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TELEGRAMĂ

Azi am stat printre oțelari.
Ne-a vorbit, în urmă cu cîteva zile, 

despre ei, tovarășul ing. Ilie Nisipeanu, 
directorul tehnic al Combinatului Side
rurgic Reșița:

„Oțelarii —- ne spunea dînsul •— ne-au 
adus bucuria unui succes deosebit, pro- 
ducînd în primul trimestru cu peste 5 000 t 
de otel mai mult decît pianul stabilit. 
Faptul mai este însoțit și de altele : mic
șorarea procentului de rebuturi cu 0.2 la 
sută fată de cel admis, sporirea indi
celui de utilizare a cuptoarelor Martin cu 
0.2 tone pe metrul pătrat de vatră și zi 
calendaristică. Și acest bilanț ar putea 
continua".

Astăzi, de fapt, vom vorbi despre cîteva 
acțiuni bune pe care a reușit să le între
prindă organizația U.T.M. de la otelărie 
în străduința generală pentru îndeplini
rea angajamentelor.

Ne propunem așadar, ca, mai întîi 
să vorbim sintetic despre acestea :

8 ore pentru o șarjă.
Se poate mai puțin

întrecerea oțelarilor este de neînchipuit 
fără o luptă aprigă cu timpul. Fiecare 
oră smulsă timpului se traduce aici în 
tone de otel. Oțelarii cunosc bine acest 
lucru de seamă.

Ne vorbește pe platforma cuptoarelor 
Martin maistrul Dănilă Pîrvu :

„Noi oțelarii, în anii de experiență do- 
bîndiți în fața cuptoarelor am tras o anu
mită concluzie : sporirea producției de 
oțel este condiționată de scurtarea timpu
lui de elaborare al șarjelor, de creșterea 
greutății acesteia. Rezultatele obținute pe 
primul trimestru demonstrează întru to
tul temeinicia acestei concluzii. La cup
torul 5, de pildă, oțelarii au elaborat u- 
nele șarje în 7 ore și jumătate sau chiar 
în 7 ore. media pe oțelărie fiind de 8 ore 
și 13 minute. Asta a fost unul din facto
rii care ne-a ajutat să realizăm în pri
mul trimestru peste sarcinile de plan cele 
5 000 tone de oțel. Nu înseamnă însă că 
în aceasta direcție nu mai sînt rezerve.

Pornind pe fluxul tehnologic al proce
sului de elaborare al oțelului rezervele 
au apărut și mai evident. Echipe de oțe- 
lari cum sînt cele conduse de Vasile Mo- 
cea, Vasile Rainai și altele executând 
operația de ajustare în tot timpul elabo
rării cîștigă în medie cite 15 minute la 
fiecare șarjă. Aceasta și explică, de altfel, 
de ce colectivele pe care le conduc au ob
ținut cele mai bune rezultate in îndepli
nirea angajamentelor.

Sau să luăm alt aspect. Secția este do
tată cu utilaje care-i ajută pe oțelari la 
încărcarea cuptoarelor. Mai la îndeminâ 
le sînt macaralele rotative. In secție 
există însă și o mașină care are o pro
ductivitate de 5 ori mai mare decit aces
tea. dar care încă nu este folosită la toate 
cuptoarele. Condiții Există. Se cere însă 
mai multă preocupare din partea șefilor 
de echipe, a cadrelor tehnice din secție 
pentru organizarea mai bună a procesu
lui de încărcare a cuptoarelor. AstfeL 
realizărilor - bune dobîndite li se vor a- 
dăuga și altele noi.

Reșița mulțumește 

Hunedoarei

Munca științifică 
în sprijinul 
producției

în cele 23 de cercuri știin
țifice de la Institutul de me
dicină din Timișoara activea
ză 230 de studenți. în actua
lul an universitar studenții au 
realizat peste 80 de lucrări ști
ințifice orientate spre proble
mele majore ale producției. 
Astfel, două colective de stu
denți din anul IV au realizat 
sub îndrumarea catedrei de 
igienă lucrările „Studiul con
dițiilor igienico-sanitare și al 
morbidității la o fabrică de 
conserve", „Studiu privind in
cidența hiperreactivității vaso- 
presorie în rîndul muncitori
lor care lucrează în zgomot 
mare".

Originalitatea temelor a- 
bordate și parcurgerea unui 
bogat material bibliografic 
este probată și de cele 15 lu
crări științifice ale studenți
lor care vor fi prezentate la 
sesiunea de comunicări știin
țifice pe țară.

ION MEDOIA 
profesor

------•------

Concursul viitorilor 
tehnicieni agricoli

Tovarășului N. S. HRVtyCIOVj 
Prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S»
Moscova

Scumpe tovarășe Hrușciov,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dv. de naștere^ 

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romine 
vă transmit dv., eminent om de stat al U.R.S.S. și militant de 
seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, sa
lutul lor tovărășesc și cele mai călduroase felicitări.

Oamenii muncii din țara noastră, nutresc sentimente de pro
fundă stimă și admirație față de marele popor sovietic, care, sub 
conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a Comi
tetului său Central leninist și guvernului sovietic, în frunte cu 
dv., a obținut rezultate remarcabile în dezvoltarea economiei, 
culturii și a științei sovietice, în construcția desfășurată a co
munismului în U.R.S.S.

Poporul romîn cunoaște și prețuiește neobosita activitate pe 
care o desfășurați pentru apărarea păcii, pentru înlăturarea 
primejdiei de război, pentru dezvoltarea relațiilor pașnice cu 
toate statele, fără deosebire de orînduire socială.

Prietenia frățească a țărilor și partidelor noastre, între care 
exisită unitate de păreri în principalele probleme ale contem
poraneității, aduce o însemnată contribuție la cauza unității 
mișcării comuniste și muncitorești mondiale, sub steagul 
marxism-leninismului.

Vă urăm din toată inima, scumpe tovarășe Hrușciov, viață 
îndelungată, sănătate deplină și noi succese în activitatea dv. 
rodnică închinată înfloririi continue a Uniunii Sovietice, victoriei 
păcii și socialismului în lume.

Comitetul Central 
al Partidului 

Muncitoresc Romîn
Consiliul de Stat 

al Republicii 
Populare Romine

Consiliul de Miniștri 
al Republicii 

Populare Romine

Conferirea ordinului 
„Steaua Republicii Populare Romine“ clasa I 

tovarășului N. S. Hrușciov

îndeplinirea angajamentelor luate în 
întrecere de oțelari este strîns legată de 
creșterea indicilor de utilizare a cuptoa
relor. Oțelarii știu bine că aceasta depin
de, în cea mai mare parte, de reducerea 
timpului de reparație a cuptoarelor.

Ni s-a vorbit cu mult respect despre 
rezultatele pe care le-au obtinut în a- 
ceastă direcție schimburile prim-topito- 
1’ilor Vasile Mocea și Iosif Boghy. între 
cei doi — recunoscuți ca maeștri ai repa
rațiilor rapide și de bună calitate — se

dă o adevărată luptă pentru întîietate. 
Unul — Vasile Mocea — are de partea sa 
experiența (e topitor-prim mai vechi); 
celălalt — Iosif, deși mai tinăr (împlineș
te in acest an 28 de ani) este recunoscut 
pentru priceperea sa. pentru pasiunea cu 
care iși însușește tehnica nouă. întrece
rea dintre ei a scos la iveală o experiență 
valoroasă căreia ii sînt proprii cîteva e- 
lemente principale. Și Mocea și Iosif efec- 
tuiază reparațiile in funcție de profilul 
vetrei și numai după ce L-au studiat cu 
multă minuțiozitate. ^Aceasta ne ajută — 
spun ei — să reparăm toate părțile care 
s-au uzat ale cuptorului". Amândoi folo
sesc mașina de împrăștiat la introducerea 
dolomitei in cuptor. Mașina asigură o 
împrăștiere uniformă a ookcxitei pe în
treaga suprafață a vetrei ceea ce contri
buie, evident, și la imbazătățirea calității 
oțelului : amândoi încep întotdeauna în
cărcarea prin introducerea minereului pe 
vatră. „Este o problemă cheie in întreți
nerea vetrelor — spun et Minereul așe
zat pe vatră formează un strat care pro
tejează vatra cir.d se aruncă încărcătură; 
asigura totodată și un regim tehnok>gic 
optim (oțelul elaborat cu imneeu pe va
tră conține mai puține gaze . Și. ca un 
ultim argument al acestei experiențe, iată 
rezultatele: la cuptoarele la care lucrea
ză cei doi prim-topitori s-a realizat, mai 
mult de jumătate cantitate de tone oțel 
dată peste plan in primul trimestru.

După cum am văzut, oțelarii reșițeni 
au o experiență bună în întreținerea ve
trelor, în reducerea reparațiilor la cald, 
întrecerea în care se află cu tovarășii de

MIHAI CARANFTL 
VASILE DINULESCU

CONSTANTIN PRIESCU 
Fotografiile : O. PLECAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Clipe încordate de întrecere. Echipa de forjori condusă de 
Damaschian Leucuș, de la U.C.M.R., executa un lot de pie

se la ciocanele mici.
Foto: O. PLECAM

Nm cinematografe sătești
TG. MUREȘ (de Ia corespon

dentul nostru). — In acest an, 
in 14 comune și sate din re
giunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară au luat ființa noi cine
matografe sătești. De curind.

au fost cineEcate satele Aria, 
Firtănuș, Grebeniș, Goreni, 
Ghinești și altele. In prezent 
în regiune sînt 254 de cinema
tografe sătești.

TIMIȘOARA (de la coresponden
tul nostru).

Duminică, elevii de la școlile 
profesionale și medii tehnice cu 
diferite profile agricole din regiu
nile Crișana, Hunedoara, Oltenia, 

și Banat, câștigători ai fazei regio
nale a concursului „Viitorii teh
nicieni ai agriculturii socialiste", 
s-au întîlnît la Institutul agronomic 
din Timișoara în cadrul fazei inter
regionale. După probele practice 
susținute și răspunsurile date, pe 
primele locuri la profilurile agri
col si horticol s-au clasat reprezen
tanții regiunii Oltenia, la veteri
nară elevii din regiunea Crișana, 
iar in frunte — la mecanizare — 
s-au situat elevii din Banat

PESTRL OTELĂFIILE

PATRIEI

Prin Decret al Consiliului de Stat al R. P. Romîne,- a fost 
conferit Ordinul „Steaua Republicii Populare Române" clasa I 
tovarășului N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., cu prilejul îm
plinirii a 70 de ani, pentru merite deosebite în îndelungata sa 
activitate pusă în slujba socialismului și păcii, precum și în 
întărirea prieteniei romîno-sovietice.

Pentm tinerii cin orașul Brăila 
tn.oei de muncă patriotică, de 
cciectzre a Eerelm vechi, a deve
nit o aeriene cu caracter perma
nent. MociEzați de organizațiile 
L'.TAL, tinerii de Ia Uzina de uri- 
Lzj grm .Progresul*, de la Ș m- 
ceml naval x Mai, ce la Uzina 
Laminorul «i altele, organizează cu 
regularitate, sârtămînd, zile ale 
■cnlectârii metalulci vechi.

— PM la x Mai și 2 Mai, 
-Ziua rineremlni', ne-am angajat 
sâ cckttăm și si trimitem oțeli-
i—Ier patriei cantitatea de 700 de

tene metal vechi, spunea în cursul 
zilei de ieri tor. Ionel Bicoș, se
cretar al comitetului orășenesc 
U.TAL Brăila. Chiar azi noi ne-am 
depășit acest angajament colectind 
cantitatea de S90 tone de fier 
vechi.

In aceeași zi comitetul orășe
nesc U.TAL Brăila a trimis o te
legramă comitetului U.T.NL de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara. 
Telegrama îi vestea pe tinerii hu- 
nedoreni că tinerii din orașul 
Brăila, mobilizați de organizațiile
U.T.M., au colectat cantitatea de

3 So tone metale vechi pe care le 
vor expedia oțelăriilor Hunedoarei.

La numai cîteva ore, în aceeași 
zi, din gara orașului Brăila un 
tren cu 22 vagoane pornea spre 
oțelariile Hunedoarei.

Vagoanele garniturii de tren 
purtau cu ele și cîteva plăcuțe pe 
care stătea scris cu litere majus
cule „Fier vechi colectat de tine
rii din orașul Brăila în cinstea zi
lei de 1 Mai și a „Zilei tinere
tului".

.Vedere parțială a Uzinei de fibre și fire sintetice SăvineștLT. OANCEA

LUCRĂRILE AGRICOLE IN EPOCA OPTIMĂ!

La Școala medie din Sîngiorgiu de Pădure, 
înainte de începerea lecției, scurt control 

al temelor date pentru acasă.

SEMMATEL 

POREMBELE!
In regiunea Galați lucrările 

agricole și, îndeosebi, semănatul 
porumbului se desfășoară in
tens. Colectiviștii și mecaniza
torii, folosind din plin fiecare 
zi prielnică lucrărilor agricole 
în cîmp și capacitatea de lucru 
a mașinilor și tractoarelor dau 
zor pentru executarea semăna
tului porumbului la timpul op
tim și de o calitate superioară. 
Pînă în prezent, raionul Făurei 
s-a menținut in fruntea celor
lalte raioane. Folosind experien
ța dobindită în anii trecuți, co
lectiviștii din acest raion, aju
tați de mecanizatori, au reușit 
ca pînă în seara zilei de 14 a- 
prilie a.c. să pregătească pen

tru însămînțatul porumbului o 
suprafață de 35 642 ha din to
talul suprafeței de 39 800 ha 
planificată. Gospodăriile colec
tive din acest raion și-au în
dreptat atenția și toate forțele 
spre pregătirea terenului pen
tru însămînțarea la timp și în 
condițiile cerute de agrotehnica 
înaintată, a porumbului. Colec
tiviștii de Ic G.A.C. Surdila- 
Greci, oameni harnici, au orga
nizat bine semănatul porum
bului. Ei știu că anul trecut ve
cinii lor din Găiseanca care au 
semănat la timp porumbul, care 
au executat la timp și de bună 
calitate toate lucrările agricole 
cerute de agrotehnica porumbu
lui au avut numai și numai de 
cîștigat. Astfel, de pe suprafața 
de 736 ha pe care au avut-o 
cultivată cu porumb, ei au ob
ținut fn medie 4 014 kg porumb 
boabe la ha, adică cea mai mare 
producție față de celelalte gos
podării colective din raion. Și 
anul acesta ei sînt liotărîți din 
nou să obțină producții sporite 
la ha. Colectiviștii din comuna 
Surdila-Greci au pornit acum 
hotărîți la treabă. în ajutor le-a

venit și organizația U.T.M. care 
a mobilizat pe toți tinerii din 
gospodărie la lucrările agricole 
de pregătire și semănate a po
rumbului.

Cu aceeași însuflețire lucrea
ză la semănatul porumbului și 
colectiviștii din comuna Ciocile. 
Aici lucrează brigada I de trac
toare de la S3I.T. Niculești Jia- 
nu condusă de Ion Soner. Trac
toriștii din această brigadă, toți 
tineri, au hoiărît să lucreze la 
zi-lumină. Aceasta a făcut ca 
pînă la data de 14 aprilie ei să 
însămințeze cu porumb supra
fața de 925 ha din 1 240 pregă
tite. Același lucru se poate spu
ne și despre colectiviștii din co
muna Strimbu care pînă la a- 
ceeași dată semănaseră cu po
rumb 420 ha din cele peste 600 
ha planificate, cit și despre co
lectiviștii din comunele Grădiș
tea, Tătara, Colțea și altele. In 
toate aceste comune și în altele, 
organizațiile U.T.M. manifestă o 
deosebită grijă și răspundere, 
contribuind la efectuarea tutu
ror lucrărilor în timpul optim 
și de cea mai bună calitate.

TLDOREL OANCEA

PLAMATEL

POMILOR
Consiliul agricol regiondl-Cluj a 

prevăzut ca in acest an să se mai 
planteze încă 5 000 de hectare cu 
pomi fructiferi, dintre care 2043 ha 
numai in această primăvară. Plan
tări pe suprafețe mari au fost pre
văzute în raioanele Bistrița (426 ha). 
Gherla (243 ha) Turda (213 ha) .

Pentru buna desfășurare a acți
unii de plantare a pomilor fructiferi 
s-a procurat materialul săditor (gos
podăriilor colective le-au fost repar
tizați peste 138 000 de puieți).

Gospodăriile colective din raionul 
Dej vor planta în această primăvară 
314 ha. In numeroase gospodării 
colective (Negrilești, Simișna, Rus, 
Cițcău etc.) s-au prevăzut să fie 
plantate cite 20—25 ha. Ir. gospo

dăriile amintite, pregătirile au fost 
făcute din timp :

Și la gospodăria colectivă din Rus 
plantările pe toate cele 20 de hec
tare cuprinse în plan au fost termi
nate la mijlocul săptămînii trecute.

Deși aceste gospodării și-au rea
lizat in întregime planul la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, pe întregul 
raion s-au efectuat abia 33 la sută 
din suprafața prevăzută plantărilor. 
In unele gospodării, această lucrare 
întirzie nu numai din cauza 
precipitațiilor atmosferice ci și 
din cauza tărăgănărilor în aș
teptarea unui „timp mai fru
mos". Iată cîteva exemple. La 
G.A.C, din Rugășești din 30 de 
hectare s-au plantat doar 8, la Ci- 
ceu Mihăești deși gropile erau să
pate, plantările au început doar în 
ziua cind i-am vizitat (e adevărat 
că aici sînt condiții ca în cel mult 
cinci zile să se termine în întregime 
lucrarea).

O cauză a acestei rămîneri în 
urmă este și lipsa aprovizionării la 
timp cu puieți.

In întreaga regiune există, de alt
fel, posibilitatea încadrării acestei 
lucrări în timpul optim. Per.tru a- 
ceasta es'.e însă necesară o preocu

pare mai susținută a colectiviștilor, 
La data de 10 aprilie gropile 
erau săpate pe 1720 ha (planificat 
2043 pentru primăvară), iar plantă
rile efectuate pe 29 la sută din su
prafața planificată.

Daca în raioanele Aiud și Turda 
plantările se apropiau de sfîrșit, în 
raioanele Bistrița și Gherla fuseseră 
— la data amintită — efectuate 
doar 7 la sută, respectiv la sută. 
Rămînerea în urmă se explică, în 
primul rînd, printr-o slabă organi
zare a acestor lucrări.

Gospodăriile colective din raioa
nele rămase în urmă, trebuie să-și 
organizeze mai bine munca și să re
partizeze forțele necesare desfășu
rării din plin a plantărilor. In acea
stă direcție tineretul va putea con
tribui substanțial. E necesar ca or
ganizațiile U.T.M. să inițieze acți
uni masive la plantarea pomilor. 
Comitetele raionale U.T.M. vor tre
bui să-și îndrepte atenția asupra 
gospodăriilor mult rămase în urmă, 
ajutînd organizațiile U.T.M. de aici 
în mobilizarea tineretului la exe
cutarea plantării pomilor atît prin 
zile-muncă cît și prin muncă pa
triotică.

T. RUS



ANCHETA 
NOASTRĂ

ÎN RÎNDURILE
UNOR OAMENI 

DE ȘTIINȚĂ

— In ciuda faptului că ne aflăm 
față în față cu directorul adjunct 
al Institutului de fizică atomică, 
vă întrebăm, la început ce cre
deți despre posibilitățile de a lărgi 
resursele de energie altfel decît 
prin energetica nucleară pe bază 
de uraniu ?

—• Independent de orice sursă 
nouă de energie, se poate conta în 
primul rînd pe o ameliorare a ran
damentelor actualelor centrale ter
mice. Datorită progresului realizat 
pînă acum, cu toate că dificultă
țile devin tot mai mari, randa
mentul acestor centrale continuă 
să crească în medie cu circa 2 la 
iută pe an. Randamentul actual de 
40 Ia sută va putea fi astfel ame
liorat, dar nu cu mult.

în schimb, se speră că magrie- 
to-hidrodinamica, un procedeu de 

Iuții nu au ieșit încă din faza de 
laborator.

în ce privește posibilitatea folo
sirii altor surse de energie prima
ră, progresele sînt încă ■ anevo
ioase.

Cît despre energia nucleară de 
fuziune, care va întrebuința drept 
combustibil hidrogenul greu exis
tent în apă, lucrurile sînt astăzi 
puțin avansate, cu toate că cer
cetările care se fac în cîteva locuri 
au atins o anvergură rar întîlnită. 
Este aproape sigur că aceasta va 
constitui soluția următoare a 
problemei energici...

— Care este stadiul actual al 
tehnicii reactorilor nucleari ?

— Astăzi se află în exploatare, 
în 10 țări ale lumii, peste 50 de 
reactori energetici cu o putere to- 

dent că energia nucleară a depă
șit stadiul tatonărilor, intrînd în 
epoca de „expansiune' puternică.

Este interesant faptul că țările 
în curs de dezvoltare, lipsite de 
surse clasice, sînt tot mai intere
sate de folosirea energiei electrice 
de origină nucleară.

Mai sînt însă dificultăți de de
pășit. într-adevăr, într-o anumită 
perioadă recentă, costul centrale
lor atomice s-a dovedit mult su
perior celui aproximat în devize
le inițiale, din cauza obstacolelor 
inevitabile întîlnite în realizarea 
primelor agregate; care cereau cer
cetări suplimentare, modificări de 
proiecte și întîrzieri în construc
ție. Totuși, funcționarea primilor 
reactori industriali a dat rezultate 
deosebit de încurajatoare, obținîn- 
du-șe între altele, o continuitate 
în exploatare mai bună decît cea 

cu puteri de 250—500 mii kW fi
ind din ce în ce mai des întîlniți. 
Cauza stă în prețul mult mai scă
zut al kWh care se obține cu. a- 
ceste mari unități.

în schimb au apărut alte pro
bleme, desigur normale pentru o 
tehnică nouă în perioada de.evo
luție rapidă. Astfel, țările cu cel 
mai important aport în acest, do
meniu, U.R.S.S., S.U.A. și Anglia, 
au folosit pînă azi două tipuri 
principale de reactori nucleari. 
Primul, denumit uraniu îmbogățit- 
apă-apă, folosește drept combus
tibil uraniu cu . un conținut mai 
ridicat în izotopul fisionabil 
U—235, decît cel natural, în timp 
ce apa este întrebuințată atît pen
tru preluarea căldurii degajate în 
reactor, cît și ca mediu de înce
tinire a neutronilor. Al doilea tip 
arde uraniu natural, este răcit cu 

mulți factori tehnici și economici. 
In plus, încercări incomplet 
fondate sînt 'cu totul de evi
tat în acest domeniu Unde 
cheltuielile de investiții pentru o 
mare centrală atomo-electrică, mai 
ales de un tip nou, sînt foarte ri
dicate.

Această problemă a îmbrăcat în 
ultimul timp aspecte noi prin pro
gresele realizate în domeniul reac
torilor fără moderatori care func
ționează cu neutroni de energie 
mare așa cum rezultă ei din reac
țiile de fisiune nucleară.. Reacto- 
rii cu neutroni rapizi au proprie
tatea remarcabilă de a-permite în 
principiu utilizarea completă- a u- 
raniului și nu numai a izotopului 
235 al acestuia ca în cazul reac
torilor cu neutroni lenți. în para- 

este realizabilă prin aceea că 
reactorii cu neutroni lenți produc 
ei înșiși plutoniu în .Cantități va
riate, însă totdeauna mai mici de
cît materialul fisionabil pe care îl 
consumă. în consecință, acestora 
li se cere astăii să satisfacă pe 
lîngă multe alte cerințe tehnice-e- 
conomice și pe aceea de a fi buni 
„converteri" de uraniu în pluto
niu. Reactorii cu uraniu natural- 
grafit-gaz îndeplinesc într-un mod 
rezonabil acest deziderat, dar exis
tă și tipuri superioare din' acest 
punct de vedere, în frunte situîn- 
du-se reactorii cu uraniu natural 
și apă grea. Aceștia au fost mai 
puțin dezvoltați pînă acum din 
cauza costului ridicat al apei greb
le. Este ceea ce a condus în ulti- 
'ma vreme la concentrarea efortu-

RESURSELE ENERGETICE ALE VIITORULUI
■I cum o sută și cîțiva ani, 15 la sută din energia 

de care dispunea omenirea o constituia forța 
musculară a oamenilor, 79 la sută —. forța fizică 
a animalelor și abia 6 la sută — energia pro
dusă de roțile hidraulice, morile de vînt și ma-

* șinile cu aburi. Astăzi, ponderea efortului uman 
și a forței fizice a animalelor nu reprezintă în 

balanța energetică decît aproximativ 1 la sută. Un rezultat 
uluitor pentru un singur secol, din mileniile de istorie 
umană!

Dintre combustibilii utilizați astăzi, în ordinea importan
ței în balanța energetică a lumii, pe primul loc se situează 
cărbunele. Urmează petrolul și produsele petroliere — „au
rul negru" — combustibilii vegetali, gazele naturale și, în 
sfirșit, energia apei — „aurul alb".

Omenirea consumă în zilele noastre cantități de energie 
care altă dată păreau de domeniul fantasticului. Și nevoile 
cresc. Există încă rezerve de combustibile pentru multe de
cenii. Cu toate acestea, va veni și vremea cînd combustibilii • 
folosiți astăzi vor ajunge „la fundul sacului".

Și, ce se va întîmpla atunci ?
Nu sîntern noi cei care punem pentru prima oară această 

întrebare. Mințile febrile ale oamenilor de știință lucrează 
de mult pentru a da un răspuns.

De pe acum e limpede cine va lua locul „cărbunelui ne- 
gru“ și al „cărbunelui alb" care furnizează astăzi — și vor 
mai furniza multă vreme — omenirii energia necesară. Ca 
un arc încordat care așteaptă să fie destins, stau în așteptare 
nucleul atomic, forțele colosale și temperaturile uriașe de 
sub scoarța pămintului. Există de asemenea „cărbunele al
bastru" — forța mărilor, există „cărbunele galben" — ener
gia razelor solare, există energia înmagazinată în păturile 
înalte electrizate ale atmosferei, există energia radiațiilor 
cosmice. $i, in sfirșit există •—- în stadiul ipotezelor și expe
riențelor — multiple posibilități noi de transformare directă 
a energiei chimice sau termice in energie electrică, ceea ce 
înseamnă o folosire mult mai rațională a ei.

Arcul e încordat. Treptat, omenirea învață si-i descătu
șeze forța Urmașii lui Prometeu — savanțu zilelor noastre 
— pregătesc o eră de neînchipuite transformări, o era de 
grandioasă frumusețe.

Cum se desfășoară această pregătire ? Care sînt premizele 
ei actuale și care sînt rezultatele — așa cum pot fi ele in- 
trevăzute astăzi ?

transformare directă a energiei 
termice în energie electrică, prin 
intermediul unui jet de plasmă a- 
runcată într-un cîmp magnetic, 
va avea un randament energetic 
de cel puțin 50 la sută. Același 
randament este așteptat și din 
partea noilor pile electrice de com
bustie, care transformă energia 
chimică direct în curent electric ; 
noi catalizatori, dcscoperiți în ul
timul timp, permit funcționarea a- 
cestora la puteri considerabil su
perioare pilelor electrice cu care 
sîntern obișnuiți de multă vreme. 
Totuși nici una dintre aceste so-

Cu aceste întrebări ne.-am adresat mai multor savanți.
Vom încerca să deschidem astfel o fereastră spre viitor, 

spre visuri pe care știința le preface în realitate.
Astăzi, ne vorbește: prof. univ. FLORIN CIO- 

RESCU, membru corespondent al Academiei R. P. Romine, 
director adfunct al Institutului de fizică atomică.

Vedere de pe Șos. Ștefan cel Mare

Nu vă grăbiți, nu ne 
îilăm într-o cabină a 
ladio televiziunii, nici 
n „laboratoarele" de 
'ucru ale „Electrecor- 
iului". Sîntern la Insti
tutul de limbi străine 
de pe lingă Universi
tatea din București, în 
laboratorul fonetic. 
Tehnica înaintată a în- 
'ocuit modul „mește
șugăresc", de însușire 
1 limbilor străine. Aici, 
’n laboratorul fonetic 
sîntern puși față în 
față cu această tehni
că. Șeful laboratorului, 
tov. ing. Adrian Ster- 
ing, ne dă explicațiile 
de specialitate. Facem 
astfel cunoștință cu in
teresantele săli de stu
diu, în care aparatura 
tehnică complicată cre
ează o ambianță cu to
tul deosebită de aceea 
1 obișnuitelor săli de 
:tirs și seminarii. La
boratorul fonetic cu
prinde : cinci cabine 
de studiu individual 
loiale iiecare cu cite 
in magnetofon cu 
două piste de înregis
trare, legate de masa 
de intercepție de l.a 
cabina operatorului 
(cadrul didactic sau 
personal ajuiător) ; 
două săli comune pen
tru grupe de 14, 15
îtudenți, unde se trans
mit la megafon înre
gistrări, se fac exerci
ții ce pot fi înregis
trate, retransmise și 
iiscutate sub îndruma
rea cadrelor didactice. 
Foarte importantă pen
tru aplicarea noilor 
metode auditive este 
și existența foneticii. 
Cuprinzîhd mai multe 
metode de studiu al 
limbilor străine, impri
mări ale unor piese de 
teatru, poezii, lecturi 
literare, lucrări muzi
cale — fonoteca, în 
tontinuă dezvoltare, a- 
figură un material tot 
mai bogat. Mai trebuie 
menționată și preocu
parea pentru folosirea 
metodelor vizuale în 
scopul însușirii temei
nice a limbilor străine. 
Sala de semicabine 
este dotată cu un apa

rat de proiecție care va 
permite proiectarea u- 
nor filme în limbi stră
ine, obligînd studenții 
să efectueze traduceri 
directe prin ascultarea 
benzii sonore și urmă
rirea paralelă a imagi
nii.

Acesta este prezen
tul laboratorului. Dar 
el are de acum și un 
viitor : laboratorul se 
dezvoltă continuu. In 
prezent, este în curs 
de amenajare o sala 
de tip perfecționat cu 
semicabine în care 
studenții pot lucra atît 
individual cît și în co
lectiv 1 pe două părți 
ale mesei cu micro
foane se află 12 semi
cabine avînd fiecare

Vă prezentăm 
laboratorul fonetic 

al Institutului 
de limbi străina

rite un magnetoton i 
de la. masa de coman
dă profesorul poate co
munica cu iiecare stu
dent în parte, poale 
asculta exercițiile sale, 
îi poale recomanda 
programul de studiu 
și-i. atrage atenția asu
pra greșelilor făcute și 
totodată poate lucra 
în colectiv. Un intere
sant aparat este în 
studiu. Este vorba de 
o inovație privind rea
lizarea unui traducător 
vizual cu ajutorul e- 
cranelor a două televi
zoare. Un astfel de 
aparat va îmbina me
toda auditivă și cea 
vizuală avînd maxi
mum de eficiență în 
controlul corectitudinii 
însușirilor limbilor 
străine.

In încheierea vizitei, 
tov. eoni. Clara G.

Ne vorbește prof. univ.
FI. Ciorescu

membru corespondent al

tală de circa 3.000 mii kW, din
tre care 12 unități totalizînd peste 
650 000 kW, au intrat în func
țiune în ultimele 18 luni. In mo
mentul de față, se află în cons
trucție alți 40 reactori energetici 
cu o capacitate de 7 000 mii kW, 
astfel că — în 1968 — puterea 
nucleară instalată va întrece 10 
milioane kW și pare probabil ca 
— în 1970 — aceasta să atingă 
15 milioane kW. Este, deci, evi-

Chiosa, șefa secției 
metodologie, ne-a dat 
cîteva explicații supli
mentare despre folosi
rea metodelor tehnice 
moderne în sprijinul 
însușirii limbilor stră
ine :

„Folosirea noilor 
mijloace tehnice — în 
speță a înregistrărilor 
pe bandă de magneto
fon, precum și a dife
ritelor forme de îndru
mare și control prin 
radio ale profesorului 
— se dovedește cu 
mult superioară. Ea 
pune la baza însușirii 
'imbii străine studiul 
individual; prin înre
gistrări, studentul are 
posibilitatea de a exer
cita un autocontrol 0- 
biectiv, iar pe de altă 
parte este suprave
gheat direct de cadrul 
didactic. Apoi, mode
lul vorbirii corecte a 
limbii respective poate 
fi utilizat cu mai multă 
eficiență, deoarece stu
dentul poate asculta 
de mai multe ori lec
tura textului imprimat 
pe bandă. Paralel cu 
intensificarea studiului 
individual al studenți
lor se îmbunătățesc șl 
formele de predare, 
control și îndrumare 
ale cadrelor didactice / 
eliberate de o serie de 
activități mecanice, ele 
se pot concentra cu 
mai multă eficacitate 
spre controlul și în
drumarea calității în
sușirilor cunoștințelor 
teoretice și practice.

Ne aflăm desigur a- 
bia în faza de început. 
Odată cu experimen
tarea primelor labora
toare fonetice puse în 
funcțiune, secția noas
tră efectuează cerce
tările teoretice nece
sare pentru a alcătui 
metode de studiu spe
cifice studenților noș
tri".

...Am părăsit labo/a- 
torul fonetic al Institu
tului de limbi străine, 
însoțiți de aceleași cu
vinte : „Atențiune, im
primăm 1“

M. FLORIAN

Academiei R. P. Romine,

prevăzută la început, o putere 
specifică mai mare și un grad de 
folosire a combustibilului nuclear 
mai înalt.

Pe această bază, oamenii de 
știință au o mare încredere în vii
torul energeticii nucleare ceea ce 
a și condus la avîntul actual, do
vedit de cifrele de care aminteam. 
O caracteristică esențială, care se 
deduce din aceste cifre, constă în 
creșterea puterii unitare, reactorii

Intr-unui din laboratoarele 
de chimie ale Universității 

clujene.
Foto: E. COJOCARURĂSPUNDEM LA SESIZĂRILE TINERILOR

Ștefan D. Șt. comuna Zemeș 
raionul Momești:.

C.L.D.C. Bacău ne-a infor
mat că a luat măsuri ca libră
ria din Zemeș să fie aprovizio
nată în permanență cu articole 
necesare de papetărie în raport 
cu cerințele cumpărătorilor.

Un grup de muncitori de la 
I.R.I.L. Caransebeș

Conducerea IPROFIL Balta 
Sărată ne-a informat că în 
urma sesizării, I.R.I.L. Caran
sebeș a organizat ținerea exa
menelor de absolvire a cursu
rilor de calificare, în baza că
rora se vor elibera certificat 
de muncitor calificat, cursanți- 
lor care obțin calificative co
respunzătoare. 

bioxid de carbon, iar neutronii 
sînt încetiniți în blocuri de gra
fit. Acești reactori, reconstruindu- 
se de mai multe ori, au ajuns la 
forme perfecționate care au para
metri de funcționare mai buni de
cît primele unități și, evident, au 
devenit tot mai ieftini, pe măsură 
ce industria s-a adaptat la rezol
varea problemelor tehnice respecti
ve. în același timp însă, s-au pu
tut stabili mai bine și limitele a- 
cestor tipuri ; iar întrebarea care 
se pune este dacă soluțiile pe care 
s-a mers pînă acum au fost bine 
alese. Problema este deosebit de 
grea mai ales că la rezolvarea ei 
trebuie să se țină seama de foarte

M. Ancuța — comuna Opri- 
șor.

Sesizarea dv. a fost justă. 
Biroul comitetului raional 
U.T.M., în colaborare cu consi
liul raional U.C.F.S., au luat 
măsuri pentru desfășurarea 
întrecerilor sportive la disci
plinele prevăzute, iar materia
lul sportiv al asociației a fost 
pus la îndemîna tinerilor.

Au fost luate măsuri ca în 
comuna Oprișor și în celelalte 
comune din raion să se orga
nizeze competiții sportive.

Cornel H. — Blaj
Posibilitățile de organizare 

a timpului liber al tineretului 
precum și a manifestărilor 

lei cu producerea de energie acești 
reactori livrează un combustibil 
nou sub forma unui element tran- 
suranian, plutoniu — 239, ale că
rui nuclee fisionează ca și ale u- 
raniului 235. Pe această cale, re
zervele de energie utilizabilă din 
zăcămintele de uraniu cunoscute 
vor crește cu cel puțin doua or
dine de mărime.

Pînă atunci va fi nevoie nu nu
mai de găsirea soluțiilor industria
le pentru reactorii rapizi, azi încă 
în faza experimentală, dar și de 
acumularea de mari cantități de 
plutoniu necesare pentru punerea 
lor în funcțiune. Ultima condiție

cultural artistice, vor fi mai 
mari, deoarece în curînd va fi 
dată în folosință în orașul 
Blaj casa de cultură, care va 
fi înzestrată cu toate mijloa
cele necesare unei activități 
culturale cît mai variate și 
bogate.

Chirculescu Nicolae — Vul
can, regiunea Hunedoara

Cele sesizate de dv. s-au do
vedit juste. Pentru abaterile 
săvîrșite operatorul Vlăduț 
Dumitru a fost sancționat de 
către întreprinderea cinema
tografică Oltenia. In urma 
măsurilor luate, activitatea ci
nematografului din comuna 
Dobrița s-a îmbunătățit. 

rilor pentru găsirea unor metode 
mai ieftine de separare a apei gre
le din apa, naturală.

După cum vedeți, perspectivele 
perfecționării reactorilor, nucleari 
energetici sînt deosebit de largi, 
insă în același timp, căile progre
sului lor din punct de vedere teh
nologic sînt suficient de bine pre
cizate pentru a putea susține că' 
cel puțin 90 de ani .de acum îna
inte contribuția centralelor atomo- 
electrice în balanța energetică a 
lumii va precumpăni după părerea 
mea asupra altor soluții noi ale 
problemei energiei.

Turneul Teatrului 
din Baia Mare

Recent colectivul Teatrului 
de stat din Baia Mare a pre
zentat la Calafat, în regia lui 
Marius Popescu piesa „Se cau
tă un vinovat" de Marcel 
Ayme. Virulența criticii dra
maturgului la adresa justiției 
burgheze a fost subliniată în 
spectacol atît de actori cit și 
de scenografie. Dintre inter- 
preți cităm: Costică Iliescu, 
Virgil Fatu, Larisa Stase Mu- 
reșan, Ion Săsăran, George 
Bassun etc.

(Urmare din pag. I-a)

la Hunedoara a îmbogățit această expe
riență cu un element nou și deosebit de 
valoros. Aflate în întrecere cele două ce
tăți ale oțelului își împărtășesc reciproc 
experiența în muncă. Oțelarii hunedoreni 
au rezolvat nu de mult o foarte impor
tantă problemă tehnică — sudarea vetre - 
lor cu strat gros superficial ars. Inginerul 
Kurt Gillch de la Reșița împreună cu doi 
maiștri a lucrat timp de două săptămîni 
Ia Hunedoara alături de Eroul Muncii 
Socialiste, Ștefan Tripșa și Aurel Stanciu 
pînă au deprins felul cum se aplică a- 
ceastă metodă. S-au întors apoi la Reșița 
și au aplicat-o împreună cu tovarășii lor 
de muncă. Rezultatul: în ultimele două 
luni timpul de executare a reparațiilor 
la cald s-a redus cu peste 50 la sută. 
(Sporul de oțel obținut prin această me
todă este de cîteva sute de tone).

Laudă calității
De la serviciul planificării aflaserăm 

rezultatele obținute de oțelari pe primul 
trimestru al anului. Cifrele erau grăitoa
re. Productivitatea muncii depășită cu 
4,5 la sută, cantitatea de oțel realizată si- 
tuîndu-se peste prevederi. Numai în 
dreptul a doi indicatori se afla înscris 
„sub cifra planificată**, acolo unde de 
fapt sînt înregistrate declasatele și rebu
turile.

în primul trimestru din cele peste 1 200 
de șarje elaborate numai, una singură a 
fost declasată, ceea ce înseamnă, de fapt, 
un procent minim față de 0,4 la sută cît 
este admis. Cantitatea de rebuturi a scă
zut cu 0,2 la sută față de cea permisă. 
Dacă adăugăm și faptul că în primul tri
mestru oțelarii au respectat mai bine 
planul sortimental (realizat în proporție 
de 97 la sută) eforturile pentru îmbună
tățirea calității apar și mai evidente.

Operativitate
în prima decadă a lunii ianuarie în oțe- 

rie s-a înregistrat, o răminere în urmă în 
îndeplinirea sarcinilor de plan. Deși în 
planurile de muncă ale comitetelor 
U.T.M. de secții erau fixate alte obiecti

ve în toate adunările generale a fost dez
bătută această problemă : ce pot face ti
nerii pentru recuperarea rămînerii în 
urmă ? Cadrele tehnice (maiștri, ingineri, 
tehnologi) au fost invitate pentru a ie 
vorbi tinerilor despre căile de scurtare a 
duratei de elaborare a șarjelor, despre 
calitatea reparațiilor etc. Stabilirea unor 
măsuri practice (despre unele vom vorbi 
în continuarea reportajului) a făcut ca a- 
portul tinerilor în producție să crească. 
Rezultatul a fost acela că pînă la sfîrși- 
tul lunii oțelarii au recuperat rămînerile 
în urmă și au și depășit planul de pro
ducție.

O acțiune asemănătoare a fost între
prinsă și în luna martie. în toate adună
rile generale U.T.M. a fost pusă din nou 
în discuție o singură problemă : reduce
rea consumurilor specifice pe tona de 0- 

Colocviu pe platforma cuptoarelor
țel. Și, firește, acțiunea stă mai departe 
în atenția oțelarilor.

Activitatea organizației U.T.M. în re
zolvarea unor astfel de probleme nu se 
rezumă numai la adunările generale. E- 
xistă aici o bună practică în desfășurarea 
unei activități permanente, zi de zi, pen
tru îndeplinirea sarcinilor de producție. 
Membrii comitetului U.T.M. se interesea
ză zilnic de rezultatele pe care le obțin 
tinerii în muncă ; ei obișnuiesc să parti
cipe la predarea schimburilor pentru a 
afla care este situația îndeplinirii planu
lui pentru ca, în funcție de aceasta, să 
poată interveni la timp. Este concludent 
în această privință următorul exemplu. 
Schimbul condus de Constantin Mitră- 
chescu, a avut nu de mult o rămînere în 
urmă față de grafic. La terminarea 
schimbului secretarul organizației U.T.M., 
împreună cu maistrul, a organizat o dis
cuție cu tinerii din această echipă. N-a 
fost greu să se afle că principala cauză a 
rămînerii în urmă era slaba organizare a 
locului de muncă. Indicațiile date de 
maistru fiecărui tînăr. urmărite îndea
proape și de organizația U.T.M., s-au 

concretizat prin rezultate care au situat 
echipa la nivelul celorlalte schimburi.

Răspuns pe_loc oricărei 
întrebări

Ni se par, de asemenea, demne de reți
nut și studiat următoarele : Se întîmpla 
foarte des ca unul sau altul dintre tineri 
să-1 caute pe maistru sau pe inginer :

— Spuneți-mi vă rog ce înseamnă...
Și urma un termen tehnic, o noțiune 

tehnică pe care el o întîlnise într-o carte 
de specialitate. Uneori găsea pe cineva 
care să-i explice, alteori nu. Și cum co
mitetului U.T.M. din secție, sesizat de a- 
cest lucru, problema nu i s-a părut de loc 
lipsită de importanță ea și-a găsit o rezol
vare fericită. S-a hotărît împărțirea tu

turor tinerilor din oțelărie în grupe de 
consultație de care să răspundă cîte unul 
din inginerii și maiștrii oțelăriei.

Pusă numaidecît în practică ideea s-a 
dovedit fără întîrziere utilă producției. 
Tinerii au venit la „profesorii" lor nu nu
mai cu întrebări teoretice, din literatura 
tehnică pe care o citeau ci și cu probleme 
concrete de muncă, în momentele în care 
de ceva din ceea ce făceau ei nu erau pe 
deplin siguri.

— Da, ne spune Dănilă Pîrvu, secreta
rul organizației U.T.M. însă problema se 
pune și așa : are cine să dea lămuriri dar 
ce facem cu cei care nu studiază și deci 
nu vin să le ceară ? Să vedeți ce-am fă
cut. Era aici un topitor tînăr, acum de 
vreo cîteva săptămîni a plecat, la o școa
lă, Dumitru Onofrei. într-o zi, pentru că 
eu trebuia să merg imediat la alt cuptor 
i-am spus :

— Arunci tu, în cuptor 300 de kg de 
mangan!

Nerespectînd indicațiile date de a în
cărca cuptorul cu întreaga cantitate de 
mangan — oțelul a ieșit cu procentul de 
mangan la limita inferioară,

L-am chemat

— Tu știi, i-am zis, ce influență are 
feromanganul în oțel ?

S-a bîlbîit.
— Hai cu mine la bibliotecă !
Am ales cea niai simplă carte de teh

nologie a fabricării oțelului și i-am spus, 
de data asta, ca maistru :

— Uite, vineri să vii și să-mi spui la 
ce concluzie ai ajuns.

Vineri a venit și după ce mi-a explicat 
toată teoria manganului în componența 
oțelului a recunoscut că greșise și că asta, 
firește, acum cînd știe despre ce e vorba, 
n-o să se mai repete.

Ceva asemănător s-a întîmplat și cu 
Ion Bătrînca și ou alții. Ca secretar al 
organizației U.T.M. am povestit toate a- 
cestea celorlalți maiștri din secție și i-am 

rugat să procedeze la fel ori de cîte ori 
va fi nevoie. Și a dat rezultate.

Cea mai bună șarjă
Nu se poate spune precis cine a produs 

această șarjă. Poate Ion Văduva sau poa
te Vasile Rainai...

Comitetul U.T.M., pentru îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale ale tinerilor 
oțelari. a organizat un concurs „Cine știe 
meserie, răspunde*'. Astfel de concursuri 
— e drept — au mai fost organizate. 
Noutatea celui din urmă era că organi
zatorii au hotărît ca la el să ia parte toți 
oțelarii tineri (altădată concurenții erau 
„aleși** dinainte).

Au început pregătirile. Un colectiv de 
ingineri a elaborat tematica, a recoman
dat bibliografia, a acordat consultații 
concurenților în timpul pregătirii.

Și iată ziua concursului. în sală sînt 
prezenți zeci de tineri oțelari. Exami
natorul, în loc să poftească concurenții 
pe scenă, adresează următoarea întreba
re : ..Cine vrea să răspundă*'. Cum toți 
tinerii erau pregătiți, studiaseră temei

nic cărțile de specialitate, și-au expri
mat dorința toți. Să urci zeci de concu- 
renți pe scenă — nu era posibil. Atunci 
s-au numit șase concurenți (de la fie
care cuptor cîte unul) și s-a stabilit ca 
acolo unde aceștia se „împotmolesc" să 
răspundă sala. Concursul a devenit ast
fel o verificare serioasă a cunoștințelor 
profesionale ale fiecărui tînăr oțelar.

Examinatorul (un om absolut impar
țial — tehnologul secției) după ce a co
municat rezultatul final al concursului 
(cîștigător Ion Văduva) a remarcat că, 
totalizate la un loc, răspunsurile concu
renților ar putea constitui „cea mai bună 
șarjă" a anului. Remarca era de fapt 
un adevăr. în cele peste 1200 de șarje 
elaborate, în primul trimestru al anului, 
una singură a fost declasată !

Invitație la un schimb 

de experiență
Aminteam la început de experiența e- 

chipelor de oțelari conduse de tinerii 
prim topitori Vasile Rainai și Iosif Bo- 
ghi în scurtarea duratei de elaborare a 
șarjelor, în întreținerea și repararea 
cuptoarelor. Experiența bună există fără 
îndoială și in cadrul altor echipe de oțe
lari. Ea însă nu este suficient cunoscută, 
nu este însușită și aplicată de toți.

Iată de ce considerăm util să sugerăm 
organizației U.T.M. inițierea unor ase
menea schimburi de experiență care să 
înlesnească tinerilor să pătrundă cît mai 
adînc în tainele muncii de oțelar. O pri
mă temă ar putea fi. de pildă cunoaș
terea metodei de sudare a vetrelor cu 
strat gros superficial ars. Tehnica 
scurtării duratei de elaborare a șarjelor, 
respectarea regimului termic în cuptor 
iată alte teme posibile. Există aici oțe
lari care stăpînesc bine, una sau mai 
multe din aceste operații și procedee. E- 
fectul practic ar fi și creșterea conside
rabilă a numărului de tineri oțelari care 
ar obține și și-ar păstra titlul de evi
dențiat în întrecerea socialistă.

★
în articolul, viitor vom vorbi despre 

înfăptuirile colectivului de laminatori ai 
Reșiței.

Turneul Teatrului din Baia 
Mare in regiunile Oltenia și 
Argeș a început cu spectaco
lele de la Calafat și a fost ur
mat de alte spectacole la Cra
iova, Caracal, Tr. Măgurele, 
Pitești. Va continua la Dră- 
gănești Olt, Drăgășani, Rîm- 
nicu Vîlcea etc.

Flori de primăvară



„Fata fără zestre" de Ostrovski— recenta premieră a Teatrului National 
din Cluj. In fotografie : actorii Silvia Popovici si Marin D. Aurelian.

Foto: ION MICLEA
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REPORTAJUL LITERAR
SI exigenta actualității

NICHITA STĂNESCU

I runzișuri
Se-apropie aniversarea frunzelor lovite de ploaie, 
amintirea Întâmplărilor mele 
vine din viitor, nu din trecut.
Deci spun : se vor dărima mari irînghii de ploaie 
prin aerul umed care ne-a-niășurat 
inserările.

Inimă, inimă, planetă misterioasă, 
suilete, suilete, aer prin care se-apropie 
imaginile tale tandre, puțin fluturate 
de respirația mea.

Se-apropie aniversarea frunzelor lovite de ploaie, 
aniversarea pietrelor de caldarîm în care 
potcoava lunii va izbi, cind voi trece ridicat în șa, 
aniversarea bicicletelor rezemate de zid, aniversarea 
numerelor de licean purtate la minecă, 
aniversarea tuturor verbelor care 
fin in dinții literelor 
dorințele, dragostea...

Inimă, inimă, planetă misterioasă 
pe care mi-ar fi plăcut să trăiesc și să mor.

GHEORGHE TOMQZEI

Noapte .
Ca să pot dormi 
am nevoie de un Întreg oraș.
Na mă pot ghemui în spiralele somnului 
lipit de podeaua mansardei, 
eu intru în somn ca in mare scafandrii, 
însoțit de nave de cercetări 
și de mari rezervoare de oxigen și singe ; 
îmi fixez cablurile memoriei în adine 
și populez nisipurile veșnice cu imaginile 

prietenilor mei, 
cu vocile lor 
și așa 
sînt gata de înfruntarea cu visele
— cu cele nocturne, fiindcă singurele în care cred 
sînt cele de peste zi !
Ca să pot dormi 
am nevoie de un oraș, 
am nevoie de toate străzile, piețele, stadioanele 
și gările lui.

...De statui 
de care să-mi reazim fruntea 
și de iîntîni !

Interlocutorul nostru, cunoscut pen
tru bogata sa activitate reportericească, 
are sub tipar un amplu eseu despre 
construcția socialistă a Moldovei in
titulat „Arpegii la Șiret". Pornind de 
la experiența acestei ultime cărți Paul 
Anghel a răspuns interviului solicitat 
pe tema amintită în titlul rubricii noa
stre.

1. înțelegem actualitatea, în repor
taj, nu numai ca oglindire a realității 
imediate a peisajului economic și so
cial, ci și ca reflectare a gîndirii omu
lui contemporan. Ce ne puteți spune 
în acest sens ?

2. Cum vedeți raportul dintre cerin
ța reportajului de a opera cu datele 
exacte ale realității și nevoia de a ge
neraliza ?

3. Reportajul implică adesea și ideea 
de senzațional, spectaculos : o consi
derați obligatorie ?

4, Ce ne puteți spune despre mij
loacele literare specifice reportajului 
literar contemporan ?

1) Obligatoriu, reporterul se 
află în condiția unui dialog, a 
unui pasionant dialog contempo
ran, cu contemporanii lui. El dis
cută fapte istorice și, luînd di
mensiunea exactă a faptelor, re- 
compunînd adică imaginea fapte
lor cu mijloacele literaturii, re
porterul așează faptele în semni
ficațiile de care ele țin, operînd 
deci cu judecăți istorice. Din fa
milia mare de reporteri, în care 
îi includ în primul rînd pe 
Tacit și Miron Costin, apoi pe 
Amundsen, Nansen, Stanley, Li
vington, La Perrouse, Geo Bog- 
za, Egon Ervin Kiss, rubede
niile mai apropiate ale re
porterului contemporan mi se par 
a fi mai ales ultimii, cronicarul- 
reporter, omul investigației isto
rice, creatorul de opinie publică 
vie. El informează, e prima lui 
obligație, dar mai ales discută, 
propune adică judecăți de valoa
re în ordinea fenomenelor coti
diene și are, deci, obligația de a 
converti — în măsura talentului! 
— opinia cotidiană în opinie is
torică, în conștiință istorică ac
tivă. Nu e oare aceasta și o tră
sătură de răspundere a scriitoru
lui în general ? Desigur ! Dar re
porterul lucrează cu faptul viu, 
modificările în conștiință pe care

le scontează — prin dialogul Iul 
cu cititorii — țin de realitatea 
imediată, angajînd — imediat! — 
poziția cititorului față de această 
realitate, față de viața însăși. E 
o disociere care ține de condiția 
reporterului ca om public. îmi 
cereți să mă refer la propria ex
periență. Cum am operat eu în
sumi cu această exigență ? în 
noua carte, „Arpegii la Șiret", dis
cut practic lucruri cunoscute, con
strucția socialistă din Moldova de 
azi, familiară cititorului prin par
ticiparea directă la această con
strucție și prin cronica din pre-

LA MASĂ
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sa cotidiană. Evident, spațiul in
formației propriu zise, al repor
tajului de recompunere literară a 
faptului, este restrîns. Am fost 
obligat să-1 invit pe cititor la o 
discuție asupra sensurilor con
strucției și, implicit, să încerc un 
reportaj-eseu. Faptul, informația, 
cultura cititorului, sînt elemente
le acestui dialog, care își propu
ne ca țintă ridicarea la o cuprin
dere mai amplă a unui tablou 
istoric. Discut cu trecutul, discut 
cu prezentul, discut cu oamenii 
pe care îi cunosc și pe care — 
adesea — îi interpelez direct. Fără 
a proceda eliminativ, consider că 
reportajul-eseu este un gen 
de sinteză, a cărui eficiență este 
dictată tocmai de elementele dis
cutate mai sus.

2) Este vorba, după cît înțeleg, 
de personalitatea reportajului atît 
de legat de presă, de eveniment, 
de cotidian. Mi se pare însă că 
reporterul, luînd fotografia clipei 
— și nu numai fotografia ! — rea
lizează practic un document. Cînd 
am scris „Victoria de la Oltina"^ 
am avut în chip special ambiția 
de a construi documentul exis
tenței unui sat colectivist dobro
gean, în cuprinderea unui an, un 
an anume, 1961. Anul a zburat^ 
chiar mai iute decît volumul s-a

putut tipări. La apariția lui, în 
1962, multe dintre datele cărții 
deveniseră de-acum perimate, în- 
tr-o concurență cu viața la care 
nici o carte nu poate rezista. 
Mulți dintre colectiviști au mo
dificat datele cu creionul, în pa
gina tipărită, actualizîndu-le — 
dacă putem spune așa. Operație 
zadarnică ! Aceleași pagini ar tre
bui înnegrite, an după an, fiindcă 
la seria precedentă de fapte se 
adaugă mereu altele, ținînd de 
însuși ritmul vieții noastre. Este 
vorba, desigur, despre datele ex
terioare, despre aparatul docu-

DE LUCRU
mentar propriu-zis, cel care ofe
ră un reper istoric, dar nu și ca
litate literară, tipicitate. Cartea 
rămîne durabilă în măsura în 
care reușește să fie o imagine ar
tistică a clipei, emancipîndu-se 
din eveniment, clădindu-se ca do
cument spiritual despre oameni 
și despre viața lor. Această a 
doua verificare a „Victoriei de la 
Oltina" este bineînțeles deschisă...

3) Senzațional ? Mai curînd 
semnificativ, inedit, deci alegerea 
faptului cu cele mai ascuțite vir
tuți expresive. E o chestiune de 
unghi și de tehnică. Pentru Geo 
Bogza, spre exemplu consuma
rea unui măr în Munții Apuseni 
— vezi „Țara de piatră" — devi
ne un fapt de ordinea senzaționa
lului absolut, ca și — să zicem — 
un gheizer în Sahara sau un eu- 
calipt la Pol. Pentru același, de
lectarea cu un pahar de suc de 
roșii înseamnă o excursie cosmică, 
ocolul universului într-o secun
dă, gest suprem echivalînd cu a- 
pariția ființei superioare — Omul. 
Există și o altă tehnică a senza
ționalului, pornind de la unghiul 
diurn, care presupune epurarea 
semnelor de exclamare, concen
trarea la fapt, scrupulul dimen
siunilor riguros exacte din care 
țîșnesc totuși dimensiunile mari.

„MAEȘTRI M SENULUI SCURF4
Aflată la a patra emi

siune, rubrica televi
ziunii „Maeștri ai ge
nului scîirt" ne-a făcut 
duminica trecută o sur
priză plăcută prin pre
zentarea (argumentat 
susținută de Virgil Bră- 
dățeanu) a clasicului 
nuvelisticii romîne — 
Costache Negruzzi.

O inspirată dramati
zare (realizată de Nico- 
lae Popescu după nuve

la „Alexandru Lăpuș- 
neanu") în regia bună a 
lui Nicolae Motric, s-a 
bucurat de o distribuție 
corespunzătoare. Demni 
de relevat, pentru mo
dul cum au dat viață ro
lurilor lor, sînt actorii 
Toma Caragiu (Lăpuș- 
neanu), Liliana Țicău 
(Doamna Ruxandra), 
Costel Constantinescu 
(Moțoc).

„SATUL DE LUP'
După nuvela „Mistre

ții erau blînzi", publi
cată în Gazeta literară 
(9 ian. a.c.) și semnala
tă, imediat după apari
ție, cu unanime apre
cieri, prozatorul Ștefan 
Bănulescu revine în a- 
tenția cititorului prin 
nuvela „Satul de lut" 
(„Luceafărul", 11 apri
lie a.c.), confirmând re
sursele sale viguroase și 
inedite de scriitor. In- 
tr-o țesătură ■ complexă 
de situații, realizată cu 
un stil sobru și cu o re
marcabilă economie de 
mijloace, nuvela „Satul 
de lut" readuce în me

moria cititorului ima
gini zguduitoare din 
„tragedia pe cît de ne
dreaptă, pe atît de ab
surdă" pe care au 
trăit-o, sub exploatare 
și în condițiile ocupa
ției fasciste și ale răz
boiului, oamenii din 
cîmpia Dunării. Tabloul 
tragic desfășurat de nu
velă scoate în prim plan 
ideea superiorității mo
rale, a omeniei și a dra
gostei însetate de pace 
și de dreptate socială de 
care sînt animate mul
țimile de oameni zu
grăvite de autor într-o 
tulburătoare frescă.

INTERLOCUTORUL NOSTRU

Paul Anghel
O coridă văzută de Hemingwai, 
sau o stradă văzută de Donilo 
Doici, cu toată ariditatea chirur
gicală a observației, sînt senza
ționale prin însusi filmul o- 
biectiv al faptului, prin in
trinsecul lui. Semnele de ex
clamare, interpunerea între o- 
biect și cititor sînt în acest 
caz de prisos. O practica la 
începuturile reportajului romî- 
neșc, bătrînul și veneratul nostru 
părinte, Dinicu Golescu. Dar sem
nul dc exclamare al înaintașului 
e o cîrjă inutilă pentru contem
poran, pentru reporterul de azi. 
Reportajul poate merge pe picioa
rele lui și fără un asemenea in
strument. E tînăr, poate alerga, 
poate face chiar și curse senza
ționale I

4) Reporterul nu e un fotograf, 
ci un grafician. Ca mijloace, ca 
tehnică îmi place să folosesc în 
judecarea reportajului noțiunile 
curente în grafică. E un împru
mut de metode, o transfuzie de 
valori care apropie reportajul 
mai curînd de desen (cu toate ge
nurile lui) de cît de proză. Ficți
une ? In aceeași măsură în care 
încape într-o gravură, într-un 
desen după model. Deci fantezie ! 
Reportajul nu e anticamera lite
raturii, un prefabricat, o ștație 
intermediară de acomodare că
tre... artă. Dacă e, în măsura în 
care e, e artă majoră.

D. S.

Citiți în pag. a IV-a
2 capitole din volumul 

„Arpegii la Șiret"

CRONICA LITERARĂ
Autobiografia lirică are în 

cîteva volume recente particu
larități relevante nu numai 
șub raport individual, contu- 
rînd specific profiluri diverse, 
dar și dintr-o perspectivă mai 
largă, întrucît impune înnoiri 
demne de relevat. Un motiv 
frecvent cum este evocarea 
copilăriei, de pildă, nu a 'ră
mas, la o distanță de cîțiva 
ani, același. La Cezar Baltag 
rememorarea lirică nu e lipsi
tă de o undă nostalgică, dar 
întoarcerea în timp este pură 
metaforă. Se invocă un „tărîm 
nesupus" (ca și la Nichita Stă
nescu) cu „posibile căi" mai 
mult visate decît parcurse 
aevea, deci un univers alb de 
înțelesuri, adinei, în care copi
lul se rătăcea adesea. E de 
semnalat aici că supunerea ți
nui. spațiu al copilăriei, adică 
trecerea spre o vîrstă a matu
rității, vine dintr-o înțelegere 
adecvată a universului respec
tiv, (de aici firescul unei perso
nale viziuni cosmice). E o trece
re — prezentă și la alți tineri 
poeți — dintr-un fantastic mi
raculos — rezultat al imagina
ției aprinse a copilului — în- 
tr-un contur real, cunoscut, 
înțeles. Totodată, însă, poetul 
nu-și repudiază amintirile, ele 
fiind și un fond primar al 
candorii, al capacității de a 
visa. Iată, așadar, o nouă in
terpretare a copilăriei, din
tr-un unghi mai optimist, am 
zice chiar o valorificare mai 
lirică a unui tărîm autobiogra
fic. Evocările lui Nichita Stă

nescu, admirabile diafanizări, 
exprimă aceeași atitudine. Este 
vorba deci de o viziune, căreia 
tinerii poeți îi adaugă noi as
pecte, îmbogățind autentic poe
zia noastră.

Volumul lui Baltag este în 
întregime o expresie a senti
mentului maturizării, a împli
nirii petrecute sub egida unui 
soare calm, al socialismului, de 
o incandescență statornică. 
Poetul cîntă și acum lumina 
simbolică a unui anotimp al 
rodnieieivara. Ca orice poet

straturi, de argint fecund, / a- 
zurul-suplu, căile stelare...".

Cu toată amploarea de cadru 
a poeziei lui Baltag există 
pretutindeni un control -liric 
sever care, fără a cenzura ela
nurile, le dă o greutate speci
fică. Poetul descoperă peste tot 
semnele propriei maturizări 
însă în clipele de contemplare 
ținuta nu este deloc nostalgică: 
„Dar cînd / ai înflorit tu, băr
bătesc și cald, / scut de aramă 
roșie-n vibrare, / în relief 
sculptat și sunet tare ? / Tu,

tră socialistă — este semnifi
cativă nu numai pentru uni
versul de expresie, ci în pri
mul rînd ca mod de a concepe 
integrarea eroului liric într-un 
circuit istoric. Poetul a depă
șit faza, comună și altora, a 
jocului de-a lumina, descope
rind acum niște corespondențe 
substanțiale. Asocierea-naturii 
și recunoașterea de sine în al
cătuirile ei (oglindirea în apa 
rîuluii ori în scoarța copacilor) 
sînt procese de integrare, îneît 
„Gesturile mele se petrec si
multan / cu mișcările - soarelui" 
tar Umbrele oamenilor / se 
desfac de pămînt, / căutîndu- 
mă. / Piatra tresare visîndu-se 
zid, / în spațiul dislocuit / de 
respirația mea, / văzduhul vi

Despre cosmicitate se poate 
vorbi la Baltag mai cu temei 
în legătură cu lirica erotică 
pentrucă aici proiecțiile creea
ză mai ales cadrul simțirii a- 
prinse a îndrăgostiților: „Și-a
cum zburam. Departe de rîuri 
și de plante / pluteam pe lîngă 
stele fierbinți și totuși reci. / 
O, te-așteptam. Și iată, din 
spații înnoptate / în cupa stră
vezie a văzului meu treci". 
Condiția iubirii, nu numai la 
romantici, este fără îndoială 
spațiul tainic, prielnic intimi
tății și ostil aglomerărilor: 
„înfiorăm treptat cu-apropie- 
rea / ecoul suitoarelor poteci, / 
ghicite numai, neatinse încă, / 
dar existînd și așteptîndu-ne 
de veci".

Poeziile de dragoste au la 
Baltag o pronunțată dimensiu
ne etică, de unde și izvorăște 
neliniștea, nemulțumirea cu 
ceea ce nu e pe măsura aspi
rației, într-un cuvînt, dramati
zarea unui sentiment. Evident, 
nu lipsesc poezii traversate de 
un sentiment încins, dar ni se 
pare că nu aici descoperim un 
timbru prea original. Dacă 
versuri^citabile (și citate!) ca 
acestea: „Vom trece de mînă 
prin inima / septentrionului 
și / în părul Berenicei topin- 
du-ne / spre ziuă vom asfinți" 
exprimă altitudinea iubirii și 
cadrul ei corespunzător unei 
sensibilități contemporane, nu 
putem să nu observăm o oare
care gratuitate, chiar daca în-

,, Vis planetar^ - de CEZAR BALTAG
al meditației ample el este în
clinat să dea sinteze lirice, dis
poziție vădită și în alegerea 
simbolului. Dialogul este, cum 
s-a mai spus, cosmic: „Cu un 
zîmbet transform anotimpuri 
și vara deschid, / cu o mînă 
cresc iarba, cu alta mîngîi ni
sipul". Simțurile, deschise ca 
petalele unei flori imense, con
tinuă truda materiei: „Țărmul 
sunat, trezindu-mă ușor, / des
fășura din trupul meu în- 
tr-una / chematul somn ca 
dintr-un crin enorm / cînd îl 
atinge în răstimpuri luna. / 
Ajung materia. Ca dintr-un 
turn sonor, / pe rîuri în spi
rale mă cobor, / și propagîn- 
du-mă aștern în zare / filtrate

frunte arcuită-n infinit, / cu 
ochii arzînd adînc și liniștit ? 
întrebarea e aici pur retorică. 
Poetul are o preferință fireas
că pentru trăsături statuare, 
de bronz. Arderea este adîncă 
și liniștită, indieîndu-se deci 
nu atît întinderea cit intensi
tatea și luciditatea maturității.

în fond, aceste reprezentări 
materializează excelent ideea 
de timp. Devenirea ni se suge
rează nu prin abstracțiuni, (lu
cru ce se poate urmări și la un 
poet ca Nichita Stănescu), ci 
prin apelarea la ipostazele a- 
mintitei naturi solare. Frec
vența analogiilor cu destinul 
peren al naturii, cu plenitudi
nea impresionantă, a anotim
pului simbolic — epoca noas

sează / acoperișurile pe care le 
voi crește, / orașele întinzîn- 
du-și peste coline/ tulburătoa
rea lor panoramă". Este intui
tă aici prelungirea ființei în 
viitor, nu numai ca dor, aspi
rație : „Părul îmi flutură de pe 
acum / în ziua ce vine. ureînd / 
curba pămîntului". Lirismul 
nu exprimă doar capacitatea 
vizionarului,.^într-un fel ori 
altul prezentă în cele mai 
bune tradiții lirice, ci propune, 
în mod creator, investigarea 
unei noi dimensiuni. Setea de 
noi spații nu mai este un fe
nomen pur romantic, iar dacă 
zborul invadează poezia, acea
sta nu este decît o expresie 
normală a sensului unei epoci 
de mari desțeleniri.

Faptul că unii tineri poeți 
construiesc un astfel de cadru 
liricii erotice nu este deci, de
loc eronat. Eroarea este însă 
evidentă abia cînd, desfăcînd 
schelăria, dincolo de ea te în
tâmpină vidul, eclipsa ideilor 
ori, ceva mai bine, incantația 
suavă, melancolică. Nu este 
aceasta situația în poezia lui 
Cezar Baltag. Dimpotrivă, la 
el chiar unda melancolică din 
admirabila „Romanță fără sfîr- 
șit" este înșelătoare, întreaga 
viziune fiind în fond dramati
că dar voit atenuată, diafani- 
zată: „Iubirea, arbore ciudat / 
cu flori albastre carnivore / în 
trupul meu a navigat /.ase
meni timpului în ore/zile și 
luni neîncetat".

cîntătoare a acestei aventuri 
cosmice. Fiorul dramatic tre
buie căutat, cum spuneam, în 
altă parte. Fiind un meditativ, 
poetul tinde să dea stărilor 
sufletești un anume relief mai 
complex, evită în general li
niaritatea sentimentului, ca-n 
„Tangaj". în „Despărțire" ori 
„îndepărtata dragoste", deși 
una cu note elegiace, iar alta 
arzînd de dor, comună este 
tocmai atmosfera neliniștită, 
tulburată de incertitudini fi
rești, nu de neîmpliniri. Un
deva se face chiar elogiul 
idealului erotic: „Căci, nu-i, 
oare, femeia zidarului pasă
rea / cu aripi aprinse de iu
țeala zborului ei, / însoțită de 
foșnetul aerului, în seara

ochilor tăi?*. Aceeași dispo
ziție pentru dramatice stări 
(nu iubire a regretelor, cum 
s-a spus) o găsim explicată 
într-o „Confesiune": „Iar 
dacă uneori sînt trist și-n 
tîmple / pulsul îmi bate-un 
vers durut, de dragoste, / tris
tețea mea nu e atunci triste
țea / cu diademă de planete 
moarte / a sorilor fosili alune- 
cînd / pe o orbită ostenită și 
nesigură, / ci bărbăție comu
nistă în mîhnire / și fulger 
lung și salt peste tristețe".

Ținuta superioară a tânăru
lui comunist, are astfel o legă
tură firească, necesară, cu a- 
miaza conștiinței eroului liric, 
transmisă gestului și cuvinte
lor („E o amiază a cuvintelor 
trecînd / prin arcul de triumf 
al buzelor"). Este aici zona li
rică pe care o prețuim cu deo
sebire ia acest talentat poet, și 
de la înălțimea ei judecind, 
poezii declarative, patetice, 
fără substanță ca „Lui Ares, 
posomoritul", „Poam antifas
cist", „Pămîntule", sau versuri 
ca acestea: „O patrie, / cu 
fiecare zi care-mi adună / în
tr-un singur torent sentimen
tele, / săpîndu-mi albia des
tinului, tot mai adînc, / în co
linele anilor" ele., ar putea fi 
socotite simple accidente dacă 
transmiterea unor simboluri 
mai concrete, mai dimensio
nate istoric n-ar fi, cum s-a 
spus, deficitară din punctul de 
vedere al limpezimii și adîn- 
cirii ideilor.

C. STĂNESCU

Activitatea 
Filarmonicii 
bucureștene

In linii mari, programele 
orchestrei simfonice a Filar
monicii „George Enescu" 
au fost întocmite pentru în
treaga perioadă care ne mai 
desparte de închiderea sta
giunii.

Iată și cîteva amănunte : 
Concertele următoarelor 

două săptămîni ne aduc 
bucuria întîlnirii cu cîteva 
piese de larg interes din 
repertoriul simfonic univer
sal : Simfonia a III-a d<? A. 
Honeggor, Concertul lui N. 
Paganini și „Pinii din Ro- 
ma“ de O. Respighi (în 
concertele din 18 și 19 apri
lie dirijate de Mircea Basa- 
rab — solist Ion Voicti) și 
un program exclusiv F. 
Mendelssohn-Bartholdy — 
Uvertura la „Visul unei 
nopți de vară", Concertul 
pentru vioară în mi minor 
și Simfonia a 4-a „Italiana" 
(în concertele din 25 și 26 
aprilie dirijate de un repu
tat oaspete străin : Carlo 
Felice Cillario — solist : 
Ștefan Ruha).

După aceste manifestări, 
la începutul lunii mai, prima 
orchestră simfonică a țării 
pleacă într-un turneu de a- 
proape două săptămîni prin 
cîteva dintre orașele și cen
trele muncitorești din țară 
(printre ele Cluj, Timișoara, 
Hunedoara, Petroșeni, Cra
iova). In programul aces
tor concerte : Simfonia a 7-a 
de Beethoven, Simfonia a 
6-a de Ceaikovski, Concer
tul pentru vioară de Beetho
ven, Concertul nr. 2 de 
Liszt (soliști Ion Voicu și 
Sofia Cosma), Concertul 
pentru orchestră de coarde 
de Paul Constantinescu și 
Tripticul „Preambul* „Inter
mezzo" „Marș" — de Zeno 
Vancea.

La reîntoarcerea din tur
neu, orchestra va continua, 
paralel cu seria ultimelor 
concerte, (în programul că

rora vor figura o serie de 
prime audiții de mare inte
res printre care cităm — 
oratoriul „Zorile de aur" de 
Gh. Dumitrescu și Recvie
mul lui B. Britten) pregăti
rile pentru un așteptat eve
niment artistic internațional 
Col de-al III-lea Concurs și 
Festival „George Enescu".

Șantier 
cinematografic- 

Buftea
O toamnă obișnuită la 

Cluj. Tineri din toate colțu
rile țării, plini de speranțe 
și vise, vin aici să dea 
examen de admitere la fa
cultate, dar numai cinci din
tre ei sînt eroii filmului 
„De n-ar ii examenele11: 
Emil, Lunganul, Ioana, Timi
dul și Pia, Scenariștii Mir
cea Zaciu și Vasile Rebrea- 
nu se folosesc de examenul 
de admitere ca de un bun 
prilej pentru a sonda psiho
logia unei promoții tinere. 
Regia filmului va fi semna
tă de Gheorghe Vitanidis.

• „Merii sălbatici": va fi 
titlul filmului pe care-1 va 
realiza tînărul regizor Alecu 
Croitoru după un scenariu 
semnat de Vasile Rebreanu. 
Statornicirea unor relații noi 
între oameni, corespunză
toare noii orînduiri sociale 
— constituie axul principal 
al acestei povestiri cinema
tografice.

• Regizoarea Elisabeta Bo
stan caută pe plaiurile Hu- 
muleștiului un interpret 
pentru a da viață eroului 
viitorului său film „Amin
tiri din copilărie" (scenariu 
realizat de regizoare după 
povestirile lui Ion Creangă).

ÎNTR-UN STADIU AVAN
SAT SE GĂSESC FILMĂRI
LE LA :

© „Titanic vals". Ecrani
zarea piesei cu același nume 
de Tudor Mușatescu. Regia: 
Paul Călinescu.

• Cinci schițe : „Bubico", 
„Diplomație", „C.F.R.", „A- 
micii® și „o lacună" ale
se de regizorul Jean Geor
gescu din opera lui I. L. 
Caragiale și contopite în
tr-o viziune cinematografi
că unitară, vor sta la baza 
filmului „Moment Caraaia- 
le".

• Eroii comediei cinema
tografice „Poiana soarelui" 
(regizori Geo Saizescu, Ce
zar Grigoriu) un tehnician, 
o șoferița la O.N.T., o stu
dentă și Nică „colecționar 
de fotografii cu fete fotoge
nice" se întîlnesc cu ocazia 
unor concursuri de schi și 
hochei la Poiana Brașov. 
Muzica filmului este compu
să de George Grigoriu. Din 
distribuție : Florentina Mo- 
sora, Coca Andronescu, Iu- 
rie Darie, Dem. Radulescu.

• în stadiul de pregătire 
se află filmele „Cartierul 
veseliei" după un scenariu 
semnat de loan Grigorescu, 
regizor Manole Marcus și 
„Șoseaua Nordului", scena
riu Eugen Barbu — regizor 
Mihu Iulian.



PAUL ANGHEL:

• Boltă de piatră peste timp
...Nu mal poți înțelege Moldova fără noul ei 

peisaj constructiv. In celălalt cadru, în Moldova 
de altă dată, monumentele trecutului păreau stra- 
nii, surprinzătoare, pogorîte cu parașuta din cer. 
Dragomirna e un fluture brazilian căzut într-o 
geografie mai temperată. Arbora e un trunchi 
sculptat, o pirogă colorată aparținînd unei culturi 
bizare, împotmolită pe un deal între niște mol
doveni. Voronețul pare inexplicabil ca și Emi- 
nescu. Lipsesc în jur burgurile cu forfota lor in- 
dustrioasă, care să lege monumentele într-o cen
tură harnică de bresle, precum și în micile prin
cipate germane sau în Ardeal, lipsesc cheiurile 
cu corăbii, cu arsenale și hale de marfă, ca la 
Veneția și Amsterdam, sau măcar urmele marilor 
caravane care să lase desfăcute, deplasînd cu ele 
clocotul de viață, baloturi cu barișe, tulpane, mă
tăsuri cu aromă de mosc și de ceai. Zburînd cu 
sania peste această țară înghețată, cu albii de ape 
transformate, în filigrane, cu munți prefăcuți în 
cristale de zahăr candel, cu zăpezi liliale, absolut 
virgine („Iată o sanie ușoară care fuge peste 
văi"...) dar cu arbori troznind sub geruri cumplite 
și cu focuri de bălegar sub hornuri care inundă 
coliba de fum, călătorul nu putea să vadă aceste 
monumente decît ca niște apariții supraterestre, 
halucinații ale cîmpului de gheață sub un cer de 
miniatură. Poate asta a derutat ieri specialistul și 
l-a făcut să caute sorgintea acestor capodopere 
aiurea, în alte clime, rămas mut în fața inexpli
cabilului, a lipsei aparente de orice aderență cu 
colul pe care zidirile acestea se află plantate.

„Pe cîmpia înălbită, netedă, strălu
citoare
Se văd insule de codri..."
Sau grav, într-o dezolare măreață : 
„Bogată în întinderi, stă lumea-n pro- 
moroacă,
Ce sate și cîmpie c-un luciu văl îm
bracă ;
Văzduhul scînteiază și ca unse cu var 
Lucesc zidiri, ruine pe cîmpul solitar".

■ tau în față cu un evangheliar caligra
fiat în slavonie de un ucenic al lui Ni- 
codim, legat în scoarțe grele, ferecate 
în argint cizelat. II privește, în același 
timp, și un alt om, cu înfățișare mo
destă de bătrîn tipograf (haine bătrî- 
nești îngrijite, fața expresivă de auto

didact, ochelari legați în sîrmă). Cartea de artă se 
află expusă pe un iconostas mobil, un fel de lu- 
trin, iar călugărul ghid, îneîntat de interesul pe 
care i-1 arătăm, ne îngăduie s-o cercetăm îndea
proape, s-o deschidem. Dar moșul nu e tipograf 
cum credem, fiindcă nu se oprește la caligrafie, 
nici la estetica filei abundent decorate, ci la fere- 
cătura în metal, evident de mare frumusețe. Mii- 
nile lui pipăie mărunt reliefurile fin ciocănite, de- 
senînd chipuri de sfinți și scene de martiriu, în 
timp ce ochii țin privirile în gol, ca și cum omul 
ar vedea cu buricele degetelor.

— Sînteți bijutier ?
— Nu, strungar.
Mîinile sînt pătate de pilituri metalice, omul 

putea foarte bine să fie și bijutier și tipograf. De
getele sînt obișnuite cu materiile dure și au știin
ța subtilă de a simți cele mai mici diferențe între 
relief și relief, între ton și ton. Acesta pare să fie 
și tîlcul cercetării în care intra mai puțină per
cepere artistică, cît mai ales un examen profesio
nal de la meșter la meșter. Poate că lucrătura i 
se pare stîngace, deși aici stă farmecul ei, rapor
tată la matrița de turnătorie modernă care tra
duce un desen pînfi la infinitul mic. Poate că i se 
pare primitivă și șlefuirea necomparîndu-se de
sigur, cu uzinajul unei piese de precizie fabricată 
acum. Stă pe gînduri, închide cartea, o așează 
la loc.

— E frumoasă, pune el concluzia, scoțîndu-și 
ochelarii și potrlvindu-i înapoi în toc.

Omul se miră și nu se miră. A cercetat recules, 
mai curînd profesional, dar în examen, fără nici 
o condescendență, intrau totuși și măsurile vea
cului său.

— In cît timp se lega în argint o carte ca asta ? 
întreabă el.

Ghidul explică. înfășoară acest timp de pro
ducție în mătasea parfumată a unui limbaj de 
cronică, încercînd pînă la urmă să dezlege, din 
slavonește, însemnarea finală a măiestritului 
scrib : „Cu ajutorul lui Dumnezeu (urmează un 
lung șir de formule), nevoitu-m-am eu neputin
ciosul și păcătosul, după grele posturi și rugă
ciuni, a începe această sfîntă lucrare la vleato...“ 
Sfînta lucrare a ținut îndelung. E singurul semn, 
vrednic semn ! al unei vieți de om într-un ev ! 
Explicația, trăită mintal, lîngă proba vie, pune 
pe gînduri, uluiește. O viață de om într-o carte. 
Meșterul contemporan dă din cap, copleșit de 
grozăvia acestui timp încet, își scoate iar oche
larii, mai cercetează cartea o dată. Am senzația 
că de această dată valorifică „sfînta lucrare" și 
emoțional; pare chiar foarte mișcat la revederea 
ei. I se pare totuși imposibil să copiezi un text, 
cele patru evanghelii, ori și cît de frumos ai face-o, 
într-o viață de om, într-o existență omenească și 
meșterul dă din umeri nedumerit. Crede că e ade
vărat, dar faptul îl umple de nedumerire, de'con
sternare, sentiment care stă în cumpănă cu admi
rația de adineaori.

— Eu, în timpul ăsta, am pus în mișcare cîteva 
sute de locomotive...

Mărturisirea nu țintea să fie o laudă expresă 
a muncii lui, ci mai curînd opoziția între doi 
timpi, două măsuri de timp într-o aliniere. Meș
terul lucrează la Depoul C.F.R.-Pașcani, iar în zi
lele libere cercetează cu interes vestigiile trecu
tului. Operele pe care le scoate zilnic, în mare 
serie, nu sînt menite a rivaliza cu armurăriile ace
lui Antonius, bijutierul marelui Vodă, sau cu fe- 
recăturile în argint aurit ale acestor cărți, dar ele 
pun în schimb Moldova pe roatele vitezei, opun 
și leagă două vremi.

★

întîlnindu-i pe turiști la Voroneț, ne dăm binețe 
ca niște prieteni. Sînt cu copii, cu neveste, îm
pestrițează poiana cu larma veselă de glasuri, se 
aud și aparate cu tranzistori, acordeoăne, țăcănesc 
indiscret aparate de fotografiat, peste toate stă
ruie un aer de praznic voievodal, oferit mulțimi
lor aici, sub cer. Moldovenii n-au fost nicicînd 
religioși, începînd cu vremurile care i-au certat cu 
foc și cu sînge și pînă in clipele de pașnic răgaz 
(Cantemir zice că moldovenii nu sînt de loc cre
dincioși fiind gata să ia oricînd în deșert numele 
Domnului, mînuind înjurătura cu vitejie, ca Și 
sulița. Romier notează cu exclamare : „Âbsența 
misticismului!" Keiserling e pus în încurcătură : 
„Religiozitatea romînilor nu mi-a făcut de loc o 
bună impresie"...) Poate și de aici caracterul mai 
mult laic al acestor monumente, zugrăvite pe di
nafară cu scene de inspirație mireană, abia amin
tind canonul teologic poate tot de aici veselia 
procesiunilor, la care poporul se adună ca să pe
treacă. „Mulțimea se adunase să petreacă la poa
lele Muntelui Cogheonului — „Creanga de aur" 
— iar starostele Căliman, strigînd către muierile 
arțăgoase și bărbații veniți în petrecere, caută să 
potolească larma — „Ucenicia lui Ionuț" — in 
timp ce aparatele cu tranzistori și acordeoanele 
umplu văzduhul albastru și inimile de clocoti
toare bucurie. E o mulțime de constructori. Sînt 
îmbrăcați în haine cu eleganța simplă, sportivă, a 
acestui veac, nemaifolosind blănurile, nici cojo
cul de oaie, ci lîna țesută industrial la Buhuși, 
ori Bacău, sau mătasea chimică produsă în tala
zuri la Săvinești. Sînt și munteni în costume tra
diționale, veniți din cîmpulunguri sau de pe ob- 
cine, și, aliniați cu toții pe același perete cu băr

bații din portretele votive îți sugerează o scurtă 
istorie a costumului, pe epoci și mode.
• Dar care e legătura de aici, de la Voroneț, la 
blocurile din Suceava, din Rădăuți sau Botoșani ?

Ziditorul de azi are gustul marii construcții... 
Uriașul dom gotic nu s-a putut încetățeni pe acest 

- pămînt, dar omul de acum, deșteptat la viață de 
exigențele civilizației noi, caută azi un echiva
lent al elanului său în marile dimensiuni. Tînă
rul care stă lîngă aripa de fluture de la intrarea 
în templu mi se pare cunoscut. Mă apropii de el. 
Nu era în reculegere, doar cîteva babe se închi
nau, ci era un utemist de pe lîngă Suceava, car? 
urma seral cursurile unei universități populare 
și se pregătea, după cum am aflat, să devină in
giner constructor. Intrînd în convorbire cu el aflu 
cu plăcere că e unul dintre acei care au lucrat 
și la restaurarea Voronețului.

— Dar asta, îmi arăt eu mirarea, presupune cu
noștințe de arheologie și arhitectură veche, pre
supune cunoașterea tehnicii vechi și a vechilor 
materiale...

— Am făcut noi Fabrica de zahăr de la Bucecea 
și nu ne-am speriat, răspunde el, dezinvolt și to
tuși .grav, și îmi dau seama că se gîndește, spu- 
nînd aceasta, la dificultățile montării unor insta
lații industriale complicate, care pretind inițierea 
în cel puțin cîteva ramuri ale științelor moderne. 
Avînd cîteva elementare și sigure cunoștințe asu
pra arhitecturii vechi, tînărul a putut lucra fără 
probleme, sub îndrumarea specialistului, la res
taurările de aici, simțind în degete legătura cu 
casa lui țărănească din munte, pe tiparul căreia 
s-a ridicat în fond și acest Voroneț. Legătura cu 
construcția modernă se face prin ei, prin construc
tori. Dar urmașul simte legătura cu anonimul 
meșter, instinctiv, ca pe o aceeași legătură .de sîn
ge. Pentru el, pentru cel de azi, dificultățile sînt 
dincolo, în construcția contemporană și, tînărul 
acesta nu-i de loc intimidat de ppera veche — 
ci nutrește ambiția marii , arhitecturi moderne, 
mîndria marilor cetăți industriale din văi.
— Dar nu știți ce paragină era ,aici, adăugă tî

nărul cu silă. Pietrele se risipeau, mortarul care 
leagă bolovanii nu e făcut ca acum *— noi lucrăm 
cu fier-beton ! —■ ca șă dibuim cum legau ei zi
durile ne-am bătut capul o leacă. Șindrila se sco
rojise, putrezise, prin acoperiș pătrundea ploaia. 
(„Biserica-n ruină / Stă cuvioasă, tristă, pustie și 
bătrînă / Și prin ferestre sparte, prTn uși țiuie 
vîntul — / Se pare că vrăjește și că-i auzi cuvîn- 
tul — Năuntrul ei pe stîlpi-i, păreți, iconostas / 
Abia conture triste și umbre au rămas...") Sînt de 
fapt și peisajele copilăriei lui Eminesqu.

Tînărul continuă, șugubăț și lăudăros :
— Ca să scoatem numai sfîntul ăsta de sub mu

cegai — îl bate familial cu mîna pe umăr — am 
pierdut o groază de vreme, cu niște pictori de la 
Iași și Suceava. Și mai apoi, continuînd peisajul 
ruinei: — Se ferfenițiseră și odăjdiile, le-au trimis 
ca să le țeasă ca lumea în niște fabrici de la 
București. Lucrurile astea de mult se învechesc, 
se coclesc, se strică, dacă nu sînt făcute din ma
teriale tari, trainice.

Tînărul se gîndește, de fapt, la incoruptibili
tatea materialelor, la țiglă și cărămidă refracta
ră, la duraluminiu, oțel cromat și cristal, la mase 
plastice, la suita de materiale moderne cu care 
îi place să lucreze și care va înfrunta probabil, 
crudă, fără pic de patină, veacurile. Este și asta 
o ambiție a duratei, conformă cu timpul de pre
tutindeni.

De undeva, de sub o cracă a copacului lui Eseu, 
zîmbește din eternitate Plato.

îl urmăresc pe tînărul cu care am vorbit la 
Voroneț, la locul lui de muncă. în fața unui pu
pitru electronic, același tânăr dirijînd complicate 
procese tehnologice, controlînd — să zicem — pu
ritatea cristalelor de zahăr, cu ajutorul izotopilor 
radioactivi nu ți se mai pare o verigă oarecare 
a vechimii, ci mai curînd un element nou, cău-
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tînd un loc inedit în tabelul lui Mendeleev. Vis-ă- 
vis de el, dincolo de fereastra în cristal de la 
Bucecea, de emailurile moderne ale retortelor 
aproape alchimiste, se zidesc halde urduroase de 
sfeclă cu miros fetid, venite din văi, movile de 
oase alb-trandaiirii, extrase proaspăt din abatoa
re, gorgane de cărbuni abia smulși din pămînt, 
umede mormane de var, sticloase dealuri de do- 
lomită, grămezi de chimicale stranii, ce vor in
tra în aceeași prelucrare industrială. Cu ceva din 
certitudinea și bonomia cu care strămoșul zidea 
un perete într-un veac, tînărul aprinde țigări, 
discută despre sport, mă face atent la asemăna
rea izbitoare între o instalație'bombată de sticlă 
și o tarniță de cal muntenesc, minuieșțe niște bu
toane, îmi comunică glume din întreprindere, st 
lansează cu un comentariu despre literatură și 
modă, iar între timp, simultan cu sunetul sirenei, 
ni se prezintă cristalul dulce de zahăr, bun să-1 
ronțăi cu poftă. Cînd a ieșit — cînd — și cum 
s-au consumat grămezile de materie impură din 
marea curte dosnică a uzinei, sumbră ca și o sub
terană de cetate ? Cum de sună atît de pur, după 
o atît de rapidă metamorfoză, aceste cristale, adu
nate în palmă, ca un șirag de dinți ? („... Și boierii 
și-au scuipat în palme măselele, după ce au meste
cat în gură, printre boabele de orez, mărgelele de 
diamant" — C. Negruzzi, „Alexandru Lăpușnea- 
nu“). Tînărul își dezbracă halatul candid și devine 
„civil". Insistă să ronțăi zahărul pe care îl întîr- 
zii în palmă, pipăindu-i structura.

Nu mai putem discuta despre strămoșii con
structori. Tînărul acesta, indiferent la genealogie, 
este totuși finul ori strănepotul lor, iar opera lui 
și opera lor se înfruntă în direcții aparent con
trare de fugă sub bolta eternă a aceleiași Mol
dove.

Ne-am oprit aici, la Voroneț, nu pentru o nuan
ță ci pentru că aici, lîngă cel mai frumos monu
ment al trecutului moldav, întîlnirea și opoziția 
între prezent și vechime e poate cea mai plină 
de sens.

Privit de jos, din unghiul florilor care împestri
țează pajiștea, monumentul cu zugrăveala lui pe 
fond albastru se profilează pe cer, se confundă cu 
cerul. Din cer, din acest cer construit de om, ră
sar în aureole de aur — chipurile. O străveche 
aspirație spre infinit a mutat acolo, sus, lumea 
cu toate ale ei — istorie, credințe, prejudecăți, 
bucurii, păcate — stabilizînd-o și înnobilînd-o prin 
artă. Monumentul .plutește în azur, atingînd ță- 
rîna abia-abia, apropiat și îndepărtat de pămînt 
într-o tangență perpetuă cu legenda, cu basmul.

Schimbînd unghiul și luînd unghiul contem
poran, cel din înălțime spre sol, vezi înflorit în 
construcții tot pămîntul Moldovei și raportat la 
aceste cetăți, Voronețul este una dintre vechile 
bisericuțe din nord.

Rămînînd ce sînt, niște bijuterii, constructorii 
Romîniei socialiste au constituit în jurul vechi
lor monumente o montură cu adevărat miracu
loasă de viață modernă. Centura de bresle me
dievale cu forfota industrioasă din burguri, care 
lipsea pe aici, freamătul multicolor al caravane
lor ori clocotul pestriț de cheiuri granitice, de 
nave, de hangare cu mărfuri, de arsenale și tu
mult de Renaștere, au fost înlocuite cu vibrația 
gravă, imperioasă a unui întreg pămînt trezit la 
viață într-o nouă Renaștere.

Bicaz, Săvinești, Roznov, Borzești, Ițcani, Bu
cecea, Suceava, Iași — nume istorice, nume de 
învestitură nobiliară nouă — au explodat termo
nuclear în liniștea de sipet încuiat a Moldovei 
miniaturale, ureînd fumul marilor combustii in
dustriale pînă la nori, iar în urma lor, trase parcă 
cu ața de fum, parapetele masivelor ziduri de be
ton au încercuit străvechea țară cu poduri gi
gantice și turnuri, de pe care se vede toată lu
mea de azi.

Nimic din ceea ce constituie valoare, sursă de 
bogăție, potențial dinamic n-a fost ocolit, n-a scă
pat din raza prospecției, fiind atent evaluat, cîn- 

tărit, așezat grijuliu în zestrea cea nouă ca în
tr-o mare cămară gospodărească. Cimpiile, dealu
rile, munții cu comorile lor au devenit vaste an
trepozite de materiale, pentru noile industrii. în
tr-o dimineață, intrînd la marele combinat de 
prelucrare a lemnului de la Suceava — chiar sub 
cetatea lui Ștefan — mi s-a spus că ceea ce odi
nioară se destina focului, aici sau peste oceane, 
devine bun industrial, bun de civilizație, în urma 
unei valorificări economice superioare, în pas cu 
tehnica nouă. Cîteva fabrici, rînduite pe o schemă 
de aparat digestiv, apucă la un prim orificiu. în 
dantura de fierăstraie, mii de metri cubi de buș
teni sau codri întregi, ca să-i prefacă în 10 000 
de garnituri de mobilă, 36 000 de tone de piăci 
fibrolemnoase, 18 000 de metri cubi de placaj și 
120 000 metri pâtrați de ferestre anual. Din buș
tean rămîne doar un abur vag, cu amprenta de 
mireasmă a rășinei, fiindcă talașul, rumegușul, 
tot ceea ce conține măcar o urmă de ponderabi
litate și calorie, se întoarce înapoi de la o cen
trală termică, prin țevi și conducte, stimulînd 
energia dinamică a întregului gigant.

Pînă și bacii din Nord, cu turmele lor de oi 
care înălbesc munții și-au adus prinosul în chi
verniseala cea mare a țării, adunînd animalele 
în gospodării zootehnice, pastorindu-le științific, 
dirijînd laptele și lîna pe făgașuri de conducte, 
pînă la depozitele industriale. La Vatra Dornei se 
fabrica mai de mult, la dimensiunea unor lăpta
rii, un celebru cașcaval, răspîndit ca și cel din 
Elveția. Trecut prin filtre, laboratoare, retorte, 
purificat, distilat, deshidratat, laptele urcă azi ia 
înălțimea norilor, într-un turn care imită Raraul, 
de unde cade într-o blajină ninsoare, împache
tată de fete în halate albe și numită „lapte praf", 
într-o țară, unde ierbăriile de la Pojorîta și Mes- 
tecăniș par peluze britanice, stropite regulat prin 
grija nourilor și tunse nu cu foarfecele, ci cu coa
sa, de sute de ani, parcurile n-au fost niciodată 
gratuite locuri de week-end, ci pășune adminis
trată într-o severă economie păstorească, care-și 
aduce acum din plin dobînda. Sadoveanu încerca, 
odinioară, o paralelă între Moldova și Olanda, 
opunînd sălbăticia măreață civilizației avare de 
fermă, dar opoziția de ieri nu mai are astăzi te
mei, iar apropierea se întîlnește pe o linie ge
neroasă. Competiția între cele două pămînturi nu 
va mai fi în detrimentul Moldovei care calcă pași 
de veacuri într-un deceniu.

Un uruit tectonic urcă din toate ținuturile. în 
zile și luni, noile construcții răsar ca niște inedite 
forme de relief. Peisajul se modifică de la sezon 
la sezon și ceea ce vedeam din biplan, în prima 
dimineață a zborului, erau în unele cazuri pri
veliști apărute sub magia unor proiecte nebănui
te. Culegi din toate un sentiment: cel de certitu
dine. de plinătate, de mîndrie, de civilizație con
stituită, de tumult de-acum limpezit, cristalin, rit
mat, cu șlefuire din nou folclorică, sentimentul 
de elevație estetică în fața marii opere. Centura 
de cetate harnică s-a închegat cît și cuprinsul 
Moldovei. Legendarele monumente nu mai par 
singuratice, ca niște promontorii ale unui conti
nent scufundat, ridicate deasupra apelor pustii 
numai cu turlele. Clopotele scufundate au fost 
trase cu năvoadele deasupra, curățite de mî’.ul 
uitării, puse din nou să seînteie. Fuziunea între 
trecut și viitor se face prin acest nucleu de aur 
al capodoperei de artă. Rar popor care să aibă 
norocul istoric de a se lega de. cel mai îndepărtat 
viitor prin asemenea generoase tradiții.

Ctitorii lumii de azi țin în palmele lor nu nu
mai aceste uriașe construcții ale prezentului, ci și 
chivoturile de miniatură ale vechilor ziduri, 
concurîndu-i pe Ștefan Vodă și Petru Rareș.

Pămîntul Moldovei este pentru toți — ctitori și 
ctitori — același brocart.

• Cronologie — sau noua dimensiune moldavă
acum, în noua 
timpului, întin-

ronologie înseamnă 
Moldovă, Supunerea 
dere în vechime și în viitor.

Filip Tudose era telegrafist într-un 
târg din stepa Jijiei și a fost primul 
care a prins la morse știrea despre 
Borzești. A plecat imediat, lăsînd 

demisia lîngă căștile care încă mai zbîrnîiau, fâra 
să mai revendice salariul pentru restul lunii. A 
plecat cu cîți bani avea în buzunar. A plecat fără 
să sufle nimănui un cuvînt... Și-a tras peste urechi 
o căciulă siberiană, legînd șnurii clapelor sub 
bărbie, bucuros că vestea despre viitoarea lui glo
rie se va întoarce in mod sigur la Jijia, răscolind 
orășelul. Numai că lucrurile s-au petrecut cu totul 
âltfel. Străbătînd cu piciorul, prin zăpezi, cei cîți* 
va kilometri de la haltă pînă la sfatul popular al 
cătunului, Filip a avut surpriza să constate că pe 
aici nu se aflau decît ciori și dealuri goale. Sala
riatul de la sfat, un zdrahon care dădea rar pe la 
birou, ocupîndu-se cu vînătoarea de lupi, habar 
n-avea de acea pretinsă-construcție de care vor
bea tînărul. N-a plecat, devorat de ambiția afir
mării (nici nu mai putea, terminase banii). A în
durat scrîșnind mizeriile unei bătrînele avare care 
l-a miluit luîndu-1 în gazdă, punîndu-1 să taie 
lemne, să aducă apă cu cofa, să se certe de două 
ori pe săptămînă cu președintele sfatului popular 
pentru o chitanță eliberată fără număr de către 
agentul fiscal, să rabde posturi (era în postul Cră
ciunului), pînă cînd pe vale au venit primii con
structori. S-a și prezentat să-și afirme dreptul la 
întîietate, cu o liotă de copii amuzați după el, ce- 
rînd să i se elibereze cartea de muncă numărul 
unu. Nu existau acte, nu existau dosare, micul 
grup de prospectanți venise cu diurnele în buzu
nar, tînărul n-avea încă ce face, se părea că nu e 
bun de nimic ; s-a reîntors la babă ; s-a reîntors 
la proiectanți, ținîndu-se după ei ca un ogar hă
mesit, iar cind în fine a apucat în palme un prim 
instrument, s-a trezit împresurat de o armată de 
constructori. Cui să-i mai ceară brevetul cu nu
mărul unu, printre mii de oameni, disputindu-și 
și ei întîietatea, cu niște argumente care puțeau 
isca păruieli! Cu cine să te-nfrunți ? 11 mînca
ciuda, i se înroșise obrazul de furie, mai ales că 
in ziare apăruseră comunicate nu despre primul 
constructor, ci despre primii constructori sosiți la 
Borzești. A intrat scrîșnind în oastea anonimă, 
schimbînd pe rînd meseriile, evoluînd în salturi 
ambițioase pe treptele muncii, învățînd, străbă
tînd timpul, și... Cine ar mai recunoaște acum, 
sub înfățișarea serioasă, ușor sedentară, impună
toare prin gravitate și calm, pe tînărul și ambițio
sul telegrafist, devenit constructorul uneia din 
marile instalații alo complexului ? Mai recunoști 
totuși urechile puțin depărtate de tîmple, iar am
biția care tăiase drumul de la Jijia la Borzești 
pare să taie acum un drum spre Europa. (Un alt 

băiat, tot telegrafist, dintr-un centru raional de pe 
Valea Bîrladului, aflînd simultan cu tînărul erou 
de mai sus aceeași știre, o vinde nonșalant unui 
prieten care se și îmbarcă în primul autobuz spre 
Borzești. I-a lăsat la plecare căciula lui brumărie 
și cam peticită, fiindcă de-acum era primăvară. 
Aceeași căciulă, hazliu cadou între prieteni, a că
pătat după cîteva sezoane o apreciabilă valoare, 
iar după cîțiva ani un preț inestimabil. Telegra
fistul se laudă și azi la bufetul comunal, după 
orele monotone de slujbă, că această căciulă își 
sporește în fiecare lună valoarea cu cîte trei mii 
de lei : „Cam atîta cîștigă pe lună băiețașul ăsta, 
spune el pismaș, maltratîndu-și pumnul în care 
ține" paharul. A ajuns mare și tare, a învățat ingi
nerie .în străinătate, conduce singur cîteva fa
brici../* „Conduce și consiliul de conducere*1, îl ta
chinează un țăran din consiliul de conducere al 
gospodăriei locale. „încă o afacere ca asta cu că
ciula — conchide sumbru acest personaj melan
colic — și ies la belciuge. Inchipuiți-vă, pierd în 
fiecare lună cîte trei mii de lei 1“

★

Vorbeam undeva în capitolele precedente, des
pre tăria cultului isteric aici, rezultat din mîndria 
legitimă față de timpii glorioși, față de valorile 
culturii moldovene, dar și dintr-un firesc senti
ment de rezistență spirituală față de curgerea în 
ruină a vechii Moldove, față de agonia veacurilor 
bicisnice, față de paraginea din vremea burghezo- 
moșierească. („O, Moldovă !“). Contratimpul între 
proiectarea subiectivă și istorie se mărește, devine 
cu totul discrepant, cînd peste Moldova sună sire
na primelor lupte muncitorești, cînd lucrătorii din 
ateliere, citindu-i pe Marx și pe Engels, descoperă 
arma luptei politice, solidarizîndu-se, din aceeași 
bătrînă și anacronică Moldovă, fie cu eroii Comu
nei din Paris, fie cu țăranii răsculați din 1907. Nu 
trebuie uitat că semnalul marii răscoale îl dau 
moldovenii, aprinzînd cel dintîi foc la Flămînzi ! 
Dar cultul vechimii nu însemna adesea și un ideal 
luminos. La umbra acestui paseism debil și sufo
cant unelteau în trecut cele mai retrograde forțe 
sociale, interesate în menținerea agoniei feudale. 
(Căftăniții îi trimit în ocne și mînăstiri pe tinerii 
boieri cărvunari, încearcă să saboteze Divanul 
Ad-hoc, clevetesc și pun la cale, cu mult după U- 
nire, o „rebeliune" față de București — sau mai 
tîrziu, cu costume schimbate, dau baluri cu făclii 
în muzică de Palestrina, menținînd formele de 
exploatare feudală pînă în anul 1945). Se cultivă 
molcomia, imaginea lenei, a trîndăviei rafinate, 
întârzierile gratuite, poppșurile viclene, gîngăvirea 
gestului („Oleacă"..... Mai este vreme"... „n-au in
trat zilele în sac**...) se compune — desigur numai 
literar — chipul unui alt moldovean. Intr-o Mol
dovă de idilism zaharisit, cu pridvoare mînăsti- 

rești — hoteluri de vacanță pentru micii impie- 
gați. fete de la poștă, avocați și artiști boemi — 
ca in paginile lui Ionel Teodoreanu —, cu pui 
fripți sau pui cu smîntînă, cu chesele’ de dulceață 
și cutii cu tabac bun, englezesc, se desfoaie palid 
o mică erotică cu gust vag de Conachi și de tango. 
Vorbirea se moleșește, tonurile se edulcorează gra
tuit, politețea străveche capătă o dulceagă fami
liaritate care jignește ; pare să ocupe limba mica 
teroare a diminutivului („matale", „mătăluță", 
„mămăliguță").

Ce-aveau toate astea de-a face cu Moldova ? Să 
citezi bătălia de la Codrii Cosminului sau chiar în- 
frîngerea de la Podul înalt, să transformi într-o 
cromolitografie națională Cetatea Neamțului („Pe 
o stâncă neagră într-un vechi castel"...), să prefaci 
ctitoriile cu aburul lor de sînge (chiar și prelu
crate de baladele ocazionale) în cocarde de 10 
Mai. toate acestea nu mai aveau legătură nici cu 
istoria, nici cu adevăratul cult al ei.

Vechiul Pantheon cu figuri mărețe plutea ca o 
navă cu ancorele smulse, peste ape stătute, stră
ine. Invocările declamatorii, migăloase și ridice] a 
pedanterie a micilor dascăli și popi de țară desci- 
frînd bucoavne și pisanii și aruneînd un ochi cu
cernic spre cerul gol — în care se presupunea a 
pluti o asemenea navă — rămîneau fără vreun 
ecou de vigoare. Populațiile de jos păreau să apar
țină — după credința mîhnită a micului arhivar — 
unei alte rase, indiferentă la relicve, precum mu
sulmanii turci sau arabi pe miraculoasele țărmuri 
troiene. „Dar ei, dar voievozii ?... Ce se întâmplă 
domnule?". „Există sau nu există acest Panthe
on ?“ El exista de fapt. Mîndriile, oricît de ulce
rate, erau întru totul legitime ; acest Pantheon al 
virtuții moldovenești, era totuși adevărat și pal
pabil ca și arma de luptă a lui Ștefan din stră
vechea criptă. Ca și Florența cea măreață, Mol
dova în toți timpii ei dăduse țării, o trupă la fel 
de impunătoare de bărbați celebri, ocupînd dia
dema poporului romînesc cu străluciri de pietre 
mari. Panthecnul din incinta bisericii Santa Croce 
din Florența, cu impresionantele lui pietre tomba* 
le și-ar putea afla, într-un anume fel, un echiva
lent în Moldova, dacă s-ar aduna într-o singură 
incintă toți bărbații care și-au durat un nume dc 
faimă pentru neamul romînesc. Descoperitorul 
pornit spre lumi necunoscute e aici, acel cîrn Mi- 
lescu Spătarul; rhormintele principilor ctitori de 
cultură sînt ocupate de Ștefan și Rareș ; filozoful 
Conta se ridică, în ochii acelorași moldoveni, 1^ 
prestigiul unui Galileu ; un Guiciardini împarte 
spațiul tombal cu Costineștii, Ureche sau Neculce ; 
un Dante sau Petrarca își întâlnesc umbrele, pes
te alte evuri și semnificații, cu Eminescu și Sado
veanu. Cîntă muzici majore, la alte instrumente, 
un Ciprian sau un Enescu. Strălucește medieval 
și iluminist un Cantemir. Odihnește în straie cro- 
nicărești un Nicolae Iorga. își răsfață hulpăvia lu

mească, boccaciană, un Creangă. Sub alte pietre 
se rînduiesc savanții de o netăgăduită obîrșie 
moldovenească precum : Petre Poni, C. I. Istrati, 
Emil Racoviță,. Dimitrie Voinov, Aristide Caradj a, 
Ștefan Procopiu, Gheorghe Spacu, Dimitrie Pom
pei, și alte nume, de mult gravate pe frontispiciul 
științei universale. Dar acest Pantheon rămînea 
suspendat. Despărțite de el printr-un perete întu
necos, mulțimile au dus înainte istoria vie, luînd 
de acolo, de sus, unele îndemnuri, continuînd miș
carea timpului pe o altă dimensiune, conformă 
clocotului mereu mai nou de viață.

Țara abandonată prăpădului despoliator — lo
calnic și străin — părea un teritoriu secătuit al 
unor pilcuri statornice sau pribege de căutători 
de aur, un Klondyke părăsit, cu scule minerești 
ruginite și cai reumatici. Energiile dormitau, ne- 
c.heltuite în lupta cotidiană — fiindcă aici vitali
tatea este imensă ! — stăteau intacte ca și într-un 
zăcămînt — un mare zăcămînt uman.

Construim la rîndu-ne, literar, o imagine cu 
convențiile și impreciziunile ei care scămoșeazâ 
intenționat timpul, pentru a face mai pregnantă 
perceperea imensei explozii de energie, vitalitate, 
măreață foame de afirmare, renăscute în Moldo
va prin revoluția populară. Timpul a reintrat în 
drepturi prin toate conductele, arterele lumii 
contemporane s-au legat cu vechile artere, cultul 
istoric devine conștiință istorică, dinamică și 
deci creatoare. Dar acest spirit îl aduc masele 
eliberate, muncitorimea condusă de partidul ei 
marxist-leninist, — care a. făurit în adîncul ile
galității legăturile istorice revoluționare, scoțînd 
la lumină aceste legături' și pro-punîndu-le moște
nirii. Istoria marilor lupte pentru dreptate și li
bertate s-a legat prin luptele muncitorești, în a- 
ceeași tradiție revoluționară. Să nu uităm că toi 
aici, în Moldova, la Pașcani, muncitorii s-au soli
darizat în mod fățiș la 1907 cu țăranii răsculați — 
una dintre primele forme ale alianței — ; că gre
vele, demonstrațiile politice, manifestațiile prole
tariatului din fabricile și uzinele moldovene au 
zguduit în repetate rînduri, cu putere tectonică, 
așezarea burghezo-moșierească. Pașcani, Iași, Bu
huși. Bacău, Botoșani, Moinești, Comănești, sînt 
centre unde luptele muncitorești și-au creat o re
dutabilă tradiție, însemnînd pe harta bătăliiloi 
pentru dreptate din vechea Moldovă, noi puncte 
de mîndrie. Această luptă a proletariatului, con
dusă de partidul comunist, a dat în lungul timpu
lui nenumărate jertfe și numeroși eroi. Ei s-au 
înscris de-acum legendei, iar numele lor e rostit 
cu reculegere, alături de numele vechilor viteji, 
deveoind subiect de cîntec și baladă. Lupta și 
jertfa lor sînt o verigă din luptele si jertfele po
porului. Istoria cea mare a Moldovei le cuprinde, 
dedicîndu-le un capitol de cinste. Se întregește 
astfel cronologia, se aduc în strălucire datele noi, 
se legitimează științific ceea ce conștiința popu

lară intuia : faptul că poporul cel mare este auto
rul istoriei și că tot ce se vede este moștenirea și 
opera lui. Mîndria moldovenească se ridică la un 
superlativ incandescent, devenind mîndrie patrio
tică socialistă.

Cronologie înseamnă acum supunerea timpuluij 
întinderea în vechime și în viitor.

★

O aerogara în Moldova. Nu mai știi cînd a apă
rut. Toate drumurile sînt ocupate cu tumultul 
mișcării de oameni, de materiale, de mașini, de 
unelte. Flotele aeriene duc alte șiruri de oameni, 
transportă materiale, aparataje de fină precizie, 
corespondență, cărți.

Un tehnician, funcționar sau student în prac
tică, întâlnit la bufetul acestei aerogări, șl care 
leagă conversație simplu și jovial ca toți moldo
venii, îmi mărturisește dezinvolt, argumentîn- 
du-mi cu o carte de istorie pe care o avea sub 
braț :

— Uite-aici cronologia domnilor: Alexandru 
cel Bun — 1400—1432. Bogdan al Il-lea — 
1449—1451, Petru ArCn — 1451—1457, apoi Ștefan 
— 1457—1504...

îl întrerup, nu înțeleg firul, dar cronologiile 
urmează :

II opresc.
— Trebuie să-ți spun — se întrerupe el din pe

rindarea anilor și veacurilor — că am întins Mol
dova mai adînc în istorie cu încă vreo cîteva sute 
de ani. Muzeele s-au umplut de dovezi cum că 
există aici de cînd lumea, pe niște străvechi te
melii făptuite tot de noi. pe același pămînt.

Avea dreptate, dat fiind că în opera de con
strucție prezentă se cuprinde și această scormo
nire la temelii, care e tot construcție. Moldovea
nul a intervenit însă preocupat de idee, cu comen
tariul lui mahenghi :

— Dar anii vechi sînt ocupați adesea nu nufnai 
de veritabile personalități, bărbați de seamă, pe 
care crede-mă că-i admir sincer... (îl credeam 1), 
dar și de o plevușcă de figuri acoperite de opro
biu încă din epocă (într-o singură sută de ani — 
secolul XVI — tronul Moldovei și-a schimbat 
domnii de 25 de cri ; numai nouă dintre ei au ră
mas în scaun între patru și treisprezece ani). Dar 
Iliaș Turcitu. dar Ștefan zis Lăcustă, dar...

— Concluzia ?
— între anii 1949—1960 a domnit subsemnatul. 

Am construit Bicazul. Mă numesc Ștefăniță Po
pescu.

A sărit, pe pasarela aeroplanului, eu cartea 
lui sub braț.

Nasc și îfi Moldova oâttterti.
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■ romovarea expe

rienței înaintate 
în munca de orga
nizație constituie o 
latură importantă 
a activității comi
tetului nostru ra

ional U.T.M. Ea contribuie la 
creșterea eficacității acțiunilor 
întreprinse de către organiza
țiile U.T.M. în sprijinul mun
cii politice de masă, activității 
economice, de folos obștesc și 
cultural-artistice. De aceea, 
acordăm multă atenție răspân
dirii metodelor bune în munca 
de organizație prin diverse 
forme și mijloace. „Ziua se
cretarului" organizată în fie
care lună la centrul de raion 
este una dintre acestea. Pre
gătită din timp și cu grijă, 
dezbătînd sarcinile principale 
și de actualitate în perioada 
respectivă, „Ziua secretarului" 
oferă învățăminte prețioase. 
Organizațiile U.T.M. de la 
G.A.C. din comunele Dealu, 
Istria, Zebil etc. au o expe
riență bună în mobilizarea ti
nerilor la întrecerea socialistă 
organizată de către consiliile 
de conducere. Această pro
blemă prezintă interes pentru 
secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. din G.A.C. S-a 
simțit astfel necesitatea de 
a-i ajuta pe secretarii organi
zațiilor U.T.M. din G.A.C. a- 
mintite în alcătuirea unor in
formări, din care s-au desprins 
metodele folosite de ei pentru 
a lărgi participarea tinerilor 
la întrecerea socialistă. Aceste 
metode au fost expuse la o zi 
a secretarului, evidențiind o 
experiență interesantă. Secre
tarii organizațiilor și-au putut 
lămuri o seamă de lucruri în 
legătură cu activitatea orga
nizației U.T.M. în cadrul între
cerii socialiste. Ei au reținut 
că angajamentele tinerilor au 
fost stabilite în adunarea ge
nerală a utemiștilor în care 
s-au dezbătut sarcinile planu
lui de producție al G.A.C. A- 
ceste angajamente, luate în 
scopul de a ridica contribuția 
tinerilor la îndeplinirea și 
chiar depășirea sarcinilor de 
producție ale gospodăriei, au 
fost însoțite de măsuri con
crete. Ele se refereau la 
munca organizațiilor pentru 
urgentarea lucrărilor înscrise 
în fiecare campanie agricolă și 
îmbunătățirea calității lucră
rilor. Cuprindeau acțiuni lega
te de întărirea ajutorului dat 
tinerilor pe locul de muncă 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate, urmărirea re
zultatelor obținute în întrecere 
și popularizarea lor.

Susținînd extinderea și ge
neralizarea experienței înain
tate, noi urmărim orientarea 
activității organizațiilor de 
bază U.T.M. spre a contribui 
la rezolvarea unor sarcini de 
producție care prezintă multă 
însemnătate în satele raionu
lui nostru.

In toate comunele raionului 
sînt mari posibilități de ridi
care a producției de cereale,

plante tehnice, legume etc. la 
ha. Se simte însă nevoia ca a- 
ceste rezerve să fie mai bine 
folosite. Organizațiilor de bază 
U.T.M. li se deschide în aceas
tă direcție un larg cîmp de ac
tivitate. La „Ziua secretaru
lui" și instruirea activului 
U.T.M. pe centre de comune 
s-a evidențiat deja în munca 
unor organizații o experiență 
bună pe care am extins-o în 
întreg raionul. Organizația 
U.T.M. de la G.A.C. din co-

Viața 
de organizație

muna Cogealac organizează 
acțiuni comune cu tinerii me
canizatori la fertilizarea solu
lui și la deservirea mașinilor 
tractate. La G.A.C. Sinoe or
ganizația de bază U.T.M. ini
țiază demonstrații practice a- 
supra lucrărilor agricole care 
cer multă pricepere în execu
tarea lor, cum este asigurarea 
unei densități optime de 
plante recoltabile la ha. Sînt 
îmbrățișate și schimburile de 
experiență, pregătite cu aju
torul inginerului agronom, 
pentru popularizarea și însu
șirea metodelor de muncă ale 
colectiviștilor fruntași, în cul
tivarea porumbului și florii- 
soarelui. Este, de asemenea, în 
curs de organizare și un con
curs „Cine știe, răspunde*' pe 
tema: „Ce știți despre cultura 
porumbului, florii-soarelui și 
viței de vie". Acțiuni în spri
jinul producției, care împărtă
șesc o experiență pozitivă, se 
întreprind de încă multe alte 
organizații. In satele Neatâr
narea, Vasile Alecsandri, Coli
lia și altele, tinerii constituiți 
în brigăzi de muncă patrioti
că participă la redarea de noi 
terenuri agriculturii. De alt
fel, în anul care a trecut, nu
mai pe șantierele de lucru or
ganizate în comunele Mihai 
Viteazu, Ceamurlia de Sus și 
Colilia au participat 4000 de 
tineri, care au terasat o supra
față de 20 ha teren și defri
șat 200 ha perdele forestie
re etc.

La G.A.C. din comunele 
Hamangia și Mihai Viteazu 
sînt mulți tineri care se 
află în primii ani de muncă. 
Ei au încă nevoie de cunoștin
țe, o îndrumare atentă pentru 
a deprinde reguli și procedee 
înaintate de muncă. Această 
situație nu a trecut neobser
vată în activitatea organizații
lor U.T.M. Tinerii amintiți 
sînt dați în grija utemiștilor 
cu cele mai bune rezultate în 
producție, cu experiență, care 
se ocupă de lărgirea și conso
lidarea cunoștințelor necesare 
acestora pe locul de muncă.

Experiența înaintată din-

tr-un domeniu sau altul de 
activitate se însușește însă, cel 
mai bine, la fața locului. Pen
tru aceasta, în activitatea 
noastră promovăm vizitele re
ciproce ale tinerilor pentru 
schimb de experiență la G.A.C. 
fruntașe. Și iată de ce. Noi am 
recomandat consiliilor de con
ducere ale G.A.C. pentru mun
ca în sectorul zootehnic aproa
pe 950 de tineri colectiviști. 
Cei mai mulți dintre ei, cu 
sprijinul celor 31 de organiza
ții existente în sectoarele zoo
tehnice ale gospodăriilor co
lective obțin succese bune, se 
numără printre crescătorii de 
animale fruntași. Sînt însă și 
tineri crescători de animale 
care n-au reușit încă să-și în
sușească cunoștințele zootehni
ce ce se cer unui bun crescător 
de animale. Tinerii aceștia se 
află în atenția permanentă a 
organizațiilor U.T.M., a activu
lui nostru. Majoritatea dintre 
ei, în număr de 90, prin grija 
noastră s-au întâlnit cu ocazia 
unui schimb de experiență cu 
cei 28 de tineri crescători de 
animale de la G.A.C. Ceamur
lia de Jos. Aici ei au luat cu
noștință de activitatea celor 
două organizații U.T.M. din 
sectorul zootehnic, au aflat 
prin ce metode au reușit tine
rii crescători de animale să 
obțină peste 2300 litri lapte 
de la fiecare vacă furajată, a- 
dică cea mai mare producție 
de lapte pe raion. Oaspeții, re- 
întorși în gospodăriile colecti
ve, aplică în practică expe
riența de muncă a gazdelor.

Dar experiența înaintată 
nu-și croiește drum în orga
nizațiile U.T.M. de la sine, 
fără a se organiza practic la 
fața locului aplicarea ei. In 
acest scop au fost alcătuite 
colective, formate din tineri 
cu o îndelungată activitate 
în munca de organizație.

Un număr de 3 colective au 
ajutat 31 de organizații în or
ganizarea de duminici cultu
ral-sportive, joi ale tineretu
lui, seri distractive pentru ti
neret. S-a urmărit in acest 
fel generalizarea experienței 
bune a organizațiilor U.T.M. 
de la G.A.C. din comunele 
Fîntînele și Hamangia. A- 
ceste acțiuni care atrag în 
pregătirea lor grupe de or
ganizații vecine sînt și un mij
loc de popularizare a expe
rienței pozitive. In programul 
de desfășurare a duminicilor 
cultural-sportive au fost cu
prinse și întîlniri pe meserii 
între tineri colectiviști frun
tași, împărtășindu-și unii alto
ra metodele cele mai bune de 
muncă. Președinții gospodării
lor colective și ingineri agro
nomi au luat de fiecare dată 
cuvîntul cu ocazia acestor ma
nifestări cultural-sportive. 
Vorbind despre munca și sar
cinile tinerilor colectiviști, 
preocupîndu-ne neîncetat de 
cunoașterea și aplicarea expe
rienței pozitive a organizații
lor de bază U.T.Mt- fruntașe, a 
tot ce au ele valoros și înaintat 
în muncă, ne vom aduce și 
mai mult contribuția în pro
cesul de educare în spirit co
munist a tinerei noastre ge
nerații.

TUDOR ALEXA
prim-seer etar al Comitetului 

raional U.T.M. Istria, 
regiunea Dobrogea

• Joi după-amiază amba
sadorul Italiei în R. P. Romî- 
nă, dr. Alberto Paveni Fonta
na, a oferit în saloanele am
basadei, un cocteil în cinstea 
reprezentanților firmelor ita
liene: Innocentti, Fiat, Moran- 
do, Novarese și firmei de im
port-export Cogis, care se află 
în țara noastră pentru înche
ierea unor tranzacții comer
ciale de import-export.

Au luat parte Gogu Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gh. Rădoi, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Sergiu Bul- 
gacoff, prim vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, Mihail Petri adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, Gh. Oprea și Mihai Ma
rinescu, adjuncți ai ministru
lui industriei construcțiilor de 
mașini, Mihai Ciobanu, pre-

INFORMAȚII
ședințele Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne, funcționari su
periori din Ministerul Comer
țului Exterior, Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini și conducători ai unor în
treprinderi de comerț exterior, 
ziariști.

• Joi seara însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Izraelu- 
lui la București, Israel Ha- 
viv a oferit o recepție cu pri
lejul sărbătorii naționale a Iz- 
raelului.

Au luat parte loan Constant 
Manoliu, ministrul justiției, 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Mihail Petri, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
reprezentanți ai unor institu
ții centrale, oameni de artă și 
cultură.

Au participat șefi ai unor

misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

• La încheierea unui in
structaj de perfecționare a ac
tiviștilor culturali din stațiu
nile balneo-climaterice din 
țară, care s-a desfășurat timp 
de 10 zile la Predeal, Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă a organizat joi o con
sfătuire.

Au participat reprezentanți 
ai unor organizații de masă, 
instituții culturale și sportive. 
Cu acest nrilej au fost dezbă
tute probleme privind îm
bunătățirea pe mai departe a 
activității cultural-artistice și 
sportive în stațiunile balneo
climaterice pentru ca oame
nii muncii să se bucure de un 
concediu cît mai plăcut.

Lucrările consfătuirii au 
fost conduse de Dumitru Bo- 
riga, președintele Consiliului 
așezămintelor culturale din 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă.

® Joi seara a avut loc în 
sala mică a Palatului R. P. 
Romîne un recital de arii și 
canțonete susținut de tenorul 
Artur Aidinian, artist al po
porului al R.S.S. Armene.

A acompaniat la pian Elena 
Ter-Ghevondian, artistă eme
rită a R.S.S. Armene.

In continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în țara 
noastră oaspetele va mai da 
recitaluri în orașele Cluj, Iași 
și Constanța.

(Agerpres

G Joi dimineața a părăsit 
Capitala plecînd cu avionul 
la Paris, echipa selecționa
tă masculină de volei a 
R. P. Romîne, campioană 
europeană. Voleibaliștii ro- 
mîni vor susține mai multe 
întîlniri în Franța. Astă 
seară, în sala Coubertin, 
echipa romînă va juca în 
compania echipei Franței. 
Selecționata secundă a țării

Mașina de împrăștiat îngră
șăminte prin centrifugare

Cine știe, 
cîștigă

Din inițiativa comitetului 
U.T.M. de la I.K.E. „Crișana"- 
Oradea, cu sprijinul organiza
ției sindicale și al conducerii 
întreprinderii, s-a organizat un 
concurs „Cine știe meserie, cîș
tigă* pentru tinerii electricieni.

Concursul a fost larg popu
larizat, prin afișe și panouri, 
discutat în cadrul adunărilor 
generale U.T.M. Juriul a fost 
format din cei mai buni ingi
neri și tehnicieni, iar exami
nator a fost tovarășul inginer 
Radu Șincai.

Cei prezenți în sala de festi
vități au aplaudat răspunsurile 
bune date de cei 10 concu- 
renți. La sfirșit, doi concu- 
renți, Gheorghe Juhas și Iosif 
Dorsonszky au întrunit același 
număr de puncte. Juriul a in
stituit un concurs „fulger* 
care s-a soldat cu rezultate a- 
semănătoare, așa că cei doi ti
neri au fost declarați cîștigă- 
torii primului loc.

Locul II a fost ciștigaf de 
Mihai Csont, iar locul trei de 
Vasile Hălmăgean.

Ciștigătorilor concursului li 
a-au acordat premii.

VASILE DOMBI 
muncitor,

Aspect obișnuit din sala de 
'ectură a Școlii profesionale 
petrol-chimie din Cîmpina.

Foto : N. STELORIAN

Expoziție 
a industriei locale

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru)

La parterul unui bloc din 
Suceava s-a deschis o expozi
ție cu produse ale întreprin
derilor de industrie locală din 
regiunea Suceava. Vizitatorii 
apreciază numeroase produse 
printre care dormitorul tip 
„Moldova" cu furnir de nuc 
realizat de muncitorii de la 
întreprinderea de industrie lo
cală „Rarăul“-Cîmpulung, ca
mera studio „Trandafir" cu 
furnir exotic realizată de în
treprinderea de industrie lo
cală Rădăuți, măsuța-bar pen
tru televizor realizată de în
treprinderea de industrie lo
cală „Flamura roșie“-Boto- 
șani.

EXCURSII PRIN O. N. T.
10—19 mai și 16—25 mai: itinerar : București—Budapesta— 

Praga—Karlovi-Vary—Brfio— Bratislava—București, cu tre
nul ; cost 1 635 + 223 lei, bani de buzunar.

17—26 mai și 18—27 mai; itinerar : București—Bratislava 
Brno—Praga—Karlovi-Vary—Budapesta—București, cu tre
nul ; cost 1 635 4- 223 lei bani de buzunar.

8—21 mai, 11—24 mai, 14—27 mai, 17—30 mai; excursii cu 
autocarul; itinerar București—Budapesta—Bratislava—Brno 
—Telc—Hradec—Ceschi Budejovice—Hluboka—Tabor—Pil- 
sen—Karlovi-Vary—Praga ; cost 1 895 + 275 lei bani de bu
zunar.

7—20 mai și 12—25 mai, cu trenul și avionul pe itinerarul 
București—Kiev—Leningrad—Moscova—București; cost 2 080 
+ 299 lei, bani de buzunar.

12—20 mai; călătoria București—Moscova cu avionul; 
Moscova—Leningrad—Moscova cu trenul; înapoierea la 
București cu avionul ; cost 2 000 4- 224 lei, bani de buzunar.

5—22 mai, cu trenul pe itinerarul București—Moscova— 
Tașkent — Samarkand — Dușambe — Baku—Moscova—Bucu
rești ; cost 3 650 4- 398 lei bani de buzunar.

VĂ PREZENTĂM:

MAȘINA DE ÎMPRĂȘTIAT
ÎNGRĂȘĂMINTE PRIN CENTRIFUGARE
SI ititorul acestor 

rînduri a trecut 
poate de multe ori 
prin fața Uzinelor

I „Semănătoarea". A 
admirat siluetele 
albe ale combine

lor, aceste „corăbii ale cîmpii- 
lor“ — s-a uitat îndelung la 
semănători de diferite tipuri și 
la multe alte mașini agricole 
care așteptau „viza de plecare" 
spre ogoarele patriei. Familia 
mașinilor agricole ce vor spori 
rodnicia pămîntului s-a îmbo
gățit de curînd cu încă una : 
mașina de împrăștiat îngrășă
minte prin centrifugare. Așa se 
face că, astăzi, în șir cu cele
lalte mașini fabricate în uzină, 
se află și noul produs cu nu
mele lui simbolic ; „M.I.C.-l"

Imprăștierea îngrășămintelor 
se făcea pînă mai acum cîtăva 
vreme cu diferite mașini. Lucra
rea, după cum ne informează 
tînărul inginer Nicolae Cotea- 
nu — unul dintre specialiștii 
care au participat la executarea

noului produs, prezenta însă u- 
nele dificultăți. Pînă la proiec
tarea actualei mașini, împrăș- 
tierea îngrășămintelor se făcea 
din avion (operație destul de 
costisitoare), cu o mașină de 
împrăștiat tractată sau cu alte 
agregate care aveau randa
ment scăzut și la care opri
rile provenite din pricina în- 
fundării în timpul lucrului, e- 
rau destul de dese.

Institutul de proiectări ma
șini agricole din Capitală, a 
trecut la realizarea unei noi 
mașini, care să întrunească cele 
mai bune calități pentru îm- 
prăștierea îngrășămintelor. So
luțiile constructive adoptate 
sînt la nivelul celor mai mo
derne mașini de acest gen. Tn 
plus, noul produs construit la 
„Semănătoarea" are un sistem 
original, deosebit de simplu, 
care înlătură o deficiență ade
sea întîlnită: înfundarea în 
timpul lucrului.

Avînd 6 greutate relativ 
mică (226 kg), noua mașină

poate împrăștia îngrășăminte 
pe o suprafață de 35 pînă la 
80 ha pe zi. Dacă adăugăm fap
tul că o caracteristică a lucră
rilor agricole este timpul de 
execuție relativ scurt, perfor
manța atinsă de noul produs ni 
se relevă ca deosebit de im
portantă.

Un mare avantaj al lui 
„M.I.C.-l" este și acela că 
permite împrăștierea îngrășă
mintelor atît sub formă de gra
nule, cit și sub formă de praf 
ori substanță cristalizată, ope
rația putîndu-se executa pe ori
ce vreme (vînt, ploaie etc.).

Deservită de numai doi oa
meni, noua mașină produsă de 
Uzina „Semănătoarea" se bucu
ră de apreciere din partea lu
crătorilor din agricultură. La 
aceasta au contribuit în egală 
măsură proiectanții de la 
I.P.M.A. cît și constructorii de 
mașini agricole, care au reali
zat acest produs la un înalt ni
vel tehnic.

I. BODEA

va întîlni tot astăzi, însă 
la Bagnols sur Ceze, echipa 
B a Franței. Lotul care a fă
cut deplasarea este alcătuit 
din : Nicolau, Plocon, Gan- 
ciu, Fieraru, Bărbuță, Che- 
zan, Derzei, Grigorovici, 
Drăgan și alții.

• Pe stadionul Republicii 
din Capitală s-au disputat 
ieri după-amiază două me
ciuri de fotbal în care au 
evoluat jucătorii selecționa
tei de tineret șl lotul B.

Echipa de tineret a R. P. 
Romîne care se pregătește 
pentru întâlnirea cu Suedia
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NOTE
La Tg. Mureș, du

minică a fost o zi 
foarte frumoasă, pro
pice organizării acți
unilor de muncă pa
triotică.

— Am cerut unor ti
neri părerea în legă
tură cu desfășurarea 
activității lor în a- 
cea zi.

„In general pe șan
tierul din cartierul 
„Mihai Viteazu4 mun
ca a fost bine organi
zată, ne-au răspuns. 
Dovadă: au fost
transportate în cadnd 
acțiunii de nivel<re 
peste 200 m c de 
pămînt. Eficiența lu
crărilor ar fi fost însă 
și mai mare dacă am 
fi avut la dispoziție 
3—4 autobasculante 
(sau camioane) în ca
re să se fi încărcat pă- 
mîntul dislocat. S-ar 
fi lucrat cu mai mult 
spor".

2. La ora 10 ne a- 
flam pe un alt șan
tier de muncă patrio
tică — la Baza nauti
că „Mureșul". Aci, 
potrivit planului, cî
teva zeci de tineri de 
la întreprinderile co
munale, Fabrica Me
talurgica ?i de la

IPROFIL urmau să 
sape gropi și să plan
teze plopi și alți pomi 
ornamentali. Spre sur
prinderea noastră, 
i-am găsit... stând.

Faptul ne-a mirat : 
nu veniseră să lu
creze ?

— Ba da, ne-au 
răspuns ei, asta și

situația aceasta ? l-am 
întrebat pe șeful sec
ției gospodărie a sfa
tului popular orășe
nesc, aflat acolo.

— Ne-a luat prin 
surprindere, ne-a măr
turisit dînsul, entu
ziasmul acestor ti
neri. Am crezut că o 
să lucreze mai încet...

cîteva obiective și du
pă ce tinerii se pregă
tiseră să participe în 
număr mare la lucrări 
(dedicînd cel puțin cî
teva ore fiecare aces
tei acțiuni) li 6-a 6pus 
că... nu mai este ne- 
Voie de ajutorul lor, 
că pot pleca acasă 1

„Ne-a luat

surprindere..."
vrem. Am săpat gropi 
pentru plantat plopi. 
Intr-o oră le-am și 
terminat. Acum aș
teptăm plopii, fiindcă 
încă n-au venit.

Au așteptat degea
ba ; plopii, pînă la ur
mă, tot n-au sosit. Așa 
că au plecat tinerii a- 
casă...

— Cum se explică

Aflăm că tot cu a- 
semenea „scuze" i-au 
întâmpinat pe tinerii 
sosiți să participe la 
acțiunile patriotice, 
duminică 12 aprilie, 
unii tovarăși de la 
secția gospodărie a 
Sfatului popular oră
șenesc Alba Iulia. Du
pă ce au fost anunțate

Unele fapte de a- 
cest fel s-au întâmplat 
și în cîteva raioane 
din orașul București. 
Se mai întâmplă — ca 
în unele locuri tinerii 
să fie plimbați din- 
tr-o parte în alta da
torită lipsei de organi
zare.

Se aduc, așa cum am 
consemnat prin răs
punsul de la Tg. Mu
reș, diverse „scuze-. 

Ce să spunem, „dem
ne de reținut". Ca să 
vezi ! Entuziasmul mai 
poate duce uneori și 
la... scuze. Bineînțe
les, cînd vine în con
tact cu lipsa de entu
ziasm.

Secțiile de gospodă
rie ale sfaturilor popu
lare, comitetele oră
șenești și 
U.T.M. vor 
ia măsuri 
evita orice 
de acest 
irosim fără rost tim
pul și dorința de 
muncă a tinerilor I

a învins cu 6—2 (2—1) for
mația Dinamo Victoria, iar 
lotul B a întrecut cu 4—1 
(0—i) echipa Metalul Bucu
rești.

G Sezonul Internațional 
de fotbal sa află în plină 
desfășurare. La Dortmund, 
în prezența a peste 42 000 
de spectatori, Internazionale 
Milano, a făcut meci nul : 
2—2 (2—2) cu Borussia
Dortmund în cadrul semifi
nalelor „Cupei campionilor 
europeni". Returul se va 
desfășura la 29 aprilie la 
Milano. Pe stadionul central 
din Glasgow, în semifina
lele „Cupei cupelor", Celtic 
Glasgow a dispus cu 3—0 
(1—0) de M.T.K. Budapesta.

G Cele două meciuri dis
putate aseară în sala Dina
mo, pentru campionatul 
masculin de baschet, s-au 
soldat cu următoarele re
zultate : Rapid București — 
Politehnica Cluj 87—62 (47 
-—29) 1 Dinamo București — 
Siderurgistul Galați 81—56 
(46—21).

G Astăzi," în Sala sportu
rilor de la Floreasca, se re
iau întîlnirile din cadrul tur
neului final al campionatu
lui republican feminin de 
baschet. în primul meci, de 
la ora 18, Rapid va juca cu 
Mureșul Tg. Mureș, în con
tinuare disputîndu-se parti
da Voința București-Știința 
București.

G Campionatul republican 
de rugbi, programează du
minică în Capitală, trei 
meciuri, care se vor desfă
șura pe terenuri diferite.

raionale 
trebui să 

pentru a 
neajunsuri 
fel. Sa nu

Zi de antrenament pentru călăreți pe terenul din Calea Plevnei din Capitală. In fotografie: 
Vlad Constantin din lotul R.P.R.

De la ora 10 pe terenul Glo
ria, echipa gazdă Gloria va 
întîlni pe C.S.M.S. Iași. 
Stadionul Dinamo va găzdui 
de la ora 15 meciul dintre 
Dinamo și Ancora Galați. 
La ora 16,30 va începe jocul 
derbi : Steaua-Grivița Roșie.

G La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni clubul sportiv Steaua 
va organiza în Capitală 
două interesante competiții. 
Pe velodromul Dinamo, du
minică, cu începere de la o- 
rele 10 se va desfășura „Cu
pa Steaua" la ciclism, care 
cuprinde probele de 400 m 
lansat, viteză și semifond 
(seniori). De asemenea, se 
vor disputa întreceri rezer
vate juniorilor. Sîmbătă și 
duminică la baza hipică din 
Cal. Plevnei va avea loc un 
concurs de călărie dotat cu 
„Cupa primăverii". în prima 
zi concursul începe Ia orele 
16 cu probele : obstacole 
cat. semiușoară și categoria 
ușoară. Duminică probele 
încep Ia oreJe 10.

(Agerpres)

CINEMA TOGRAF
Frații corslcani: Republica : 

8, 10, 12,15, 14,30, 16,45, 19,15, 
21,30 j București : 9, 11,15, 13,30,

16.30, 18,45, 21 ; Grivița : 9, 11,30,
14, 16,30, 19, 21,30 ; Flamura : 9,
11.30, 14, 16,30, 19, 21,30 ; Germa
nie, steluțele tale : Carpați : 10,12, 
14, 16, 18,15, 20,30 ; Tomis : 9,15,
11,30, 13,45, 16, 18,15, 20,30 ; Auro
ra : 10, 12, 14, 16, 18,15, 20,30. Cum 
stăm, tinere ? : Capitol : 10, 12, 14, 

16,15, 18,30, 20,45) Giulești 1 10, 12,

14, 16, 18,15, 20,15 î Floreasca : 16, 
18,15, 20,30 ; Modern : 10, 12, 15, 
17, 19, 21 : Totul despre Eva: 
Miorița : 9,30, 12,15, 15, 17,45,
20,30 î 12 scaune : Victoria : 
10, 12, 14, 18,15, 20,30 1 Fero
viar : 10, 12, 14, 16, 18,15, 20,30 1
Flacăra : 16, 18, 20 ; Domnișoara... 
Barbă-albastră : Central : 10, 12, 14, 
16, 18,15, 20,30 j Buzești : 15, 17, 
19, .21 1 Un surls în plină vară:

Lumina : 10, 14, 16, 18,15, 20,30)
Popular : 15, 17, 19, 21) Luceafărul: 
16, 18,15, 20,30 ) Tragedia opti
mistă : înfrățirea între popoare : 
15,45, 18, 20,15 » Foto Haber:
Union : 16. 18,15, 20,30, Viitorul : 
16, 18,15, 20,30 : Cele trei lumi ale 
lui Gulliver : Doina : 11,30, 13,45, 
16, 18,15, 20,30; Cosmos: 16, 18, 20, 
Rude de singe : Excelsior : 10,
12, 16, 18,15, 20,30) Melodia : 10,

TELEVIZIUNE
VINERI 17 APRILIE 1964

18,30 : Universitatea tehnică 
la televiziune ; 19,00 : Jurnalul 
televiziunii; 19,10 : Pentru ti
neretul școlar : Povestea becu
lui electric ; 19,35 : Mozaic mu
zical înregistrat pe peliculă ;

20,00 : Săptămîna ; 21,00 : Artă 
plastică : Constantin Meunier :
21,20 : Muzică populară romî- 
nească. In încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

E
12, 14,30, 16,30, 18,30, 20,30 5 Lira
15.30, 18, 20,30 : Totul rămîne oa
menilor : Cultural : 16, 18,15,
20,30 •, Pași spre lună : Dacia : 10, 
11,45, 13,45, 15,30, 17,15, 19, 21 1 
Valea vulturilor: Crîngași : 16,
18,15, 20,30 î Lovitura de pedeap
să : Bucegi ; 10, 12, 16, 18,15,
20,30; Pacea : 16, 18, 20; Hoțul din 
San Marengo : Unirea : 11, 16,
18,15, 20,30 ,- Renul alb : Vitan : 15, 
17, 19, 20,45 ; Dezrădăcinați!:
Munca : 16, 18,15, 20,30 ; Vi-1 pre
zint pe Baluev : Arta : 16, 18, 20 ; 
Omul cu ricșa : Moșilor : 15,30, 18, 
20,30 ; Cavalerul Pardaillan : Co- 
lentina : 14,30, 16,30, 18,30, 20,30 j 
Tudor : Volga : 10,30, 16,30, 19,30 1 
O zi ca leii : Cotroceni : 15,30, 18, 
20,30 ) Îndrăgostitul: Progresul 1 
15, 17, 19, 21 ; Ferentari : 14,30,
16.30, 18,30, 20,30; Iolantha : DrȘr 
mul Sării : 16, 18, 20.
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GENEVA Lucrările Comisiei economice

Conferința pentru comerț
și dezvoltare

GENEVA 16 Trimisul spe
cial Agerpres, Adrian Ionescu, 
transmite : Conferința Națiu
nilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare de la Geneva își 
continuă dezbaterile în cadrul 
comisiilor.

Miercuri după-amiazăL în 
comisia a treia a fost hotărîtă 
crearea unui grup de lucru 
pentru transporturile mariti
me. Delegațiile Indiei și Nor
vegiei, care, în legătură cu a- 
ceasta, au depus două proiecte 
de rezoluție separate, au con
venit în final să pregătească 
un text comun, care va fi su
pus comisiei spre examinare 
în următoarele zile.

în comisia a patra continuă 
discuțiile pe marginea dispo
zițiilor instituționale menite să 
contribuie la dezvoltarea co
merțului internațional. în a- 
ceastă problemă și-au expus 
pînă în prezent punctul de ve
dere 33 de vorbitori, alți 25vorbitori, alți 25

urmînd să ia cuvîntul în ur
mătoarele ședințe.

în Comisia a cincea sînt a- 
proape de sfîrșit dezbaterile 
generale asupra problemei ex
tinderii comerțului internațio
nal și a grupărilor economice. 
Numeroși vorbitori s-au pro
nunțat în favoarea acordurilor 
comerciale pe termen lung și 
pentru abolirea diferitelor mă
suri restrictive practicat© de 
unele țări dezvoltate în co
merțul lor cu țările în curs de 
dezvoltare.

Expunerea de miercuri a re
prezentantului R. P. Romîne, 
M. Petrescu, în această comi
sie, s-a bucurat de atenția 
participanților la lucrări. Pre
ședintele comisiei, precum și 
reprezentanții unor delegații 
au apreciat că delegatul ro
mîn a expus o serie de ele
mente de un interes deosebit 
pentru lucrările comisiei.

Joi au avut loc șapte ședin-

O.N.U. pentru Europa

In Comitetul celor 18 state
pentru dezarmare

16 (Agerpres). — 
din 16 aprilie a

GENEVA 
In ședința 
Conferinței celor 18 state pen
tru dezarmare, Adrian Fisher 
(Statele Unite) a prezentat li
nele amănunte asupra cunos
cutului plan american de „în
ghețare", adică de sistare a 
producției și modernizării mij
loacelor de transportare la 
țintă a armei nucleare.

Delegatul sovietic, Semion 
Țarapkin, a respins propune
rile americane arătând că ele 
nu conțin nici un element 
nou care să le facă acceptabi
le. Reprezentantul sovietic a 
arătat că puterile occidentale 
nu s-au pronunțat încă asupra 
propunerii sovietice privind 
reducerea efectivelor armate 
și a amintit de angajamentul 
asumat la Moscova în 1963 de 
către U.R.S.S., S.U.A. și Anglia

de a continua examinarea pro
blemei privind încheierea ți
nui pact de neagresiune între 
țările participante la N.A.T.O. 
și la Tratatul de la Varșovia.

Reprezentantul bulgar, Lu- 
kanov, a declarat că planul a- 
merican de „înghețare" ar tre
bui să se extindă nu numai a- 
supra mijloacelor strategice de 
transportare a armei nucleare, 
dar și asupra altor mijloace de 
transport, a rachetelor cu rază 
de acțiune mai mică, cit și a- 
supra bombardierelor.

Reprezentantul cehoslovac a 
vorbit despre necesitatea re
tragerii din Europa centrală a 
trupelor străine staționate în 
această zonă.

Reprezentanții Canadei și 
Italiei au sprijinit planul ame
rican de „înghețare".

țe ale comisiilor Conferinței 
Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare.

Continuînd să examineze 
măsurile de natură să ducă la 
abolirea obstacolelor și prac
ticilor discriminatorii în co
merțul cu produse de bază, 
Comisia numărtil 1 a ascultat 
intervențiile unui mare număr 
de reprezentanți. Se remarcă 
în primul rînd cererea insis
tentă a țărilor în curs de dez
voltare de a se lua măsuri 
pentru eliminarea piedicilor ce 
stau în calea dezvoltării ex
porturilor lor de produse de 
bază, dificultăți similare fiind 
întîmpinate pe unele piețe și 
la livrările unor produse ro- 
mînești. Reprezentanții țărilor 
socialiste care au luat cuvîntul 
au subliniat că aceste state nu 
duc o politică de restricții, ci 
de creștere în continuare a 
volumlului schimburilor lor 
cu țările în curs de dezvoltare.

în numele Pieței comune 
delegatul Belgiei a arătat că 
multe din propunerile concrete 
ale țărilor în curs de dezvol
tare vin în contradicție cu 
prevederile Tratatului de la 
Roma privind înființarea a- 
cestei grupări regionale. Re
prezentantul S.U.A., în inter
venția sa, a ocolit, de aseme
nea, un răspuns direct la pro
blemele puse în discuție de 
statele în curs de dezvoltare.

Nemulțumirea țărilor în 
curs de dezvoltare față de a- 
ceastă poziție a unor state oc
cidentale industriale și-a găsit 
expresia în răspunsul delega
tului Indiei, care a arătat ne
cesitatea schimbării prevede
rilor Tratatului de la Roma, în 
vederea sprijinirii cerințelor 
țărilor în curs de dezvoltare.

GENEVA t6 (Trimisul special 
Agerpres, Adrian Ionescu, trans
mite) :

în continuarea lucrărilor Comi
siei economice O.N.U. pentru Eu
ropa, miercuri au luat cuvîntul 25 
de delegați, printre care s-au nu
mărat și reprezentanți ai R. P. Ro
mîne.

Vorbind despre activitatea Co
mitetului pentru oțel, reprezentan
tul romîn Octavian Rădulescu a 
declarat că lucrările acestui orga
nism prezintă interes pentru țara 
noastră, avînd în vedere că o par
te din tematicile de lucru ale co
mitetului corespund problemelor 
siderurgiei romîne în plină dez
voltare. Arătînd că organele com
petente din țara noastră vor spri
jini și pe mai departe toate ac
țiunile avînd ca scop extinderea 
cooperării economice dintre țările 
membre în acest domeniu, el a 
menționat necesitatea dezvoltării 
pe mai departe a schimburilor de 
vizite de studii, a intensificării 
contactelor între instituțiile spe
cializate și a participării exper- 
ților din țările membre ale acestui 
comitet la diverse reuniuni inter
naționale de specialitate.

în comitetul de gaze, reprezen
tantul R. P. Romîne, Ion Tache, 
referindu-se la programul de viitor 
al comitetului, a prezentat obser
vațiile delegației romîne, subli
niind că este necesar să se acorde 
o atenție sporită problemelor eco
nomice și tehnice privind aspecte
le esențiale ale acestei ramuri in
dustriale. Vorbitorul a sugerat că 
ar fi indicată înființarea unor 
grupuri de lucru care să studieze 
problemele legate de transportul, 
înmagazinarea și distribuirea ga
zelor, precum și diferite alte as
pecte economice și tehnice ale 
utilizării gazelor pentru consum. 
El a subliniat, de asemenea, nece
sitatea de a se trece la analizarea, 
în cadrul comitetului, a unor pro
bleme din domeniul industriei pe
troliere, petrochimiei și chimiei.

Reprezentantul țării noastre în 
comitetul pentru lemn, Victor Al-

dea, după ce a informat despre 
dezvoltarea economiei forestiere și 
unele aspecte ale valorificării lem
nului în țara noastră, s-a referit 
la activitatea de viitor a acestui 
organism. Comitetul, a spus el, a 
adoptat în linii mari un program 
pe termen lung, prevăzînd acțiuni 
care interesează țările membre și 
îmbină în mod armonios aspectele 
economice cu cele tehnice. Vorbi
torul a apreciat ca un fapt pozitiv 
adoptarea de către comitet a unui 
program de călătorii de studii, 
subliniind că în cadrul acestuia 
este prevăzută o asemenea călăto
rie de studiu și în țara noastră 
și a menționat că specialiștii ro- 
mîni sînt gata să-și împărtășească 
cu acest prilej experiența lor în 
domeniul industriei lemnului. După 
ce a făcut mai multe propuneri, 
reprezentantul romîn • și-a expri
mat în încheiere convingerea că 
realizarea programului pe termen 
lung — îmbunătățit cu propune
rile și sugestiile formulate în ca
drul C.E.E. — va contribui la dez
voltarea colaborării pe plan euro
pean în domeniul economiei fo
restiere.

GENEVA 16 Trimisul spe
cial Agerpres, Adrian Ionescu, 
transmite: Activitatea comi
tetelor pentru problemele a- 
gricole, ale cărbunelui și pen
tru dezvoltarea comerțului au 
constituit joi obiectul dezbate
rilor în comisia economică 
O.N.U. pentru Europa.

Luînd cuvîntul, reprezen
tantul țării noastre, Dumitru 
Albu, a vorbit despre măsu
rile luate de guvernul romîn 
pentru creșterea producției a- 
griculturii în R. P. Romînă. 
Vorbitorul s-a pronunțat în 
favoarea adîncirii colaborării 
internaționale și a schimbului 
de experiență între țări în 
ce privește sporirea produc
ției agricole. El a recomandat, 
de asemenea, continuarea or
ganizării vizitelor de studiu în 
diferite țări»

Vizite în (J.R.S.S. cu prilejul celei de-a 70-a

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
La 16 aprilie a sosit la Mosco
va Walter Ulbcicht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.D.G., într-o vizită de prie
tenie cu prilejul celei de-a 
70-a aniversări a nașterii lui 
N. S. Hrușciov.

Cu același prilej a sosit la 
Moscova Urho Kekkonen,

S.U.A. — Aspect de la tra
diționalul „marș al păcii11 

din New-York

ANSAMBLUL
„RAPSODIA

ROMINĂ" LA PARIS

c
R

LEOPOLDVILLE. — Potrivit relatărilor agenției 
Associated Press, în ultima vreme au avut loc grave 
tulburări în provincia congoleză Kivu. Un grup de 
partizani înarmați cu arme tradiționale africane au 
atacat secția de poliție a municipalității Bagira, uci- 
gînd șase polițiști și rănind mai xnulți funcționari 
civili. Miercuri, după cîteva zile de la precedentul 
incident, detașamente de partizani congolezi au ata
cat mașina guvernatorului pfovinciei, venit să an
cheteze tulburările, forțîndu-1 să se reîntoarcă în ca
pitala provinciei Bakavu.

CHICAGO. — După cum transmite cgenția Asso
ciated Press, William Stratton, care a fost guverna
tor republican al statului Illinois Intre anii 1952 și 
1960, a fost dat în judecată de un juriu federal sub 
acuzația că s-a sustras de la plata impozitelor cu 
suma de 46 67& dolari între anii 1957 și 1960. Potri
vit agenției, Stratton a iăcut declarații false și frau
duloase cu privire la veniturile sale impecabile și a 
plătit fiscului numai 23 311 dolari în loc de 69 987 
dolari. Acțiunea de trimitere în judecată a fost 
semnată încă Ia 8 aprilie, dar ea a tost ținută secre
tă pentru a nu influența alegerile preliminare care 
au avut loc la 14 aprilie în statul Illinois.

PARIS 16. — Coresponden
tul Agerpres, T. Vornicu, 
transmite :

Pe marea scenă a teatrului 
Alhambra — Maurice Cheva
lier, în fața a 2 500 de specta
tori, ansamblul „Rapsodia ro- 
mînă" a dat în seara zilei de 
joi primul său spectacol la Pa
ris.

La acest eveniment artistio 
au asistat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe 
și numeroase personalități ale 
vieții culturale și artistice, nu
meroși membri ai corpului di
plomație.

Odată cu primele măsuri 
ale orchestrei și primii pași 
ai dansatorilor lnterpretînd 
„Nunta de pe Someș", ropote 
de aplauze s-au auzit în sală. 
Dansul călușarilor, Dansul 
moldovenesc, cel al fetelor din 
Bobîlna, Balada lui Ciprian 
Porumbescu, Ciocîrlia, inter
pretată de Ionel Budișteanu, 
melodiile cintate de Angela 
Moldovan și Ion Cristoreanu, 
Damian Luca sau Nicola© Bă- 
luță au fost deosebit de apre
ciate de public, care a reche
mat de multe ori la rampă pe 
artiștii romîni.

Miine, televiziunea franceză 
va filma în întregime specta
colul ansamblului „Rapsodia 
romînă", pentru a-1 retransmi
te la posturile sale.

CIUDAD DE MEXICO. In capitala Mexicului, 
au sosit miniștrii afacerilor externe ai Libanului și 
Siriei, care întreprind o misiune în diferite țări la- 
tîno-amerîcane pentru a explica punctul de vedere 
al țărilor arabe în diferendul cu Izraelul legat de 
folosirea apelor Iordanului, Ei au avut o întreve
dere cu ministrul mexican al afacerilor externe, Jose 
Gorostiza, precum și cu Gustavo Diaz Ordaz, candi
datul partidului guvernamental la alegerile preziden
țiale.

Cel doi miniștri, cărora urmează să 11 m alăture 
ministrul afacerilor externe al Iordaniei, Anton At- 
talah, vor fi primiți da președintele Mexicului. Adol
fo Lopez Mateos*

Pe

ANGLIA. Fațada Case!-mu- 
zeu din Stratlord-on-Avon 
unde s-a născut Shakespeare

președintele Republicii Fin
landa.

Au sosit, de asemenea, o 
delegație a C.C. al P. C. din 
Germania, în frunte cu Max 
Reimann, prim-secretar al 
C.C. al P. C. din Germania și 
o delegație a P.C. din Finlan
da, în frunte cu Viile Pessî, 
secretar general al P-C. 
Finlanda.
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Formarea noului
guvern brazilian

Grevă la Libreville

EXPOZIȚIE DE ARTĂ 

ROMINEASCĂ

s 
c uR NICOSIA. — O delegație a Co

mitetului de coordonare a unui 
număr de 28 de organizații ciprio
te a înmînat lui Sakari Tuomioja, 
mediatorul O.N.U. din Cipru, un 
mesaj în care arată că singura cale 
Justă pentru rezolvarea problemei 
cipriote constă în a acorda inde
pendență totală insulei.

Pe

BRASILIA 16 (Agerpres). — 
In prima cuvîntare rostită 
miercuri la Brasilia, cu ocazia 
investirii sale ca președinte, 
mareșalul Humberto Castelo 
Branco a declarat că în politi
ca externă noul guvern va res
pecta independența tuturor po
poarelor lumii, dar cere, în a- 
celași timp, un respect absolut 
față de independența și suve
ranitatea țării sale. Totodată, 
el a arătat că guvernul brazi
lian se va strădui să întărească 
„alianțele tradiționale". Pe plan 
intern, el a afirmat că guvernul 
va respecta constituția și își 
propune ca sarcini imediate 
dezvoltarea economică și pro
gresul moral, educativ, material 
și politic al țării.

Miercuri s-a anunțat compo
nența noului guvern al Brazi
liei. Ministru de război a fost 
numit generalul Artur Costa de 
Silva, ministru al marinei, ami
ralul Augusto Rademaker, Iar

ministru al aviației, generalul 
Cerreia de Melo. Portofoliul 
Ministerului Afacerilor Externe 
a fost încredințat lui Vasco 
Leitao da Cunha, un diplomat 
de carieră, iar cel al Ministe
rului de Finanțe lui Otavio 
Bulhoes de Carvalho, specialist 
în problemele financiare, care 
a ocupat, sub diferite guverne, 
postul de președinte al Oficiu
lui brazilian pentru monedă și 
credit. In guvern sînt reprezen
tate principalele partide din 
Brazilia, cu excepția partidului 
muncii al fostului președinte 
Joao Goulart. Trei miniștri sînt 
membri ai partidului național- 
democrat, condus de guverna
torul statului Guanabara, Car
los Lacerda.

După cum transmite agenția 
U.P.L, noul ministru de externe, 
Leitao da Cunha, a declarat că 
„în prezent Brazilia nu inten
ționează să rupă relațiile diplo
matice cu Cuba".

Procesul rasistului

Beckwith

După încercarea de răscoală din Siria

DAMASC 16 (Agerpres). — 
Au devenit cunoscute unele a- 
mănunte în legătură cu răs
coala care s-a produs miercuri 
dimineața în orașul Hamah 
din Siria. Tulburările au în
ceput, potrivit relatărilor pre
sei libaneze, ca urmare a re
primării unor demonstrații 
antibaasiste, care au avut loc 
în oraș marți după-amiază. 
Ciocnirile între demonstranți 
și poliție s-au transformat în 
adevărate lupte de stradă care 
s-au soldat cu morți și răniți.

Intr-o conferință de presă 
ținută miercuri, ministrul si
rian al informațiilor a afirmat 
că la originea tulburărilor s-ar 
afla acțiunile unor feudali

deposedați de o parte din pă- 
mînturile lor în baza legii re
formei agrare. Ministrul a 
precizat că circulația este 
complet interzisă în oraș, deși 
nu au mai fost înregistrate 
tulburări, că majoritatea con
ducătorilor răscoalei au fost a- 
restați și că sînt în curs per
cheziții pentru descoperirea 
unor depozite de arme și are
starea altor persoane răspun
zătoare de provocarea tulbu
rărilor.

Guvernul sirian 
miercuri seara o
extraordinară pentru a exami
na situația creată ca urmare a 
evenimentelor de la Hamah.

a ținut 
ședință

NEW YORK 16 (Agerpres). 
In orașul Jackson (statul Mis
sissippi) se desfășoară de zece 
zile cel de al doilea proces in
tentat lui Byron de la Beck
with, reprezentant al unei fa
milii aristrocratice din acest 
stat, care este acuzat că a a- 
sasinat la 12 iunie, anul tre
cut, pe Medgar Evers, lider al 
populației de culoare. Potrivit 
relatărilor agenției France 
Presse, ședința de miercuri a 
procesului a fost marcată, ca 
și cele precedente, de noi e- 
forturi ale partizanilor segre
gației rasiale de a salva de la 
scaunul electric pe Beckwith. 
Acuzarea — arată agenția — 
deține împotriva asasinului 
probe zdrobitoare: amprentele 
sale au fost găsite pe arma cu 
care a fost săvîrșită crima, iar 
acuzatul a recunoscut-o ca fi
ind proprietatea sa, automobi
lul sau a fost văzut de doi 
martori cu cîteva minute îna
intea crimei în apropierea lo
cuinței lui Evers, iar doi șo
feri de taxi au declarat că 
Beckwith i-a întrebat înain
tea crimei unde se află locu
ința liderului negru.

După cum arată France 
Presse, segregaționiștii din 
Mississippi au încercat în ul
timele zile să distrugă, prin 
orice mijloace, probele strînse 
împotriva acuzatului. Unul 
din șoferi a fost amenințat de 
rasiști și a retras o parte a 
declarației sale.

Se așteaptă ca audierile 
martorilor să ia sfîrșit încă în 
cursul acestei săptămîni, ur
mînd ca apoi juriul, alcătuit 
din 12 jurați albi, să înceapă 
deliberările.

LIBREVILLE 16 (Agerpres). 
In capitala Gabonului, Libre
ville, a fost declanșată o gre
vă în semn de protest împo
triva falsificării rezultatelor 
recentelor alegeri legislative. 
Potrivit relatărilor agenției 
Associated Press, mai multe 
școli și magazine au fost în
chise. Pe străzile cartierelor a- 
fricane au circulat patrule în
tărite de jandarmi.

Nu au fost încă anunțate re
zultatele definitive ale alege
rilor, dar se consideră că a- 
depții președintelui Mba vor 
obține majoritatea în viitorul 
parlament. Cu toate acestea, 
rezultatele neoficiale indică, 
potrivit aceleiași agenții, că 53

la sută din alegători au votat 
împotriva sprijinitorilor lui 
Mb,a și a politicii sale. Numai 
printr-un șir de manevre elec
torale, minoritatea poate de
veni majoritate în parlament. 
In lumina acestor fapte, acuza
țiile de falsificare a voinței a- 
legătorilor aduse regimului de 
către opoziție devin pe deplin 
întemeiate.

Aceste alegeri au fost orga
nizate de președintele Mba 
puțin după ce a fost repus în 
funcție prin intermediul in
tervenției trupelor străine. 
După cum se știe, el fusese 
răsturnat de la putere de o 
lovitură de stat militară.

IN FINLANDA
HELSINKI. — Asociația de 

prietenie Finlanda-Romînia a 
organizat în orașul Nokia o ex
poziție de artă populară romi, 
nească, ceramică și fotografii. 
Expoziția a fost inaugurată de 
secretarul asociației, Paavo 
Kivikoski, care a vorbit des
pre frumusețea și bogăția fol
clorului romînesc, subliniind, 
totodată, necesitatea cunoaște
rii reciproce a valorilor cultu
rale ale poporului romîn și 
finlandez.

La deschidere au participat 
Ossian Hasa, președintele Con
siliului Municipal al orașului 
Nokia, reprezentanți ai autori
tăților locale, ziariști.
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~ In urma ciclonului care s-a abătutDACCA. . _ ___ ___________
eîmbătă asupra regiunii Jessore din Pakistanul de 
est și-au pierdut viața 400 de persoane, iar 700 cu 
fost rănite. 1 000 de locuitori din această regiune 
sînt încă dispăruți. Numai în trei ore ciclonul a dis
trus 25 de localități mici din această regiune. O:z- 

xr .. MagUia cu guferit importante ttri-șele Narail și 
căciunl.

BRUXELLES, 
'mune, întrunit

— Consiliul ministerial al Pieței co
la Bruxelles, și-a încheiat miercuri 

seara dezbaterile. Consiliul a aprobat hotărlrea ca 
miniștrii pentru problemele economice ai celor șase 
țări membre ale C.E.E. să participe la deschiderea 
„rundei Kennedy",

SANAA.- — Postul de radio Sanaa, a anunțat că 
printr-un decret prezidențial în Republica Arabă 
Yemen, a fost creat un tribunal suprem.

Tribunalul este format din șapte persoana numita 
de președintele . Sallal.

Hotărîrile lui vor fi definitive după ce ele vor fi 
aprobate de președinte,

NEW YORK. «— Republica Arabă Yerzea a adresat 
un nou protest Organizației Națiunilor Unite în le
gătură cu continua violare a spațiului aerian al țării 
de către avioane engleze de Ia baza din Aden.

în scrisoarea adresată președintelui Consiliului de 
Securitate, locțiitorul reprezentantului permanent al 
R.A.Y la O.N.U., Yahya Gehman, arată că în ultime
le două săptămîni avioanele engleze au violat de 
trei ori spațiul aerian al Yemenului.

Guvernul englez, se arată în scrisoare, ignorează 
rezoluția Consiliului de Securitate care condamnă 
bombardarea, la 28 martie, de către avioane engleze, 
a orașului yemenit Harib.

în ultima vreme s-a intensificat treceraa clandesti
nă de arme în R.A.Y. din pricipatul Beihan (Federa
ția Arabiei de Sud).
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Proba de scufundare 
a primului submarin 

turistic din lume

Zn Elveția a fost construit^ 
un mezoscaf destinat să 
plimbe pe turiști sub 

apele lacului Leman. Miercuri 
după-amiază a avut loc o pro
bă de scufundare în mers a 
primului submarin turistic din 
lume. Interiorul mezoscafului 
se aseamănă cu carlinga unui 
mare avion de transport și cu
prinde 40 de scaune rotative 
prevăzute cu centuri de sigu
ranță pentru ca pasagerii agi
tați să nu compromită echili
brul vasului. Submarinul este 
prevăzut cu ferestre așezate 
sub linia de plutire pentru ca 
pasagerii să admire lumea sub
acvatică chiar atunci cînd va
sul navighează la suprafață. 
Deasupra fiecărui scaun se a- 
flă instalat un televizor care 
va transmite pasagerilor ima-

TOA
gini de sub apele lacului Le
man. Submarinul turistic are 
o lungime de 28,50 metri și o 
capacitate de 220 de tone. El 
poate rezista la o presiune de 
120 atmosfere și, teoretic, se 
poate scufunda pînă la o adîn- 
cime de 1 200 metri, adică de 
patru ori mai mult decît adîn- 
cimea maximă a lacului Le
man.

încă un tablou celebru 
călătorește spre 

New-York

Miercuri a sosit la New 
York, la bordul pache
botului „France", cele

brul tablou suprarealist al 
pictorului Salvador Dali „A- 
pocalipsul". Tabloul, care cîn- 
tărește aproximativ 208 kilo
grame, va fi expus la pavilio
nul francez de la Expoziția 
mondială din New York care

își va deschide porțile la 22 
aprilie.

înconjurul lumii 
pe un avion monomotor

viațoarea americană Jer- 
A rie Mock, s-a înapoiat 

miercuri în Statele Unite, 
după ce a făcut înconjurul lu
mii pe bordul unui avion mono- 
motor „Cessna". Ea a aterizai 
pe aeroportul din Oakland (Ca
lifornia) după un zbor fără es
cală de peste 17 ore, venind 
din Honolulu, cea mai lungă 
etapă a călătoriei ei. „Cel mai 
greu lucru pentru mine a fost 
să rămîn trează" — a declarat 
ea la sosire ziariștilor veniți în 
întâmpinare. Pentru a încheia 
circuitul în jurul lumii, Jerrie 
Mock, în vîrstă de 38 de ani și 
mamă a trei copii, trebuie acum 
să zboare de la Oakland la Co
lumbus (Ohio), aeroportul de

unde a decolat la 19 martie 
pentru a străbate aproximativ 
37 000 kilometri.

In cursul zborului, avia- 
toarea a făcut escale în Ber-

mude, Azore, Casablanca, Tri
poli, Cairo, Dharan, in Arabia 
Saudită, Pakistan, India, Tai- 
landa, Filipine, insulele Guam, 
Wake și Haw ai.

La grădina zoologică din Bazei (Elveția) s-au născut Ia 1 mar
tie . trei tigri, — gemeni. La numai o lună după naștere cei 
trei pui, după cum se vede în fotografie, se considerau deja,,, 

tigri
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