
1

6 PAGINI — 30 BANIAnul XX, Seria II, nr. 4718

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Foto ; „CASA SCÎNTEII' ■

In cinstea aniversari a
celrn llfLU eliberării

Din zi în zi devin tot mai numeroase știrile cu privire la 
îndeplinirea angajamentelor luate în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a Eliberării.

Pășind în al doilea semestru, în fabrici și uzine, în mine și 
pe șantiere, au fost stabilite noi măsuri care vor contribui 
la înfăptuirea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate 
pînă la sfîrșitul anului.

Continuînd publicarea reportajelor Ia rubrica „Pe marile

trasee ale întrecerii socialiste" în numerele următoare ale 
„Scînteii tineretului", cititorii noștri vor putea urmări ma
teriale infățișînd participarea entuziastă a colectivelor din 
întreprinderile industriale ale țării la îndeplinirea angaja
mentelor luate, pentru asigurarea în continuare a creșterii 
productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, 
reducerea permanentă a prețului de cost, pentru ridicarea 
bunăstării materiale a celor ce muncesc.

cinteia
tineretului

Muncitor

Duminică 19 iulie 1964

Lîngă cuptor mă simt un uriaș 
Cu ior(e neinchipuite-n mină... 
'Aici sîntem de-o sobră măreție, 
Așa, parcă sculptați din fier și foc. 
Toți numai nerv, putere și mindrie.

Am desprins de la panoul de onoare al întrecerii socia
liste, ce se desfășoară în aceste zile cu un elan sporit, in 
întreaga țară, chipurile a patru tineri de la Uzina „Electro
magnetica" din Capitală

Electricianul Lucian Purcea, preocupat să cunoască noile 
mașini moderne din dotare, deseori prezent la cabinetul de 
documentație tehnică, Anghelina Radu, din secția etalonare, 
de curînd investită cu încrederea de a conduce o echipă, 
matrițerul Ion Raciu, elev în clasa a X-a la seral, înscriind 
în graficul succeselor personale ridicarea calificării profe
sionale la care este hotărît să adauge în viitor și diploma 
de inginer, sau inginera Marilena Petrache, absolventă a 
Institutului politehnic, care lucrează aparataje de automa
tizare pentru industria petroliferă și-au înscris în cartea 
de onoare a muncii, în graficul întrecerii socialiste

■>

Chimiștii dobrogeni raportează
De la începutul a- 

nului și pînă în pre
zent, în sectoarele 
productive și în ate
lierele de întreținere 
ale Uzinei de super- 
iosfați și acid sulfuric
— Năvodari, se desfă
șoară în ritm susținut 
întrecerea socialista 
sub lozinca : „Ogoare
lor patriei socialiste
— cît mai multe în
grășăminte chimice", 
concretizată în angaja-

meritele luate de a da 
peste plan importante 
cantități de produse.

Rezultatele acestei 
munci pasionante sin! 
concretizate în urmă
toarele realizări : pro
ductivitatea muncii pe 
uzină a crescut în pri
mul semestru cu 2,6 la 
suta, față de angaja
mentul de 1 la sută 
peste plan. Colectivul 
de la U.S.A.S. Nă
vodari a dat în prime-

le 6 luni pt 
tone de prod 
plan, dintre care: 3 762 
tone de superfosfat 
simplu, 7 500 tone su
perfosfat granulat și 
149 tone fluorosilicat 
de sodiu. La prețul de 
cost au fost obținute 
economii suplimentare 
în valoare de aproape 
890 000 si 2 933 000 lei 
beneficii peste plan.

KT • Realizări

ale ceferiștilor

DEVINE FAPTA
iecare colectiv de 
muncă obișnuiește 
— la sfîrșitul unei 
etape mai impor
tante — să-și facă 
bilanțul activită
ții. Acest lucru 

l-am făcut și noi recent cind 
am încheiat situația semes
trului L

Am constatat cu satisfacție 
că sarcinile de plan, angaja
mentele Iu ' * întrecerea
socialistă i celei
de-a XX-a a Elibe-

10000 TINERIîn primele 6 luni din acest an, 
mecanicii și fochiștii de la Depoul 
C.F.R.-Tg. Mureș — colectiv dis
tins cu diploma și steagul de frun
taș pe ramură în întrecerea socia
listă pe anul trecut — au remorcat 
trenuri cu un tonaj sporit de pes
te 36 000 tone și au economisit 
poște 3 000 tone combustibil con
vențional.

Față de 800 000 lei cît pre
vede angajamentul să se economi
sească pînă la 23 August, colecti
vul depoului a realizat numai în 
primul semestru economii în va
loare de 1 373 000 lei.

La aceste succese au contribuit 
și lucrătorii de întreținere din ca
drul depoului, în majoritate tineri, 
prin efectuarea unor reparații de 
bună calitate, prin economii de 
materiale, prin reducerea imobili
zărilor la reparații în medie cu 
3—5 la sută.

Ceferiștii din Tg. Mureș — me
canici de locomotive, lăcătuși, 
strungari — muncesc cu entuziasm 
în aceste zile pentru a obține noi 
realizări.

RĂSPUND
rioadă, 11 motoare Diesel de 
15 CP, 16 motoare cu benzi
nă de 6 CP, 5 electrocompre- 
soare de 6 mc, 327 pompe etc.

Izvorul acestor succese îl 
constituie creșterea neînceta
tă a productivității muncii. 
Sarcina de creștere a produc
tivității muncii planificată 
uzinei noastre pe primul se
mestru a fost depășită cu 4,5 
la sută, ceea ce reprezintă o 
creștere — față de aceeași 
perioadă a anului trecut —de 
13,7 la sută.

Ce a stat la baza obținerii 
■stui rezultat? Preocuparea 

pentru organizarea cît 
einică a muncii, pr 
xiucerea și extinderea 
noi în toate sectoare- 

oc de mur.că în 
ă nu se acțione- 

g pentru va-

rezervelor interne. Ne-am în
dreptat atenția, în primul 
rînd, către sectoarele primare 
unde capacitățile de producție 
nu satisfăceau în mod cores
punzător cerințele uzinei.

Am pornit astfel o acțiune 
largă de organizare mai bună 
a muncii, de modernizare a 
procesului de producție în tur
nătorie. înainte, aici exista o 
singură brigadă compusă din 
80—100 de oameni. Repartiza
rea și urmărirea sarcinilor de 
plan se făceau, în aceste con
diții, cu mai mare greutate, 
organizarea locului de mun
că suferea. Am descentralizat 
această brigadă în șapte echi-

e în pag. a V-a)

Confruntări

A. BULARCA
ing. șef al Uzinelor „Timpuri 

— București
G. MIHÂESCV

Detaliu din orașe Grozăvești: căminele studențești ale Institutului politehnic

ție de 103,8 
ducției ma 
101,5 la su 
te plan ob

In întreprinderile
brăilene

LA ANCHETA
„SCÎNTEII

Răspunzind dorinței formulate de numeroși citi
tori, ne propunem să publicăm o suită de ma
teriale care, reunite la rubrica ,,Coniruniăriie, 
vor avea caracterul pe care îl imprimă titlul 
rubricii : ele vor pune față în față realități sur
prinse la distanțe în timp care măsoară, de fapt, 
distanța dintre două epoci, incercînd aceste pa
ralele între ieri și azi în diferite domenii de 
muncă și viață din patria noastră, oferim tînă- 
rului cititor prilejul de a judeca — în perspectiva 
zilelor noastre — priveliști și fapte pe care vîrsta 
nu i-a îngăduit să le cunoască și care, înlăturate 
pentru totdeauna de revoluție, au eliberat terenul 
pentru înflorirea prezentului nostru socialist.

Atmosfera caracteristică 
preajma marii sărbători a poporu
lui nostru se face tot mai puternic 
simbtă in întreprinderile și insti
tuțiile orașului Brăila. La Uzinele 
de utilaj greu „Progresul*, de pil
dă, uzină in care lucrează alături 
de virstnid și peste 2 000 de ti
neri. planul semestrial a fost de
pășit cu 45 bucăți echipament bul
dozere. 120 scarificatoare și 300 
tone piese forjate.

O rodnică activitate desfășoară 
colectivele de muncă din întreprin- 
cerile brăilene și pe linia reduce
rii consumurilor specifice de ma
terii prime și materiale, de com
bustibil și energie electrică, ca și 
a cheltuielilor de fabricație. La 
capătul a 6 luni de muncă, colec
tivele întreprinderilor din orașul 
Brăila au raportat succese deose
bit ce importante: planul pro
ducției globale a fost realizat în 
proporție de 104,3 la sută, al pro
ducției marfă în proporție de 105,7 
la sută, iar la productivitatea 
moncii 104,5 la sută.

T. OANCEA

ȘT. NECANIȚCHI

TINERETULUI

Povestea acestei anchete e simplă.
Ea a pornit de Ia scrisorile pe care ni le trimit cititorii, de la 

sutele și miile de mesaje, sosite zilnic, din uzine, din sate, din 
șantiere și facultăți, din toate colțurile patriei noastre, încăr
cate cu povara de aur a faptelor de întrecere, cu epica majoră 
a muncii și a construcției, cu delicate romane de dragoste, cu 
gînduri mature despre viață, cu visuri înaripate de viitor.

Scrisorile s-au rînduit de la sine în jurul cîtorva teme fun
damentale, deschizînd, din proiectul lor, ideea unei anchete in 
care să-și spună cuvîntul cît mai mulți tineri. Aceste teme — 
hotărîte de tineri înșiși — ne-au dictat și întrebările anchetei. 
Iată-le :

Zi caldă de sfîrșit de iunie..< 
Ducem în mînă un calendar cu 
filele îngălbenite... Urcăm sca
ra Institutului de petrol, gaze 
și geologie. Deschidem calen
darul, căutăm ziua în care ne 
aflăm și, în locul unde se u- 
nesc cele două coridoare, aș
teptăm să se producă ceva ne
obișnuit sau cel puțin ceva 
deosebit, care ar putea reține 
atenția reporterului. Și iată că 
acest ceva se produce: a- 
proape simultan ușile a două 
săli de examene se deschid și 
dinăuntru ies doi dintre ^stu
denții care nurmi cu cîteva 
minute mai înainte se aflau în 
fața comisiei de examinare.

— Numele dumneavoastră ?
— Veronica Pop, studentă 

anul III, Facultatea de geolo
gie fizică...

— Vlad Ulmeanu, student 
anul III, Facultatea de utilaj 
petrolier...

— Vrem să vă punem o în
trebare : cît v-a costat ?

Veronica și Vlad se uită u- 
nul la altul. Zîmbesc.

— Ce anume să ne coste ?
— Examenul.

Se uită din nou unul la al-

DOCUMENTAR STUDENȚESC
tul. De data asta nu mai zîm- 
besc.

— Tovarășe, zice Ulmeanu, 
dumneata lucrezi intr-adevăr 
la un ziar ? La ce ziar ?

— La un ziar din anul 1934.
— Rîdeți de noi...
Dar nu rîdeam deloc. Le-am 

explicat celor doi studenți că 
ne-am propus să facem un re
portaj punînd întrebările pe 
care un reporter le-a pus (sau 
le-ar fi pus) unor studenți a- 
cum treizeci de ani.

— Deci, întrebarea: taxă de 
înscriere ?

— Dar o asemenea taxă as
tăzi nu există !

— ...taxa pentru urmarea 
cursurilor ?

— N-am auzit de așa ceva I
— ...taxa pentru frecventa

rea bibliotecii ?
— Auzim pentru prima 

dată.

— ...taxa pentru susținerea 
examenelor ?

— (cei doi rid copios).
— Cum, domnule, poți de

veni inginer fără să te coste 
nimic ?

Ulmeanu : Eu nu știu la ce 
vă referiți, pot să vă spun însă 
că și anul acesta, ca și in cei
lalți ani, am primit lunar din 
partea statului o bursă de 300 
de lei.

...Și totuși !
Și totuși întrebările reporte

rului nu sînt inventate, oricît 
ar ride studenții Pop, Ulmea
nu sau alți colegi ai lor. Răs
foim publicațiile anului 1934 
și citim în revista „Reporter" 
din 14 martie o pagină întrea
gă intitulată: „Studenții, eter
nii șomeri". Un ziarist a bătut, 
ca și acum, la poarta unei fa-

cultăți (e vorba de Universita
tea din București, aflată la 
doi pași de Institutul de pe
trol, gaze și geologie) și nota
țiile sale sînt de o amărăciune 
care reține atenția ca o cica
trice adînc săpată pe fața unui 
om. „Nu poți, scrie el, să vor
bești despre studenți, fără a te 
lovi în primul rînd de această 
realitate a crizei pe carg o 
formează la noi studențimea 
săracă". Studentul, se scrie în 
articol, este un „veritabil și 
dintotdeauna șomer intelec
tual".

Un an mai tîrziu, în 1935, 
Gco Bogza scria în concluzia 
unor fapte petrecute în școala 
vremii: „Cîte pîini, cîte zile 
de viață smulge din casele 
sărace prețul manualelor di
dactice ? Oamenii se gîndesc. 
Tăblița : 4 pîini. Aritmetica : 
10 pîini. Geografia: 8 pîini.

Abecedarul: 7 pîini. E 
tastic !“.

O piine era, după 
spunea Bogza, o zi de 
A-ți fi procurat un abecedar 
însemna să te lipsești de 
plinea pe o săptămînă. Iar 
școala primară era abia înce
putul învățăturii. Cum stăteau, 
atunci, lucrurile

Zece semne

tn

de

fan-

cum 
viață.

facultăți ?

mirare

Veronica Pop 
meanu, cei doi viitori ingineri 
petroliști, participă cu un in
teres crescind la acest docu
mentar studențesc, ei fiind 
argumentul — 1964, al unor 
realități altădată nici măcar 
visate de cei ce se aflau pe 
băncile facultăților. Multe din 
necazurile studențimii anilor 
dinainte de Eliberare le cu
noșteau și interlocutorii noștri

5* Vlad Ul-

și totuși, întîlnirea „pe viu" 
cu documentele vremurilor 
trecute face să le apară pe 
față nu unul, ci zece semne 
de mirare.

Iată pagina, încă fierbinte 
de adevărul exprimat în scri
sorile studenților anului 1934: 
„Trebuie să spunem deschis, 
răspicat: în Romînia numai 
fiii oamenilor avuți pot ab
solvi o facultate. Asta dato
rită taxelor imposibil de su
portat". Iată, citată textual, 
situația la Facultatea de științe 
naturale și politehnică:

«Științe naturale : „începem 
prin a da cuantumul taxelor 
acestei sesiuni:

— Pentru anul 1 — 5 500 lei,
— Pentru anul II—-4 900 lei,
— Pentru anul IV—4 200 lei 

adăugîndu-se pentru fiecare 
an 2 300 lei. costul uneltelor 
de disecție etc.

La înscrierea în facultate 
se dădeau următoarele infor-

EUGEN FLORESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

1. CE-ȚI DOREȘTI DE LA VIAȚĂ ? 
CE POSIBILITĂȚI DE REALIZARE AI ? 
CE AI OBȚINUT PÎNĂ ACUM ? CE ÎN
TREPRINZI PENTRU A-ȚI ATINGE 
IDEALUL ?

2. CIT - ȘI CUM — DĂRUIEȘTI DIN 
TIMPUL TĂU PREGĂTIRII PROFESIO
NALE ȘI CULTURALE ?

3. IUBEȘTI ? CE TE-A ATRAS LA 
OMUL IUBIT? CUM ÎȚI PĂSTREZI 
DRAGOSTEA ?

4. CUM CREZI CĂ 
ANUL 2 000 ORAȘUL 
ÎN CARE TRĂIEȘTI ?

Prin redactorii noștri, prin corespondenți și prin corespon
denții voluntari ai ziarului, cărora le aducem, pe această cale, 
cele mai vii mulțumiri pentru sprijinul entuziast și operativ pe 
care l-au acordat acțiunii — am pus aceste întrebări în mîinile 
a 10 000 de tineri. 10 000 de băieți și fete de diferite profesii, din 
diferite orașe și sate.

într-o săptămînă — 10 000 de răspunsuri !
Au venit stoluri, de pretutindeni. Au venit cu gînduri proas

pete, cu miresme tinere de munte, de iarbă, de ape 3u sclipiri 
de baraje, de artere industriale moderne, de cetăți în con
strucție.

Am ales pentru colocviul de azi doar 100 de tineri : primele 
100 de scrisori sosite pe masa redacției

Coloanele ziarului nostru sînt deschise. în continuare, tuturor 
tinerilor, pe care-i invităm să și spună cuvîntul, să aducă în 
dezbaterea noastră propriile lor experiențe de viață, gînduriîe 
ideile, sentimentele, visurile...

Pînă atunci, să-i ascultăm pe cei 100.

VA ARĂTA IN 
SAU COMUNA



„Visez să"...
...Așa încep aproape toate scrisorile : „Visez să-—
Nimic mai interesant decît această călătorie pe 

miniaturile de imagini — ilustrate trimLse spre vii
tor — deschise în evantai pe masa redacției: visu
rile a sute de tineri.

Către ce se îndreaptă aceste visuri, ce culmi ce 
aur ating, ce spații acoperă cu aripa lor ?

Ni s-a pus în față, prin fiecare din sutele de scri
sori, un extras de conștiință, fragil și totuși dura
bil, precis ca și un document, dar mai viu deci: 
el. Un prilej — pentru autorii scrisorilor — de con
fruntări. de trecere în revistă a forțelor, de rectifi
care a unor dimensiuni (prea mari sau prea mici '. 
de solilocviu. Visul este un album intim, o anexă 
(obligatorie!) a oricărei case în care trăiește un 
tînăr, un buletin personal de stare morală, decor.- 
spirînd o ipostază a creșterii, o clipă de salt în dia- 
logul cu viața : „Visez să devin inginer, specialist 
în electronica nucleară"... „Visez sâ fiu medic*— 
„Visez să fiu cel mai bun strungar din Uzinele ,.23 
August"... Subiectul poate să n-aibă nume, poți eli
mina numele, indicativul e suficient pentru a dese
na nu numai profilul unul tînăr anume, ci o cate
gorie mai largă, fixată la o unitate de timp. „Ast
fel de visuri — îți spui — ar fi fost păsări rare, dacă 
nu de-a dreptul inexistente, într-o anchetă de-acum 
treizeci de ani ; ele sînt visurile unor tineri din 
epoca noastră" ’). Visul este, deci, oricît de intim, 
și un numitor social, un document care poate ieși 
din natura statică a unui album, figurind între fi
șele unei anchete mai largi, privind dezvoltarea unei 
colectivități.

Desprindem, la întîmplare, din teancul de plicuri: 
„Cer mult de la viață, fiindcă și ea, la rîndul ei, 

îmi oferă mult... E o viață socialistă ; și visul tre
buie să fie pe măsura ei : un vis mare. Visul meu 
e să devin inginer în uzina în care lucrez. Posibi
lități de realizare sînt multe. Pînă acum am absol
vit șapte clase elementare, 3 ani de profesională, 
iar în prezent am încheiat cu bine clasa a VIII-a 
a Școlii medii nr. 3, curs seral"... (Teodor Moldo- 
veanu, 18 ani, strungar în secția sculerie a Uzine
lor de tractoare-Brașov).

„Visez să nu trec prin viață neobservat". Dar ce 
înseamnă „să nu treci prin viață neobservat" ? Suc- 
cesul (tînărul nostru o știe!) se îndepărtează de au
tor, fixîndu-se asupra operei sale : „In acest sens, 
pînă acum am obținut: 1) depășiri ritmice de plan ; 
2) insigna de „fruntaș în întrecerea socialistă pe a- 
nul 1963“ ; 3) m-am căsătorit, am copii"... (loan Roș
ea, 25 de ani, impiegat de mișcare la stația C.F.R. 
Rodna-Veche).

„Ce-mi doresc de la viață ? Voi răspunde cu un 
singur cuvînt: totul! Dar pot eu să-i dau totul ? 
Pentru că atunci cînd dorești totul, trebuie, dacă 
ești onest, să și dai totul... îmi voi aduce maxima

contribuție la înflorirea patriei mele“_ (Mihai Si
don. tehnician proiectant, Brașov).

Documentele sînt personale, adresele ce pe plic 
diferite, dar ele. într-un fel sau altul, fac parte din- 
tr-un album cu mult mai bogat, fixind imaginea 
unui portret colectiv. Lingă ele se adună altele Și 
altele, care întregesc fragmentariumul de imagini, 
adăugind culori complementare, îmbogățind pa-eta. 
Poți jntîini, în acest album cu sute de sennături, 
elemente care nu par a privi subiectul în mod di
rect : o tînără din Deva. Mariana Trușcă, elevă în 
clasa a X-a B la Școala medie „Decebal-, își începe 
scrisoarea cu această dorință, caligrafiată cu litere 
mari pe o foaie a caietului de dictando : „Doresc de 
la viață ca viața să fie tot mai frumoasă". Un alt 
tînăr, Florea Mihai, matrițer la Uzina de mașim 
electrice — București, dorește de la viață „să fie 
țara ca o livadă tînără în luna mai". O tînără de 
27 de ani. Mariana Savin, inginer la Trustul minier 
^Argeș". ne încredințează o emoționantă confesiune, 
exprimată simplu, fără nici un patetism exterior : 
„Trăiesc printre oameni, și doresc ca oamenii să fie

Dedicația
visului

PATRIA

ANCHETA
„SCÎNTEII

TINERETULUI"

’) Intre miile de scrisori pe care le-am primit la re
dacție, se află și una semnată de un muncitor mai 
în vîrstă : Gheorghe Mitran, 54 de ani, strungar la 
Uzinele de tractoare-Brașov. Ce caută această scri
soare, la o anchetă adresată tinerilor ? Ne explică, 
simplu și emoționant, semnatarul însuși : „Cînd co
respondentul dv. a venit în secția în care lucrez, am 
simțit, privindu-i și ascultîndu-i pe tinerii care se 
pregăteau să răspundă, nevoia să vă spun și eu 
cîteva vorbe. Mă uitam la băieții din jurul meu, ci
team peste umerii lor ce scriau, în pauza de prînz: 
„Vreau să termin liceul seral, vreau să devin meș
ter sau inginer, sau Erou al Muncii Socialiste’... Și 
cite alte visuri, care mai de care mai îndrăznețe ! 
Și mă gîndeam la mine, la prietenii și tovarășii de-o 
vîrstă cu mine, aducîndu-mi aminte de tinerețe. A- 
veam și noi, ca orice tînăr, visuri optimiste, visam 
reușita în viață, realizarea deplină ca oameni. O rea
litate brutală, în care era vorba numai de „curbe de 
sacrificiu", „amenzi" și „șomaj", sfărîma repede ast
fel de visuri. Dar am izbutit să înfăptuim visul cel 
mare, năzuința supremă a tuturor muncitorilor, a 
întregului nostru popor : o lume nouă ! Realizind a- 
cest vis minunat, am pus temeliile de pe care pot 
decola — în zilele noastre — visurile cele mai a- 
vîntate, visurile copiilor noștri, visurile tuturor ti
nerilor ; visuri care au — pentru prima oară 1 — si
guranța înfăptuirii’...

fericiți", ăuoieclui ue prim plan continuă, fie că e 
vorba despre viață în general, despre patrie, despre 
alți oameni decît autorul scrisorii, dar aceste măr
turii reușesc să țeasă, treptat, un cadru mai larg 
decît masa de lucru, decît incinta familială, decît 
visul singular, făcînd și mai evidente elementele 
unui dialog.

E dialogul pe care-1 poartă — dintotdeauna — vi
sul cu viața, gîndul cu fapta...

Cum se angajează acest dialog ? Tînărul care vrea 
să devină muncitor de înaltă calificare, sau medic, 
sau inginer, sau agronom, sau profesor, sau con
structor de locuințe, sau artist, sau savant, știe că 
patria — patria noastră socialistă — are nevoie de 
tot mai mulți muncitori, ingineri, agronomi, profe
sori, constructori de locuințe, artiști și savanți; știe 
că poate îndrăzni orice vis, fiindcă orice vis închi
nat slujirii poporului, fericirii oamenilor, își găsește 
în zilele noastre terenul cel mai prielnic, posibili
tățile cele mai vaste de împlinire. Revenind la scri
soarea bătrînului muncitor din Brașov, ceea ce a 
dat epoca nouă a țării tineretului ei este tocmai dia
logul fertil, unitatea armonioasă dintre viață și vis, 
dintre societate și individ, individul și societatea de
venind astfel, în. toate împrejurările, aspectele ace
luiași unic proces de dezvoltare umană, de înflorire 
a patriei.

Toate scrisorile, cu toate visurile ce le străbat^— 
exprimate neted sau înflorit, afișat sau discret, în- 
cercuind doar amănuntul intim sau revelînd o rela
ție socială — au, astfel, o unică dedicație, un vîrf de 
platină spre care converg toate gîndurile : PATRIA.

Pentru ea se găsesc cele mai frumoase cuvinte, 
cele mai adînci sentimente, cele mai proaspete, mai 
surprinzătoare metafore :

„Subsemnații, frații Ion, Petre, Alexandru și Ște
fan Smărăndescu, de profesie mozaicari, dorim ca 
în anul 2 000 să ajungem în Cosmos. Nu-i vorba de 
un zbor cu racheta (deși, dacă ar fi o ocazie, n-am 
fi contra), ci de altceva, de o chestiune de-a noas
tră, de construcție. Noi am lucrat pe multe șantiere 
de construcții, am lucrat și la blocurile din Bucu-

pînă la mie,
să poli

pînă la mie!
Care e calea spre vis, spre atingerea lui ?
Răsfoim mai departe scrisorile... Stolurile albe de gindurl 

ne învăluie cu luminoase bătăi de aripi, cu un unic răspuns;
„Există o singură cale : munca".
Muncă, pasiune, exigență.
„Există o singură cale : învățătura", 
învățătură, pasiune, exigență.
Nici o altă cale spre atingerea scopului f 
Niciuna !
Un tinăr inginer (Mina Papagheorghe, 27 de ani, 

„23 August" — București) fixează dezbatem noastre «« ter
men comparativ, un reper dintr-o epocă veche, ajzzsâ '.a xri 
prin pagina de literatură :

„Mă gîndesc la Julien Sorel, eroul romanului „Roșu 5; -Ve- 
gru” de Stendhal. Julien nu era un leneș, ca acei fetr.or^ z- rz-.i 
gata a căror „cale spre vis’ trece prin pu^.ca babacului, str-::-.- 
du-i de orice efort. Era, dimpotrivă, un a-'.z-.ț-.or. un energ-.c. o 
fire plină de neastâmpăr, un exaltat al faptelor vii. Dar care e~z. 
pentru el, drumul spre țintă ? „Tînărul țăran — ne-o spune 
chiar Stendhal — nu vedea intre el și cele mai erozee acnx-.i 
decît lipsa unei ocazii"...

Replici contemporane ?
Oricare dintre sutele de scrisori — aliniată la textil de

— e o replică vie, făcînd inutil comentariul:
„Visez să ajung profesoară — ne mărturisește L:'.:z-.z C-z- 

ciunescu, elevă la o școală medie din Timișoara. Fac^.ta.ea z-- 
care vreau s-o urmez se află chiar aici, la noi, la Timișoara, r.-i 
departe de casa mea. Intre mine și ideal sint, deci, ca să zic 24-. 
vreo 30 de metri... Dar cit drum e pînă acolo! Cită 
cită muncă!"

Să dăm cuvîntul celei mai tinere participante ’.a dezzz--- z 
noastră: Elisabeta Bujor, 14 ani, elevă la Școala de 8 a~.-. z.~. 
comuna Șandra, raionul Sînnicolau Mare. Scrisoarea e sc -’ri

„Eu vreau să mă fac colectivistă. Pentru aceasta am obținut 
numai note bune. Elisabeta Bujor’.

In diferite ipostaze, completată, aprofundată cu vîrstă, ideea 
muncii, a învățăturii, străbate toate scrisorile :

„Să știi să muncești la nivelul epocii noastre, al anilor care 
vin — scrie Ion Țarog, de 17 ani, elev la Școala profesiona'.z 
„Tractorul"-Brașov — e cea mai înaltă cerință. Am la îndemină 
condiții optime de învățătură pentru asigurarea pregătirii mele 
profesionale. Sînt mîndru de cele ce-am obținut pînă azi, și sper
— adică sînt convins — că năzuința mea de mic copil, aceea de 
a urma cursurile învățămîntului mediu, va fi îndeplinită. Pen
tru aceasta, eu mă pregătesc zi de zi. Anul acesta am obținut 
premiul I pe clasă și premiul special pe anul 1”.

Să trecem mai departe, la o altă ipostază a vîrstei. Pentru 
Stelian Pătrașcu (20 de ani), mecanic de compresoare la una din 
instalațiile marii rafinării din Onești, visul lui Țarog s-a înscris 
de acum la capitolul faptelor: „Pînă în prezent, am obținut tot 
ce-am dorit. Adică am reușit să termin cu bine o școală profe
sională, iar astăzi sînt mecanic de instalații moderne, practic 
o meserie care îmi place, și, totodată, sînt elev în clasa a IX-a 
a școlii medii. Chiar azi, 30 iunie 1964, am absolvit clasa a IX-a, 
ureînd cu o treaptă mai sus în pregătirea mea culturală”.

O frază dintr-o altă scrisoare, al cărei autor — coleg de 
vîrstă cu mecanicul din Onești — își enunță idealul de viață în
tr-o formulă cit se poate de expresivă, deschizătoare de ample 
sugestii:

„Dorința mea — scrie Chirica loan, muncitor la secția scu
lerie a Uzinelor „Electroputere”-Craiova — e să devin un mun
citor de înaltă calificare profesională și culturală”.

Dar ce înseamnă, după Chirica, „un muncitor de înaltă cali
ficare profesională și culturală ?" Tînărul i-a schițat, în cîteva 
linii, profilul. Iată-l: „Să fie un as în meserie, la curent cu tot

vorbim,

la
Și

veni 
greu 
poți

,Ca să fiu mulțumit 
de mine, trebuie să fie, 
mai întîi mulțumiți de 
mine, tovarășii mei“.

NICOLAE 
DEACONESCU 

colectivist, Pădureni 
Oltenia

ALEXANDRU 
CORPADE 

tehnician, Uzina de 
tractoare-Brașov

reștii Noi, și pe litoral, și la Tulcea, iar de pe data 
de 5 august 1961 muncim aici, la blocurile noi din 
Galați. în timpul acesta am pardosit cu mozaic tot 
felul de scări, sute de scări. Dacă le-am pune una 
peste alta, ar ieși o scară mai înaltă ca munții. Pînă 
în anul 2 000, după socotelile noastre, scara ar -ajun
ge sus de tot, în Cosmos. Din vîrful ei am vedea 
toată țara noastră, Romînia, ca pe-o grădină de 
flori, blocuri moderne și mozaic"... (Ion, Petre, Ale
xandru și Ștefan Smărăndescu, mozaicari, șantierul 
de construcții Țiglina — Galați).

„îmi doresc să fiu arhitect. Dacă vrei să faci ceva 
mare în viață, nu poate fi nimic mai frumos decît 
să creezi, cu mintea, cu inima și cu brațele tale, lu
cruri care vor înfrunta veșnicia, ca podoabe ale 
țării noastre. Dacă visul acesta îmi reușește (și îmi 
va reuși !), o să fiu fericit toată viața"... (Vagi 
Lâszlo, elev în clasa a X-a D, Școala medie nr. 4— 
Oradea).

„Mi-am ales o profesie care, după părerea mea. e 
foarte necesară în țara noastră. De ce are nevoie 
țara noastră ? De oameni, de cadre calificate. Țara 
noastră are nevoie de ingineri, doctori, chimiști, ar- 
hitecți, agronomi etc. Eu nu mi-am ales niciuna din 
aceste profesii, ci alta, fără de care n-ar exista nici 
doctori, nici ingineri, nici chimiști. Ei n-ar dobîndi 
cunoștințele necesare dacă n-ar exista acea „arma
tă" care, cum spunea Liviu Rebreanu, are misiunea 
„de a desțeleni mintea tinerelor vlăstare" : profe
sorii. în vara aceasta am izbutit să termin Institu
tul pedagogic de 3 ani din Galați, iar la ora de față 
sînt, pot spune cu mîtndrie, profesor de'limba ro- 
mînă“... (Emanuel Fîntîneanu, 21 de ani, profesor. 
Galați).

„Visurile mele sînt strîns legate de satul în care 
trăiesc... E un sat mic, un punct oarecare pe harta 
Republicii. Dar e partea mea de răspundere, și sînt 
mîndru de ea". Și mai departe : „încă din liceu, mă 
pasiona munca de cercetare în agricultură. Doream 
să lucrez ca cercetător la un institut. După absolvi
rea facultății am plecat, însă, la țară. Au trecut 
cîțiva ani de atunci. N-aș fi bănuit niciodată că 
gospodăria aceasta îmi va deveni atît de apropiată. 
Pasiunea de cercetare mi-o satisfac din plin. Mi-am 
propus crearea unui soi nou de porumb de deal, cu o 
mare productivitate la hectar. Sînt la al treilea an 
de experirhentare, și sînt pe cale de-a izbuti. E visul 
meu cel mai mare, și n-o să am liniște pînă nu-1 voi 
înfăptui. Mă simt ca un explorator de noi teritorii, 
pe care vreau să le ofer în dar oamenilor, țării'... 
(Ing. agronom Ion Lupu, 28 de ani, comuna Scoarța- 
Oltenia).

„în patria noastră, industria chimică are posibili
tățile de dezvoltare cele mai largi, dovadă marile 
combinate care se construiesc la Craiova, Tr. Măgu
rele, Călărași și altele. Și e un lucru minunat aceas
tă industrie. Milioane de raze de relon și rolan, năs
cute din nimic, din aer (adică din gazele nevăzute), 
vor îmbrăca în curînd toată țara. Dezvoltarea aces
tei industrii e pentru noi, chimiștii, sarcina princi
pală. Pînă acum, eu am obținut calificarea în mese
ria mea, și am reușit să pot conduce procesul teh
nologic la locul de muncă („dispecer-amoniac"), dar 
firește că nu e destul. Am hotărît să învăț mai 
departe, să intru la facultate, fiindcă altfel nu se 
poate"... (Nichifor Sorlea. 17 ani, operator chimist — 
Uzina de relon Săvinești).

Planul personal și cel social se confundă, sub lu
mina de aur a aceluiași ideal, a acelorași visuri.

Iar pentru atingerea lor, există o singură cale.

Ne vorbește Dinu Florea, 
medic la Centrul stomato
logic din Cimpina :

— Am rămas orfan la 5 
■ni. Am fost crescut la or
felinat Totul, de la primele 
jucării, de la tăblița școlii 
primare și pînă la anii de 
facultate, mi-a fost oferit 

statul nostru. Și nu nu- 
i asta. Sentimentul de 

inferioritate pe care-1 a- 
veam, ca orfan, față de alți 
copii, s-a topit pe încetul 
în ambianța spirituală nouă 
a tării, în care singurul cri
teriu de prețuire a omului 
este munca. Idealul meu a 
fost să-mi fac un cămin. 
Sint însurat — soția mea « 
farmacistă —, am și o feti
ță de un an, Daniela. Am 
primit apartament înjr-un 
bloc nou.» Datoriile mele 
sînt, după cum vedeți, foar
te mari. Cu ce le răspund ? 
M-am străduit să învăț cit 
mai bine (am absolvit Fa
cultatea de medicină cu 
media 9,27), iar 
medic, încerc, cu 
terile, să fac cit 
pentru oameni.

acum, ca 
toate pu- 
mai mult

ce e «xm fa ști» cc. Dar să fie la curent, de asemenea,
cu tot ce e uou Să-și dezvolte permanent gustul
urtutie, oi cum tsdieze operele de artă, m așa fel în-
ci: sa-j» poatâ forenuâa propriul seu punct de vedere despre o 
carie, derpre aa eiaîee, despre un film, despre o expoziție; iar 

pvuet de vedere sc fie științific și generalizator! In sfîrșit 
— iacAeie M cibd va profil moral laiwiaos. o com-
--z-.z’e c MMM! £ v:??::".

Cîter« trisdtan. dese'/ad «a profil. L'a profil de om al zile- 
Igf oontrtg jsumător de iaaltd cahfieere profesioneld și cui- 

fy oaarală, cat fJl Acesta a ideatal lai Chirica— Ce
face, iasă, pextra e-l cr.'pe

_Să rrei piala măe, eă peți piale E un rers din Tu
dor Ar^eexi. mlbmzoe prrn eenxul adine pe care-l eonț.r.e. Exiș
ti. ia fiees-e d;*» «oi. o etemâ dorință a depășirii, dar care mtj- 

ermele feptei. sin: totdeeuua le inelțimea dorinței ? ,^â 
rre* p«a Ia auz, .«ă poți pinla : ochiul bate departe, dar
gestul n-are aapCoare. ruxl eantâ munți, dar mintea fi brațul 
ohoeear .

Omen vrea Vrea să derind .
calificare peofemeneU și esitaxeiă*. penim aceasta se pregă
tește, se pregerere .-uens. Arcele met pe măsura ty*1»*- Scn’ 
socrea sa eonriae, ia aeexi. o copte a _j>^an-iai zilnic de pre
gătire’ (da, are un pian zi-mc de p*rpătxre a fatilairii ca visul!), 
împărți: pe ore fi obispațzi. ca szrxtețe de orar de «ancă. Cea
surilor de producție le urmează lecp.ro, sportul, conspectul șco
lar, orele de cars Ia seral, spectacoiul ban. programul de educa
ție politică și estetică. ^Timpul e scurt — scrie el. fa încheierea 
scrisorii Dar bine organiza:, oferă mult*. Per.e toate, principalul 
rămine munca : „Cele 490 de minute petrecuu rUnie in nzină le 
consacru in ratregime producție», fi wa-i o setzsfocțze atei mare 
decît aceea de a sti ei din mina ta iese un tueru bas pentru 
oameni. De fapt, aici, ia producție, își arată omul valoarea, per
sonalitatea sa~.

„Dezvoltarea tehnicii te pune mereu, zi de zi, în fața unei 
întrebări mobilizatoare: _N-am rămas oare ia nrr.â > — scrie 
Abâlâi Vladimir, tinăr strungar la Fabrica de anti::c:ice-IafL 
Ceea ce ieri consîuuia an succes — un succes pentru care iți 
aduceai ție însuți felicitări ! — astăzi, cind te gindești mai adine, 
capătă uneori gravități de lacună. Am absolvi: liceul, dar, după 
un timp, mi-am dat seama că asta nu e destul. In prezent sint 
student; paralel cu munca tn uzină, urmez cursul seral al In
stitutului Politehnic’.

Și treptele urcă... Pînă unde duce scara aceasta ?
,.S-ar părea — ne scrie o tînără din Reșița, Adaligiza Gean- 

gus. inginer la marele Combinat siderurgic — că am realizat tot 
ceeg ce mi-am propus. Am muncit, am învățat, am terminat Fa-

.* muncitor de înaltă

vorbim 
idealul îndespre 

viață...
— Să

atunci, despre grîu. 
Eftimie Dinu, 

inginerul agronom 
al gospodăriei a- 
gricole colective 
din marginea Co- 
corăștilor, ar pu
tea vorbi ceasuri 
în șir despre grîu. 
E o „teză" fami
liară : a susținut-o 
cu succes și teo
retic, în fața unui

corp de universi
tari, absolvind In
stitutul agronomic 
de la Craiova cu 
media 9,25, ca șef 
de promoție ; iar 
din primăvara lui 
1962 susține „teza 
griului" practic în 
fața colectiviști
lor din Dobrogea.

— Și ce intenții 
aveți, pe mai de
parte ?...

— Să obțin, în 
vara aceasta, o 
producție medie 
de peste 1 900 kg 
grîu la hectar.

— Acesta e, du-

pă cite înțelegem, 
programul dv. i- 
mediat, minimal... 
Dar visurile pri
vind viitorul ?

— Să obțin, în 
anul viitor, peste 
2 000 kg grîu la 
hectar.

...Și mai depar
te? Cifre și mal 
mari... Tînărul a- 
gronom urcă spre 
viitor pe treptele 
de aur ale recol
tei, determinate 
științific...

tînăr

ADRIAN CARĂBEȚ 
inginer, C.IA. — 

Săvinești
„Chiar dacă ar 

singură (ceea ce e 
de presupus !), nu 
simți fericirea dacă tu 
însuți n ai făcut nimic 
pentru ea, dacă n-ai 
luptat pentru ea".

VASILICA DRĂGHICI 
muncitoare, 

F.C.T.--Bucur ești 
„Dacă iubesc ? Dar 

pot exista două răsDan
suri la o astfel de între
bare ? Cine nu vrea-să 
fie tînăr în tinerețe ?“

COSTEL CRISTEA 
învățător — Bîrlad

„Să fii pregătit și 
pentru insucces, por
nind de la răspunderea 
personală pe care o ai 
față de colectiv — iată 
cea mai perfectă pregă
tire pentru succes".

I 
I
I

Nu stnt logoamct, ci soți. (S-au căsătorit de 
cinci luni). Soții Elena și Gheorghe Tache. 
Ea are 18 ani, el 24. Lucrează amândoi în bri
gada legumicolă a gospodăriei agricole colec
tive Cornești.

Despre dragoste ? Să-i ascultăm :
— Cînd te uiți în ochii fetei ca într-o fin- 

tînă, cînd te vezi pe tine acolo, întreg, ne-n- 
cețoșat, neclătinat de ape tulburi, atunci a 
dragoste adevărată... Prețuiesc în dragoste a- 
devărul, sinceritatea. (Gheorghe)

— Cum îți păstrezi iubirea ? Asta depinde 
nu numai de una din părți, ci de amândouă... 
Eu prețuiesc în dragoste unirea, unirea 
plină. (Elena)

„Două aripi, un singur zbor!“
Reminiscențe de lecturi, amintiri din 

cei vechi, certuri pentru pămvnt, drama 
trei, strigătul de nebunie al lui „Ion" — trec 
pe lingă noi, în înserarea albastră. Dar pe ei 
nu-i ating.

Ei pășesc mai departe, încet, în pas de 
plimbare, pe ulița satului.

cultatea de mecanică, mi-am văzut visul cu ochii: sînt ingineră, 
lucrez la Reșița ! Și totuși... Deși îmi iubesc meseria, deși mă simt 
folositoare producției (dac-aș întârzia o oră de la muncă, mi s-ar 
părea că întreg combinatul ar înceta să lucreze !), munca pe care 
o fac nu mă mulțumește deplin. Sarcina mea e buna exploatare 
a utilajelor. Dar aș vrea să creez ceva nou... O dorință care 
nu-mi dă pace, care mă obligă să caut, să cercetez, să-mi îmbo
gățesc mereu cunoștințele...“

Și treptele urcă... Pînă cînd ? Pînă unde ? Totdeauna va fi 
ceva de învățat, ceva de aflat; scara n-are sfîrșit, iar treptele ei, 
sculptate în timp, fac să răsune tot mai intens împlinirile, pașii 
cutezători spre culmi tot mai înalte. Pentru aceasta, însă, fiecare 
treaptă trebuie sculptată adînc, fiecare treaptă trebuie să fie o 
neclintire, un bun ferm, pe care să poți clădi mai departe.

Ce se întâmplă cînd o treaptă se clatină ?
Un tînăr medic ne destqinuie cu sinceritate (și cu speranța, 

spune el, ca „această experiență să servească și altora !’) că de 
cerința acestei legi de neîncălcat a învățăturii și-a dat seama 
tirziu, în urma unei ciocniri violente cu viața :

„Am făcut facultatea — ne scrie el — învățînd bine, dar 
uneori și in pripă. Peste unele lucruri pe care le socoteam mai 
dșoare, treceam doar așa. răsfoind numai cursul. Am plecat apoi 
Za locul de muncă, la țară. Primele săptămîni s-au scurs în li
niște. Am fost primit bine, oamenii mă stimau. Intr-o noapte, 
pe o ploaie torențială, un om mi-a bătut cu putere în geam:

— Tovarășe doctor, tovarășe doctor 1
Am deschis.
— Copilul meu e grav bolnav, veniți repede 1
După citeva minute mă aflam în fața copilului bolnav — 

primul meu pacient. Părea într-o stare gravă. L-am consultat, 
mi-am dat seama ce are, dar nu reușeam să-mi aduc 
aminte tratamentul exact, medicamentul cel mai bun intr-un 
astfel de caz. Eram nesigur pe cunoștințe... Și pentru prima dată 
m-am simțit apăsat de o mare răspundere. Copilul putea sâ-și 
piardă viața din cauza mea. Cui să-i cer ajutorul ? L-am che
mat la telefon pe medicul din comuna vecină. Noroc că era în 
sat"..

Și dacă n-ar fi fost ?
Diversitatea de scopuri, idealuri și pasiuni, au aceste puncte 

ferme de tangență, prezente în toate scrisorile: munca, învăță
tura, exigența — singurele drumuri, singurele trepte spre atin
gerea visului.

Ele se înscriu, ca trăsături principale, în însuși profilul tine
rei generații.

Cînd mergem 
muncă, luăm cu noi 
cartea, așa cum ne luăm 
uneltele".

Contemporani
„Veniți în grădinile de trandafiri ale orașului meu 
Voi, oameni ai secolului XXI,
Cosmonauți cu mîinile albe de polenul stelar, 
Reveniți pe pămînt: e mai mîndru ca niciodată.

In roiul de fluturi (poate lampioane ?) 
Grădinile sint mari, feerice amfiteatre, 
Orașul întreg e un teatru de vise și soare...
Veniți în grădinile de trandafiri ale orașului meu !

Veniți să vedeți casele, oamenii,
Ritmul cotidian, umerii aproape de cer, 
Și cu mîinile albe de polenul stelar,
Culegeți sorii neasemuiți ai fericirii terestre’...

...Cum credeți că va arăta, în anul 2 000, comuna sau satul în 
care trăiți ?

Mariana Trușcc. în vîrstă de 17 ani, elevă la Deva, a răspuns 
ca mai sus: cu citeva versuri.

10 000 de băieți și fete, 10 000 de răspunsuri, 10 000 de semne 
de exclamare!

Pentru Constanța Ionescu, inginer mecanic la Uzinele de 
tractoare, ..Brașovul va avea un cosmodrom : mi-l închipui si
tuat pe Timpa”. Pentru C. Lupșan, tînăr de 18 ani, strun
gar la aceeași uzină, „Brașovul n-o să mai încapă în depresiu
nea Birsei; o să urce pe munți”. Doina Rodiu, controloare la 
Uzinele „Rulmentul" (20 ani), visează și ea „cosmodroame”, „pis
te pentru helicoptere și avioane pe terasele blocurilor” și „o 
autostradă — escalator care va urca pînă la etajul 50”, iar co
lega ei de vîrstă Angela Malofei, elevă la o școală tehnică din 
Buzău, își visează orașul natal, Tîrgu-Jiul, „înflorind mai de
parte ca o grădină, cu nrii și mii de podoabe, toate desfăcîn- 
du-și petalele din tulpina puternică a industriei”.

„In anul 2 000 lașul va fi de 36 de ori mai tînăr și mai fru
mos", scrie Viorica Țugui (24 de ani), contabilă la Fabrica de 
ulei „Unirea" — Iași.

E prezent și spiritul de competiție, cu afirmări care-ar putea
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studentă

LAURA PREOTU 
studentă — Timișoara

GRUEȚ
— Deva

tine- 
de

„Cum va 
meu în anul 2 000 ? Mai 
frumos decît soarele. 
Deci, mai frumos decît 
București ul“.

tînăr

întrebarea i-a plăcut... 
Surîde, ascultînd ecoul unor 
amintiri :

— Fiecare vîrstă își are 
idealul ei... Mi-au plăcut de 
mic mașinile, tehnica. Cînd 
m-am făcut mai mare, tata 
care-i maistru sondor la 
Urlați, m-a luat de mină și 
m-a dus în schelă, să-mi 
prezinte sondele. întîlnirea 
aceasta mi-a hotărît viito
rul. Era chiar în anul cînd 
Romînia fabrica primele in
stalații petroliere. Porțile 
școlilor erau deschise, am 
învățat, am muncit, am 
străbătut facultatea ca bur
sier, iar acum sînt inginer, 
fabric mașini și instalații 
petroliere...

— Așadar, v-ați văzut vi
sul cu ochii !

— Doar în parte !
A devenit grav :
— Aș vrea sa fiu 

foarte bun inginer!
„Să vrei pin’ la mie. să 

poți pin' la mie !“
Pină acum, inginerul Da

vid Vasile. în vîrstă de 25 
de ani, șef adjunct al sec
torului I prelucrător al U- 
zinelor metalurgice Tîrgo- 
vișîe. a dobîndit titlul de 
evidențiat în întrecere. O 
primă treaptă în drumul 
spre vis.

un

J
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„La 7 ani, descoperi 
pentru întîia oară lu
crul cel mai de seamă, 
un univers : CARTEA ! 
Ai grijă ca ea să fie o 
descoperire pe viață" !

ERICA PREISOCH 
electriciană-bobinatoare,

C. S. Reșița

„Oricît se va avînta 
omenirea în viitor, ea 
va lua cu ea amintirea 
vie a celor 
astăzi bazele

care-i pun 
noii isto-

Modelul de viață 
deseori, chiar 

aici, lingă noi:
— Ce-mi doresc 

de la viață ? Do
resc să ajung ca 
maistrul meu, to
varășul Nizer Fe- 
renez, și să semăn 
cu dînsul.

Interlocutorul 
nostru, Gheorghe 
Iacob, are 19 ani 
și lucrează ca ma-

trițer la „Electro
tehnica" — Bucu
rești.

— îmi doresc să 
semăn cu dînsul 
fiindcă este un om 
cum nu mai e al
tul, pe care toată 
lumea îl respectă, 
și tinerii, și mun
citorii mai vvrst- 
nici. Tovarășul Ni- 
zer a făcut multe 
pentru uzină, are

peste 40 de inova
ții, a fost distins 
cu Premiul' de 
Stat pentru con
tribuția sa la fa
bricarea cbntoaru- 
lui monofazaț, 
construit pentru 
prima oară în ța
ră, și a calificat 
pină astăzi peste 
200 de tineri. Prin
tre ei mă număr
și eu—

Constantin A. Con
stantin, sudorul pe 
care-l vedeți în fo
tografie, a săpat pînă 
azi, în ciuda 
reții sale, 50 
sonde.

L-am întîlnit 
sonda 50.

— Ai forat 
turbina? — îl între
băm.

— Nu, cu inima ! 
ride un tinăr de a-

m timp 
eroul nostru 
te și se uită în sus, 
căutînd o salvare...

— Ei da, și cu 
inima! — se hotă
răște el, brusc, să 
mărturisească. M-aș- 
teiiptă logodnica, a- 
casă, în sat; i-am 
făgăduit să sap son
da mai repede și să 
iau concediu, ca să 
ne putem cununa.

Dar n-a fost numai 
ăsta motivul. A fost 
și ambiția mea de 
sondor, era doar 
„sonda 50“, la care 
împlinesc 5 ani de 
meserie...

Și totuși, care a 
fost principalul mo
tiv: fata, „ambiția 
de sondor"?...

Constantin propu
ne să trecem la o 
altă întrebare a an
chetei...

cu viitorul
părea hazardate... Hazardate? De ce? Rămine să le sancționeze 
viitorul:

„In anul 2 000, și chiar mai devreme, multe orașe vechi din 
Moldova își vor pleca capul în fața Oneștilor" (Stelian Pătraș- 
cu, 20 de ani, mecanic de compresoare la rafinăria Oneștilor). 
„Combinatul siderurgic din Reșița va fi cea mai mare cetate in
dustrială a țării" (Petru Popescu, 28 de ani, tehnician la servi
ciul laboratoare, C. S. Reșița). „Deva va fi inima Ardealului, re
ședința necontestată, prin frumusețea și măreția noilor ansam
bluri arhitectonice" (Elisabeta Valeria Deac, 17 ani, elevă la 
Școala medie „Decebal" — Deva).

In marea competiție a orașelor, a noilor cetăți și ansam
bluri arhitectonice care-și aruncă — prin tinerii lor — chemă
rile la pasionanta întrecere a anului 2 000, ce poate spune un 
tînăr colectivist ? Cu ce să-și compare meleagul natal, pe cine 
să provoace la întrecere ? Iată răspunsul: „In anul 2 000 — scrie 
Iacob Bujor, în vîrstă de 24 de ani, colectivist la G.A.C. „Tim
puri Noi" din Șandra — comuna în care trăiesc va fi mai mare, 
mai frumoasă și mai modernă decît cele mai mari, mai frumoa
se și mai moderne orașe din timpul burgheziei".

Ca să fie clar!
Dar iată, din nou, o formulare familiară, știută:
„In anul 2 000, satul meu, Sandăul Mare, va fi de 36 de ori 

mai frumos decît este astăzi. (Szabo Csaba, elev, 18 ani).
De ce de 36 de ori ? Misterul e... limpede. De 36 de ori — 

pentru că mai sînt 36 de ani pînă atunci, și pentru că anii, în 
epoca marii construcții pe care-o trăim, oferă, sub raportul vic
toriilor, adevărate serii de progresii geometrice.

Alimentat, desigur, și de lecturi — cite cărți n-au schițat, 
intr-o risipă de culori, intr-o întrecere de fantezie ce dese

nează zilnic noi învingători, profilul anului-vîrf al mileniului ? 
— zborul visului are acest fundament neclintit, mărturisit în 
toate scrisorile : prezentul nostru, ritmul socialist al construc
ției, care ridică o perspectivă de o deosebită amploare spre 
mîine.

„Cum va fi Reșița în anul 2 000 ? Nu îndrăznesc să merg cu 
gîndul pînă acolo — mărturisește Sofia Jenariu, de 21 de ani, 
tehniciană la serviciul tehnologic al locomotivelor Diesel elec
trice. Sînt sigură că fantezia, oricît și-ar lua zborul, va fi depă
șită de zborul realității. Fiindcă viața, la noi, zboară, nu alta ! 

Cu 15 ani în urmă, m-am mutat, împreună cu părinții, într-un 
bloc nou din cartierul Lunca Pomostului. Erau doar două 
blocuri atunci. Jur împrejur, cocioabe părăginite, noroi și tris
tețe. Astăzi sînt zeci și zeci de blocuri moderne, într-un peisaj 
somptuos, cu arbori tineri și flori; s-au construit școli, grădi
nițe, creșe, magazine moderne"...

O mărturie în același sens :
„Dacă mi-ați fi cerut o descriere a anilor 1967-68, poate că 

m-aș fi aventurat. Dar a anului 2 000?! Piatra-Neamț, orașul 
copilăriei mele, este de nerecunoscut astăzi, în anii tinereții. 
Blocurile cu multe etaje și turnurile marilor combinate de fi
bre sintetice, îngrășăminte chimice, hîrtie și celuloză, au schim
bat totul. Asta numai în cîțiva ani... Dar peste încă 36 ?"

Semnează Tudor Florin, 25 de ani, muncitor la Combinatul de 
îngrășăminte cu azot Piatra-Neamț.

O mărturie dintr-un sat:
„Maestrul Sadoveanu a denumit Sebeșelul, satul în care 

trăiesc, „Valea Frumoasei" — ne scrie tinărul învățător Ilie 
Maniu. Numele era dat peisajului natural; îl merită acuma și 
satul, transformat prin colectivizare, îmbogățit cu case noi, albe 
ca niște vile, electrificat, radioficat, intrat în atenția sistemati
zării de tip urban. In anul 2 000 va fi, de bună seamă, stațiune 
turistică de prestigiu, concurînd multe glorii m.ai vechi"...

Se degajă din toate scrisorile un aer tonic, bun, de încre
dere, un aer de puritate, de bucurie și optimism : e, poate, în
suși aerul anului 2 000... Luîndu-l pe degete, ca pe-un polen, ti
nerii pictează cu el florile viitorului. Gestul e sigur, ochiul in
spirat, și parcă se-aude-n surdină și-iin cîntec, cîntecul mește
rului care-și contemplă opera, mulțumit, în fiecare etapă a 
nașterii ei.

întîlnirea a avut 
loc în parcul că
minului de fete al 
Fabricii „Bucegi“ 
din Pucioasa. Ioa
na Olteanu are 16 
ani, e țesătoare și, 
totodată, elevă în 
clasa a IX-a la li
ceul seral.

Era în drum 
spre bibliotecă, să 
restituie niște 
cărți. Intre ele, 
„Roșu și negru“ 
de Stendhal...

— Ți-ar place

un băiat ca Julien 
Sorel ?

— Mie-mi place 
un băiat care-i 
croitor la Tîrgo- 
viște... E și elev la 
seral, într-a Xl-a. 
Un băiat

— Dar
— II

Cînd ești 
în viață,
te bizui pe spriji
nul nimănui...

Ioana se bizuie 
pe un sprijin to
tal : ea însăși!

serios.., 
Julien ?
înțeleg, 
singur 

cînd nu

Cucerirea acestui 
sprijin este opera 
unei epoci: o epo
că în care o fată 
de țară, provenită 
dintr-o familie cu 
13 copii, a putut 
să învețe, a urmat 
gratis școala pro
fesională, scutită 
de orice neliniști 
materiale, s-a ca
lificat, iar acum 
frecventează liceul 
seral, pregătindu- 
se să se înscrie a- 
poi la facultate.

Două aripi
un singur zbor

Am ajuns la dragoste...
In visurile unui tinăr, ea 

este prima și ultima.
Desprindem, din răspunsuri, 

citeva, mici aforisme cu lumi
nă de zimbet:

„Dacă iubesc? Dar pot exis
ta două răspunsuri la o astfel 
de întrebare? Cine nu vrea să 
fie tînăr în tinerețe?..." (Cris- 
tea Costel, învățător, Bîrlad).

„Ce m-a atras la omul iu
bit? Dacă aș spune doar: ochii 
— aș minți. Dacă aș spune 
doar: caracterul, integritatea, 
comuniunea spirituală perfec
tă — aș fi, poate, mai aproape 
de adevăr, dar totuși aș fi in
complet. M-a atras totul. Dra
gostea nu se poate separa în 
fragmente, în atomi de dra
goste; dragostea e una singu
ră"... (Eugenia Grămadă, 25 de 
ani, desenatoare tehnică).

„Cum îmi păstrez iubirea? 
E tot atît de greu s-o păstrezi, 
ca și s-o cîștigi"... (Rozalia 
Pușcașu, laborantă, Uzinele 
de tractoare-Brașov).

Nu lipsește portretul, pictat 
rafaelic, cu culori de lumină:

„Soția mea este un om de-a 
dreptul EXCEPȚIONAL! (Su
blinierea aparține autorului: 
N. Alexe, tehnician arhitect la 
Ploiești, student în anul 1 la 
Facultatea de construcții civi
le și industriale — București, 
curs seral). O iubesc pentru că 
o iubesc! Este un om minu
nat, un om de caracter. Dacă 
n-ar fi ea, eu n-aș reuși să fiu 
fericit așa cum sînt".

Peste file adie un zîmbet, ca 
o boare primăvăratică: dragos
te... Uneori, însă, fruntea albă 
a zimbetului se încrețește, o- 
prindu-se intr-un cuvint, în- 
tr-o șoaptă: „Am greșit". Dar 
briza primăverii netezește to
tul — e vîrstă cînd orice rană 
te vindecă — și peste inimi 
cade, ca o tandră cernere de 
petale, surisul unei noi promi
siuni: dragoste...

^Am greșit"...
Șoapta, totuși, a rămas, stin

gheră ca o creangă goală în 
fulguirea de flori:

„Mă numesc Maria Herța. 
Am 24 de ani, sînt muncitoare 
la întreprinderea „Fructex- 
port" din Sibiu. Soțul meu era 
un om violent. La noi în casă 
nu s-a rîs niciodată. (Poate că

nici eu n-am făcut tot ce tre
buie pentru asta...). Am fost si
lita să divorțez. Am rămas 
singură, cu doi copii... Ce po
sibilități de rezolvare am? 
Greu de răspuns. Momentan, 
n-am nici o posibilitate"—

Briza a tăcut.
O poveste de dragoste, dar o 

poveste tristă, ruptă la jumă
tate. Nu-i putem prevedea 
evoluția. Dar putem citi mai 
departe, pe hîrtia cu scris tre
murat, în gîndurile proiecta
te spre viitor ale tinerei:

„Momentan, îmi făuresc doar 
visuri... Cred, totuși, și cred 
sincer, că adevărata dragoste, 
întemeiată pe gînduri comune 
și respect reciproc, nu mă va 
ocoli nici pe mine"...

Briza primăvăratică sună 
iar, limpede, diamantin, frun
tea surîsului se destinde, albă 
și pură, dragostea e bucurie 
(„La noi în casă nu s-a rîs 
niciodată", „La noi în casă se 
rîde tot timpul"), dar dragos
tea e și răspundere, și gravi
tate:

„Nu de mult am recitit ro
manul lui Rebreanu — „Ion". 
L-am crezut pe Ion și, perso
nal, îl și înțelegeam, dar m-am 
întrebat: „Mai există, oare, la 
noi, oameni care să-și înfrîngă 
iubirea în numele unor inte
rese meschine? De pildă: 
„Nu-l iubesc pe X, îl iubesc pe 
Y, dar mă căsătoresc, totuși, 
cu X în numele unor avanta
je materiale". Sau „Vreau să 
rămîn în oraș^ dar pentru asta 
trebuie să mă căsătoresc cu 
unul, cum naiba-i zice, 
sfirșit, n-are importanță, 
să mă căsătoresc cu c 
Dacă
meni, pentru drama lor ei sin-

în- 
o 

î căsătoresc cu el"... 
există astfel de oa-

guri sînt vinovați, ea nu-și mai 
poate avea nici un fel de jus
tificări". (Ștefan Pîngaru, me
canic F.C. Brăila).

Dar ce să mai spui despre 
dragoste, pe lingă toate cite 
s-au spus?

S-a spus, pare-se, totul... In 
cite mii (poate, milioane!) de 
poezii? In cite cîntece?, In cite 
sentințe?

Si totuși...
„Ochii care nu se văd se 

uită". O sentință...
„Am întîlnit dragostea cu 5 

ani în urmă — ne scrie un 
tînăr de 24 de ani, Petre Du
mitrescu, inginer agronom la 
G.A.C. Nuntași, regiunea Do- 
brogea. O căutam de mult, dar, 
deși student la București, n-am 
întîlnit-o în București, ci în 
Dobrogea, la Cerna Vodă, în- 
tr-o zi de vacanță. De atunci, 
cu toate că ne despărțeau a- 
proape 200 kilometri, nu ne-am 
putut despărți... Acum sîn- 
tem împreună. Cum ne păs
trăm dragostea? Încă nu ne-ar$ 
pus problema „s-o păstrăm*** 
O avem.

Străbate prin toate mărturi
sirile un sentiment de mân
drie: cînd iubești te simți mai 
bogat, îmbogățit sufletește. 
Dragostea ne dă mult, foarte 
mult...

Ce ne dă dragostea ? Răs
punde un băiat.

„Dragostea mi-a pus în mină 
primul buchet de flori, pe care 
n-am știut cum să-l țin și cum 
să-l ofer. Tot ea mi-a inspirat 
întîiul vers... M-a făcut mai 
bun... M-a, făcut mai ordonat, 
mai exigent cu mine însumi, 
mai profund".,. (Mircea Croi- 
toru, planificator — Anina).

Răspunde o fată:
„Dragostea mi-a dat încre

dere, optimism, m-a făcut 
să-mi dau seama ce-nseamnă, 
de fapt, să fii tînăr... M-am 
văzut altfel decît mă vedeam 
înainte. Descoperindu-ți tine
rețea nu ca pe-o simplă etapă 
de viață, ci ca pe cea mai fru
moasă, cea mai fertilă, cea care 
dă direcția viitorului, ai făcut 
o cucerire de preț... Eu am 
făcut-o prin dragoste" (Lenuța 
Grueț, Deva).

...Doi oameni, o singură fiin
ță. Două aripi, un singur zbor: 
definiția dragostei.

Ce i-am mai putea adăuga?.„

Anul 2 000 va fi opera lor, a tuturor. Contemporani cu el, 
j1 scrutează de pe acum cu un ochi exigent, intervin ac

tiv in desen :
„Timișoara anului 2000 va fi, ca toate orașele țării, un 

basm... Dar trebuie avut în vedere un lucru. Orașul meu e un 
oraș străvechi, : uc. zre de stiluri arhitectonice care evocă 
epoci pierdute in timp. Acesta e farmecul, personalitatea sa ; 
și ea nu trebuie să dispară. Care va fi rezolvarea arhitectonică 
a viitorului, astfel ca, pâstrind personalitatea orașului, să-l a- 
ducă la cele noi cuceriri ale civilizației? Nu știu... E treaba 
arhitecților. a constructorilor. Le urez succes în această operă 
dificilă"... (Gheorghe Jurma, 19 ani, elev la Școala de muzică 
și arte plastice — Timisoara).

Răsfoim mai departe scrisorile... .
într-una dir. ele, o singură frază. Desenul viitorului e pictat 

— surpriză! — și cu alte culori decît cele ale luminii:
„Cred că va fi foarte frumos în anul 2 000 — scrie Lucia 

Băltățescu, funcționară la Fabrica de confecții și tricotaje din 
București — dar îmi pare rău că voi fi prea bătrînă"...

O altă mărturie, in același sens :
„La 65 de ani — în anul 2 000 — voi fi o bătrînică pensio

nară"... scrie o tinără de 29 de ani, Iuliana Istudor, inginer mi
ner la Trustul „Argeș". Dar citatul nu e complet. Am desprins 
din răspuns doar ultima frază. Să-l citim pe tot :

„Pentru anul 2 000 mă pregătesc de pe-acum. Pregătesc, de 
fapt, prin mica mea contribuție, înfățișarea acestui an. Mun
cesc cu pasiune, învăț, caut să ajut la dezvoltarea tehnicii, în
cerc să descopăr metode de lucru mai bune, pe care să le apli
căm în abatajele miniere. încerc să-mi cresc copilul în așa fel 
incit să-l dau societății sănătos fizic și moral"... Și încheierea : 
„La 65 de ani — în anul 2 000 — voi fi o bătrînică pensionară, 
care-și crește nepoții (cu metode, poate, cam bătrînești) într-un 
oraș ultramodern, și care împletește nostalgia amintirilor cu 
bucuria de a vedea realizările tot mai înalte ale poporului nos
tru".

La 65 de ani, în anul 2 000...
In anul tinereții fără bătrînețe.

★ 
★ ★

încheind aici acest rond în scrisorile sosite la redacție, adre
săm tuturor tinerilor cititori invitația de a-și spune cuvîntul în 
problemele pe care le ridică ancheta noastră.

Coloanele ziarului le sînt deschise.
ILIE PURCARU 

VASILE BĂRAN 
Fotografiile de I. CUCU

— Vă place poe
zia ruinelor ?...

— „Poezia rui
nelor" e profesia 
mea ! Sînt tehni
ciană arhitectă și 
lucrez, ca angaja
tă a Comisiei na
ționale a monu
mentelor, la res
taurarea vechilor 
imagini ale trecu
tului...

Sîntem la ceta

tea Tîrgoviștei, în 
incinta marii cti
torii medievale. E- 
ma Moisescu — in
terlocutoarea noa
stră — are 26 de 
ani.

— Visuri de vii
tor ?

— Să devin o 
maestră în arta 
restaurării.

— Ceea ce pre
supune...

— Studiul. Ii 
închin 4 ore pe zi. 
Studiez organizat, 
după orar, ca la 
școală : o oră is
toria Romîniei, o 
oră istoria arhi
tecturii, o oră is
toria arheologiei, 
o oră istoria arte
lor plastice.

O fată care se 
ocupă cu „trecu
tul" privește spre 
viitor...



FILĂ DE RAPORT ÎN OGLINDA LUNII
Munții voiau să respire,
Cîmpia visa odihnă și soare
Și apele se simțeau sugrumate sub poduri de vase 
Pe care treceau ca o nesfirșită batjocură cișmele lor. 
Codrii voiau să-și recapete liniștea căprioarelor.
Orașul năzuia să-și suie fumul uzinelor drept în sus,
Satele se săturaseră de broboade cernite
Și toate ne priveau cu ochii mirați de speranță—

Sună buciume ca istoria noastră de vechi.
Magaziile puștilor string cartușele cum ne stringem noi 

răzbunările.
Pescărușii vestesc furtună,
Ultima execuție ne adună palmele in alt chip
Amintind de tăișul toporului...
Ard cîteștrele culorile țării pe brațe,
Inimile au devenit de aceeași culoare...

Cine vrea griul neapăsat de șenile î
Cine vrea otașul inundat de pașii fetelor fără griji. 
De ferestre deschise și de lumină nemitraliată ?
Cine vrea flăcăii satului în loc de scrisori îndoliate î
Vrem toți deopotrivă I Toate dorințele-s la un loc I 
Flacără roșie fă-ne un braț și un gînd I

Acum cînd își scutură umerii țara
Cine conduce această furtună de oameni și foc î 
Vrăjmașii nu văd nici un comandant sărind înainte 
Noi îl știm în fiecare cuvînt
El e în fiecare din noi fără întrerupere ca și singela
Și noi toți sîntem el, nid-o fibră nu ne desparte ;
In această zi în care pereții fără zvastici
Apar cit au fost de înalți
In această zi în care oamenii sînt uimitor de frumoși
Fără plutoane de execuție.
In această zi din care țara răsare
Ca soarele, biruitor peste zări.

NICOLAE FATU

l tiapul ciad aopC-e 
Ciad boabele da fria

Se piaptănă o iată pritioda-te-B 
oglinda galbenă a iunii. 
Părul i se desface în seară 
Ca o ploaie caldă, de vară— 
Și ploaia aceasta inu mingile fruntea, 
îmi udă tlmplele grele .
Se piaptănă o fată și crește 
iarba din timplele mele.

ÎN PORT —
Cînd .răsar vapoarele spre port 
în tăcerea tînără, suavă.
Marinarii parcă trag spre bord 
cu privirea malul lîngă navă.

Care gînduri bîntui, timonier ? 
Prea cu patimă sirena-ți sună, 
și-acostînd, ai desenat pe cer 
cu vîrful catargului o lună...

HORIA GANE

Inaxal da f. MM „ a«d>
I a.: pn «I raaa •

V. A.KDSOSACHE

PRIVEAM BARAJUL...

cădeau ci> luă perie noi 
petale ai be de petuiL 
Pnveo barajul și urcam 
pe el <xn «tea tn stea cu gîndul
și se tăcuse mai rotând
și parcă mai frumos pămîntul—

GEORGE IARIN

CELE MAI VII
POEME...
Cele mai vii poeme se scriu cu vîrful ierbii
Dorul de rod mă-ncinge, din creștet pînă-n talpă. 
Prin codrii chiuindu-și în verde fraged nervii 
S-a-ntins cotropitoare această clipă albă.

Aceste drumuri-curse din sate și orașe,
Acești vulturi ai setei din veci nutriți prin noi, 
Izvoarele ce-nspumă prăpăstiile lașe
Curbîndu-le-n turbine și bronz pentru eroi

Oriunde este-o frunte care a visat cît două, 
Un braț din care flăcări multiple se desprind. 
Noi am creat această intimitate nouă 
Din inimi în afară și înapoi vuind.

GH. DAVIDOV

MURFATLAR
I trupul luminii.
Splendoarea ei pură.
Iscat! din roul.
Din vînt
Și căldură ț
Tăcere frumoasă rotită apoi
Pe-o buză subțire de tînăr cimpoi, 
Sau rîs de vioar!
Prelung și fierbinte ;

Tu, oaspete drag, ia aminte :
Dobrogea întreagă
Cu cînt și cu har
Iți rîde mireasă-ntr-un strop de nectar,
Alaiul de nuntă
Cu nunii, voioșii,
Cu fetele zvelte în iile roșii,
Flăcăii ca spicul de blonzi și subțiri.
Ei înșiși ospățului miri;
Lăute ce spumegă brîul pe loc.
Și pîinea ce-1 ruptă în aburi pe mese
Din zestrea acestei bogate mirese.

MARIANA FILIMON

INSCRIPȚIE
In casa asta tinără, de soare,
Cu zîmbetul sub streșini și în geamuri.
Cu liniștea prelungă ca sărutul 
între pervaze mistuit și ramuri, 
In casa asta străjuită-n stradă 
De teii ridicînd în cer cupole, 
In casa asta vă așteaptă Ana 
Și gospodarul tînăr, eu, Manole.

ION DAVIDEANU

ARHITECTURA
IUBIRII

Soarele cînd ucă în arbori 
crede în fertilitatea lor, 
în culorile verzi ale frunzei, 
izvoarele cred In oceanele mari, 
viorile cred în iscusința mîinilor 
și cred în lăutari.
Vîntul crede în harfele zorilor, 
Omul crede în semenul om, 
Păsările cred întotdeauna 
In puterea ramului din pom... 
încrederea este arhitectura iubirii.

GEORGE BOITOR

BALADA DE ZBOR
Tu nu veneai și veneai unde 
Cînd toți copacii erau mari, 
Și toate frunzele rotunde 
Rîdeau cînd să apari.

Veneai, plecai cu zare-n palmă
Și mă strigai, poate tăcînd,
Și arborii-n tăcerea calmă
Cădeau la mine-n gînd.

Era o ceață inegală
Și-un gînd mi se grăbea prelung.
A doua zi pe verticală 
Urcam să te ajung.

Și zarea se frîngea în mine 
Cu-atît înalt, cu-atît senin, 
Și eu zîmbeam fără de tine 
Și dulce și pelin.

Cînd te-am ajuns erai departe,
Tu îmi șopteai cu glas de stea — 
Eu te priveam tntreg, și-n parte 
Arzînd. Eu, luna ta l

ILEANA ROMAN

DIMINEAȚA
Intrăm în uzină
Ca fluviile în mare,
Ca arborii în timp. t

Trecem pe lîngă statuia oțelarului : 
Aburește-n lumină pieptul lui de granit 
De parcă, din schimbul de noapte, 
Statuia, în zori a ieșit

FLORICA CRISTOLOVEANU

STEA UA
DIN ADÎNC

Coboram pe malul stîng, 
Prin laguna liniștită 
Către steaua investită 
Cu lumină în adînc.

Pașii șerpuiau în mers 
Dinspre gleznele ușoare 
Pînă-n tîmple, cu dogoare, 
Ca un drum ciudat, invers,

Steaua ne-aștepta tăcînd — 
Gîndul doar umplînd laguna, 
Ne șoptea că nu-i tot una 
Mai tîrziu sau mai curînd...

Pasul trebuia grăbit — 
Și se deschideau, aproape, 
Trepte mari sclipind în ape 
De oțel și de granit.

Coboram pe malul stîng 
Ne grăbeau prin joc de unde 
Constelații mai profunde,
Ape limpezi în adînc...

IMAGINI ÎN APE
Cînd floarea apei se deschide, 
Prin unda limpede transpar 
Lăuntrice cariatide 
Ca un miracol necesar.

Fluidul val gonind pe prunduri 
In jerbe suple de lumini 
Ascunde, tată, în străfunduri 
Făpturi de piatră care-1 țin.

In orice zbatere ușoară,
In orice joc aerian 
E-o lespede interioară 
Strunindu-i mersul spre ocean.

CONCURSUL NOSTRU PENTRU CELE MAI FRUMOASE

SECERIȘ
Cade lumina-n inimile noastre
Lumina-vâl, lumina-flux, lumina-șoaptă. 
Un vînt culege și respinge astre 
Peste paloarea de cîmpie coaptă.

Puternic intră soarele în pîine 
In coridoarele țesute dulce.
Pe marile ceasornice e mîine, 
Lutul, de cer aminte își aduce.

Pe buzele bărbaților dansează 
Culori de sat, de aur și de arii, 
Cînd trag de pe cîmpie cu o rază 
Năvoade lucitoare, ca pescarii,

Și se va împlini o viziune 
Adîncă și albastră și supremă — 
Cînd vor porni melodios să sune 
Calm, lanurile griului din stemă.

ADRIAN PĂUNESCU

DOAR CÎTEVA

FRUNZE...
I

Te-ai furișat în pădure,
Ca să-ți asculți glasul, 
Bucurîndu-te de fiecare silabă
A numelui tău.

Te-am văzut biciuind cu nuiaua
Trupurile drepte ale brazilor :
Voiai să-i îndoi,
Să-i supui.

„Eu“, ai strigat.
Dar ecoul nu ți-a răspuns.
Au ajuns pînă la tine
Doar cîteva frunze uscate;
„Eu", ai scris cu nuiaua
Pe propria ta umbră.
„Eu"—

Și iarba s-a retras ca o apă
Din fața pașilor tăi,
Și nici o rază de soare 
N-a căzut în cărarea urmată de tine.

In capătul cărării hohotește prăpastia : 
Ultimul „Eu" dinaintea căderii.

GRIȘA GHERGHE1
Desena da MIRCBA M1LCO VIC1 — student

SEBASTIAN COSTIN

DOCUMENTAR STUDENȚESC
(Urmare din pag. I)

mațiuni: taxa de înscriere 
este de 1200 lei, nu se mai 
percepe nici o altă taxă. Abia 
după înscriere puteai vedea 
că în afară de această taxă 
ești obligat să plătești din- 
tr-odată și taxa de laborator 
de 4 300 lei.

Studenții anului I sînt îm- 
părțiți pentru laboratorul de 
chimie în două serii. Fiecare 
face în total 10 ședințe. Costul 
unei ședințe pentru un stu
dent este de 150 lei — deși el 
nu întrebuințează într-o șe
dință materiale chimice mai 
mult de 5 lei. La laboratoa
rele de zoologie, fizică și bo
tanică nu se întrebuințează 
nici o substanță și totuși se 
plătește taxa de 1 000 lei. La 
laboratorul de chimie biologi
că, în anul II, pentru a ana
liza 20 grame de lapte se plă
tește o taxă de 2 000 lei.»

„.Citind, Veronica Pop, și-a 
trecut mina peste fruntea 
înaltă, limpede și ochii ei au 
zîmbit liniștit. Sînt așa de 
departe de ea vremurile a- 
celea /

„Ora 12".

Subtitlul aparține amintitei 
pagini despre studenții de 
acum SO de ani.

Iată reproduse, tot textual, 
frazele acestui capitol referi- 
tor la clipa încheierii unei 
zile de cursuri.

...„Rămînînd la urmă, ob
servi că paltoanele plușate se 
răresc din ce în ce, făcînd loc 
unora tocite și de echivoc co
lorit ; că tinerii umblă mai 
puțin drepți și mai puțin zîm- 
bitori.

Observi de asemenea că 
niciunul din aceștia nu ia 
tramvaiul ci, pe străzi dos
nice, se înfundă în cea mai 
obscură cantină a Capitalei 
pentru ca — jenat de servieta 
soioasă și de faptul că ori
cine îi poate ghici identitatea 
„intelectuală" — să se așeze 
la o măsuță și să-și cheltuia
scă ultimii zece Iei din ziua 
aceea, pe „binefacerea" primă
riei — binefacere compusă 
din : „anghimant cu... (carne), 
macaroane cu... (brînză) și 
orez cu lapte.

La mesele acestea tinerii 
mănîncă repede, cu ochii fu
rișați să nu-i vadă vreun cu
noscut, sau cu privirea fixată 
vag într-un colț al salonului 
afumat...

Ora 12 este cea mai nime
rită pentru a surprinde con
trastul caracteristic ce există 

între cele două clase de stu- 
denți: bogațl șl săraci.

Dar, se va obiecta, studenții 
nu au cămine? Cantine? Și 
atîtea binefaceri, atîtea în
lesniri ?

Vom răspunde că aceste „bi
nefaceri" există, dar — ca și 
în alte domenii naționale — 
ele aparțin tot celor cu mij
loace.

într-adevăr, să facem o 
mică socoteală... autentică.

Este vorba de o belle-artis- 
tă, care adusă de pasiunea 
artei dintr-un obscur oraș de 
provincie, a sosit cu 1000 de 
lei, la începutul anului în Ca
pitală și s-a înscris plătind o 
primă taxă de 500 de lei. S-a 
înscris de asemeni într-un 
cămin al studenților Mehedin- 
țeni, dar cînd să plătească și 
aici observă că îi mai tre
buiesc încă 1 000 de lei, fiind
că : taxa pe o lună la cămin 
e 650 lei; taxa pentru hrană 
(la cantină) 400 lei (patru sute 
lei); bani pentru planșe, lu
crări și etc., etc., minimum 
500 lei...

După 2 luni de cursuri ca 
vai de lume, studenta a plecat 
din nou spre orașul natal, re
semnată să se mărite cu 
vreun măcelar bogat".

...Și toate acestea negru pe 
alb, document strict autentic.

Un cancer al societății 
romînești ?

Revista „Realitatea ilustra
tă" din 25 martie 1934. Intre 
fotografiile mondene ale vre
mii, iată cîteva pagini ilus
trate purtînd un titlu comun: 
„Pentru înlăturarea șomajului 
tineretului intelectual". De la 
începutul pînă la sfîrșitul ar
ticolului care însoțește aceste 
fotografii e exprimată o mare 
neliniște (expresia aparține 
autorului articolului, ca și ex
plicația care urmează): o ne
liniște fiindcă... se observă 
o creștere a atracției tinere
tului romîn spre învățătură. 
„Aceasta este, se scrie în ar
ticol, un adevărat cancer al 
societății romînești". „Argu
mentele" nu se lasă așteptate. 
Din 1917 pînă în 1934 numărul 
tinerilor care au încercat să 
intre în facultăți a fost apro
ximativ de 300.000, ceea ce 
pentru 17 ani i se părea auto
rului de-a dreptul „o nebu
nie". „Să zicem, că absolvesc 
10 la sută. Iată deci în mij
locul crizei obligația de a 
plasa anual un număr de 
peste 2 000 de avocați, me
dici, profesori sau ingineri. 
Ori, azi statul nu mai pla

sează în administrația sa nid- 
unul din acești intelectuali, 
iar societățile particulare nu 
mai fac angajări Mi de per
sonal".

Negru pe alb l
Și Ută, tot negru pe alb, si

tuația anului 1964: te tesdți- 
mtntiil superior se pregătesc 
peste 112 006 de stedeaK adică 
învață, într-un rteffvr ce ju
mătate din numărul celor ce 
aspiraseră să intre te fuenltiți 
în decurs de 17 eni !

Ziaristul (unul 1934): JCe 
spuneți, domnule nânzstm si 
învățăm întulsu despre această 
situație ?“

Ministrul (anul 1934j: „Si
tuația e tragică. Mulți stes de 
părere că la siriiația aeeestc 
s-a ajuns datorită creștem 
excesive a numărului de elen 
în licee". (Citat dte revista 
„Realitatea ilustrată" 1934- 
De notat, de pildă, că te anul 
„cel mai bun" al capitalismu
lui rominesc, te 1538. absol
veau liceul 9 770 elen, te 
timp ce tn 1963 au termteat 
școala medie cprcxmativ 
60 000 de elevi, firi ca situa
ția să fie— tragică.

Dar ce ar spu^.e, la aceeași 
întrebare, azi, tovarășul mi
nistru al învățământului ? Să 
dăm cuvîntul tot unei reviste, 
„Viața studențească", din 21 
septembrie 1963, în care sem
nează unul dintre tovarășii 
miniștri ai învățămîntului de 
azi. lată ce se scrie:

..Școala noastră superioară, 
care se dezvoltă încontinuu, 
va face și fn acest an noi 
pași înainte spre realizarea 
sarcinii trasate de partid de 
a pregăti în perioada I960— 
1965, circa 54 000 de cadre ne-

Deci creștere, creștere per
manentă a numărului celor ce 
învață și nu invers I Din ace
lași articol al tovarășului mi
nistru desprindem și faptul că 
statul acordă an de an sume 
importante pentru îmbunătă
țirea con&zulor de viață și de 
studiu ele rtuden^or. .Lăr
girea permanentă a bazei ma
terial — orim te articol — 
a Învăță mir tulm nostru su
perior este o expresa a grijii 
părintești pe care partidul și 
guvernul o poartă creșterii și 
pregătirii vtitoarwior promoții 
de intelectuali".

Xunsi te osul școlar care 
s-a teeheiat recent a fost alo
cată pentru dotarea labora
toarelor eu aparatură modernă 
suma de 5 009M0 lei, fondu
rile bibliotecilor s-au mărit cu 
peste 509 000 de volume ralo- 
rind circa 11000 000 lei.

„Scuzați, excelență..."

Avem din nou tn față pa
gina din revista „Reporter" 
din 1934 și privirile ni se 
plimbă pe rîndurile ultimului 
capitol al articolului cu titlul 
„Studenții externi șomeri". 
Acest ultim capitol se intitu
lează sugestiv ^Șomerul — 
concluzie**.

Citim:

„In fine, studentul sărac a 
trecut peste toate greutățile 
materiale, peste toate tenta
țiile morții și ale vieții, peste 
toate accidentele inerente tra
iului studențesc— și a ajuns 
în pragul sfîrșitului ultimului 
an de studii.

îl așteaptă, ca o încoronare 
binemeritată, licența! Totul 
este rezolvat, totul se sfîrșește 
cu bine, ca în romanele sen
timentale de odinioară, s-ar 
putea crede. Nu?

Nu !
Pentru că, în fine, ajuns la 

acest fericit stadiu de evolu
ție — studentul a reușit să 
fie, din simplu student— șomer 
cu licență !

Ce ești? Profesor de fran
ceză. de istorie, de matema
tici. de caligrafie, de chimie?

Or— avocat ? judecător ? 
etc, etc.

Bun! Dar de acum trebuie 
să începi o altă experiență. 
De acum trebuie să înveți a 
te plimba de la minister la 
minister cu această fițuică, 
frumos tipărită și frumos iscă
lită, ca să te ploconești, ca să 
te milogești. Ai învățat acea
stă artă ? liberă vreo ca
tedră ?“ „Nu ? Scuzați vă rog. 
Așa- Bună ziua excelență, 
scuzați—" „Să ne vedem la 
anu..." Și anii trec și studen
ția devine o amintire fru
moasă. Ceea ce a fost ți se 
pare aureolat.

Unde începe și unde sfîr- 
șește adevărata șomerie a in
telectualului student?

în clipa în care și-a pus în 
gînd să învețe, sau atunci cînd 
și-a luat licența ?

E un cerc vicios, imposibil 
de rezolvat cu ajutorul nici- 
unei anchete din lume..."

— Parcă nu-ți vine să crezi, 
spunea Veronica Pop. Din 
umilință în umilință...

„Repartizare sigură"

în timp ce, uimită, surprin
să, Veronica citea aceste amă
nunte și privea fotografiile 
care păreau a-i veni dintr-o 
lume de peste mările timpu
lui, din vremuri de-a dreptul 
imemorabile, colegul ei, Vlad 
Ulmeanu, rămăsese pe gînduri.

— La ce visezi ? l-am în
trebat.

— Mă gîndeam că pînă azi, 
de pildă, nu mi-am pus nici-o 
dată problema repartizării. 
Sînt în anul III, mai am doi 
ani de studiu și totuși între
barea asta nu mi-am pus-o 
niciodată : voi găsi de lucru ? 
Pentru simplul motiv că, încă 
dinainte de a intra în facul
tate, eram și sînt convins că 
voi primi o repartizare sigură, 
că, e imposibil să se întîmple 
altfel. Mă gîndeam la ceea ce 
face să se nască această li
niște a tuturor, această seni
nătate a noastră.

Reporterul (de data asta re
porter al anului 1964) a zîm
bit : aceasta și dorise. Să-i 
ajute pe tinerii săi interlocu
tori să descopere în lucrurile 
„foarte firești", în bucuriile și 
satisfacțiile lor zilnice sensul 
adînc al unor prefaceri pe 
care le-au adus schimbările 
petrecute în viața țării.



V.

Faza pe țară a Concursului cultura! artistic
al pionierilor și școlarilor

RITM INTENS

Cinematografe
LA STRADA rulează la Patria 

(9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15); 
OCOLUL PĂMÎNTULUt ÎN 80 DE 
ZILE : rulează la București (8,30; 
12; 15,30; 19,15); Aurora (8,45;
12; 15,30; 19); Melodia (9,30; 13; 
16,30; 20); M-AM ÎNDRĂGOSTIT 
DE COPENHAGA rulează la Repu
blica (9,45 12; 14; 16,45; 19;
21,15); DOMNUL TOPAZE : ru
lează la Carpatf (10; 12; 14;
16; 18; 20; 22), Excelsior (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21);

Flamura (10; 12; 14; 16; 18; 20); 
COMISARUL: rulează la Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15); 
Flacăra (14, 16,30; 18,30; 20,30); 
Modern (9; 11,15; 14: 16,15; 18,30; 
21); ȘEHERAZADA : rulează la 
Festival (8; 10,15; 13,30; 15; 17,30;
20) ; CEI TREI MUȘCHETARI: rulea
ză la Victoria (9,30; 13; 16,30; 20,15); 
CERUL Șl MOCIRLA t rulează la 
Centul (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30); Volga (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30); KOZARA : rulează 
la Lumina (10, 12,30; 15; 17,30;
20,15); Feroviar (10; 12,30; 15; 
17,45; 20,30); Adesgo (15,30; 18; 
20,30 — de joi); CEI PATRU CĂ
LUGĂRI : rulează la Union (16; 
18,15; 20,30); Drumul Sării (16; 
13,15; 20,30); PROGRAM PENTRU 
COPII: rulează la Doina (10); KA- 
LOIAN : rulează la Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30); LUMEA
MARE A CELOR MICI : rulează 
la Giulești (10; 12,15; 15,30; 18;
20.30) ; GALINA ULANOVA —
FABRICA „FARUL" — ORAȘUL 
N'FUMA — SPORT Nr. 3/1964: ru
lează la Timpuri Noi (10—21) » 
ASASINUL DIN CARTEA DE TE
LEFON : rulează la înfrățirea între 
popoare (10; 16,30; 18,30; 20,30); 
Tomis (10; 12; 14; 16,30; 18,30)
CUBA 58: rulează la Cultural (15, 
17; 19; 21); ANACONDA: rulează 
la Dacia (10; 12; 14,30; 16,30 18,30;
21) ; PRIVEȘTE ÎNAPOI CU Mî-
NIE : rulează la Buzești (15,15; 
17,15; 19.: 20 30); LUMEA COMICĂ 
A LUI HAROLD LLOYD : rulează 
la Crîngași (16; 18,15; 20.30); Pa
cea (16; 18,15; 20,30); SLUJNICA : 
rulează la Grivița (10; 12; 16; 18; 
2l); DEZRÂDAC1NATII: rulează U 
Bucegi (10; 12; 15.15; 20,30 (grădi
nă) ; GOLFUL ELENA : rulează Ia 
Unirea (16; 18.15; 20.30». TOTUL 
DESPRE EVA: rulează la Vitan (15— 
19); FRATU CORSICA NI: rulează Ia 
Miorița (10; 12; 14; 16. 1&15:
20.30) ; Viitorul (15.30: 18; 20 3»;
DOUĂSPREZECE SCAUNE -• rulea
ză Ia Munca (16; 18.15; 20,30);
FOTO HABER : r_ ează la Popu
lai (16; 18.15; 2030) •

Televiziune

5000

abia pe Stadionul
„23 August"

DIN

Un nou șlep

lansat apa

tehnicii actuale

(Aferpres)
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Piese excentrice — la nivelul
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Incepînd de vineri, pe patru scer.e 
ale Capitalei evoluează finali;::: con
cursului cultural-artis’ue al p:or.:er:- 
Jor și elevilor. Aproape 5 000 fa nu
măr, din întreaga țară. Se întrec în 
cîntec, dans, apar pe scenă recitator:, 
brigăzi artistice de agitație, soliși:. 
E o manifestare tinerească, plină de 
entuziasm, pe care generația școlară 
de astăzi o dedică cu dragoste măre
ței aniversări a Eliberării patriei.

Întrecerea e foarte strinsă căci fie
care concurent s-a pregătit să se pre
zinte foarte bine pe scena concursu
lui pe țară. Cișligătonif Firește, cei 
mai buni dintre cei mai bun: Rezul
tatele le vom afla marți, cind roa 
reveni cu amănunte despre de;:dj3- 
rarea concursului.

I OOO tone
Valea Putnei 

Foto: O. ARC ADIE

LA STRÎNSUL RECOLTEI!
A

• in regiunea Banat
In regiunea Banat recoltatul 

cerealelor păioase se apropie 
de sfîrșit. Recolta este acum 
strinsă de pe aproximativ 75 
la. sută din suprafața cultivată 
cu griu și secară, iar viteza 
de lucru se menține constant 
ridicată. Deja 71 de G.A.C. 
din regiune au terminat a- 
ceastă lucrare.

A fost terminat, de aseme
nea, recoltatul cerealelor în 
raionul Sînnicolau Mare și se 
apropie de sfîrșit în ra
ioanele Timișoara, Arad și 
Deta. Faptul că viteza de re
coltare a crescut de la o zi la 
alta iși găsește explicația în 
măsurile luate de colectiviști 
și mecanizatori pentru a < 
gura folosirea combinelor 
randament sporit. Așa, 
pildă, mecanizatorii de 
S.M.T. Freidorf, lucrînd 
combinele grupate, au sporit 
viteza zilnică de recoltare cu 
6—7 hectare. Recoltînd în spi
rală, de la mijlocul tarlalei 

exterior, mecanizatorii

din brigada de tractoare ce 
deservește G.A.C. Dumbrăvi- 
ța au reușit sa strîngă zilnic 
cu fiecare combină, recolta 
de pe 7,3 hectare. Pentru a 
asigura folosirea fără între
rupere a combinelor, la G.A.S, 
Hodoni s-a organizat un 
schimb suplimentar, format 
din 4 mecanici de atelier și 4 
muncitori la saci, care au în
locuit succesiv combinierii 
permanenți în timpul mesei 
de prînz. Aceasta a făcut ca 
randamentul pe fiecare com
bină să fie de 8,5 hectare, de- 
pășindu-se viteza zilnică pla
nificată pe G.A.S. cu 77 hec
tare. Se impune totuși inten
sificarea ritmului de recolta
re în raioanele de deal a re
giunii unde această lucrare 
este rămasă în urmă. In raio
nul Caransebeș, de pildă, din 
cele 8 625 hectare s-a recol
tat griul de pe 14 la sută din 
suprafață, iar în raionul Ora- 
vița de pe 29 la sută.

I. BRINDESCU

Cursa Sein teii“
Fa»oeaz.La iaîreceze a „Cursei 

ScfBîexf- c c epreope de fi- 
aaiuJ et AstSzi. cicliștii nai au 
ce 120 de kilometri de la
F.testi ia Baronști si la sosirea pe 
Xodiwrî .23 Asgusf" seci de mii 
ce spectator: prexenti la ii nai a 
„Cupei B_FJL~, fe vor face, ca 
de «HM. pe iatregof traseu, o

Cine va ti cîscgiusm! actualei 
ediții a eeestei înîreceri f O în
trebare ia cere sud cicliștii nu au 
putut rispunâe de-a lungul celor 
6 etape aJerpste pini acum. Dispu
tate cu o ardoare rar îatllnită în 
edițiile precedente. întrecerea a 
succedat pe rind Ia virful pirami
dei mai mulți alergători cărora le 
sur Idea victoria tinaid. Mai întîi 
la Buzău, după ce N. Grigore 
(Steaua) a trecut primul linia de 
sosire și a doua zi a îmbrăcat tri
coul galben, se gîndea desigur, cu 
toate că mai aveau In față aproa
pe I 000 kilometri de parcurs, la 
cununa de lauri pe care o va pur
ta la siîrșitul întrecerii. Numai că, 
în drum spre Onești, după ce un 
grup de 17 fugari printre care și 
purtătorul tricoului galben se dis
tanțase net de restul alergătorilor, 
colegul de club al lui Grigore, N. 
N icul eseu, negîndind o acțiune, 
a plecat spre linia de sosire du-

cîndu-1 pe G. Bădără și oferindu-i 
acestuia posibilitatea să îmbrace 
rîvnitul tricou.

De la Onești spre Miercurea 
Ciuc spectacolul a căpătat toate 
atributele calității. Alți alergători 
se simțeau atrași de mirajul tri
coului galben. Moiceanu și Arde
leanu au lăsat celorlalți plăcerea 
de a admira frumusețile naturii și 
au pornit-o în bătălia minutelor.

Ciștigătorul va fi cunoscut

intenția le-a reușit 
te, fiindcă alături 
venit pe parcurs 
trescu și Ciume te. 
Ciuc, Moiceanu a 
iar Ardeleanu 
galben.

Tînărul și inimosul alergător de 
la Steaua, avantajat de calitățile 
sale de bun cățărător, s-a hotărî t 
in drum spre Tg. Mureș să dea lo
vitura de grație pentru ca In eta
pele următoare să fie scutit de 
emoții. Greutatea urcușului spre 
viriul Harghita, lung de 12 km și

metri 
Ciuc, 
Valea

® In regiunea Iași

numai în par- 
de ei au mai 
Zanoni, Dumi- 
La Miercurea 
ciștigat etapa, 

a îmbrăcat tricoul

GALAȚI (de la co
respondentul nostru). 
— In întrecerea socia
liști avintatâ pe care 
constructorii de nave 
brăileni o desfășoară 
în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a 
Eliberării patriei, a- 
fost obținut zilele a- 
cestea un nou succes. 
Este vorba de lansa
rea la apă a unui nou

șlep ăr 
(al 6-lea iin acest an) 
cu patru zile înainte 
de termen.

La construcția a- 
ctghii șlep au fost 
folosite pe scară lar
gi croirea dvpi al
bume, 
ti și 
precum 
rea unor repere me-

aliat la o altitudine de 400 
față de orașul Miercurea 
apoi coborîșul drăcesc spre 
Homorod și imediat din nou urcu
șul pe Muntele Sechey, s-a anun
țat ca o sită care va cerne câștigă
torii. Se inițiase o evadare foarte 
ingenioasă •, Ciocan, Stoica, ceho
slovacul Vencel, Văsui, Melcioc și 
Gurgui au fost inițiatorii. Se în
trezărea un nou lider : C. Ciocan. 
Acesta, animat de gîndul victoriei, 
a muncit enorm în grupul celor 
fugiți de pluton astfel că la intra
rea în stațiunea Sovata grupul lui 
Ciocan avea un avans de aproape 
4 minute. In spatele celor 5 fugari 
veneau vijelioși Ardeleanu Iși Za
noni, după o urmărire spectacu
loasă de 42 km. Dar cînd mai erau 
de parcurs numai 20 borne kilo
metrice pînă la Tg. Mureș, efor
turile s-au dovedit zadarnice. Lip
sa de conlucrare între cel de pe 
primul plan al Întrecerii (mai alea 
între cicliștii de la Steaua și Di
namo) a dus la pierderea avansu
lui de timp. Bătălia de la sprintul 
final din Piața Trandafirilor a clș- 
tigat-o Cosma, iar Ardeleanu, so
sit al treilea după C. Dumitrescu, 
și-a prelungit speranțele pentru 
etapa următoare.

La Sibiu, noul purtător al tricou
lui galben a devenit Moiceanu 

printr-o manevră tactică a colegu
lui său de club, Cosma. 1

Etapa Sibiu—Pitești, privită cu 
interes în primul rînd pentru esca
ladarea Dealului Negru care se a- 
nunța un obstacol dificil, nu a 
adus nici ea clarificările așteptate.

lată, așadar, cît de pasionantă 
a fost pînă acum „Cursa Scînteir 
anunțînd înaintea ultimului start 
lupta foarte deschisă.

De obicei, în ediția precedentă, 
Înaintea ultimei etape, s-a între
văzut cu mai multă ușurință cîști- 
gătorul. De data aceasta, 11 vom 
cunoaște numai la linia de sosire 
de pe marele nostru stadion. Par
ticipanta In „Cursa Sclnteil" vor 
sosi în Capitală în jurul orei 17.

Deși regiune situata în nor
dul țării, unde în mod nor
mal plantele ajung ceva mai 
tîrziu la coacere deplină, lanu
rile de orz, secară și grîu au 
împrumutat și în regiunea 
Iași, culoarea aurului. Am fost 
acum cîteva zile prin satele 
raionului Negrești. La Tamsa 
recoltatul începuse cu două 
zile in urmă și se desfășura 
din plin. Se recoltează cu se- 
cerlle și coasele întrucît recol
tatul a început, mai întîi, pe 
suprafețele nemecanizabile. La 
orele 4 dimineața, în marginea 
tarlalei Cîmpeanu, unde griul 
dăduse în pîțgă, se aflau la se
cerat 200 de colectiviști. Alte 
3 grupuri de cîte 10 oameni 
legau snopii și-i încărcau în 
căruțe, iar 30 de conducători 
de atelaje îi transportau. In 
ziua următoare, spre seară, 
orzul de pe întreaga tarla de 
30 de hectare era strîns, iar 
miriștea arată și însămînțată 
cu plante furajere.

In aceeași zi a început -se
cerișul și la brigada Războ- 
ieni, a gospodăriei colective 
din comuna Tibănești. 52 de 
colectiviști — dintre care a- 
proape jumătate erau tineri — 
formau echipa în fruntea că
reia se afla secretarul organi
zației U.T.M. Aici se seceră 
numai pe răcoare, după amia
za, și noaptea pe lună. In res
tul timpului colectiviștii leagă 
snopii, îi adună și îț transpor
tă, ca în urmă să poată Intra 
mecanizatorii la arat și semă
nat. Iată și fruntașii primei 
zile de lucru: Ion D. Văi- 
deanu, Dița Andronic, Florea 
Popa, Ana Moraru, Aurora 
Andronic.

— Avem de recoltat 830 hec
tare grîu, 60 hectare orz, 80 
hectare mazăre — ne-a spus 
tovarășul Petru Brînzei, pre
ședintele G.A.C. din Țibănești. 
Deocamdată am început sece
rișul pe porțiunile care au dat 
în pîrgă. Avem pregătit to
tul : 1 600 de_ saci, 110 saltele 
pentru pleavă și 5 colectoare 
de paie pentru combine. Pen
tru zilele cînd vor putea in
tra în lan și combinele, fie
care colectivist știe la ce ope
rație și în ce loc e repartizat 
să lucreze.

In aceeași zi, a început re
coltatul griului și orzului la 
G.A.C. Gîrbești. Spre margi
nea opusă a raionului, la Bă- 
ceșn, în prima zl orzul de la 
punctul Dumești a fost,sece
rat și transportat la arii. Sea
ra, cînd am ajuns acolo, am 
aflat că fruntașă era brigada 
I, iar din brigadă surorile Eu
genia și Maria Prisecaru, Lu
cia, Maria și Georgeta Burla- 
cu și Floarea Ciubotaru.

Pretutindeni munca este 
bine organizată, tineretul a- 
cordă un sprijin prețios con. 
ducerilor gospodăriilor colec
tive, lucrînd cu însuflețire și 
hărnicie. Continuîndu-se în 
ritmul în care a început, se
cerișul, strînsul grînelor și 
punerea lor la adăpost, în ra- 
ionul Negrești, se pot termina 
cu două zile mai devreme 
decît prevede planul tehnic 
operativ stabilit Inițial.

S.

I N

IONE8CU C. SLAVIC

FOR MÂȚII

La Uzina meczni- 
că din Sibiu a în
ceput producția u- 
nei serii noi de pre
se excentrice, cu 
corpul înclinabil, 
care se folosesc la 
confecționarea unor 
repere ale mașini
lor și instalațiilor. 
Ele sînt realizate la 
nivelul tehnicii ac-

tuale Mecanismul 
de comandă și de
clanșare asigură 
funcționarea aces
tor prese in regim 
de lucru cu lovituri 
automate sau indi
viduale. Numărul 
mare de lovituri 
realizat pe unitate 
de timp, precum și

posibilitatea de a ie 
înclina, asinul • 
productivitate spo
rită preselor fi • 
deservire comodă. 
Acționarea lor se 
face prin beteane 
de comandă, sau e« 
ajutorul unei pe
dale.

• Find tn prezent, fn ac
tualul sezon de vară, la ștran
dul Tineretului au tnvâțat sa 
practice înotul 1 800 de copii 
din Capitală. Miercuri 22 iu
lie, de U ora 16,30, la acest 
ștrand vor avea loc demon
strațiile copiilor din ciclul 
III recent încheiat. Ciclul IV 
începe joi 23 iulie. Copiii care 
vor să urmeze cursurile
eestui ciclu se pot frizerie la 
ștrandul Tineretului în fie
care zi intra ora 8,30—12,30 
ri 1630—18,30. In afara lecții
lor de înot cei dornici pot 
•rina ți eemriie de culta rd 
fizid mediaaid predate 
specialiștii IJCJT.

a-

Cuvintul dat devine faptă

• An de an Oficiul Națio« 
nai de Turism „Carpați", pe 
lingă dezvoltarea bazei turis
tice interne, și-a extins legă-* 
turtle cu diferite organizații 
turistice internaționale.

De la începutul acestui an< 
O.N.T.-Carpați a încheiat noi 
contracte turistice cu firme 
din diferite țări, printre care 
Anglia, Austria, R. F. Germa
nă, Italia, Izrael, Olanda și 
altele.

în prezent. Oficiul Național 
de Turism-,,Carpați" colabo
rează cu 328 firme turistice 
din 44 de țări.

(Urmare din pag. I) executat pentru turnătorie. 
S-a pus in funcțiune un cup
tor electric cu ajutorul că
ruia se poate elabora fonta 
aliată; s-a dat in folosință o 
stație de uscat, preparat fi 
transportat miezuri care a 
contribuit la creșterea produc- 
fcritâța muncii cu 50 la 
soți la aceste operații: a- 
t^ierui de neferoase a fus-

DUMINICA 19 IULIE 19*4

8.50 — Gimnastica de Lrvx>rar- 
la domiciliu ; 9.00 —
pentru copii și tineretul fcntar 
Mica rindunică. Tel-jurnalul pio
nierilor. Poftiți pe aeroport copn : 
10,00 — Vara — Scene coregrafice 
In interpretarea copiilor. Transmi
siune de la Riga ; 10,30 — Rețeta 
gospodinei ; 11,00 — Emisiunea
pentru sate ; în jurul orei 16 45 : 
Transmisiune de la Stadionul ,33 
August" a festivității de premiere 
a echipei campioane republicane ia 
juniori. Sosirea cicliștilor din 
..Cursa Scînteii" și întilnirea de 
fotbal dintre echipele Dinamo 
București — Steaua, din cadrul fi
nalei „Cupei R.P.R.* ; 19,10 — Jur
nalul televiziunii ; 19,20 — Dru
muri băcăoane ; 19,50 — Circul
Bouglione (I) ; 20,35 — Domnișoa
ra... Barbă-Albastră (film) ; 22,05— 
1 + 1=15“. Cîteva momente co
regrafice. în încheiere—Buletin de 
știri. Sport. Buletin meteorologic

Omogenizarea echipelor fi 
specializarea lor pe grupe d* 
refere fi-au spus cuvintul fî 
în unbuuâtâV-'ea calității pro
duselor Rebutul in turnatorie 
a scăzut, fată de aceeași pe
rioadă a anului trecut, cu 5.6 
ic ndi

Paralel cu aceasta, am ac
ționat — așa cum spuneam 
mai înainte — pe linia mo
dernizări proces ui u. de pro
ducție, a mecanizării lucrări
lor grele și cu volum mare de 
muncă. Cea mai mare parte 
din măsurile prevăzute în pla
nul tehnic în acest sens s-a

w.

St grx-

rfc

(Agerpres)

mu el :

39 cm, preț nou 36 Iei, preț vechi

soi

XM noca
aceste

«cn rJscri îs tot 
fa creșterea 

preducwaairn, la Im- 
calității prodLise

lor și reducerea prețului lor 
cest.

Diwarile-MICROSION de
45 lei

Diseurile-MICKOSION de
35 lei ;

Discurile MICROSIOX de
19 lei;

Discurile standard de 25 cm, preț nou 7 lei, preț vechi 8 lei;

25 cm, preț nou

19 cm, preț nou

28

14

lei, preț vechi

Iei, preț vechi



Evoluția problemei cipriote In Consiliul Economic
• Mesajul premierului grec
• Situația din Cipru și Social al O. N. U

ATENA 18 (Agerpres). —
Ministrul afacerilor externe al 

Ciprului, Spyros Kyprianu, a sosit 
vineri după-amiază la Atena, în 
drum spre Cairo, unde va asista, 
în calitate de observator, la con
ferința Organizației Unității Afri
cane. In aceeași zi, el a avut o 
întrevedere cu primul ministru al 
Greciei, Gheorghios Papandreu.

Răspunzînd la întrebările co
respondenților de presă, ministrul 
cipriot a declarat că recomandarea 
privitoare la reglementarea proble
mei Ciprului prin intermediul Na
țiunilor Unite, adoptată de confe
rința primilor miniștri ai țărilor 
Commonwealth-ului desfășurată la 
Londra, este deosebit de impor
tantă. El a reafirmat totodată -ce
rerea președintelui Makario» ca 
toate țările să recunoască indepen
dența Ciprului și dreptul la auto
determinare al poporului cipriot.

Referindu-se la convorbirile a- 
vute la Geneva cu mediatorul 
O.N.U. în Cipru, Sakari Tuomioja, 
Kyprianu a spus că schimbul de 
vederi ,„a fost foarte amănunțit" 
dar „este încă foarte greu de spus 
care vor fi rezultatele medierii. 
Trebuie să reamintim —a subli
niat el — că mediatorul O.N.U. 
este singurul pe care noi îl recu
noaștem",

ATENA 18 (Agerpres). -
Intr-un comunicat publicat vi

neri seara la Atena, primul mi
nistru grec, Gheorghios Papandreu, 
a declarat că a trimis secretarului 
general al O.N.U., U Thant, un 
răspuns la mesajul său prin care 
se cerea să se pună capăt fumiză-

•

rii de arme către Cipru. In comu
nicat se arată că Grecia este de a- 
cord cu apelul secretarului general 
și că pacea în insulă va fi restabi
lită în mod automat dacă se va 
dovedi că nici o amenințare cu de
barcarea nu mai planează asupra 
Ciprului. Papandreu subliniază că 
în fața unei asemenea amenințări 
este de datoria legitimă a guvernu
lui cipriot să-și întărească forța sa 
de apărare.

NICOSIA 18 (Agerpres). —
Situația încordată care s-a creat 

în Cipru în jurul castelului fortifi
cat Saint Hilarion, e-a esfeeabrat 
vineri ca urmam a intervenției 
personale a generalului Thimaya, 
comandantul forțelor internaționa
le ale O.N.U. din insulă. După 
cum informează agenția France 
Presse, reprezentanții celor două 
comunități, aflate pe poziție de 
luptă, au acceptat, după lungi dis
cuții, să se retragă pe pozițiile pe 
care le dețineau la 14 iulie. Atît 
ciprioții greci, cît și cei turci au 
cazul de acord să retragă persona
lul de întărire primit în ultimele 
zile, precum și armamentul greu.

Vineri, după cum se știe, maio
rul britanic Christopher Phillips, 
care dispăruse cu o zi înainte, a 
revenit la Nicosia unde a declarat 
că a fost răpit de ciprioții turci 
pentru a-l constrînge să facă de
clarații în legătură cu misiunea sa 
în Cipru, și să furnizeze informații 
cu caracter politic.

(Agerpres). —GENEVA 18
Comitetul social al Consiliu- 
ului economic și social al 
O.N.U. a adoptat vineri un 
proiect de rezoluție prezentat 
de Argentina, Statele Unite și 
Luxemburg, cu privire la în- 
vățămîntul asupra scopurilor, 
principiilor, structurii și acti
vității O.N.U. și instituțiilor 
sale specializate în institu
țiile de învățămînt ale state
lor membre ale O.N.U.

Comitetul invită pe secreta
rul general al O.N.U. să acor
de importanța cuvenită pre
gătirii unei documentații bo
gate asupra scopurilor și rea
lizărilor Națiunilor Unite.

Pe de altă parte, agenția 
France Presse anunță că în 
cadrul dezbaterilor în Consi
liul economic și social al 
O.N.U. asupra situației econo
mice internaționale, directorul 
general al Organizației Națiu
nilor Unite pentru alimenta
ție și agricultură (F.A.O.), 
Binay Ranjan Sen, a propus 
vineri elaborarea unui plan 
agricol mondial.

Potrivit intenției autorului, 
planul propus ar servi la co
ordonarea planurilor de dez
voltare națională, la însuma
rea tuturor datelor disponibile

pentru a contribui la preve
derea tendințelor mondiale în 
domeniul economiei agrare, 
și, în consecință, la elaborarea 
unei politici agrare realiste 
de către 
F.A.O.

Pe de 
Sen a 
F.A.O. de
organismul însărcinat să ur
mărească lucrările Conferin
ței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare. Totodată 
directorul F.A.O. a subliniat 
importanța planificării agrare 
și diversificării producției 
pentru țările în curs de dez
voltare.

țările membre ale

altă parte, Ranj an 
reafirmat intenția 
a colabora strîns cu

Uruguay se opune
oricăror sancțiuni
împotriva Cubei

e

ITALIA: Consultările pentru formarea

Caniculă
m

PARIS 18 (Agerpres). —
Canicula care s-a. abătut asupra 

multor regiuni din Europa, conti
nuă. Pădurile finlandeze sînt ame
nințate de incendii, iar oiiciaiită- 
țiie au avertizat împotriva acestei 
primejdii. In orașele italiene Flo
rența, Veneția, Milano și Neapoli 
turiștii sînt nevoiți să suporte tem
peraturi de 35 grade. In Bavaria 
se înregistrează cea mai ridicată 
temperatură din R.F.G. — 30—35 
grade. în Elveția automobiliștii pe 
jumătate dezbrăcați nu mai găsesc 
răcoare .nici în regiunea Jura, de
numită Siberia Elveției, unde tem
peratura a atins 30 grade la umbră. 
La Londra, termometrul a înregis
trat 27 grade, temperatură toarte 
mare pentru clima acestui oraș, 
în multe localități din Franța au 
lost stabilite adevărate recorduri 
de temperatură : 38 grade la Vi
chy, 33 grade în capitala Franței.

unui nou guvern
ROMA 18 (Agerpres). —
Vineri, după aproape 13 ore de 

discuții, reprezentanții celor patru 
partide politice italiene din coali
ția de centru-stînga (democrat- 
creștin, socialist, social-democrat 
și republican) au realizat un acord 
de principiu asupra programului 
noului guvern pe care fostul prim- 
ministru, Aldo Moro, a fost însăr
cinat să-1 formeze.

Intr-un scurt comunicat dat pu
blicității la sfîrșitul tratativelor, 
Aldo Moro a subliniat că „nego
cierile s-au încheiat favorabil" și 
că sperăm ca în scurt timp să pre
zinte lista noului guvern.

Acordul intervenit, care urmea
ză să pună capăt crizei de guvern 
din Italia ce durează de 23 de zile, 
va trebui ratificat, după cum trans
mise agenția France Presse, de că
tre conducerile partidelor demo- 
crat-creștin și socialist. Se așteaptă 
ca Aldo Moro să-l pună la curent 
pe președintele Scgni în legătură

cu prevederile acordului realizat și 
să pregătească lista noului guvern.

în legătură cu aceasta, agenția 
U.P.I. subliniază că noul guvern 
nu se va deosebi mult de fostul 
guvern de centru-stînga. Potrivit 
agenției, „există anumite indicații 
că noul cabinet va suferi puține 
schimbări față de cel precedent".

După cum se știe, fostul guvern 
de centru-stînga condus de Moro 
a trebuit să demisioneze la 26 iu
nie, după ce a fost pus în minori
tate în parlament cu prilejul vo
tului în legătură cu problema sub
vențiilor pentru școlile particulare. 
După o săptămînă de consultații, 
președintele republicii, Antonio 
Segni, l-a însărcinat pe Aldo Moro 
(la 3 iulie) să constituie ua nou 
guvern. Mow a revenit la formula 
guvernamentală de centru-stînga. 
formulă inaugurată în decembrie 
trecut și considerată ca fiind „via
bilă din punct de vedere parlamen-

MONTEVIDEO 18 (Ager
pres). — Guvernul Uruguayan 
s-a alăturat Mexicului, anun- 
țînd că se opune oricăror 
sancțiuni împotriva Cubei ce 
ar putea fi hotărîte la Consi
liul Miniștrilor de afaceri ex
terne ai țărilor Organizației 
Statelor Americane, convocată 
pentru săptămînă viitoare la 
Washington. Această hotărîre 
a fost luată la o reuniune a 
Consiliului Național, cu cîteva 
ore înainte de plecarea la 
Washington a ministrului de 
afaceri externe, Alejandro 
Zorrila.

„Uruguayul trebuie să spună 
cu acest prilej Americii și res
tului lumii că noi sintem spri
jinitorii neintervenției și liber
tății popoarelor", a declarat 
ZorriUa ziariștilor, după re
am une.

Zorrilla a declarat că nu 
crede că V enezuela, uuțiatoa— 
rea propunerii privind sancțio
narea Cubei, va putea întruni 
la Washington cele 14 voturi 
necesare pentru impunerea 
sancțiunilor.

La 4 septembrie 
corpul electoral chilian 
va fi chemat să aleagă 
pe noul președinte al 
țării. în perspectiva ale
gerilor, săptămînalul a- 
merican „NEWSWEEK" 
publică un articol în 
care se referă Ia poziția 
diferiților candidați în 
actuala campanie elec
torală.

din Chile s-au

Răsfoind

presa străină

„Newsweek 
despre alegerile 

din Chile

:„Deși pînă la ziua alegerilor 
din Chile au rămas aproape două 
luni — scrie revista — toți cei 
trei candidați prezidențiali au 
dezlănțuit de acum cursa lor 
electorală finală.

Cei, trei rivali 
angajat să rea
lizeze programe 
vaste de reforme 
și cei doi can
didați principali 
— senatorul so
cialist Salvador 
Allende și sena
torul creștin-de- 
mocrat Eduardo 
Frei promit o 
schimbare com
pletă a structurii 
economice și so
ciale în țară. A- 
:easta este exact 
ceea ce majori
tatea chilienilor 
doresc să audă, cu 
atît mai mult
cu cît în ultimii șase ani, regimul 
conservator al președintelui Jorge 
Alessandri a ignorat foarte mult < 
acest fapt. Alessandri a realizat 
construirea a aproximativ 120 000 
de apartamente, dar aceasta este 
numai o picătură într-o găleată 
într-o țară unde o treime din 
populația de 8 milioane locuitori 
este îngrămădită în cartiere de 
cocioabe cunoscute sub numele 
de „callampas" (ciuperci) deoare
ce răsar peste noapte. în 1962, 
Alessandri a lansat de asemenea 
un plan de redistribuire apămîn- 
turilor nefolosite, dar în prezent 
77 la sută din pămîntul cultivabil 
continuă să se găsească în mîi- 
nile a cîteva sute de moșieri.

Alessandri este personal în
deajuns de popular nentru a ob
ține realegerea sa dacă constituția 
i-ar permite aceasta. Dar politica 
sa economică a fost atît de lipsi
tă de succes îneît chiar și proprii 
săi sprijinitori conservatori vor

sprijini un reformator în alegeri
le din septembrie. Pentru început 
alegerea lor a fost senatorul ra
dical Julio Duran, dar după ce a 
devenit clar, chiar și lui Duran, 
că nu va putea cîștiga, conserva
torii s-au îndrepțat spre 
Frei.

Fiu al unui imigrant 
Frei, în vîrstă de 53 de 
un avocat care pare să _
re de o atracție deosebită jn fața 
sprijinitorilor săi — îndeosebi 
femeile care reprezintă 45 la sută 
din cele trei milioane de alegători 
chilieni. Sub conducerea lui Frei, 
partidul creștin-democrat și-a 
menținut opoziția față de Ales
sandri. în prezent, cu toate că a 
acceptat sprijinul conservatorilor, 

Frei predică „Re
voluție cu liber
tate".

Revoluția este 
de asemenea te
ma principalu
lui rival al lui 
Frei, senatorul 
Allende în vîrs
tă de 56 de ani. 
EL a fost unul 

. din organizato
rii Frontului de 
acțiune populară 
(F.R.A.P.), o coa
liție de socia
liști, comuniști 
și alte * patru 
partide mai mici, 
în 1958, în cali

tate de reprezentant al F.R.A.P. el 
a pierdut în fața lui Alessandri cu 
o diferență de numai 29 000 vo
turi. El se așteaptă să-i meargă 
mai bine de data aceasta, îndeo
sebi de cînd mulți radicali anti- 
clericali care au abandonat pe 
Duran pe considerentul că repre
zintă o cauză pierdută preferă pe 
ateistul Allende catolicului Frei.

Atît Frei cît și Allende vor în
cerca să decreteze o reformă 
agrară pe scară largă. Ambii in
tenționează de asemenea să națio
nalizeze societățile nord-america- 
ne de cupru care produc 90 la 
sută din cuprul chilian. Frei do
rește să naționalizeze minele prin 
etape îndelungate în timp ce 
Allende promite să o facă dintr-o 
singură lovitură. Dar, oricare ar 
fi ritmul, fiecare dintre ’ei inten
ționează să îndrepte Chile spre 
stânga" — scrie în încheiere re
vista americană.

senatorul

elvețian, 
ani, este 
se bucu-

Perspectivele desalinizării 
apei de mare

• Cele an vecii vrie..,

• Ultrasaietele in industrie

in 
statul

La sediul O.N.U. a fost dat pu
blicității un raport bazat pe o an
chetă efectuată în 43 de țări și te
ritorii cu privire la perspectivele 
desalinizării apei de mare și folo
sirii ei pentru ajutorarea țărilor 
în curs de dezvoltare, care dispun 
de pămînturi aride. Potrivit rapor
tului există cel puțin 50 de regiuni

aride, unde este necesar să se în
treprindă studii asupra posibilită
ților tehnice și economice de folo
sire a apei desalinizate.

Desalinizarea apei de mare se 
efectuează în prezent prin două 
metode : extragerea prin distilare 
a sării din apă și extragerea sării 
prin electroliză sau îngheț.

"de iiofd d 'U.R.S.S. se aîlă vechea localitate Kiji. 
Aici s-au păstrat remarcabile monumente ale arhitecturii 
populare ruse în lemn din secolul al XVIII-lea. In fotografie : 
MîrtQSțirea Pregobrajenski cu 22 turnuri — o capodoperă a ar

hitecturii în lemn

7”\' E^win Colbert, președin- 
I y tele secției de paleontolo- 

a Muzeului american 
naturale, a declarat că 

ului ur.ui dinozaur, 
apropiere de 

australian 
sint cele mai vechi 
acum in lume. Ur- 
aparțină unui dino- 

cu o lungime de

de științe 1 
urmele pici 
descoperite 
Ipswich tn 
Queensland, 
găsite pinâ 
mele par sâ < 
zaur carnivor 
crea șapte metri.

Dr. Campbell, profesor de geo
logie la Universitatea din Can
berra, a găsit, de asemenea, tn 
sudul statului Noua Galie de sud 
o fosilă de pește, care in țoc de 
bronhii avea un aparat pulmonar, 
și a cărui vechime este apreciată 
la 330 milioane de ani.

generator de ultrasunete care la 
20 kilocicli frecvență de lucru 
permite dezvoltarea unor puteri 
de 25, 50 sau 100 W. Aparatul 
poate lucra la temperaturi regla
bile continuu pînă la 3500 C și 
poate fi folosit pentru materii 
solide, lichide sau gaze. Intensi
tatea acustică se reglează prin 
selectarea elementelor oscilante. 
Se pot face, cu acest aparat și

dulată, care asigură produsului 
calități gustative bune.

Doze egale de maia, preparate 
din culturi pure de streptococi 
acido-lactici și bacili acidofili, se 
adaugă la frișca pasteurizată cu un 
mare conținut de grăsimi. Untul 
obținut, pe această cale este păs
trat timp de 1—2 zile la tempe
ratură de 10—13° C.

Noul procedeu de fabricație a

IE TOATE

Un aparat cu ultrasunete con
struit in Anglia permite 
folosirea cu succes a ultra

sunetelor în industrie și labora
toare de cercetări. El poate 
folosit pentru prepararea 
emulsii în api și ulei, 
prelucrarea materialelor 
pentru cositorirea prin 
dare.

Aparatul este echipat

suduri continue de metale. El 
poate fi folosit și pentru sparge
rea unor focare de infecții, izola
rea enzimelor, 
și dispersarea corpurilor solide, 
precum și pentru 
fizice și chimice.

untului a și fost introdus 
producție.

in

pentru atomizare

diferite reacții
• încurcături poștale

fi 
de 

pentru 
dure, 

scufun-

• Unt dietetic La oficiul
Angeles

Colaboratorii Institutului
Politehnic din Kaunas, 
R.S.S. Lituaniană, au pus 

la punct un procedeu de obținere 
a untulifi dietetic din frișca aci-

Colaboratorii 
Politehnic

La oficiul poștal din Los 
Angeles s-a pripășit o 
scrisoare care a pus în 

încurcătură pe funcționarii ofi
ciului: Scrisoarea este adresată 
„D-ului Pat F. Garrett — Curtea 
de apel — Lincoln Nmt“ (New 
Mexico Territory). Pe marca poș
tală se indică data de 23 iunie 
1881, Cafriozo (teritoriul New

JAPONIA : aspect de pe șantierul 'de construcție al sălii națio
nale de gimnastică din Yoyogi (satul olimpic)

Comentariul zilei

Micul Luxemburg
și marile sale probleme

Vara electorală din Luxem
burg a atras atenția și dincolo 
de granițele micului ducat. 
Scrutinul ă dezvăluit o orien
tare spre partidele situate la 
stingă. Socialiștii și comuniștii 
si-au întărit reprezentarea par
lamentară, iar noua configura
ție a acestui for a influențat 
decisiv componența guvernu
lui. Premierul Pierre Werner a 
prezentat Matei Ducese Char
lotte lista noului său cabinet 
în care cele zece fotolii minis
teriale sînt egal împărțite în
tre partidul 
cel socialist.

Jumătate 
creștin-social 
loc în viața politică a statului. 
Deși chiar și în prezent acest 
partid deține 22 mandate par
lamentare (cu unul în plus 
față de socialiști), pozițiile 
sale sînt vădit șubrezite prin 
masiva deplasare de voturi 
spre sting a- Numărul alegători
lor care s-au orientat către so
cialiști și comuniști a atins 
120 000 din cei 200 000 de ce
tățeni ce s-au prezentat în fața 
urnelor. în treacăt, trebuie 
menționată participarea masivă 
la vot (200 000 alegători la o 
populație de 320 000 locuitori)* 
Numai doi luxemburghezi n-au, 
prin lege, dreptul de a poseda 
preferințe electorale: marea 
ducesă și fiul ei.

Constituirea noului guvern a 
prin absența 
parlamentare.

creștin-social și

de secol partidul 
a ocupat primul

bleme mari" — scria ziarul 
vest-german „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU". Problemele, 
după părerea ziarului, sînt mai 
ales de ordin economic. Lu
xemburgul posedă o industrie 
grea dezvoltată, „în care in
fluența cercurilor financiare 
din străinătate este pregnantă, 
iar financiarii străini își fac, 
de altfel, puține griji în legă
tură cu situația din Luxem
burg". Se amintește în articolul 
din „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" de tendința ce se ma
nifestă în unele sfere finan
ciare apusene de deplasare a 
oțelăiiilor spre zonele de lito
ral, ceea ce prezintă temeri 
pentru Luxemburg — o țară 
mică fără ieșire la mare. Unele 
simptome semnalate de „TRI
BUNE DE GENEVE" indicau o 
temporară reducere a produc
ției industriale, cu deosebire în 
sectorul siderurgic — vital 
pentru economia luxemburghe- 
ză. Paralel, se pomenește des
pre o înrăutățire a situației a- 
griculturii. Dificultățile acestea 
capătă o notă agravantă prin 
greutăți de ordin financiar „în 
țară se manifestă simptome 
neliniștitoare de inflație"... 
scria „TRIBUNE DE GENEVE"*

Griji suplimentare le provoa
că planul de fuzionare a orga
nelor executive ale Comunită
ții Economice Europene, Comu
nității europene a cărbunelui și 
oțelului și Euratomului. „Față 
de proiectata fuziune a execu
tivelor celor trei organisme 
vest-europene, Luxemburgul a 
spus, cu mai multă sau mai pu
țină politețe : «nu»“ — arăta
„FRANKFURTER RUND-
SCHAU*. Ziarul vest-german 
menționa: „Proprietarii de
hoteluri și oamenii de afaceri 
din ducat nu privesc cu plă
cere transferarea la Bruxel
les a înaltei autorități a 
C.E-C.O. (Comunitatea vest- 
europeană a cărbunelui și oțe
lului, n.n.) cu numeroșii ei 
funcționari. De aceea guvernul 
luxemburghez a refuzat să-și 
dea consimțămîntul pentru o 
fuziune atîta timp cît nu se va 
realiza un acord asupra unei 
compensații". Veniturile ce 
provin din prezența în Luxem
burg a unui important orga
nism vest-european au un rol 
deloc neglijabil în finanțele 
locale. De aceea, Luxemburgul 
revendică instalarea pe terito
riul său a unei alte instituții, 
eventual sediul sau o filială a 
pactului nord-atlantic. Nu se 
poate prevedea ce greutate vor 
avea îngrijorările luxembur
gheze în balanța deciziei fina
le. In orice caz, oficialitățile 
ducatului avertizează că țara 
lor ar fi în primejdie de a de
veni „un colț mort în Europa 
occidentală". Dreptul de veto 
pe care Luxemburgul îl posedă 
în organismele Europei apuse
ne, utilizat uneori pînă acum, 
ar urma să devină o armă cu 
ajutorul căreia revendicările 
micului stat să găsească mai 
multă ascultare. In acest con
text trebuie înregistrat și fap
tul că Beneluxul (formulă de 
colaborare a Belgiei, Olandei 
și Luxemburgului) nu mai dă 
deplină satisfacție Luxembur
gului. Opiniile acestei țări di
feră de cele ale partenerilor ei 
din Benelux, mai ales în pri
vința cooperării vest-europene.

„FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" scria despre un pahar 
al necazurilor care se umple în 
Luxemburg. Cu o asemenea po
vară, noua formație ministeria
lă are o sarcină deloc lesni
cioasă.
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Pigreco. I 
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prezenta ope- D 
arhitectură și B 

ULiiciaitgciO — 
primit pre- I 
'aiul de fii- ■

Mexico cu _____  ...._________
în Arabella " " ’
Mexico), j 

declarat că —„ „ 
prin numeroase orașe începînd 
din z88i pentru ca în cele din 
urmă să ajungă la Los Angelcș. 
Ele nu-și pot explica cum a putut 
circula scrisoarea timpul record 
de 83 de ani. Agenția U.P.I. care 
transmite această știre precizează 
că dispoziția de 
sorii buclucașe 
dată de către 
Washington.

rezolvare a scri- 
urmează să 
autoritățile

fie 
din

• Un film
despre Michelangelo

I con-
lui Michelangelo,

n cadrul festivităților 
sacrate ~
recent a fost prezentat în 

avanpremieră filmul „Michel
angelo", realizat de arhitectul 
Luigi Morretti și de Charles Con
rad. Manifestarea a fost organi
zată de către cercul J 
Scopul filmului, a spus arhitectul 
Morettij este de a 
rele de sculptură, 
pictură ale lui 
Buonarroti. Filmul

Michelangelo 
a 1 

miul special la Festivalul de fil
me de artă de la Veneția.

fost complicată 
unei majorități 
Echilibrul de forțe din parla
mentul ducal îngreuna sarcina 
formării unei echipe ministeria
le de o singură culoare politi
că. Coaliția dintre socialiști și 
creștin-sociali a devenit ine
vitabilă, ca urmare a înfrîngerii 
suferite de liberali (împreună 
cu care catolicii guvernaseră 
înainte). Dificultățile programa
tice au putut fi depășite astfel 
îneît Pierre Werner prezidează 
acum un guvern, în care, după 
aproape cinci decenii, partidul 
creștin-social nu mai are o si
tuație preponderentă.

Febra electorală aparținînd 
de acum trecutului, probleme 
mai vechi și spinoase au redo- 
bîndit prioritatea. „Micul Lu
xemburg are de rezolvat pro-

Foto : A.P.N.

Noile construcțiitelefonPrin

Varșoviade la ale capitalei poloneze
Călătorul care poposește în Var

șovia întîlnește un interesant pei
saj industrial și arhitectonic. Refa
cerea Varșoviei, înălțarea orașului 
pe verticala marilor construcții ale 
socialismului, este una din operele 
cele mai însemnate săvîrșite în 
Polonia nouă, o mîndrie a întregu
lui popor polonez. Elementele aces
tei opere sînt blocul modern, an
samblurile arhitectonice de o înaltă 
ținută, marile uzine, noile artere 
și parcuri, monumente și edificii 
culturale, podoabe care te întîm- 
pină, pretutindeni, în orice colț 
al Varșoviei. Ele au schimbat 
dical înfățișarea capitalei. In inima 
orașului, unde pe o suprafață mică, 
în primul deceniu de la elibera
rea Varșoviei de sub cizma hitle- 
ristă, a fost scos la lumină „Stare 
Miasto* — orașul vechi 
lo ritul 
umbra
Ul-lea,

cu co- 
său medieval acoperit de 
statuii lui Sigismund al 
pe strada Calea Est-Vest,

se află biroul de urbanism al Var
șoviei.

Am urcat într-una 'din aceste 
dimineți scările de piatră fumurie 
ale clădirii, intrînd în cabinetul 
tovarășului inginer arhitect Bog
dan Wyiporek, adjunct al arhitec
tului șef al orașului, solicitîndu-i 
un interviu despre dezvoltarea 
contemporană a capitalei poloneze.

— Direcțiile principale ale re
facerii Varșoviei au fost: construi
rea unor întreprinderi moderne 
amplasate la periferia orașului, re
facerea edificiilor social-culturale, 
construirea cartierelor de locuințe 
(concentrate în jurul întreprinde
rilor industriale) și refacerea mo
numentelor istorice împletind ar
monios tradiția arhitecturii polo
neze cu cerințele impuse de arhi
tectura modernă.

— In anii puterii populare, spu
ne tovarășul inginer Wyiporek, 
Varșovia a devenit unul din cele

mai 'dezvoltate centre industriale 
din țară : cu metalurgie, întreprin
deri constructoare de mașini, in
dustrie electrotehnică și materiale 
electrice etc. Producția industrială 
din Varșovia este de 6 ori mai 
mare decît cea antebelică și con
stituie 6,3 la sută din întreaga 
producție industrială a Poloniei.

Paralel cu dezvoltarea indus
trială s-au construit numeroase lo
cuințe, peisajul Varșoviei comple- 
tîndu-se cu noi cartiere: Muranow 
început în 1947, Mariensztat și 
Stare Miasto (Orașul vechi) în
ceput în 1948, Bielany, Calea Kra- 
koviei, Zoliborz, Grochowie și al
tele. Anul acesta au fost date 
în folosință ale 5 000 de aparta
mente. La executarea acestor 
construcții, spunea tovarășul ar
hitect Wyiporek, s-au folosit 
în procent de peste 90 la sută 
clemente prefabricate și metode 
industriale de construcție cele mai 
moderne. Eforturile constructorilor

noștri sînt îndreptate spre reali
zarea într-un timp cît mai scurt a 
unei capitale mai frumoase, finind 
seama de tradiția arhitecturii po
loneze.

Intr-adevăr, panorama capitalei 
Poloniei pentru cel care o vizitea
ză prima oară sugerează existența 
a două Varșovii — una veche, re
construită în întregime unde își 
dau întîlnire stilul gotic cu cel 
baroc, și alta nouă cu clădiri 
zvelte scăldate în lumină, con
struite din sticlă și beton armat.

— V-am ruga să ne spuneți în 
încheiere cîteva cuvinte despre 
perspectivele viitoare de dezvol
tare ale orașului.

In fața hărților multicolore, in
ginerul Wyiporek ne vorbește cu 
entuziasm despre peisajul Varșo
viei anului 1970 dnd se va termi
na reconstrucția centrului orașului 
și inelele suburbane.

Varșovia va cuprinde în cen
trul orașului blocuri cu 20 de eta-

je, înconjurate de cartiere de lo
cuințe cu peste 130 000 de locui
tori. Aceste cartiere cu blocuri de 
3—6 etaje vor avea școli, teatre, 
cinematografe, magazine, terenuri 
sportive etc. Pentru odihna locui
torilor capitalei se va amenaja 
Vistula prin construirea barajului 
de nord și de sud care va crea 
două lacuri, precum și parcuri și 
locuri de recreere și odihnă în 
jurul Varșoviei. Asigurarea trans
portului va fi realizată prin con
struirea de noi artere de circulație.

Aceste -cartiere cu multe blocwi 
și locuri de odihnă pentru varso- 
vieni însemnate doar cu puncte 
roșii au prins deja contur pe foi
le de calc ale arhitecților și ele 
vor întregi în curînd peisajul unui 
oraș în plină dezvoltare.

ION POPESCU

Varșovia, iulie 1964.
Intr-unui din noile cartiere de locuințe din orașul Varșovia 
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