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Producția anului viitor se hotărăște acum:

CU CE INIȚIATIVE O SPRIJINIȚI ?
Reguli riguroase 

de control, temeinică 
pregătire a cadrelor

In atenția tuturor:

CALITATEA
Raid anchetă in 5 întreprinderi din Cimpina

Am fost, timp de cîteva zile, 
oaspetele unor importante uni
tăți industriale din Cimpina și 
am putut să cunosc citeva din 
preocupările „la zi“ in care sînt 
angajați cei peste 11 000 de 
uteciști ai orașului. Pentru pro
ducție. acum deviza aceasta 
este : îndeplinirea ultimelor sar
cini ale planului anual si adop
tarea măsurilor celor mai efi
ciente, menite să traducă in 
fapt sarcinile pentru anul viitor.

Trebuie remarcat de la în
ceput că nici o singură organi
zație dintre cele vizitate nu 
și-a asumat riscul lansării unor 
inițiative, începînd cu 1 ianua
rie 1974. Ținînd seama de fap
tul că nu este timp pentru ta
tonări și loc pentru eșecuri, or
ganizațiile și-au conturat pla
nurile de acțiune pe baza unor 
inițiative deja verificate.

Astfel, experiența acumulată 
anul acesta in acțiunea de par
ticipare a uieciștilor la lucrările 
de investiții (turnătorie, grup 
școlar I.M.C.) va fi continuată 
firesc, in 1974. de uteciștii de la 
I.R.U.E. (degajări de materiale 
și instalații interioare) și de cei 
de la „Neptun“ (montaj la noua 
hala).

Deși adunările în care au fost 
stabilite planurile de acțiune 
ale uteciștilor (bineînțeles după . 
ce au fost studiate cu atenție 
cifrele de plan) au avut loc în 
organizații diferite, totuși, la 
nivelul orașului, se pot observa 
cu ușurință cele cîteva direcții 
în care tinerii au socotit că e 
de datoria lor să-și asume res
ponsabilități.

Astfel, întărirea disciplinei de 
producție și tehnologică a preo
cupat majoritatea colectivelor. 
S-au luat și se vor lua în con
tinuare măsuri pentru reduce
rea numărului de absențe și de 
întîrzieri. pentru folosirea inte
grală a celor 480 de minute, 
pentru respectarea indicațiilor 
tehnologice. întreprinderile cu 
fluctuație mare sau cu mulți 
nou angajați au instituit de pe 
«•Um „Comisiile de disciplină*. 
(Poiana, Fabrica de ciorapi), în
sărcinate cu prevenirea și re
zolvarea cazurilor de indisci
plină. Strîns legată de respec-) 
tarea disciplinei, problema cali
tății produselor și a lucrărilor 
executate este, de asemenea, o 
sarcină unanim asumată de or
ganizațiile U.T.C. La întreprin
derea ..Neptun" a fost lansată 
deja inițiativa „Tînărul și cali
tate". iar la „Poiana*, con
cursul profesional „Cel 
bun meseriaș" s-a .extins, 
prinzînd toate meseriile 
uzină. La întreprinderile 
sarcini deosebite pentru 
port (întreprinderea mecanică, 
I.R.U.E., Fabrica de ciorapi), ri
dicarea calității produselor s-a 
contopit cu acțiunea privind 
contribuția tinerilor Ia realiza
rea producției pentru export, 
fiindcă, după cum spunea se ere-

tarul comitetului U.T.C., de la 
I.M.C., Gh. Vâsi, „execuția pro
ducției de export este practic 
în miiniie tinerilor*. Măsurile 
luate in secții pentru respecta
rea in cele mai mici .amănunte 
a indicațiilor tehnologice vor fi 
dublate in atelierele de proiec
tare. unde de asemenea lucrea
ză multi tineri, de reproieefări 
care vizează îmbunătățirea ca
lității. Tot reproiectarea produ
selor este principala formă de 
a acționa pentru reducerea con
sumurilor de metal (I.R.U.E.. 
întreprinderea mecanică și 
,,Neptun“).

Multe alte inițiative, lansate 
deja în diverse întreprinderi, 
urmăresc un scop comun — re
ducerea fluctuației, stabilizarea 
noilor salariați in întreprinderi. 
Secretarul U.T.C. de la „Nep-

tun* ne-a prezentat o acțiune 
interesantă „Careul ucenicilor* 
— zilnic, la începerea progra
mului, conducătorii secțiilor și 
membrii organizației de tineret 
poartă un dialog operativ asu
pra condițiilor de lucru, apro
vizionării cu scule și materiale, 
asupra disciplinei și a proble
melor de viață ale ucenicilor. 
La Fabrica de ciorapi, secretara 
U.T.C.. Liliana Coman, ne pre
zintă primele rezultate ale ini
țiativei comitetelor de partid 
și U.T.C. — „Fiecare membru 
de partid să pregătească un tî
năr" — fetele care vor lucra în 
noua secție și-au însușit mese
ria intr-un timp record și s-au

MONICA ZVIRJINSCHI

'Continuare in pag. a ll-a)

„Pregătirile pentru anul agri
col ’74 au început în toamna 
trecută". Discuția în care am pri
mit acest răspuns a avut loc acum 
cîteva zile și, crezînd că am pus 
greșit întrebarea, am precizat că 
ne referim la anul viitor. „Nu 
este nici o greșală, ne spune in
ginerul șef de la S.M.A. Doro- 
banțu, județul Constanța, tînărul 
Nicoară Nicolae. Pentru a pre
găti cum trebuie terenurile pen
tru anul viitor a trebuit să exe
cutăm la timp toate lucrările 
încă din toamna trecută, să nu 
întîrziem semănăturile, întreține
rea culturilor, recoltatul etc.

La o analiză atentă, activita
tea Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii Dorobanțu în pe-

Zilele
lumină

noada respectivă, concordă în 
cea mai mare măsură celor afir
mate de interlocutorul nostru, 
înainte de a exemplifica, însă, 
trebuie să precizam că această 
activitate se explică într-un pro
cent hotărîtor prin faptele de 
muncă ale tinerilor — media de 
vîrstă este de douăzeci și nouă 
de ani — dintre care patruzeci 
și șapte sînt uteciști.

In ce'privește contractul uni
tății de a executa în timpul op
tim și în bune condițiuni toate 
lucrările pe cele 11000 hectare 
aparținînd unui număr de cinci 
cooperative agricole, acesta a fost 
respectat în 1973, pînă la sfîr- 
șitul lunii octombrie, fără nici 
un delude excepție. Una din mă
surile organizatorice menite a 
preîntîmpina orice surprize, a 
fost repartizarea celor cinci sec
ții cadrelor de conducere ale 
unității, fapt oe a dus la un

oontrol permanent și nemijlocit 
asupra întregii activități, a cori
jat din mers orice neajuns.

Din același motiv a fost intro
dus un nou sistem de efectuare 
a reparațiilor parcului de mașini 
și unelte sistem care, ameliorat, 
funcționează și în această iar
nă : echipe specializate pe anu
me faze tehnologioe garantează 
„intervențiile", fiecare mecanio 
semnînd într-o fișă de lucru o- 
perația pe care a executat-o și 
pentru care răspunde. Orice de
fecțiune apărută în timpul ex
ploatării datorită lor este reme
diată din propriul salariu. Ele
ment, de asemenea nou, dat 
fiind volumul de muncă ridicat, 
în aceste echipe au fost intro
duși zece din cei mai buni me

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a ll-a)

Ieri, in județul Constanța

10000 DE TINERI
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• Angajament 
de tînăr 
comunist

• „EIectrecord“ 
ne pregătește 
discoteca

• Oboseala 
unei mari 
actrițe

• Un visător

din

Participare 
matură, 

responsabilă 
In această duminică în

sorită dar aspră de noiembrie, 
tinerii muncitori ai Uzinelor 
„23 August" din Capitală 
s-au prezentat dis-de-diminea- 
ță la poarta fabricii în ținu
ta obișnuită a detașamentelor 
de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei. Co
mandantul centrului de pre
gătire, tovarășul Florian Ne- 
delcu, expune succint co
mandanților de detașamente 
programul celei de a doua 
ședințe. „Astăzi — ne spunea 
Dan Dragomirescu, respon
sabilul resortului sport și 
pregătire militară din ca
drul Comitetului U.T.C. — 
au fost mobilizați peste o 
mie de tineri, băieți și fete. 
Deși ne aflăm la începutul 
ciclului trebuie să remarc 
interesul pe care-1 manifestă 
tinerii pentru această ac
țiune, maturitatea cu care 
privesc sarcina de a se pre
găti pentru apărarea patriei". 
„Am început întreaga noas
tră activitate, preciza loan 
Rusu, secretarul Comitetului 
U.T.C., în așa fel încît ma
joritatea ședințelor să se 
desfășoare în aer liber. Tre
cerea Imediată la rezolvarea

AL. DOBRE
Foto? VASILE RANGA

(Continuare în pag. a ll-a)

tovarășului
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Iran

Măriei
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L ANDREIȚA
Foto/ GH. CUCU

Ștefan

ale

dezlega limba pe firul

ajuns să se mire tot 
să aibă ce vorbi două 

înainte ? De în- 
dracul de 

Cine era necuratul în

Tînăra din fotografie are 22 
de ani, este contabilă la 
C.A.P. Galicea, județul Vîl- 
cea, și de trei ani secretara 
comitetului U.T.C. din coo
perativă. Despre activitatea ei 
profesională ne-a vorbit, în 
cuvinte prisosind de laudă, 
Toma Clenci, contabilul șef 
— și nu ne propunem să 
stăruim asupra acestui lucru. 
Altceva ne-a reținut în mod 
deosebit atenția în legătură 
cu Maria Ștefan. „Fata a- 
ceasta este nemaipomenită — 
ne spunea un mai vîrstnio 
gosvodar al satului — de

dimineață pînă noaptea o în- 
tîlnești pretutindeni, numai 
într-un loc al ei, stabil, nu. 
Doar ce te vezi cu ea la bi
rou, și peste o jumătate de 
ceas auzi c-a ajuns în timp, 
la nu știu ce brigadă. Ar- 
gtnt viu, nu altceva".

Cuvtnta simple ți calde, 
cuvinte sincere. Oamenii vor
besc frumos despre Maria și 
ea merită acest sîmbure de 
frumos din vorbele oamenilor. 
Am consemnat cu exactitate 
aceste cuvinte, pentru că a- 
ceasta este ți impresia noas
tră In urma celor cîteva cea-

suri petrecute în comuna Ga
li cea. Cîteva ceasuri în care 
prezența 'ei era reclamată în 
mai multe locuri. In timp, La 
recoltatul porumbului, unde 
o parte din uteciștii organi
zației de care răspunde se 
afla în fruntea culegătorilor. 
Din grădina de legume se 
strîngeau ultimele roade; și 
acolo forța tînără era... o forță. 
Trebuia apoi să se sfătuiască

PE OGOARE
Aproape zece mii de tineri ai satelor din județul Constanța 

au declanșat ieri o amplă activitate de sprijinire complexă a 
unităților agricole h pregătirea recoltei viitoare. In toate or
ganizațiile U.T.C. din unitățile agricole a fost preluată și 
generalizată acțiunea tinerilor lalomițeni pentru a face totul 
pentru ca 1974 „să devină anul producției agricole record".

In ziarul de mîine vom reveni 
cu un cuprinzător 
de pe acest Imens 
muncii uteclste.

Pentru uteciștii satelor con- 
stănțene, duminica de ieri n-a 
fost zi de odihnă. Mobilizați de 
organizațiile U.T.C. ei au parti
cipat la ample acțiuni de muncă 
vizînd recoltarea și depozitarea 
furajelor de pe ultimele supra
fețe și întreținerea celor pesta 
30 000 hectare pășune și finețe 
naturale, punerii la punct a a- 
dăposturilor zootehnice, înche
ierii recoltării strugurilor și po
rumbului de pe ultimele supra
fețe, transportării în cimp și în
corporării îngrășărrfintelor natu
rale, depistării și aplicării lucră
rilor ce se impun astfel încît șl 
ultima palmă de pămînt să fie 
pusă în condiții de producție 
pentru anul 1974, plantării de 
pomi fructiferi de esențe valo
roase în patrimoniul silvic șl de 
duzi In vederea dezvoltării seri
ciculturii. De asemenea, echipe 
de tineri au lucrat la efectuarea 
reparațiilor și a lucrărilor de 
Întreținere la căminele cultura
le, la cluburi șl monumente isto
rice, la înfrumusețarea Incinte
lor fermelor zootehnice, a sec
țiilor șl atelierelor din cadrul 
C.A.P.-urilor, I.A.S.-urilor șl al 
stațiunilor pentru mecanizare.

fotoreportaj 
șantier al

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
s-a înapoiat, sîmbătă după-amia- 
ză, în Capitală, venind din Iran, 
unde a întreprins o vizită ofi
cială la invitația primului mi
nistru al acestei țări, Amir A- 
bbas Hoveyda.

în această vizită, președintele 
Consiliului de Miniștri a fost în
soțit de Nlcolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior, Ion 
Drăgan, secretar general al 
Consiliului de Miniștri, Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, d« oonellleri 
și experți.

La «osire, pe aeroportul Bâ- 
neasa, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a fost lntîmpinat de to
varășii Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofln, IU« Ver- 
deț, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Dumitru Popescu, 
Constantin Băbălău, Ion Ionlță, 
Vasile Patilineț, Ion P&țan, 
George Macovescu, ministrul »- 
facerilor externe, de alți mem
bri al guvernului.

Erau prezențl Sadegh Sadrieh, 
ambasadorul Iranului la Bucu* 
rești, și membri ai ambasadei.

A fost, de asemenea, de față 
Osman Derinsu, ambasadorul 
Turciei în țara noastră.

★

— Trimisul «pe- 
Mircea Tonesou, 

3 noiembrie s-a 
oficială pe care

TEHERAN 3 
cial Agerpre», 
transmite : La 
încheiat vizita 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a făcut-o în Iran, la invitația 
primului ministru Amir 
Hoveyda.

Abbu

★
în drum apr» patrie, aero

nava cu care a călătorit pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a făcut 
o escală la Ankara.

în timpul escalei, președinte^ 
1« Consiliului de Miniftxl al Re
publicii Socialiste, România, 
Ion Gheorghe Maurer, a avut 
o convorbire cu primul ministru 
al Turciei, Nairn Talu.

întrevederea i-a desfigurai 
într-o atmosferă cordială.FECIORU

EXPERIENȚEI^)

NOI BAZE SPORTIVE
ÎN MEDIUL RURAL

diacuție avută, recent, cu

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCARE, RĂSPUNDERI

Victimele blocajului
de gîndire

Să fie. în adevăr, fericiți, „cei săraci cu duhul* ? De la expo
nentul lui „nu știe nimic, nu afla nimic, nu dorește să știe, nu 
e interesat să afle" e greu, dacă nu imposibil, de aflat ce „sen
zații* provoacă un asemenea fel de viață. Victimele blocajului 
de gîndire și ai vidului de informație se află, grație ferecatei 
lor minți, în situația de a nu-și putea ’
unei conversații cu sens.

Pe șantierul noii fabrici de nutrețuri combinate din PacSu

Sîntem intr-un sat din cîmpia 
Mureșului. La postul de miliție, 
un băietan cam de 18 ani — 
frămîntă de mama focului între 
palme un basc fără culoare. Răs
punde incoerent, cu multe ezi
tări, plutonierului major care il 
interoghează. Da. a vrut in a- 
devăr să dea foc la o gheretă 

■ veche, din capul satului. Asta 
ca să fugă oamenii intr-acolo. 
Cum, numai pentru asta ? Păi,

nu-i de 
satul și 
luni de-acum 
vățat, l-a învățat... 
treflă ! T* 
cauză, șeful de post a aflat ra
pid, luindu-i în cercetare pe toți 
amicii ..incendiatorului* : Un oa
recare Valentin, zis Fantele, zis 
Mină Mică a fost cu povața. 
Unul dintre cei care și-a con
sacrat existența păcălirii celor-

lalți. „jumulirii fraierilor* 
să folosim o expresie a 
paternitate și-o revendică. Spe
cializat în „uite popa, -
popa“, în trișat la cărți și 
luire de zaruri, Fantele plănuise 
in cele din urmă o lovitură mai 
acătării : o spargere la coope
rativa de consum din comună. 
Și-a recrutat un colaborator și 
cine altul putea fi mai nimerit 
decit un prostănac, repetent de 
citeva ori, apoi fugit pentru tot
deauna de pe poarta școlii cu un 
certificat de 8 clase, eliberat 
mai curînd pentru a scăpa școa-

c&rui

nu e 
măs-

SOFIA SCORȚARU

(Continuare In paj. « ll-a)

O ____________,______ _
tovarășul Andrei Fabian, prlm- 
•ecratar al Comitetului jude
țean Harghita al U.T.C., reliefa 
printre altele, că lnceplnd cu 
anul acesta organul județean 
amintit a hotărît ca Întrecerii» 
sportive ale tinerilor de la sate 
inclusiv faza județeană a Cupei 
tineretului, «ă «• țină In sate. 
Aceasta din două motive : în 
primul rtnd pentru a stimula 
mîndrla asociațiilor sportive de 
a fi gazdele acestei populare 
competiții, deci crearea condi
țiilor pentru desfășurarea ei 
prin construirea de noi baze 
sportive fi perfecționarea celor 
existente șl, în al doilea rînd, 
pentru ca susținătorii asociații
lor, sătenii, să participe ca 
spectatori la confruntările echi
pelor din mediul rural.

Inițiativa s-a putut materia
liza, preciza interlocutorul, ca 
urmare a unor acțiuni din anii 
anteriori, printre oare amintea 
și „Concursul pentru cea mal 
frumoasă și complexă bază 
sportivă". Am poposit în cîteva 
localități ale județului. Așezări 
de munte și de șes, dacă în ju
dețul Harghita se poate vorbi 
de șes.

Sindominio. Comună situată 
la poalele Hășmașulul Mare 
în care trăiesc peste 200 de ti
neri. Dintre aceștia 100 sînt 
membri cotizanți ai asociației 
sportive „Oltul*. Un calcul al 
tabelelor pe echipe, făcut de 
profesorul Eugen Gali, președin
tele asociației, evidențiază fap
tul că pe terenul de fotbal, pe

nit doul de handbal, pe tere
nurile de volei, de hochei, apoi 
edunlnd luptătorii și tenismenil, 
în total practică «portul 150 de 
tineri. Se includ aid și cei care 
lucrează La Combinatul minier 
Bălan și sectorul U.I.L., dar lo
cuiesc în comună.

aoeștla, bezele «portiva «tnt fo
losite de elevii școlii.

Sînslmton. Numai în anul 
acesta, din premiul primit de la 
județ pentru ciștlgarea locului

MIRCEA BORDA

în afară da (Continuare In pag. a 111-a)
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ANGA
JAMENT 
DE TÎNĂR 
COMUNIST

După cum aveam sâ aflăm de 
la tovarășul Ju-rcă Chira, cerce
tător științific principal, Mu
zeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România găz
duiește frecvent o serie de ma
nifestări politico-educative ini
țiate de organizațiile U.T.C. de 
pe raza municipiului București 
sau din țară. Din suita acestor 
activități, de reținut mi s-a pă
rut intre altele și cea organizată 
de Comitetul sectorului 4 din 
Capitala al U.T.C. Peste o sută 
de tineri — elevi ai școlilor ge
nerale 86, 196 și 199 — au primit 
carnetul de membru al organi
zației noastre revoluționare in
tr-un cadru festiv, găzduit cu 
emoționantă ospitalitate de Mu
zeul de istorie a partidului. Du
pă ce au vizitat expoziția dedi
cată istoricului și luptei revolu
ționare a tinerilor comuniști ro
mâni, demni înaintași în activi
tatea neobosită, desfășurată sub 
semnul dăruirii, eroismului și 
înaltului spirit de sacrificiu pen
tru libertate și progres social, 
cei mai tineri uteciști au fost 
martori, chiar în acest loc, ai 
unui moment ce le va rămine 
bine întipărit : lnmînarea carne
tului de membru al organizației 
Uniunii Tineretului Comunist. în 
acest cadru evocator — și mobi
lizator totodată — tinerilor 11 
s-a vorbit despre însemnătatea 
evenimentului, despre înaltele 
răspunderi • ce le implică intra
rea în rîndurile marelui detașa
ment al uteciștilor. A urmat un 
scurt program artistic, un punct 
al acestuia fiind susținut de pio
nierii Școlii generale 149, ve- 
niți aici să participe, alături 
de colegii lor mai mari, la acest 
emoționant moment, să împăr
tășească, alături de ei, bucuriile 
clipei. Am discutat cu cîțiva din
tre cel sărbătoriți, elevi fruntași 
la învățătură și activitățile in 
afara clasei : Predoi Anca, Bo- 
goioff Valentina, Rusăteanu 
Cristian, Constantin Marian, toți 
din clasa a VIII-a a Școlii ge
nerale nr. 199. Dirigintele lor, 
profesoara Lucia Vatamaniuc, 
care ținuse să-i însoțească și in 
aceste momente, ne-a vorbit pe 
larg despre activitățile bogate 
care precedaseră acest moment 
solemn. Pentru că, festivitatea 
la care asistam nu era decît 
punctul final al unei acțiuni de 
durată pe parcursul căreia orga
nizația U.T.C. din școală urmă
rise pregătirea tinerilor pentru 
acest moment. încă de cînd erau 
pionieri au fost atrași la unele 
activități ale organizației U.T.C., 
pe grupe, au fost antrenați la 
studierea statutului organizației. 
Adunarea generală de primire 
în U.T.C., pregătită din vreme 
*1 cu deosebită grijă, a fost un 
moment deosebit În viața elevi
lor, prin ambianța în care s-a 
desfășurat, prin nivelul dezba
terilor.

Sigur, acțiunea la care ne-am 
referit nu este singulară. Ea 
se înscrie — a$a cum ne infor
mează președintele Consiliului 
elevilor din sectorul 4 al U.T.C., 
Constantin Penghis — ca una 
dintre preocupările constante ala 
organizației. „Acordăm toată a- 
tenția înminării carnetului în- 
tr-un cadru festiv, sublinia in
terlocutorul nostru, pentru că, 
așa cum ne-a convins experien
ța, aceste acțiuni s-au dovedit 
eficiente, adueîndu-și o prețioa
să contribuție în procesul poli- 
tico-educativ al tinerilor recent 
primiți In organizația de tine
ret".

Așadar, o acțiune simplă, dar 
foarte bogată în conținut, ce se 
repercutează pozitiv asupra for
mării din punct de vedere po
litic a tinerilor ce sînt primiți 
In Uniunea Tineretului Comu
nist.

D. ALEXANDRU
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la de o asemenea pacoste, decît 
pentru a-1 însoți pe el mai de
parte. E drept că pe atestatul 
cu pricina nu scria că mintea 
lui Pavel Ciubucă e populată 
cu sfinți, fantome, vrăjitori și 
draci, în loc sâ știe măcar tabla 
înmulțirii. Că răposata dofto- 
roaie îi lăsase în memorie infi
nit mai bogate „cunoștințe" de
cît lecțiile de fizică sau chimie. 
Fantele a observat imediat 
punctele slabe ale flăcăului. A 
născocit un joc în care Pavel 
era dracul de tobă, o fată, cu
noștință comună... „diavolița" 
de roșu, iar lui, și-a rezervat 
rolul de diavol de treflă, insti- 
tuindu-se și drept „șef" al îm- 
pielițaților. în această „calitate* 1'

Pînă acum s-a editat un disc cu 
compoziții corale de Gheorghe 
Dima și Dumitru Kiriac. urmea
ză alt disc al compozitorilor bă
nățeni — Ion Vidu și Sabin Dră- 
gol ; avem pregătite, la impri
mare. lucrările compozitorilor 
din Transilvania — Gh. Dima și 
Iacob Mureșianu, va urma discul 
compozitorilor moldoveni. Euse- 
bie Mandicevschi și Ciprian Po- 
rumbescu.

— Bibliotecile, instituțiile cul
turii de masă folosesc în unele 
activități, la simpozioane, seri 
literare, aniversări etc. impri
mări literare pe disc. Ce vom 
asculta ? Pe Marin Preda citin- 
du-și o nuvelă, pe Adrian Pău- 
ncscu sau un alt ttnăr poet, re- 
eitindu-ne din poeziile sale ?

— Aceste discuri se folosesc 
de către unele instituții cultura
le, dar prea puțin ! Avem un 

pes'e trei sute, oameni de nă
dejde, pricepuți, săritori, tineri cu 
care ne mîndrim cu adevărat".

Cum decurg aici pregătirile vii
toarelor recolte ?

Insămînțările de toamnă —
1 700 hectare grîu, 100 masă ver
de, 80 orz — au fost terminata 
pe 12 octombrie, întreaga supra
față fiind și fertilizată. Cursurile 
zootehnice la care vor participa 
toți cooperatorii vor cuprinde lec
ții referitoare la particularitățile 
climatice ale locului, la modul de 
aplicare a agrotehnicii, la „con
dițiile de sor existente aici, la 
modul cum trebue întreținute vii
le din Topalu într-un cuvînt, to
tul va fi în legătură cu realita
tea locului.

Același lucru este valabil și 
pentru sectorul zootehnic unde 
îngrijitorii s-au stabilizat, se 
contează pe prezența lor pen
tru anii ce vin.

Deși la Topalu nu se pune 
problema forței de muncă —' 
sînt 1200 de brațe permanente 
— se lucrează la repartizarea cît 
mai judicioasă a oamenilor pen
tru culturile din anul viitor, ne
cesarul pentru fiecare lucrare fi
ind cîntărit îndelung și apoi re
partizat definitiv. Aceeași re
partizare s-a operat și în cazul 
mijloacelor de transport îneît, 
privind planul de acțiune pentru 
1974, se constată că nu a fost 
trecut cu vederea nici un amă
nunt. Mai mult, echipe de tineri 
se pot constitui ad-hoc pentru a 
interveni în situații neprevăzute, 
inițiativă nu numai salutară dar 
și dind măsura maturității poli
tice și cetățenești a uteciștilor.

La C.A.P. „23 August", uni
tate deservită de S.M.A.-ul cu a- 
celași nume .și despre care am 
discutat mai sus, întreaga su
prafață cu grîu a fost fertilizată, 
porumbul a fost recoltat, aproa
pe în întregime, terenurile eli
berate.

Lucru deosebit de. important, 
în 1974 începe nivelarea între
gii suprafețe pentru ca sistemul 
de irigații să poată funcționa la 
parametrii și rezultatele proiec
tate. Ogoarele de toamnă sînt 
aproape gata, s-a trecut la defi
nitivarea etapelor de lucru din 
anul viitor.

In ambele cazuri — de o par
te doua stațiuni pentru meca
nizarea agriculturii, de altă par
te două coopbrative agricole — 
pregătirile se dovedesc a fi parte 
integrantă dintr-un întreg gîndit 
ca atare, evidențiază o relație 
de lucru constant normală, ceea 
ce le explcă în întregime rezul
tatele, dintre cele mai bune la 
nivelul județului.

l-a  determinat pe dracul sub
altern să capteze atenția săte
nilor printr-un mic incendiu, ca 
el „să lucreze" nestingherit la 
magazia cooperativei.

Numai vigilența lăudabilă a 
altor tineri din sat, insensibili 
la înfricoșatele deghizări ale lui 
Scaraoțchi, a dus de rîpă pla
nurile Fantelui. „Dracul de 
treflă" se află acolo unde se stă 
îndeobște pentru asemenea fap
te. Cel „de tobă" s-a ales deo
camdată doar cu spaima. Să-l 
fi spus ceva în sfîrșit „străluci
ta" asociație între ignoranță, 
misticism și complicitatea la 
faptul penal ?

★
Fapt divers, la care am asistat 

întîmplător cu cîteva luni în 
urmă. La „Bruckenthal" în fața 
unor tablouri semnate de Țucu-

Reglorul Ion Ciocan, de la întreprinderea de articole de sticlărie 
din București, este binecunoscut pentru calitatea muncii sale

jn atenția tuturor:
CALITATEA
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acomodat foarte ușor cu exigen
țele producției. La „Poiana" o 
acțiune asemănătoare, intitulată 
„Omul ttnăr de lingă tine" a În
ceput să arate și ea primele 
roade. în cadrul aceleiași preo
cupări. se înscrie și grija orga
nizațiilor U.T.C. din toate în
treprinderile amintite, de a 
supraveghea direct cursurile de 
ridicare a calificării.

Sigur, lucrurile nu stau prea 
bine peste tot, la I.R.A., de 
exemplu, nu s-a prevăzut încă 
nimic pentru îmbunătățirea dis
ciplinei atit de producție cit și 
tehnologică, nici pentru reduce
rea numărului de reclamații 
pentru calitatea reparațiilor. 
Nici întreprinderea „23 August", 
I.C.M. și I.C.I.M. nu au făcut 
nimic în acest sens. Desigur va

Participare matură
(Urmare din pag. I) 

concretă a unor cunoștințe 
teoretice asigură un grad spo
rit de atractivitate și efi
ciență. Acordăm, de asemenea, 
o atenție sporită activităților 
cu caracter politico-educativ. 
Astăzi, de pildă, după orele 
de pregătire, tinerilor !e vor 
fi prezentate două filme de 
specialitate. Cu prilejul șe
dințelor viitoare vom vizita 
muzee și locuri istorice. Ne
am propus și o acțiune cu 
caracter mai complex, La 
Doftana. unde vom executa 
o ședință de pregătire, după
care va urma o festivitate He 
înmînare a carnetelor U.T.C. 
tinerilor recent primiți în or
ganizația noastră, festivitate 
ce se va încheia cu un pro-

„ZILELE 
TEATRULUI 
ARĂDEAN44

Orașul Arad găzduiește, tn- 
cepînd de sîmbătâ, „Zilele 
teatrului arădean", manifes
tare artistică menită sâ mar
cheze împlinirea a 25 de ani 
de la crearea teatrului de stat 
din localitate.

Inaugurat cu spectacolul 
omagial „File de cronică", sus
ținut de artiștii arădani, pro
gramul acestor „zile" mai cu
prinde : reprezentații ale Tea
trului Național și teatrelor 
german și maghiar din Timi
șoara, simpozioane, recitaluri 
de poezie, întîlnirl ale actori
lor cu oameni ai muncii din 
întreprinderi, deschiderea unui 
muzeu-expoziție.

lescu se postaseră, alături de cei 
lntrați eu scopul cu care se pă
trunde îndeobște în asemenea a- 
șezăminte, o „tripletă" nimerită 
în împărăția artei prin cea mal 
neașteptată întimplare : urmă
rind o fată, pașii i-au condus 
pentru prima dată într-un de
pozit de comori ale spiritului. 
Nimic rău, în „providențiala" 
întimplare, dacă o dată cu ușa 
deschisă, spre o lume imprevi
zibilă, ar fi deschis și ochii spre 
ea. Tinerii. însă. își fixaseră a- 
tentia la ..obiectul" zgomotoa
sei lor „opțiuni", orbi pentru 

ffilMELE BLOCAJULUI
altceva. Francisc Nagy, munci
tor sezonier la „Independenta". 
19 ani. („Ce. n-am voie să rid de 
pozele alea ?“), Nicolae Șorcaru, 
șofer, 23 de ani, („Ce, la ci
nema nu se aruncă semințe pe 
jos ?"), Costel Istrate, fără ocu
pație, 21 de ani („In loc să mer
gem la meci, m-au tîrît după 
tufa aia.„“). Comentariile sînt de 
prisos ?

★
— Am venit sâ dau la facul

tate...
- Și T
— Am avut ghinion. Dar nu 

mă las...
— La ce facultate ai încercat ?
— A, la medicină...
Francisca Petre își justifică op- 

interveni comitetul orășenesc ; 
am luat deja măsuri pentru a 
extinde citeva inițiative : „Cel 
mai bun meseriaș", la „Neptun", 
I.M. Cîmpina și 23 August, o 
acțiune privind îmbunătățirea 
calității va fi aplicată în cel mai 
scurt timp în sectorul construc
ții. (T.C.M.. I.C.I.M.).

înainte de a Încheia, ne fa
cem ecoul celor 11 000 uteciști 
dmpineni care adresează tine
rilor din citeva mari întreprin
deri furnizoare („23 August." 
„Grivița roșie". I.M.E. Bucu
rești, „Hidromecanica" și ..Trac
torul" Brașov, „1 Mai", Ploiești 
ș.a.) apelul de a respecta ter
menul de livrare și calitatea pre
văzută în contract a pieselor, 
utilajelor și materialelor livrate, 
fără de care îndeplinirea ritmică 
a planului va suferi și în anul 
1974 mari perturbări.

gram de poezie și cîntece pa
triotice".

Pornită cu seriozitate și 
răspundere, activitatea de
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei se constitu
ie drept o acțiune cu valen
țe instructiv-educative deo
sebite, fapt ce se va repercu
ta. in ultimă instanță, in mod 
pozitiv în bilanțul de an
samblu al muncii, al inițiati
velor organizației pentru du
cerea exemplară la bun sfir- 
șii a sarcinilor ce i-au -fost 
încredințate.

REGULI RIGUROASE
(Urmare din pag. L) 

canizatori din S.M.A. Dar, rezul
tatul a fost și acela că, mecani
zatorii au înțeles mai bine cum 
trebuie să aibă grijă de mașini, 
cum să le întrețină, în cazul 
cînd defecțiunile în exploatare 
li s-ar datora, ei fiind, de data 
aceasta, cei care suportă costul 
reparațiilor.

Același sistem funcționează și 
la S.M.A. „23 August". Riguros 
întocmit, planul prevede timpul 
afectat fiecărei operații, cum pre
vede și perioada afectată diferi
telor categorii de mașini și u- 
nelte. Aici, tractoarele, semănă- 
torile, și celelalte utilaje necesa
re lucrărilor din primăvară vor 
fi gata pînă la 31 decembrie.

Referitor la cursurile de pre
gătire care vor funcționa în a- 
ceastă perioadă : la Dorobanțu 
exista două grupe — pînă și 
peste trei ani vechime în care se 
studiază săptămînal cîte 4—6 ore 
probleme de tehnologie, reglaje 

fine, mașini noi etc., în final 

țiunea asupra institutului cart 
pregătește discipolii lui Esculap, 
în termeni care n-au nimic co
mun cu ceea ce definește această 
dificilă profesie. „E cea mai ren
tabilă. Pe urmă un medic e alt
ceva decît un inginera? oare
care...".

„Cintarul" cu care evaluează 
meseriile e la fel de deformat 
ca însăși înțelegerea cu care 
fata de 19 ani tratează pregătirea 
pentru ele. De fapt, concursul 
de admitere, la care n-a figurat 
nici măcar printre candidați, a 
fost un pretext de dulce hălă- 

duire pe străzile lașului, haină 
reală, spartă de popasuri repe
tate și îndelungate prin cafene
le, întreruptă de incidente de 
cea mai ieftină „senzație" con
sumate în „nocturnele" Copou- 
lui, alături de cele pe care refu
za să le recunoască drept par
tenere — sub pretextul „deca
lajului" de instrucție. Cei în 
drept au pus capăt caricaturii 
de viață pe care o începuse în 
cetatea de studiu. Francisca 
Petre a luat drumul casei părin
tești cu ochii împîcliti de „vi- 
ziunile-color" ale traiului la 
nimereală, a dus la cei care au 
pregătit cu grijă și încredere 
geamantanul viitoarei studente, 
amărăciunea si gustul amar al

„ELECTRECORD" 
ne pregătește discoteca

— Electrecord este o „editură 
sonoră". Ce planuri editoriala 
și-a propus Casa de discuri pen
tru îmbogățirea repertoriului 
muzical ?

— Fiindcă discoteca apare în 
tot mai multe acțiuni cultura
le, începînd să fie prezentată 
chiar și la căminele culturale, 
ne-am propus să alcătuim trep
tat o discografie cit mai com
pletă a muzicii românești de 
la pionierii componisticii româ
nești — Carol Miculi, Eduard 
Caudella (profesorul lui E- 
nescu), Flechtenmacher etc. tre- 
cînd prin integrala creației 
eneșciene (pe care o edităm, in 
etape, de 15 ani) la valorile mu
zicii contemporane. In ce pri
vește muzica universală, am edi
tat numeroase discuri simfonice, 
camerale, corale, de operă din 
epoca preclasicilor și pînă astăzi, 
la operele compozitorilor con
temporani. Planul editorial „E- 
lectrecord" cuprinde un vast 
program de propagandă cultura
lă destinat mai cu seamă tine
retului.

— Organizațiile U.T.C., pio
nierii și școjile au nevoie pen
tru diverse activități culturale, 
pentru ceremonii în taberele de 
muncă patriotică, pentru ex
cursii etc. de o serie de discuri 
cu cîntece patriotice. Aveți în 
program și această tematică ?

— Am editat, cu diverse prile
juri, culegeri de cîntece sub de
numiri tematice : „Omagiu par
tidului", „Partidul, luceafăr și 
steag", „Patrie liberă". „Repu
blica în sărbătoare" etc. Unele 
au fost alcătuite în colaborare 
cu C.C. al U.T.C., necesar acti
vităților despre care ați vorbit 
și. acum, așteptăm decizia ju
riului ca să fie imprimat un 
disc cu piesele selecționate din 
faza finală a concursului pentru 
Imnul U.T.C. și Imnul studen
țesc.

— Vorbind despre muzica de 
masă, nu ar fi bine să populari
zați și citeva frumoase coruri de 

mecanizatorii fiind supuși unor 
teste de natură să edifice exa
minatorii asupra celor însușite 
de cursanți; la S.M.A. „23 Au
gust", ca element nou, începînd 
de anul trecut, în cadrul cursu
rilor, s-a trecut la o specializare 
pe domenii drept urmare luînd 
ființă echipe de mecanizatori 
pentru furaje și legume a căror 
cunoștințe au trecut de faza em
pirică. Adăugind că la ambele 
unități secțiile sînt electrificate, 
fiind posibile orice fel de repa
rații, deci, ne putem face o ima
gine destul de exactă despre oe 
înseamnă în aceste unități pre
gătirile pentru anul agricol 1974.

Ceea ce atrage atenția din 
primul moment la Topalu este 
limbajul folosit în legătură cu 
recoltele : unitatea de măsură nu 
mai este tona ci vagonul, mai 
bine zis vagoanele și mai exact, 
sutele de vagoane. „Rezultatele 
din toți anii, precizează Eroul 
Muncii Socialiste Nicolae Gaida- 
giu, președintele cooperativei, se 
datorează în mare parte tinerilor, 

spatele paravanului 
opun luminii. Sub 
căutării, tot ele își 

pașii spre cele mai 
cotloane. alegîndu-le

eșecului. Și dacă, intervenția 
„oficială" ar fi întîrziat ?

★
Am încercat să schițăm aici 

cîteva din ipostazele refuzului 
de înțelegere și cunoaștere. Pe 
arterele făcute pentru pătrunde
rea adevăț-ului, a gindului 
frumos, a cunoașterii se plim
bă uneori nestingherite exem
plare desprinse din nimicul a- 
rogant. în 
pe care îl 
pretextul 
conduc 
obscure ________ —_______ _
drept adăpost pentru mărunta 
lor dimensiune morală.

Unora le este caracteristică o 
înspăimîntâtoare ignoranță, al
tora expresiile geniului artistic 
aman n-au aiuns încă să le 
spună nimic. în fine, pe alții 
marile „cetăti ale stiintei și 
culturii" îi atrag ca locuri de 
petrecere frivolă, filistină. Sîn- 
tem conștienți de faptul că 
simpla poziție critică si atitudi
nea combativă fată de aseme
nea forme de renunțare în ne- 
eunoștintă de cauză la teritorii 
de cea mai mare însemnătate 
ale cunoașterii nu sînt suficien
te. Pe ei. și pe alții ca ei. tre
buie să-i convingem, să le des
chidem ochii. să-i învățăm, 
poate cu mai multă răbdare, ce 
au de făcut. Punem aceste ca
zuri si aceste situații de renun
țare nechibzuită si nefastă la 
luminile culturii si civilizației 
în fata cititorilor, tineri sau nu. 
pentru ca părerile, argumentele, 
exemplele lor să constituie o 
lecție convingătoare. Le aștep
tăm opiniile.

SADOVENIANA
S au încheiat manifestările o- 

magiale dedicate marelui nostru 
scriitor, organizate d© Muzeul 
memorial „Mihail Sadoveanu" din 
Vîhători Neamț în cadrul celei 
de a 4-a ediții a „Sadovenienei". 
Dintre acestea menționăm : „Iti
nerar de creație", medalion lite
rar cu participarea delegațiilor 
din liceele ce poartă numele 
scriitorului, recitalul de muzică 
și poezie, „Armonii sadovenie- 
ne“ (și-au dat concursul artistul 
emerit Fory Eterle, Rodica Sut- 
zu — pian, Petre Lefterescu — 
vioară, Steliana Cazaban — can
to, precum și Silvian Ingrea — 
vioară, Gabriela Marcovici — 
pian, Ionela Tudor — pian, Ma
riana Cioromela — mezzosopra- 
nă de la Conservatorul de mu
zică „George Enescu" din Iași). 
„In memoriam“, versuri omagia

amatori, unele centenare, toate 
adevărate instituții de propa
gandă a cîntecului patriotic ?

— Desigur ! In principiu orice 
formație corală de amatori are 
calea deschisă spre disc ! Tre
buie numai să răspundă exigen
țelor de realizare artistică și. 
tntrucit sîntem întreprindere cu 
profil economic, discul respectiv 
să aibă asigurat un minimum 
de desfacere care să acopere 
cheltuielile noastre. Intenționăm 
să realizăm și la acest capitol 
o antologie, din tot ceea ce are 
mai bun, mai reprezentativ.

Convorbire1 
. cu J

EDGAR ELIAN
șeful redacției muzicale a Casei 

de discuri „Electrecord" 

le ale membrilor cenaclurilor 
literare din județul Neamț. In 
perioada 21 octombrie — 4 no
iembrie la casele de cultură, 
școlile generale, biblioteci, licee 
șl căminele culturale din Bicaz, 
Dorea, Sabasa, Pipirig, Tarcău» 
Săbăoani, Tg. Neamț, Crăcăoani, 
P. Neamț, Roman, Poiana Teiu
lui, Farcașa, Ceahlău, Tazlău, 
Borlești, Raucești, Costișa, Bah
na, Zănești, Țibuoani, Războ- 
ien.1, Petricani, Girov, Gîrcina, 
Bodești, Tămășeni, Dobreni au 
avut loc medalioane, expuneri, 
expoziții, audiții (Sadoveanu ci
tind din Eminescu, Creangă șl 
creația proprie), șezători litera
re, concursuri, seri tematice pen
tru. tineret, mărturii ale celor 
care l-au cunoscut, dimineți de 
basm, mese rotunde, gale de 
diafilme.

y

mare portofoliu de înregistrări 
literare: basme și povestiri, ver
suri din autori clasici, recitaluri 
în lectura autorilor (Arghezi, 
Blaga, Călinescu, Bogza, Z. 
Stancu, Philippide, Beniuc etc.), 
o culegere de versuri în lectura 
poeților intitulată „Frumoase 
versuri spune țara" etc. Avem 
piese de „Teatru pe disc" se
lecționate din „fonoteca de aur" 
a Radioului, alături de o cule
gere de „Legende românești", 
dar prea puțin din imprimările 
acestea intră, totuși, in modul 
obișnuit de lucru al activiștilor 
culturali de la sate, de la casele 
de cultură. Fiecare repertoriu 
trimestrial are 2—3 discuri lite
rare noi, dar toate acestea nu 
sint solicitate pe măsura posibi
lităților noastre de livrare. Fie
care școală, fiecare organizație 
U.T.C. ar trebui să-și constituie 
o discotecă proprie.

— Există în țară, pe lîngă clu
burile întreprinderilor sau case
le de cultură foarte multe for
mații de muzică ușoară, de ama
tori. Unele compoziții, originale, 
sau Interpretări, sînt remarcabile 
și se bucură de succes la public, 
așa cum se vede și din topuri. 
Ar fi bine să-i cunoaștem in
tr-un „disc al interpreților ama
tori" și pe acești tineri debu- 
tanți !

— La această întrebare răspund 
— ca și în cazul formațiilor co
rale de amatori. Formațiile de 
valoare, afirmate anterior și pe 
alte căi (Radio, Televiziune, 
Festivaluri) au și acestea calea 
deschisă spre disc. Pentru a cita 
cîteva exemple recente, forma
ția „Dentes" a Facultății de sto
matologie din Tg. Mureș are un 
disc. Am scos un disc și cu for
mațiile de amatori premiate la 
concursul de muzică ușoară ma
ghiară „Siculus", de la Odor- 
heiul Secuiesc, urmează și 
alte discuri.

Interviu realizat de
ION MARCOVICI

Extraordinar, Greta Garbo 
una din cele mai mari dad 

,nu chiar cea mai mare ac
triță a ecranului a jucat nu
mai în filme proaste. în cel 
mai bun caz, mediocre.

Melodrame de serie, me
lodrame de rețetă, melodra
me dintre-cele-doua-razboaie 
ca și cînd această etichetă 
stranie, dintre-cele-două-răz- 
boaie, nu poate fi, nu poate 
conține decît un sîmbure de 
melodramă. Acesta ar fi in
tr-adevăr un motiv de stu
diu, de ce fabrica de vise a 
funcționat cu atita fervoare, 
cu atîta disperată fervoare, 
intre cele două calamități, 
cum explică ea, această fa
brică de vise, prin incon
știența sa scandaloasă, prin- 
tr-o aplicare la realitate pe 
dos, iminența celei dc a doua 
calamități. Să plecăm deci de 
la această realitate de netă
găduit, că cea mal marc ac
triță a ecranului, divina, 
■finxul, cea pc care nimeni 
nu îndrăznește să încerce fi-o 
ajungă, a jucat numai în 
filme foarte proaste. Marile 
personalități regizorale, cu 
excepția lui Pabst, au oco- 
lit-o. Marile creații ale ace
lor ani, atîtea cite au fost, 
după amuțirea marelui mut, 
s-au făcut fără ea. Cumpă
rată de domnul Mayer la în
ceput cu trei sute cincizeci 
de dolari, „dolofana suedeză" 
a fost o marfă destul de greu 
vandabilă — aici începe stu
pefacția — filmele „divinei" 
nu se vindeau cu ușurința cu 
care s-ar crede. Deși era stă- 
pîna Hollywoodului, deși cel 
care o plăteau, îi îngăduiau 
cele mai fanteziste derogări 
de la legea de fier a fabricii 
de vise. Ea apărea în filmele 
acelea care vorbeau de fe
meia fatală pe care el o iu
bește și-și distruge viața, sau 
nu și-o distruge, căci ea, 
pierduta, fuge la timp și-l 
„salvează". Ea era regina 
detronată care... Și așa mai 
departe, tot subiecte pe care 
hîrtia tipărită, cu distincția 
ei nobilă, nu îngăduie să le 
etichetăm direct — cretine 
— oricum, subiecte care as
tăzi ne stupefiază prin per
fecta lor inepție. Aceasta era 
rețeta fabricii de vise. Par
tenerii Grelei Garbo au fost 
întotdeauna ridicoli, el jucau 
după rețeta fabricii, sau a-

>>

'L

Un visătorUn visător
Cine a spus că 

birocratul de carie
ră sau funcționarul 
carierist ca și visă
torul meschin nu 
sînt niște exempla
re umane active, 
dinamice, pline de 
viață ?

Pentru atingerea 
unui vis meschin, 
„visătorul" acesta 
e în stare și el să 
răstoarne munți, să 
provoace mari ava
lanșe ori incendii 
pustiitoare. Insă are 
o agilitate de felină, 
nu se lasă mistuit 
de incendiu.

Vedem mereu 
mai aproape sau 
mai departe de noi 
asemenea oameni 
încinși, viețuind 
parcă în chiar abu
rii groși ce ies din 
conductele unei e- 
nergii autentice. U- 
nii trăiesc multă 
vreme din focul 
ațîțat de alții, își 
udă fața cu stropi 
furați din sudoarea 
colectivă, se traves- 

' tesc în salahori ai 
ideilor împrumutare 

; de la ceilalți. Un 
via mărunt, atacat 

; la rădăcină de pe
nibilul instinct a- 

; chizitiv, punînd în 
locul idealului cîști- 

; garea unui obiect
* sau a unui prestigiu 
‘ nemeritat — lucu
■ mort, care nu poate 
; lua ochii prea mult
■ timp l — un aseme- 
‘ nea „vis" mărunt
* poate pune în miș- 
; care tot atîta voință 
’ și spirit de perseve- 
’ rare cît un ideal ve-
> ritabil. In ciuda di- 
; namismului, însă,

sufletul e mort iar 
; mintea se reduce la 
’ funcția unui agent 
1 servil care transmi- 

te sufletului co- 
’ menzi ce-i întrețin
> simularea. încet, în-
* cet e de așteptat
> ca și mintea să
* moară pufăind greoi
> de prea marele
’ fort la care e su-
> pusă : de a întreți- 
J ne iluzia că sufletul
> mort e viu. Am cu- 
’ noscut sau am visat
> că am întllnit un
* astfel de visător cu
> suflet de birocrat ? 
( Se făcea că am-
> bițiosul nostru vi- 
C sător, ros cu aplomb 

e-

intelectual de visul 
parvenirii cu orice 
preț, se lamenta 
subțire cerșindu-și 
„șansa" lui de afir
mare, încrederea de 
a-și exercita o răs
pundere care el so
cotea că trebuie să 
fie mare.

Se mai făcea 
însă că, vexat de 
ceea ce i se părea 
lui ca nu i se 
visătorul acesta 
retrăgea, izolat 
mîndru, într-o 
chilie a demnității 
ofensate.

Modul cum înțe
legea să se răzbune 
pe o asemenea apa
rentă (sau chiar 
reala!) nedreptate 
mi-a oprit răsufla
rea : pentru că șe
ful nu-i dă atenția 
și considerația cu
venite omul nos
tru se declară surd 
și orb la abuzuri și 
greșeli, nu se mai 
lasă (l) zguduit și 
tulburat de nedrep
tatea suferită de 
alții I

O minte uscată 
și rece care face 
din datoria de a di
vulga abuzul obiect 
de tîrguială, marfă 
de tarabă, miză în 
oribila cursă a afir
mării care, în acest 
caz, se numește par
venire. Nu de orbi
re nefastă e vorba, 
nescuzabilă desigur 
nici ea, dar ome
nească și în orice 
caz tratabilă. Ochii 
celor care nu văd 
mai pot ciunge să 
vadă lumina soare
lui insă celui care 
nu mai vrea să pri
vească nu i se poa
te face, nici nu 
rită, operația 
salvare.

Avem de a 
cu un cinism 
pat sub masca dem
nității ofensate. Pe 
cine se răzbună un 
asemenea ins care, 
avid de parvenire 
prin simplele vorbe 
de bine pe care le 
poate smulge de la 
superiori, închide o- 
chii asupra abuzu
rilor constatate în
tr-un loc sau altul ? 

| „Daca nu mă sti
mezi, nedreptatea 

I care nu mă priveș

dă, 
se 
fi 

co

me- 
dc

face 
dra-

veau prea mult bun simț ca 
să încerce să facă ceva acolo 
unde se părea că nu e nimic 
de făcut. Garbo (fin observa 
Ecaterina Oproiu, nimeni 
nu-i spunea „Greta“, sau 
G.G.) nu făcea altceva de 
altfel în aceste filme decît 
să existe. Jocul ei în fil
mele acelea proaste era jo
cul unei actrițe de ia 1980. 
De la anul două mii. De la 
anul o mie. Nu este vorija 
despre privirea divinei. Nici 
despre statura ei monumen- 
tal-hieratică, ca a unui ani
mal de rasă, pregătit pentru 
curse regale. Picioare enorme

OBOSEALA 
UNEI MARI 

ACTRIȚE
sprijineau această statură cos
telivă, cu umeri prea lăți, ori 
talia prsa înaltă, statură de 
femeie care a slăbit cu sila 
zece kilograme. Vreau să 
amintesc celor care au avut 
norocul s-o vadă pe Greta 
Garbo (cinematecile „tele“ și 
„netele" au aflat probabil că 
în urma unui serial Garbo 
la televiziunea italiană, nu
mărul spectatorilor de ci
nema a scăzut cu 70 la sută ; 
să Ie reamintim că nu e ca
zul la noi. Promitem să mer
gem in continuare la cinema, 
chiar dacă ne este arătată 
Greta Garbo) vreau să le a- 
minteso deci zîmbetui ei. 
Zîmbetul el de o infinită 
subtilitate, inteligent peste 
măsură, ironic în subtext, ne
liniștitor ca un plonjon în 
necunoscut. Ce biografie po
sibilă ascundea acel zîm- 
bet ? Ce estetică secretă, im
posibil de mărturisit, ce cre

nu mă 
o trec 
— iată

te pe mine 
interesează, 
sub tăcere" 
biata lui logică. Ce 
poate fi mai cum- >. 
plit pentru o con- y 
știință decît închi- y 
derea premeditată y 
a canalelor sensibi- << 
lității la durerea al- £ 
tora numai pentru y 
că propria vanitate y 
și poftă de ascen- 6 
siune ți-au fost ig- y 
norate ? Și mai este y 
ceva. Asemenea oa- Y 
meni adunînd ca y 
niște avari, în chip V 
de răzbunare, dure- y 
rile altora fac din z 
ei înșiși niște dezo- y 
lante, triste magazii z 
pline cu deșeuri, y 
nereguli, abuzuri >< 
care-i rod și macină y 
pereții pînă la pră- Z 
bușire. Pînă atunci, y 
din cînd în cînd, ei >, 
crapă ușa magaziei, y 
în ocazii potrivite, >' 
în vreo ședință care < 
„pică" bine, după Y 
măruntul lor calcul y 
Apoi trag ușile și > 
agonisesc mal de- < 
parte...

Sufletul 
birocrat 
dospind 
țumire 
trism, 
este un 
cat. Absoarbe fără 
să mai dea înapoi și 
șterge tot ceea ce 
atinge. Și acolo 
unde șterge, în 
realitate murdăreș- 

Nimic nu mi 
pare mai oribil

u- 

>

ace st ui 
tor,

, egocen- 
închistat, 

burete us-

de 
fi

te.
se
decît tendința 
nora cară, nemulțu
miți, pe drept sau 
nu, de volumul 
considerației care li 
se acordă. întorc 
spatele, „dezintere
sați", răului pe 
care-l pot îndrepta, 
refuză acțiunea in 
spiritul binelui ce
lorlalți pentru că 
lor li s-a făcut prea 
puțin bine I Și așa, 
răul care n-a dispă
rut de tot, abuzul 
care mai există, ne
dreptatea care nu 
este încă pretutin
deni o fantoma, un 

I vis urit devin sim- 
f ple piese de schimb 
j negociate cu cinism 
de un visător la 
considerații și pos
turi mai mari.

S

C STANESCU

dință ascunsă asupra artei și 
menirii sale ? N-a dat inter
viuri. Nu s-a lăsat fotogra
fiată. Nu-i păsa de Mc‘ro- 
Goldwyn-Mayer. Că nu-1 
păsa era sigur. La treizeci și 
șase dc ani, frumoasă, în 
plină glorie, s-a dus într-o 
bună zi la domnul Mayer și
i-a  spus sec : „Vă mulțu
mesc că m-ați ajutat să cîș- 
tig atîția bani. La revedere". 
Dar a fost adio. Această 
propozițiune conține în ea 
însăși contestația. Nimic de 
Ia fabrica de vise, decît ba
nii. Marea doamnă a filmu
lui care mînca un sandvici 
ne zi, atrăgea atenția bossu
lui că, cu un boss, ni se 
poate discuta decît despre 
bani.

Da ce s-a retras ? Se spu
ne că din orgoliu. Ca să ră- 
mînă în amintirea spectato
rilor. unică, sfinx, divină. 
Imposibil de crezut. prea 
puțin îi păsa în general de 
presă — pe care n-a primit-o 

glorie — nu 
so ducea Ia premiere. de 
fast, iiu i-a plăeut niciodată 
„să se îmbrace".

Marea Garbo obosise. O- 
bosise să încerce dc una sin
gură să boicoteze fabrica de 
vise. în chiar producțiile ei. 
Saboloarca minciunii se plic
tisise să asiste cum suferin
ța stăpînilor nu observă a- 
cest permanent boicot. Jocul 
ei de o strălucită profunzi
me, de o infinită economie, 
de o autentică căldură ome
nească, încercarea ei aven
turistă de a tornila Hoi’”- 
woodul de una singură este 
explicația cea mai reală poa
te. a „oboselii" pe care o 
purta cu ca pe ecran de la 
film la film, oboselii care îi 
definea misterul. Ea era real 
obosită. A plecat înfrîntă, nu 
în plină glorie.

Și prin aceasta ne aparți
ne. Și prin aceasta e a noas
tră, de aceea o recunoaștem 
ca atare, de aceea o cinstim 
ca atare. Biografia spiritua
lă a Gretei Garbo începe de 
acolo de unde se sfirșesc le
gendele de prost gust. Nu era 
decît o mare actriță, care știa 
unde va merge cinematogra
ful — a cărui istorie postbe
lică o confirmă — și care 
trăia imensa tristețe de a nu 
putea fi contemporană cu 
Marele Iui adevăr.

8MARANDA JELESCU
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PE LINIA MEDIOCRITĂȚII
CLASAMENT

1. UNIV. Craiova 12 l 3 1 24-11 11
2. F.C. Constanța 11 7 2 2 22—13 18
3. C.S.M. Reșița 12 S 4 3 21—14 14
4. „U" Cluj 11 12 4 12—9 14

5—t Dlnamo 12 «24 13—ÎS 14
F.C. Argeș 12 1 2 4 21—11 14

7. Steaua 11 12 1 1»—14 12
s. ASA Tf. Mureș 12 S 2 1 11—21 12
9. Sportul Stud. 13 Sil 19—ÎS 11
11. Steagul roșu U 4 2 1 1—11 11
11. Poli. Timiș. 13 4 2 S S-ll 11
11 Rapid 12 4 3 5 14—11 11
13. PoU Iași 12 Sil 11—ÎS 11
14. Jiul 12 4 2 4 ÎS—14 19
ÎS. C.F.B. Cluj 12 4 2 1 15—M 11
11. S.C. Bacftu 12 4 17 14—90 1
17. U.T.A. 12 4 1 7 12-11 1
11. Petrolul 12 3 2 7 12—17 •

CONSTANTIN DiMEĂ~l

DIAGRAMA ETAPEI
UNIV. CRAIOVA — C.F.R. 

CLUJ 5—0 (1—0). Bălan l-a su
plinit foarte bine pe Oblemenco, 
înscriind trei goluri (min. 26, 46 
și 47) și egalindu-1. astfel, je 
Adam, în clasamentul golgete- 
rilor. Celelalte goluri ale studen
ților au fost înscrise de Marcu 
(min. 49 și 65). în min. 47, Țară- 
lungă a ratat o lovitură de la 
11 metri.

C.S.M. REȘIȚA — DINAMO
2—1 (2—0). Victorie absolut me
ritată a localnicilor, care au în
scris două goluri în primele 45 
de minute, prin Fiorea (min. 15) 
și Pușcaș (min. 38). Dinamo — 
in „ll“-le căreia au reintrat 
Dinu și Dumitrache — a redus 
scorul în min. 82 prin Lucescu.

RAPID — U.T.A. 2—1 (1—1). 
Joc de factură modestă. Un re
zultat de egalitate ar fi expri
mat fidel raportul de forțe din 
teren. Giuleștenii s-au impus 
in finalul partidei, cind funda
șul Pop, trecut înaintaș, a dat 
un plus de vigoare și decizie 
acțiunilor ofensive. Au marcat 
Neagu (min. 12), Kun (min. 25 
—la o subtilă acțiune colectivă, 
încheiată cu un șut sec, necru
țător, care l-a surprins pe Ră- 
ducanu) și Petre&nu (min. 85).

F.C. ARGEȘ—POLITEHNICA 
IAȘI 5-2 (3-1). Dobrin (min. 7), 
Jercan (min. 19), Radu (min. 24, 
63 și 78) respectiv Lupulescu 
(min. 34) și Simionaș (min. 85, 
din lovitură de la 11 metri) sînt 
autorii golurilor înscrise pe sta
dionul din Pitești.

SPORTUL STUDENȚESC — 
F.C. CONSTANȚA 3-2 (1-0). Au 
marcat : Ion Constantin (min. 
42 și 78), Ciocîrlan (min. 70) — 
pentru bucureșteni, Măfeulescu 
(min. 62 și 67) — pentru con- 
stănțeni.

A.S.A. TG. MUREȘ—PETRO
LUL 1-0 (0-0). Singurul gol al 
întîlnirii a fost înscris de Bo- 
loni, în minutul 50. Arbitrul 
Nicolae Rainea a eliminat dn 
pe teren, în repriza a‘doua, doi 
jucători ploieștenl ; Zamfir și 
Istrătescu.

„U“ CLUJ—STEAUA 1-0 (0-0). 
Gazdele și-au asigurat victoria, 
în minutul 55, prin golul reali
zat de Coca.

JIUL—S.C. BACAU 1-0 (1-0). 
Autorul golului : Roznai (min. 
35).

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA—STEAGUL ROȘU 1-1 (1-0). 
Păltinișan (min. 33) și, respec
tiv, Ghergheli (min. 88) au fi
xat scorul partidei.

ETAPA VIITOARE
(11 noiembrie)

C.F.R. Cluj—F.C. Argeș. F.C. 
Constanța — Politehnica Iași, 
C.S.M. Reșița—Politehnica Timi
șoara. Dinamo—Steaua, S.C. Ba
cău—Univ. Craiova, U.T.A.— 
„U“ Cluj. Rapid—Sportul stu
dențesc, Jiul—A.S.A. Tg. Mureș,
Steagul roșu—Petrolul.

DIVIZIA B
Seria I : Victoria Roman — 

Viitorul Vaslui 0—0 ; C.S.M. 
Suceava — Progresul Brăila
3—1 ; Celuloza Călărași — Pe
trolul Moinești 1—0 ; Construc
torul Galați — Delta Tul cea 
1—0 ; Metalul Mija — Metalul 
Pl open i 2—1 ; Ceahlăul — Ote
lul Galați 1—1 : C.S.U. Galați 
— C.F.R. Pașcani 2—1 ; Gloria 
Buzău — Știința Bacău 4—1 ; 
Caraimanul — F.C. Galați 3—0.

Seria a Il-a : C.S.M. Sibiu — 
Carpați Brașov 3—0 : Metrom 
Brașov — Dunărea Giurgiu 
3—0 ; Progresul București — 
Dinamo Slatina 1—1 : Flacăra 
Moreni — S-N. Oltenița 2—0 ; 
Minerul Motru — Autobuzul 
0—1 ; C.S. Tîrgoviște — Nitra-

Semietapa de sîmbătă n-a adus nimic deosebit, 
gazdele. în cele trei partide, obținînd victoria. E 
drept că mai puțin lejer, Rapidul, care a întilnit 
in U.T.A. un adversar ce a mai recuperat ceva 
din coeziunea, concepția și inteligența tactică cu 
care ne obișnuise. Față de modul cum au decurs 
lucrurile pe teren oaspeții se pot declara ne
mulțumiți de rezultat. Un meci egal ar fi fost 
mai echitabil. Arădanii nu l-au obținut tocmai 
pentru că au luptat numai pentru un dram. Cind 
vrei prea puțin pierzi, uneori, totul. Domide, 
excelent conducător de joc, și-a pus deseori 
coechipierii în poziții favorabile, Insă aceștia 
au irosit cu ușurință acțiuni bine construite, 
preferind prea mult driblingul și pasele inu
tile. Cit despre feroviari, au practicat un joc 
lncîlcit, fără orizont, In care nu s-a mai văzut, 
ca alte dăți, nici Dumitriu. Rapid rămîne, în 
continuare, o formație care ne arată un fotbal 
subțire, incolor, cam așa cum arată, in general, 
echipa.

Dinamo, la Reșița, nu și-a putut clădi un mo
ral bun pentru Madrid. Dacă omul de bază poa
te ii Lucescu, care a absentat atît de mult din 
echipă, ne dăm seama de condiția atît de pre
cară, la această oră, a team-ului dinamovist. 
Universitarii craioveni, in schimb, după două 
înfringeri, s-au răzbunat pe soartă și pe... fero
viarii clujeni, administrindu-le acestora aproa
pe o jumătate de duzină de goluri.

In Dealul Spirit a avut loc un fel de derbi 
al etapei : Sportul studențesc—F.C. Constanța. 
Am preferat acest meci de fotbal transmi
terii finalei Năstase — Smith de la Coubertin. 
Dacă n-ar fi fost acel final de partidă mai pal
pitant, a? fi regretat. Ocupanta locului doi a 
fost o deziluzie, în vreme ce studenții, cuprinși 
de goana după puncte, au dominat copios, — 
în special în prima repriză — au stat majori
tatea timpului in incinta careului constănțeni- 
lor, dar au acționat haotic, fără precizie și 
clarviziune, incoir.odindu-se uneori reciproc, in 
faze clare, care ar fi putut deveni pericole 
reale la poarta apărată de Ștefânescu. Mizînd 
pe un „egal*4 oaspeții au stat mai mult în apă
rare, trimițînd baloane imprecise înainte, unde 
Caraman, Lică, Tănase, Mărculescu, luind ac

trecjJt cu greu, pe teren propriu, 
de Farul (3-2) și de Universita
tea Timișoara (3-2), în partida 
de simbâtă a cunoscut un eșec 
în fața echipei Medicina (1-3), 
care. în urmă cu trei zile, a 
pierdut la scor (0-3) la Construc
torul București. Mai amintim 
că, la rîndul lor. tinerele vo
leibaliste de la „Constructorul" 
au fost întrecute de feroviare 
(1—3) în etapa a 3-a.

în derbiul feminin dintre 
fruntașele seriei a 2-a, Dinamo— 
Penicilina Iași, disputat ieri di
mineața, în Capitală, victoria a 
revenit, după o întrecere dirză, 
dinamovistelor cu 3-0 (15-13,
15—3. 15—13). Astfel, formația 
pregătită de Doina Ivănescu tre
ce pe primul loc în seria a 2-a, 
acumulînd 10 puncte, iar Peni
cilina Iași ocupă locul secund, 
cu 9 puncte. La băieți, Dinamo 
și Steaua, cu cele mai valoroa
se loturi, deși nu au atins. încă, 
cea mai bună formă sportivă, 
conduc detașat și cele două se
rii ale campionatului. Dinamo- 
viștii au susținut cinci partide, 
obținînd tot atîtea victorii (sîm
bătă au dispus cu 3-1 de Rapid) 
și ocupă primul loc în seria I, 
cu 10 puncte, iar voleibaliștii 
militari sînt lideri autoritari în 
seria a 2-a. în ultima etapă a
turului, Steaua a întrecut 
I.E.F.S. cu 3-0 (15-8, 15-7, 15-8).

• Returul diviziei A începe 
la 28 noiembrie. Pînă atunci, 
vom urmări, în sala Dinamo din 
Capitală, o atractivă competiție 
internațională, — „Dinamovia- 
da" — la care participă o se
rie de formații valoroase, cum 
sînt : Dinamo Moscova (fete), 
care a deținut mai mulți ani 
„Cupa campionilor europeni", 
Dinamo Berlin, campioana R.D. 
Germane, ca și reputatele echi
pe masculine Dosza Budapesta, 
Ruda Hvezda-Praga, Spartak 
Lewgki-Sofia, cărora li se ală
tură formațiile (masculină și fe
minină) ale clubului Dinamo 
București. Acestea vor evolua, 
începînd de astăzi, în cadrul 
Dinamoviadei de volei, care se 
află la a 12-a ediție.

• După consumarea a 13 
runde, în turneul internațio
nal de șah de la Manila în 
fruntea clasamentului se află 
marele maestru danez Bent 
Larsen cu 10 puncte și o 
partidă întreruptă, urmat de 
Liubomir Liubojevici (Iugo
slavia) 9 puncte (2). Șahistul 
român Florin Gheorghiu o- 
cupă locul 7 cu 7 puncte și 
două partide întrerupte.

• In turneul internațional
feminin de șah de la Halle, 
după 9 runde se menține li
deră maestra româncă Mar
gareta Juncu — 6,5 puncte și 
o partidă întreruptă, urmată 
de Kașabrișvili (U.R.S.S.) 6 
puncte, (1), Hofmann (R.D.G).
6 puncte, Just (R.D.G.) 5.5
puncte, Bottcher (R.D.G.) 4,5 
puncte (1).

țiunile mai mult pe cont propriu, fiind marcați 
strict și adesea cam dur, n-au avut sorți de 
izbîndă. Iii situația in care s-au văzut conduși 
— prin golul marcat de Constantin la sfîrșitul 
primei reprize — au ieșit la atac. Și, după o 
suită de ratări — studenții nu s-au mai apă
rat cu strășnicie, au mai făcut și gafe — Măr
culescu, la o învălmășeală — înscrie. Și vine, 
ca rezultat al lanțului de greșeli — studenții 
n-au mai combinat cu precizie, n-au mai ținut 
mingea — o lovitură neașteptată : la o minge 
ce se plimba in careu, Cazan și Suciu, ezită, 
dar profită același Mărculescu, care înscrie spre 
stupefacția tribunelor. Acest gol avea să-i tre
zească, însă, la realitate, să-i ambiționeze pe 
studenți, jocul se încinge serios și .din încleș
tarea dinamică de forțe cei care cîștigă sînt 
elevii lui Angelo Niculeseu. Rod al atacurilor 
dezlănțuite — alte două goluri — și deci și 
victoria — semnate de Ciocîrlan și, dfn nou, Ion 
.Constantin. O victorie meritată, o victorie mun
cită, cum se spune, care ar fi putut să se în
cheie cu un rezultat mai concludent dacă arbi
trul loan Rus nu ar fi anulat un gol perfect 
valabil marcat de Ion Constantin în finalul 
meciului. N-a făcut, prin asta, altceva decît să 
confirme o manieră de arbitraj necorespunză
toare.

Aruncînd o privire de ansamblu asupra eta
pei. putem afirma, fără nici o reticență, că fot
balul și campionatul nostru continuă să mear
gă pe aceeași linie a mediocrității. Oaspeții au 
cucerit un singur punct in deplasare : Steagul 
roșu la Timișoara. Au fost eliminați doi jucă
tori de pe teren — din aceeași echipă — caz 
destul de rar (Istrătescu și Zamfir — Petro
lul). „U“ Cluj, care ar fi retrogradat în vară, 
dacă nu venea sistemul cu 18 formații. își con
tinuă seria succeselor, ajungînd pe locul patru. 
Merită să fie observat la această formație, fap
tul că a primit cele mai puține goluri (9). deși 
în linia ei defensivă nu e nici un internațional 
de marcă. Dar iată-i pe cei cinci ..imbatabili" : 
Negru, — portarul — Matei, Pexa. Porațchl, 
Cimpeanu. Șe pare că aici tinerețea are cu- 
vintul...

V. CABULEA

BASCHET:
• Steaua debutează 

în „Cupa cupelor"
Peste două zile, baschetbaliștii 

de la Steaua vor debuta in noua 
ediție a competiției continen
tale „Cupa cupelor1', avind ca 
adversară formația finlandeză 
Helsinhin Kisa. Primul joc se 
dispută la Helsinki, miercuri 7 
noiembrie, iar meciul-retur 
este programat peste opt zile 
(miercuri 14 noiembrie) în Ca
pitală. In același timp,: cam
pioanele naționale. Dinamo 
(băieți) și Politehnica Bucu
rești (fete) se pregătesc pentru 
confruntările ■ din noua ediție a 
„Cupei campionilor europeni** * * * 4 * 6. 
Ambele formații vor juca in tu
rul II al acestei importante 
competiții. Studentele urmează 
să joace cu învingătoarea du
blei întilniri dintre campioanele 
Austriei și Portugaliei, iar dina- 
moviștii vor intilni pe cîștigă- 
toarea jocurilor dintre campioa
nele Belgiei și Turciei, progra
mate în primul tur. Atît Dinamo 
cit și Politehnica vor susține 
primele jocuri în deplasare, la 
29 noiembrie.

VOLEI:
• La trei derbiuri, 

trei sute
de spectatori

Disputate in decurs de opt 
zile, jocurile din ultimele trei 
etape ale turului diviziei A de 
volei, ce s-a încheiat ieri, la 
amiază, nu au avut darul să-i 
mulțumească pe tehnicienii și 
Iubitorii acestei frumoase disci
pline sportive. Aproape toate 
cele 24 de competitoare (femi
nine și masculine) continuă să 
fie în deficit la capitolul pre
gătire fizică, tehnică și tactică. 
Și, firește, partidele oficiale 
sînt de un nivel foarte modest, 
iar numărul spectatorilor este 
tot mai redus. Bunăoară, la cele 
trei derbiuri. Rapid—Medicina 
(feminin), Steaua—I.E.F.S. și 
Dinamo—Rapid (masculin), pro
gramate sîmbătă după amiază în 
sala Floreasca, au asistat doar 
vreo 300 de spectatori.

Din păcate, nici „medaliatele" 
campionatului precedent nu reu
șesc, acum, să atingă un nivel 
tehnic mulțumitor. Se dovedesc 
inconstante, de la o etapă la 
alta, au scăderi surprinzătoare 
chiar în aceeași partidă. Cam
pioana la fete. Rapid, după ce a 

monia Făgăraș 3—0 ; Metalul 
Drobeta — Chimia Rm. Vilcea
1— 0 ; Metalul București — Elec- 
troputere Craiova 1—0 : Gaz 
Metan Mediaș — Tractorul Bra
șov 0—0.

Seria a IlI-a : Textila Odor- 
hei — Minerul Cavnic 3—2 ; 
Metalurgistul. Cugir — C.F.R. 
Timișoara 4—1 ; Olimpia Ora
dea — Industria Sîrmii 1—0 : 
Vulturii Lugoj — Corvinul Hu
nedoara 2—0 ; Minerul Baia 
Mare — Arieșul Turda' 2—0 ; 
Victoria Cărei — Minerul Anina
2— 0 ; U.M. Timișoara — F.C. 
Bihor 2—1 ; Mureșul Deva — 
Unirea Arad 2—0 ; Olimpia 
Satu-Mare — Gloria Bistrița 
1—0.

acluol i I ufh ii
RUGBI:
• Pregătirile 

„tricolorilor"
Duminica viitoare, reprezenta

tiva de rugbi a României va 
întîlni la Valence. în cadrul 
„Cupei F.I.R.A.44, într-o parti
dă devenită tradițională, pu
ternica reprezentativă a Fran
ței. în vederea acestei difici
le întilniri. ieri, pe stadionul ,.23 
August" din Capitală. într-un joc 
du verificare, rugbiștii naționa
lei au avut drept partener de 
întrecere echipa divizionară 
Gloria. Debutînd furtunos, ju
cătorii naționalei punctează încă 
din primele minule, detașîndu- 
se, în special, linia de înainta
re. Urmărind eliminarea unor 
carențe mai vechi in jocul echi
pei reprezentative, cum ar fi 
pasa și placajul, pe parcursul 
partidei de ieri, am observat 
unele îmbunătățiri în acest sens, 
ele funcționează mai bine, mei 
prompt. Grămezile au fost mai 
grupate, iar cei doi mijlocași, 
Mateescu și Nicolescu. cît și cen
trii Nica si Marica au dat sa
tisfacție. îmbucurătoare și pli
nă de speranțe evoluția tînăru- 
lui Munteanu, talonerul națio
nalei. Cu un joc sobru, cu pă
trunderi subtile, el a dat „cu
loare" partidei, ori de cîte ori 
balonul s-a găsit în posesia sa. 
înaintașii, în verva deosebită, au 
înscris multe încercări. unele 
din faze de joc, bine gîndite. 
Considerăm însă că în fazele de 
apărare, jucătorii acestui com
partiment trebuie să fie mai 
atenți, iar fundașul Durbac 
să-și regleze „tirul". Ratările la 
transformările de ieri le punem 
doar în seama unei „zile 
proaste".

în general, partida a plăcut 
dar... între minutele 65—80. deci 
în finalul jocului, rugbiștii din 
lot „au căzut" fizic, dînd oca
zia metalurgiștilor să controleze 
jccul și chiar să fructifice două 
încercări. Să fi fost prea mul
țumiți tricolorii de rezultat ?! 
Partida a luat sfîrșit cu scorul 
de 65—16, lotul aliniind urmă
torul cincisprezece : Ciornei,
Munteanu, Dinu (Cioarec), Du
mitru, Șerban, (Atanasiu), Pop, 
Postolache, Fugigi, Mateescu,

(Urmare din vag. I)
al doilea în concursul pentru 
gospodărirea comunei, au fost 
alocate acesteia 28 000 lei. Acum, 
cind sezonul fotbalistic e pe 
sfîrșite, se fac pregătiri pentru 
hochei. Avînd instalație pentru 
nocturnă, unul dintre cele trei 
terenuri existente în localitate 
va găzdui Ia iarnă faza finală a 
Cupei tineretului de la sate la 
această disciplină sportivă. O 
remarcă a secretarului comite
tului comunal de partid, tova
rășul Todor Laszlo :

— O reușită a sportului de 
masă în comuna noastră este 
afluența spre echipe a tinerilor 
membri cooperatori. De fapt și 
ei au contribuit la construirea 
popicăriei cu două piste, a sta
dionului, a pistei pentru atle
tism, a terenului de handbal și 
de minifotbal. Concursurile lo
cale interunități, interechipe la 
șah — a continuat interlocutorul 
— tenis de masă, popice, fotbal, 
handbal și alte discipline spor
tive mobilizează anual în jur.de 
400 cetățeni tineri și vîrstnici.

Existenta unor baze sportive 
comparabile oricînd cu ale mul-

Năstase 
l-a învins 
pe Smith 
în turneul 

de la Paris
Ieri, în sala „Pierre de 

Cdubertin" din Paris s-a 
desfășurat finala pentru 
„Trofeul Becker" între cei 
doi vechi rivali și ași ai te
nisului mondial : Ilie Năs
tase — Stan Smith. A fost, 
ca de obicei,. un spectacol 
entuziasmant, dramatic, 
desfășurat de-a lungul a 5 
seturi, care a dat cîștig de 
cauză campionului român 
Ilie Năstase cu scorul de
3—2 (4— 6 ; 6—1 ; 3—6 ;
6—0 ; 6—2).

★

în semifinalele probei de 
dublu din cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Paris, cuplul Hie • Năstase 
(România), Juan Gisbert 
(Spania) a învins cu 6—3. 
7—6 perechea Smith, Gorman 
(S.U.A.).

Năstase și Gisbert vor ln- 
tilni în finală cuplul Ashe, 
Tanner (S.U.A.), care a în
trecut cu 6—4. 6—3 pe Okker 
(Olanda) și Riessen (S.U.A.).

(Florescu), Nicolescu, Drago- 
mirescu, Nica (Motrescu), Con
stantin, Durbac. Au fost folosiți 
în această partidă și jucătorii 
de rezervă notați în paranteză.

GABRIEL FLOREA

CROS:
• Elevii ploieșteni 

la start
Comitetul municipal U.T.C. 

Ploiești a organizat faza miini- 
cipală a concursurilor sportive 
„Crosul bobocilor" și ..Crosul 
de toamnă al elevilor" la care 
au participat peste 4 000 de ti
neri din Plodești.

La ..Crosul bobocilor", locul 
I și titlul de camp’oană muni
cipală la fete a fost ocupat de 
Bogdan Iustina, de la Centrul 
școlar de chimie, iar la băieți 
de Nagy Ion de la Liceul nr. 6. 
Ciștigătorii ..Crosului de toam
nă" al elevilor. anii II fete : 
Covaci Elena de la Școala pro- ! 
fesională U.C.E.C.O.M. ; la bă- i 
ieți, Genga Andrei de la Școa
la profesională cooperație-ron- 
sum : la fete, anii III, Ghin- 
cea Marieta de la Liceul peda
gogic, la băieți. Rață Nicolae 
de la Grupul școlar energetic; 
anii IV și V : la fete. Ilina Flo- 
rica de la T :ceul ued0<Togie. iar 
la băieți. Băienaru Constantin 
de la același liceu.

DOREL CONSTANTINESCU

ATLETISM:
9 Noi recorduri 

naționale la marș
Pe stadionul ..Republicii" din 

Capitală s-a desfășurat, ieri di
mineața. un concurs republican 
de marș, la care au evoluat o 
serie de atleți fruntași de la 
cluburile și asociațiile sportive 
bucurestene. Cu acest prilej 
s-au stabilit noi recorduri na
ționale în această probă difici
lă. Maestrul sportului Constan
tin Stan a fost cronometrat cu 
timpul de lh 03’ 37” în cursa : 
de 15 km. marș, iar juniorul 
Iulian Călineață a realizat tim
pul de 22. 26, 6'minute în pro
ba de 5 km. marș, ambele re
zultate constituind noi recor
duri republicane. De asemenea, 
a obținut un rezultat valoros 
Tănase Brandl, care a parcurs 
20 km.—marș în lh 28’ 20", nou 
record național.

tor orașe din țară vădește aten
ția acordată sportului de masă 

— Cea mai amplă acțiune 
sportivă a anului, ne informa 
Iosif Miklos, secretarul comite
tului comunal U.T.C., a fost a- 
ceea de construire a unui com
plex sportiv pentru tineret prin

NOI BAZE
acțiurti patriotice. Așezat în 
mijlocul comunei este solicitat 
zilnic ca de fapt și popicăria, 
mesele de tenis ori de șah de la 
clubul tineretului ori clubul 
sportiv de alături, inaugurat 
anul acesta. înainte era un grajd 
nefolosit. Acum vedeți. Proas
păt vopsite și văruite, lumi
noase, sînt sala de antrenament, 
sala jocurilor, vestiarele.

Și aici proverbul „omul sfin
țește locul" își dovedește veridi
citatea. N-au avut, dar și-au 
făcut. După ce tot într-o clădire 
veche tinerii și-au amenajat un

Tovarășul Constantin Doncea 
s-a născut la 26 septembrie 
1904 în comuna Cocu, județul 
Argeș, cunoscînd de timpuriu 
condițiile grele în care trăiau 
țărănimea, oamenii muncii din 
țara noastră, năzuințele lor 
de dreptate socială și liberta
te. Din fragedă tinerețe, se 
angajează ca muncitor la De
poul C.F.R.-Pitești, iar apoi la 
Atelierele C.F.R. „Grivița" din 
București.

Atras de forța și adevărul 
ideilor comuniste. el a luat 
legătura cu mișcarea revoluțio
nară, legîndu-și destinul de 
lupta celor mai înaintate forțe 
ale națiunii noastre, activînd 
cu înflăcărare în rîndurile Par
tidului Comunist Român, al 
cărui militant devotat a fost 
pină la sfîrșitul vieții.

în anul 1931 intră în rîndurile 
Partidului Comunist Român, în 
celula de partid de la Ateliere
le „Grivița". în perioada eroi
cei lupte ilegale a partidului îm
potriva exploatării și oprimării 
oamenilor muncii, a pericolului 
fascist și a înfeudării țării mo
nopolurilor străine. Constantin 
Doncea a îndeplinit, cu abne
gație și spirit de răspundere, 
toate sarcinile încredințate de 
partid. în anii premergători lup
telor ceferiștilor și petrolf«tl- 
lor, feroviarii din București îl 
aleg ca președinte al comitetu
lui sindical, alcătuit din ele
mente revoluționare, care îsi 
propunea întărirea muncii de 
organizare a viitoarelor bătă
lii de clasă. în februarie 1933, 
Constantin Doncea a făcut parte 
din comitetul de acțiune și co
mitetul de grevă de la Atelie
rele ..Grivița", particlpînd ac
tiv la organizarea si conduce
rea luptai ceferiștilor din Ca
pitală. El s-a aflat în fruntea 
delegației de muncitori care a 
prezentat conducerii atelierelor 
revendicările economico-socia- 
le ale ceferiștilor.

Pentru activitatea sa revo
luționară. Constantin Doncea 
a suferit represiunile organe
lor de stat burghezo-moșie- 
rești. fiind arestat în mai multe 
rînduri și întemnițat la Jilava 
șl Craiova. La procesul însce
nat ceferiștilor și petroliștilor 
narticipanti la grevele din 1933, 
Constantin Doncea s-a com
portat cu demnitate șl curaj, 
manifestîndu-și cu tărie voin
ța de luptă nentru triumful 
idealurilor socialismului. A fost 
condamnat la muncă silnică ne 
viată, npd^ap^ă care a fost apoi 
comutată la 20 de ani de muncă 
silnică.

La scurt timo dună întemni
țarea sa. partidul a organizat 
evadarea din închisoarea de la

Duminică, s-a încheiat, Ia 
Bacău, prima consfătuire repu
blicană a lucrătorilor din indus
tria cărnii, care a reunit ca
dre didactice universitare, cer
cetători. specialiști în domeniul 
creșterii animalelor, industriali
zării cărnii, tehnologiilor de 
prelucrare și chimiei alimenta
re. în cadrul dezbaterilor, des* 
fășurate timp de două zile, au 
fost abordate probleme legate 
de atragerea unităților agrico
le la dezvoltarea sectorului zoo
tehnic, introducerea tehnologii
lor moderne de industrializare, 
conservare și transport a cărnii 
și a produselor din carne.

Duminică au început la Ora
dea lucrările unui simpozion 
științific avînd ca temă : „Noi 
descoperiri privind prefeudalis- 
mul și feudalismul timpuriu în 
țara noastră".

Timp de două zile, cei peste 
40 de participanți — cercetă
tori științifici, istorici, muzeo- 
logi, cadre didactice — din

CRONICA U.T.C.
Sîmbătă seara s-a îna

poiat în Capitală delegația 
U.A.S.C.R., condusă de to
varășul Nicu Ceaușescu, vi
cepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., care a participat 
Ia seminarul internațional de 
la Buenos Aires pe tema : 
„Rolul studenților și al or
ganizațiilor lor în lupta pen
tru democratizarea învăță- 
mîntului, pentru eliberare 
națională în America La
tină".

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost sa
lutată de membri al Birou
lui Comitetului Executiv al 
Consiliului U.A.S.C.R.

★
A părăsit Capitala delega

ția Tinerilor social-creștini 
din Belgia compusă din Jean 
Louis This, președinte al 
Tinerilor social-creștini
francofoni, Jan Huygheba- 

club al lor, și-au construit un 
complex sportiv. Acum lucrea
ză Ia construirea tribunei aco
perite de la terenul de hochei, 
urmează tribuna terenului de 
fotbal, introducerea apei în ves
tiare și altele. Un cuvînt de 
laudă se cuvine tinerilor, condu-

SPORTIVE
cerii locale și unităților din co
mună care îmbrățișind inițiati
vele pornite de către organiza
ția U.T.C., le-au susținut.

Un modern complex sportiv 
satisface nevoile de mișcare ale 
tinerilor din Lăzarea. Gheor- 
ghieniul și multe alte orașe, nu 
numai din județ, pot să-și scoa
tă pălăria, la capitolul „baze 
sportive" în fața locuitorilor din 
Lăzarea. Desnre molozul și de
nivelările existente în urmă cu 
cîțiva ani știu însă numai cei 
care au închinat acestui dezide
rat obștesc ore și zile de muncă. 

Craiova a unui număr de mili- 
tanți comuniști între care se afla 
și Constantin Doncea. La ape
lul Partidului Comunist Român, 
alături de alți militanți an
tifasciști români; Constantin 
Doncea se înrolează în brigăzile 
internaționale, luptind pe pă- 
mîntul spaniol, pe Ebru și în 
Catalonia, pentru apărarea Spa
niei republicane. în timpul lup
telor din Spania și-a îndeplinit 
cu cinste misiunile primite, atît 
ca simplu soldat, cît și în postu
rile de comandă care 1 s-au în
credințat succesiv în toată pe
rioada războiului.

Izbucnirea celui de-al doilea 
război mondial îl găsește pe

Constantin Doncea în primele 
rînduri ale luptei inițiate și con
duse de Partidul Comunist Ro
mân împotriva fascismului și a 
mașinii de război hitleriste. Din 
însărcinarea partidului, el a or
ganizat și condus în munții Gor- 
jului un grup de partizani care 
au luptat cu arma în mînă îm
potriva ocupanților hitleriști.

După 23 August 1944, Constan
tin Doncea participă la lupta 
dusă de partid, aducindu-și con
tribuția la democratizarea țării, 
cucerirea puterii politice de că
tre clasa muncitoare, făurirea 
orînduirii socialiste.

în anii de după eliberarea ță
rii, Constantin Doncea îndepli
nește cu aceeași pasiune care 
îl caracterizează diferite sarcini 
în organele de partid și în a- 
paratul de stat. A fost mem
bru al Comitetului regional de 
partid București și secretar al 
Comitetului Frontului Națio
nal Democratic din județul Il
fov. La Congresele al VI-lea și 
al VH-lea ale Partidului Comu
nist Român este ales membru 
supleant al C.C. al P.C-R.

diferite centre ale țării vor sus
ține și dezbate 26 de referate 
și comunicări a căror tematică 
este axată pe valorificarea cerce
tărilor științifice a istoriei Țării 
Crișurilor. Manifestarea va pri
lejui, totodată, un schimb de 
vederi privind epoca prefeu- 
dală și a feudalismului timpu
riu în întreaga țară.
CiTKEffia’

în cartierul clinicilor din Cluj 
a început construcția unei noi 
instituții medicale, prima de 
acest fel din țară, care va fi 
specializată în profilaxia silico
zei și va deservi întreaga Tran
silvanie. Personalul științific și 
medical al acestui centru va co
labora în permanență cu cerce
tători și specialiști din unități 
miniere în elaborarea celor mai 
eficiente metode de prevenire 
a îmbolnăvirilor. Centrul va 
dispune de un staționar cu 80 
de paturi, laboratoare și nume
roase instalații moderne pentru 
diagnosticul și tratamentul sili
cozei.

ert, președinte al Tinerilor 
social-creștini flamanzi, și 
Alain de Brouwer, membru 
al Biroului național al Tine
rilor social-creștini franco
foni. care, la invitația C.C. al 
U.T.C., a efectuat o vizită în 
tara noastră.

în timpul șederii în Româ
nia, delegația belgiană a 
purtat discuții la C.C. al 
U.T.C., la Consiliul național 
ăl organizației pionierilor și 
la Centrul de cercetări pen
tru problemele tineretului, a 
vizitat obiective economice 
și social-culturale din jude
țele Gorj, Hunedoara, Sibiu, 
Argeș și municipiul Bucu
rești.

La plecare, pe aeroportul 
București-Otopeni, delegația 
a fost salutată de tovarășul 
Pantelimon Găvănescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

Garduri din plasă de sîrmă 
parcelează terenurile de baschet, 
handbal, pista cu obstacole fo
losită de către tinerii partici
pant! la pregătirea pentru apă
rarea patriei, pistele de alergări, 
groapa de sărituri, terenul de 
aruncare a greutății, de oină, de 
fotbal. Marcajele proaspete ne 
avizează că aici au loc compe
tiții sportive nu numai în zilele 
de sărbătoare, ci și în restul 
săptămînii. Cine sînt sportivii ? 
Elevii și tinerii din comună. 
Cam 270 la număr, ne asigura 
elevul Tiberiu Gurzu, președin
tele asociației sportive de la 
școală.

Că organele de resort, orga
nizațiile comunale ale U.T.C. de
pun eforturi pentru a înscrie 
activitatea sportivă de masă pe 
coordonatele cerințelor actuale 
o dovedesc frumoasele baze 
sportive de la Sînmărtin, Bă
nești, Sîneriieni, Ditrău și al
tele. Dar nu numai acestea. Nu
meroasele duminici cultural- 
sportive. competițiile organizate 
între asociațiile din comunele 
vecine. între comune mai înde
părtate, motivează afirmația. 

în noiembrie 1946, a fost ales 
deputat in primul parlament de
mocratic al țării, iar ulterior 
ales deputat, în mai multe le
gislaturi, în Marea Adunare Na
țională.

Tovarășul Constantin Doncea 
a desfășurat o bogată activitate 
în aparatul de stat, contribuind 
la democratizarea acestuia, la 
întărirea puterii clasei munci
toare in alianță cu țărănimea, 
în cadrul municipalității' bucu- 
reștene a îndeplinit funcția de 
viceprimar al Capitalei. Apoiv-eJ 
a deținut munci de răspundere 
în cadrul unor ministere econo
mice, în rîndul forțelor noastre 
armate. A îndeplinit funcții de 
general —, comandant al apă
rării antiaeriene teritoriale, mi
nistru adjunct al construcțiilor, 
ministru al colectărilor, preșe
dinte al Comitetului de Stat 
pentru valorificarea produselor 
agricole, consilier cu rang de 
ministru la Consiliul de Mi
niștri, precum și alte munci de 
răspundere.

Partidul și statul nostru au dat 
o înaltă apreciere activității re
voluționare a lui Constantin 
Doncea, luptător comunist care 
și-a închinat viața slujirii cu 
devotament a clasei muncitoare, 
a poporului, progresului și în
floririi patriei, triumfului socia
lismului în România. El a fost 
distins cu titlul de Erou al Mun
cii Socialiste, cu numeroase or
dine și medalii ale Republicii 
Socialiste România. Pentru ac
tivitatea desfășurată în anii ce
lui de-al doilea război mondial, 
i s-au conferit, de asemenea 
înalte distincții ale Uniunii So
vietice.

în întreaga sa activitate, Con
stantin Doncea a luptat cu pa
siune și dăruire pentru afir
marea rolului conducător al 
partidului în societate, pentru 
întărirea rîndurilor sale și a 
unității de acțiune, manifestîn- 
du-se ca un înflăcărat comunist 
devotat cauzei partidului, po
porului român.

Prin dispariția lui Constantin 
Doncea, mișcarea muncitorească 
din țara noastră pierde un 
luptător neobosit pentru înfăp
tuirea înaltelor idealuri de li
bertate socială și națională, un 
patriot devotat cauzei socialis
mului pe pămîntul României. în 
inimile oamenilor muncii va ră
mîne luminoasă amintirea lui 
Constantin Doncea. viața sa 
demnă de militant de seamă al 
partidului și statului nostru.

Comitetul Central 
al

Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Miniștri 

al
Republicii Socialiste România
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tombrie.
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IEMBRIE 1971 — Forța cre
atoare a spiritului militant, 
revoluționar ; C. Potângâ : 
învățămîntul de partid in 
procesul educației politice 
permanente ; Aurel Negu- 
cioiu : Continuitate și carac
ter militant ; Solomon Mar
cus : Știința în afara cultu
rii ? ; E. Iordăchescu, P. Kir- 
maier : Aspirațiile de cul
tură ale tineretului ; Andrei 
Băleanu : Angajarea social- 
politicâ a teatrului ; Necriai 
Ag-achi : Metalul în econo
mia modernă : Vasile Marin : 
Realism și eficiență în con
ducerea agriculturii de că
tre organizațiile de partid ; 
Petru Berar : Sociologia ; 
Teorie și cercetare.

Rubricile : Dialectica dez
voltării societății socialiste ; 
Consultații ; Din mișcarea 
comunistă și muncitorească 
mondială : Viața internațio
nală ; Curente și idei : Cărți 
și semnificații : Revista re
vistelor ; Cuvîntul cititorilor.

Zilele — 
lumină

(Urmare din pag. I) 

cu mecanizatorii tineri în le
gătură cu inițiativa lor de-a 
impulsiona ritmul luciărilor. 
Seara, apoi, se întilneau cu 
toții — 40 ele uteciști — pen
tru cîteva minute de vorbă 
necesară, edificatoare a doua 
zi în ceea ce privește contri
buția acestor tineri la muncă. 
Nu puteau lipsi de la această 
întîlnire camarazii ei apropi- 
ați — Mariana Joița, Elena 
Dragomir, Marin Stanciu,
Gheorghe Stănoiu, Mariana 
Gingă, Nicolae Udrea, Ma
rin Șelaru, care o sprijină în 
tot ceea ce întreprinde. Un 
argument: pentru munca rod
nică desfășurată în anul tre
cut, tinerii din această coo
perativă agricolă au fost dis
tinși cu Diploma de Onoare 
a Comitetului județean Vîl- 
cea al U.T.C. Contribuția sub
stanțială la obținerea acestei 
evidențieri și-a adus-o Maria 
Ștefan pe care, nu fără re
gret trebuie să mărturisim, 
n-am reușit s^o mai întîlnim 
la plecarea din comună. Pen
tru că, vorba oamenilor, asta-i 
Maria : cind știe că este ne
voie de piezența ei undeva, 
nu poate sta „într-un loc sta
bil". Dar probabil că stabil 
— în viața și activitatea ei — 
este fiecare loc în care se 
află la un moment dat ?

k
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Pentru combaterea 
poluării apelor 

Conferința internațională de la Londra
în capitala Angliei s-au în

cheiat lucrările Conferinței in
ternaționale consacrate' măsuri-y 
lor pentru combaterea poluării 
apelor. La Conferință au par
ticipat delegații din peste 70 dc 
țări ale lumii, printre care și 
Republica Socialistă România. 
Cu acest prilej au fost elabora
te și adoptate convenția pentru 
prevenirea poluării apelor de 
către nave și Protocolul pri
vind intervenția în marea liberă 
în caz de poiuare. De la 1 ia
nuarie 1974. Convenția și Proto
colul vor fi puse la dispoziția 
statelor interesate pentru ade
rare.

In cadrul Conferinței și a co
mitetelor sale de lucru, dele
gația română a prezentat pro
puneri pentru declararea Mării 
Negre drept zonă specială (este 
vorba de crearea unei zone în 
care navele să fie obligate să 
depoziteze la bord toate hidro
carburile si alte substanțe dău
nătoare mediului marin și țăr- 
rr '.lor mărilor și să le descar
ce in porturile de acostare. La 
rindul lor, aceste porturi trebuie 
să fie dotate cu instalații spe
ciale pentru recepția substanțe
lor nocive depozitate de nave).

AUSTRALIA. - Noua operă din Sydney, recent inaugurată, una 
din cele mai spectaculoase construcții de acest fel.
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Avind în vedere circumstanțele 
speciale de ordin geografic și 
de ordin economic (trafic ma
ritim intens, import-export de 
hidrocarburi, turism dezvoltat), 
au fost declarate zone speciale : 
Marea Mediterană. Marea Bal
tică, Marea Neagră. Marea Ro
șie și ,.zona golfului44.

De asemenea, delegația ro
mână a prezentat propuneri 
pentru lărgirea cooperării în
tre statele care vor adera la 
Convenție. Astfel, s-a mențio
nat necesitatea ca Organiza
ția Consultativă Interguvema- 
mentală Maritimă (I.M.C.O.) să 
promoveze și să sprijine schim
burile de ordin tehnologic ne
cesare aplicării Convenției, să 
sprijine părțile în realizarea noii 
tehnologii cu care vor fi dotate 
navele și să înlesnească un per
manent schimb de idei și de in
formații, să sprijine pregătirea 
de specialiști în domeniul pre
venirii și combaterii poluării 
mărilor. Ca urmare a propunerii 
delegației române și a altor de
legați;, a fost adoptat un arti
col special în convenție. Intitu
lat „Promovarea cooperării 
tehnice".

JAPONIA. - Aspect de la o recentă demonstrație a populației din districtul Fussa împo
triva bazelor militare americane.

NOI ACȚIUNI 
TERORISTE IN 

IRLANDA 
DE NORD

ACȚIUNILE TERORISTE eu 
oontinuat în Irlanda de Nord, 
unde două bombe deosebit de 
puternice au explodat sîmbătă în 
localitatea Newton Hamilton 
(comitatul Armagh). Nu au fost 
înregistrate victime, dar pagu
bele materiale sint foarte im
portante, a declarat un purtător 
de cuvint al poliției. Bombele fu
seseră plasate în două automo
bile furate și abandonate intr-o 
grădină publică din centrul o- 
rașului.

O alțp explozie a distrus în 
întregime postul de frontieră 
de la Forkhill (același comitat).

O acțiune teroristă de același 
gen a scos din funcțiune stația 
de emisie a societății de ra
dio și televiziune „B.B.C.", (si
tuată în apropierea localității 
Newry, Comitatul Down).

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT * PE SCURT

• NIGERIA a anunțat sîm
bătă creșterea cu 94 la sută a 
prețului afișat la petrolul brut, 
de la 4,287 la 8,310 dolari ba
rilul. Aceaată măsură, a preci
zat Aii Monguno. comisar pen
tru problemele minelor și ener
giei, are un efect retroactiv, fi
ind valabilă de la 20 octom
brie a-e.

,,Cosmos — 606°
• LA 2 NOIEMBRIE. .în U- 

niunea Sovietică a fost lansat

Oriental
CAIRO 4 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt militar 
egiptean, citat de agenția France 
Presse, a acuzat forțele israelie
ne de violări repetate ale înce
tării focului, amintind că o plin- 
gere în acest sens a fost depusă 
la O.N.U. El a precizat că, în 
cursul zilei de sîmbătă, aviația 
și artileria Israelului au inter
venit de patru ori.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — 
Un comurticat al comandamen
tului militar lsraelian, reluat de 
agenția Associated Press, infor
mează că forțele israeliene au 
respins, sîmbătă, o încercare în
treprinsă de unități ale armatei 
a treia egiptene de a lansa un 
pod peste Canalul Suez. El 
a menționat că. între forțele 
israeliene și cele egiptene au 
avut loc, timp de trei ore, 
schimburi intermitente de focuri.

DAMASC 4 (Agerpres). — A- 
genția TASS informează că, la 

satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-608“. După cum relevă 
agenția T.A.S.S., la bordul sa
telitului se află instalate ama
rate destinate continuării ex
plorării spațiului cosmic.

• LUNI, va începe la Bru
xelles o reuniune a miniștrilor 
de externe ai țărilor membre 
ale Pieței comune, in cadrul 
căreia vor fi analizate, intre al
tele, propunerea președintelui 
Georges Pompidou privind con
vocarea, pină la sfirșixul a- 
cestui an. a unei conferințe la 

Apropiat 
invitația guvernului sirian, la 
Damasc a sosit Vasili Kuznețov, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe al Uniunii Sovie
tice.

WASHINGTON 4 (Agerpres).
— Departamentul de Stat al 
S.U.A. a anunțat că intre secre
tarul de stat american, Henry 
Kissinger, și ministrul de ex
terne egiptean, Ismail Fahmy, 
aflat de cîteva zile într-o vizita 
la Washington, a avut loc, sîm
bătă, o nouă întrevedere.

WASHINGTON 4 (Agerpres).
— Primul ministru al Israelului, 
Golda Meir,' care întreprinde o 
vizită oficială în S.U.A., s-a în- 
tîlnit din nou, în seara de 3 no
iembrie, cu secretarul de stat 
american, Henry Kissinger — 
informează agenția Associated 
Press. Convorbirile au fost con
sacrate situației din Orientul 
Apropiat.

nivelul șefilor de stat și guvern 
ai „celor nouă”. In cadrul re
uniunii vor fi, de asemenea, 
discutate probleme legate de si
tuația produselor agricole și 
chestiuni ale cooperării econo
mice dintre țările membre.

Naționalizare în Mexic
• CEA MAI MARE întreprin

dere nord-americană de con
serve de alimente care acțio
nează în Mexic — ..Heinz Inter
national" — a fost naționali
zată printr-un decret preziden
țial, promulgat în baza acordu
lui semnat de reprezentanții
guvernului mexican și de cei 
ai întreprinderii respective — 
relevă agenția Prensa Latina.

K
ievul — orașul coli
nelor dominate de 
vețdeață din care 
Izbucnesc, ici-colo, 
turlele aurite sau 
clopotnițele verzi 
ale bisericilor și mănăstirilor 

durate de secole. Imagine carac
teristică Ia fiecare răspîntie, pe 
fiecare colină, zăresc, din de
părtare, alte și alte domuri 
aurite care stăpînesc de veacuri 
aceste locuri atît de pitorești, 
ce te îndeamnă la poezie și me
ditație.

Pătrundem în marele oraș — 
peste două milioane de locuitori 
— i«e artera principală, Kres- 
ciatik, un bulevard de lar
gă respirație, ale cărei tro
tuare se află la o dis
tanță de 33 de metri șl lungi do 
vreo doi kilometri. Locul pre
ferat de promenadă al kieveni- 
lor, Kresciatikul ne introduce în 
viața cotidiană a marelui oraș. 
Lume multă, o lume grăbită 
iese șl intră din modernele ma
gazine, cu brațele încărcate de 
cumpărături, traversează prin 
pasajele subterane, ori coboară 
în strălucitoarele și monumen
talele stații de metrou. în în
tregime reconstruită și moderni
zată această arteră — !n între
gime distrusă, dărlm&tă în chip 
sălbatio de hitleriști — se Im
pune prin noile sale clădiri, 
îmbrăcate în eeramică de di
verse culori și înconjurate de 
grădini, cu verdeață șl splen
dide soutururî de flori, după 
tradiția ucraineană, dindu-i un 
farmec aparte.

D
esclndem, din au
tobuz, pe esplana
da din fața hotelu
lui „Nipru", situat 
la poalele unei co
line, oare se va do
vedi o gazdă ospitalieră. Hotel 

turistic da gradul intii, ne o- 
feră un confort modern, im- 
presionindu-ne plăcut solicitu
dinea personalului. După obiș
nuitele treburi gospodărești, fa
cem o ascensiune la cel mal 
înalt etaj — al optsprezecelea 
— de unde ni se deschide, 
brusc, o priveliște îneîntătoare 
spre marele fluviu, care-și 
poartă, nepăsător, apele miloa
se, ducînd vapoare albe de că
lători și leneșe șlepuri oe-și 
afundă burțile încărcate in a- 
dîncul apel. De aici, de sus, ne 
îneîntăm privirile cu splaiurile 
spațioase, cu marile bulevarde, 
cu grădinile și parcurile înver
zite, apoi simțim nevoia acută 
să coborîm și să hoinărim prin 
pitorescul oraș. Ne înar
măm cu un ghid sumar, nu 
rezistăm tentației de a 
servi la automate • ,gnaroj- 
naia“ — înghețată — și-o pornim 
la drum. „Egalul Constantinopo- 
lului", cum îl numeau ucral- 
nienii secolului al XI-lea, pentru 
că era un mare centru econo
mic al Europei orientale, Kie
vul de astăzi ni se prezintă ca 
un oraș întinerit, într-o dezvol
tare dinamică. Impetuoasă. Se 
construiesc întreprinderi indus
triale și uzine moderne, cartie
re noi, au luat o mare amploa
re edificiile culturale și sociale, 
pe scurt, Kievul, orașul-erou, 
care a supraviețuit războiului, 
a devenit un mare centru in- 
daruri cneazului, deci în această 

dustrial, științific și cultural. 
Șantierele de construcții des
chise peste tot în republica, deci 
și în capitală, fac ca la fiecare 
3 zile să intre în funcțiune cite 
un nou obiectiv industrial și 
peste 3 000 de apartamente. A- 
ceste cifre vorbesc concludent 
despre ritmurile construcției. Pe 
malul sting al Niprului, unda 
se ajunge, fapt interesant, tre
când peste un pod care deși mă
soară 1500 de m nu are nici o 
sudură, în zona Darnița, de
numită astfel pentru ca acolo, 
cîndva, cu veacuri în urmă, se 
opreau și așteptau să fie pri
miți toți cei ce veneau să aducă

Kiev — orașul 
colinelor verzi

însemnări din U. R. S.S. de V. CÂBULEA .

luncă Întinsă, s* {nalță de mal 
mulți ani un oraș nou, un oraș- 
satelit, ale cărui blocuri do 
nouă, pină la șaisprezeoo etaje, 
se construiesc pe malul unor 
canale venețlene. Așadar o^. 
„Veneție a Kievului". Numai 
aici vor locui aproape 400 000 da 
locuitori. Darnița și celelalte 
cartiere, răspîndite fn formă 
stelară în jurul Kievului, cu
prind mari obiectiv© industria
le, uzine moderne — rod al 
muncii, hărniciei și Inteligenței 
practice — care produc mașini, 
echipamente industriale, Instru
mente de precizie, articole de 
larg consum etc.

Păstrez amintiri de neuitat 
din vizitele făcute la monumen
tele de artă, la instituțiile de 
învățămînt superior — 20 la 
număr, unde se pregătesc tineri 
specialiști pentru absolut toate 
domeniile de activitate presu
puse de societatea modernă, 
contemporană — la edificiile so
ciale, din peregrinările în zo
nele de agrement (20 de parcuri 
mari și 100 de scuaruri-: anual 
se plantează în „orașul florilor 
și parcurilor", un milion de ar
buști și 12' milioane de flori), 

dar cele mai puternice emoții 
m-au încercat cînd, la un mo
ment dat, pe bulevardul Taras 
Sevcenko, am văzut șiruri lungi 
de copii, tineri, bătrîni, așiep- 
tîndu-și rîndul într-o tăcere de- 
săvîrșiiă, ca să depună flori Ia 
statuia Iui Lenin. ...Un alt loc 
unde tînărul de astăzi meditea
ză și se pătrunde de marile 
momente ale istoriei este acel 
obelisc de granit, ce domină 
mormîntul soldatului necunos
cut, din parcul de pe înălțimea 
malului pitoresc al Niprului. 
Pentru gloria eternă a luptăto
rilor Marelui Război pentru A- 
părarea Patriei, aici arde zi și

BMpta „Bufa* «mintlrlt*. Erie, 
d. fspi • » nemu
ririi.

-am despArftt de 
Kiev, de cimpU oe 
se așterne largă șl 
tainică de-o parte 
șl de alia a Nipru
lui, Intr-o diminea

ță însorită» cu sentimentul d© 
nostalgie că n-am putut răznî- 
n* mal mult în aceste locuri 
undo Istoria șl prezentul se ar
monizează, se Întrepătrund dis
cret, în substanța umană șî ur
bană. De Ia fereastra vagonu
lui, priveam Niprul, rîul atît de 
cîntat, șî mă gîndeam că în a- 
ceastă împărăție dintre Nipru și 
Don și-a scris duioasele poeme 
singuraticul Taras Sevcenko, 
aici a trăit Taras Bulba, eroul 
lui Gogol aici se pot auzi u- 
nelo dintre cele mal frumoase 
legende, aici poți să asculți cele 
mal melancolic© eînteeo popu
lare...

Clădirea, de o eleganță cla
sică a Universității din Monte
video, a cunoscut asaltul militar. 
Pe porțile rezervate studenților 
au pătruns soldați înarmați care 
au ocupat edificiul. Peste amfi
teatre s-a coborît liniștea nefi
rească a unei „vacanțe" for
țate, a unei întreruperi a cursu
rilor pe un termen neprecizat. 
Studenții au fost obligați să a- 
bandoneze învățătura împo
triva voinței lor. Unii dintre ei, 
împreună cu cadre didactice, 
au ajuns chiar în temnițe. Sînt 
interogați spre a divulga „legă
turile cu subversiunea". Intero
gatorii care, în multe cazuri, în
seamnă începutul unei deten
țiuni prelungite și îngrozitoare.

_ ntervenția armatei in incinta 
g Universității din Montevideo 
g s-a produs după o lungă ezi- 
B tare a autorităților. Această 
|| prestigioasă instituție, fondată 

în 1343, izbutise să-și păstreze 
autonomia chiar și in condițiile in care 
președintele Bordaberry dizolvase parlamen
tul și, împreună cu virfurile militare, iși asu-

forțată la 
Montevideo 
mase depline puteri. In săptăminile care au 
urmat măsurilor represive de la sfirșitul lunii 
iunie, cînd practic activitatea partidelor po
litice a fost interzisă iar presa supusă unei 
aspre cenzuri, universitatea și-a menținut 
orientările sale tradiționale. Oficialitățile 
guvernamentale au încercat o manevră : 
organizarea unor alegeri universitare după 
un sistem modificat. Se încerca, astfel, in- 
fringerea adversarilor regimului printr-un 
scrutin. Dar după cum constata LE MON
DE, formula utilizată nu s-a dovedit pe mă
sura așteptărilor autorităților. Studenții și 
profesor» chemați la urne in ziua de 13 
septembrie s-au pronunțat pentru candida- 
ții stîngii (comuniști, socialiști, democral- 
creștini și independenți, adică aparținind 
grupărilor din „Frontul amplu"). Succesul 
tor s-a dovedit net în cele zece facultăți, 
invingind incontestabil elementele conser
vatoare. Rector al Universității Naționale a 
fost reales un cunoscut economist - Samuel 
Lichtenstein. In acest mod, universitatea

devenea, potrivit aprecierii cotidianului pa
rizian, „ultimul bastion al opoziției".

Conducătorii universitari au înțeles pri
mejdiile ce pindesc instituția lor. Ei au evi
tat tot ceea ce ar fi putut servi drept pre
text pentru o intervenție a armatei. LE 
MONDE arată că rectorul și decanii au 
vădit o extremă prudență. Dar autoritățile 
au ajuns la concluzia că singurul mijloc de 
a controla universitatea îl poate reprezenta 
ocuparea ei. Afirmind că s-ar fi desco
perit un „arsenal" în universitate, după o 
percheziție efectuată in clădirea acesteia, 
președintele a decis închiderea imediată a 
instituției. Avizul in acest sens al Consiliu
lui Național al Securității a fost obținut 
lesne, in consecință, accesul studenților în 
universitate a fost interzis, facultățile și in
stitutele de studii care depindeau de ele 
și-au închis porțile iar o vacanță fără ter
men a pus capăt cursurilor.

Răfuiala nu s-a încheiat odată cu închi
derea universității. Rectorul, majoritatea 
decanilor și numeroși studențl au fost a- 
restați și vor trebui să răspundă în fața 
justiției militare pentru legăturii© pe care 
le au cu opoziția.

Montevideo a intrat, astfel, într-o perioa
dă de stranie „vacanță" universitară. Stu
denții și profesorii lor sînt supuși represiunii 
deoarece și-au păstrat opțiunile politice 
progresiste, deoarece au refuzat să-și re
nege convingerile. Militarii populează acum 
amfiteatrele. Tropăitul cizmelor lor se face 
auzit pe coridoarele de pe care au dispă
rut studenții. Dar lecțiile trecutului ne în
vață că asemenea operațiuni nu izbutesc 
niciodată sâ anihileze voința unei studen- 
țimi combativei

M. RAMURA

Manifestare culturala 
româna la New York

• „CARACTERISTICILE FUN
DAMENTALE ALE LITERA
TURII ROMANE" au format 
tema unei expuneri prezen
tate de directorul Editurii 
„Mlnerva", Aurel Martin, în 
cadrul unei seri literare româ
nești organizată la Biblioteca ro
mână din New York. Au partici
pat specialiști americani în 
studiile românești, oameni de 
artă și cultură, siudenți. Au 
fost proiectate documentarei* 
„Călușarii" și „Litoralul româ
nesc al Mării Negre".
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VIETNAMUL DE SUD. - Lo
cuitorii comunei Cam Chinh 

dlntr-o zonă eliberată din 
provincia Quang Tri la lu

crări de reconstrucție.

----------------------------------------------

iVow „goană după aur“

DOI PE UN BALANSOAR : 
Gloria (orele 9 ; 11,13 : 13,30 ;
15.45 : 18,15 ; 20.30) : Modem (o-
reie 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

,.109 DE LEI" : Scala (orele 9 ; 
11.15 : 13,30 : 16 : 18,30 ; 21).

OPERAȚIUNEA ..ATOMUL
MARCAT- : Capitol (orele 9.39 ; 
11.15 ; 14 ; 16,15 : 18,30 ; 20.45).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : 
Patria (orele 11.30 ; 14 : 16.30 ; 19 ; 
21.15) ; București (orele 8.30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 : 21) ; Favorit (o-
rele 12 ; 15 ; 17,30 : 20).

BUNA SEARA, DOAMNĂ 
CAMPBELL : Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 : 18.30 : 20.45) ; 
Festival (orele 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 1R.30 : 21).

NUNTA : Central (orele 9.15 ;
11.30 : 13,45 ; 16: 18.15; 20.30).

ULTIMUL TREN DIN GUN
HILL ; Victoria (orele 9 : 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18.15 ; 20.30).

NEAMUL ȘOIMAREȘTTLOR : 
Doina (orele 12.15 ; 15,45 ; 19.15)
Program de desene animate (orele
9.45 ; 11).
■HMSNnM.hlMSHMHMHMS

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : Lumina (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 : 20.45).

DESPRE O ANUME FERICIRE : 
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18.15 ; 20,30) ; Miorița (orele 
9 : 11.15 ; 13.30 : 15.45 ; 18 : 20.15).

MAFIA ALBA : Sala Palatului 
(orele 17,15 : 20,15) ; Excelsior (o- 
rele 9 : 11.15 ; 13.30 ; 16 : 18.15 ; 
20.30) ; Melodia (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 : 16 : 18.30 : 20,45).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
înfrățirea (orele 15,30 ; 18 ; 20.15).

LUPTA DUPĂ VICTORIE : 
Popular (orele 15.30 : 19).

ADIO ARME : Timpuri Noi (o- 
rele 9.30 — 19 în continuare).

ȘAPTE ZILE : Progresul (orele 
16 : 18 : 20).

PARADISUL : Buzești (orele 
9 : 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 : 20,30) ; 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
15 45 18 ; 20,15).

ALBA CA ZAPADA $1 CEI 
ȘAPTE PITICI : Flamura (orele 
9 : 11.15 ; 13.30 : 16 ; 18,15 ; 20.30).

CONSPIRAȚIA : Viitorul (ore
le 15,30 : 18 : 20.15).

CU CĂRȚILE PE FAȚA : Volga

(orele 9 : 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,30) ; Tomis (orele 9 ; 11,15 ;
13.30: 15.45: 18.15 ; 28.30).

VALTER APĂRA SARAJEVO :
Dacia (orele 9 ; 12.30 ; 16 ; 19,15).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Floreasca 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Arta (o- 
rele 15,30 ; 18 : 20.15) ; Bucegi
(orele 15.30 : 18 : 20.15).

CU TOATE ACESTEA : Feren
tar. (orele 15.30; 18; 20,15).

Y—17 ACȚIONEAZĂ : Moșilor
(orele 15,30 ; 18 : 20.15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Lira (orele 15.30 ; 18 :
20,15) ; Cotroceni (orele 15,30 ; 
18 : 20.15).

TU ȘI EU : Crîngași (orele 15.30 ; 
18 : 20,15).

PISICA JUNGLEI : Unirea (ore
le 15.45 : 18 ; 20.15).

STARE DE ASEDIU : Drumul 
Sării (orele 15.30 ; 18 : 20.15) ; Glu- 
lești (orele 15.30 : 18 : 20.15).

O AFACERE PE CINSTE : Pa- 
eea (orele 15.30 : 17.45 : 20) : Fla
căra (orele 15,30 : 17,45 : 20).

CEI ȘASE URȘI ȘI CLOVNUL 
CIUBULKA : Vltan (orele 16 ; 18 ;

ACEA PISICA BLESTEMATA :
Munca (orele 15,30 ; 18 : 20,15).

INFAILIBILUL RAFFLES : Cos
mos (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

DREPTUL DE A IUBI : Rahova 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15).
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PROGRAMUL I

17.30 Curs de limbă franceză. 
Lecția 67 ; 18,00 Telex ; 18,05 La 
ordinea zilei. Azi, județul Mara
mureș ; 18,20 Căminul ; 18.40
Selectiuni din operete moder
ne ; 19.00 Scena. Emisiune de 
actualitate și critică teatrală ; 
19.15 Publicitate ; 19.20 1007 de
seri ; 19.30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 — an 
hotărîtor ; 20,00 Cintecul săptă-

mînll : ,.Lr n-oi" de Aurel Mano- 
lache ; 20,05 Ancheta TV. Ce do
riți dumneavoastră ? ; 20,40 Pa
trie , partid : Program prezentat 
de corul și orchestra de studio 
ale Radioteleviziunil : 20,55 Re
vista literar-artistică TV. Litera
tura și istoria ; 21,35 Publicitate ; 
21,40 Roman foileton. Tinerele. 
Episodul II ; 22.30 24 de ore.

PROGRAMUL TI

20,00 Film serial. In ultimul 
minut ; 20,35 Publicitate ; 20,40
Teleenclclopedia (reluare) ; 21,20
Cintece din Muntenia ; 21,35 Te
lex : 21.40 Viața economică a 
capitalei ; 22,00 Refrene muzicale 
cu formația „Romanticii" ; 22,15
Cărți Și idei.

A.R.I.A. (la Opera Română) : 
Teatrul Mare Academic de dramă 
„Maxim Gorki" din Leningrad : 
MICII BURGHEZI — ora 20 ; Tea
trul Național ,.I.L. Caragiale" (Sa
la Comedia) : UN FLUTURE PE 
LAMPĂ — ora 20 : Teatrul „C.I. 
Nottara" (Sala Magheru) : HOTE
LUL ASTENICILOR — ora 20.

Creșterea vertigi
noasă a prețului auru
lui a avut o curioasă 
influență asupra turis
mului de „sfîrșit de 
săptămînă" practicat în 
S.U.A. în loc să plece 
la pescuit sau la iarbă 
verde, mii de familii a- 
mericane iau drumul 
vechilor căutători de 
aur din Eldorado.

Yukon șl Klondike, Sutter 
Creek și Cripple Kreek, locurile 
unde în urmă cu un secol s-a 
desfășurat faimoasa „goană după 
aur" au devenit brusc, una din 
cele mai frecventate zone tu
ristice. Familii întregi vin aici 
în excursii la sfîrșit de săptă
mînă sau in vacanțe in căutarea 
metalului strălucitor. „Avem de-a 
face cu o nouă goană după aur 
— constată in NEW-YORK TI
MES directoarea Muzeului pen
tru mine și geologie din San 
Francisco, Eleanor Larned. Mii 
de oameni scormonesc in cele 
mai ascunse colțișoare ale re
giunii dintre Jackson și Sonora, 
in nordul Californiei, in căuta
rea celui mai neînsemnat grăun
te de aur".

Exact ca în urmă cu un secol 
înfloresc cele mai abracadabran
te legende despre comori care 
zac în nisipul californian. La 
motelurile și campingurile din 
Santa Barbara sau Leadville, in 
fața grătarelor electrice unde 
se rumenesc frigărui le, turiștii- 
căutători de aur își vorbesc des
pre „extraordinara șansă" a 
unul oarecare John Roso care 
a găsit la Serra County o pepi
tă „mare și grea ca o sticlă cu 
whisky".

„Căutătorii de aur 1973": basme 
cu pepite mari cit o sticlă cu 

whisky...

Există toate motivele să se 
presupună că asemenea legende 
sint puse în circulație de cei 
care profită de pe urma origi
nalului gen de turism : proprie
tarii de moteluri și pensiuni clin 
zonele „noii goane după aur" șl 
proprietarii de magazine care 
vînd echipament și unelte cău

tătorilor de aur amatori. în 
ce-i privește pe primii, NEW- 
YORK-TIMES ne informează că 
veniturile lor au atins anul a- 
cesta cote „cel puțin duble", in 
comparație cu cele de anul tre
cut. Cit privește a doua catego
rie, același cotidian american 
observă cu o ușoară umbră de 
ironie că „spre deosebire de a- 
venturierii din urmă cu un veac, 
noii căutători de aur, medici, 
ingineri, fermieri și judecători, 
au grijă să achiziționeze o gamă 
foarte variată, modernă și costi
sitoare de echipament pentru 
căutarea aurului". Magazinele de 
specialitate fac afaceri bune vîn- 
zind costume de cauciuc pentru 
lucrul în apă, detectoare de me
tal, perforatoare electrice, sepa
ratoare ele. Numai in statul Co
lorado, unde este situată vechea 
zonă auriferă Cripple Creek, au 
fost vîndute turiștilor-căutători 
echipament și instrumente pen
tru căutarea aurului în va
loare de aproape 2C0 milioane 
de dolari.

Așadar, dacă zecile de mii do 
turiști-căutători se hrănesc 
cu povestioarele despre pepiia 
lui John Rose ..marc cit o sticlă 
cu whisky", există totuși unii a- 
mericani care au pus realmente 
mina pe un „filon de aur". Prin
tre aceștia din urmă se numără 
și Roy Bolton, proprietarul unei 
obscure case de editură din San 
Francisco. Bolton a editat în 
urmă cu mai bine de un dece
niu un „Manual al căutătorului 
de aur" care a zăcut multă vre
me în depozite din lipsă de cum
părători. Acum, acest „manual" 
a devenit un gen de „besi“-sel- 
ler : a ajuns Ia a treia ediție 
epuizată pe parcursul a numai 
zece luni...

P. N.

poligrafic „Casa Sein teii". K
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