile pentru 
și pentru societate.

— In cei doi ani de 
ca a intrat in orarul 
drepturi cel puțin egale cu ala 
celorlalte discipline — ne spune 
prof. Mihail Marin, inspector 
general — preocuparea noastră 
de bază a fost să asigurăm 
locuri de practică pentru fiecare 
elev. Intrucit cele 262 unități 
școlare dispun de 377 ateliere, 
dintre care 319 dotate corespun
zător. ne punem acum problema 
diversificării profilelor în care 
ii pregătim pe elevi. încercăm 
să micșorăm numărul ateliere
lor de tîmplărie, lacătușerie, 
croitorie, in favoarea atelierelor 
de mecanică și electrotehnică, 
către acestea din urmă orientînd 
și un număr mai mare de fete.

— Asta in ceea ce privește 
școlile din mediul urban. La sate 
ce cale poate urma diversifica
rea 7

— In școlile sătești mergem 
pe două direcții : microferme 
și ateliere. Avem 42 de micro
ferme și vom mai crea 20. Ele 
s-au dovedit un teren foarte 
propice pentru apropierea ele
vilor de muncă, pentru însuși
rea deprinderilor practice. La 
Ciorani. de pildă, elevii au re
coltat de pe solariile proprii 
legume timpurii odată cu coope
ratorii. de pe serele lor. 
sînt zone in județ unde, 
rurale, locuitorii .lor sînt 
citori in uzinele de pe

cu foloase 
absolvenți

cind mun- 
școlar cu

Dar 
deși 

mun- 
___  ________ _.. Valea 

Prahovei. In școlile din Poiana, 
Cimpina. Provița de jos și Fili- 
peștii de pădure nu are rost 
să-i orientăm pe elevi spre 
agricultură cînd ei. de citeva 
generații, devin muncitori. Cu■f-: . ' ’■

concursul uzinelor situate in a- 
ceste locuri vom dota corespun
zător atelierele școlilor respec-, 
tive incit elevii să primească o 
pregătire de tip industrial. In 
sfirșit. ținînd seama de specifi
cul îndeletnicirilor ce se practi
că în unele localități, in 10 ate
liere elevii vor deprinde vechi 
meșteșuguri.

— Ce le rezervă liceenilor, pe 
acest plan, anul școlar viitor ?

— în cazul liceenilor ne-am 
oprit la două soluții : cea mai 
mare parte a lor vor lucra di
rect in producție : in liceele cu 
ateliere bine dotate vom orga
niza microintreprinderi școlare 
cu producție proprie. Ambele 
variante ni se par nouă favora
bile pregătirii pentru muncă a 
acestei categorii de elevii în 
spiritul plenarei care a dezbă
tut problemele invățămintului. 
în ceea ce privește eficacitatea 
contactului direct cu producția 
ne bizuim pe o experiență deja 
verificată, 
avut 
care 
nale 
s-au 
deri 
unui 
microintreprinderile școlare sin- 
tem abia la 
cînd după 
considerăm 
cu multiple 
educative.

— Din cele relatate pină acum 
nu reiese un lucru esențial și 
anume : în ce măsură activita
tea tehnico-productivă servește 
la orientarea elevilor către pro
fesiunile cu mare pondere in 
economia județului 7

— O asemenea corelare este 
departe de a fi o problemă sim
plă, cum poate apărea la prima 
vedere. Sigur, ideal ar fi să pu
tem răspunde afirmativ la În
trebare. Deocamdată nu sintem 
in măsură, problema fiind incă 
condiționată de baza materială, 
de calitatea maiștrilor instruc
tori și de alte cauze. Ceea ce 
pot spune cu certitudine e că 
spre o asemenea organizare tin
dem și că există începuturi pro
mițătoare. Cum 
înainte, incă de 
circă 30 la sută 
elevilor de liceu lucrează o zi

Numeroase licee au 
grupe compacte de elevi 

au lucrat in ateliere uzi- 
și la sfîrșitul studiilor 

dovedit stăpini pe deprin
și cunoștințe egale cu ale 

muncitor calificat. Cu

îriceput, dar, jude- 
unele rezultate, le 
o formă potrivită, 
valențe formative și

arătam mai 
anul trecut 
din numărul

FORUM 73"//
In aceste zile, lucrările 

Forumului Național se află 
in plenul lor. Intr-un cadru 
de tabără specific virstei 
copilăriei, cei aproape 500 de 
delegați, sosiți aici, la Liva
da, cu „tolbele" pline de 
experiențe inedite, verificate 
in practică, de idei și pro
puneri novatoare și avind 
vii in minte prețioasele in
dicații date de condu
cerea partidului nostru, per
sonal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu organizației lor, 
desfășoară o bogată activi
tate. menită să ducă în final 
la concluzii de cea mai 
mare importanță pentru în
treaga mișcare pionierească. 
Se discută, la detașamente și 
la Tribuna Forumului, pe 
cele mai diverse teme de 
stringentă actualitate pentru 
ei — despre posibilitățile de 
îmbunătățire continuă a si
tuației la învățătură, despre 
o cit mai eficientă organizare 
și desfășurare a educației 
politice și patriotice, a acti
vităților culturale, sportive 
și de pregătire pentru apă
rarea patriei. despre auto- 
conducerea pionierească, des
pre acțiunile muncă
patriotică proteja-

re a mediului înconjură
tor. Totodată, insă discu
țiile acestea, cu evidentă 
tentă teoretică, sint alterna
te. combinate continuu, cu . 
diverse activități practice și 
recreative : ’ Întreceri sporti
ve model de toate felurile, 
manifestări culturale și ar
tistice, intilniri și schimburi 
de experiență cu pionierii 
din alte localități ale jude
țului Satu Mare, intilniri cu 
activiști de partid și de stat, 
cu oameni ai muncii, cu 
personalități din domeniile 
culturii și științei, vizitarea 
unor întreprinderi și șan
tiere. a unor unități agricole.

Tabăra de la Livada sea
mănă. in aceste zile, la pri
ma vedere, cu un stup uriaș. 
In realitate insă ea este un 
mare laborator al pionie- 
rici noastre, in care cei 
aDroape 500 de purtători 
ai cravatei roșii cu tricolor, 
ajutați și îndrumați cu com
petență de conducerea Con
siliului Național al Organi
zației Pionierilor, de alți 
numeroși activiști pe acest 
tărîm, se străduiesc să des
copere cele mai bune solu
ții pentru activitatea lor vii
toare. C. M.

(Urmare din pag. I)

mai multe soluții în vederea lăr
girii bazei materiale este deo
sebit de serioasă. Organele de 
invătămint au efectuat o reeva
luare și redistribuire a spațiu
lui de școlarizare, o rearondare 
a circumscripțiilor școlare, reu- 
șindu-se, astfel, ca pe lingă 
cele trei localuri noi de grădi
niță. care vor asigura un număr 
de 360 de locuri in plus, in mu
nicipiile Galați și Tecuci să se 
creeze. în mod special, pentru 
grupele de copii de 5 ani. clase 
afiliate pe lingă școlile generale. 
Se studiază, de asemenea, posibi
litatea amenajării fostului local 
al Școlii generale nr. 17 pentru 
a fi folosit ca grădiniță. între
prinderile industriale, avind in 
majoritate creșe și cămine au 
mers pe ideea extinderii acesto
ra reușindu-se creșterea cifrei 
de cuprindere de la 859 locuri la 
1 426.

Uniunea județeană a coopera
tivelor agricole de producție, se 
preocupă de asemenea de dezvol
tarea rețelei ; se prevede, ast
fel. ca în anul școlar 1975/76. 
numărul de grădinițe să creas
că de la 77 la 140, ceea ce ar 
mări posibilitatea de cuprindere 
de la 5 725 de copii la 8 325. A- 
sigurarea cu mobilierul necesar 
a unităților noi a fost realizată 
prin antrenarea atelierelor șco
lare. ■ la executarea dotărilor 
in cadrul activităților tehnico- 
productive, astfel, incit la ora

actuală problema înzestrării cu 
mobilier a unităților noi este pe 
deplin rezolvată. Din păcate, 
sint însă în județ și mai ales in 
mediul rural consilii populare 
și C.A.P.-uri care nu dau dova
dă de aceeași grijă față de bu
na gospodărire a localurilor sau 
spațiilor afectate funcționării 
grădinițelor, in unele locuri ne- 
prevăzîndu-se în buget nici 
măcar sume minime pentru re-

pe săptămînă direct in produc
ție și la încheierea anului șco
lar și-au făcut la locurile res
pective
comasată ... ____ ....r...........
Acolo unde conducerile între
prinderilor înțeleg importanța 
prezenței elevilor m producție, 
organizarea muncii lor a căpă
tat forma și conținutul dorit. 
Astfel la Uzinele Poiana — 
Cimpina elevii au fost inițiați 
în meseriile necesare întreține
rii utilajului petrolier ; la Uzina 
Sinaia, elevii sint introduși in 
tainele mecanicii fine ; la Uzuc, 
elevii au lucrat la repararea 
utilajelor chimice. In anul șco
lar viitor prevedem ea 50 la 
sută dintre elevii de liceu să-și 
facă practica în uzine și 
prinderi., Se perfectează 
către școli și conducerile 
ților industriale — căile 
pierii elevilor de sectoare pro
ductive cu o mare cerință de 
forță de muncă și în care mun
citorii au nevoie de un larg ori
zont cultural, alături de temei
nice cunoștințe de specialitate. 
Am în vedere operatorii chi- 
miști, laboranții. cei ce întrețin 
utilajele din rafinării. Tot în 
acest scop am convenit cu uni
tăți industriale 
țului 
Băicoi, 
peni,
mai complex rolul de patron al

de muncă o practică 
de două săptămîni.

între- 
— de 
unită- 
apro-

specifice jude- 
nostru cum sint Schela 

Uzinele mecanice Plo- 
rafinăriile să-și exercite

despre tinerețe,

educație, ... 1 

răspunderi

Zărnești est» astăzi un oraș 
tînăr. Din multe zone ale ță
rii au venit aici în întreprin
deri și pe șantiere mii de bă
ieți și fete. Le-au fost puse la 
dispoziție blocuri moderne, con
fortabile. In anul 1971 primul 
cămin de tineret cu regim de 
hotel a fost predat locatarilor, 
în marea majoritate ucenici la 
locul de muncă. în 1972 un nou 
cămin e înălțat și astfel peste 
800 de tineri intră in casă nouă. 
Au trecut 2 ani de atunci. Ti
nerii au devenit muncitori ca
lificați. Ne-am fi așteptat, cum 
era și firesc, ca această califi
care să nu rămînă unilaterală 
ci să-și pună pecetea și pe sti
lul de viață. I-am vizitat la că
minele cele noi in urmă cu 2 
ani. Acum le-am făcut din nou 
o vizită. Ce s-a ales din condi
țiile de care vorbeam la început? 
Alătura și fărașul au fost excluse 
din vocabularul „la zi", s-au 
spart ușile, geamurile, s-au stri
cat băile și celelalte instalații 
sanitare, apa de la dușuri se 
prelinge pe scară și nu prin ca
nalul de scurgere, perdelele au 
dispărut, geamurile au fost li
pite de sus pină jos cu hîrtie, 
ușile degradate sînt 
cu decupaje 
șoiul etc. 
locatari și 
te convinge 
panoul supravegheat 
mult nici mai puțin de 3 por- 

Holurile pline de. mucuri 
fructe,

acoperite 
din reviste de tot 
Cheile 

nimeni 
să le

sînt la 
nu-i poa- 

lase la 
nici mai

tari !
de țigară, simburi de 
hîrtii, nefrecate de cînd lumea 
dau și ele un aspect dezolant 
încă de la primul pas. Intru în 
citeva camere din căminul nr. 1 
(dat in folosință in 1971) și în
cerc să stau de vorbă cu loca
tarii. S-au înapoiat de la lucru, 
este timpul lor liber și nimeni 
nu are voie să le „calce" pragul. 
Acolo, in camere, sint într-un 
„domeniu" al lor, unde se pot 
trinti nevăzuți de ' nimeni peste 
pături și cearșafuri în hainele, 
de. lucru. Boccele cu rufe mur
dare stau îngrămădite în deba
rale. alături de mîncare : brînză, 
slănină, conserve. Fringhiile 
străbat în diagonală camera de 
la ușă la geam și pe ele stau 
întinse haine spălate. Dună 
multe insistențe reușesc să pă
trund într-una din camere. Cei 
doi locatari stau în beznă cu 
geamul închis, de jur-împrejur 
haine mototolite, ciorapi mur
dari. Ilie Ciobanu, ucenic la

materiale vechi și gunoaie. în 
loc să se preocupe de rezolva
rea celor 30 de cereri de îns
criere pentru satisfacerea căro
ra nu există bază materială. La 
Cosmești Vale, Furcenii Vechi, 
Furcenii Noi. Băneasa. localuri
le, unele proprietate a Consilii
lor poulare. sint în paragină : la 
Fundeni, Fintinele, Odaia Ma- 
nolache, Vînători, Scinteiești, 
mobilierul e insuficient sau de-

școlilor din jur, in sensul să 'e 
doteze după profil, să le spri
jine cu maiștri și alți tehni
cieni. să încredințeze ateliere
lor școlare repere din producția 
proprie pentru a fi executate de 
elevi. Cum aceste unități iși 
recrutează muncitorii dintre lo
calnici ar putea colabora mai 
bine la pregătirea lor timpurie, 
la apropierea lor de uzină și 
profesiunile ce se practica 
acolo încă din anii școlii gene
rale. în perspectiva generalizării 
școlii de 10 ani. absolvenții ar 
deveni foarte nepede muncitori 
calificați, 
practică 
pulveriza 
nefolositoare.
tare. Vorbeam de începuturi și 
inițiative
Grupul 
propus 
școlilor 
priile ateliere pentru a se rea
liza instruirea practică a elevi
lor in sectorul prelucrării țițeiu
lui. Urmărind cu mai multă in
sistență acest aspect școlile în 
colaborare cu conducerile unită
ților economice pot realiza o 
adincire a pregătirii pentru pro
ducție a actualelor promoții de 
elevi.

dacă pregătirea lor 
anterioară nu s-ar 

in îndeletniciri, nu 
dar complemen-

promițătoare. Iată, 
școlar de chimie și-a 

să pună la dispoziția 
generale din jur pro-
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$ 
$

pentru 
privin-

puși în 
recalci- 
cămin."

care 
le-a 

viața

ambiție, 
simplul

treptei 
poți

știm
ne 
să

capricii și 
luate în 

și admi- 
drept spirit

exigență din-

LA NOI IN CAMERA
NU INTRA NIMENI

AU SPUS El, Șl REFUZĂ SĂ DESCHIDĂ

locul de muncă, ne părăsește 
pentru o clipă. „îmi gătesc sin
gur și trebuie să văd ce-mi face 
mincarea".

— Dar de ce nu mănipci la 
cantină — il întreb. Azi, de pil
dă. a fost o mîncare excelentă : 
ciorbă de porc, sarmale și gogoși 
iar prețul este convenabil : 3,50 
lei pri'nzul.

— „Am auzit că mincarea nu 
are calorii. Eu muncesc și vreau 
să mănînc ce-mi place". Sigur, 
fiecare e liber să se gospodă
rească așa cum crede. Și așa 
cum știe. Dar trebuie să știe. 
De la cine ? Sînt o serie de tre
buri care trebuie făcute cunos
cute. Și nimeni .nu se sinchi
sește de faptul că acești tineri 
n-au aflat încă nimic despre 
condițiile ce le sint oferite 
cu generozitate. Comitetul U.T.C. 
al uzinei, e absent din cămin, 
nimeni nu trece pe aici, mai
ștrii nu-i vizitează, deși n-ar fi 
deloc ciudat ca acești oameni să 
încerce să afle și cum trăiește 
tmărul care 8 ore muncește con
știincios. iși însușește meseria 
și obține lucru de calitate certă.

Costică Gabăr este membru 
al comitetului de cămin. Camera 
sa arată însă ca a celorlalți. 
Citesc pe ușă : „Ciocane ! Aș
teaptă să ți se răspundă 1 Șter- 
ge-te pe picioare, apoi intră! Nu 
te așeza dacă nu ești invitat și 
stai cit mai puțin !“ 
tarul său 
secretar al ... 
U.T.C. din întreprinderea 
Martie" este intrigat. Cum de 
am ajuns eu pe această insulă 
a lor ? Ce caută aici ?

Muzica ce pătrunde prin zi
duri dintr-o cameră vecină mă 
îndeamnă să-1 vizitez pe melo
man. Gheorghe Ionescu ascultă 
dus pe ginduri, un pic-up cu 
butonul mărit pină la intensi
tate maximă. E gustul lui.

Alexandru Lăcranu este pre
ședintele comitetului de cămin. 
Ne spune că membrii aleși în 
ianuarie nu mai sint aici. Tine
rii au plecat in armată și el 
singur nu poate realiza nimic 
din planul stabilit.

La căminul nr. 2 (dat în fo
losință în 1972) mă intîmpină 
președintele comitetului de că
min Constantin Spanache. Mă 
invită în camera lui, unde stă

ce

Coloca-
Jenică Deliu, 

unej organizații 
i „6

și activitățile liber alese 
nefiresc. In condițiile în 
mai ales in mediul rural, 
catoarea este obligată de 
mărul copiilor din grupă 
desfășoare activitatea paralel 
cu copii de diferite vîrste, nu se 
poate diferenția preocuparea 
pentru respectarea caracteristi
cilor de virstă in așa fel. incit 
să se ridice — în cadrul activi
tăților liber alese — ștacheta

este 
care, 
edu- 
nu- 

să-și

PROBLEMELE MARI
ALE CELOR MICI

parații și curățenie, deși loca
lurile sint aproape impractica
bile în starea în care se află 
acum cînd nu mai este mult 
pină la data deschiderii anului 
școlar. Astfel, grădinița nr. 3 
din comuna Liești nu are fon
duri pentru curățenie, localul și 
mobilierul sint deteriorate, ace
eași situație o întîlnim la Barcea 
la cele două grădinițe. Mai mult, 
aici Consiliul popular a consi
derat că e cazul să transforme 
holurile clădirii in depozit de

teriorat. nu există fonduri pen
tru reparații și curățenie, nu s-a 
făcut și nici prevăzut măcar a- 
provizionarea grădinițelor cu 
lemne. Ce așteaptă oare gospo
darii satelor ?

Desigur, integrarea grădiniței 
în sistemul de învățămînt pre
supune o serioasă reconsiderare 
a programei activităților educa
tive, pornind chiar de la res
tructurarea actualului plan de 
învățămînt, in care decalajul de 
ore între activitățile obligatorii

exigenței la nivelul 
lor grupei mari. Deși 
propus 
trebuie 
gătirea

cerințe- 
nu ne-am 
metodică, 
că pre- 

grupa 
necesi- 

programă 
li-

o dezbatere 
să spunem 
copilului din 

mare pentru școală 
tă introducerea în 1 
a unor elemente de desen 
near și orientare în spațiul 
grafic, chiar prin creșterea nu
mărului orelor de desen în pla
nul de învățămînt, desenul liber 
putîndu-se efectua in cadrul 
activităților liber alese ; se im-

împreună cu un coleg de mun
că. Este, o cameră curata, proas
păt văruită. Aflu că și-a vărui
t-o singur și că ea, priva nu de 
mult, era cea mai rău întreți
nută cameră din bloc.

— Am muncit
acum 
tul 
stat 
dit 
lalți 
Am 
chisă. Au venit, s-au minunat 
și exemplul a fost urmat de în
că 12 tineri. Simplu, nu? Nici 
aici insă nu este totul în ordine. 
Ușile de la baie sint demontate. 
Și aici funcționează optica de 
la căminul vecin ; „La noi în 
cameră nu intră nimeni

Din relatarea vizitei se înțe
lege cam ce se intimplă la că
minele tinerilor din Zărnești. 
Ceea ce mi se pare la fel de 
grav este faptul că atmosfera 
lincedă și stătută și lipsa de ac
tivitate în timpul liber sint con
siderate stări firești și apărate 
ca atare cu strășnicie. Anunțu
rile de pe uși. spun totul : băieții 
nu vor să fie deranjați, bine, 
dar că nu vor să trăiască in cu
rățenie și in condiții civilizate, 
asta e rău. Trebuie să-i facem 
să priceapă că luptăm 
tineri calificați în toate 
țele !

Secretarul comitetului 
al întreprinderii ,.6 Martie". Du
mitru Dubeț, cunoaște foarte 
bine situația din căminele tine
rilor.

— Au fost primiți aici ca mun
citori necalificați care nu mai 
trăiseră in colectiv. Ei au dus 
blocurile la pămint 1

Evident aceasta a fost Ia în
ceput, dar nu era oare necesară 
prezența printre cei nou veniți 
a tinerilor cu experiență, obiș- 
nuiți cu colectivitatea ? Era 
chiar atit de greu să fie inițiate 
acțiuni potrivite vieții de cămin 
de către organizația U.T.C. ? 
„Cite ceva s-a mai făcut — gă
sește totuși o „scuză" tovarășul 
secretar. Au fost sudate rozetele 
la 10 dușuri, au fost imputate 
becurile sustrase, perdelele arse, 
clanțele defecte. Au fost 
discuție chiar 3 tineri 
tranți și evacuați din

mult 
îmi place. Nu 

acesta e esențial, 
mult și m-am

cum să-i fac și pe 
să-mi urmeze exemplul, 

lăsat int.r-0 doară ușa des-

gin- 
cei-

Tovarășul Ștefan Bâncilă,
șeful serviciului administra
tiv ne-a prezentat un re
gulament de ordine interioară, 
de curînd tipărit, care va fi a- 
fișat in cămin și în care se pun 
mari speranțe. Ce-ar fi dacă 
părinții, frații și surorile aces
tor tineri i-ar vedea cum locu
iesc ? în general insă după cum 
se știe, nu circularele ii vor ci
viliza ci intervențiile directe, de 
la om la om. ca și punerea lor 
în situația de a primi mai des 
oaspeți, rari, cum am văzut : 
secretarii de U.T.C., activiști, 
maiștri, șefi de echipă. Dacă 
situația o cere trebuie să pro
cedăm și așa.

Și-apoi, organizația U.T.C. din 
oraș și din întreprinderea „6 
Martie" numără cîteva mii de 
tineri harnici, disciplinați. Oare 
această „forță" revoluționară 
nu-i poate pune la punct pe cei 
ce refuză să se încadreze in via
ța de colectiv ? •

Cit poate urca un 
om yi mai ales cit 
timp ține urcușul 
virstei lui pe scara 
ierarhiei sociale ? 
Nimic nu-i linear, 
nici măcar in fante
zie. cu atit mai 
mult pe solul real 
al unei vîrste defi
nitiv respectabile 
să-i zicem, spațiu 
în care anii adunați 
laolaltă pot să cape
te configurația ținui 
adevărat pisc. Urci, 
cobori, oprești a- 
mintiri, cauți, me
ditezi, afli uneori 
întrebări în loc de 
răspunsuri, observi 
că terenul a fost și 
accidentat câteoda
tă, lin, mult prea 
lin alteori și cu 
toate acestea anii 
s-au aglomerat geo
logic aproape ți din 
treptele lor izvorăsc 
clar ți multe iz- 
hînzi, iată, și multe 
satisfacții. Ai știut 
cînd să te oprești, 
este oare un punct 
fix, undeva, în care 
știința ta despre 
tine îți propune, 
cel puțin în spiritul 
legilor mecanicii, 
nu atit odihna unei 
opriri, cit mai ales 
firescul situației — 
conștiința exactă a 
măsurii, să-i spunem 
— cînd intervin 
deopotrivă cinstea, 
bunul simț și corec
titudinea pentru a 
nu păși mai depar
te, pe o altă treap
tă, nu neapărat din- 
tr-o austeră și în- 
crîncenată 
ci pentru
motiv că te cunoști 
și simți că 
aceleia nu-i 
face față!?

Am înaintea ochi
lor cînd scriu aces
te rînduri imaginea 
unui bărbat din 
podgorie, înalt și cu
ochii formidabil de 
vii, mici fulgere 
parcă scăpărînd de 
sub o frunte atinsă 

arșiță. Acești 
atît de vii 

răscolesc aerul și-l 
adună. 11 încarcă de 
un lung neastimpăr. 
Se vede treaba că 
omul, deși se apro-

pie de clipa pensio
nării, n-a obosit. De 
ce n-a obosit și cum 
îl cheamă, care este 
viața lui, voi spune 
altădată, într-un 
reportaj. Ceea ce 
vreau să subliniez 
acum, adueîndu-mi 
aminte de el și de 
dealurile pe 
le-a uicat și 
coborit toată
este altceva, și ține, 
cred, de frumuse
țea unui formidabil 
echilibru moral. 
Urcînd și coborind, 
acest om a șt nit 
cind să se opreas
că. El e în virstă, 
ați putea zice, și, 
sigur, și-a putut în
gădui aceasta. Noi, 
tinerii, alergăm, 
uîrski noastră este 
un pasionant mara
ton. Și nici eu nu 
zic altfel.

Și totuși, totuși 
în cursa spre îm
plinire nu trebuie 
cînd și cînd să ne 
mai tragem și sufle
tul. să mai răsuflăm 
o clipă, — cum ar 
spune omul bătrîn 
din podgorie — ? 
Și oprindu-ne. nu 
ca intr-o stație de 
troleu, nu trebuie 
ca1 privind jur îm
prejur să privim și 
în. noi, să avem cu
rajul și puterea de 
a privi și în noi ?

Măsura cea mai 
exactă, a drumului 
ne-o dau faptele, 
ele atestă său
calificarea pentru o 
cursă fie eu cit de 
lungă. Rezultatele 
propriilor eforturi 
devin test. asupra 
noastră înșine. Și 
dacă privim serios 
lucrurile, : atunci 
știm ceea ce să ne 
îngăduim sau nu. 
Eliminăm singuri 
dintre bagajele ru
tiniere 
mofturi 
treacăt 
nistrate 
sau
tr-un nerv prema
tur exagerat. Expli
cam deunăzi o si
tuație cuiva care 
putea să o înțelea
gă și o înțelegea.

Dar el, cel ce as- \ 
culta, nu putea ieși, îi 
mi-am dat seama, y 
din canoanele parcă z 
ale unui dictau. Și < 
degeaba realitatea z 
era alta, automatis- y 
mul dicteului — Z 
care în planul ordi- y 
nei sociale se tra- b 
duce prin subiecți- z 
vism — îi dilata y 
spre imprecizie z 
marginile, ca un y 
amestec difuz de Z 
culori din care, ne- ; y 
inspirat. nu poți Z 
alege nimic. Și per- jy 
sista în a propune țiZ 
o realitate imagina- it 
ră. Din cețurile că- y 
reia cobora și mai x 
autoritar, ți mai de y 
neînțeles. Faptul y 
în sine n-are nici o y 
însemnătate sau e y 
atit de măruntă a- y 
ceasta incit poate fi y 
ușor pusă între ha- y 
gafele pasagere, ';<< 
inutile ale virstei. y 
Ceva rămîne însă, y 
relația care se poate y 
stabili între morali- y 
tatea unui asemenea 5J 
fapt și goana, pa- << 
sionanta și necesa- .51 
ra goană spre ini- 
plinire a chiar vîrs- ■<< 
tei! în perimetrul l5< 
căreia ne place să iy 
ne confruntăm. Ră- y 
mînînd însă numai y 
la simula plăcere a 5< 
jocului și închizând J 
ochii la chiar regu- 5; 
Iile lui, ne închidem $î 
de fapt în afara y 
noastră și — erou- << 
rea abia începe — << 
nu știu cit de adine 5J 
mai putem privi și 
in noi. Nu 
atunci cind să 
oprim, cind 
alergăm. De aceea 
în graba împlinirii 
— o, și în cîte fe
luri înțeleg unii a- 
ceasta! — bme e, 
cînd și cînd, vorba 
omului bătrîn din 
podgorie, să te mai 
și oprești, să răsufli 
o clipă. Ceea ce 
poate să însemne 
și: să te cunoști, 
să ai curajul să te 
cunoști și să masori, 
să gîndești dacă to
tul, chiar totul ți se 
cuvine!

pune de asemenea introducerea 
in programă a unor activități 
destinate dezvoltării vorbirii, a 
unor jocuri de exerciții logice, 
pentru precizarea unor noțiuni 
cu caracter integrator, a unor 
compuneri-exercițiu pentru lăr
girea vocabularului, a jocurilor 
didactice verbale cu antonime și 
sinonime, a exercițiilor de ana
liză fonematică și. de asemenea, 
o substanțială îmbunătățire a 
programei de lucru manual. Se 
s.mte nevoia mai multor ma
teriale de îndrumare metodică 
pentru educatoare, multe dintre 
ele lucrind in localități izolate 
și beneficiind prea puțin de ac
tivitatea cercurilor metodice. 
De asemenea, o problemă de ar
zătoare actualitate este aceia a 
înzestrării cu materialul didac
tic, măcar cu acela care trebuie 
folosit obligatoriu pentru efec
tuarea prevederilor programei și 
care continuă să fie deficitar, 
cum sint jocurile de construcții, 
ARCO, planșele pentru dezvol
tarea vorbirii, mulajele, mache
tele etc.

Am consemnat doar cîteva din 
problemele mari ale celor mici. 
Se cere însă o mai mare străda
nie din partea organelor locale, 
și ale educatoarelor, strădanie 
care trebuie susținută cu un in
teres sporit de către învățători, 
metodiști, comitetele de femei, 
directorii de școli din localitățile 
respective și comitetele de pă
rinți constituite pe lingă gră
dinițe.
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FABRICA DE

BETON CELULAR

AUTOCLAVIZAT

FABRICA DE OSII ȘI BOGHIURINOUA CAPACITATE

„PESTE ClTEVA ZILE 
Începem probele

TEHNOLOGICE"
De mai multe luni, numeroa

se șantiere din tară așteaptă ca 
întreprinderea de materiale pen
tru construcții din Călărași să 
le trimită cantitățile promise de 
beton celular autoclavizat. Cind 
va intra noua fabrică in func
țiune ?

— Ne pregătim să începem 
probele tehnologice. De prima 
șarjă de beton celular autocla
vizat ne despart doar cîteva zile, 
ne spune tovarășul Gheorghe 
Apostol, inginerul șef al între
prinderii. Forțele de care dis
punem, atit noi cit și construc
torul sint mobilizate pentru pre
gătirea acestui eveniment. Toa
te utilajele importante au sosit 
în șantier și sint în cea mai 
mare parte montate. Con
structorii au reușit și ei 
să-și lichideze restanțele. 
Acum se fac ultimele verificări, 
ultimele retușuri la autoclave, 
se montează tabloul de coman
dă și instalațiile aferente la pri
mul cazan al centralei termice 
începerea producției depinde, de 
acum, doar de oamenii care lu
crează în aceste două puncte, 
în rest totul este gata, se apro
pie momentul cind vom putea 
apăsa pe butoanele de comandă.

Intrînd in fabrică, am consta
tat că, in parte, probele tehno
logice au început deja. La pupi
trele de comandă ale modernelor 
instalații și utilaje găsim numai 
tineri. Instalația de dozare și 
amestecare a materiilor prime, 
este condusă cu pricepere, dar 
nu fără emoții, de mașinista 
Georgeta Florescu. Din hala de 
turnare, betonul celular este 
transportat mai departe tot 
printr-o simplă apăsare de bu-

I Din hala de turnare, betonul 
I celular este transportat tot 

printr-o simpla apăsare pe bu
ton încredințată tlnărulul Ion 

Constantin (sus).

Surprindem momentul cind 
sudorul Mihai C. Ion, asistat 
de lăcătușul Manole Stan, exe
cută ultima sudură la a 6-a 

| autoclavă. marcind astfel ter
minarea montajului (jos). 

ton, încredințată tinărului Ion 
Constantin. Cea mai prețioasă, 
mai complicată instalație din 
fabrică este stăpinită, de la pu
pitrul de comandă, de asemenea, 
de 2 tineri operatori B.C.A. — 
Daniel Dumitru și Constantin 
Boboacă.

— Am parcurs partea termi
nată a fabricii, de aici continuă 
șantierul, fluxul tehnologic e în
trerupt pentru că nu sint gata 
încă autoclavele, ne explică Ruja 
Efta, secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere. Aici la 
autoclave, se hotărăște data in
trării in funcțiune a fabricii.

Fiecare minut este important, 
fiecare lucrare, oricît de mică, 
trebuie să fie de cea mai bună 
calitate. „Autoclavizarea" beto
nului se face sub presiune și 
pierderile care pot rezulta din- 
tr-o sudură necorespunzătoare 
sint incalculabile. Surprindem 
momentul în care sudorul Mi
hai C. Ion execută ultima su
dură ia a 6-a autoclavă.

— Montajul este încheiat, dar 
nu putem incepe probele teh
nologice decit după ce furnizo
rul — Uzina de utilaj chimic 
„Grivița roșie“ București — 
remediază toate defectele de su
dură, cu care au livrat utilajele, 
ne spune maistrul Marin Maer, 
coordonatorul lucrărilor de mon
taj. Ne-au trimis trei oameni, 
doi controlori de calitate și un 
sudor, să facă reparațiile nece-

Electricianul Victor S. Florea. din 
partea beneficiarului și automatis
tul Virgil Popescu, de la con
structor și-au unit forțele pentru 
a termina cit mai repede instala
țiile aferente primului cazan al 
centralei termice astfel incit loco
motiva din fotografia alăturată să 
poată fi „concediată" din funcția 

care nu ii e proprie.

Autoclavele au fost trimise de Ia 
Uzina de utilaj chimic Grivița 
roșie din București ,,cu acte In 
regulă", inclusiv cu parafa U.T.C. 
Totuși, după montarea lor, aceiași 
controlori de calitate, tot de la 
furnizor — Mihai Alexandru șl 
Radu Neacștt — au constatat că 
unele suduri trebuiesc reparate.

Instalația de dozare și mestecate a materiilor prime, una din cele 
mai complexe din fabrică este condusă cu pricepere, dar nu fără 
emoții de la pupitrul de comandă de mașinista Georgeta Florescu.

sare. Au promis că în cel mult 
o săptămînă le vor termina. 
Deocamdată doar două autocla
ve îndeplinesc toate condițiile 
pentru a intra in probele teh
nologice.

Transbordo'rul de la autoclave 
este și el pe terminate. Ajuto
rul dat de beneficiar, care a 
preluat executarea acestei lu
crări este evident. . Echipa de 
electricieni și lăcătuși, condusă 
de Nicolae Andronache, mai are 
de făcut doar o parte din insta
lația electrică. La rindul lui con
structorul toarnă ultimii metri 
cubi de beton la camerele de vi
zitare a autoclavelor.

— Doar abur sub presiune ne 
mai trebuie și vom putea înce
pe probele tehnologice, ne spu
ne inginerul Marin Merlan. De
pindem de centrala termică. N-o 
putem înlocui cu locomotiva 
care alimentează cu aburul strict 
necesar utilajele pe care le-ați 
văzut mergînd. Nici temperatu
ră constantă de 30 de grade, in 
hale, nu putem obține fără cen
trala termică.

Să vedem, deci, care e stadiul 
lucrărilor la centrala termică. Și 
aici, beneficiarul a preluat exe
cutarea unor lucrări. Sub con
ducerea maistrului Petre Bratu, 
echipa de exploatare și întreți
nere a centralei, Împreună cu 
alți lăcătuși și electricieni din 

întreprindere au preluat execu
tarea instalațiilor aferente la 
cazanul nr. 1 și ii ajută pe au- 
tomatiști să monteze mai repede 
panoul de comandă al cuptoru
lui. Peste cîteva zile, ni se spu
ne, va putea trimite spre auto
clave aburul necesar începerii 
probelor tehnologice. Dar intra
rea in funcțiune ? Rămine con
diționată, in continuare, de un 
„amănunt": terminarea celui de 
al doilea cazan al centralei ter
mice, rămas mult in urmă.

— Echipa lui Pompiliu Rîn- 
ghiță, trimisă aici de Grupul de 
șantiere Vulcan. să încheie 
montajul este descompletată, șe
ful ei a plecat în concediu toc
mai acum, nu văd cum vor ter
mina tot ce au de făcut, dacă 
lucrează în ritmul de acum, ne 
spune, pe bună dreptate neliniș
tit. maistrul Petre Bratu.

Trebuiesc luate, de urgență 
rpăsuri energice pentru grăbirea 
ritmului de montaj și la cele
lalte două cazane ale centralei 
termice. Ar fi păcat ca un ast
fel de amănunt pe deplin rezol
vabil in foarte scurt timp să 
zădărnicească eforturile conju
gate ale constructorilor, benefi
ciarului și montorilor despre 
care am vorbit pînă aici.

IUSTIN MORARU

tacă puțin și echipa lui Nicolae 
Andronache va termina transbor- 
doiul. betonul celular va putea 
fi transportat automat spre si 

de la autoclave.

Foto : PLECAM ORESTE

Chiar din momentul în care, 
la chemarea Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. a secreta
rului general al partidului, con
structorii de pe numeroase șan
tiere de investiții din raza ju
dețului Cluj au hotărit. in una
nimitate să acționeze cu toată 
energia pentru recuperarea res
tanțelor, tinerii s-au situat în 
primele rinduri pentru tradu
cerea in viață a acestei hotăriri. 
Este demn de remarcat exem
plul patriotic al tinerilor briga
dieri de pe Șantierul Național 
al Tineretului de pe Someș care 
?-au angajat ca în luna august, 
muncind alături de ceilalați sa- 
lariați, să, realizeze o producție 
suplimentară in valoare de 2 
milioane lei. Asumindu-și acest 
angajament, brigadierii și-au 
propus să sporească vitezele de 
avansare în galerii, să dinami
zeze ritmul la construcții-mon- 
taj printr-o exemplară discipli
nă la fiecare loc de muncă, prin
tr-o temeinică organizare a ac
tivității și accentuarea muncii 
politice in rindul tineretului.

Acum, luind cunoștință de 
inițiativa comitetului județean 
Vîlcea al U.T.C. : „De Ia fiecare 
tinăr constructor — o contribuție 
maximă in înfăptuirea sarcini
lor de investiții", tinerii con
structori clujeni răspund cu 
promptitudine. Vor lucra efec
tiv în zilele de 23 și 24 august 
— alături de ceilalți constructori

JUDEȚUL GALATI :

PROGRAM NORMAI
DI LUCRU

PE TOATE ȘANTIERELE
Intr-adevăr. constructorii de 

pe toate șantierele de investiții 
din județul Galați și-au propus 
să lucreze în program normal, 
duminică, 19 august precum și 
in zilele de 23 și 24 august, nu 
numai acolo unde lucrările nu 
sint in grafic, dar și în vederea 
devansării termenelor de pune
re in funcțiune la o seamă de 
obiective de mare importanță 
economică. Așa se face că încă 
de pe acum există certitudinea 
intrării in exploatare, în cinstea 
zilei de 23 August — mai devre
me decit prevederile planului — 
a unor capacități noi la Șantie
rul Naval. Fabrica de bere și 
malț, la Combinatul siderurgic, 

„Răspunzând inițiativei Comi
tetului județean Vilcea al U.T.C. 
— „De la fiecare tinăr construc
tor — o contribuție maximă in 
înfăptuirea sarcinilor de investi
ții — se spune in scrisoarea a- 
dresată ziarului de către Comi
tetul județean Galați al U.T.C., 
noi ne propunem mobilizarea 
întregului efectiv de tineri de 
pe fiecare șantier, la întrecerea 
utecistă „Tineretul — factor ac
tiv în realizarea cincinalului 
înainte de termen", pe baza an
gajamentelor stabilite in fiecare 
organizație. în acest spirit, seva 
urmări indeDlinirea riguroasă a 
sarcinilor zilnice, întărirea dis
ciplinei, intensificarea eforturi
lor pentru reducerea consumu
rilor specifice de materii și ma
teriale. asigurarea calității co
respunzătoare a lucrărilor. în 

din colectivul cărora fac parte 
peste 4 200 de uteciști — ne in
formează Comitetul județean 
Cluj al U.T.C., pe toate șantie
rele Trustului de construcții in
dustriale. întreprinderii de con
strucții căi ferate, pe șantierul 
amenajări hidroenergetice — So
meș. a întreprinderii auto și a 
Fabricii de cazane mici și arză
toare. Tinerii se angajează în 
același timp să muncească în 
așa fel, ca in aceste zile să 
realizeze. producții record Ia 
toate obiectivele, pentru a recu
pera în cel mai scurt timp, res
tanțele înregistrate.

Pentru a da amploarea cuve
nită acestei acțiuni și pentru ca 
ea să se încheie intr-adevăr cu 
rezultate maxime, Comitetul 
județean Cluj al U.T.C., și-a 
stabilit in programul său de 
sprijinire a activității pe șantie
rele de investiții, ca zilnic, după 
orele de program un număr de 
250 de tineri de la întreprinde
rile beneficiare, să lucreze la 
montarea utilajelor în halele in
dustriale, iar alți 800 de tineri 
vor lucra duminica și după pro
gram, pe șantiere, la lucrările 
de construcții. Toată activitatea 
organizațiilor U.T.C., a tinerilor 
prezenți pe șantiere va fi în
drumată îndeaproape de activi
știi comitetului județean, ai co
mitetelor municipale și orășe
nești ale U.T.C.

zilele de 23 și 24 august ca și in 
duminica de 19 augus.t tinerii 
constructori vor fi prezenți la 
locul lor de muncă, cu hotărirea 
patriotică de a depune toate 
eforturile pentru recuperarea 
răminerilor in urmă unde este 
cazul și devansarea termenelor 
de punere în funcțiune, a noilor 
capacități".

Programul de acțiune al Comi
tetului județean Galați al U.T.C. 
mai prevede pentru această pe
rioadă. ieșiri zilnice la muncă 
patriotică, atît pe șantierele in
dustriale, unde se reclamă forță 
de muncă necalificată, cit și pe 
șantierele de locuințe, ale altor 
obiective social-culturale. Un 
mare număr de tineri va parti
cipa la executarea ultimilor lu
crări pe șantierul complexului 
sportiv de la inelul de rocadă, 
la parcul aflat in amenajare in 
apropierea turnului de televiziu
ne care vor fi terminate în 
cinstea aniversării eliberării pa
triei. și alte șantiere locale. La 
construcția celor trei cămine 
pentru nefamiliști vor fi de 
asemenea mobilizați în fiecare 
zi. atîția tineri citi solicită con
structorii, pînă la predarea lor 
către beneficiar. ,.Tn acest mod 
— se arată in scrisoarea comi
tetului județean — tinerii gălâ- 
țeni răspund prin fapte chemă
rii C.C. al U.T.C., a Consiliului 
Național al U.A.S.C.R. și adună
rii reprezentanților brigadieri
lor".VA PUTEA PRODUCE CU UN SEMESTRU MAI DEVREME 

dacă proiectantul va recepționa apelul 
beneficiarului

t

I

La ieșirea din Balș. ochii 
aproape că nu pot cuprinde în
tinderea de peste 80 hectare de 
șantier. imensă întindere de 
schele și utilaje, de căi ferate 
și mașini angajate într-o între
cere permanentă cu timpul, 
pentru realizarea în termen a 
investițiilor. Stadiul intirziat al 
lucrărilor se vede insă imediat.

Cauzele. fiindcă sint mai 
multe, încep cu lipsa de cadre. 
Un buldozer stă, pentru că, 
n-are cine Să-l pornească, stația 
de betoane funcționează cu în
trerupere pentru că lipsește un 
mecanic. Pentru a sc încadra in 
ritmul normal, ar fi trebuit ca 
aici, pe șantierul fabricii de osii 
și boghiuri, să se lucreze cu 
1 600 de salariați, dar nu sint 
nici jumătate. Așa se explică 
faptul că tunelul de transportat 
osii in subteran, unele lucrări 
la liniile de sablaj și la vopsi- 
toria de boghiuri nu sint gata 
deși ar fi trebuit să fie de mult 
timp predate beneficiarului.

Dar. fără a diminua cu ceva 
partea de vină, ce-i revine, tre
buie precizat că Trustul de 
construcții Craiova, grupul de 
șantiere Slatina, adică cei care 
lucrează pe platforma de la 
Balș, întimpină și numeroase 
greutăți. Le lipsește fierul-be- 
ton ce trebuie asigurat de în
treprinderea de aprovizionare 
din București ; din patru beto
niere prevăzute în studiul teh- 
nico-economic de organizare a 
șantierelor pînă acum n-au pri
mit decit ung singură. „Ni 
s-au dat promisiuni de către 
conducerea Ministerului indus
triei construcțiilor de mașini 
grele — spun constructorii — 
că vom primi două escavatoare 
hidraulice produse la Brăila, 
fără ele nu putem executa 
unele lucrări dar întirzie de 
mult timp". în ultimele zile 
s-au luat măsuri radicale a 
căror eficiență se așteaptă cu 
nerăbdare. Beneficiarul, cons- 

| tructorul, proiectantul și re

prezentanți ai Ministerelor, au 
adoptat un amplu program de 
măsuri in acest scop. Șantierul 
a fost redimensionat prin mări
rea numărului de lpturi, prin 
creșterea numărului de maiștri. 
Ministerul construcțiilor indus
triale s-a angajat să asigure 
numărul de mijloace de trans
port și agregate necesare rit
mului impus de condițiile exis
tente. O măsură pe care o con
siderăm binevenită este și in
troducerea încă de acum cîte
va zile a acordului global. S-a 
hotărit, prin asigurarea forței 
de muncă necesare, să se treacă 
la lucrul în schimbul doi, iar 
stația de betoane și transport 
aferent să funcționeze în trei 
schimburi.

Care este punctul de vedere 
al beneficiarului ?

— Mă voi referi la ceea ce 
ne privește in mod deosebit — 
ne spune tovarășul Marin Șerbă- 
nescu, secretarul comitetului de 
partid. Aș . situa pe primul plan 
lipsa unor utilaje din import. 
Nici furnizorii interni nu s-au 
achitat insă de sarcinile pe care 
le aveau. Pe de altă parte, proiec
tantul, adică Institutul de proiec
tare construcții de mașini din Ca
pitală, ne-a predat proiectul ui- 
tind unele utilaje. Așa se face 
că nu s-au prevăzut o serie de 
dispozitive, mașină radială de 
găurit etc. în sfirșit, să mai a- 
mintesc și necazurile pe care 
ni le produc unele întirzie.ri în 
avizarea unor documentații. Să 
mai adaug și faptul că fabrica de 
ciment de la Bîrsești nu și-a ono
rat angajamentele astfel că sta
ția de betoane din Balș nu are 
ciment suficient. Sint lucruri 
care ne țin in loc, care 
nu ne permit să lichidăm cu ra
piditate restanțele și să trecem 
chiar la devansarea unor lu
crări, așa cum ne-am angajat.

Devansarea la care se referă 
interlocutorul nostru are în 
vedere un angajament recent 

al beneficiarului și construc
torului. în urma ultimei intil- 
niri intre cei doi factori s-au 
căutat și găsit o serie de re
zerve existente dar nevalorifi
cate a căror exploatare cu 
maximum de competență și 
eficiență va permite nu numai 
lichidarea restanțelor de care 
am amintit, ci și devansarea cu 
un semestru a termenelor de 
dare in funcțiune a unor capa
cități, cum ar fi oțelăria.

Dar intrarea în funcțiune cu 
un semestru mai devreme a 
noii capacități presupune efor
turi nu numai din partea con
structorilor și beneficiarului. 
Un rol important ii revine pro
iectantului. căruia colectivul de 
muncitori îi adresează aceste 
rinduri : beneficiarul către
proiectant „Tovarăși proiectanți 
<le la Institutul de proiectare 
construcții de mașini. Bucu
rești. Noi ne-am redimensionat 
eforturile, vrem să dăm țârii 
mai devreme oțelul de care 
avem nevoie. Dar fără ajutorul 
dumneavoastră, nu putem de
păși unele greutăți. Tovarășul 
inginer Ignătescu a fost rugat 
să vină aici pe platforma Balș 
să vadă ce se întimplă cu dife
ritele aparataje de înaltă ten
siune pe care le-a prevăzut în 
proiect dar pe care „Electropu- 
tere" nu le execută. De o lună 
de zile tovarășa ingineră Ciolac 
Rodica și tovarășul inginer Bu- 
lulete știu că au greșit proiec
tul pentru stația electrică de la 
oțelărie, în sensul că aceasta 
nu se încadrează pe suprafața 
afectată de 1 800 m.p., dar nu
vin să vadă care este situația, 
ce soluție să se aleagă. Au so
sit Ia Balș transfercarele de 
oțel lichid aduse din import. 
Stau și așteaptă de 20 de zile, 
căci tovarășul inginer Comino- 
vici nu a predat proiectele 
pentru calea ferată de la aceste 
transfercare. Așteptăm măsuri 
concrete".

IOAN VOICU
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UN CUVÎNTDESPRE
C

olectivele de muncă 
din industria ora
șului Reghin, înca
drate în efortul ge
neral de a înfăp
tui sarcinile cinci

nalului înainte de termen, in- 
timpină marea sărbătoare na
țională, ziua de 23 August, cu 
rezultate remarcabile in toate

producția 
sută Ia 

sută

domeniile activității economico- 
sociale. Bilanțul cu care au în
cheiat primul semestru este de
osebit de promițător : 
sută la 
103 Ia 
marfă, 100,7 Ia 
Angajamentul anual, a 
țial, a fost realizat în
80 la sulă iar pînă Ia 23 August 
va fi realizat în întregime. Fără 
îndoială, la aceste rezultate au 
adus și aduc o contribuție sub

102 la 
globală, 
oducția 
export, 
nat ini- 

ocent de

stanțială și organizațiile de ti
neret care s-au situat în primele 
rînduri ale întrecerii socialiste.

Tineretul din întreprinderile 
noastre a devenit factor activ al 
luptei pentru realizarea cincina
lului înainte de termen. Acest 
lucru ilustrează activitatea or
ganizațiilor U.T.C. din între
prinderea producătoare de uti
laje și piese de schimb, între
prinderea producătoare de mate
riale sportive, întreprinderea de 
prelucrare a lemnului, I. I. Lo
cală „Republica" și Coop, meș
teșugărească „Progresul" care au 
pus și pun pe prim plan în ac
tivitatea lor acțiuni menite să 
conducă la ridicarea calificării 
tinerilor, educarea acestora prin 
muncă și pentru muncă.

Printre aceste activități men
ționăm. in primul rind, sprijini
rea conducerii întreprinderilor 
I.U.P.S., I.P.L., și „Republica" în 
calificarea tinerilor angajați, or
ganizarea pentru aceștia a unor 
întilniri cu muncitori mai în 
vîrstă, cu o bogată experiență in 
producție, organizarea unor dez-

TINERI
bateri pe teme ale disciplinei 
muncitorești, ale respectării pro
tecției muncii, ale conduitei in 
întreprindere, dezbateri pe teme 
profesionale șj tehnice. Inițiativa 
„Micronul. Gramul, Secunda", 
olimpiadele strungarului la 
I.U.P.S. și „Republica", Olim
piada timplarului la I.P.L. și 
I.L.E.F.O.R.. olimpiada lăcătu
șului la I.U.P.S. și „Republica" 
au cuprins in acest an peste 2 000 
de tineri. Notabile sint și consfă
tuirile cu tinerii ingineri, tehni
cieni și maiștri bine pregătiți 
profesional, constituirea de co
lective din tineri pentru studierea 
fluxului tehnologic, găsirea unor 
soluții corespunzătoare pentru 
înlăturarea deficiențelor exis
tente în producerea unor piese, 
analizele cu privire la participa
rea tinerilor la întrecerea socia
listă etc.

Ne-a reținut atenția străduința 
organizațiilor U.T.C. din între
prinderile noastre pentru culti
varea în rindul tinerilor a spi
ritului muncitoresc, constituirea 
în toate unitățile economice a 
unor colective de disciplină 
muncitorească, conduse de cite 
un membru al comitetelor U.T.C.

Acțiunile au fost susținute prin 
toate mijloacele muncii politice. 
Printre membrii de partid tineri, 
care se află și în evidența or
ganizației U.T.C.. de la I.P.M.S., 
„Republica" și „Progresul", sint 
foarte multi agitatori care se o- 
cupă zilnic de tinerii muncitori, 
ajutindu-i și determinîndu-i să 
se încadreze in ritmul muncii în
tregului colectiv. Deosebit de 
eficiente s-au dovedit gazetele 
de perete ale organizației U.T.C. 
de la I.U.P.S. „Tineretul in pro
ducție".

Organizațiile U.T.C. în cadrul 
întrecerii și-au fixat angaja
mente proprii în realizarea unei 
producții suplimentare, reduce
rea procentajului, apoi lichidarea 

rebuturilor, economisirea de ma
terii prime și materiale, întărirea 
disciplinei în muncă prin redu
cerea completă a absențelor și 
întirzierilor, folosirea la maxi
mum a timpului de lucru etc. 
din care amintim doar citeva ; 
tinerii de la I. L. ..Republica" au 
realizat o economie în valoare 
de 8 700 lei la fontă lichidă, au 
colectat și predat 50 tone fier 
vechi, cei de lâ I.U.P.S. in ca
drul acțiunii de economisire a 
metalului, au realizat o econo
mie de 8 tone, formația de lu
cru pe sistem de bandă de pro
ducție în care, predomină tine
retul de la I.P.M.S.. și-a rea
lizat și depășit sarcinile de plan 
în procent de 110.5 la sută, ti
nerii comuniști de la șantierul de 
construcții au realizat la produc
tivitatea muncii un spor de 8 073 
lei precum și importante econo
mii la ciment, balast și alte ma
teriale în valoare de peste 88 000 
lei situindu-se printre primele 
organizații de tineret din con
strucții pe teritoriul județului 
nostru. Nu putem să nu amin
tim rezultatele remarcabile ale 
tinerilor constructori de instru
mente muzicale, ambarcațiuni și 
articole de sport, brigada de pro
ducție pentru confecționarea ra
chetelor de tenis de cîmp, care 
și-a îndeplinit sarcinile de pro
ducție in procent de 127 la sută.

tem rezolva două probleme o da
tă și iată cum : mijloacele care 
transportă baloții de paie in 
baza furajeră se întorc la cîmp 
încărcate cu îngrășăminte na
turale care sint administrate pe 
suprafețele ce urmează să fie 
arate. Pregătim astfel și in 
privința fertilizării, frontul de 
lucru al tractoarelor iar la mij
loacele de transport eliminăm 
mersul în gol complet". Sim
plu... ca oul lui Columb. Din

Nu putem neglija rezultatele 
remarcabile obținute de tinere
tul nostru și în cadrul acțiu
nilor patriotice, îndeplinirea 
și depășirea considerabilă a pla
nului economic pe acest an. Ac
țiunile întreprinse în cinstea zi
lei de 23 August se materiali
zează in colectarea și predarea 
a 440 tone deșeuri de metale, 5 
tone cioburi sticlă, 6 tone hîrtie, 
împădurirea în fondul silvic a 
unei suprafețe de 6 h, partici
parea activă la acțiuni de îndi
guire a Mureșului, la amenaja
rea bazelor sportive etc., acțiuni 
patriotice a căror valoare totală 
se ridică pînă în prezent la peste 
2.5 milioane lei din care 75 000 
lei lucrări finanțate.

Cu toate succesele obținute în 
întrecere, considerăm că in a- 
ceastă direcție pot și trebuie să 
facă mai mult organizațiile de 
tineret, mai ales cele de Ia sec
ția 7-a I.P.L., mecanică 1 I. L. 
..Republica", timplărîa „Progre
sul" marochinărîa I.P.M.S. Co
mitetul orășenesc U.T.C. și orga
nizațiile U.T.C. trebuie să aibă o 
preocupare mai mare pentru 
atragerea tuturor inginerilor și 
tehnicienilor tineri la conce
perea și inițierea acțiunilor 
tinerești, cum sint olimpiade
le și concursurile pe mese
rii, sprijinirea și stimularea 
tinerilor încadrați în miș
carea de inovații și raționalizări.

păcate nu se procedează peste 
tot la fel.

...ALȚII PIERD Șl ZIUA 
PE DRUMURI

La cooperativa agricolă „30 
Decembrie" din Alexandria, 
din cele 950 hectare de păioase 
erau eliberate doar 550 iar arate 
350. Nu există suficiente mij
loace de transport, suficiente 
tractoare ? Dacă în prima pri

vință se mai găsesc motivații 
obiective în legătură cu insufi
ciența brațelor de muncă nece
sare pe mijloacele de transport, 
în cea de-a doua doar carențe
le organizatorice pot fi admise. 
Căci. iată. Constantin Tobă, 
președintele unității, ne asigură 
că toate tractoarele sint in 
cimp. la arat, balotat și fertili
zat. în curtea secției de meca
nizare insă găsim, la... odihnă, 
nu mai puțin de 5 tractoare. 
Unele defecte iar altele din 
lipsă de conducători, căci aceș
tia uitaseră să mai vină la 
muncă. Printre ei și proaspă
tul absolvent al școlii profesio
nale Ilie Zlăteanu. Frumos de
but în profesie ! Nu se găsește 
nimeni șă-i arate greșeala ? 
Șeful secției în orice caz nu are 
timp pentru că e mai mult pe 
drum, la ascuțit cuțitele de 
plug. Face mereu dus-întors, o 
cale de vreo 15 kilometri pină 
la sediul S.M.A. din Nanor, la 
atelier. Nu se pot ascuți oare 
și la atelierul cooperativei agri
cole ? Așa cum am văzut că se 
procedează la Băbăita, Lița, 
Ciuperceni și in alte unități ?

La... relanti lucrau și meca
nizatorii de la cooperativa agri
colă „7 Noiembrie" Izvoarele. 
„Nu e chip să-i faci să stea mai 
tîrziu de ora 7 seara — spunea 
președintele, tovarășul Florea 
Crăciun. Spun că trebuie să 
meargă Ia secție să facă revi
zie, să alimenteze cu motorină 
pentru a doua zi. Noi stabili
sem să se lucreze pină la orele 
23, dar...“ Numai că după ce a 
stabilit acest program, direc
torul S.M.A. Smîrdioasa, de 
care aparține această secție, ing. 
Gheorghe Zlatfe, nu a mai venit 
să controleze dacă se și res
pectă. Ar fi luat desigur astfel 
și măsura ca alimentarea trac
toarelor să se facă în brazdă, 
căci autocisterna există, și nu 
la secție. Plimbarea tractoriști
lor s-ar fi transformat desigur 
în plusuri de brazdă nouă pe 
terenul eliberat deoarece coope
ratorii s-au grăbit, nu li se poa
te reproșa nimic în această pri
vință.
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OBIECTE, CU
Șl FĂRĂ PRETENȚII
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• Obiectele lui Gabriel Pop» 
n-ar reprezenta, in esență, de
cit aspirația picturii de a de
păși, fizic, convenția bidimensio- 
nalității. Ele se compun din 
panouri pictate, mobile, desfă
șurate in spațiu după procedeul, 
destul de rigid totuși, al articu
lațiilor vechilor triptice. Forma, 
constituită dintr-o ritmare de 
dreptunghiuri și patrate, se sub
ordonează sistemului de pliere, 
devenit astfel schemă compo
zițională. Atenția privitorului nu 
este captată in această direcție, 
după cum nu este dirijată nici 
către expresivitatea cromatică 
a suprafețelor pietate (mai bine 
zis „decorate", parcă voit mono
ton și manierist după rețeta ex
presionismului abstract). Mai 
degrabă către această posibili
tate a spațializării pe care ar
tistul o descoperă amuzat, in cel 
mai pur spirit ludic. Pentru el 
depășirea unei condiții conven
ționale in reprezentare (ne re
ferim. se înțelege, la pictură ca 
gen și tehnică tradiționale), nu 
îmbracă aspectul meditației a- 
supra „crizei" pe care o presu
pune, ci pur și simplu pe cel 
al ignorării sale, al instalării, 
parcă de la sine înțeleasă, pe 
alte trasee. Evanescența imagi
nii „de concepție" apare aici ca 
implicită. Ceea ce rămine este, 
deci, prezența agreabilă și de
centă a obiectului, ornament po
sibil al unui perete, o decora- 
livitate conformă cu un presu
pus cod al sensibilității moderne, 
cu un nou fond aperceptiv, in 
concepția artistului, deja for
mat. Sint, dacă vrem, obiectele 
zilelor de vacanță. prezumtiv 
„mobilier" al interioarelor, în 
care retina și nu spiritul înre
gistrează plăcut un anume ritm, 
puritatea unui ton, insolitul unei 
soluții constructive in afara ori
căror rigori utilitariste.

• Doina Almășan restringe în 
obiectele sale (mai exact, mon
taje in relief), fastul cromatic. 
Culoarea, albă, roșie sau albas
tră (cultivată cu o vădită pre
dispoziție simbolică). acoperă 
mecanic, „neartistic" asemeni 
vopselei cabluri încolăcite, frin- 
te. secționate etc. Materia con
strucțiilor sale este dată, deci, 
de prezențe și deprinderi ale u- 
nei civilizații tehnologizate, 
transfigurate de artist în proce
sul reduplicării lor. Doina Al
mășan nu se limitează la desco
perirea unei expresivități „pier
dute" sau nedescoperite incă a 
materiei și obiectelor de uz teh
nic cotidian. Ea imaginează si
tuații cu anume valoare con
ceptuală : mai multe cabluri 
și fringhii ce se scurg sime
tric. pe verticală, întrerupte 
brusc la marginea panoului se 
doresc un echivalent al Flu
xului oprit, mai multe cabluri 
îndreptate către secțiunea unui 
cilindru semnifică Convergența 
etc, etc. minuind cam naiv și 
schematic principii poetice re
dundante. Ceea ce atrage atenția 
este tocmai disproporția dintre 
ținuta obiectului și elevația sem
nificațiilor. pe care artista doreș
te. ambițios, să le-o confere. 
Nu sintem invitați să judecăm 
obiectul, de fapt, ci ceea ce poate 
să reprezinte (să simbolizeze) el, 
culmea ! — intr-un sistem de 
reprezentare total abstract. Dar 
tocmai aici. în direcția „ale- 
gorizării abstracte", el apare ne
convingător și neconcludent.

Radovan închipuie 
de construcții, pla- 

reunite

(Urmare din pag. I)

Concepția care stă la baza celor 
mai multe texte este simplifica
toare : oamenii se 1 modifică cu 
o uimitoare rapiditate și sub 
influența unor procedee de-a 
dreptul îngerești. Cîteva fraze 
pline de „miez" ajung pentru ca 
„dușmanul" să devină prieten, 
după o noapte de meditație gar
dul despărțitor e desființat, o 
săpuneală în public transformă 
pe soția și mama președintelui 
din ființe cu apucături vechi, 
cam retrograde. în oameni cu 
conștiințe noi, radical deosebite. 
Desigur, o lucrare de artă, o 
piesă de teatru cu atît mai 
mult, se supune unei convenții. 
Insă convenția are a ține cont 
de viață și nu invers. Or. reali
zările din acest gen par să arate 
că rețeta, convenția sint mult 
mai bine cunoscute și puse în 
aplicare decit mediul insuși din 
care se inspiră. Nu ne poate lăsa 
indiferenți faptul că satul este 
privit in aceste piese de după 
niște ochelari ce au darul de a 
extirpa tăria culorilor reale, im- 
blinzind pină la idilic și pitoresc 
minor caractere și probleme ce 
în realitate au avut și au un alt 
relief și o altă gravitate. De 
conflicte autentice nici nu poate 
fi vorba, caracterele lipsesc cu 
desăvirsire, textele sînt pline de 
stîngăcii si emfaze de duzină, 
calitatea literară a replicilor ne- 
preocupind pe cei mai mulți au
tori. Imaginea cu care rămîi 
după lectura acestor. texte anos
te este aceea a unei, umanități 
de ceară, lipsită de orice umbră 
de personalitate : la cea mai fi
ravă suflare a autorilor caracte
rele și conflictele se topesc In
cit e greu de crezut că au și 
fost. Oamenii sînt puerili și se 
exprimă convențional. Voica îi 
reproșează Măriei, viitoarea 
noră, „dezertarea"’ de la locul 
de muncă, sectorul avicol : „Nu 
te împungea la inimă cind te 
gîndeai că din mii de ouă, unde 
se pregătea minunea, așteptam 
să iasă gîgîlicile alea aurii (...) 
că stăteam cu ochii zgîiți din 
clipă-n clipă la termometru de 
parcă vegheam mii de copii cu 
călduri să-i scot din boală.

iir'iii
” -

sub un titlu cam pretențios și 
obscur : „Elemente de ambian
ță psihocromă R“. Ce avem în 
față, de fapt ? Suprafețe picta
te în tonuri intense (amintind 
întrucîtva de violența cromatică 
a reclamelor și comicsurilor), 
virtejuri informe tensionate, a 
căror dezvoltare in spațiu nu 
este dirijată decit de capri
ciul sau. cum ii place ar
tistului să sublinieze in cata
log, de „pulsații interne psihoa- 
fective". Efectul general este 
de stridență, de obositoare so
licitare a ochiului, de agresivă 
aglomerare. Înțelegem, tot din 
catalog, că artistul întreprinde 
un soi de test ori cercetare, sui- 
generis, e drept, privind rapor
tul dintre culoare și starea psi
hică pe care calitatea ei intrin
secă este capabilă să o declan
șeze. Artistul nu se mulțumește 
cu semnalarea și intenția de a- 
nalizare a unor echivalențe (mai 
eficiente uneori sub aspectul 
cercetării strict științifice dacă 
luăm in considerație numai de
mersurile esteti -ii industriale) ca 
să nu mai vorbim de experimen
tul medical, ci are 
a propune un spațiu 
bianță „psihocromă" 
care privitorul să se

orgoliul de 
nou, o am- 
proprie, în 
contopeas-

inter- 
sint 
mii. 
din 

occidental e

URMĂRIRE AMSTER
DAM. filmul regizorului Geof
frey Reeve se înscrie la nu mult 
timp după „Filiera franceză" 
printre producțiile cinematogra
fice al căror subiect este inspi
rat din activitatea de neutrali
zare a traficanților de droguri.

Se cunosc din relatările pre
sei proporțiile flagelului alb — 
cum este denumit comerțul și 
consumul stupefiantelor — după 
cum se cunosc și măsurile luate 
împotriva contrabandei 
naționale al căror victime 
cifrate anual la sute de 
Victime în rindul cărora, 
păcate, tineretul 
majoritar.

Desigur. subiectul filmului 
pornește de la ceea ce se nu
mește „un dosar clasat", o inves
tigație polițienească de mult în
cununată cu succes. Pină să de
vină modă în filmul de aventuri 
traficul cu droguri se pare că a 
constituit punct de plecare pen
tru cîteva producții bune. Dintre 
cele văzute de spectatorii noștri 
aminteam de „Filiera franceză" 
film care poate fi socotit punct 
de referință la care „Urmărire 
Ia Amsterdam" se raportează 
direct. Acum însă accentul este 
pus pe spectaculosul cu orice 
preț, ceea ce face ca filmul să 
se inglobeze intr-o serie de ime
diată cumințenie artistică pe 
care n-o poate afecta nici exce
lenta distribuție a interpreților, 
nici foarte frumoasa imagine 
cinematografică.

Filmului îi lipsește „subtextul" 
pe care-1 avea „Filiera" și atunci 
..împrumuturile" (spre exemplu 
lunga urmărire automobilistică 
este aici înlocuită cu o la fel de 
lungă urmărire de bărci cu mo
tor pe canalele „Veneției nordu
lui”) sint lesne de observat.

Regizorul Reeve este prea

Pe Simion, tatăl Măriei, aceeași 
îl încondeiază astfel : „Că s-a 
purtat ca un dușman... M-a lovit 
in ce-mi era mai drag. în mun
ca mea... Puicuțele mele, rățuș- 
tele mele... Ale noastre ! Ce 
s-ar fi lăfăit, minca-le-ar mama, 
în lacul de sub dimbul morii 
vechi". Mărul discordiei este mic 
și pădureț. Un președinte țipă 
disperat de cererile și preten
țiile „neamurilor" cu o revoltă 
disproporționată și de fapt fal
să : neamurile se îmblînzesc 
repede inscriindu-se in efortul 
general. Din curtea unui om 
vine un miros pătrunzător de 
pui fripți. omul e demascat în 
ședință că ar fi sustras doi pui 
din averea comună dar învinui
tul vine cu proces verbal în 
regulă și puternicul conflict este 
aplanat. O Ralucă, altfel auto
ritară și energică, se vaită că-i 
„fără de noroc" de vreme ce 
Vasilică al ei. om înaintat, „de 
la o vreme nici nu mă mai cri
tică" ceea ce înseamnă că n-o 
mai iubește ! Soțul, președinte 
de gospodărie, iși demască ne
vasta într-o tiradă intransigen
tă : „Sidonie dragă, nu te supă
ra. Sint bărbatul tău, înțeleg... 
(Aspru). Dar sint și președinte 
și nu vreau să înțeleg. Nici lui 
Dumnezeu din cer nu-i permit 
să se înfrupte din bunul colecti
vei. Nimănui ! (Sidoniei). Ne
vastă, în gospodăria noastră și-a 
făcut cuib nemeșagul. Cu Toa- 
der în frunte. Nevastă-mea n-a 
lucrat la crescătorie. Vă declar 
oficial. Are apucături chiabu- 
Tfcști, gură cit o șură, n-are res
pect față de muncă, e o scorpie, 
nu alta. Nu te supăra soțioară 
dragă, dar așa-i“„, Toader ră
mine impresionat și-și face 
autocritica într-un chip inedit, 
mărturisindu-și pasiunea ascun
să : „Nu mi-au plăcut găinile... 
dar astăzi cind le văd. sute, mii, 
crescute de mine, îmi vine așa 
o slăbiciune... Cum să vă spun, 
găinile nu mi-au plăcut, dar 
munca la crescătorie m-a făcut 
alt om". Asiști cu sufletul la gură 
cum într-un singur „act" toate 
problemele se rezolvă, „dușmă
niile” dispar, neînțelegerile se 
clarifică iar tinerii despărți ți 
de conflictele dintre părinți

că și să i se subordoneze ca 
„parte constituentă". „Scopul fi
nal, teoretizează artistul, (la o 
trecere posibilă spre un mediu 
ambiant din elemente R) : —
Transformarea receptorului 
(privitor) în parte constituentă 
a mediului psihocroin. Integra
rea în mediu, adică : eu, tu, el + 
elementele mediului - un „tot" 
aleatoriu — „Omul >» ambianță 
psihocromă". Semnalăm încă o 
dată inadecvarea dintre inten
țiile autorului și realizare, am
biguitatea, inconsistența și con
fuzia unor programe, atît in 
profesarea lor, cit și in redac
tarea lor. Este de preferat o re
nunțare în favoarea adincirii ex
primării concrete, a limpezirii 
premiselor. A trăi „în ambianță 
psihocromă R“ este, desigur, o 
metaforă, un pretext pentru 
anume viziune plastică, o fan
tezie și o utopie în termenii ar
tei deci, pe care trebuie să le 
privim ca atare. Avem de-a face, 
sub masca cercetării, a întrebă
rilor, in sfirșit, a unui probabil 
proces maeutic, cu afirmații, dar 
afirmații insuficient clarificate 
nici autorului. (Galeriile de artă 
„Apollo", Calea Victoriei nr. 56).

C. R. CONSTANTINESCU

• URMĂRIRE. LA AMSTERDAM
• FLORENTINER ’73
• ORDONANȚA ȘELMENKO

decit 
cărui 

mi

mulți

grăbit să ne arate cit mai multe 
fapte senzaționale, motiv pentru 
care nu mai are timp să ni le 
reprezinte in adevăratul lor con
text...

FLORENTINER’73 — produc
ție Defa, regizată de Klaus Gen- 
dries — pare un film-dezbatere 
dar nu este pină la urmă 
o poveste sentimentală a 
„miză" problematică este 
noră.

Intr-un apartament cu 
locatari — prilej de prezentare 
pe linia clasică a neorealismului 
a marilor-mici evenimente ale 
cotidianului — sosește o tînără 
funcționară care provoacă vîlvă. 
Pe unii îi scandalizează, altora 
le alimentează speranțe de feri
cire discret mărturisite. însă 
noua și frumoasa colocatară s-a 
refugiat aici doar pentru a da 
naștere unui copil. Odată aflat 
secretul, toată lumea devine ge
neroasă. plină de o 
demnă de laudă.

Să fim mai atenți 
din jur, pare să fie 
mului, dar, am adăuga, este bine 
să fim tot atît de atenți și atun
ci cind facem „expunerea de 
motive" pe o astfel de temă. Alt
fel, ca și în acest film, riscăm 
să plictisim interlocutorii, adică 
spectatorii cu detaliile unui li
rism naiv.

O ecranizare după o comedie 
muzicală din secolul trecut este 
„ORDONANȚA ȘELMENKO". 
modest reinterpretată cinemato
grafic de regizorul Tintiskin. De 
fapt, filmul este admirabil ca 
spectacol muzical-coregrafic, dar 

solicitudine

fată de cei 
morala fil-

se însoară într-o generală baie 
de fericire și voie bună. Autorii 
par a manifesta o mare preo
cupare ca „satul" lor să rămină, 
la căderea cortinei, armonios, 
fericit, idilic. Neosemănătoris- 
mul este carența principală a 
viziunii despre sat din „teatrul 
scurt". Ca orice „ism" și acesta 
este deformator prin simplifica
re. Ar fi. desigur, greu de trăit 
intr-un asemenea sat idilic, cu 

Satul pe care 
ni-l propune 

^teatrul scurt“
conture de mucava și oameni de 
paie, cu pasiuni și conflicte for
male. Ce-i drept. în acest sat 
pătrund si moravuri orășenești. 
Un țăran bea cafea neagră și 
cintă la mandolină, de inimă al
bastră. ca in cutare bufet de 
mahala : „Odată in viață, odată 
am uitat / Iubirea înfocată nu-i 
cal de furat / Femeia nebună de 
git ți s-agață / Și-n suflet 
ți-așterne doar ceață..." sau 
„Frumoasă e viața cind știi s-o 
trăiești / Alături de fata pe 
care-o iubești / Ce dulce e car
nea în ziua de post / Și-un ciinc 
pe lume iși are un rost". în altă 
parte noutățile stîrnesc lacrimi : 
mama plinge cind iși vede fiica 
vorbind la telefon, ambiții mari 
se dezlănțuie in jurul cumpără
rii unui frigider, o piesă în
treagă susține că, în ciuda pă

MI*. .........

• Ciprian
o altă serie 
ne și tridimensionale,

riiiwiiâ'ii

1Ș:/;

C1'

aceasta nu poate constitui decît 
o justificare pe linia diversifi
cării repertoriului. Desigur, ac
ceptăm convenția genului, a vo
devilului clasic cu încurcăturile 
lui cit de cit amuzante, accep
tăm inteligenta omului din po
por. personaj principal ordonan
ța Șelmenko, dar am fi dorit o TUDOR STANESCU

Școula populară de -aS, locul de descoperire fi cultivare a talentelor autentice.

trunderii automobilului proprie
tate personală pe ulițele satului, 
sentimentele rămîn sentimente 
chiar dacă mai sint unii tineri 
care doresc să se însoare cu o 
„mireasă cu mașină"., în sfirșit, 
pentru a opri aici citarea 
năstrușnicelor situații și conflic
te din satul neosemănătorist. 
intr-altă piesă a ține cont de 
pericolul inundațiilor e conside
rat retograd : „Ei, și dacă vine 

o ploaie de-aia de toamnă, tot 
am muncit degeaba pină acum 
că malul către gîrlă nu-i gata și 
năvălește apa pe ogor" argumen
tează cu bun simț un personaj 
insă e repede pus la punct de 
altul care crede că „asta e 
vorbă pocită" iar președintele 
întărește : „Astea nu sint vorbe! 
Nici un comunist din gospodă
ria asta nu gindește așa". Cum 
se vede, argumentul politic în- 
ir-un asemenea șir de raționa
mente este compromis și in 
orice caz forțat. A gindi sănă
tos, intr-un chip nou și înaintat 
n-are nimic comun cu pericolul 
asupra căruia avertizase primul 
personaj. Situația este însă deo
sebit de semnificativă pentru că 
asemenea inabilități sint intro
duse în cele mai multe din pie
sele „teatrului scurt" și ele con
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La televiziune

„LUTIERUL"
Desen de MIHU VULCĂNESCU. rcea Vmeviid

mai contemporană viziune asu
pra povestirii cinematografice 
după cum nu ne-ar fi displăcut 
nici o mai consistentă „partitu
ră" pentru excelenții interpret! 
care sint Mihail Pugovkin 
Zoia Feodorova.

firmă din plin avertismentul din 
nota editurii ce deschide acest 
volum antologic : „Dar e la fel 
de adevărat că există „vini” și 
ale domeniului insuși, adică al 
„teatriAui scurt”. El s-a complă
cut, dacă se poate spune astfel, 
în rol secundar, nu de cenușă
reasă. ci de rudă săracă. Nu se 
poate spune că a îndeplinit 
„servitutile" genului dramatic 
ale oricărui timp, deci că a 

căutat să răspundă cu prompti
tudine comandamentelor de or
din social. Nimic nu împiedica 
să facă acest lucru bine, la trep
tele înalte ale meșteșugului nu 
in chip funcționăresc sau numai 
in simple dialogări ale unor pro
grame de înfăptuiri sociale. Dar 
e destul să se observe că păca
tul respectiv nu e numai al pie
selor de acest fel, ci și nuvele, 
romane, poezii s-au văzut care 
să facă la fel. deci nu genul e 
de vină, ci modul cum e tratat 
genul. Nu există genuri literare 
sau artistice minore (...) ci ati
tudini minore față de genuri". 
Constatări perfect adevărate, 
ilustrate de textele ce alcătu
iesc volumul.

Așadar. prima chestiune de 
ordin mai general ar fi aceasta : 
cum trebuie considerată con-

—

-Și

___________

Teatrul istoric, cu virtuțile 
lui educative incontestabile, 
teatrul imbogățit in ultima vre
me cu citeva lucrări izbutite, e 
readus in atenția publicului 
după o scurtă dar inexplicabilă 
pauză. Acum cițiva ani teatrul 
istoric, viu dezbătut pentru 
inovările aduse in gen (înlo
cuirea simplei evocări cu pro
blematica filozofică) era pre
zent pe toate scenele. A urmat 
n perioadă de criticabilă lipsă 
de interes a realizatorilor față 
de montarea pieselor istorice, ca 
in actuala stagiune să fie re
luate cu succes de Naționalul 
ieșean, ca și de cele din Timi
șoara și Craiova. Colectivul din 
Pitești, poate singurul care n-a 
renunțat niciodată la asemenea 
lucrări, a avut recent inițiati
va de a le prezenta într-un ca
dru natural. Ideea colectivului 
piteștean a. fost preluată de te
leviziune — instituție ce se re
marcă. de asemenea, prin per
manența montării spectacole
lor istorice — și astfel teatrul 
TV a oferit spectatorilor „Io, 
Mircea Voievod" de Dan Tăr- 
chilă, în transmisie de la Curtea 
Domnească. Reprezentația, este 
realizată, așadar, de Teatrul „Al. 
Davila" din Pitești, interpreți 

fiind actorii de aici, iar regizor 
Constantin Dinischiotu. Televi
ziunea a adaptat spectacolul 
pentru micul ecran — autor al 
adaptării și regizor TV, Nae 
Cosmescu — aducind în aten
ția spectatorului o piesă bine 
cunoscută, jucată însă intr-un 
decor cu totul neobișnuit. Rui
nele palatului din Tirgoviș- 
te au alcătuit un cadru impre
sionant pentru istoria repoves
tită în locurile ei adevărate : 
fapte vitejești și înțelepte, fră- 
mintări, jertfe, neliniști, spe
ranțe... Nimeni nu poate rămi
ne indiferent la evocarea lor, 
spectatorul, transpus intre zidu
rile unde a trăit Mircea, urmă
rește cu emoție întîmplări pe
trecute aici, cu vrednici bărbați 
din acele vremuri, înaintașii 
noștri. Sint pagini de istorie 
adevărală in centrul cărora se

cepția după care asemenea lu
crări primesc o destinație spe
cială și anume mediul sătesc, 
jucate sau nu fiind de echipele 
de amatori ? Cum să expediem 
pe adresa unei realități și a unui 
mediu lucrări ce simplifică și nu 
o dală deformează acest mediu 
și această realitate ? Se pot in
voca argumentele accesibilității, 
simplității și culturalizării cind 
e vorba de asemenea producții ? 
Mi se pare cel puțin nepotrivit 
a. pune în slujba unei cauze 
nobile mijloace atît de precare,, 
uneori de-a dreptul vulgare. Pe 
de altă parte natura, conținutul, 
limbajul acestor mijloace vor
besc și ele, indirect, despre o 
lipsă de considerație față de 
destinatari. Ce fel de prețuire 
e aceea care se exprimă astfel ? 
Mi se pare că dintre criteriile 
ce au prezidat la acceptarea 
multora dintre texte a lipsit și 
un criteriu moral. N-a lipsit in 
schimb generozitatea și bine
înțeles, nici aceea exprimată in 
formă pecuniară. Apoi, cum 
mulțe sînt premiate și niciodată 
n-am luat cunoștință de justifi
cările de rigoare ale juriilor ce 
au acordat aceste premii, intra 
în discuție și această problemă 
a politicii premiale.

A doua chestiune care se 
pune este aceasta : putem consi
dera piesele in discuție drept 
mijloace de acțiune in ceea ce 
se cheamă „cultură de masă" ? 
Ele fiind asa cum sint. ne ve
dem obligați să ne punem apoi 
această inevitabilă întrebare : 
„cultura de masă" scapă crite
riilor culturale reale, constituie 
oare o temporară formulă de 
compromis între un mediu consi
derat nereceptiv și valorile du
rabile ale culturii ? Am văzut ce 
fel de „cultură" răspîndesc, dar 
și ce fel de „răspunsuri" la ne
cesități sociale dau aceste false 
produse literare. O „cultură de 
masă" formată din produse care 
falsifică realitatea reprezintă o 
contradicție in termeni. Ea 
n-are cum trăi din lucrări vulga
rizatoare sub cuvint că trebuie 
înțelese. între accesibil si vulgar 
este o deosebire esențială, de 
calitate și nu de grad. Nu pu
tem fi de acord cu ideea unei
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află Mircea, cumul de virtuți 
strămoșești, pildă de luptă pen
tru neatirnarea și pacea țării. 
Un spectacol istoric desfășurat 
nu între pereți de carton, ci 
intre ruinele mărețe ale unui 
palat, martor tulburător al a- 
celor timpuri și ai acelor eroi 
nu poate lăsa pe nimeni indi
ferent. Transpunerea sa pe mi
cul ecran e un gest artistic și. 
in mod egal, educativ, gest care 
merită consemnat. Și care ar fi 
fost unanim și integral aplau
dat dacă in afara excelentei 
idei a cadrului, spectacolul ar 
fi avut o mai mare forță de 
comunicare. Televiziunea, după 
cum se știe, este imagine in 
mișcare, deci îi convine in pri
mul rînd acțiunea. Piesa isto
rică are bineînțeles acțiune, 
„Io, Mircea Voievod" nu face 
excepție, partea ei de acțiune 
reușind cel mai bine. (In acest 
scop. Nae Cosmescu a 
cinematografic unele 
care in spectacolul TV 
derulat 
siv ca 
istorică 
pentru 
text ; ea se vede dar se s 
cultă, ea convinge dacă

montat 
scene.

s-au 
succe- 
dramă 
numai 
pentru 
și as- 

tot

simultan și nu 
la teatru). Dar o 
se urmărește nu 
acțiune, ci și

46

ceea ce se vede, și mai ales, 
dacă tot ceea ce se spune, e 
spus convingător. Pe micul e- 
cran un text cu valoare litera
ră și chiar cu unele pretenții 
filozofice are nevoie de o in
terpretare specifică, de inter
preți Îndrumați către un per
manent 
asupra 
mare 
desigur,

se

efort de 
stărilor, 

adecvată
_ a

text. în acest gen de mixtură 
teatru-cinematograf grija pen
tru expresivitatea prim-planu- 
rilor, deci pentru jocul acto
ricesc, se află pe prim plan. 
Din acest punct de vede
re cred că spectacolul istoric 
al piteștenilor era perfectibil. 
E foarte adevărat. „Io, Mircea 
Voievod" nu e o reprezentație de 
teatru TV, ci transmisia unei 
piese dă teatru jucată în aer 
liber. E tot atit de adevărat, 
regizorii au avut multe și di
ficile sarcini. Directorul de sce
nă a trebuit să rezolve mișca
rea într-un cadru atit de spe
cial. interpretarea unui text 
amplu care, tocmai într-un a- 
semenea cadru, pune probleme 
speciale. Regizorul de televi
ziune a trebuit să dea specta
colului ritm și cursivitate, re- 
liefind personaje diverse și. de
sigur în primul rînd, figura lui 
Mircea. Amindoi regizorii au 
izbutit în bună măsură să-și 
atingă .obiectivele propuse, sin
gura obiecție vizînd, cum spu
neam, creațiile actorilor, nu tot 
timpul și nu în mod egal reușite. 
Echipa he la Pitești, dega
jată mai mult in mișcare 
decît în joc. putea evolua 
mai bine, sau in orice caz 
mai unitar. Protagonistul, 
pildă, Dem. Niculescu.
momente bune de interpretare 
remarcabilă atunci cind a con
turat trăsăturile unui domnitor 
reflexiv, cumpănit, profund 
uman. în scenele. însă, de 
atitudine hotărîtă, autoritară ale 
personajului principal. actorul 
n-a găsit destulă forță pentru a 
le exprima. Inutil să adăugăm 
insă că inițiativa televiziunii, 
absolut meritorie și în bună 
parte reușită ca realizare, meri
tă să fie in curind continuată.

concentrare 
de expri- 

a lor și, 
valorilor unui

mult 
mult 

de 
avuta

VIORICA TANASESCU
I
I

„producții de consum" in acest 
domeniu ori eu atît mai puțin 
cu ideea că „la țară" pot fi răs- 
pindite texte lipsite de valoare 
și nu procedind astfel contri
buim la democratizarea accesu
lui la cultură. Cred că sistemul 
unitar de criterii estetice și poli
tice pus in fața întregii culturi, 
al creației artistice și literare, 
trebuie să fie și unic, același în 
toate cazurile și domeniile. însă 
antologia de față este o expre
sie a nerespectării acestui prin
cipiu sau, mai precis, a respec
tării unui fel de regulament de 
aplicare „specifică" a principiu
lui amintit. „Specificul" se tra
duce, în fapt, prin sustragerea 
de sub imperativul valorii și al 
veridicității.

în sfirșit, a treia chestiune ce 
nu poate rămine indiferentă 
este aceea care-i privește pe 
autori. Despre cei ilustrați nu
mai prin contribuția lor la „dez
voltarea" acestui gen nu vrem 
să mai discutăm. însă majorita
tea numelor din sumarul anto
logiei e constituită din autori 
foarte cunoscuți și nu, în pri
mul rînd. din domeniul „teatru
lui scurt". Avem toată conside
rația pe care o merită ei și 
opera lor. Ce să credem însă de 
o asemenea schimbare la față ? 
Cu foarte puține excepții, pie
sele pe care le semnează aici nu 
se abat de la proastele reguti 
ale „genului", dovedind un pu
ternic instinct de conformare la 
o rețetă pe care nu ni l-am pu
tut închipui pină acum. Ne-am 
fi așteptat ca. dimpotrivă, nu ei 
să se conformeze minimelor 
exigențe ale genului dar să ri
dice genul la talentul, valoarea 
și exigențele lor. însă prejude
cata etichetei „pentru sat" s-a 
dovedit mai tare și in orice caz 
mai confortabilă. Seducție ge
nului facil este prea bine mas
cată de imperativul necesității 
pentru a-i putea rezista „Nunta 
cerbului" este, in felul ei, nega
tiv, o antologie exemplară.
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AUTOSTOP : Lumina (orele 9 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

AVENTURA LUI POSEIDON 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19 
21,15), Festival (orele 8,30; 11
13,30; 16; 18,30; 21), Grădina Festi 
val (ora i9,45).

POLIȚISTUL : Scala (orele 9 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 21), Grădini 
Dinămo (ora 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16 
18,30; 21), Favorit (orele 10; 12,30 
15.30; 18: 20,30), Grădina Bucureșt 
(ora 19.45).

INFAILIBILUL RAFFLES : Ca 
pitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15 
18,30; 20,45), Luceafărul (orele 9 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădin? 
Luceafărul (ora 20,15), Grădin?. 
Capitol (ora 19,45), Arenele Ro 
mane (ora 20,00).

CARTEA JUNGLEI : Central (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,15
20,30).

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT IN 
AUSTRALIA: Doina (orele 11:
13.15: 15,45).

JUCĂTORUL : Doina (orele 18
20.30) .

CU DIRIJABILUL SPRE POLUL 
SUD : Timpuri Noi (orele 9—18 în 
continuare), la ora 20,15, program 
de documentare.

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI
Flamura (orele 9: 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18; 20.30), Volga (orele 
9; 10,45; 12.45; 14,45; 16,45; 18,45;
20,45).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA : Excelsior (orele 8,45: 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Buzești
(orele 9; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Gloria (orele 9: 11,15; 13.30; 
15,45; 18.15; 20,30), Grădina Buzești 
(ora 20).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI î 
Grivița (orele 9; 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).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Grădina Aurora (ora 20).

FLORENTINER NR. 73 : Unirea 
(orele 16; 18,30).

DISTRATUL : Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45), Mo
dern (orele 8,45; 10,30: 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20.30), Grădina Mo
dern (ora 20).

TE AȘTEPTĂM, FLĂCĂULE : 
Moșilor (orele 18: 20).

PE ARIPILE VINTULUI : Popu
lar (orele 10; 15; 19,30).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Mun
ca (orele 16; 18; 20). Vitan (orele 
15.30; 17,30; 19,30). Grădina Vitan 
(ora 20).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Arta (O’ele 15.30; 18: 20.30), Bu- 
cegi (OLele 15,30: 17,45; 20). Gră
dina Arta (ora 20). Grădina Bu- 
cegi (ora 20.30).

ULTIMUL CARTUȘ : Cotrocent 
(orele 15,30; 18: 20.15), Drumul 
Sării (orele 15.30; 18: 20.15).

ORDONANȚA ȘELMENKO : 
Progresul (orele 16; 18: 20).

TU. EU Șl MICUL PARIS • Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15), Grădina 
Lira (ora 20).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA : 
Floreas^- (oreie 15.30: 19).

CU COPIII LA MARE : Rahova 
(orele 15 30; ld; 20 15).

CIPRIAN PORUMBESCU î Cos
mos (orele 15,30: 19).

...ȘI SALUTA RÎNDUNELELE 2 
Viitorul (orele 15.30; 18; 20).

SIMON TEMPLAR INTERVINE1! 
Pacea (orele 15 45: 18: 20.15), în
frățirea (orele 15.30; 18: 20,15).

FLUTURII STNT LIBERI : Giu- 
lești (orele 15,30: 18; 20.30).

AVENTURILE LUT BABUȘCĂ-T 
Ferentari (orele 15.30: 17,45: 20).

ROND DE NOAPTE : Crîngași 
(orele 15.30; 18: 20 15).

POLITIA MULȚUMEȘTE : Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

I
Teatrul „C. Tănase" (Grădina 

Boema) : ESTIVAL BOEMA — 
ora 20; Ansamblul ,,Rapsodia 
Română" : MELEAGURI FER
MECATE — ora 18,30; Grădina 
Cișmigiu (Rotonda scriitorilor) : 
MARMURA TIMPULUI — specta
col de sunet, și lumină — ora 20,30.

PROGRAMUL III

I
I
I
I
I
I

I
I

9,00 Știri. 9,05 ,.Incognito" — 
program de varietăți muzicale.
9.55 Melodia zilei : „La noi" de 
Aurel Manolache. 10,00 Divertis- 
club. 11,00 Știință și 'tehnică. 11.10 
Profil pe portativ — Sofia Vico- 
veanca. 11,30 Pentru prietenii mag
netofonului : Opera „Medeea". 
12.00 Transmisiuni directe din 
țară. 12.10 Invitație în fonotecă.
12.55 Melodia zilei. 13,00 închide
rea emisiunii de dimineață. 
17,00 Știrile după-amiezii. 17,05 
Alo, Radio ! — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor. 18,00 Șapte 
zile, șapte arte. Cinema. 18.10 
Concert al Orchestrei Radiodifu
ziunii olandeze. 18,55 Melodia zi
lei. 19,00 In direct... de la Reșița. 
Seară pentru tineret. 19.30 Știri. 
19.35 Casa de discuri „Jugoton". 
20.00 Teatru radiofonic. ..Cele pa
tru acorduri ale simfoniei". 21,00 
Radio-super-top — muzică ușoară 
românească. 22,00 Radiojurnal.
22.30 Melodia zilei. 22,35 Vedete 
ale muzicii ușoare. 23.15 Poetica. 
George Boitor. 23,20 Opera 
..Sărmanul matelot". 23,55—24.00 
Ultimele știri.

Izzov
Joi, 16 AUGUST 1973 

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba franceză. 9,30 

Prietenii lui Așchiuță. 10,05 Teh- 
nic-club. 10,25 Teleeinemateca : 
Ciclul John Ford. 11,50 Panoramic 
științific. 12,30 Melodii populare 
cu Maria Păunescu. 12,40 Tele
obiectiv. 13,00 Telejurnal. 17,30 
Emisiune în limba maghiară. 13 30 
Telex. 18,35 Pe-un picior de plai. 
18,50 Reportaj la un festival ; 
..Vacanțe muzicale la Piatra 
Neamț". 19,20 1001 de seri : ,.Prin
țesa de mac" (XII). 19,30 Tele
jurnal. In cinstea marii sărbători. 
2(>.oo Cîntecul săptăminii : ..Dulce, 
dulce Românie. 20.05 Seară pentru 
tineret : Instantanee la Iași. Ce 
veți raporta la marea sărbătoare ? 
Moment poetic : . Roșu vertical*
— versuri închinate .patriei și 
partidului ; Sărbătoarea fruntașilor 
recoltei ; Divertisment estival ; 
Școala curajului : parașutiștii ; 
Destine — reportaj la Fabrica de 
rulmenți Bîrlad : Jurnal de vacan
ță : Ne pregătim pentru paradă ; 
Tinerețea ne e dragă — cintă or
chestră Școlii Militare de muzică 
din București ; Retrospectivă : 
Festivalul Mondial al Tineretului 
și Studenților, Berlin — 1973. 22,00 
24 de ore. Din țările socialiste.
22.30 Sport. Jocurile mondiale 
universitare : Atletism și gimnas
tică. Selecțiuni înregistrate de la 
Moscova.
PROGRAMUL II
17.30 Avanpremieră. 17,35 Teleeine
mateca pentru tineret : „Am fost 
tineri" — producție a studiourilor 
cinematografice din R. P. Bulgaria. 
19,20 1001 de. seri : ..Prințesa de 
mac" (XII). 19,30 Telejurnal. în 
cinstea marii sărbători. 20,00 Mu
nicipalitatea răspunde bucureștea- 
nului. 20,20 Marile nume ale mu
zicii : Paul Constantinescu. 22,15 
Poman foileton : „Verișoara
Bette". Primul episod.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretai- general al Parti

dului Comunist Român, a trimis tovarășului SIGURI) OMANN. 
președintele Partidului Socialist Popular din Danemarca, urmă
toarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia celei de-a 
50-a niversări a zilei Dumneavoastră de naștere, cele mai cordia
le felicitări și urări de sănătate, fericire și noi succese in acti
vitatea pe care o desfășurați in conducerea partidului.

Folosesc acest prilej pentru a exprima dorința ca bunele relații 
statornicite intre partidele noastre să .se dezvolte in continuare, 
in folosul întăririi colaborării dintre popoarele și țările noastre, 
al securității, păcii și progresului în Europa și in întreaga lume.

ETAPA GAZDELOR CLASAMENT UNIVERSIADA73

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stal a) Republicii Socialiste România, a primit din partea preșe
dintelui Republicii Cipru, arhiepiscopul MAKARIOS, următoarea 
telegramă :

Profund mișcat adresez Excelenței Voastre cele mai călduroase 
mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj cu ocazia zilei 
mele de naștere, împreună cu cele mai bune urări de fericire și 
prosperitate pentru dumneavoastră personal și poporul român 
prieten.

Adunare îestivă
cu prilejul „Zilei Presei"
La Case Ziariștilor a avut loc 

miercuri dimineața, o adunare 
festivă organizată de Uniunea 
Ziariștilor cu prilejul Zilei pre
sei române și aniversării a 42 
de ani de la apariția primului 
număr al ziarului „Scînteia".

Au participat membri ai C.C. 
al P.C.R.. redactori șefi, redac
tori și corespondenți ai presei 
centrale și periodice, ai Agenției 
Române de Presă „Agerpres", 
radioului și televiziunii, activiști 
de partid.

Adunarea festivă a fost des
chisă de Alexandra Ioneseu. 
membru al C.C. al P.C.R., re
dactor șef al ziarului „Scînteia".

Despre semnificația Zilei pre
sei române a vorbit Ion Mărgi- 
neanu. directorul general al 
Agenției Române de Presă „A- 
gerpres".

în încheierea adunării festive, 
participanții au adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. in care se spune :

Cu sentimentele înaltei devotiuni față de partid, participanții 
la adunarea festivă consacrată Zilei presei române și celei de-a 
42-a aniversări a ziarului „Scînteia" — redactori, colaboratori, 
corespondenți ai presei centrale, Radioteleviziunii, Agenției Ro
mâne de Presă „Agerpres" — dau expresie și eu acest prilej ho- 
tărîrii lor ferme de a nu precupeți nici un efort pentru a con
tribui la traducerea în viață a politicii interne și externe a 
Partidului Comunist Român, a statului nostru socialist, a indi
cațiilor prețioase date de dumneavoastră redacțiilor presei, ra
dioului și televiziunii.

Țara se află angajată plenar în edificarea celei mai cuteză
toare opere din istoria sa, operă constructivă ale cărei dimen
siuni impresionante au fost exprimate cu claritate in documentele 
partidului. Pentru noi. cei ce ne desfășurăm activitatea în presă, 
nu poate fi ideal mai înălțător decit slujirea cu abnegație a 
acestei opere, demne de trecutul și prezentul poporului.

Ziariștii, toți cei care activează în domeniul mijloacelor de 
comunicare de masă își consacră întreaga activitate mobilizării 
forțelor creatoare ale poporului pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor și angajamentelor pe anul 1973, an hotărîtor in înde
plinirea inainte de termen a planului cincinal, în înfăptuirea 
mărețului program elaborat de Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

Presa și radioteleviziunea și-au făcut un titlu de onoare din 
oglindirea și dezbaterea problemelor actuale ale vieții economice 
și sociale, din susținerea vastei munci polîtico-ideologice a 
partidului menite a amplifica participarea conștientă a mase
lor la opera de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate. Descoperirea și stimularea inițiativelor eficiente, lot 
mai numeroase in cele mai diverse domenii, popularizarea expe
rienței înaintate, tratarea in spirit militant, de pe pozițiile parti
dului, a diverselor aspecte ale infăptuirii programului de edu
care comunistă constituie o indatorire de prim ordin a ziariști
lor din țara noastră.

Vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, că, urmind înal
tul exemplu pe care îl dați întregii națiuni prin activitatea 
desfășurată în fruntea partidului și statului, pentru continua 
dezvoltare economică și politico-socială a patriei, pentru întă
rirea prestigiului internațional al României, noi, ziariștii, nu 
ne vom precupeți eforturile în munca noastră cotidiană de in
formare și formare a opiniei publice în spiritul politicii și 
idealurilor nobile ale Partidului Comunist Român — conducă
torul încercat al presei din Republica Socialistă România.

însuflețiți de obiectivele mobilizatoare stabilite de Partidul 
Comunist Român, ziariștii din intreaga țară, fără deosebire de 
naționalitate, vor milita și de acum înainte, cu toată convinge
rea și puterea lor de muncă pentru a se dovedi la înălțimea 
marilor răspunderi încredințate de partid, ca militanți neobo
siți in lupta pentru înflorirea României socialiste.

Cred că faza cea mai specta
culoasă a acestei săptămini fot
balistice a fost furnizată nu de 
etapa intermediară, etapa de 
ieri ci, de ultimele transferuri 
decise marți seara. Este un 
fapt care nu știm dacă mai are 
vreun precedent. în orice caz 
ceea ce s-a intimplat este in 
afara oricărui regulament, fie 
el cel existent cu destulele lui 
imperfecțiuni care lasă prea 
multe argumente pentru excep
ții. După ce conducători de 
cluburi și antrenori s-au ținut 
pe o poziție fermă în legătură 
cu dezlegările, mult încă după 
ce s-a inchis perioada de 
transferări, iată că lucrurile iau 
o altă intorsătură : cei neindu- 
plecați devin, subit, generoși și 
înțelegători, renunță la jucători 
și la principii eu ușurință. Re
zultatul ? O suită de transferări 
marcante, după ce campionatul 
a început.

Trecînd peste aspectele for
male ale problemei reținem un 
singur lucru pozitiv, de altfel 
esențial : că nu rămîn jucători 
tineri, jucători talentați cu sta
tut de carantină — un an ! — 
în afara activității competițio- 
nale. încolo, ce se știe : aceste 
mutații, in multe cazuri făcute 
cu scandal, sînt și nu sint, în
totdeauna, de bun augur. 
Transferările rămîn , în conti
nuare, o falsă problemă. Nu a- 
ceasta e calea de intărire a 
echipelor. Cluburile puternice 
iau cam tot ce vor, cele slabe, 
din provincie — mai ales —

furnizează jucători și slăbesc. 
Primesc și ele jucători, dar din 
categoria celor la care se re
nunță. Echipele care incep fie
care sezon cu transferuri, ar 
trebui să-și pună mult mai se
rios problema creșterii de va
lori în propria pepinieră. Acesta 
ar fi rostui centrelor de copii și 
juniori — pepiniere care, alt
minteri. se țin cu cheltuieli.

Dar să revenim la etapă. Mul
te echipe s-au grăbit să-i a- 
runce in luptă pe proaspeții 
transferați : Steaua. Universita
tea Craiova etc. Randamentul 
nu s-a prea văzut. E, desigur, 
prea devreme. Mai așteptăm. 
Etapa s-a desfășurat fără sur
prize. Gazdele au ciștigat. pe 
linie. Coeficientul de eficacita
te a sporit substanțial : de la 
21 de goluri, in prima etapă, la 
28 de goluri în cea de ieri, ceea 
ce înseamnă cite 3 goluri de 
fiecare partidă. Nu se poate 
însă spune dacă eficacitatea 
este numai rezultatul unui fot
bal de luptă și angajare, sau și 
al unui fotbal modern, tehnic, 
dinamic, guvernat de o tactică 
lucidă. Am urmărit partida Ra
pid—F.C. Argeș. Pofta și ambi
ția de joc a băieților era eviden
tă. dar lupta de pe teren n-a în
trunit calitățile spectacolului fot
balistic. Din punctul de vedere 
al sportivității însă, etapa n-a 
înregistrat eliminări, iar jucăto
rii avertizați au fost mult mai 
puțini ca în meciurile de dumi
nică. Se pare că admonestarea 
severă a celor cu abateri disci

plinare. sancțiunile dictate au 
tăiat pofta altora să-și facă, pe 
teren, dreptate intr-un stil și 
după un cod de reguli propriu. 
Ceea ce e foarte bine. Remar
căm victoria Petrolului asupra 
campioanei Dinamo : partida de 
la Ploiești ne furnizează și sur
priza că echipa unde au evo
luat Eparu și Pisău a jucat mai 
bine decit formația din care au 
făcut parte Dinu, Radu Nun- 
weiler etc. De fapt, in general, 
despre jocul selecționabililor nu 
putem, încă, nu avem datele de 
referință, să facem aprecieri 
pozitive. Deocamdată, niciunul, 
încă nu s-a remarcat prin ceva 
deosebit. O plăcută surpriză, sau 
mai exact, descoperire : Nesto
rovich Atacantul reșițean s-a 
fixat în fruptea golgeterilor — 
ieri a făcut mai mult decit un 
splendid hat-trick (este autorul 
tuturor celor 4 goluri), lucru 
destul de rar în palmaresul 
unui fotbalist. F.C. Constanța a 
făcut din nou. un meci bun, 
obținind victoria : Vigu și-a 
„executat" foștii coechipieri cu 
un gol care le-a tăiat elanul, 
iar Lică a fost iarăși vioara în- 
tii. Echipele studențești se men
țin în limitele previzibilului : 
cîștigă acasă și pierd in depla
sare. cu excepția craiovenilor. 
în cursa pentru o exprimare 
mai concludentă un avans au 
luat universitarii clujeni care, 
cu o formație remaniată si cu 
mulți tineri debutanți, anunță 
un sezon bun.

VASILE CABUI.EA

1. Rapid 2 2 0 ft 5—2 4
2. C.S.M. Reșița 2 1 1 0 5—2 3
3. Univ. Craiova 2 1 1 ft 3—1 3
4. F.C. Constanța 2 1 1 • 3—2 3

5-8 „U“ Cluj 2 1 1 3—2 2
Sp. Studențesc 2 1 ft 1 2—1 2

7-11 A.S.A. Tk. M. 2 l 0 1 4—4 2
,,Poli“ Timișoara 2 1 0 1 3—3 2
Petrolul 2 1 ft I 3—3 2
Steagul roșu 2 1 0 1 2—2 2
F.C. Argeș 2 1 0 1 2—2 2

12-14 ,.Poli“ lași 2 1 (I 1 2—3 2
C.F.R. Cluj 2 1 <1 1 3—4 2
U.T.A. 2 1 ft 1 1—2 2

15-16 Dinamo 2 n 1 1 2—3 1
Steaua 2 0 1 1 2—3 1

17. Jiul 2 0 1 1 2—5 1
18. S.C. BacAu 2 0 0 2 1—4 •

s-a deschis sub lozinca

ÎNTÎLNIRE LA C.C. AL P.C.R.
Miercuri după-amiază. tovară

șul Miron Constantinescu, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul 
Franz Diibi, membru al Bi
roului Politic al Partidului El
vețian al Muncii, care, la invi

tația C.C. al P.C.R., și-a petre
cut concediul de odihnă în țara 
noastră.

întilnirea, care a prilejuit un 
schimb de informații privind 
preocupările actuale ale celor 
două partide, s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Incursiune 
în excursiile 

BTT
laiurile bihorene cunosc, 
în zilele sezonului esti
val, o afluență neobișnui

tă de vizitatori. între Crișuri, 
pe cărările de munte, la caba
ne, la gurile de peșteri sau la 
renumitele băi termale pot fi 
întîlnite în aceste zile grupuri 
vesele și gălăgioase de tineri 
care au îndrăgit drumeția. 
Punctele de atracție sînt nu
meroase și încercarea de a sta
bili o ierarhie a preferințelor 
devine dificilă. Să numim cî
teva repere : Peștera Meziad, 
Stîna de Vale, Băile Felix si 
1 Mai, Vadu Crișului, Ținea, 
Piatra Craiului, Pădurea Nea
gră, Scărișoara, municipiul O- 
radea... Agenția de turism pen
tru tineret a nominalizat re
cent, într-o consfătuire de lu
cru, cîteva cifre care se referă 
la primul semestru al anului t 
excursii și drumeții în raza ju
dețului — 450 cu peste 12 000 de 
participanți ; excursii interju- 
dețene, de durată — 74 cu par
ticiparea a 3 380 de tineri. To
tul presupune, desigur, un a-

Miercuri a plecat la Londra, 
tovarășul Mihai Dalea. președin
tele Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, care, la invitația Con
gresului Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.), va face o vizită în 
Marea Britanic.

Adly Badrane, ministrul recu
perării și punerii în valoare a 
terenurilor.

Oaspeții au început convorbiri 
la ministerul de resort privind 
cooperarea în domeniul agri
culturii și industriei alimentare 
între cele două țări.

PLAIURI
DIN CRIȘANA

preciabil volum de muncă orga
nizatorică și, în egală măsură, 
existența unor modalități spe
cifice de a explora și pune in 
valoare obiectivele locale de 
interes turistic. „Fără a încer
ca să impunem și altora une
le din metodele noastre pro
prii de muncă, considerăm 
ca fiind un lucru indispen
sabil consolidarea nucleelor tu
ristice in cadrul școlilor, in 
marile întreprinderi și la 
sate — este de părere șeful 
B.T.T. al Comitetului județean 
Bihor al U.T.C- CAROL IA- 
GAR. Aceasta presupune orga
nizarea sistematică și meticu
loasă a unor acțiuni, chiar de 
durată mai redusă pentru în
ceput, care să se bucure de cea 
mai largă adeziune și populari
tate".

într-adevăr, așa cum se pre
zintă situația în cadrul licee
lor orădene Agricol, de Con
strucții sau 'Economie, cîteva 
acțiuni inițiale izbutite au pus 
pe roate întregul angrenaj. Ast
fel că organizarea ulterioară a

Miercuri la amiază, la Minis
terul Afacerilor Externe, a avut 
loc schimbul instrumentelor de 
ratificare a Convenției consu
lare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Germană, semnată la Berlin 
la 15 noiembrie 1972.

Miercuri după-amiază, a sosit 
în Capitală delegația Asociației 
de prietenie coreeano-română, 
condusă de Kim Iăng Sun, vice
președinte al asociației. vice
președinte al Comitetului pentru 
Relații Culturale cu Străinătatea 
din R.P.D. Coreeană, care, ia in
vitația Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea 
și Asociației de prietenie româ- 
no-coreene va face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La invitația Ministerului A- 
griculturii, Industriei Alimenta
re și Apelor, ne vizitează țara 
o delegație din Republica Arabă 
Egipt, condusă de dr. Osman

în legătură cu apropiata vi
zită a președintelui NICOLAE 
CEAUȘESCU în America La
tină, ..Lumea" publică in
terviuri cu președinții Repu
blicii Chile, Salvador Allen
de, și Argentinei. Râul Las- 
tiri. Revista cuprinde. de 
asemenea, un nou articol 
consacrat tradiției relațiilor 
româno-latino-americane.

Actualitatea externă este 
abordată în corespondențe și 
articole consacrate situației 
din Cipru, conferinței la ni
vel înalt a Commonwealthu- 
lui. convorbirilor siriano-li- 
baneze. Sînt relatate secven
țele deturnării unui avion ci
vil libanez de aviația israe- 
liană.

Menționăm, dintre rubrici
le revistei, „reportajul pe 
glob'1 consacrat, in acest nu
măr, Tanzaniei, precum și 
serialul „Duelul armatorilor".

O relicvă ? Nu 1 O inițiativă sigură la drumeție.
Foto : E. TINIALA

unor excursii combinate, de 
durată mai lungă, n-a ridicat 
probleme deosebite în cadrul 
acestor trei colective. Liceul A- 
gricol, ca să cităm un exem
plu reprezentativ, are la activ 
o excursie despre care se mai 
vorbește încă : 2 733 de kilome
tri de traseu care a cuprins în 
circuit Maramureșul, mînăstiri- 
le Moldovei, Delta, Litoralul, 
Capitala, Oltenia, Porțile de 
Fier, Banatul, Aradul. De o 
largă adeziune se bucură și ac
țiunile cu arie mai restrînsă. 
Este cazul concursurilor de o- 
rientare turistică „Cupa Elibe
rării" si „Cupa Taberei Padiș",

Ceea ce ni se pare a fi un 
lucru deosebit de valoros în 
activitatea Agenției de turism 
pentru tineret de la Oradea, 
este preocuparea pentru atra
gerea tinerilor săteni la prac
ticarea unor forme de turism 
organizat. In comunele Secu- 
ieni, Valea lui Mihai, Călacea, 
Diosig sau Biharia, pasiunea 
pentru excursii săptăminale, 
care urmăresc cunoașterea tu
turor obiectivelor turistice im
portante aie județului, este re
cunoscută. Turul orașului O- 
radea. cu vizitarea obiective
lor de interes turistic a 
muaeelor și expozițiilor, Pă
durea Neagră, băile termale, 
sau Poiana Florilor, punct tu
ristic nou înființat în județ și 
foarte căutat pentru castelul 
său vînătoresc, sint de acutn 
bine cunoscute și solicitate in 
continuare. Dar nu numai ex
cursiile cu tinerii din comune 
constituie o preocupare speci
fică aici la Oradea, ci și orga
nizarea de schimburi turistice 
muncitorești rezervate tinerilor 
din întreprinderi care lucrează 
în ramuri identice de produc
ție. Prin aceasta, latura instruc- 
tiv-educativă a excursiei este 
întregită de efectuarea unui 
util schimb de experiență pro
fesională. Cu doi ani in urmă, 
prin cursurile de ghizi orga
nizate pe plan local, fusese
ră pregătiți 17 tineri. De a- 
tunci însă, frumoasa inițiati
vă a stagnat. Cine să-i în
drume pe tineri in depla
sările lor, să le prezinte o- 
biectivele, să-1 instruiască — 
mai bine decit ar face-o con
ducătorii ocazionali de grupuri 
— în legătură cu străbaterea 
pe Jos a unei porțiuni de traseu, 
a instalării unui cort, a aprin
derii unui foc de tabără, a uti
lizării semnelor și marcajelor 
turistice ? Agenția orădeană re
simte serios lipsa unui corp 
propriu de ghizi specializați.

VIOREL RABA

DIAGRAMA 
ETAPEI

RAPID — F.C.ARGEȘ 2—1 
(1—0). Neagu (min. 11) și Savu 
(min. 60) au înscris golurile care 
au asigurat victoria giuleșteni- 
lor. Punctul oaspeților a fost 
marcat de Troi, în min. 71.

„U“ CLUJ — POLITEHNICA 
IAȘI 3—1 (2—0). Clujenii au 
condus la un moment dat cu 3—0, 
dar nu au mai insistat, permi- 
țind partenerilor să echilibreze 
jocul și să reducă din scor. Au
torii golurilor: Șoo (min. 1), 
Uifăleanu (min. 22). Barbu (min. 
61) respectiv Romilă II (min. 
74).

UNIV. CRAIOVA — STEA
GUL ROȘU 2—0 (1—0) . O vic
torie obținută cu... intîrziere ! 
Cită nevoie ar fi avut studenții 
craioveni de un succes in fața 
stegarilor în finalul campiona
tului trecut... Bălan (min. 25 
și 58) este autorul ambelor go
luri.

F.C. CONSTANȚA — STEA
UA 2—1 (1—0). Vigu și-a dorit, 
desigur, să joace bine împotriva 
fostei sale echipe și să o „pe
depsească" pentru faptul că s-a 
dispensat de serviciile lui. El a 
înscris primul gol. printr-un șut 
frumos expediat din marginea 
careului mare (in min. 32). 
Năstase a restabilit egalitatea 
pe tabela de marcaj, la începu
tul reprizei a Il-a, însă constăn- 
țenii au găsit resurse pentru a 
forța victoria pe care și-au ad
judecat-o grație golului înscris 
de fundașul Bălosu.

A.S.A. TG. MUREȘ — C.F.R. 
CLUJ 3—1 (3—0). Superioritate 
netă de partea gazdelor care au 
dominat copios, în special în pri
ma repriză, cind au reușit cele 
trei goluri prin Naghi (min. 9 și 
Mureșan (min. 24). C.F.R. a re
dus din handicap în penultimul 
minut de joc. prin Cojocaru.

C.S.M. REȘIȚA — JIUL 4—1 
(2—1). Nestorovici a intuit posi
bilitatea trecerii sale pe banca 
rezervelor — prin venirea ..oa
menilor de gol" Voinea și Doru 
Popescu — și a ținut să-și de
monstreze calitățile de realiza
tor. Reușita i-a fost deplină: a 
marcat toate cele 4 goluri ale 
formației sale, performanță ex
trem de rară pe stadioanele 
noastre. Jiul a deschis scorul în 
minutul 26, prin Stoian.

U.T.A. — S.C. BACAU 1—0 
(1—0). Singurul gol al partidei 
a fost marcat in minutul 37 de 
Kun.

PETROLUL — DINAMO 2—1 
(0-9). Victorie meritată a plo- 
ieștenilor. Campionii au condus 
cu 1—0 (prin golul lui Deleanu, 
min. 62). dar in finalul partidei 
s-au văzut egalați (Eparu, min. 
68) și depășiți (min, 85. Pirvu).

SPORTUL STUDENȚESC — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
2—0 (0—0). Bucureștenii și-au 
concretizat superioritatea in re
priza secundă, cind Sandu Mir
cea (min. 56) și Lucaci (min. 50); 
au finalizat două din numeroa
sele ocazii de gol create la poar
ta oaspeților.

Etapa viitoare
(duminică, 19 august)

Steagul roșu—Rapid, Steaua— 
U.T.A., Dinamo—A. S. A. Tg. 
Mureș, Politehnica Timișoara— 
Univ. Craiova. Jiul—F.C. Con
stanța. Politehnica Iași—C.F.R. 
Cluj, S. C. Bacău—Petrolul. „U“ 
Cluj—Sportul studențesc, F. C. 
Argeș—C. S. M. Reșița.
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FESTIVITATEA ÎNAINTĂRII
Miercuri dimineața, a avut 

loc la Școala de subofițeri de 
miliție a Ministerului de In
terne, solemnitatea înălțării 
în grad a promoției anului 
1973. Din partea conducerii 
Ministerului, la festivitate a 
participat tovarășul general- 
maior JEAN MOLDOVEANU, 
adjunct al ministrului, șef al 
Inspectoratului General al 
Miliției care a felicitat proas
peții absolvenți, urîndu-le 
succese în activitatea practi
că și rezultate cit mai bune în 
pregătirea politico-ideologică 
și profesională.

In numele tinerilor subofi
țeri a vorbit sergentul-major

COSTACHE BIXADE, șeful 
promoției.

In încheiere. într-o atmos
feră de puternic entuziasm, a 
fost adoptată o telegramă a- 
dresată C.C. al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se arată printre al
tele :

„In aceste clipe, absolven
ții Școlii de subofițeri de mi
liție. își îndreaptă gîndurile 
pline de dragoste și recunoș
tință către conducerea de 
partid și de stat, către dum
neavoastră personal tovarășe 
secretar general, către popor, 
care ne-ați asigurat posibili-

A apărut revista

VIITORUL SOCIAL 
Revistă de sociologie

Din sumar
• MIRON CONSTANTI

NESCU. Retrospectivă și 
perspectivă sociologică • VA
SILE MACIU, F orțele socia
le și politice ale revoluției 
române de la 1848 • STE
FAN MILCU, Implicațiile 
sociale ale modificărilor me
diului ambiant in civilizația 
industrială.

ÎN GRAD
tatea de a. deveni apărători ai 
cuceririlor revoluționare, or- 
dinei și liniștii publice, avu
tului obștesc și personal al 
oamenilor muncii, drepturilor 
și libertăților cetățenești. A- 
sigurăm conducerea partidu
lui. pe dumneavoastră per
sonal tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU. . comandantul 
nostru suprem, că vom ac
ționa cu abnegație și devota
ment pentru apărarea ordinii 
noastre sociale și de stat, ne- 
precupețindu-ne la nevoie 
nici chiar viața, pentru înde
plinirea exemplară a misiuni
lor ce ne vor fi încredințate".

INTELIGENȚA
'Urmare din pag. I)

teia de geniu pe care cei amintiți o aveau, ci despre — ab
solut la fel de importantă - știința muncii. Toți, dar real
mente toți oamenii care, la viața lor, au izbutit să facă, ceva 
peste medie, să se remarce, au fost niște autentici muncitori 
(numai filmele biografice prefabricate aduc, de multe ori, pe 
ecran, figuri palide, hipervisătoare, minate de nemișcare, ale 
unor celebrități).

Dinaintea tuturor stă astăzi imperativul major, sintetic ex
primat in lozinca pretutindeni răspîndită: CINCINALUL ÎNA
INTE DE TERMEN. Transformarea în lealitate a țelului 
propus ține de fiecare om al muncii în parte, indiferent 
de vîrstă, dar tinerii pot - și trebuie - :Vi aducă o hotări- 
toare contribuție, tocmai prin „inteligența prospețimii" lor, 
dublînd, triplînd rezultatele muncii, nu prin efort fizic (deși 
tinărul nici de acesta nu se sperie), cit - în special — prin 
ingenioase „puneri la punct" ale procesului de producție, prin 
înlăturarea oricăror „detalii" tehnice care îngreuiază activi
tatea, etc. Deci: simț acut al organizării timpului și af locului 
de muncă, inovații, invenții chiar... De regulă, oricît de bine 
primit, tînărul 
- să-i zicem 
atitea merite 
vechi în acel 
dică pe tînăr ca, dincolo de vechimea în timp, să-și cuce
rească rapid, intensiv, merite speciale, cum sînt cele dobîn- 
dite de orice om al muncii atunci cînd depășește media, re- 
iiefîndu-și calitățile. Ceea ce, la urma urmei, duce la o bine-

intrat de curînd intr-un colectiv, ore o anumită 
— reținere, statul său de serviciu nu conține încă 
cit conțin statele de serviciu ale celorlalți, mai 
loc de muncă. Dar nimeni și nimic nu-l împie-
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CORESPONDENȚA DE LA MOSCOVA
Moscova și-a întîmpinat in haine de sărbătoare oaspeții 

sili la cea de a 7-a ediție a Jocurilor Mondiale Universitare.
Pe Stadionul „Lujniki", zeci de mii de spectatori au ur

mărit frumoasa festivitate de deschidere începută la ora 19 in 
sunetele Orologiului Kremlinului. Cinci fanfare care au în
soțit purtătorii steagurilor cu emblemele Universiadei, avan
sează prin centrul stadionului formînd simbolul Jocurilor Uni
versitare, litera U. In sunetele trompetelor, asistăm la o defi
lare a'motocicliștilor cu drapelele cluburilor sportive sovietice 
începe defilarea delegațiilor sportive din țările participante: 
Australia, Austria, Algeria... Țara noastră urmează după dele
gația Poloniei și recunoaștem în componența sportivilor pe re
prezentanții care ne vor apăra culorile la fi discipline. După 
defilarea delegațiilor, pionierii moscoviți salută călduros invi
tații sosiți din cele 70 de țări ale lumii. Un bogat program de 
dansuri populare, executate de dansatori, sovietici, însoțește 
gestul de ospitalitate, oferirea unei simbolice pîini cu sare pre
ședintelui F.I.S.U., dr. Primo Nebiolo. Sînt rostite cuvinte de, 
salut din partea gazdelor, din partea Comitetului internațional 
olimpic, din partea Federației internaționale a sportului univer
sitar. Este adus pe stadion drapelul Jocurilor, purtat de spor
tivi sovietici celebri, reprezentanții celor 10 discipline ale Uni
versiadei. In sunetul tradiționalului „Gaudeamus Igitur" învă
luit de luminile reflectoarelor drapelul este ridicat pe catarg. 
Un ultim moment al ceremoniei : campioana universitară de 
la Torino, Ludmila Maslakova aduce pe stadion focul ce va 
aorinde torta tradițională a întrecerilor studențești. Aplauze 
puternice salută pe stadionul învăluit de lumini și umbre fo
cul ce va arde timp de II) zile, simbolul sportului, păcii și 
prieteniei tinerilor sportivi.

In aplauzele spectatorilor, care flutură stegulețe cu emble
ma Universiadei, delegațiile părăsesc stadionul, deasupra^ că
ruia se înalță focuri de artificii.

Întrecerile Jocurilor mondiale universitare de vară de la 
Moscova au început în sala „Frații Znamenski" cu proba indi
viduală masculină de floretă. Dintre scrimerii români s-a evi
dențiat Mihai Țiu, calificat pentru semifinalele programate 
astăzi.

Sportivii noștri vor intra astăzi în întreceri. Echipa femini
nă de baschet va juca astăzi cu Libanul, la 17 august cu 
Canada, și la 18 august cu Bulgaria. Primele două echipe din 
serie se califică pentru finală. Gimnaștii vor intra în concurs 
cu evoluția la sol. O primă surpriză este considerată aici ab
senta de la startul întrecerii atletice a cunoscutului atlet so
vietic Valeri Borzov, dublu campion olimpic.

CALIN STANCULESCU
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• Turneul de
Turneul interzonal de șah 

de la Petropolis (Brazilia) a 
continuat cu disputarea parti
delor întrerupte, în care s-au 
înregistrat următoarele re
zultate : Portisch-Tan 1—0 ; 
Bronstein-Ivkov remiză ; Po- 
lugaevski-Kagan 1—I) ; Pan- 
no-Polugaevski 1—0 ; Hu.g- 
Reshevsky remiză : Savon- 
Tan 1—0 ; Smislov-Kagan 
1—0; Reshevsky-Panno 1—0; 
Gheller-Liubojevici 1—0.

la Petropolis
înaintea ultimelor două 

runde, in clasament conduce 
marele maestru maghiar 
Lajos Portisch cu 11 puncte, 
urmat de Costa Mecking 
(Brazilia) 10 puncte (1). Hort 
(Cehoslovacia) 9.5 puncte ; 
Gheller și Polugaevski (am
bii din U.R.S.S.) 9 puncte (1), 
Liubojevici (Iugoslavia) 8 
puncte (2) etc. Șahistul ro
mân Florin Gheorghiu ocupă 
locul 13 cu 6 puncte.

Celebrul ienisman australian 
Rod Laver a acceptat să joace 
în echipa Australiei care va în- 
tîlni în cursul lunii noiembrie 
selecționata Cehoslovaciei in 
semifinalele interzonale ale 
„Cupei Davis". Alături de Laver 
au fost selecționați John 
Newcombe și Ken Rosewall. 
Laver va participa și la tradi
ționalul turneu de la Forest 
Hills (S.U.A.).

• în proba de simplu femei a 
turneului internațional de tenis 
de la Budapesta. Iudith Dibar- 
Gohn (România) a invins-o cu 
7—5, 6—4 pe Rozsavolgy (Unga
ria).

• în ultimul meci al turneu
lui pe care l-a intreprins in 
U.R.S.S., echipa de rugbi 
C.S.M. Sibiu a jucat la Kiev cu 
formația locală Dinamo. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 19—7 
(10—0) in favoarea rugbiștilor 
români. Cel mai bun jucător al 
formației sibiene a fost Ion 
Munteanu, care a realizat 8 
puncte.

• Campionatul național de 
cielism-fond. desfășurat, mier- 
curi, pe ruta Cluj—Zalău—Cluj, 
de-a lungul a 150 km, a fost ciș
tigat de dinamovistul Alexandru 
Sofronie. cronometrat în 
3 h 53'57''. După 51” au sosit 
V. Selejan și N. Voican.

• în turneul internațional de 
fotbal de la Bilbao, echipa vesl- 
germană Bayern Miinchen a 
surclasat cu scorul de 5—1 (2—1) 
formația Real Madrid. Au mar
cat Miiller (2). Hofmann (2). 
Hoeness, respectiv — Pirri. In 
finala turneului, Bayern va în- 
tilni pe Atletico Bilbao.

• Selecționata de fotbal a Ar
gentinei a susținut un joc in
ternațional la Madrid in compa
nia echipei Atletico. Meciul s-a 
încheiat cu un rezultat de ega
litate : 1—1 (0—1).

• Campionul mondial de box 
la categoria „mijlocie mică", ja
ponezul Koichi Wajima, și-a 
apărat cu succes centura. în re
uniunea desfășurată la Sapporo, 
el l-a învins prin abandon in 
repriza a 13-a pe șalangerul 
său, italianul Silvano Bertini.

PENTRU CEI CE AU NOSTALGIA 
CONCEDIULUI TRECUT!

PENTRU CEI CE TRĂIESC 
NERĂBDAREA VIITORULUI 

CONCEDIU!
ITHR-BUCURESTI, PRIN
FILIALELE SALE DIN
CAL.VICTORIE1100 Șl
B-DUL REPUBLICII 68,

ORGANIZEAZĂ
IN PERIOADA 22-

26 AUGUST:

O ÎNTÎLNIRE CU LITORALUL 
sau cu PITOREASCA ZONĂ 

CARPATINĂ
CABANELE: DOCHIA, DURAU, CHEILE ZĂNOAGEI, PADINA, 

CHEIA RÎȘNOVULUI, CURMĂTURA, BONLOC



de peste hotare
A

încetarea bombardamentelor MANIFESTAU! Generalul Peron a primit
americane asupra

CONSACRATE

Cambodgiei și Laosului
O declarație a G.R.U.N.C

*Un purtător de cuvînt al Co
mandamentului militar al S.U.A. 
din zona Oceanului Pacific a 
ahunțat oficial, miercuri, înce
tarea „tuturor activităților ae
riene americane de luptă" în 
Laos și Cambodgia, în baza unei 
legi aprobate de ambele Camere 
ale Congresului S.U.A. Pe de 
altă parte, reprezentanți ai Pen
tagonului au declarat că Statele 
Unite intenționează să continue 
zborurile de recunoaștere asu
pra teritoriului Cambodgiei și, 
„în caz de necesitate", să le 
escorteze cu avioane militare. 
De asemenea, avioane america
ne vor continua să transporte 
jnărfuri cu destinație militară 
In Cambodgia.

La Pekin, a avut loc miercuri 
o conferință de presă a premie
rului G.R.U.N.C., Penn Nouth. 
care a prezentat o declarație a 
G.R.U.N.C. Documentul reafirmă 
hotărirea fermă a poporului 
cambodgian, a F.U.N.C. și a for
țelor populare armate de elibe-

„RĂZBOIUL
CODULUI4

rare națională de a continua 
lupta lor justă împotriva „regi
mului" Lon Noi, fără acceptarea 
nici unui compromis, pînă la 
realizarea integrală a obiective
lor definite in declarația din 23 
martie 1970 a șefului statului 
cambodgian, Norodom Sianuk, și 
în programul politic al F.U.N.C., 
obiective recent reafirmate de 
Congresul Național, care a avut 
loc în perioada 19—21 iulie, în
tr-o localitate din zonele elibe
rate. Este vorba despre încetarea 
totală și necondiționată a orică
rui act de agresiune din partea 
S.U.A. și retragerea totală a for
țelor și personalului lor militar 
din Cambodgia, înlăturarea re
gimului de la Pnom Penh și 
preluarea conducerii întregii țări 
de către F.U.N.C. și G.R.U.N.C., 
în scopul construirii unei Cam- 
bodgii independente, suverane, 
pașnice, neutre, democratice și 
prospere.

Vorbind despre importanța în
cetării bombardamentelor ame
ricane asupra teritoriului cam
bodgian, începînd cu data de 15 
apgust, Penn Nouth a subliniat 
remarcabilele succese ale forțe
lor populare armate de eliberare.

LUI 23 AUGUST
Cu prilejul apropiatei săr

bători a poporului român, 
de Ia 23 August, Ambasada 
României la Sofia a organi
zat miercuri o 
presă.

Ambasadorul 
Sofia, TrOfin 
vorbit despre 
actului de la 23 august, des
pre marile victorii obținute 
de poporul român, sub con
ducerea partidului său comu
nist, în construcția socialis
tă, despre politica externă a 
partidului și statului român, 
subliniind cursul ascendent 
al relațiilor de colaborare și 
prietenie statornicite 
veacuri între popoarele 
mân și bulgar.

conferință de

României la 
Simedrea, a 
însemnătatea

de
ro-

al 
fost 

la 15 august, o

pe consilierul președintelui
Consiliului de Stat al României

latino

că 
tre- 
tot.

La Consulatul general 
României din Kiev a 
organizată, 
conferință de presă consacra
tă celei de-a 29-a aniversări 
a insurecției naționale anti
fasciste armate. Cu acest pri
lej, Alexandru Ungur, consu
lul general al României la 
Kiev, a vorbit despre semni
ficația actului istoric de la 
23 August 1944, succesele do- 
bîndite de poporul român, 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în edifica
rea societății socialiste, des
pre dezvoltarea ascendentă 
a relațiilor de prietenie . și 
colaborare dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre România și 
U.R.S.S.

BUENOS AIRES 15 (Ager- 
pres). — Marți seara, generalul 
Juan Domingo Peron a primit 
la reședința sa pe Mircea Mali- 
ța, consilier al președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, care i-a înmî- 
nat un mesaj din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. La în
trevedere au participat ministrul 
relațiilor externe al 
Alberto Vignes, și ambasadorul 
României la Buenos Aires, Mihai 
Bălănescu.

In cadrul întrevederii, care a 
avut loc într-o atmosferă cordială, 
generalul Juan Domingo Peron 
a evocat convorbirile prietenești 
pe care el și soția sa le-au avut 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și cu tovarășa Elena Ceaușescu 
în România, a exprimat încre
derea sa în dezvoltarea multi
laterală a relațiilor româno-argen- 
tiniene și a transmis președinte
lui Consiliului de Stat, 
Ceaușescu, urările sale 
cire.

Juan Domingo Peron

cație, va prilejui continuarea 
schimbului de vederi, deschis și 
fructuos, în probleme internațio
nale și de interes comun și va 
da un impuls hotărîtor cooperă
rii în diferite domenii între cele 
două state.

ipat minis 
il Argentinei,

Nicolae 
de feri-

a afir
mat de asemenea, convingerea 
că apropiata vizită a președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu în Argen
tina va constitui un moment de 
deosebită importanță și semnifi-

★
în cursul aceleiași zile, Mircea 

Malița a făcut o vizită la Minis
terul Relațiilor Externe, unde a 
avut o întrevedere cu Alberto 
Vignes, titularul acestui minis
ter. La întrevedere a fost pre
zent ambasadorul României, Mi
hai Bălănescu.

Reuniunea
Consiliului

Nava de coastă islandeză 
„Aegir", angajată in urmărirea 
pescadorului britanic „Lord 
Saint Vincent", surprins in in
teriorul limitelor teritoriale de 
12 mile ale Islandei, și-a între
rupt marți operațiunea, după 
19 ore de navigație pe furtună. 
Referindu-se la prezența con
tinuă în zona în care se desfă
șura urmărirea a două dintre 
fregatele marinei de război 
britanice, un purtător de cuvînt 
islandez a precizat. că, în ciuda 
asigurărilor britanice de nein
tervenție, simpla escortă efec
tuată de cele două nave lăsa să 
se înțeleagă că nu ar fi permis 
reținerea pescadorului de către 
vasul de coastă islandez. In le
gătură cu acest nou aspect al 
incidentelor din cadrul așa-nu- 
mitului „război al codului" 
dintre 
mierul 
nesson 
derea 
dată de Royal Navy 
braconier, care pescuiesc chiar 
și în interiorul zonelor terito
riale islandeze, pe care Marea 
Britanie le recunoaște.

„război al codului' 
Anglia și Islanda, pre- 
islandez Olafur Johan- 
și-a exprimat surprin- 

față de protecția acor- 
vaselor-

contrast, subliniat de 
cartierele periferice, a- 
cele triste „villas mi- 
serias" încropite în 
timpul nopții ; înseam
nă amestec de obice
iuri, căci nici o altă 
țară latino-americană 
n-a cunoscut o imigra
ție europeană, mai a- 
les italiană, atît de ri
dicată ; înseamnă ta
bieturi, căci marea 
burghezie, cea care a 
venit din pampă și 
și-a durat case pentru 
a-și educa odraslele, 
ține mult la așa ceva. 
Ține, de exemplu, la 
„vederea zilnică", la 
„arătarea în public", 
pe stradă — de prefe
rință Corrientes și Flo
rida — sau la marile 
cluburi închise celor 
mulți. Cit ar părea de 
neadevărat. aceste 
mondenități cintăresc 
mult și generalul Pe
ron, in anii de început 
ai carierei sale politi
ce a știut acest lucru, 
suprimind Sociedad de 
Beneficencia, Jockey 
Club-ul (ajutat de in
cendiu) și democrati- 
zînd teatrul Colon, trei 
mari lovituri sociologi
ce — după unii — date 
oligarhiei.

Dar pampa 
nos-Aires-ul 
mai stea încă 
față și azi. Cel puțin 
pe tărim literar. Căci 
după ce marile capo
dopere ale literaturii 
acestei țări se dato
rează pampei, urmă
toarele se trec în sea
ma orașului : nici, o 
altă țară din Sud nu 
are un atit de dez
voltat roman 
diului 
berto ------
Lainez, Sabato, Borges, 
Victoria Ocampo, Cor- 
tazar, Leopoldo Mare- 
chal, Mallea ar fi doar 
cîteva dintre nume.

Ciudat e însă faptul că 
uneori mulți dintre a- 
ceștia își definesc per
sonajele în mediul o- 
rașului, iar in clipa 
marei1 înfrîngeri 
scot în afară. Așa de 
exemplu Sabato, 
care nu întîmplător 
și-a ales pentru unul 
din romanele sale 
(Despre eroi și mor
minte) o casă relicvă 
din Barrio Alto, în
cearcă să-l elibereze 
pe Martin de oraș, în- 
credințîndu-1 unui ca
mionagiu care pleacă 
spre pampă, către su
duri. La același mod, 
Borges (in Sudul) re
împrospătează existen
ta psihologică a erou
lui, întorcîndu-1 în ae
rul unei bodegi 
(pulperias) din pampă, 
între cuțite și cîntece. 
Cîntece pe care azi le 
rostește cu triumf un 
Cafrun sau multi alții.

In pampă și Buenos 
Aires, iar uneori între 
acestea două, Argenti
na și-a avut oamenii 
ei de relief : Alberdi, 
Sarmientos, Mitre, In- 
genieros, Carlos Saava- 
dra (acesta este părin
tele de drept al nein
tervenției...), Rodo, 
San Martin. Lugones, 
etc., etc. Chiar dară, 
nu o dată, argentinia
nul de rind nu a cap
tat exact nici un me
diu din cele două po
sibile. Și, încheind a- 
ceste însemnări fuga
re, nu pot să nu mai 
citez din același autor, 
atit de sugestiv : „Fil
mele elaborate de Ho
llywood — spune el — 
propun spre admirație 
cazul unui om (de o- 
bicei un ziarist) care 
caută prietenia unui 
criminal pentru a-1 da 
după aceea pe mina 
poliției ; argentinianul, 
pentru care prietenia 
este pasiune, își dă 
seama că „eroul" este 
o canalie neînțeleasă... 
O confirmă definitiv o 
noapte de literatură 
argentiniană: acea dis
perată noapte în care 
un sergent de poliție 
rurală a strigat că nu 
poate 
de a 
rajos 
lupte 
săi soldați..." ! 
tul venea din 
omul curajos 
pampă...

Din acel an, 1810, o- 
rașul a început, totuși, 
să existe cu adevărat. 
Și cei care-1 cunosc 
bine, îi mai pot desci
fra încă și azi, din to
pografia sa agitată, 
întreaga evoluție. A- 
ceștia știu, de exem
plu, că pe vremea dic
tatorului Rosas, mari
le familii, mari clin 
cauza pampei, denu
mite „paquetas" sau 
„currutucas" își aveau 
reședința în partea de 
sud a orașului, in car
tierul '
Alto). 
Telmo 
Piața Victoriei (Piaza 
de Mayo) din 1810, cu 
bisericile Santo Do
mingo, San Francisco 
și San Ignacio, repre
zenta centrul din care 
pleca prima stradă, 
Rosario (azi Venezue
la). Prin 1850 s-a for
mat un centru nou, 
spre Merced, cu străzi 
cunoscute și azi : Flo
rida, Maipu, Esmerla- 
das. Suipacha. San 
Martin... Marile familii 
— Darragueîra, Lopez 
y Planes, Rivera, Ara-

spațiu a cunoscut eta
pele unei dezvoltări 
care reprezintă majo
ritatea capitolelor de 
inceput din istoria ță
rii. Azi. după ultimele 
date ce-mi stau la în- 
demînă, pampa cu 
cele, aproximativ, 15 
mii unități de exploa
tare agricolă, proprie
tare a milioane și mi
lioane de vite, produ
ce cantități impresio
nante de piei, lină, 
lapte, carne, griu. po
rumb. etc., dispunînd 
de 1 500 km. cale fe
rată și patru șosele 
naționale : de la Bue
nos Aires Ia Santa 
Rosa (ruta nr. 5), de la 
Cordoba la Bahia 
Blanca (nr. 35), de la 
Buenos Aires la San 
Rafael (188), și de la 
General Acha la Ric 
Negro și Nequen (152). 
In plus, încă din 1960 
funcționau 
pă 1 268 
dustriale, 
rește, de 
ei naturale 
hipoclorit 
frigorifice, 
etc. un institut expe
rimental pentru selec-

Pampa și după aceea 
orașul Buenos Aires 
sint cele două elemen
te fundamentale pen
tru ințelegerea Argen
tinei. Cu amănuntul 
foarte important 
un european nu 
buie să vadă cu
dinadinsul în Argenti
na o țară care, prin 
trăsăturile sale, ar pu
tea caracteriza Ameri- • 
ca Latină, iar un lati- 
no-american, la rindul 
său, nu trebuie să con
sidere Argentina drept 
o țară europeană. Âr 
fi o înșelare reciprocă, 
un schimb de viziuni 
paralele, un joc inutil 
in cele de pe urmă, 
căci Argentina este și 
una și alta, dar în 
iul său.

In orizontalitatea 
pampa este spațiu 
latat, dimensiune lati- 
no-americană care, așa 
cum observam 
deva, scapă 
de măsură 
Scos din 
Breteuil de 
și pus să exprime 
ceasta întindere, me
trul de platină și iri- 
diu devine „mic" : sint 
143 440 kmp. de nesfir- 
șire verde și plană...

La rindul său, adă
postind între verticale 
de sticlă și beton 7 
milioane de locuitori, 
Buenos Aires-ul este 
un univers al ritmuri
lor urbane care antici
pează secolul viitor și 
al obiceiurilor de pre
tutindeni adaptate ghi
tarei.

Ghitara este singura 
trăsătură de unire din
tre pampă și Buenos 
Aires. In bodegile 
(pulperias) pampei, la 
focul scăzut odată cu 
vinul, s-a născut mi
longa, cintec țesut din 
spaimă, singurătate și 
bărbăție. Ca un răs
puns, din saloanele a- 
fumate de la Buenos 
Aires, ticsite 
puri, a țîșnit 
sonoră a tangoului, a- 
cea împletire fără de 
grabă a arabescurilor 
luminoase, filtrate de 
o sensibilitate bolnavă 
de viață. Milonga e 
patriarhală, primitivă 
și sinceră. Tangoul e 
modern, complicat și 
insinuant. între tina și 
alta, nostalgia ; deose
bită, poate, dar totuși, 
nostalgie, dimensiune 
și totodată unitate de 
măsură a trecerii prin 
timp.

Aici pampa cîștigă : 
ea este de cînd timpul, 
dacă cineva știe de 
cînd mai este și aces
ta. Apoi au fost indie
nii, indienii quechua, 
cum ne-o spune Alvaro 
Yunque (în Calfucurâ), 
cei care i-au dat nu
mele de „cîmp deschis 
și fără 
dienii 
moarte 
nialiștii 
imigranții 
pentru 
aceea, 
tirziu, 
orașul, 
al pampei fără de sfîr- 
șituri.

Căci pampa, mai îna
inte de a face să e- 
xiste orașul a făcut să 
existe oamenii. Sub o- 
rizonturile ei s-au năs
cut vitele, crescătorii 
de vite, primii inter
mediari comerciali și, 
era inevitabil, politi
cienii. Gloria multor 
generali s-a născut tot 
aici, alături de legen
dele cu gaucho — și, 
glorioși și aceștia, dar 
dispăruți azi, deveniți 
eroi literari sau, în cel 
mai bun caz, relicve 
vorbitoare dintr-un 
timp măcinat de vre
muri.

Această măcinare a 
timpului a schimbat 
fața pampei : din 183.3, 
cînd Juan Manuel de 
Rosas, cu o divizie de 
două mii de soldați, a 
cucerit cea mai mare 
parte a sa (unul după 
altul, șefii comunități
lor indiene, Chacory, 
C at r ue , Chayupan, 
Mittao, Painen, Yan- 
quiman etc., etc., au 
fost obligați înfrînge- 
rii), decimînd, aproxi
mativ, 10 mii de in
dieni și luind în capti
vitate alți 4 mii și pînă 
în zilele noastre, acest

înalt (Barrio 
actualele San 
și. Monserrat.

fe-

ei, 
di-

altun- 
unităților 
europene, 
pavilionul 
la Sevres 

a-

în pam- 
unități in- 
legate, fi- 

resursele
— sare, 

de sodiu, 
săpun, unt

și Bue- 
par să 
față inde Securitate

Luind cuvintul in cadrul dez
baterilor Consiliului de Secu
ritate asupra interceptării și 
deturnării de către aviația 
israeliană a unui avion de pa
sageri al companiei „Middle 
East Airlines", reprezentantul 
permanent al Libanului, Edouard 
Ghorra, a cerut adoptarea unei 
rezoluții care să condamne 
Israelul în termenii cei mai se
veri pentru comiterea acestui 
act de piraterie aeriană.

Reprezentantul Egiptului, Es- 
mat Abdel Meguid, a declarat 
că interceptarea avionului com
paniei libaneze constituie un 
act de terorism care nu poate 
fi tolerat. El a cerut adoptarea 
de sancțiuni împotriva Israelu
lui, pentru a se împiedica în
răutățirea gravă a situației din 
Orientul Apropiat.

Reprezentantul U.R.S.S., V. 
Safronciuk, a condamnat in ter
meni severi actul pirateresc al 
aviației israeliene.

Reprezentantul Statelor Uni
te, John Scaii, a declarat că 
țara sa deplînge acțiunea israe
liană, conșiderind-o o violare a 
suveranității libaneze, a Cartei 
O.N.U. și a regulamentelor a- 
viației civile internaționale. So
luția finală a crizei din Orien
tul Apropiat, a spus el, rezidă 
într-un acord just și durabil pe 
baza rezoluției 242 a Consiliu
lui de Securitate.

în intervenția sa, ambasadorul 
Israelului, Yosef Tekoah, a în
cercat să prezinte acțiunea îm
potriva 
libanez 
apărare 
guerilă

avionului de pasageri 
drept un „act de auto- 
impotriva activității de 
palestiniene’'Tanc al lonnoliștilor distrus de patrioții cambodgiem in apropiere de Pnom Penh

CU tl'U- 
spirala Argentina

urban.
Arlt.

al me-
Ro-

Mujica

îi

cel

ționarea semințelor, la 
Anguil, o universitate, 
numeroase școli pri
mare, medii, industria
le și comerciale. Altfel 
spus, pampa de altă
dată, „cimpie întinsă și 
fără obstacole", spațiu 
dilatat de singurătate, 
a dispărut.

Dispariția ei s-a făcut 
treptat, incepind cu 
prima zidire care avea 
să . însemne orașul 
Buenos Aires. Zidire 
tîrzie, căci, spre deose
bire. de Peru și Mexic, 
unde conquistadorii 
spanioli au găsit ora
șele celor două mari 
imperii gata făcute, 
aici nu au găsit nimic, 
mai ales nu au găsit 
aur și nu i-au dat prea 
mare atenție.

Prin 1536, don Pedro 
de Mendoza și-a adus 
la țărmuri, lingă Ria- 
chuelo, 2 mii de băr
bați și 3 sute de femei, 
fundind Santa Maria 
del Buen Aire. Pamm 
n-a fost de acord și-a- 
cest don Pedro a pără
sit noua așezare în 
mare grabă. Pentru ca 
vasele cu pinze să plu
tească mai repede, a 
lăsat pe mai 7 cai și 
5 iepe. Don Juan 
Garay, al doilea 
rar fondator, a 
aici la 11 iunie 
și-a avut mai 
succes, doar cu 
oameni,, dintre 
cinci șesimi se născu
seră sub Crucea Su
dului. o dată cu pri
mele vite, caii abandn- 
nați de Mendoza proli- 
ferînd geometric. Pam
pa rămînea însă ostilă 
pe mai departe : în 
1778, Buenos Aires-ul 
avea numai 24 083 lo
cuitori. iar în 1810. 
după invaziile engleze 
din 1806 și 1807 era 
„un oraș abandonat 
sieși, hărțuit de Mon
tevideo. amenințat de 
o armată din Cordoba, 
invadat de guvernato
rul din Paraguay, te
rorizat de cel de la 
Lima" (Mariano Mo
reno).

na, Vivot, Calzadilla, 
Del Mârmol, Belgrano, 
Botet, Ortiz de Rosas 
etc. etc. — cele care 
făcuseră din Barrio 
Alto „un adevărat 
Saint Germain" (Ma
nuel Balboa) au mi
grat pe atunci în par
tea de nord din cauza 
a trei factori : „frigu
rile galbene, „tran- 
way-ul și administra
torul Torcuato Alveai, 
cel care deschisese în 
această nouă zonă gră
dini ispititoare. De 
fapt, factorul adevărat 
este altul : alianța din
tre burghezia agrară și 
cea comercială, alianță 
între federali și unita- 
riști, ajutată mult de 
capitalul străin in spe
cial cel englez.

Această unire, înce- 
pind din 1871, a năs
cut „cele două sute de 
familii cu nume tradi
ționale care au guver
nat țara" epoci în șir. 
O prezentare a lor 
ar ți instructivă — o 
vom face, poate, cînd- 
va — dar nu de un 
prea mare interes : co
merțul a pus în miș
care achiziționarea de 
lucruri ciudate — go
blenuri, brocate, mătă
suri, vase japoneze, 
covoare persane, mobi
le franțuzești, crista
luri venețiene, porțela
nuri etc. — gustul pu
țin al celor bogați s-a 
complicat în stiluri ar
hitectonice — tot ce-și 
poate închipui cineva 
—, iar capitalul, lipsit 
pe atunci de simț 
practic, ocolind indus
trializarea, a supraso
licitat acțiunile imobi
liare, umflînd această 
așezare urbană la un 
mod nevăzut nici unde 
altundeva.

Suprasolicitarea a- 
ceasta nu s-a terminat 
încă nici azi, chiar 
dacă orașul, cu cei 7 
milioane 
înseamnă 
însemna 
secolului 
seamnă mai întîi ritm, 
impus de industria de 
la margini ; înseamnă

,,un

obstacole", in- 
înlăturați in 
de către colo- 

spanioli și 
europeni, 

abia după 
mult mai 

existe și 
într-un fel
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Ateliere goale la Lip
n zorii zilei de 14 august unități ale jan
darmeriei mobile au pătruns în incinta uzinei 
de ceasuri „Lip" din localitatea franceză 
Besancon și au evacuat pe cei cincizeci . de 
muncitori care făceau de gardă în timpul nopții. 
Astfel, patronatul preia controlul asupra uzinei

după ce, timp de două luni, ea a fost condusă de către mun
citori, fără director și conducerea tehnico-administrativă. La 
scurt timp după răspîndirea știrii evacuării, numeroase gru
puri de muncitori s-au strîns în jurul uzinei. Pină ia amiază 
peste 5 000 de muncitori de ia alte uzine din oraș (Rodhia, 
Kelton) s-au alăturat personalului de la Lip manifestînd îm
potriva măsurii luate de autorități. Tot în semn de solidaritate 
cu muncitorii uzinei Lip au încetat lucrul și funcționarii muni
cipali, în gară au rămas blocate toate trenurile, oficiile poș
tale au fost închise. Spre seară, numărul celor care participau 
la adunările în sprijinul revendicărilor salariaților de la Lip, 
s-a ridicat la peste 12 000. in cursul zilei de ieri adunările de 
protest au continuat.

Ce s-a întîmplat la Uzinele Lip ? De mai bine de două luni 
apar zilnic în presa franceză știri referitoare la evenimentele 
de la această uzină, iar opinia publică, urmărește cu interes 
și sentimente de solidaritate situația celor 1 300 de muncitori 
din Besanțon.

Criza celei mai mari și mai reputate fabrici franceze de 
ceasuri s-a declanșat la 17 aprilie, cînd conducerea firmei 
aflate în pragul falimetului a ajuns să nu mai poată plăti 
salariile. Totodată au fost anunțate concedieri masive, in fața 
acestei situații, la 12 iunie, muncitorii de la Lip au trecut la 
o acțiune fără precedent în Franța : au preluat conducerea 
fabricii și au continuat producția și vînzarea ceasurilor pentru 
asigurarea salariilor. La 2 august muncitorii au organizat ei 
înșiși plata salariilor folosind o parte din fondurile strînse 
din vînzarea ceasurilor fabricate în cele peste 100 de zile de 
activitate a uzinei sub control muncitoresc.

Soluțiile de compromis propuse de ministerul de . resort au 
fost respinse de muncitori. Unul din planurile de soluționare 
a crizei, propus de ministrul dezvoltării industriale și știin
țifice, Jean Charbonnel, prevedea împărțirea uzinei în trei 
societăți distincte, ceea ce nu rezolva problema concedierilor ; 
peste 500 de muncitori nu erau preluați de nici una dintre 
cele trei noi uzine. Comitetul de acțiune al muncitorilor s-a 
opus și punerii în vînzare a bunurilor uzinei și a respins ofer
tele unor societăți străine, care potrivit unui mecanism bine
cunoscut, sint amatoare să cumpere o întreprindere falimen
tară la prețuri derizorii. Muncitorii continuau producția, între 
timp avînd loc convorbiri cu mediatorul desemnat de minis
terul de resort, pentru găsirea unei soluții realiste care să 
țină cont de revendicările salariaților.

Evacuarea întregului personal al uzinei nu înseamnă decît 
un episod al conflictului de la Lip. „Lupta noastră va continua 
și din afara uzinei" - declara un muncitor. Și acest lucru 
este posibil deoarece Comitetul de apărare al muncitorilor 
uzinei nu c fost luat prin surprindere de ordinul de evacua
re. Pentru asigurarea în continuare a plății salariilor, a fost 
scos din uzină material pentru producerea ceasurilor. Au fost 
luate și piese vitale ale mașinilor și aparatelor de control 
pentru a împiedica punerea lor în funcțiune. Toate acestea 
vor fi înapoiate în stare intactă în momentul în care patrona
tul va satisface revendicările muncitorilor.

Oricare ar fi cursul evenimentelor acțiunea muncitorilor de 
la uzina Lip este considerată semnificativă în succesiunea 
luptelor sociale din Franța. Importanța sa constă nu numai 
în perioada mare de timp în care a avut loc ci și în dovada 
de dîrzenie, disciplină și solidaritate a muncitorilor uzinei, 
exemplu de combativitate și unitate în lupta împotriva pa
tronatului.

RODICA ȚEPEȘ
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Convorbiri
romano-ungare

• NICOLAE GHENEA, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a făcut în zilele de 
13—15 august, o vizită în R. P. 
Ungară. în cursul căreia a avut 
convorbiri la Ministerul Aface
rilor Externe cu Frigyes Puja. 
ministru secretar de stat, și 
Jozsef Marjai, adjunct al minis
trului. Au fost discutate aspec
te ale relațiilor bilaterale și 
unele probleme actuale interna
ționale.

Cohsiliul O.N.U. pentru 
Namibia a adoptat o rezolu
ție specială în care con
damnă ferm continuarea o- 
cupării ilegale a teritoriului 
namibian de către Africa de 
Sud și își reafirmă solidari
tatea cu poporul Namibiei, 
care luptă pentru libertate și 
independență. Consiliul chea
mă toate popoarele să acor
de un sprijin multilateral 
—. politic, moral și material 
— populației din Namibia.

O ÎNCEPlND DE LA 1 SEP
TEMBRIE, în R.F. Germania 
prețul electricității Livrate con
sumului casnic va crește cu 6 
la sută, iar al celei livrate in
dustriei cu 4,8 la sut-ă. Știrea, 
dată publicității de societatea 
producătoare de electricitate a 
landului Renania de Nord-West- 
falia, unde este situată și capi
tala R.F.G., își motivează scum
pirea energiei electrice prin 
creșterea prețului cărbunelui.

că 
Și 
să 
fiu

Dolarul în 
redresare.

• PROCESUL DE REDRESA
RE A MONEDEI AMERICANE 
pe piețele valutare occidentale, 
înregistrat în ultimele zile, a 
continuat și în cursul tranzacții
lor de marți. Astfel, la Frank
furt pe Main, dolarul a atins 
cota sa cea mai ridicată, din ulti
mele șase, șăptămîni. Fracțiunile 
relativ importante cucerite de 
moneda americană în cadrul 
valorij de schimb au fost, con
semnate. de asemenea, la Paris, 
Tokio. Londra, Amsterdam, Sto
ckholm.

• UN PURTĂTOR DE CU
VÎNT al guvernului de la 
Bangkok a anunțat, notrivit a- 
genției Reuter. că Tailanda a 
ridicat interdicția, instituită cu 
14 ani în urmă, asupra comer
țului cu R. P. Chineză. El a 
arătat că noile măsuri anroba- 
te. vor permite 
afaceri tailandezi 
comerț cu R. P. 
intermediul unei 
stat, care urmează a fi formată 
ulterior.

oamenilor de 
să desfășoare 

Chineză, prin 
organizații de

Buletinul anual al Uniunii 
Internaționale a Căilor Fe
rate (U.I.C.) anunță că un 
plan orientativ asupra dez
voltării rețelei căilor ferate 
europene a fost recent apro
bat de Comitetul U.I.C. A- 
cest plan, precizează publi
cația, trasează marile artere 
internaționale pe care ur
mează să se întreprindă lu
crări de amenajare , menite 
șă ducă la creșterea traficu
lui, prevăzîndu-se, cu precă
dere, unele investiții la lu
crări de mare importanță 
cum ar fi canalul de sub 
Marea Mînecii sau tunelul 
de lă Saint-Gothard și stabi
lirea liniilor de mare viteză 
de pe rutele continentale.

• REPREZENTANȚII R. D. 
VIETNAM ȘI AI JAPONIEI 
s-au • întîlnit marți, la Paris, 
pentru a continua convorbirile 
începute la 25 iulie in problema 
stabilirii de relații diplomatice 
intre cele două țări.

„Transmaghreb 
Express"
• „TRANSMAGHREB EX

PRESS" a fost denumit trenul 
rapid care, incepind din anul 
1975, va face legătura directă 
între Casablanca, Alger și Tunis, 
pe o distanță de aproximativ 
2 300 km. Noua linie de cale fe
rată intermaghrebiană este me
nită să îmbunătățească traficul 
de călători și mărfuri intre Ma
roc, Algeria și Tunisia și să 
completeze transporturile auto, 
aeriene și navale existente între 
aceste țări.

LA QUITO A FOST DATĂ PU
BLICITĂȚII LEGEA PRIN CARE 
ESTE ÎNTĂRIT SI GENERALIZAT 
CONTROLUL STATULUI ECUA
DORIAN ASUPRA TUTUROR 
OPERAȚIUNILOR COMPANIILOR 
SI MONOPOLURILOR FETRO- 
LIERE STRĂINE CARE ACȚIO
NEAZĂ IN ECUADOR. PRIN A- 
CEEASI LEGE A FOST IMPUS 
UN IMPOZIT PROGRESIV, ' 
SUBSTANTIAL, ASUPRA 
FICIILOR REALIZATE DE > 
TITELE SOCIETĂȚI.

, MAI 
BENE- 
AMiN-

Noile măsuri anunțate 
pitala ecuadoriană 
continuarea firească a unei po
litici menite să asigure folosi
rea bogățiilor țării în interesul 
național. Trei zile după insta
larea la putere a actualei echi
pe guvernamentale a președin
telui Guillermo Rodriguez Lara. 
autoritățile ecuadoriene preluau 
controlul integral asupra portu
lui petrolier Balao, unde con-

în ca- 
constituie

O precizare a 
Casei Albe

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT AL CASEI ALBE a pre
cizat, marți, că proiectul preșe
dintelui Richard Nixon de a 
vizita, în cursul acestei toamne, 
mai multe capitale vest-europe- 
ne rămîne neschimbat. Reamin
tim că Henry Kissinger, consi
lier prezidențial pentru proble
mele securității naționale, a 
afirmat că debutul acestui tur
neu vest-european este progra
mat pentru cea de-a doua parte 
a lunii octombrie. Intre țările 
pe care ar urma să le viziteze 
președintele Nixon se află 
R.F. Germania, Franța, Marea 
Britanie, Italia.

Precizarea purtătorului de cu- 
vint al Casei Albe a devenit 
necesară în urma numeroaselor 
zvonuri referitoare la o posibilă 
aminare a turneului vest-euro
pean amintit.

sorțiul nord-american „Texaco 
Gulf“ deținea instalații pentru 
extragerea petrolului și imense 
cisterne-magazii. Ministrul re
surselor naturale, Jarrin Ampu- 
dia, anunță în aceeași zi „tre
cerea la revizuirea contractelor 
care lezează interesele naționa
le și inițierea elaborării urgente

nord-americane 
1967, prin mane- 
în cercurile gu- 
ecuadoriene din 
prin corupție in

Companiile 
au obținut în 
vre de culise 
vernamentale 
acea perioadă, 
stil mare, dreptul de a explora 
și exploata zăcămintele de pe
trol din golful Guayaquil. Una 
dintre aceste companii „Ada

Ecuador: recuperarea
a unei noi legi asupra hidrocar- 
burilor". Noul guvern arăta lim
pede, de vIa început, că nu va 
tolera perpetuarea unor contrar, 
te și concesiuni stabilite de gu
vernul anterior în condițiile a- 
vantajării nete a companiilor 
străine („Texaco Gulf", ,.Anglo- 
Shell" și „Cayman Amoco" 
etc.). „Petrolul nostru, spunea 
președintele Lara, imediat după 
instalarea sa — trebuie să fie 
un instrument al dezvoltării 
Ecuadorului și nu o ocazie în 
plus pentru marile companii 
străine, dornice de afaceri și 
profituri imense".

Oil Company" a obținut 
de la fostele autorități, prin 
șase contracte succesive, con
trolul asupra unei suprafețe de 
peste 670 000 de hectare.

Pe linia preconizată din pri
mele zile ale instalării sale, 
președintele Lara a hotărit in 
decembrie 1972. ca toate con
tractele cu privire la concesiu
nile petroliere acordate de că
tre guvernul anterior companii
lor nord-americane în Golful 
Guayaquil, să fie anulate, iar 
suprafețele concesionate să fie 
trecute sub controlul statului 
ecuadorian fără acordarea vreu-

de 
teme- 

sosit 
1580 

mult 
60 de 

care

de locuitori, 
altceva decît 
la începutul 
nostru. In-

concepe delictul 
fi ucis un cu- 
și a început să 
contra propriilor,

Polițis- 
oraș ;

> din

nei Indemnizații. Această măsu
ră a fost stabilită printr-un de
cret semnat de șeful statului și 
de alți zece membri ai cabine
tului, mentionîndu-se că prero
gativa de a stabili producția de 
petrol în zonă, revine din acel 
moment, Corporației ecuadorie. 
ne de stat a petrolului (C.E.P.E.)

petrolului
organism de stat. Prin a- 
celași decret, alte patru conce
siuni acordate unor companii 
străine in Peninsula Santa Ele
na (in vestul țării) au fost, de 
asemenea înglobate în aria pro
prietății statului ecuadorian. in 
patrimoniul 
mai tirziu, 
nuarie a.e., 
o nouă lege 
de petrol și 
tei legi, guvernul 
obliga companiile străine să 
retrocedeze statului 3,5 milioa
ne hectare din terenurile petro
lifere concesionate din regiunea

C.E.P.E. O lună 
la mijlocul lui ia- 

a intrat în vigoare 
privind zăcămintele 
gaze. Potrivit aces- 

Ecuadorului 
străine

de est a țării. Printre firmele 
afectate se află concernul 
„Texaco Gulf" ale cărei conce
siuni în Ecuador se întindeau 
pe o suprafață de nu mai pu
țin de 1,5 milioane hectare. 
Operațiunile de exploatare a 
acestor vaste terenuri petrolife
re recuperate au fost, de ase. 
menea, preluate de Corporația 
ecuadoriană de stat a petrolu. 
lui. Paralel, a fost încheiat un 
acord cu compania japoneză 
„Kawasaki" in vederea construi
rii unei flote petroliere naționa
le cu baza în portul Balao.

Noile reglementări anunțate 
actualmente privind întărirea 
controlului statului ecuadorian 
asupra tuturor activităților con. 
cernelor petroliere străine vin 
să întregească ansamblul de mă- 
suri vizînd recuperarea bogății
lor petroliere în interesul na
țional. „Petrolul — observa pu
blicația ecuadoriană 
NUEVA — începe 
cerneala cu care
viitoarea istorie a Ecuadorului".

REVISTA 
să formeze 
se va scrie

E. R.
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