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Tinăra fruntașă in întrecerea socialistă Aurelia Tașcă, tehui- 
ciană la Institutul ,,Petrochim“ din Ploiești, veriiicițid funcțio

narea pompelor de vid înaintai.

rimul semestru 
s-a încheiat în 
orașul Ploiești 
cu un bilanț 
rodnic. Planul 
pe această pe
rioadă a fost

Rafinăria Brazi. Vedere 

o instalației de distilare 

atmosferică și în vid tineretului
realizat aici, pe ansamblul in
dustriei, încă de Ia 26 iunie, 
obținîndu-se o depășire a pro
ducției globale în valoare de 
peste 80 150 000 lei. Sarcina de
creștere a productivității mun
cii a fost realizată in proporție 
de 101,6 la sută, peste 72 la sută 
din sporul producției fiind 
realizat pe seama creșterii 
productivității muncit Preocu 
parea colectivelor din între
prinderile orașului Ploiești 
pentru continua reducere a 
prețului de cost se reflectă in 
cele peste 21 650 000 eco 
numii suplimentare obținute 
in primele 5 luni ale anului.

încă de pe acum numeroase 
colective de muncă din acest 
oraș raportează că și-au înde 
plinit angajamentele stabilite 
in întrecerea socialistă in 
cinstea celei de a XX a ani
versări a Eliberării patriei.

Conținuind ancheta începută 
in orașul Brăila eu privire Ia 
căile folosite in fabrici, uzi
ne și pe șantiere pentru creș
terea productivității muncii, 
am solicitat unor cadre de 
conducere, organizații ale 
U.TJC. să ne împărtășească 
din experiența obținută în a- 
cest sens, in cîteva întreprin
deri din Ploiești.

LA BAZA SUCCESELOR-
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII
• IA FIECARE REPER -

TEHNOLOGII AVANSATE
e la prima noastră instalație de foraj — acționată de 
două motoare Diesel de cite îoo CP, cu care se putea 
fora pînă la adîncimi de 1800 .m — și pînă la fabri
carea în serie a instalației 3DH-200, care prin per
formanțele sale tehnice se situează în prezent printre 

cele mai bune din lume obținînd „Medalia de aur" a Tîr- 
gului internațional de primăvară de la Leipzig, au

trecut 15 ani. în acest timp, colectivul Uzinei „1 Mai“ a mers pe 
un drum mereu ascendent obținînd de la an la an succese tot mai 
impoi

in
jrtante.
prezent, în al XX-lea an de la Eliberare, uzina noastră produce 

de două ori mai mult dedt in anul 1959. în anii șesenalului. produc
tivitatea muncii Ia execuția instalațiilor de foraj și a sapelor cu 
role a crescut cu 68, x la sută, iar față de anul 1949 de aproape 

on-
Oamenii au crescut și ei odată cu uzina. Nivelul lor profesional 

este incomparabil mai ridicat față de anii trecu?. Fiecare muncitor 
a devenit unul din colaboratorii de nădejde ai serviciilor de con
cepție, contribuind prin inițiative și observații la continua creștere 
a nivelului tehnic al produselor noastre. Partidpanți activi la între
cere, numeroșii tineri din diferitele sectoare ale uzinei au prepus și 
au aplicat nenumărate metode și procedee tehnologice mcxreme care 
au dus la creșterea productivității muncii, la îmbunătățirea calităpi 
și reducerea consumului tehnologic. Bunăoară, la turnătoria de oțel 
procedeul de turnare cu maselote exoterme a fost extins în acest 
an la 2500 de tone. In primele 6 luni au fost turnate deja prin acest 
procedeu peste 1 500 tone de piese. Cel mai mare aport la acest re
zultat l-au adus tinerii dîn echipele conduse de Ion Șovăială, Ion 
Popovici și Constantin Ionescu. Acestea au contribuit efectiv la 
creșterea coeficientului de utilizare a oțelului lichid de la 57,14 la

Ing. DUMITRU TOMOZEI 
director general 
al Uzinei „1 Mai"

(Continuare în pag. a IV-a)
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Noi mașini așchietoare
Gama de mașini-unelte rea

lizate de industria noastră 
constructoare de mașini a fost 
completată recent cu o mași
nă de frezat roți dințate prin 
rostogolire. O realizare tehni
că deosebită, o constituie me
canismul electric al mașinii 
pentru deplasarea cuțitelor, 
care uniformizează automat 
uzura sculer. A mai fost, de 
asemenea, pusă în fabricație 
de serie o mașină de rectificat 
plan cu dimensiunile mesei 
de 250x710 mm.

foto : a F1LCESCU Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

• AVANTAJELE MAI BUNEI 
ORGANIZĂRI A PRODUCȚIEI

Intern una dintre uzinele care oolaborează cu con
structorii de utilaj petrolier de la Uzina „1 Mai". 
De aceea, ne străduim să fim în pas cu realiză
rile lor, să le livrăm la timp produse de bună 
calitate.

Au fost cazuri cînd noi nu ne puteam achi
ta Ia timp de sarcinile din planul de colaborare.

Odată cu creșterea acestora, au ieșit la iveală tot mai evi
dent o seamă de .Jocuri înguste" în procesul nostru de pro
ducție, care irînau întreaga activitate a uzinei. Unul dintre 
acestea era la debitarea laminatelor. Debitarea se făcea di
rect în atelierele productive. Suprafețe mari de lucru din 
jurul mașinilor erau ocupate de materiale, îngreunînd lucră
rile de trasai, de prelucrare și asamblare a diferitelor piese. 
In cursul primului semestru s-au luat măsuri pentru organi
zarea unui atelier centralizat de debitare, chiar în depozi
tul de laminate. Spațiul productiv a devenit mult mai mare, 
lucrările se desfășoară acum in cele mai bune condiții. Tot-

ION GYORY 
inginer-șei 

ci Uzinei ~24 Ianuarie"
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Zile însorite de '■ vacanță. 
Timpul îndeamnă la drum. De 
la nord la sud, de la est la 
vest călătoresc' „autobusele ve
seliei^, „trenurile voioșiei". 
Zeci și sute de mii de elevi și 
studenți au ' pornit ‘în aceste 
zile pe drumurile patriei, să-i 
descopere frumusețile, să-i cu
noască și să-i ■ prețuiască reali
zările.

Ceahlăul și Breazul, Poiana 
Brașov și< „Tractorul", marea 
și Năvodarii — iată un peisaj 
armonios, unul natural, celă
lalt creat de mina harnicului 
nostru popor, un peisaj unic 
în mărețiai sa. Ochiul se opreș
te îndelung asupra frumosu
lui, privirile mîngîie, memoria 
reține. Căci toate acțiunile 
vacanței se ■ desfășoară sub 
semnul cunoașterii realizărilor 
poporului nostru în cei 20. de 
ani de viață liberă.

Am poposit în aceste zile pe 
■ meleagurile Bacăului — una 
’din frumoasele regiuni ale pa
triei

ANTICIPAȚIE... 
ÎN TREN

■ Gara Bacău. Peste cîteva 
minute avea să sosească trenul

— 30 BANI Vineri 24 iulie 1964

CRONICA
ACTUALITĂȚII

AII TERMINAI RECOLTĂRILE
Recoltarea cerealelcc pă- 

ioase s-a terminat și în re
giunea București. Griul și se
cara au fost cultivate în a- 
ceastă mare regiune agricolă 
pe mai mult de 530 000 ha 
ceea ce reprezintă aproape a 
6-a parte din suprafața ocu
pată cu aceste culturi în țara 
noastră.

Mecanizatorii și colectiviștii 
continuă acum intens arături
le de vară, lucrare executată 
pe mai mult de 10 000 ha.

în regiunea Ploiești s-a ter
minat recoltarea griului și se
carei de pe cele 120 000 ha 
cultivate. Mecanizatorii și co
lectiviștii au folosit intens 
combinele și mijloacele gospo
dăriilor colective, strîngînd re
colta într-o perioadă mai 
scurtă decît în anul trecut. în 
prezent continuă treieratul ul
timilor snopi de grîu cu com
binele și batozele, iar mecani
zatorii execută arăturile de 
vară.

(Agerpres)

OASPEȚI AI CAPITALEI —
PESTE 8 000 DE ELEVI

Gara de Nord ieri dimineață. 
Forfota obișnuită dinaintea sosirii 
trenurilor care intră pe peron 
după orarul stabilit: dinspre Arad, 
de la Suceava, de la Galati și 
de la Constanța, de Ia lași și din 
Oradea. Și, deodată, peronul gării 
este invadat de sute de elevi ve
niri din toate colțurile țării pen
tru a vizita Capitala. Din regiu
nea Hunedoara au sosit aproape 
o sută, din Banat peste 160, de 
la Suceava două sute, din Dobro 
gea o sută, în total mai mult de 
o mie de elevi din cei peste 8 000 
care și-au maniiestat dorința de a 
iolosi o parte din această vacan
ță pentru a cunoaște Bucureștiul. 
Știu multe despre el: au învățat, 
au citit, l-au admirat în filme. 
Știu că este cel mai mare centru 
industrial și cultural al țării, îi 
cunosc istoria sa de peste cinci 
secole, i-au urmărit reconstrucția 
realizată în anii puterii populare, 
și-ți pot spune cu precizie cînd a 
apărut pe harta sa noul cartier 
Floreasca sau Giulești, cînd se va 
termina magistrala Nord-Sud. Și, 
totuși, vor să vadă cu ochii lor 
Capitala cea cîntată de poeți, cu

parcurile, muzeele și monumentele 
sale, să-i străbată străzile, să-i 
cunoască locuitorii săi harnici și 
ospitalieri. Știu că Bucureștiul a 
fost terenul unor lupte eroice pen
tru Eliberarea țării și doresc — 
acum în preajma zilei de 23 Au
gust — să cunoască locurile din 
acest oraș legate de insurecție, să 
cinstească memoria celor căzuți.

Le vor ajunge cele 5 zile prevă
zute ?

Doina Burza, din comuna Almaș 
Săliștea, raionul Ilia, Dorel Cer- 
tojan, elev în clasa a Xl-a a Șco
lii medii „Decebal" din Deva, care 
a mai fost în București, cei 10 
elevi de la Școaia medie din Pe- 
ciul Nou, care n-au dormit toată 
noaptea pentru a putea vedea Du
nărea la Cazane, Orșova, Băile 
Herculane și toate gările orașelor 
prin care au trecut, ca și toți co
legii lor sosiți în Capitală așteap
tă cu nerăbdare să înceapă vizita 
în circuit prin Capitală, promisă 
imediat după sosire. în cele 5 zile 
sînt hotărîți să vadă cît se poate 
mai mult din Bucureștiul drag.

M. VIDRAȘCU

© 0 ȘTAFETA A CONSTRUCTORILOR: 
EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

rimul semestru s-a încheiat cu rezultate bune șj 
în întreprinderea noastră. Planul de producție 
a fost îndeplinit în proporție de 104,75 la sută, 
iar productivitatea muncii — 103,96 la sută. 
Constructorii de la întreprinderea de șantiere 
construcții-montaj Brazi și-au îndeplinit pînă 
acum și angajamentul de a obține — pînă la 23

August — economii suplimentare la prețul de cost în va
loare de 600 000 lei.

Acefete realizări au fost posibile datorită aplicării cu 
perseverență a măsurilor stabilite la începutul anului cit și 
a celor stabilite pe parcurs. Pe șantierele noastre apar de la 
o zi la alta noi metode și procedee de lucru, care permit 
at it scurtarea duratei de execuție, cît și creșterea nivelului 
calitativ al lucrărilor. La unele instalații din oțeluri de ca- 
- tete, care, prin destinația lor, nu admit nici cel mai mic 
isfect de construcție, s-au întîmpinat la început unele greu-

ION PRUNĂ
secretar al comitetului U.T.M.

I.S.C.M. Brazi

(Con:\nuare în pag. a IV-a)

care să mă ducă spre Bicaz — 
punctul de intersecție a nenu
mărate itinerarii de drumeții 
și excursii. Din sala de aștep
tare, răzbatea un freamăt ve
sel. Un grup de pionieri și 
școlari așteaptă și ei trenul. 
Discuția se înfiripează ușor :

— Venim din tabăra de la 
Gilma, regiunea Ploiești, spu
nea tovarășa Elena Urzi- 
ceanu, însoțitoarea grupului.

cursii, m-am împrietenit cu 
colegi de la .alte școli".

Nicolae Voinea mergea pen
tru a cincea oară în tabără. Ir. 
anii trecuți, fusese la Ghimeș, 
Comănești, Năvodari și Timiș. 
Fiecare loc i se părea că e cel 
mai frumos. Acum înțelegea 
că toate sînt la fel de frumoa
se. In zilele de odihnă au vizi
tat hidrocentrala de la Moro-

spre tabăra de la Suzana. Șta
feta vacanței se prelua din 
mers.

BICAZ I
în locul acesta, de un pito

resc greu de descris, se iritîl- 
nesc drumurile miilor de ex
cursioniști, veniți din toate 
colțurile țării. Căci de aici

și-au dat parcă anume întil- 
nire aici. Iată-ne printre elevii 
Școlii de 8 ani din Dragomî- 
rești, raionul Piatra Neamț. 
Sînt intr-o excursie de o zi.

...Dacă pentru cei de aici, 
din apropiere, totul este încin- 
tător, pentru ceilalți, veniți din 
alte regiuni ale patriei, cuvin
tele sînt greu de găsit. Ideea 
aparține Constanței Drăghi- 
cescu, de la Școala tehnică fi-

în drumețiile vacanței
Acum mergem acasă, la Pia
tra Neamț.

Aflăm că două sute de pio
nieri și școlari din Onești, Ba
cău, Roman și Piatra Neamț 
și-au petrecut aici o parte din 
vacanță.

Copiii se apropie curioși, 
dornici să-și spună impresiile. 
„Am fost pentru prima oară 
în tabără, ține să ne spună 
Cucu Gheorghe dintr-a Vl-a. 
Mi-a plăcut foarte mult. Am 
învățat cîntece, am făcut ex-

ieni, au făcut drumeții de-a 
lungul Ialomiței.

Sosirea trenului întrerupe 
discuția care este continuata 
în compartiment. Apoi, prinși 
cu vorba, nici n-am simțit 
cînd a trecut timpul. Trenul 
frînează ușor în Piatra Neamț. 
Copiii coboară gălăgioși, dor 
nici să-i revadă cît mai repede 
pe cei de-acasă, să le poves
tească. Pe peron, un alt grup 
dc 65 de elevi așteptau trenul 
care să-i poarte spre locurile 
de unde se întorceau primit —

pornesc indicatoare spre cele 
mai tentante direcții: Ceah
lău, Hidrocentrala Stejarul, 
Lacul Roșu, Cheile Breazului, 
care mai de care mai atrăgă
toare, mai ispititoare. La nu- 
mai cîțiva kilometri de oraș, 
se înalță semeț barajul, țintnd 
piept unui lac de peste 35 km. 
Din zori și pînă seara tîrziu, 
debarcaderul este scena unei 
uriașe animații. Vapoarele în
cărcate cu excursioniști fac 
cursă după cursă. Muncitori și 
colectiviști, elevi și studenți

nanciară din București. Un 
grup numeros de la această 
școală, însoțit de cadre didac
tice, a pornit într-o excursie 
de 10 zile prin țară. Și pentru 
că drumeția era de durată, to
tul a fost organizat cu minu
țiozitate. Savu Dacia, cea mai 
bună cîntăreață din școală, a 
fost numită „responsabila mi
crofonului". împreună cu cite 
cîteva colege din formația de 
muzică a școlii întreține buna 
dispoziție și veselia pe traseu. 
Ștefan Lucia răspunde de fo-

„El DMM DIN INIMĂ
Șl HORELE Șl VERSUL!"

— Ieri, in sala Teatrului C.C.S., s-a desiășurat iaza 
interregională — București a celui de-al VH-Iea 

concurs al formațiilor artistice de amatori

Simbolic, două, 
spice enorme aurii 
prinse pe înălțimea 
unei coloane înca
drează scena Tea
trului C.C.S. din 
Capitală, locul de 
întîlnire al cîntece^ 
lor de pe „Colecti
vistul nostru Bără
gan / Cu fruntea-i 
fără cute de răzoa
re". /

Asistăm la un 
spectacol emoțio
nant unde desfășu
rarea sonoră a lu
crărilor corale în
chinate patriei, par
tidului se împle
tește cu virtejul că
lușarilor, cu limpe
zimea trilurilor flu- 
terașilor, cu bogăția 
•olclorică a ansam
blurilor muzical- 
coregrafice. In sce
nă, artiști ama-

*

tori din regiunea 
București. Faza in
terregională a reu
nit ieri pe scena 
Teatrului C.C.S. 47 
de formații artisti
ce, cu 1400 artiști 
amatori. 12 000
spectacole aplauda
te de 3 000 000 spec
tatori, iată bilanțul 
înscris de cele 2 800 
de formații artisti
ce din regiunea 
București, în agen
da celei de-a 7-a 
întreceri a artei a- 
matoare.

„Cifrele, cu so
brietatea lor, îm
prumută astfel o 
poezie semnificati
vă uriașului avînt 
al mișcării artistice 
de amatori care 
culminează cu en
tuziastele întreceri 
ale celui de-al VII- 
lea concurs, desfă
șurat în cinstea a- 
râversării Eliberă
rii patriei noastre" 
spunea artistul e- 
merit D. D. Botez,

președintele Comi
tetului de Cultură 
și Artă al regiunii 
București.

„Vă dăruim din 
inimi și horele și 
versul > la prazni
cul luminii de cînt 
și frumusețe" — s-a 
spus în prologul 
spectacolului. Și 
într-adevăr, coriștii 
din Fierbinți, din 
Slobozia, din Sin- 
gureni-Giurgiu, din 
Titu, dansatorii din 
Frumoasa - Zimni- 
cea, Răzmirești- 
Drăgănești Vlașca, 
Calomfirești - Ale
xandria, fluierașii 
din Dobrotești-Ro- 
șiori și toți cei 1 400 
de soli ai artei a- 
matoare din regiu
nea București pre- 
zenți ieri pe scena 
Teatrului C.C.S. au 
dăruit din inimă și 
cîntecul și versul, 
slăvind zilele feri
cite pe care le tră
iesc astăzi.
V. GRIGORESCU

tografiile pentru album, iar 
surorile Badea, Georgeta și 
Florica, cu evidente înclinații 
spre literatură, țin jurnalul 
excursiei. Refacem, cu ajuto
rul acestui jurnal, itinerarul: 
Valea Oltului, Sibiu, Alba lu- 
lia, Cluj, Baia Mare, Suceava, 
Toplița, Bicaz : urmează Pia- 
tra Neamț, Bacău, Tg. Secu
iesc, Brașov, București. Fiind 
vorba despre o școală cu pro
fil economic, scopul excursiei 
l-a constituit cunoașterea o- 
biectivelor economice de pe a- 
cest traseu. Au fost vizitate, 
astfel, Fabrica de încălțămin
te din Cluj, Stația de flotare 
din Baia Mare, Hidrocentrala 
de la Stejarul, Oneștii și Săvi- 
neștii. N-au fost neglijate, bi
neînțeles, nici obiectivele tu
ristice.

Tocmai ne luam rămas bun 
de la elevii bucureșteni, cînd 
lingă debarcader s-a oprit un 
alt grup de tineri. Uimirea de 
pe chipurile lor te îndemna 
să-i cunoști. Erau elevi de la 
școlile medii din Constanța, și 
Techirghiol, veniți într-o ex-

ION ANDREIȚA
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In stațiunea climaterică Slă- 
nic-Moldova

Foto: AG5RPRES
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Documentarul nostru:

Cinci stafii 
de tramvai

Incîntat de panorama Căii Griviței — viu document al 
arhitecturii epocii noastre — fotoreporterul a poposit maj 
rar, in ultima vreme, în cartierele limitrofe, oprindu-și in
vestigația între Gara de Nord și Podul Constanței.

Ce se întîmplă, însă, dincolo de Podul Constanței, acolo 
unde calea Griviței se sfîrșeșie ?

Călătorind cu tramvaiul 8, vom descoperi, succesive stații
lor, priveliști și noutăți care solicită în egală măsură peli
cula. Sîntem în cartierul Bucureștii-Noi — celebru, cîndva, 
prin tristețea decorului, prin mulțimea cocioabelor și mai
danelor — transformat astăzi în spațiu al noului.

Dar să începem excursia...

Prima stație da tramvai: Depoul l.T.B. Primul semn al pre- 
facerllor: blocuri noi, strălucind prin arborii tineri. Noul in 
Bucureșiii-Noi îl constituie, în primul tind, un vast complex 
de blocuri moderne, inaugurat in 1955. Recent, do: tulpina lui 
s-a desfăcut o altă ramură, cu o Spectaculoasă inlfyescentă a 
peisajului de construcție: noul complex arhitectonic

A doua stație : „Tableta0. Aici coboară, după-amiezile, sute 
de tineri, îndreptlndu-se spre eleganta clădire pe caiO-o ve* 
deți In^otografie: Casa de cultură ă tineretului din raionul 
Crivita Roșie, a cărei agendă — deschisă, pentru prima Oară, 
acum cîtivd citii — e bogălă în activități culturale, artistice, 
educative.

Pe întreg traseul următor, intre stațiile „Tableta" și „Bule
vardul Gloriei", se ridică halele de zveltă arhitectură, cu fa
țade în culori pastelate și interioare mobilate cu mașini de 
înaltă tehnicitate, ale noului Centru textil „Dacia", inaugurat 
în 1962. Prin darea în funcțiune a acestui nou centru textil — 
cel mai mare din țară — industria ușoară a înregistrat un 
considerabil spor de producție.

La stația imediat următoare — Jnirâfirea intre popoare" — 
am surprins în obiectiv un fragment din complexul de maga
zine moderne, deschise la parterele blocurilor. In ocerte ma
gazine poți găsi totul, de la ac la televizor, de la produse ali
mentare la mobilă, de la coniecții ia cârti, intr-o gazră com
pletă de „universal*.

Coborîm la a cincea stație — „Nicolae Bălcescu". Popas de 
odihnă... Împreună cu noi, vin aici numeroși oameni din car
tier. Fosta grădină a conacului Bazilescu (moșier, fabricant, 
bancher și deputat), transformată în parc și îmbogățită cu un 
frumos teatru de vară, primește astăzi sute de oaspeți.

încheiem documentarul nostru aici. ..JCîteva imagini de pe 
o stradă bucureșteană, așa cum poți întîlni pe zeci și sute de 
străzi.

ILIE PURCARU

CÎNTĂ BENONE
uite și felurite 
Sînt glasurile căre 
fac să răsune în 
inima omului ne 
muritoarele dn- 
tece ale poporu
lui. Multe, ca iz

voarele din adîncul muntelui.. 
ca florile timpului...

Sînt glasuri careul evo
că atmosfera șl peisajul de un 
lirism delicat și cald, dintr-o 
celebră meditație eminesciană: 
„Cu penetul ca sideful I Stră
lucește-o porumbiță. I Cu 
căpșorul sub aripă f Adormită 
pe o viță... / Și tăcere e afară, / 
Luminează aer, stele; I Mul
tei noaptea — numai rîiil / 
Se frămîntă-n pietricele".

Nouă ne place aceasta fră
mântare inefabilă, acest fel 
de a cmta dulce (tiu dul
ceag!) cum se exprimă une
ori poporul, vocea aceasta pe 
cit de delicată pe atît de pro
fundă și sinceră, de apropia
tă inimii — calități CC fac 
din Benone Sinultscu unul 
dintre cei mai iubiți și mai 
prețuiți artiști ai cîutetul/d 
popular.

Cîntecul său începe totdea
una firesc, incit uiți că te afli 
la spectacol, lingă apăratul de 
radio sau la televizor. Parcă 
a-i fi undevă, pe un drumeag 
primăvăratic, printre ogoarele 
colectiviste și dlntr-o dătă di 
auzi un glas înfiripîndu-se e- 
moționat: ^Muli mi-e dragă 
primăvara / Cînd da frunza-n 
toată țara ? $1 pe șesuri și pe 
vale / Auzi cîntec de trac
toare".

Sau pe o uliță de sat, in
tr-o seară tîtzie, pe tind flă
căul care pleacă în urmată 
își ia rămas bun de la făta iu
bită: JDu ți-am iubit ochii tai / 
De cînd erau mititei... / Râmi: 
mîndruțo. cu bine, / Că râmi5, 
in sat ta tine*.

Alteori CinteCttl te poarta pe 
nerimțite în peisajul munți-

tor Buzăului, prin locurile na- 
tale ale Cintărețului: ..Fa. -- 
Verde-a bobului l N-am pu
tere să mă sul / în munții Bu
zăului / Sa dau drumul do
rului 1 Pe apa Siriuiui .r

Melodia te ajută să te pă- 
tru.nzi de vcest sentiment, sn- 
ind și ea ușor, duios, din 
trCtLptă în trăaptă, pentru ca 
deodată să izbucnească tuc i:.- 
tuos. Al într^âdevăr impresia 
că dorul e atît de puternic, 
devenit atît de concret, 
material îneît trai putea

de 
da 

drumul pe apa Sinului. Dels 
această „înălțare luminoasă-.

echivalență mdOdicc a textu
lui, vocea trece apoi la o ■ > 
duire gravă, cuvintele idaeși 
sună închis, amar, ca în «Mio- 
rița" sau Jdierlițaat erprimiad 
o durere adîncă, durerea fe
tei de altădată care se înstrăi
na, minată în lume de si*â- 
ciile și nevoia di» cosa pârât- 
tească: „Eu mă duc. dorul ră
mâne i Plliige frunza după 
mine, f Plîr.gc frunza și iar
ba / Si măicuța, sărmana: 
Streina mamii, streină / Ca 
garoafa din grădină. / Nici ga
roafa nu-i streină / C-ire tor 
și rădăcină / Si mai face vara 
fiori / $i-aro destule furori*.

astfel, cinteeul lut 
none Sinulescu ne dert'ăîuie. 
cu sensibiUtatea-i artistică dis
tinsă și sinceritatea molipri- 
’.oare bine cunoscute o mare 
bogăție de stări sufletești ale 
oamenilor din țara noastră: lu- 
crdtbTl însuflețiți ai ogoarelor 
care împletesc cu voie bună o 
cunună țarii, fîăăăi plecind in 
armată, tineri îndrăgostiți. 
C -tecele evocă frumuseți ne
asemuite ale țării ori Comuni
că ginduri pline de înțelep
ciune ale oamenilor despre 
viață și dragoste, interpretul 
dovedind un exemplar gust 
literar în alegerea textelor ce
lor mai reprezentative ale fol
clorului.

Așa se face că într-un timp 
relativ scurt și-a cîștigat o bi
nemeritată popularitate, că de 
fiecare dată cînd ii auzi gla
sul ai o plăcută revelație, par
că te intîlnești cu tin prieten 
drag pe Care-l dorești.

Re Benone Sintilestu, tină- 
rtd interpret al Ansamblului 
Ciocirlia" din bucurești, este 
^ttr-adevăr plăcut să-l cu- 

• oști și ca Om. Modestia sa, 
fehd simplu de a fi, comunica- 
■ vitateat permanentul interes 
pentru realizările cdlâgilor săi, 
lipsa de poză (cdră o întâlnim 
din păcate la unii tinen ce 
abia au trecut pragul scenei), 
oermanenta căutate (și aici o 
aprofundare mai atentă a stu
diului pe Care-l întreprinde îl 
-3 ajuta și mai mult) sînt ca
lități Omenești care consoli
dează in chip fericit însușirile 
artistice alese.

Nu e deci de mifăre că ala- 
de Dunăre și Mureș, de 

OU și ialomița, de tza și Tir- 
wve, Siriul, riul copilăriei 
. 'rie. a dtvenit cunoscut^ șUa 
-evărsat melodios undele în- 
cdreate de cintec și viață.

Start spre înălțimi Foto: O. ARC ADIE

Combinatele

NICtLAE STOIAN

Emisiuni
radiofonice

Redacțiile muzicale ale Ra- 
dioteleviziUbii, pregătesc pen
tru marca sărbătoare a Elibe
rării o suită de noi emisiuni 
menite să contribuie Ia popu
larizarea celor mai de seamă 
valori alb muzicii rOminești 
contemporane.

Astfel, intr-un ciclu de emi
siuni intitulat ..MtisdOi 
microfon, despre sucC 
zicii romlnești'.pe 
de seamă ale culturi 
muzicale Hon Dumeresc 
Chir «seu. Tudor Crorteă, Alfred 
Mendelsohn. Ghersse Den- 
drino) vor trece in revistă rea
lizările compozitorilor noștri in 
toate genurile creației muzi
cale.

Noile lucrări scrise in cin
stea măreței aniversări de la 23 
August, vor fi prezentate ascul
tătorilor în ciclul „Compozi
torii îhtîmpină cu noi creații 
sărbătoarea Eliberării'.

Activitatea compozitorilor in 
domeniul creației de operă, 
operetă și balet, în acela al 
creației 
ușoara și populară, va face 
obiectul ‘ '
plexe ca: „Lucrări in genul 
operei și operetei create in anii 
puterii populare", „Montaje de 
clntece și versuri", „Rebus me
lodii", „Dialog cu muzico 
ușoară", „Am îndrăgit o melo
die", „Din comoara ioldoruiui 
nostru".

O atenție deosebită, va fi a- 
cordată în această perioadă, 
oglindirii în emisiunile radio
fonice, a vieții muzicale de pe 
întreg cuprinsul patriei. Emi
siuni ca: „Instituții și formații 
muzicale înființate în anii pu
terii populare", „Succese 
ale artei interpretative romi- 
nești', „Formații participante la 
cel de al VII-lea festival Repu
blican al amatorilor* și altele, 
vor fi de natură să înfățișeze 
ascultătorilor tabloul complex 
al vieții muzicale rominești de

ACTIVITĂȚI
MUZICALE

In cinstea < 
aniversări a £ 
Muzicale a L'n 
ritof Du1

ați. cete trei colective 
— Teatrul muzical, 

s simionică și Teatrul 
intense

tea Călugărească, aparține 
chimiei și poartă numele sa
vantului romîn, Petru Poni. 
El produce importante canti
tăți de' îngrășăminte — super- 
fosfați — destinate agricul
turii.

Și acest combinat este dotat 
cu o tehnică modernă, proce
sul de producție fiind în în
tregime mecanizat și autome- 
tizat. Din depozitul de apatii 
am privit cum uriașe greiere 
încurcau buncărele și, de aici, 
pe benzi rulante materia pri
mă ajungea la stația de măci
nare. Acolo se termină prima 
etapă a prefacerii apatitei: 
uniformizarea dimensiunilor, 
pentru a înlesni reacțiile care 
urmează. In același scop are 
loc și o uscare cu aer cald. De 
la stația de măcinare, drumul 
continuă la Un uriaș malaxor, 
în interiorul Căruia se petrece, 
propriu zis, fabricația Super- 
fosfatului, prin contactul aci
dului sulfuric cu apatita. Pas
ta cafenie rezultată de aici 
este purtată în cazonele reac
torului, unde are loc coacerea 
super fosfatului, întărirea lui. 
Produsul ia drumul instalației 
de grdnulare, iar de aici por
nește spre magaziile de depo
zitare, unde, după două saptă- 
mîni de „maturizare", se în
cheie complicatul proces de 
fabricație a super fosfatului.

Am vizitat apoi noua secție, 
complet automatizată, unde se 
produce tripolifosfatul, folosit 
in fabricarea deter genților, și 
încă o secție, ceva mai veche, 
dar la fel de modernă, în care 
se fabrică acidul sulfuric.

Luînd aminte de aiceste fru
moase realizări de aici, din 
cadru fostului combinat chi
mic, gîndul m-a purtat la ce 
scria cu opt decenii și mai bine 
în urmă, marele savant patriot 
Petru Poni: „Nu știm nici care 
este natura și valoarea pro
ductelor minerale ale solului 
nostru, nici calitatea reală a 
productelor noastre agricole, 
nici condițiile științifice ale a- 
griculturii noastre... într-un 
cuvînt. nimica din cele ce for
mează baza avuției noastre 
naționale. Toată lumea doreș
te într-un mod vag introduce
rea industriei în țara noastră 
și o consideră ca singura mîn- 
tuire a relei stări economice 
în care ne aflăm. Cercetările 
chimice, însă, sînt baza orică
rei industrii..."

Alături de celelalte mari 
combinate chimice ridicate în 
ultimii ani, combinatul de la 
Valea Călugărească constituie 
o replică vie la vechile stări 
de lucruri, replica faptelor de 
construcție din zilele noastre.

diționare, care are 48 metri 
lungime, 20 lățime și aproa
pe 9 înălțime. Uriașa pivniță 
poate depozita, în cele 48 de 
cisterne metalice smălțuite pe 
dinăuntru, peste 100 vagoane 
de vin. Supus aici pasteurizăm 
si refrigerării, vinului i se 
coagulează proteinele șt i se 
precipită sărurile turtrice. Se 
petrec, adică, aceleași feno
mene ca șl in vinul lăsat să se 
învechească natural, Dâr pe 
cînd învechirea aceasta se fă
cea, înainte, timp de cîțiva 
ani, prin dese pritociri și lim
peziri <**- ceea ce ducea adesea 
la o deproteinizare și îmbătri- 
nire timpuria, vinul oxidin- 
du*se $i pterzfâid din gust și 
aromă — azi, datorită tehnicii 
moderne, condiționarea și sta
bilizarea nil fac detit ca Vinul 
să fie ferit de orice metabo
lism microbian și, totodată, sil 
fie obținut cit mai repede. Vi
nurile preparate aici au pros
pețime, fructuozitate pronun
țată și o culoare frumoasă, 
calități care le fac să reziste 
chiar și celor mai exigente 
examene. Printre celelalte sec
ții ale combinatului se numă
ră și cea pentru învechirea 
naturală a vinurilor clasice 
(păstrate în burlane mari din 
doagă de stejar) Cum și secții
le de îmbuteliere și de șampa- 
nizare.

Vrnuri’e preparate în -mare
le eombnwt rrâmîidasfi romi- 
aeucâ, Muscat Otonel, Pinot- 
wir, Cabernet, Feteoscă-nea- 

gră, Pinot-gris, Merlot și alte
le) au obținut pînă acum nu
meroase medalii de aur la di
ferite concursuri interna
ționale, fiind apreciate de cei 
m&i exigenți specialiști. Aces
te succese se datorează, după 
cum ne spunea ing. Lepădatu, 
și solului feruginos al podgo
riei, și climei blînde, deosebit 
de favorabile, și metodelor 
moderne de preparare a vinu
lui în marele combinat.

★
Al doilea mare combinat ri

dicat, în ultima vreme la, Va-

De la Ploiești și pină spre 
Suzău, pe stingă drumului de 
fler, Dealul Măre își desfășoa
ră panoramic unduirile dulci 
ale colinelor, iar in dreapta se 
întind^ cît cuprinzi cu~ ochii, 
vastele cîmpii ale Bărăganu
lui.

La Valea Călugărească — ți
nut de podgorii vestite — 
mari turnuri industriale țîș^ 
nesc dintre arbori, vestind 
doică mari Combinate, ridicate 
aici nu demult.

Primul combinat se ridică 
sus, pe culmea unui deal, iar 
celălalt e pe firul văii, ta mar
ginea cîmpului.

♦
Primul popas: mddcrmtl 

combinat de prelucrare și va
lorificare a vinului, o Clădire 
impresionantă, de mari pro
porții, care incintă ochiul prin 
coloritul viu al fațadei. Ingi
nerul Vatile Lepădatu, tie 
inițiază in ..secretele" din 
interior. Combinatul e dotat 
cu utilaje de înaltă tehnicita
te, procesul de producție este 
în întregime mecanizat, iar o- 
perațiile de vinificare și con
diționare a vinurilor se execu
tă într-un timp foarte sourt.

Cum se desfășoară acest 
proces ? Toamna, strugurii 
aduși din vii sînt luați în pri
mire de două macarale elec
trice (na pentru vinuri albe. 
ceAlal:i pentru vinuri roșii) și 
*<jt»rwțx jdrobi-
taere. RervUatad afrobin.. 
așa wit» . ««riettf*, cade 
feâ apa wa> eintar, apoi >> 
-deseiorcMaitoare*, iar mai 
departe ta gura largă a „linu- 
iBf" (aamele altei mașini), de 
v*de se verse hi presele de 
dederubt. Mustu1 pleacă apoi, 
prm conducte, în cisternele 
de fermentare. In acești qoloși 
de beton căptușiți cu email. 
OtlWfWe se purifică, sub di
recta supraveghere a specia- 
iirtului podgorean. După pro
cesul fermentării, licoarea ru- 
Mnie este trecută prin niște 
conducte de oțel inoxidabil, 
»• Moșia de depozitare și con

de mutică de mase.

unor emisiuni com-

N. Câlinoiu

Vedere exterioară a Combl-

Foto: 'AGERPRES

Donare, 
ooaj. .*
griu Sarcl 
eroilor", o 
de masă, o culege* 
revoluționare fntituk 
lumină" și o interesantă taerare 
muzicologică pe tema 
în Romînia după 23 August 
IM" semnată de P Bri

Pe teme științifice
0 uzină

de fotosinteză
Oamenii de jtiință contemporani, care an rezolvat pînă 
creier.: o multitudine de probleme științifice, nu au reuțit 

încă să afle pînă in cele mai mici detalii ce se petrece 
intr-o irună. atunci cind aceasta, luind aer, apă și folo- 
■.nd energia soarelui. ..fabrică' zahăr, amidon, substanțe

Credeți că interesul este pur teoretic ?
Deocamdată, da. Dar, după cum spunea cindva K. A. Ti- 

•'.uriazev. după ce fotosinteză va fi explicată in toate amă
nuntele sale, se va găsi și un inventator ingenios, care va 
prezenta '.urnii o mașină inspirată de grăuntele clorofilei. 
Printro parte a mașinii vor pătrunde, cu alte cuvinte, apa. 
aerul și lumina soarelui — iar prin cealaltă parte vor ieși 
plinea sau zahărul!

Și iată că, in ultimele zile, s-au primit știri care arată 
că spre aceste deocamdată fantastice presupuneri s-au făcut 
pași importanți.

Fotosinteză este sursa materiilor organice de pe pămînt. 
Singura. Folosind bioxidul de carbon luat din aer, apa 
luată din sed și sărurile, plantele verzi produc cele mai di
ferite substanțe. Pentru aceasta, ele se servesc de lumină 
fnu neapărat solară) și de pigmentul verde : clorofila.

NEDIC LEMNARU

natului de vinificare

Valea Călugărească.

C»n se petrei aceste minunate transformări, pe care 
omul nu a mbete: mcă să le repete in laboratoarele sale ? 

importante ale ștzmței moderne. Pentru aceasta, s-au folosit 
in tătjmnl nmp tecn-ci foarte complicate, printre care și 
cercetări co arstxul izntooilor radioactivi.

D-jpo rite se pere. îa prime ;em, lamina este captată sub 
formă de eaerpte drierici. In a doua fază a proceselor ce 
au loc ns leiioietnril /murei verzi, eaerp-'a aceasta este 
utilizetă pewtra sistetizsrea substanțelor orpauice. După 
eereetătorui gr: uiar, M. Calvin, la începui, sub infiuența 
luminii, se oesccfnpwne o moleculă de apă in hidrogen ș> 
oxigen. H-drocEml liber respectiv se află sub un potențial 
chimic ridica:: iată deci cum ar fi cantată lumina, sub 
formă dc chimică.

După sorea, ia faza a doua, care poate să se petreacă și 
Ia întuneric, energia este folosită pentru .prepararea- dife
ritelor substanțe, printre care esențiale sin: xhacoza. truc- 
toza. grăsimile etc

Din cele citeva dale de mai sos. nu trebuie să reiasă că 
astăzi toate târnele au fost lâazarite. Așa se petrec lucru
rile în linii mari dar cum reușește, totuși, pianta să le 
înfăptuiască ?
.* De eeriad, s-e făcui w wou pas taaăsse spe* cumoaștereu 
secretelor picatei verzi. Cercetetnrii a,imr» nr au desco
perit că in *melc plante exista anumite particule — as» 
numiți mewtamaii — care akătaiesc de fapt alei elesente 
electrice vii. Diemetrai acanoe ■iaawnle -baterii electrice'

Deși at it de arici, tșsatiiiini. per emit* eiaetricizaze. Fie
care cuautoroai este sa sediu de- trăraate. — firește, la 
dimensiuni mternscop.ee.

Un cuantosmn este ară tir: dîatr-ua .ciorchizie- de., vreo 
două sute de moleetfie de ckrofilă. Aceste molecule, potrivi: 
noilor cercetări, poacă rotai traor semiconductor, ce acțio
nează ca o baterie de eîenerte termoelectrice sau fotoelec- 
trice. Cu alte cariate, ele t^cnaformă lum'.ca in energie 
electrică. Această energie electrică sa fi apoi utilizată de 
plantă pentru producerea substanțelor organice.

După cum se vede, pentru a înțelege „modul de funcțio
nare- a complicatului laborator al plantei verzi, nu este 
suficient să fii botanist sau biolog. Problemele sînt atît de 
complexe, incit un fizician familiarizat cu tehnica semicon- 
ductorilor trebuie să se alieze cu chimiști pregătiți în do
menii variate, de la electrochimie la chimia organică, cu 
biologi pricepuți și cu alți specialiști din cele mai diferite 
compartimente de cercetare. Doar în acest fel, cu ajutorul 
.nor echipe complexe, se pot lămuri secretele fotosintezel.

Celebrul scriitor englez Jonathan Swift povestește, în 
Călătoriile iui Gulliver', despre intîlnirea eroului său cu 

un bătrin academician din imaginara „Lagado". Acest 
omuleț uscățiv contempla, extaziat, un castravete pe care-l 
închisese intr-un vas de sticlă. întrebat ce urmărește prin 
această observație meticuloasă, savantul slăbănog răspunse : 
.Șint opt ani de cînd studiez viața eastravetelui, sperînd 
să descifrez enigma captării energiei soarelui de către 
Plantă*.

O ghaaâ ? Dac acest fragment a fost citat, acum
de ani, de K. A. Timiriazev, în fruntea unei comu- 

teCări ținu*» la Academia regală din Londra. „Un astfel de 
°*n aveți și dvs. in fața ochilor* — spunea oamenilor de 
știință marele savant rus.

Ce se va intimpla cînd vom ști taina „eastravetelui Iui 
Gulliver- ?

Băsțxxnsul este foarte simplu. In condițiile în care vom 
imoaște tainele fotosintezii, vom putea fabrica din aer, 
■pă, substanțe minerale, o gamă vastă de substanțe nece
sare vieții omului.

Ideea pere fantastică. $i totuși, de pe acum, unele d<!> 
"eriptie lăutului procesului de fotosinteză au putut fl rc- 
coMtUsute îa laborator. Astfel, s-a putut obține transfor- 
'.area energiei luminoase. S-a putut descompune apa sub 
afluența luminii, în prezența clorofilei.

Desigur, mai sînt încă multe de făcut pînă la a ajunge 
a ..uzine de fotosinteză-; dar în zilele noastre visele cele 
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S-au primit multe mii de răspunsuri la 
atît de interesanta anchetă a „Scînteii tineretului“.și 
nu m-aș fi încumetat, chiar dacă aveam vreme pen
tru asta, să le citesc pe toate. Totuși, dintr-o serie 
de peste 200 de asemenea răspunsuri, ceea ce este 
mai important de detectat mi se pare existența de 
necontestat a unor puncte de vedere comune, de-^ 
curgînd din concepția despre viață a întregii gene
rații născută și crescută în socialism, a viziunii, din 
multe puncte de vedere, unitară a tineretului nostru. 
Se poate vorbi pe baza acestei analize, chiar incom
pletă, cum este ea, de un veritabil sondaj al opiniei 
publice tinerești, de o cercetare care confirmă foarte 
multe lucruri știute dar în același timp oferă reflec
țiilor noastre o perspectivă lărgită, mai substanțială 
în această cercetare.

Aș vrea să mă opresc în special asupna celei din 
urmă întrebări, care mi se pare oarecum inedită în 
domeniul acesta atît de frecventat și de util al an
chetelor și lanume, la acea întrebare care cere răs
puns, la „Cum crezi că va arăta în anul 2000 orașul 
sau comuna în care trăiești ?“

S-ar părea că aci, fiind vorba de o viziune, de o 
anticipație oarecum, de materializarea și rostirea 
unui vis, răspunsurile vor fi și mai variate, fiecare 
îngăduindu-și să împingă limitele propriei fantezii 
într-o anume direcție și. hai să zicem, nu numai 
pînă, ci și peste limita ei. Și totuși unitatea aceasta 
dialectică între prezent și viitor implică o rigoare 
chiar acestor visuri, chiar acestor imagini ale viito
rului. deși este vorba de chipul în care se va înfă
țișa în anul 2000 aici un sătuc, dincolo un tîrgușor 
sau un orășel și pînă la marile orașe ale țării. Există 
factorul comun în aceste încercări de a vedea în 
viitor, al încrederii nestrămutate în progres, al cer
titudinii uriașului salt înainte pe care întreaga 
țară îl va face, de la cele mai restrînse așezări ome
nești pînă la capitala Republicii. Nu imaginația 
necontrolată unifică aceste dimensiuni, ci, dimpotri
vă, înțelegerea profundă a legilor evoluției în etapa 
actuală și în cea care urmează. în trecerea treptată 
de la socialism ia comunism. Tinerii și tinerele care 
răspund la ancheta sînt cei pentru care anul 2000 
nu ține de domeniul fantasticului, ci reprezintă unul 
din anii pe care ei îi vor trăi aevea : de la școlarii 
de 14—15 ani Care încă nu vor fi împlinit jumătate 
de veac în anul 2000 și pînă la cei mai vîrstnici 
care nici ei nu vor fi depășit două treimi de veac, 
fără îndoială că marea majoritate vor avea prilejul 
să verifice cu proprii lor ochi realizarea propriilor 
visuri care se însumează în visul nostru, al tuturor, 
tineri și bătrîni: o țară frumoasă și așa cum scriu, 
fără să se cunoască unii pe alții în scrisori venite 
din toate unghiurile țării, o țară „ca în basme". 
Vreau să mă opresc o clipă asupra acestui „ca în 
basme" subliniind faptul că dacă pentru generațiile

O ȚARĂ 
CA-N

BASME
de Marcel Breslațu

trecute „ca în basme44 însemna și ceva ce nu poate 
deveni realitate, nu putea să se învolbure aevea, 
rămînea pe tărîmul visării sau poate doar al nă
zuințelor, pentru tinerii de acum noțiunea aceasta 
„ca în basme44 devine un parametru al realității 
însăși, hotarul dintre visare și aevea ștergîndu-se în 
mintea și în sufletul lor pe măsură ce progresul 
științei, valorificarea efortului uman, condițiile 
create în socialism pentru înfăptuirea viselor celor 
mai îndrăznețe anulează acest hotar ca pe un hat 
rămas din vremuri depășite. Un alt factor comun, 
care de altfel decurge tot din cei despre care vor
beam mai sus, este acela al sentimentului responsa
bilității fiecăruia pentru ca în anul 2000 acest vis 
să se înfăptuiască. în foarte, foarte multe din aceste 
misive, revine ca un leit-motiv tema : „Așa va fi, 
și eu voi aduce contribuția mea pentru ca orașul 
sau comuna în care trăiesc să arate așa cum o ima
ginez eu astăzi44. O puternică influență în orientarea 
acestor imagini de la răspîntia mileniilor o are fără 
îndoială educația științifică pe care o primește ti
neretul nostru, la care trebuie adăogată lectura 
pare-se de predilecție a multora, a romanelor de 
știință și ficțiune, a lucrărilor de anticipație. Asta 
nu înseamnă însă că nu intervine adesea un indice 
personal așa cum ar fi dorința unei tinere ca în 
orașul ei (din Ardeal) să existe grădini suspendate, 
sau „cîteva autostrăzi suprapuse". Nu încape nici o 
îndoială că în mentalitatea acestui tineret, ideea de 
frumos, de impunător chiar, nu poate fi despărțită 
de aceea de util, de necesarul confortului oamenilor, 
comodității lor pentru timpul muncii, pentru acel 
al distracției, pentru acel al odihnei și sînt multe 
răspunsurile care se referă la aceste condiții de trai

în anul 2000, considerînd creșterea în întindere și în 
înălțime a localităților prin unghiul de vedere al 
posibilităților pe care le oferă, în perspectiva viito
rului, noile orașe și sate. Aș mai vrea să menționez 
desele referiri la trecutul apropiat, la ceea ce re
gimul nostru a putut realiza în cei 20 de ani de la 
Eliberare, luîndu-se aceasta ca unitate de măsură 
și ca întemeiere pentru planurile de viitor, pentru 
harta materială și morală a țării în anul 2000. Ce 
este drept, apar și este foarte bine că apar, și unele 
note critice. Așa, spre pildă, acelea ale unui tînăr 
student electrician din Iași care găsește unele din 
actualele blocuri cam fără gust și ar vrea ca atenția 
constructorilor să se îndrepte și către latura estetică 
a viitorului oraș. Frumoasa desfătare pentru ochi 
să nu fie jertfită necesităților strict funcționale a 
folosirii la maximum a terenului. Același corespon
dent, și tot în ordinea criticilor formulate, se în
treabă dacă în anul 2000 orașul său va mai avea 
echipa de fotbal în categoria A, deoarece scîrțîie de 
pe acum. Multi intră chiar în amănunte foarte pito
rești : spre pildă, în locul uzinei termoelectrice de 
lîngă gară va exista o uzină atomică la o distanță 
respectabilă de oraș pentru ca zgomotul să nu de
ranjeze liniștea oamenilor... în locul aeroportului 
vom avea o racheto-gară pentru călătorii interpla
netare etc. De altfel asemenea zboruri cosmice li se 
par multora un lucru frecvent pentru anul 2000 și 
chiar unii care locuiesc în comune astăzi destul de 
mărunte se văd suindU-șe într-un asemenea vehicul 
al spațiului ca „azi în troleibuz44. Mi se pare, de 
asemenea, caracteristică dragostea fiecăruia pentru 
locurile în care trăiește și a căror priveliște pano
ramică schimbată o imaginează, atașamentul de 
locurile în care trăiește și aceasta nu numai cînd 
este vorba de orașul sau satul natal ci chiar de 
mica piatră adoptivă unde l-a fixat pe fiecare lo
cul sâu de muncă, studenția sau cum se întîmplă 
în cîteva cazuri, pricini sentimentale de diferite 
soiuri. Firește, s-ar putea face încă o sumedenie de 
comentarii în jurul acestor interesante răspunsuri 
și mai ales în ordinea raporturilor lor cu atitudinile 
privind celelalte întrebări, adică realizînd mai în
deaproape scopul urmărit de anchetă o privire larg 
cuprinzătoare a felului cum își concep viața pe di
verse planuri oamenii aparținînd tinerei generații.

Dar aceasta ar duce la o diferențiere mult mui 
detailată a investigației noastre și îmi permit să 
consider că este mai revelator ceea ce constituie 
punctele de apropiere în maldărul de scrisori decît 
unele situații speciale, interesante, dar cîntărind 
mai puțin în concluziile pe care sînt chemați să le 
tragă inițiatorii anchetei și îmi permit să adaog, 
și cei care ca mine urmăresc îndeaproape, cu afec
țiune, minunata creștere a tinerilor noștri.

Anticipații
la anul 2000

• Orașul nostru va fi și mai 
tînăr în anul 2000. Construcții 
mari, elegante, o puternică 
zonă industrială. Betonul și 
sticla vor intra in alcătuirea 
construcțiilor, iar totul, totul 
va fi pentru om, pentru a-i 
înfrumuseța și mai mult viața.

ELENA CALUGĂREANU 
desenatoare — Iași

• Dacă orașul meu se va 
construi și se va înfrumuseța 
in ritmul in care a început, in 
anul 2000 va fi un adevărat 
vis.

ECATERINA HUM 
muncitoare. 

„Banatul** Timișoara

• Citind întrebarea m-am 
gindit nu numai la orașul 
meu, m-am gindit la țara toa
tă. Cum va fi ea în anul 2000? 
Din manualele de anticipație 
mi-am creat o imagine plină 
de fantezie, dar total realiza
bilă în societatea noastră.

MARIA TIG
rihtuitoare — Timișoara^

• Comuna mea natală — 
Crevedia Mică, raionul Titu — 
unde, probabil in anul 2000 
voi fi profesoară de limba și 
literatura romină va avea 
străzi asfaltate, toate condi
țiile moderne de trai, precum 
și unul din cele mai mari 
combinate avicole.

ANIȘOARA PAVEL 
elevă, Școala medie 

Bolintinu-Vale

• Datorită faptului că în a- 
cești 20 de ani de democrație 
populară comuna noastră a 
fost electrificată în întregime, 
au fost construite peste 150 de 
case noi, alte peste 200 au 
fost reînnoite, mărite, s-au con
struit 3 magazine noi și, sub 
ochii noștri se înalță un fru
mos cămin cultural cu etaj, au 
fost construite șosele moderne 
etc., cred că în anul 2000 ea va 
fi asemănătoare unui oraș.

MILAN RAICU 
tractorist S.M.T. Cenei 

brigada a VI-a 
Berecșoiul Mare

• îmi imaginez orașul O- 
nești în anul 2000 ca pe unul 
din cele mai moderne orașe 
ale Europei. Un oraș cu bule
varde largi, cu blocuri înalte, 
cu oameni minunați. Un oraș 
cu o puternică industrie chi
mică. care să ducă faima pro
duselor romînești în cele mai . 
îndepărtate colțuri ale lumii.

TEREZA PITIRICI 
laborantă, 

Combinatul de cauciuc Onești

• In anul 2000 Brașovul nu 
va mai încăpea în Depresiunea 
Birsei. Va urca pe munți.

CONDIN LUPȘAN 
strungar

Uzinele de tractoare

• în anul 2000 orașul meu 
își va păstra și iarna vesmîn- 
tul său de vară.

VICTORIA ITU
Fabrica „Partizanul Roșu** 

Brașov

• Am .citit multe din roma
nele științifico-fantastice care 
au apărut în ultimii ani. A- 
proape în fiecare există și 
descrierea orașelor viitorului, 
în general toate aceste de
scrieri sînt destul de intere
sante.

îmi închipui orașul meu 
cg, unul din cele mai 
mari și luminoase, cu . ne
numărate parcuri și spații 
verzi. Circulația în interio
rul orașului mi-o închi
pui liniștită, rapidă- și confor
tabilă, fie că e vorba de căi de 
comunicație terestre, .fie că e 
vorba de elicoptere care să în
locuiască taxiurile, autobuzele 
etc. Fabricile.și uzinele noi mi 
le închipui mai la marginea o- 
rașului și cu dispozitive de în
lăturare a zgomotului, a fu
mului și a gazelor, pentru ca 
aerul de deasupra orașului să 
fie cît mai'pur.

Aș putea să dau, după ima
ginația mea, și altq detalii a- 
supra locuințelor, străzilor, 
configurația cartierelor etc., 
dar las aceasta în seama cole
gilor mei de la facultățile de 
arhitectură și de construcții.

EUGEN EGRY
student geologie 

Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj

Ancheta

„Scinteii tineretului"

PROFIL

muncâdraqosteidI ealuri
ÎN DEVENIRE

1. Ce-ți dorești de 
la viață ? Ce posibili
tăți de realizare ai ? Ce 
ai obținut pînă acum ? 
Ce întreprinzi pentru 
a-ți atinge idealul ?

Generația mea este soarele-om 
Generația mea are ochii albaștri. 
Și în ei, surâzând, strânge-vom 
Expediții de fulgere, drumuri de aștri.

Viața noastră se-aude în toate 
ritmîndu-le, 

Ca o inimă-n pieptul unui univers. 
Axa ta luminează-ți-o, gîndule, 
De mișcarea aceasta frumoasă și demnă 

și fără revers.

Sîntem confundați cu ideile și 
cu sentimentele 

Și neobosiți vîslași prin culori, 
Tineri sîntem, de-o vîrstă 

cu evenimentele 
Cele mai noi ale acestei țari.

Vibrație de aer viorile respiră. 
Energicele coruri îi sînt adine fundal 
Și undeva sc mișcă un braț peste o liră 
Stingaci cîndva, viu astăzi și-aproape 

sideral.

De pretutindeni tineri ne naștem, 
diamante,

Și-n noi rămîn într-una bătrînii luptători 
Precum pe mii de straturi de aer

și de plante, 
E stratul geologic al cerului cu sori.

începe viitorul ! Deschideți inimi pure 
Și ochii mari și aer și poarta cerului, 
Și-aprindeți norii lumii pe sus 

ca o pădure 
Și focuri în întîmpinarea lui.

*

Săgetător și suplu va fi conturul ferm 
Ai sufletului țării mele.
Contur deplin și patinat la frunte 

de etern.
Și conectat la rocă și la stele

Uzinele vor fi ea niște gări 
Dinspre centrul pămîntului
Spre culori, spre miresme, spre rari.

Uzinele în poarta vîntului,
Și dinspre lume spre centrul pămîntului.

Din ample șantiere se vor deschide
Srunze 

Spre ceru-atîta de apropiat
Și stelele de schele vor fi cîndva pătrunse 
încorporate lor în lung și-n lat

Câmpiile vor țese orașele?1 cu lună 
Zguduitoare fluvii vor ambala supus 
Imagini dulci de arbori ce stau

pe maluri, sus, 
Și or să ducă viață și mării cu furtună. 

Semîramidă — țara — pe visele de-acum 
Ca pe piloni va sta, către azur 
Cu orice vis mai mult și mai profund. 
Ea va avea mai mult o linie-n contur.

E timpul să se nască și munți pînă atunci 
Și mări să se deschidă, de patimă mlădie. 
Numai să ardă sincer și cu bătăi adinei 
Inima noastră stind in temelie.

DA, IUBESC !
Iubesc frumosul chip al tău 
Apropiat ca umbra, mie, 
Mereu al meu, ca un ecou 
Trimis de o natură vie.

Iubesc; și-aceasta îmi rămîne 
Cînd celelalte-ncet dispar,
Cînd amintirile n-au har,
Cînd puntea dinspre vis apune.

Iubesc ; ți-aceasta mă înalță
Și mă separă de statui.
De plante, de vulturi, de ceață 
De gheața universului.

Iubesc ! Din mii și mii de nume. 
Un nume poate să mă doară 
E începutul meu de lume.
Și-1 știu oricînd pe dinafară.

Srin arcuirea lui înceată 
Vocalele in care pot 
Consoanele porni înot 
Desțelenind minunea toată

Floarea veșnică a tinereții
o Dacă iubesc ?
Da iubesc.
M-au atras spre fata iubită 

noblețea sufletească, idealuri
le ei care sînt și ale mele, 
munca ei asiduă pentru a fi 
folositoare societății.

Adevărata dragoste trebuie 
să aibă la bază sinceritatea, 
buna înțelegere, ajutorul re
ciproc, trăirea în comun atît 
a bucuriilor, satisfacțiilor (sau 
neplăcerilor, uneori inerente 
în viață).

MIRCEA MIHEȘ 
student, Institutul pedagogic 

de 3 ani Oradea

o Nu-mi pot închipui tînăr 
care să nu iubească. Dragos
tea este un sentiment care 
înnobilează.

TIBERIU MIKLOS
Oradea

o Dacă iubesc ? Dar cum 
aș putea să nu iubesc ? Am 20 
de ani și bucuria și frumuse
țea vieții n-aș simți-o pe de
plin dacă n-aș iubi.

DOINA TULCAN
Oradea

o Sînt căsătorită, îmi iu
besc soțul, care are multe ca
lități. Caut ca să urmez 
exemplele bune în viață și să 
răspund în căsnicie cu ace
leași sentimente sincere, vor

be și purtări '"frumoase ca și 
soțul meu.

PARASCHIVA CIUCLEA 
studentă

o Am 9 ani de căsătorie și 
pot să spun acelora care zic 
că, după întemeierea familiei, 
dispar sentimentele dintre

soți: nu e adevărat! Dragos
tea pe care am nutrit-o față 
de soțul meu este aceeași, ba 
mai mult, s-au adăugat senti
mente noi de stimă, respect, 
înțelegere reciprocă, consoli- 
dînd și mai mult ceea ce ne-a 
legat. Avem un copil care 
anul acesta intră în clasa întîi 
și sîntem fericiți. Eu îmi do
resc s-o educ pe fiica mea în 
spiritul unor înalte idealuri iar 
comportarea mea de mamă

să-i fie un exemplu frumos in 
viață.

GEORGETA CARPOVICI 
tehnician IPROFIL-Iași

o N-am întilnit o dragoste 
care merită să fie păstrată.

DORINA ONOIU
funcționară 18 ani — Ploiești

* Consider că păstrarea 
dragostei este tot atît de im
portantă ca și cîștigarea ei.

ROZALIA PUȘCAȘU 
laborantă Uzinele 

de Tractoare Brașov

o Dragostea se cucerește și 
se menține tot prin dragoste, 
cinste și sinceritate.

O CRISTINA 
contabil

o Și în dragoste trebuie să 
ai personalitate, să nu te lași 
desființat de omul iubit. Re
nunțarea la propriile păreri 
nu poate dura mult și atunci 
cînd încerci să devii ceea ce 
ești se produc rupturi, adesea, 
ireparabile.

ADALGIZA GEANGUS 
ingineră Reșița

o Aș numi dragostea: „fru
mosul vis real",

CARMEN POPESCU 
desenatoare

Pargândirii? way-xacare, de o azmce rednocr 
aîeccvâ. azzde bqrts -TM». lafersoaz x-a scișac, 
cred, totuși <tn vedere râ versat ne i-j- se car—sr” m 
adevăr precis si smpk. E_ de a_3el rcana a yr^-neJa 
condooe pe care rai Aesg.ua-e in -tm a <
de răspunsei la cea de-a Mtra Lr-ret-r-? j>? rase o ^an- 
ține foantea interesanta xxîrxr * .Sor-ex iAir*
O majoritate zdrobitoare c.-- aa-4* kxj de - 
ai ziarului (nouă zeci și ooc r ing ia co
mandamentul numărul oe « ac**. esce «erxcsMa * 
acceptarea liber consimțită a xaae -xire
Nimic nou și s'jprprinzatcr in ue rrrvesre p—Vra 
insă cu prospețimea lor aryut, L*eSe a o satâ de expe
riențe concrete de viața, a o ncâ de aazeui care ac âte 
sau doresc să iubească și care ia re&cw pe marpnea 
unor împrejurări, caractere și rarxepti

Aș împărți răspunsurile pe cireva categorii de arța- 
mente, începînd cu cd al virstes

Aproape douăzeci dhi ce. ? sc:l de parriciuar.. ia 
anchetă, ale căror răspunse, t-tz. consultat, mărturisesc 
că „nu cunosc încă personal acest sentiment'. Cea mi. 
mare parte a acestora găsesc cacza în vîrstă. ^Nn iabesc 
și nici nu am de gind să ea .r2gătesc atît vreme ci: 
sînt elevă; dacă ai un pneter.. c_ e .-.eapăiată nevoie >ă 
iubești", răspunde eleva Tâtuse A’ma. , Nu am împlini: 
încă vîrsta-de 17 ani, spune ieicorescu Eleonora, și so
cotesc ca nu am încă dreptul :cbesc. Ca sa iubești tre
buie să devii mai înîti un cm :r. adevăratul înțeles al 
cuvântului, trecut de primul prag al maturității'.

Mai sînt-și alte argumen-.e in ce privește capitolul vi:- 
stei, dar acesta mi se pare a dtntre cele mai notabile, 
pentru că ridică o problemă deosebit de însemnată. Există 
o graniță de vîrstă a iubirii? Exhtă, răspund participant 
la anchetă, deși greu de stabilit cu precizie. „Trăznetul 
iubirii a traversat ființa Julieteî la 14 ani, iar pe cea a 
lui Romeo Ia 17, geniul lui Shakespeare încredințînd aces
tei vîrste dreptul de a reprezenta în chipul cel mai răsco
litor puritatea cugetului omenesc, scrie deosebit de fru
mos inginerul Valeriu Suciu. Natașa l-a iubit pe 
Bolconski la vîrsta adolescenței, dâruindu-i sufletul ei larg 
și senin ca o stepă în primăvară. Aici e vorba dc litera
tură veți zice, dar e, cum e bine -să fie în viață? Neper- 
mițîndu-mi să fac teorii pe marginea momentului celui 
mai potrivit din punct de vedere biologic și psihic pentru 
dragoste, cred că se poate vorbi totuși despre o „vîrstă 
a dragostei", pe care aș asemui-o cu anotimpul în care 
înfloresc caișii. Ideal este ca acești caiși, cu florile lor atît 
de albe, să înflorească atunci cînd primăvara este pe de
plin sosită. înflorind prea devreme, există pericolul unor 
geruri intempestive care Ie pot distruge".

Nu consider necesar să mai comentez această reflexie 
excelentă.

Deseze ce MiRCEA M1LCOV1CJ, proiesor

Iubirea 
e un lucru 

foarte mare
de Ion Bâieșu

O alai âe xespessen SUK c&e îa care se afu
mă că t.frii respeexivi ma *3 cusascm îacâ : oferea, da: 
o așteavm. izbesc, spoe labocaata Sav.n Mariana
de la .Dknnfeana*. deoarece m am iatîlmt încă asxa! 
care să-mi ceară dăruirea acesm. sentimesL Viața știu că 
nu mă va absohi de Ia această îmîlaxre. deci aștept mo
mentul". •Jaca nu. spjne eieva Mu Constantin, dzr în 
orice caz. aș doti ca tînărui pe care-l vot îndrăgi să fie in
teligent. bun, modest, să fie un om în care să am încre
dere și care, bineînțeles, să mă iubească*.

Exigențele se ridică, deci, de la început. Nu o așteptare 
oarbă, febrilă, ci rațională, demnă. „Mi-ar place — spune 
Maria Voicu despre omul de care ar dori să se îndrăgos
tească — să fie un om ideal, să se apropie de desăvîrșire, 
să fie studios".

Cele mai frumoase răspunsuri mi se par însă ale celor 
care iubesc. Există în fiecare cuvînt ale acestor băieți și 
fete o mare mîndrie și bucurie, ei sjmt nevoia, să spună 
acest adevăr răspicat, să-I spună frumos, pentru a trans
mite ceva din emoția lor, pentru a se face mai bine în
țeleși. „Iubesc viața, munții cu pădurile, ziua cu noaptea, 
soarele și luna, dar mai mult pe EA. Privirea catifelată, 
păru-i auriu și vocea ca murmurul izvoarelor au produs 
asupra mea o impresie robitoare", spune normatorul 
Francisc Ion, cu exaltarea îndrăgostitului care simte ne
voia să idealizeze și sa poetizeze, să caute noblețea și 
subtilitatea metaforei pentru a-și descrie iubita.

Ceilalți par a fi mai puțin poeți, poate din pricină că 
iubirea lor este mai... stabilizată, au avut deja timp pen
tru reflecții. Ei vin cu argumente raționale. „Sînt în
drăgostit, scrie Petrovici Mihai, controlor tehnic. Sînt în
drăgostit de soția mea. Ce m-a atras la ea ? Mai întîi,

2. Cît — și cum — 
dăruiești din timpul 
tău pregătirii profesio
nale și culturale ?

3. Iubești ? Ce te-a 
atras Ia omul iubit ? 
Cum îți păstrezi dra
gostea ?

4. Cum crezi că va 
arăta în anul 2 000 
orașul sau comuna în 
care trăiești ?

Coloanele ziarului nostru 
sînt deschise, în continuare 
tuturor tinerilor, pe care-i invi
tăm să-și spună cuvîntul, să 
aducă în dezbaterea noastră 
propriile lor experiențe de via
tă, gîndurile, ideile, sentimen
tele, visurile..*. .

un serios punct de vedere asupra problemelor majore ale 
Iar pentru ea, trebuie s-o spun, toate sînt majore, 

i.ioepind firește cu instrucția și educația copiilor, cărora 
ie este profesoară. Mi-a îmbrățișat cu căldura pasiunea 
teatrului si mi-a sădit în suflet o nouă dragoste; cea 
pentru picturi, ca să nu mai vorbim că colecția „celor 
mai frumoase poezii* ne-am făcut-o prin daruri reciproce. 
Mă ajută uneori în specialitatea mea, iar eu sînt alături 
de ea în muzee, alături de elevii ei". Operatorul chimist 
Scoica Dan scrie : „în concepția mea, modestia este do
vada de necnqtestat a inteligenței. Iată și motivul pentru 
care, ceea ce m-a atras, la omul iubit, a fost tocmai mo- 
desdi. Îmi păstrez dragostea păstrîndu-mi nealterată, în 
pcDMBEDțâ părerea mea despre ea. Cred că merită să 
:aa totul pentru o dragoste sinceră. Oare nu ea este 
aceea care ii face pe oameni mai buni ? Și noi tocmai asta 
dorim, ca oamenii să devină tot mai buni. Dacă aș.ști că 
generațiile viitoare ar putea citi și înțelege cuvintele mele, 

spune: dragostea față de om este singura care vă 
poate race să înțelegeți fericirea de a munci, de a trăi ! 
Gâsiți-c, și veți fi fericiți !"

Dragostea se păstrează prin dragoste — răspund tinerii 
Meritați să panidpe la această ancheta — prin respect, 
prin seriozitate, prin modestie. „Păstrez dragostea mea 
arinriiMîi — scrie Ana Zidaru, muncitoare — dîndu-i 
străhtnrea < parfumul care s-o facă mereu mai frumoa- 

-Cr_: sâ fac totul ca ea să fie fericită, să nu regrete 
nid o clipâ ca a pornit in viață cu mine, spune Hogea Ște
fan. Avem patru ani de căsnicie și nu ne-am certat nici
odată'. «M-a atras la persoana pe care o iubesc, scrie 
- :era Gheorghc, o simplitate perfectă. A rămas și acum la 
tel și o iubesc ca în prima zi de dragoste".

La acestea se pot adăuga numeroase alte mărturisiri 
prin care se afirmă marea răspundere a , iubirii, mărturii 
despre minunatele ei izvoare de frumusețe.

Nu lipsesc însă superficialii și ’filozofii pedanți, pose
sori a unor teorii , pline de prețiozitate, .„Iubirea, e de 
părere Bucur Nicolae,-în vîrstă de 25 de ani, este o no
țiune psihică determinată de starea sufletească a ființei 
cu un caracter ales ce caracterizează însuși noțiunea de 
om". „Da, iubesc, afirmă ritos Ion Andrei. Ce m-a atras 
la persoană ? Ochii și felul de a discuta". Și Georgescu 
Valeriu iubește „foarte mult; e drăguță, zice el, are ca
racter bun, bună gospodină, e o fată de viață". O caracte
rizare foarte succintă și, vai, cum nu se poate mai lipsită 
de respect față de ființa care îi stă în viață alături. Iată 
și demonstrația aplatizării, a dispariției tuturor fiorilor : 
„îmi iubesc nevasta și familia, cu care m-am obișnuit".

Uluitor de multe motive pentru reflecții, pentru con
cluzii și învățăminte sc găsesc în aceste documente de 
viață. Să ne îngăduie cititorul răsfoirea și altor răspunsuri 
în viitorul apropiat.



La baza succeselor- 
creșterea 

productivității
La fiecare reper — tehnologii avansate

(Urmare din pag. I)

sută, cit era prevăzut, la 59,80 
la suta. Colectivul turnăto
riei s-a angajat să depășească pla
nul secției cu 1,5 la sută la pro
ducția globală și tot cu atît la 
producția marfă. Pe primul seme
stru, acești indicatori au fost rea
lizați în proporție de 102.37 la 
sută la producția globală și 103,48 
la sută la producția marfă.

Și un alt exemplu. în secția uzi- 
naj, pînă nu de mult se executau 
la un grup de mașini toate repe
rele care intrau în componența 
unui produs. Tînărul inginer Va- 
sile Mihăilescâ a studiat îndelung 
acest proces. El a observat că se 
pierdea timp — peste o oră — la 
schimbarea pieselor necesare pre
lucrării, datorită dispozitivelor și 
regimurilor de așchiere diferite de 
la o piesă la alta. Pe baza studiu
lui făcut, el a propus aplicarea în 
secția uzinaj a metodei de prelu
crare pe grupuri de repere: toate 
piesele care au configurație geome
trică asemănătoare și aceleași ca
lități fizico-mecanice se execută 
pe una sau două mașini (bună
oară, roțile dințate, care au același 
modul și număr de dinți, dar 
lățimi și conformații diferite). Pînă 
în prezent 16 repere care se exe
cutau pe 16 mașini au fost grupa
te în opt perechi, ele putindu-se 
lucra deodată. Această metodă dă

posibilitatea unei mai bune apro
vizionări a locurilor de muncă, 
muncitorii folosesc mai bine tim
pul de lucru, cunosc mai bine pie
sele pe care Ie prelucrează. Dato
rită aplicării acestei metode, la 
care s-au adăugat și alte măsuri 
luate aid, la sfîrșitul primului se
mestru a putut fi consemnată o 
creștere a productivității muncii la 
uzinaj de peste 12 la sută. Mai 
mult, muncitorii căpătînd o mai 
mare specializare, execută piese 
din ce în ce” mai bune. Procentul 
de rebuturi al secției uzinaj — evi
dențiată pe uzină in ambele tri
mestre care au trecut — este cu 
30—32 la sută sub cifra, admisă.

Atenția pe care colectivul nostru 
a acordat-o perfecționărilor tehno
logiei de fabricație poate fi ilus
trată prin zed de exemple. Apli
carea măsurilor privind creșterea 
continuă a productivității muncii 
ne-a dat posibilitatea să depășim 
sarcina planificata pe semestrul I 
cu la sută.

In aceste zile, în uzina noastră 
se desfășoară o activitate intensă 
pentru găsirea și altor căi prin 
care sâ se asigure creșterea în 
continuare a productivității mun
cii. Prin aceasta, colectivul nostru 
traduce în fapt sarcinile izvorite 
din Hotărîrea partidului și guver
nului de a folosi și mai bina teh
nica cu care sîntem dotați, pentru 
mai buna organizare a producției

șt folosirea fospoairensci « ssa- 
tenaletor. Mane ta ta pe» zx 
de masuri sezbtZrie de czriec se 
află de; 1 — cars de rra'-ja.re. Esse 
’•o rea. in prxssZ de faucHrrex 
nuseJor piastre Ia rceoă s. sec
tarii turbe de fang Fe 
faptul că se poc rorJecpoat rx 
ușor, noile repere das țosititirreen

staiapa de prevenire și la ansam
blul de repere de la cparaszra 
pneumatică a instalațiilor de for*;, 
s-a creat pcîrinlitatea. ca. isceștnd 
din lâna mrie. piesele să se toarne 
în etaj, cbtmirxc-se o creștere a 
productivității * nrancri de 20 la 
sută la aceste operații.

Sintem betăriți să depunem in 
continuare noi eforturi pentru în
deplinirea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă, să căutăm noi
căi de creștere a productivității 
muncii și calității produselor.

z tineretului din Timișoara

Scpîdn-.t%u trecută, tietp se 
trei zile Brașovul și Poiaxa «x 
găzduit finalele czT.ptor^ze.'. 
R-P.R. de atletism rezerva'r 
juniorilor.

Plecarea delegației
Partidului Socialist 

din Japonia
Joi dimineața a părăsit Ca

pitala delegația Partidului 
Socialist din Japonia, condu
să de Tomomi Narita, secretar 
general al acestui partid, care 
a făcut o vizită în țara noas
tră la invitația Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn.

Delegația a fost condusă la 
plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, de Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., Ștefan Voitec, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Flo
rian Dănălache,. prim-secretar 
al Comitetului. orășenesc

București al P.M.R., Ion Co> 
ma, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei, de deputați ai 
Marii Adunări Naționale.

★
Marți, membrii delegației 

au vizitat Mozaicul și Muzeul 
regional de arheologie din 
Constanța, gospodăria agri
colă de stat Murfatlar, gospo
dăria avicolă și gospodăria a- 
gricolă de stat Mihail Kogăl- 
niceanu din regiunea Dobro- 
gea.

în cursul zilei de miercuri, 
membrii delegației au fost 
oaspeții regiunii Brașov, unde 
au vizitat Uzinele de autoca
mioane „Steagul Roșu4*, Uzi
nale de tractoare și Poiana 
Brașov.

(Ager preș)

---- -•-----

Din realizările 
întreprinderilor 

ploieștene
• Colectivul între

prinderii de carotaje și 
perforări și-a îndepli
nit angajamentul luat 
în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a Eli
berării patriei, reali- 
zînd pînă în prezent 
peste 1300000 Iei eco 
nomii suplimentare la 
prețul de cost.

• La Uzina de utilaj 
chimic, ca urmare a a- 
plicării în cursul primu
lui semestru a mai mult 
de jumătate din măsu
rile tehnico-organizato
rice stabilite, producti
vitatea muncii a sporit 
cu 3 Ia sută față de 
sarcina planificată. Re
cent, aici a fost întoc
mită documentația teh- 
nico-economică a 10 noi 
lucrări de mică meca
nizare.

• Din angajamentul 
anual de 4 000 000 lei e- 
conomii suplimentare Ja 
prețul de cost, rafinorii 
de la Rafinăria Ploiești 
au realizat pe primul > 
semestru 2 800 000 lei.

Tînăiul Vasile Bălan este elev în anul II al școlii de maiștri. 
In prezent, el eiectuează practica la Rafinăria Teleajen. Iată-1 
pe viitorul maistru raiinor ascultînd atent indicațiile iochis- 
tului Traian Lazăr de la instalația D.AV.-2, care ii spune: 
„Numai un regim tehnologic constant și un control riguros, 

permanent, asigură o calitate superioară a produselor".

Foto : C. F1LCESCU

Avantajele mai
(Urmare din pag. I) 

odată debitarea centralizată a 
creat posibilitatea ca laminatele 
să fie folosite mult mai rațio
nal. Pînă in prezent, prin ex
tinderea croirii combinate și 
prin adoptarea planurilor de 
croire la formatele existente în 
depozit, a fost economisită o 
cantitate de metal din care pot 
fi construite 4 turle de extrac
ție complete.

Organizarea mai bună a pro
cesului tehnologic ne-a permis 
sa obținem un spor însemnat 
de productivitate și la confec
ționarea barăcilor metalice de- 
montabile, necesare brigăzilor 
din sectoarele de ioraj. Se o- 
bișnuia ca fiecare echipa din 
acest atelier să execute toate 
operațiile, de la trasaj și pină 
la montaj. La un moment dat, 
la ansamblare, se stringeau 
atitea produse în atelier incit 
oamenii aproape că nu aveau 
pe unde trece. In prezent, in 
uzina noastră nu se mai întil- 
nesc asemenea situații. Pe la 
jumătatea lunii iunie, Mihai 
Stoica, Ionescu Alexandru, 
Teodor Alexandru și Alexan-

bunei organizări
dru Preda — toți, șeii de echi
pe, au propus o nouă organiza
re a. atelierului. Echipele au 
fost specializate pe faze și ope
rații. Rezultatul: calitatea este 
mult mai bună, iar productivi
tatea muncii la confecționarea 
acestui produs a crescut cu 
peste 20 la sută.

Aplicarea măsurilor privind 
creșterea productivității mun
cii — mai buna organizare a 
procesului de producție, mica 
mecanizare și altele — ne-au 
permis să obținem în primul 
semestru o creștere a producti
vității muncii cu 4,9 la sută 
mai mare decît sarcina planiii- 
cată. La 1 iulie, colectivul no
stru de muncă a putut raporta 
că și-a îndeplinit integral par
tea din angajamentele luate în 
Întrecerea socialistă, care a- 
veau ca termen de îniăptuire 
23 August. Stimulați de acest 
rezultat, am ho tării, în ședin
ța de analiză a activității pe 
semestrul l, să ne sporim anga
jamentele luate pină la snrșital 
anului. Bunăoară, la producția 
globală, noul nostru angaja
ment este sd obținem o depă
șiră de 29000X) iei față de

a producției
1 600 000 — angajament inițial, 
să economisim încă 100 tone 
de metal și să producem cu 
600 tone mai multe barăci de- 
montabile față de 100 de tone 
cit prevăzusem la începutul a* 
nulul.

La baza acestor noi angaja
mente stau măsurile stabilite 
în aceste zile. In majoritate, 
ele vizează îmbunătățirea con
tinuă a organizării producției, 
transferarea în atelierul de de
bitare centralizată a tuturor 
mașinilor de debitat care se 
mai află în secția de barăci de- 
montabile'— lucru ce va duce 
la îmbunătățirea organizării 
iluxului tehnologic la confec
ționarea acestora. Productivita
tea muncii pe secție va crește 
și ea, totodată, cu încă 7 la 
sută. Se va trece la fabricarea 
turlelor In flux continuu, iar 
depozitul de laminate va fi pre
lungit cu încă 42 m, evitindu- 
se supraaglomerarea acestuia. 
Prin aceste îmbunătățiri, pro
ductivitatea muncii în aceste 
sectoare va spori cu 5 și, res
pectiv, cu 2 la sută.

0 ștafetă a constructorilor: experiența înaintată
(Urmare din pag. I)

tați. La utilajele etnolo
gice de dimensiuni mari, 
controlul defectoscopic al 
sudurilor — efectuat cu 
raze gama și filme cu gra- 
nulație fina — arăta prezența 
unor fisuri, semn câ tensiunile 
interne după sudare erau des
tul de mari. Trebuia sâ se lu
creze cu foarte mare atenție 
și destul de încet. A fost apli
cat Ia aceste utilaje trata
mentul termoelectric al sudu
rilor cu curenți de joasă frec
vența și rezultatele au fost 
din cele mai bune. Procedeul 
a fost extins și la lucrările de 
montaj a camerelor de cocs de 
la instalația intrata in func
țiune la Brazi. Durata de exe
cuție la lucrările acestea și la 
cele similare s-a redus astfel 
continuu, ajungînd în pre
zent la 75 la sută din durata 
inițială.

La obținerea unor indici ri
dicați de productivitate a 
muncii a mai contribuit și fo
losirea învelitorilor de rezer
voare în cupolă — fără stîlpi 
intermediari, a elementelor 
prefabricate din beton armat

precocnprimax U eoșurue de 
evacuare a gMrinr arse etc.

Șantierele notare sta tar
te răspindite. O metodă nnaâ, 
apărută intr-un loc, tret-ue 
extinsă imediat. Asesaesîece 
fapt unul dintre -secetele* 
realizărilor noastre de pină 
acum. Comitetul U-TJL a in
dicat tuturor orgamzațnhx 
U.T3J. de pe șantiere să spri
jine extinderea noilor proce
dee folosite la marile obiec
tive pe care le avem de exe
cutat, a inițiativelor tinerilor. 
Au fost organizate ochiri de 
conferințe prin care au fost 
popularizate avantajele meto
dei ce sudare în atmosfera 
protectoare cu argon a oțelu
rilor puternic aliate și a alu
miniului- Sau ue alt exemplu. 
Lăcătușul — mentor Nicolae 
Dan, de la Șantierul nr. 1 — 
fruntaș in întrecerea socia
listă — a lansat inițiativa 
montării la sol, pe subansam- 
ble mari, a construcțiilor me
talice de 20 de tone. Prin a- 
ceasta, timpul de montare se 
reduce la jumătate. Inițiativa 
a fost generalizată de organi
zația U.T.M. de aici în rindul

tuturor tinerilor care lucrează 
.i is e~. : 2
Aceasta a permis colectivelor 
de la numeroase loturi să-și ia 
noi angajamente privind 
scurtarea termenelor de dare 
in fmrțiunf» a unor instalații.

Și la LC.SM Brazi au fost 
adoptate aiptâminile trecute 
aci Tdsnri menite să contri
buie la creșterea productivi
tăți nugxii Se va extinde la 
toate Jocurile metoda de fixare 
a dfohzUce prin Împușcare, 
oare ra duce la creșterea pro
ductiv liătii tutrinstala to- 
rUoe electricieni și sanitari cu 
N la setă. A Început să Se 
apucată eJU-ajeiea <2 sortarea 
mecanizată a agregatelor din 
balastiere. Prin aplicarea a- 
cestei măsuri, Întreprinderea 
noastră va obține economii 
anuale de 5M.ÎW0 de lei Nu
meroase măsuri se referă la 
extinderea aplicării macara
lelor de fereastră pentru sar
cini mid de ridicare, la adap
tarea după specificul șantiere
lor noastre a cofrajelor de 
inventar bachelitizate. la con
fecționarea unor subansamble 
de tinichigerie și lăcătușerie 
în ateliere specializate

Foile de concurs, ctfieie e- 
xac:e ale perjormențeloe. efa- 
samenzele, inlexnesc eoacia.- 
rii im bucură toc re. Spercxxex 
confirmă. Se merge pe ar* 
drum bun care a ri HeepvK 
sâ dea roade. Secțiile dc «rie- 
îi#fn care au o prtocupa-x 
principală penlrv juBioti rix: 
m: numeroase, maț brae do
tate și cu rezultate prot'.zz- 
zoare. în vederea acestor cam
pionate au fost orgar.:zaze 
bere speciale de pregârire de 
către cluburile „Vrzora.- 
„S.S.E.- nr. 1 și 2, .Ifftarf» 
București etc. La concurs, < 
afara celor <e fiirre
federația de special.tare, cfa- 
burile și secțiile de
au trimis o serie de :z-
lentafi ceea ce a coafata: 
ca la aceste campîorjze ai. 
fie prezenți peste perr -
cipanți, o cifră reec-d.

Pe lingă atleți: «boi cw—ii 
cuți, concursurile ea sec* 
evidență o serie de 
care s-au remarcat •>. 
special cu ocazia acestor jb- 
nale. Bine dotați dia ytf <e 
redare fizic, ei vor uree repezi 
treptele măiestrie. io: -t-r ; 
Este suficient sc eiac-
cîtera nume. Rodiea Osrrices- 
nu, din Suceava, se r« apro
pia m cwrînd de 
jele cunoscutelor criere D>a- 
conescu și Peneș la wzxren 
suliței, Atrt Petretex. M

w za. dovedi intr-un viitor a- 
specialist al acestor 

r-::z S. Hodoș la probele
- ~ ‘ -.a'.e. I. Cioea (A.S. Cu- 

: '■ ’.z probele de fond, T. Să- 
CSM. Cluj) la săritura 

.x hsxgime, gălâțencele E. Lef- 
ti £. Paiante sint doar cîte- 

ăi «ne din sutele de concu- 
-r».n «re contribuit la ri- 

ealstatioă a acestor

Os prilejul campionatelor

perimentală „Viitorul" in pli
nă ascensiune. De altfel In 
clasamentul juniorilor „mici" 
„Viitorul(( a ocupat locul II. 
De ^asemenea, in ascensiune 
sint și C.S.M.-Cluj, Penicilina- 
lași și Rapid-Bucur ești,

Vorbind însă de clasamen
tele generale, este necesar să 
se evite pe viitor greșeli co
mise în „goana după puncte" 
a secțiilor și antrenorilor. Un 
exemplu edificator a fost în

Speranțele
atletismului 

confirmă
patut remarca și citeva 

aeazre ia care se dezvoltă pu- 
zer^ăc zeriritatea atletică. Re- 

:z H-^edoara, Iași, Galați 
ca prezeatat at le fi cunoscut i. 
a*- ales nume noi, de 
T<r-jpecr-.râ. de care desigur 
■mas axai in curinâ.

As spervt, de asemenea, in 
.-vest-iestele pe echipe, see
ps de aîlcyiw care s-as afir- 
-n._E c* rwr.pettocriîaxe. Dace
x miori: .-wri*. Clubul 

r hCoLx* osn Bxcureșt:.

fm scesi-a Hxbx;

ae er-

proba de 60 m plat unde a- 
tleta Vasiliea Alecu, (Viitorul) 
care suferea de o entorsă a 
fost obligată să concureze și 
din această cauză s-a acciden
tat. Astfel este nevoită ca 
cel puțin 2—3 luni să stea în 
afara activității competiționa- 
le. Referitor la aceasta, tova
rășul Constantin Dumitru, se
cretar general al Federației 
de atletism, spunea : „Secțiile 
de atletism înțeleg uneori gre
șit rostul acestor clasamente. 
Atlet ii juniori trebuie mena
ja;:. feriți de solicitări prea 
meri, ei trebuie să fie rezer
va de tsime a atletismului 
nostra Deși ..goana după 
pswete* se manifestă destul de

•PE SCURTePE

• 1- -

Aires 'orzațta brez^ ar; Sexxos. Izv*«ft9ae« « *» 
prusol joc P—2i »-ea c«D
ficat pe=tra fisala să se isc.
se&scă cu cistrjitoirei joari*: Naae&â Trit 
guay) — Colo Coto tCxie «x ceu»
mâi mari șa^se de a jaca i* âecerece eu.
ciștigat prunul joc c» 4—1, rer ~ srjr-
acasă la 29 iulie

SCURT•

rar, în ultimul timp în activi
tatea atletică, antrenorii și 
conducătorii secțiilor de atle
tism trebuie să o combată cu 
strictețe, pentru a evita defi
nitiv urmările ei neplăcute". 
Dealtfel și la probele de deml- 
fond, au fbst atleți care au 
concurat în fiecare zi la cite 
o probă, ca de pildă, I. Că- 
praru (C.SJW. Cluj), I. lorda- 
che (Dinamo-Brașov), A. Dîn- 
dăreanu și M. Chițu (Metalul- 
București), ceea ce poate con
stitui'un efort prea mare pen
tru ei.

Condițiile de organizare a 
concursului, față de numărul 
mare de concurenți și de or
ganizarea simultană a con
cursului pe două stadioane, au 
fost mulțumitoare. De aseme
nea, arbitrajul, în general bun, 
cu două deficiențe care se re
petă din păcate ou regulari
tate la concursurile importan
te : și la acest concurs s-au 
făcut calificări pentru semifi
nale și finale, numai cu pri
mul sosit în seriej deși regu
lamentul concursurilor de a- 
tletism prevede că cel puțin 
doi concurenți dintr-o serie 
trebuie să se califice pentru 
finală sau semifinală. Este 
drept că organizatorii au co
rectat la fața locului unele 
inexactități (ștafeta 4X100 m 
și 100 m plat băieți) după dis
putarea seriilor, înlăturînd 
astfel vicierea rezultatelor. De 
asemenea cursa de marș de 10 
km din nou a fost condusă de 
arbitri care nu cunosc nici 
cel puțin prevederile regula
mentului pentru asemenea 
probe. De aici avertismente 
date neregulamentar, descali
ficări ne justificate, timpi ero- 
nați și altele care au provocat 
nemulțumirea spectatorilor și 
concur enților.

Sesiune tehnico- 
științifică 

lâ Baia Mare
Ieri, la Casa de cultură a 

Sindicatelor din Baia Mare au 
început lucrările sesiunii. teh- 
nica-,științifice jubiliare a 
Sectorului de cercetări mi
niere din Baia Mare, cu prile
jul împlinirii a 10 ani de ac
tivitate. Sesiunea, care se va 
desfășura timp de 3 zile are 
ca obiectiv principal analiza 
modernizării și perfecționării 
proceselor tehnologice în mi
nerit și în domeniul prepară
rii minereurilor. Cu această 
ocazie, cercetători ai Sectoru
lui de cercetări miniere și 
specialiști de la Trustul mi
nier Baia Mare vor prezenta 
17 referate, printre care „Re
zultatele obținute prin îmbu
nătățirea metodelor de ex
ploatare și prin aplicarea 
unor ^ariante noi la minele 
Trustului minier“, „Flotarea 
colectivă-selectivă a unor mi
nereuri neferoase „Primele 
rezultate obținute prin expe
rimentarea și aplicarea unor 
metode noi de susținere a lu
crărilor minere în Maramu
reș" etc.

In încheierea lucrărilor se
siunii, participanții — 200 de 
specialiști dintre care mai 
mult de jumătate sint invitați 
din alte regiuni — vor vizita 
laboratoarele, sectoarele de 
cercetări miniere, Flota^ia 
centrală, secții ale întreprin
derii miniere din Săsar, alte 
locuri de muncă subterane ale 
minelox' din zona orașului 
Baia Mare.

tjet .cmesmn a^oaeu var evolua ia S augusi la 
tU/arafat ia oitir^eaia echipei Progresul.

9 cfcboltu sportiv Progresul din
<■ iare*«| jai semiiinaleie grupei a 3-a

• le leais. Echipa *. P Romine con

INFORMAȚII
• Ambasadorul Republicii 

Arabe Unite la București. Mo
hamed Fahmy Hamad, a ofe
rit joi o recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale a țării 
sale.

Au luat parte Victor Iones
cu, ministrul comerțului exte
rior, Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe și alți membri ai con
ducerii unor ministere, pre
cum și funcționari superiori.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

• La invitația Uniunii centrale 
a cooperației de consum Cen- 
trocoop — joi după-amiază a
sosi: în Capitală, într-un 
schimb de experiență, o dele
gație a Uniunii Cooperativelor 
de aprovizionare și desfacere 
pe întreaga Chină, condusă de 
Van Nien-ți, vicepreședinte al 
Uniunii,

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost saluta
tă de C. Filoreanu, vicepre
ședinte al Centrocoop și alți 
reprezentanți ai conducerii 
Centrocoop.

A fost de față Van Tun. con-
----- •-----

0 nouă secție 
la .Carboch;mK—Cluj

La Uzinele ..Carbochim" din 
ChQ a intrat in funcțiune o 
nouă secție pentru producerea 
de electrozi.

In noua unitate, care are o 
capacitate de 450 tone pe an, 
se produc electrozi de baterii 
și de crăițuire. precum și 
arcuri electrice pentru indus
triile electrotehnică, metalur
gică și cinematografie. Secția 
este dotată cu utilaje moder
ne și aparate automate de 
măsură $i control.

CAgerprea)

neze la

Iui polocez. crsKosare es 
ocazia celei de-a XXaxrier 
sări a eliberăr.i Prl-r ei La

SILVIU DUMITRESCU
antrenor de atletism

C. ARAMBAȘA 
V. MOTNEAGU

UZINA

6 MARTIE
ZÂRIMEȘTI

Motoreta „CARPAȚI SU
PER". Un vehicol capabil 
sâ asigure o deplasare ra
pidă și comodă pe diverse 
drumuri.

Biciclete pentru bărbați 
și femei:

— „Carpați"
— „Elegant"
— „Super"
— „Turist"
— „Felicia"
— „Diana"
Biciclete pentru copii:
— , Junior"
— „Pionier*

ÎN DRUMEȚIILE VACANȚEI
(Urmera ta f

currie la B:c*z r- ti «o i< 
lași și Galați.

Privirile sertax iocorre 
priveliștile, le iortwta»» ca 

; zgircenie, in pwpiîe. pentm ca 
l să le poarte departe, pe fUfile 
I însorite ale htomlxlxx. Căci 
j pentru toți, rtahiozea întrecea 
i imaginația.

LA PUNCTUL 
TURISTIC

— Alo, punctul tarisac
I caz ? La telefov BaeM. La 

ora 11 va sosi U damMatxxu- 
tră un gruo d* olari din rațiu
nea Argej. Seara, na altul din 
Craiova. Pregitiți cele necetc- 
re.~ Zilnic, la punctai tvrutic 
amenajat in internatul țcolii 
medii din Biata, toteec ueme-

[ nea țtiri. Grupuri de elevi din 
toatd tara poposesc aici pens-u

o a — doua, aca «arac, ra tre
cere. Ei tist iarimpraeii l« 
gări ic gluâ «nume decraap. 
de eoiețr de scoalÂ dra B-xaz 
Citeva doruutoan ca a eapc 
citate da puao IN de toon P 
o csatiad b cftecpcâ iatoedea- 
uaa prepdnte. Doi piua, pro
fesori din loeoiitote. siaj per- 
manea: la dispariția lor. pn- 
tn a le indica locarue cele 
mai ialeresaaU de rasa:

Un regutne consemaea-â pe 
:oți cei care troc pe aici. Pi» 
acam: peeU o oue de eteri ir» 
Calafat. Brațor. Argeț, Craio- 
ra, Cosutanfa (ă lista poate 
continua), eu foa oaspeți: 
punctului turistic. Tofi au aru: 
la daspărprs numai eucin.'e de 
mulfvmir*. Alte m« de elevi 
din toate regiunile patriei cor 
trec» pe aici aceosrd va
ta ntd.

iNTÎLNIRE
LA LACUL ROȘU

Ctud am ajuns, soarele cobo- 
ra de la amiază. Lacul căpăta 
reflexe arămii, pădurea suna 
înfiorată de zefir

într-o parte, un grup de ti
neri gălăgioși atrăgea atenția. 
X» ne-a fost greu să-i recu- 
soașiern pe studenții Iustitu- 
mlsi de mine din Petroșani. 
Mulși d»n:re ei ne erau cttnoș- 

Wdu. Uid-i pe Rancea 
Gcecrghe, Marca Troian, Stu
pe Petru p Daneia Ion de la 
Facultatea de mine, pe Aeram 
I<m și Nqesct Crittian de la 
eledromecarucă.

După muncă patriotică, 
excurșia e binevemtâ, ne spu
ne torerășul asistent Paul Pâ- 
trsșev. Toți cei M de Kudenn 
au pus umărul ia construirea 
unui nou cămin studențesc.

Pentru aceasta, consiliul a- 
toriaîiei Te-a oferi: studenților

o excursie gratuită. Au vizitat 
pină acum Brașovul și Bica- 
zuL Vor fi, apoi, oaspeții cole
gilor de la CostineșTi, după 
care prin București, Tîrgoviș- 
te, Pitești și Valea Oltului se 
vor înapoia acasă, la Petro
șani.

Drumul spre Bacău l-am fă
cut tot cu studenții din Petro
șani. Pe tot traseul, la micro
fon se cînta, se recita. Cinte- 
cul era preluat de ceilalți și 
întreaga mașină era sediul ve
seliei.

•ir
lată-ne, după o călătorie de 

două zile, din nou pe peronul 
Gării din Bacău. în sălile de 
așteptare, pe peron, aceeași a- 
nimație ca in preajma marilor 
călătorii. Alte grupuri de elevi 
și studenți așteaptă nerăbdă
toare trenurile care să-i poar
te spre farmecul Bicazului, 
spre Ceahlău și Lacul Roșu 
puncte de intersecție pe itine- 
rariul oricărei excursii.



Drumul spre producții
mari de lapte

litri lapte pe cap de vacă fu
rajată. s-a realizat pe primul 
semestru cantitatea de 1470 
de litri. Ce e drept, nu

unile următoare vor intra

■ erma gospodăriei
i noastre dispune in 
[ prezent de 130 de 
I vaci cu lapte, ta- 
i părți te în 12 lo- 
' turi. Majoritatea 
îngrijitorilor, prin

tre care Mogeș Ion, Kramăr 
Gheorghe, Dodoc Iile, Mun- 
teanu Gheorghe, Schech Ion și 
alții sint tlneri.Ei lucrează în
să de mai mulți ani la ferma 
de vaci, iar in acest timp 
și-au însușit bogate cunoștințe 
profesionale pe care acum le 
aplică cu succes în practică. 
Firește, preocuparea lor prin
cipală este obținerea unor 
producții tot mai mari de lap
te. Spre realizarea acestui 
obiectiv au fost îndreptate 
de-a lungul anilor eforturile 
îngrijitorilor, ale conducerii 
gospodăriei.

Ca rezultat, producțiile de 
lapte de la an la an au fost 
tot mai mari. Dacă in I960 se 
realizau doar 1 672 de litri de 
lapte pe cap de vacă furajată, 
in 1961 producția crește la 
2 018 litri, în 1962 la 2 600 li
tri, in 1963 la 2 712 litri iar in 
1964 se prevede, ținînd seama 
de angajamentele îngrijitori
lor și de realizările de pînă a- 
cum, obținerea unei producții 
de 3100 litri de lapte pe cap 
de vacă furajată. Cum au fost 
obținute aceste rezultate 7

Acum patru ani, ferma 
noastră se completase cu nu
meroase vaci din cumpărare 
liberă. Nu le cunoșteam încă

de la început calitățile, cu atit 
mai puțin producțiile. A tr_- 
buit să desfășurăm de-a lungul 
mai multor săptăminl și chiar 
luni o muncă atentă de cerce
tare. Unele vaci dădeau peste 
20 litri de lapte pe zi. altele 
sub 5 litri pe zi. De ce această 
diferență ? Risipeam nutrețul 
și munca pe niște animale in
capabile de o producte cores
punzătoare? Mulgătorii și-au 
propus să facă-, ordine.

Fiecare vacă a fost supusă 
unei încercări pentru a i se 
putea vedea producția maxi
mă. încercarea s-a făcut prir.- 
tr-un supliment de furaje 
timp de 10 ziie. Astfel, pe lin
gă rația obișnuită de 5 kg fin, 
10 kg siloz, 5 kg sfeclă. 1 kg 
tărițe. s-au mai adăugat zilnic 
ca supliment 5 kg de tărițe. 
Rezultatul acestei încercări a 
fost interesant. Iată cîteva 
exemple edificatoare în ce 
privește evoluția producției in 
cele 10 zile: vaca Lidi 62 a 
ajuns de la 12 litri. Ia 20 de 
litri, Lari 38 de la 10 litri la 
15 litri. Bălana 40 de la 10 li
tri la 16 litri etc. Tot atunci 
am constatat că, deși primeau 
aceleași rații, producția va
cii Lari 14 a crescut doar 
de la 3 litri la 4 litri, 
Lera 27 de la 7 la 8 litri. 
Mîndfeana 37 de la 6 la 8 li
tri etc. Erau creșteri minime 
care nu justificau economic 
menținerea acestor animale in 
producție. Ele au fost trecute 
la îngrășat și valorificate pen-

Pentru stimularea îngrijito
rilor — și acesta este un fac
tor esențial in sporirea pro
ducție; — la noi. retribuirea 
se face in funcție de prodnr- 

dențe stricte. După această e- 
vidență se pot urmări ia zi și 
realizările obținute in între
cerea socialistă dintre mulgâ-

în raionul Făurei

In 1944 in raionul Făurei
— regiunea Galați erâu 
electrificate numai două 

comune. Astăzi, numărul co
munelor electrificate a ajuns 
Ia 28, din care 18 sint racor
date la rețeaua de înaltă ten
siune, iar 10 sint deservite de 
micro-ceiîtrale. în trimestrul I 
a.c. s-a electrificat comuna 
O. A. Rosetti, iar la îbrâianu, 
Suțești și Grădiștea, lucrările 
sint în curs de desfășurate.

VERIGA PETRE 
activist

Pentru oțelăriile 
patriei

De la începutul anului și i 
pini in prezent oamenii 
muncii din raionul Fe

tești au trimis Oțelăriilor peste 
700 tone metale vechi, din tare 
180 tone fontă veche. Cele mai 
mari cantități au fost predate ! 
de organizațiile U.T.M. de lă 
G.A.S. Pietroiu, Jegălia, Du- 
dești, Stelnica, Cocargeaua, | 
S.M.T.-urile Fetești, Jegălia și : 
altele. De asemenea, merită j 
evidențiată unitatea de pio
nieri a Scolii medii Fetești, 
care organizează în perma
nență acțiuni de colectare a 
metalelor vechi.

DUMITRU LAURENȚIU 
corespondent voluntar 

București

Gospodarii 
satelor

Locuitorii raionului Titu 
participă cu entuziasm 
la înfrumusețarea și 

buna gospodărire a satelor. De 
la începutul anului și plnâ în 
prezent, au fost amenajate 
spații verzi pe o suprafață de 
180 000 m2, au fost refăcuți șl 
întreținuți 40 km de drumuri, 
s-au construit și s-au renovai 
25 săli de clasă și 3 dispensare.

La aceste lucrări au partici
pat peste 20 000 de tineri și 
vîrstnici. Valoarea economiilor 
realizate se ridică la suma de 
1880 000 lei.

MIHAI ȘEITAN 
profesor

de la care realizăm producții 
bune de lapte.

O aier.tfe deosebită se acor
dă completării in continuare a 
efectivului de vaci cu juninc. 
nrovenite din nrăsila proprie 
Numai in 1963 au intrat in 
producție 24 de vad din pră
sii» proprie, iar in anul acest* 
\-or mai intra incă 30 de ca
pete. în acest scop, îngrijitori; 
noștri acordă cea mai mar* 
atenție caietelor de evidență

Din experiența
G. A. (. Apoldul dc Sm?. 

rawnnl Sebeș
zilnică a laptelui, eie consti
tuind un ghid prețios in se
lecție. Fișele genealogice ale 
fiecărei vaci, completate ope
rativ cu toate datele privind 
producția de lapte, fătările. 
starea sănătății etc, servesc de 
asemenea, cunoașterii perfecte 
a mamei, deci și a urmașei re
ținute.

Odată selecția asigurata, ur
mătorul factor care determină 
producții ridicate este furaja
rea și buna îngrijire a anima
lelor. Din angajamentul luat 
de îngrijitorii noștri în între
cerea socialistă de a obține pe 
gospodărie cantitatea de 3 100

teta folositâ ia iarna
:recutâ : 2 kg coocentraie. 10 
<g sfkxz. 10 kg suculente sau 
borhot, 3 kg fin și 4 kg gro
siere. Furajele au fost admi
nistrate după următorul pro
gram : la orele 5 — concentra
tele. la * — silozul, la 6 finul. 
Ia 14 — grorere’.e la 15 — 
oorbotuL yi la 16 —— finu.. 
Adăpatul intervenea la orele 
8 și 17. Cu ani in urmă, conți
nutul rețetelor de furajare nu 
era așa de variat ca in pre
zent, de aceea ri producția era 
cu mult sub nivelul celei ac
tuale.

în aceste îuai de vară, pro
gramul de grajd începe la 
orele 4. cind vacilor li se dă 
1.5 kg concentrate, după care, 
la orele 5. se scot la pășune, 
piuă la orele 19. Cind pășunea 
devine insuficientă, seara li se 
mai dă un supliment de masă 
verde. Adăpatul se face de 3 
ori pe zL la orele 6. 12, 18 De
sigur. producția de lapte in a- 
ceastă perioadă ar fi și mai 
mare dacă s-ar amenaja o ta
bără de vară pe pășune, mai 
ales că aceasta este la 3,5 km. 
Astfel, animalele sint zilnic 
supuse oboselii unui drum 
dus-întors de 7 km. Pe de altă 
parte, pășunatul nu poate fi 
prelungit după orele 19, cind 
vitele ar paște mai bine pe 
răcoare, pentru că trebuie a- 
duse din vreme la muls.

gnji«e* retribuire
a mulgâtarifor. Toate rât 
probleme de care depinde 
fără indoială creșterea pro
ducției de lapte. Precum păr ,- 
:oare insă ai se pare califica
rea oamemkr Rezultatele 
noastre sint r o consecință a 
aceste; calificări. Toți mulgă
torii au fort cuprinși in anii 
1961 1963 im 1964 ia cursu
rile aootefiniee. Durii încheie
rea cursurilor, pregâtmea pre— 
fetiooală a Incrijttorfter a că
pătat alte forme, nu mai puțin 
interesante : discuta colective 
pe marginea difentetor arti
cole d :n broșuri si reviste de 
specialitate, dm presă, care se 
află in permanență la camera 
îngrijitorului O metodă milă 
pe care o folosim s:nt schim
burile de experiență. Fiecare 
din mulgătorii r.oetri a rial 
cite două zile in GJLC. din 
Clinic și Miercurea, invâțir.a 
de la mulgătorii de acolo 
mai bune metode fo’vFite de 
ei. Aceștia sint pe scurt fac
torii care &u asigurat crește
rea neîntreruptă a producție, 
de lapte. Nu sint lucruri de
osebite. ci fapte obișnuite 
care, cu aten;ie și stănuință- 
se pot aplica oriunde.

ROTH SAMOHA 
secretar al organizației V T M 
din G.A.C. Apoldul de Sus.

raionul Sebeș 
KLUSCH SAMOILA 

brigadier la ferma de reci

i pentru indus' riali zarea lemnului — Blaj. 
Aspect din depozitul de bușteni.

Foto: O. ARCADIE

UNDE
MERGEM

Cinematografe
„LA STRADA" rulează la : 

Patria (orele: 12, 1.4,15; 26,30; 
19; 21,15); Luceafărul (orele : 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30); Me
lodia (orele: 10; 12,15; 14/3°/ 
16,45; x9; 21A5)- //M-AM ÎN
DRĂGOSTIT LA COPENHAGA" 
rulează la Capitol (orele 9'3°' 
11,45; 14; 16,15; 18,45); Feroviar 
(orele : 10; 12,15; 14,30; 17;
19,15; 21,30; Aurora (orele : 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; V/45); A’ 
desgo (orele: 15; 17,' 19; 21. 
„UNDE-I GENERALUL" rulează 
la ; Republica orele : 9,45; 12; 14; 
17; 19; 21,15. „OCOLUL PĂMÎN- 
1’ULUI ÎN 80 DE ZILE" cinema
scop (ambele serii) rulează la 
Tomis (orele : 9/3°;
20,15), Flamura (orele: 9,30; 13; 
16,30; *20). „DOMNUL TOPAZE" 
cinemascop rulează la Carpați 
(orele : 10; 12; 14; 16; 18; 20; 
22), Festival (orele : 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Floreasca (orele : 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele : 9; 
11; 13). „COMOARA DIN INSU
LA DE ARGINT" rulează la Bucu
rești (orele : 9,15; 11,30; 18,45;

I 20), Excelsior (orele 9,45; 12; 
! 14,15; 16,30; 18,45; 2I)/ 8ră“ 
! dina Doina (orele 20,15). „PO- 
î PASUL" rulează Ia Victoria (orele: 

10,30; 12.30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,3d), Miorița (orele: 16; 18,15;

‘ 20,30). „ASASINUL DIN CARTEA 
î DE TELEFON" rulează la Central 
1 (orele: 10; 12; 14; 16; 18; 20)$ 

Popular (orele: 10,30; 15; 17; 19; 
21). COMISARUL" rulează la Lu- 

. mina (orele 9’,11,15; 13,30; 15,45; 
; 18; 20,30), Ciulești (orele: 9; 11; 
j 13>3O* 15/45; *8; zo>x5), Grivița 
, (orele 10; 12.15; 16; 18,15; 20,30). 

„SĂPTAMÎNA FILMULUI ROMÎ- 
NESC DE COMEDIE" rulează la 

: Union (orele: 16; 18,15; 20,30). 
. ..LUMEA COMICA A LUI HA

ROLD LLOYD" rulează la Cultu- 
: ral (orele: 15; 17; 19; 21), Dru

mul Sării (orele: 16; 18; 20) „FE

Institutul pedagogic de 3 ani din Bacău

DIN POȘTA DE IERI
Peste 100.000 de vizitatori

Organizată încă 
din anul tre
cut in sala 

Palatului Culturii 
din orașul Ploiești, 
expoziția de cea
suri a căpătat la 
cererea publicului 
vizitator, un carac
ter permanent. O- 
biectele expuse. 
— ceasuri datînd 
din secolele XV— 
XIX, au atras un 
mare număr de vi
zitatori. Se pot ve

dea aici pendule 
executate de meș
teșugarii din Tran
silvania din secolul 
al XVIII-lea, un 
ceas solar cu busolă, 
un ceas care se în
toarce o dată la 365 
de zile, ceas chine
zesc și multe alte 
tipuri vechi de cea
sornice.

Aceste ceasorni
ce executate cu 
sute de ani în ur

mă, funcționează și

în prezent. Deose
bit de interesant 
este ceasul care a- 
rată în același timp 
ora, minutul, secun
da în 11 limbi de 
pe glob.

De la deschidere 
și pînă acum nu
mărul vizitatorilor 
la această expoziție 
depășește cifra de 
100 000.

DUMITRESCU ION 
operator chimist

Zile de vacanță
La Soveja — raionul Pan- 

ciu — s-a deschis in a- 
ceastă vară o tabără 

pentru elevi. Aici se află 250 
de elevi din școlile medii și 
profesionale din regiunea Ga
lați. Pentru ei se organizează 
zilnic excursii la Poiana Un- 
chiașului, Cascada Putnei, mî- 
năstirea Soveja și pe cărările 
munților Vrancei.

Elevii participă la desfășura
rea unor interesante con
cursuri literare, distractive și 
sportive.

Clubul este dotat cu mate
riale sportive iar biblioteca 
pune la îndemîna elevilor pes
te 3 000 de volume.

GH. VLADA U 
corespondent voluntar

SĂ
Printre cei 11 700 de tmtri 

intelectuali care și-au încheiat 
anul acesta studiile in institu
tele de învățămînt superior din 
țara noastră și se îndreaptă 
acum spre uzine, unități agr- 
cole socialiste, instituții de 
cultură, sănătate, învățăminte 
se află și 132 absolvenți ai In
stitutului pedagogic de 3 an; 
din Bacău. Ei au crescut și s-au 
dezvoltat odată Cu institutul, 
reprezentînd prima promoție de 
studenți băcăoani, prima pro
moție de cadre didactice pre
gătite în acest tînăr centru u- 
ni versitar. înființat in 1961. 
prin grija partidului și statului 
nostru, Institutul pedagogic din 
Bacău a cunoscut în acești ani 
o puternică dezvoltare : i-a fost 
creată o bază materială co
respunzătoare construindu-se 
clădiri pentru sălile de cursuri 
și seminarii, laboratoare, un 
modern complex social studen
țesc. Pînă acum, institutul a 
funcționat~ cu trei facultăți: 
matematică, filologie și științe 
naturale și agricole. Din toam
na acestui an, i se vor mai a- 
dăuga încă două facultăți: 
iștorie-geografie și educație fi
zică. Institutul are perspectiva 
să-și mărească profilul iii vii
tor, cuprinzînd mai multe fa
cultăți, astfel incit să poată 
pregăti profesori pentru toate 
disciplinele care se predau în 
școala de 8 ani.

Bucurindu-se de atenția or
ganelor de partid și de stat s-a 
putut asigura fiecărei facultăți 
si catedre cadrele didactice ne
cesare care se ocupă cu com
petență și entuziasm de buna 
pregătire profesională a stu
denților.

Studenților institutului nos
tru li s-au asigurat condiții de 
viață dintre cele mai bune: că
minul, dat în folosință în anul 
1962, adăpostește circa 340 
studenți; cîteva sute de stu
denți servesc masa în moderna 
cantină inaugurată anul aces
ta. Ei au condiții optime de 
studiu în sălile confortabile de

Cronica literară

ÎNVĂȚĂM ?
9

lectură existente In institut și 
la cămin. Iar timpul liber și-1 
pot folosi in mod agreabil și 
instinctiv ia clubul studențesc, 
bogat încastrat. Studenții fac 
excursii didactico-științifice în 
țară, cunoscind astfel marile 
realizări economice si sociale

• Institutul 
pedagogic 
din Pitești

ale poporului nostru, viitoarele 
lor locuri de muncă.

Prima promoție de absol
venți va pune — sperăm — 
bazele bunului renume al insti
tutului în școlile de 8 ani din 
satele regiunii. Așteptăm ca 
acest bun renume să fie men
ținut an de an de fiecare nouă 
promoție de studenți care va 
urma institutul.

V. RADUUAN 
decan al Facultăților de iilolo- 
gie și matematică — Institutul 
pedagogic de 3 ani — Bacău

★
în orașul Pitești, deasupra 

terasei superioare a Argeșului, 
intr-un cadru pitoresc, se

înaltă impunătoarea clădire a 
institutului pedagogic de 3 ani. 
Aici, un colectiv de 50 de pro
fesori și asistenți pregătesc cu 
multă dragoste și pricepere vii
torii profesori care vor preda 
In școlile din satele și comune
le regiunii Argeș.

L-am rugat pe tov. Mocartu 
Marin, prorectorul institutului 
sâ ne vorbească despre viața 
acestui institui.

— Sintem printre cele mai 
tinere institute de învățămînt 
superior din țară — împlinim 
curînd doi ani de existență. în 
cele trei facultăți: filologie, 
matematică și știinte naturale 
se pregătesc cadre didactice 
califica ie pentru școlile de 8 
ani. în acest scop, încă de la 
început s-au asigurat studenți
lor condiții cit mai bune de 
muncă și de viață, iar bazei di- 
dactico-științiiică se îmbogă
țește continuu. Cursurile se 
desfășoară într-un local cu 12 
săli de curs și seminarif. Cele 
10 laboratoare sînt înzestrate 
cu întreaga aparatură și mate
rialul didactic necesar desfă
șurării demonstrațiilor și lec
țiilor practice la un nivel su
perior. In laboratoarele de chi
mie, naturale, geologie, Ia fie
care masă este montat un mi
croscop. Avem sute de colec
ții de plante, insecte, roci, plan
șe, grafice, hărți, schițe, orga
nizate în fiecare laborator 
după planuri sistematice, știin
țifice. La bibliotecă, înzestrată 
cu o spațioasă sală de lectură, 
de pe acum s-au adunat 10 000 
de volume, iar studenții găsesc, 
pe lingă cărțile de literatură, 
romină și universală, manuale 
și cursuri tipărite. Acum, la 
cămin locuiesc 250 de studenți, 
iar peste un an vor primi în 
dar un nou cămin modern, cu 
400 de locuri.

Un loc însemnat îl ocupă în 
preocupările studenților, vizi
tele și excursiile în regiune și 
prin țară. Nu există student să 
nu ii iost într-un an în cel 
puțin două excursii.

AURELIA POPESCU 
corespondentul „Sein teii tine- 
retuluF pentru regiunea Argeș

RIGA DE AUR" rulează la In- 
j frățirea între popoare (orele: io; 
. 16; 18,15; 20, JO) uKOZARA" 
' rulează la Bucegi (orele : 10; 
1 12/30; 15/JO; 18); Ferentari

(orele : 15,30; 18,20; 20,30).
„DOI COLONEI “ rulează la Da- 

• cia: (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19;
■ 21), Cosmos (orele: 16; 18; 20).

„CEI PATRU CĂLUGĂRI" rulează 
laBuzești (orele: 15; 17,15; 19,30). 

. „ÎNDRĂGOSTITUL" rulează la 
i Unirea (orele 16; 18,15). „CLU

BUL CAVALERILOR" rulează la 
; Flacăra (orele 16,30; 18,30, 20,30), 
: „DOMNIȘOARA... BARBA ALBA- 
! STRÂ" rulează la Vitan (orele : 
; 16;.18; 20). „FRAȚII CORSI-

CANI" cinemascop rulează la
■ Munca (orele: 14,30; 16,45; ^9; 
’ 21,15), Progresul (orele: 14,45; 
1 16^5; 19; 21,15); „AVENTURILE

UNUI TÎNĂR" - cinemascop
, rulează la Crîngași (orele: 15; 

18; zi) Colentina (orele; 14; 17;
20) „CEI TREI MUȘCHETARI" 

; cinemascop rulează la Arta (orele:
15; 19,30), Volga (orele: io;
13,30) „LUMEA MARE A CELOR 
MICI" — rulează Ia Doina (orele: 
11,30; 14,30; 16,30 18,30; 20,30). 
SLUJNICA" rulează Ia Volga 
(orele: 16,30; 18,30; 20,30) Raho
va (orele : 16; 18,15) ,.ALO, 
AȚI GREȘIT NUMĂRUL" ! ru
lează la Moșilor (orele 16; 
18; 20,15). „fata DIN CA-

j SA ROȘIE'1 rulează la Viitorul
(orele; 16; 18,15; 20,30). „SE- 
HERAZADA" cinemascop rulează 
Ia Modern (orele: 10,15; 12,30; 
15; 17,30; 20). „CUBA '58" ru
lează Ia Lira (orele: 15,30; 18). 
„CERUL ȘI MOCIRLA" rulează 
Ia Cotroceni (orele: 16; 18; 20). 
„OMUL DIN FOTOGRAFIE" ru- 

i lează la Pacea (orele: 16; 18; 20).

ÎN CURÎND
PE ECRANE

„VIAȚA
PARTICULARA

Anotimpul simbolic in care 
se desfășoară traiectoria des
tinelor acestui roman este tra*- 
versat de un aer încărcat, bi
ciuit de ploi năprasnice care 
aprind în suflete grădini ame
țitoare, învăpăiate de arșiță. 
Planul simbolic al cărții se 
susține pe capacitatea acestui 
înzestrat prozator de a sesiza 
natura poetică a personajelor 
sale, înclinația acestora de a 
construi adevărate viziuni li
rice. Pe toată întinderea pri
mului volum remarcabilă e 
tocmai neobișnuita capacitate 
a eroilor de a trăi adine mo
mente tulburătoare ale exis
tenței lor. ca dragostea, bucu
ria împlinirilor ori tristețea 
sfîșietoare a neînțelegerii. Din 
acest punct de vedere, al pla
nului afectiv pe care se înte
meiază romanul, critica a pu
tut, în general să demonstre
ze viabilitatea șj autenticita
tea sa umană.

Romanul este inspirat din 
viața gospodăriei colective din 
Păușești. Desfășurarea epica 
înregistrează aspecte comune 
din activitatea oamenilor, •»u- 
ține pentru a fi o monografie 
a satului contemporan dar 
care, prin rezonanță concretă 
in gindirea oamenilor capătă 
semnificație pregnantă. Așa. 
de exemplu, cea mai mare 
parte a volumului pune în 
discuție fraudele de la ferma 
piscicolă a gospodăriei și, Ia 
un moment dat, în jurul a- 
cestei chestiuni gravitează în
treaga desfășurare a eroilor. 
De altfel, cele cîteva pretexte 
epice ale romanului au tocmai 
acest rol de a fixa atitudini, 
de a marca prin reacția față 
de ele, universul moral al per
sonajelor. Astfel incit, dacă 
există o anume suspensie a 
momentelor, o nerezolvare a

dilemelor epice (cine fură?, 
cine a ucis?, de ce se sinucide 
Aurica? etc.) scriitorul, cre
dem, n-a urmărit deloc să fas
cineze lectorul, să-i satisfacă 
așa-zisa sete de acțiune. în
trebările pe care sigur că ci
titorul și le pune dau însă su
gestia subtilă, a caracterului 
ipotetic al întâmplărilor. Acea
stă tehnică, mimînd cu bună 
știință o schemă, are avantajul, 
bine speculat de scriitor, că 
lasă să se vadă opinia satului, 
respectiv a eroilor cărții, față 
de autorii presupuși ori bănu- 
iți de-a dreptul ai unui act sau 
altul. Abia în momentul în

Macedon, scriitorul relevă as
cendentul moral al majorității 
colectiviștilor asupra acelora, 
urmărind să demonstreze nu 
doar conflicte personale dar 
mai cu seamă să extragă cu 
precizie semnificația lor socia
lă. E puternică senzația de 
continuă mărginire a cîmpului 
de acțiune și influență de 
care mai dispun caracterele 
egoiste, acaparatoare. Procesul 
e văzut din interior, prin se
sizarea neînțelegerilor cres- 
cînde între abilul Luncan și 
ginerele său Frumosu, între a- 
cesta și Arghir ș.a.m.d., în 
timp ce e sensibilă creșterea 
comunității spirituale a masei 
colectiviștilor. Miezul dezba
terii. pornită de la astfel de 
premize concrete propune a- 
tenției procesul unei autentice 
purificări a caracterelor. De

mijloace sensibil superioare. 
Ar fi, apoi, de amintit ampla 
scriere a lui I. Lăncrănjan 
care, și el, urmărește în ter
menii dramei un proces de pu
rificare morală, autenticizînd 
procesul prin chiar confesia 
■— fluviu). Sesizînd un aspect 
esențial în viața satului con
temporan — dezvoltarea unei 
conștiințe superioare a omu
lui — romanul întreprinde o 
analiză minuțioasă a valorilor 
prieteniei, sincerității, încre
derii, ca drepturi inalienabile 
și întemeiate obiectiv pe o 
nouă structură socială. Proble
ma depășește cadrul în care e 
pusă dar nu atinge adincimea 
posibilă. Eroi ca Vică, tînărul 
președinte al gospodăriei, Gică 
Brandemburg, Aurica, tot mai 
mult Geacără, și alții au un 
fond de mare noblețe, în vir

time. Iubește cu o tandrețe 
inexprimabilă. Romanul nu 
se sprijină însă pe un 
erou. Există cîteva valori 
etice pentru descoperirea și 
consolidarea cărora se chel
tuiesc, cu îndreptățire ab
solută, energii, se întreprind 
abile incursiuni psihologice, se 
fac demonstrații, tăioase ori 
pline de afecțiune. Din acest 
punct de vedere cel mai mare 
interes stîrnește un erou ca 
Macedon, fire oscilantă. închi
să, capricioasă. Reconstituind 
destinul altui personaj, al lui 
Geacără, el traversează tăcut 
ori disimulat, un drum spre 
încrederea în oameni, în ac
țiunile cărora vede, un timp, 
abile planuri de ascundere ori 
de parvenire. E neîncrezător 
chiar și în buna credință a in-

obscurele și măruntele lui spe
culații egoiste abia cind lec
ția lui Vică, ori a lui Geacără. 
îl convinge să vorbească și să 
gindească ținînd seama nu nu
mai de interesele lui ori de bă
nuieli subiective, arbitrare. îr. 
cazul său premiza încrederii, 
a prieteniei va fi curajul re
plicii directe, adresată nu unor 
simboluri ci oamenilor pe care 
acestea îi reprezintă (Luncan. 
ginerele acestuia. Teofil Fru- 
mosu ș.a.).

Prin asemenea incursiuni ir. 
psihologia eroilor autorul a- 
rată virtuți de fin analist, re- 
întîlnite în cazul demonstrări: 
complexelor familiei Bran- 
demburgilor. și mai cu seamă 
în explorarea universului a- 
fectiv al celui mai mic dintre 
frați, Gică Brandemburg. See-

„Vara oltenilor“ de D. R. Popescu
care un erou are o părere, 
emite o ipoteză, scriitorul îl 
urmărește analitic, îl obligă, 
am zice, să se destăinuie. Are 
loc, astfel, o amplă confrun
tare de Caractere, unele avan
sate, altele într-un dificil pro
ces de restructurare.

Evoluția gîndirii eroilor tin
de spre închegarea unei soli
darități de opinie a tuturor 
colectiviștilor, situație care 
pune în absolută inferioritate 
morală, și practică, încercări
le de subminare a demnității 
și prestigiului unora. încercă
rile de acest fel (ale grupului 
Luncan-Frumosu) se lovesc 
necruțător de riposta unei a- 
semenea opinii colective evo- 
luînd spre întărirea maximă. 
Este demn de remarcat faptul 
Că, în condițiile desprinderii 
din individualism a unor oa
meni ca Geacără, ori mai ales

aici încolo tema implicită a 
romanului e consolidarea prie
teniei, a relațiilor întemeiate 
pe încredere și evident, since
ritate. Pledoarie pentru sin
ceritate fac aproape toate per
sonajele, iar amplul colocviu 
la care participă ne indică 
mai pregnant că avem de-a 
face în fond cu un roman- 
dramă, în care nu rezolvarea 
„cazului" epic interesează ci 
atitudinea față de el, aceasta 
orientînd analiza fiecărui erou 
intr-o direcție fertilă. De aici 
izvorăște perfecta adecvare a 
modalității — larga confesiu
ne a fiecărui erou — la tema 
romanului (nici Marin Preda, 
în „Risipitorii** nu procedează, 
în ansamblu, altfel, numai că 
acesta dezbate o temă asemă
nătoare în alți termeni în alt 
mediu uman, la altă tempera
tură, mai detașat de eroi, și cu

tutea căruia întîmpină toate 
împrejurările. Problema e cum 
acționează oameni ca ei față 
de neîncredere, nesinceritate. 
urîțenie sufletească. Investiți 
cu anume calități pedagorice. 
ne gîndim mai ales la Vică 
și Geacără, propria lor perso
nalitate devine la un moment 
dat neinteresantă, ba chiar su
mară pentru că, intuitivi, des
coperă repede defectele alto
ra acționînd mereu în aceeași 
direcție. Cel mai mult suferă 
din această cauză un perso
naj ca Vică. învăluit mereu 
într-un aer umbros eroul n-are. 
în ciuda prezenței statornice in 
comentariile celorlalți, sufi
cientă forță, fiind — de ce? — 
doar implicat în ipotezele al
tora. El nu e în centrul dezba
terii pe tema amintită și are 
o singură latură viabilă: mare 
afectivitate în raporturile in-

vestigațiilor lui Geacără — cu 
care fusese prieten — in in
tenția lui sinceră de a-și pre
da cererea de intrare in partid. 
Punctul de vedere al eroului 
e, în momentul cind intră în 
scenă, individualist. Nu reu
șește. nici nu e în stare dec- 
camdată. să privească și să în
drăznească dincolo de eL E 
un himeric, în felul său. în
drăznește o răfuială doar cu 
oamenii de lut sau de zăpadă, 
pe care-i construiește la el în 
ogradă și apoi ii biciuiește ori 
îi pune la topit. Om ale cărri 
..date" nu presupuneau o evo
luție diferită de a Brandem- 
burgilor. de exemplu, acesta a 
rămas în urmă, vâzind răsări
tul soarelui doar in propria-1 
bătătură. Himeric, circum
spect, năzuros din prudență, 
Macedon începe să renunțe la

nele de dragoste, îndeosebi, 
sînt admirabile, ca și, in ge
neral, tulburătoarele sinceri
tăți ale eroului. Fondul de 
candoare juvenilă, de visare 
senină i se potrivește, ca și 
încordata seriozitate în fata 
evenimentelor grave. Sint tră
sături reliefate cu mijloace de 
autentică poezie, atmosfera se 
sprijină în cîteva rinduri pe 
simboluri, metafore, viziuni- în 
cazul acestui erou sugestia 
candorii e poetică și nu se în
temeiază pe observație direc
tă. Dar scriitorul nu-și ur
mărește diferențiat eroii. Pen
tru că nu tuturor li se potri
vește o asemenea manieră de 
individualizare și cu cît eroi 
ca Vică, Macedon, Geacără, 
Print, Ș-a. sînt mai necesari 
epicii, desfășurării dezbaterii

propuse, cu atit metaforismul 
e mai gratuit, simplificator în 
ultima instanță. Aici sesizăm 
eroarea de viziune a roman
cierului. In bună măsură el 
înlocuiește observația cu me
tafora, simbolul, visul, în ge
neral cu alegoria, reducînd in
dividualități deosebite la re
acțiile uneia singure. (Eroii 
sînt purtătorii unor probleme 
autentice numai că reacțiile 
individuale la ele sînt cam 
stereotipe, scriitorul bănuindu- 
se mai mult decit trebuie în 
spatele fiecăruia). Maniera, 
potrivită adolescentului Gică 
Brandemburg e stridentă 
la Macedon (răfuiala acestuia 
cu oameni de zăpadă e o ilu
strare simplistă a unei psiho
logii destul de complicate). Nu 
mai vorbim de faptul că lim
bajul foarte colorat al eroilor, 
autentic într-un plan generic, 
nu urmărește o individualizare 
anume a fiecăruia. Pitorescul 
e autentic dar gratuit.

Iată cîteva erori care-și au 
izvorul în fond în niște cali
tăți ale prozei luj D. R. Po
pescu de pînă la acest roman. 
Metafora și viziunea poetică 
fac farmecul multor povestiri 
?i nuvele ale sale pentru că 
observația pătrunzătoare, di
rectă. le întărea, dîndu-le o 
justificare. în „Vara oltenilor", 
roman care nu-și propune 
doar simpla reflectare a unor 
condiții concrete de viață ci și 
o temă umană de interes ca
pital, profunzimea dezbaterii 
e diminuată pe alocuri de sti
lul ei. A vorbi de puterea de 
reconstituire ori de senzația 
vieții în afara unor eroi dis
tincți, puternic individualizați, 
e lipsit de sens.

Unor asemenea inconsecven
țe nu le sînt datoare toate per
sonajele cărții și e de așteptat 
îndreptarea lor în volumul ur
mător.

C. STĂNESCU

CunoscuțU actori Brigitte 
Bardot și Marcello Mastro- 
ianni într-o producție fran
ceză „Viața particulară,".

Regia aparține lui Louis 
Mabie care semnează și 
scenariul, alături de L P. 
Rappeneau și J. Ferry.

„ÎMPUȘCATURI 
ÎN CEAȚA

Regizorii A. Bobrovski și 
A. Serii au realizat în stu
dioul „Mosfilm" filmul de 
aventuri „împușcături în 
ceață".

Bobrovski a mai fost pre
zent pe ecranele noastre cu 
filmul „Mumu".

în rolurile principale : M. 
Krasnopolski și L. Skirda.

i



In Comitetul 

celor 18 state 

pentru dezarmare

GENEVA 23 (Agerpres). — 
La Geneva a avut loc joi cea 
de-a 201-a ședință a Conferin
ței Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, prezidată 
de Semion Țarapkin, șeful de
legației sovietice. Ședința a 
fost consacrată examinării 
problemei preîntîmpinării di
seminării armei nucleare. Re
prezentantul Bulgariei, Luka- 
nov a declarat că planurile de 
creare a forțelor multilaterale 
N.A.T.O. sînt incompatibile 
cu sarcina preîntîmpinării 
răspîndirii armei nucleare. In 
aceeași ordine de idei, Țarap
kin, a atras atenția comitetu
lui asupra faptului că aproa
pe jumătate din țările mem
bre ale pactului N.A.T.O. au 
refuzat să participe la crearea 
forțelor nucleare multilaterale 
N.A.T.O.

Delegatul Mexicului, Gomez 
Robledo a invitat delegațiile 
occidentale să țină cont de 
punctele de vedere ale țărilor 
socialiste în această chestiu
ne. Guvernul Mexicului, a 
subliniat el, insistă pentru 
distrugerea armei nucleare și 
pentru folosirea energiei ato
mice, exclusiv în scopuri paș
nice. El a declarat, de aseme
nea, că în nici un caz nu tre
buie lărgit grupul țărilor care 
posedă arma nucleară. „In ce 
privește Canada, a decla
rat reprezentantul canadian, 
Burns, ea va renunța solemn 
la obținerea de arme atomice".

Reprezentantul S.U.A., Tim
berlake s-a pronunțat din nou 
în sprijinul proiectului de 
creare a acestor forțe, iar de
legatul britanic, Thomas, a 
spus că țara sa nu dorește 
răspîndirea armei nucleare, 
susținînd însă, că forțele nu
cleare multilaterale N.A.T.O. 
nu ar duce la diseminarea a- 
cestor arme.

Acord comercial 
polono-vest-german 

BONN. — Agenția PAP. 
anunță că la Bonn a fost 
semnat primul protocol supli
mentar Ia acordul comercial 
pe termen lung intre Polonia 
și R.F.G. Protocolul, valabil 
pe anii 1964—1965, prevede o 
creștere a schimbului de 
mărfuri din partea ambelor 
părți (export și import) cu 
cca. 70 milioane mărci, adică 
o creștere cu 25 la sută a 
schimburilor față de 1963.

★

ALGER. — La Alger a fost 
semnat la 22 iulie un acord cu 
privire la colaborarea științifico- 
culturală dintre Polonia și Algeria. 
Acordul prevede un schimb larg 
de informații în domeniul artei, 
culturii, învățămîntului și spor
tului, precum și schimburi de 
delegații și programe științifico- 
culturale.

FINAL
In sunetele trompetelor șitn 

aplauzele participanților, sîm- 
bătă seara Festivalul de la 
Karlovy Vary a luat sfîrșii. 
Această manifestare a consti
tuit o rodnică și interesantă 
confruntare de opere, — cite- 
va avînd un înalt nivel artis
tic —, de stiluri și tendințe di
ferite. De o largă participare 
s-au bucurat Simpozionul ti
nerelor cinematografii din A- 
frica, Asia și America Latină, 
cit și tradiționala Tribună Li
bera. Tratînd o temă netă și 
concretă : „încotro se îndreap
tă filmul în 1964?“, această 
tribună a prilejuit numeroa
se schimburi de opinii privind 
probleme dintre cele mai ar
zătoare ale filmului actual ca: 
responsabilitatea cineastului 
față de societate, conceptul de 
„film modern1', raportul crea
torilor și pedagogilor față de 
tineret etc. Multe dezbateri 
au suscitat și unele din fil
mele prezentate în competiție. 
Cel mai mult discutat a fost 
însă un film în afara con
cursului „America, America* 
al cunoscutului regizor ame
rican Elia Kazan. Avînd pu
ternice elemente autobiogra
fice, această epopee poate fi 
considerată într-o oarecare 
măsură ca o profesie de cre
dință a realizatorului în via
ță, în aspirația omului spre un 
ideal de libertate. Pe lingă 
latura sa profund umană și 
socială, filmul lui Kazan im
presionează prin extraordi
nara realizare a atmosferei de 
Orient Mijlociu de la sfirșitul 
veacului trecut, prin frumuse
țea imaginii, și mai ales prin- 
tr-o distribuție aleasă și con
dusă magistral.

In ultima seară a Festivalu
lui a fost anunțat mult aștep-

LA UNIVERSITATEA COLUMBIA DIN NEW YORK

Deschiderea expoziției
„Arhitectura in

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, la New 
York în rotonda Universități 
Columbia, s-a deschis expozi
ția „Arhitectura în Republica 
Populară Romină'.

La deschiderea expoziției au 
participat reprezentanți ai De
partamentului de Stat și ai in
stituțiilor din New York, per
sonalități din Secretar ic:u.’ 
O.N.U., diplomați străini acre
ditați la O.N.U., proiesori ți 
studenți ai Universității Co
lumbia, personalități din dome
niul artei și culturii, ziariști.

Stevene Ruddy, directorul 
executiv al Oficiului pentru 
problemele culturale ale orașu
lui New York, reprerentindu-.’ 
pe primarul orașului New York, 
a mulțumit pentru faptul ci se 
oferă locuitorilor New Yor.k- 
ului prilejul de a vedea Qcecs- 
tă interesantă expoziție ți de a

R. P. Romînă“
cunoaște realizările poporului 
romln.

în încheiere a vorbit Petre 
Bălăceanu, ambasadorul R. P. 
Romi ne în S.U.A., care a ară
ta! că prin această expoziție, 
organizată în cadrul aranjamen
tului cultural dintre cele două 
țări, poporul romîn are ocazia 
să prezinte poporului ameri
can munca sa constructivă, rea
lizările și năzuințele sale paș
nice. Vorbitorul a apreciat ex
poziția ca un nou prilej de mai 
bună cunoaștere ți înțelegere 
Intre cele două popoare, expri- 
aindu-ți speranța că și in vii
tor vor avea loc astfel de ma
nifestări. In încheiere, ambesz- 
dorul a citit mesajul președin
telui Consilruku de Stat al R-P- 
Ro&ine. Gheorghe Gheorghn*- 
Dej, adresa! poporului asseri- 
caa C3 ocazia prezea/ării acet
ici expczițîi.

Exter.- :uel Fajardo" din Cuba

Situația

din provincia Kivu

In legătură
cu problema cipriotă

NICOSIA 23 (Agerpres). — 
Miercuri după-amiază. forțe 
militare ale ciprioților turci au 
ocupat pe neașteptate o noua 
poziție în fața satului Hamid 
Menderes, in ciuda rezistenței 
opuse de un grup de ciprioți 
greci, aflați la mai puțin <ie 
200 m în fața acestei poziții. 
Aici a avut loc un schimb de 
focuri, care era pe punctul de 
a se extinde. Pentru a pre
veni această situație, o patrulă 
finlandeza din unitățile forței 
O.N.U. s-a interpus intre cele 
două grupuri, ducînd în ace
lași timp tratative cu cipnoții 
turci pentru a se retrage de pe 
noua poziție. întrucît forțele 
ciprioților turci au refuzat să 
se retragă, iar cipnoții greci 
au declarat că sînt hotâriți să 
ocupe satul chiar prin forță, 
comandamentul forțelor O.N.U. 
a ordonat detașamentului fin
landez să părăsească această 
poziție periculoasă și să se re
tragă in satul Hamid Mende
res pentru a proteja populația 
civilă.

Generalul Ted’ey, coman
dantul unităților canadiene 
ale trupelor OJf.U 
sat la fața locului.

CAIRO a €
Mimstrul afaceriior cTtezzc a. 
Ciprului, Spyros Kypcnanu. 
care se află in preaent Ia Cfc- 
ro, a declarat intr-un interviu 
acordat agenției M-E.N. că an
ce forma de împărțire a Cipru
lui este inacceptabilă pentr. 
guvemul și poporul epria*_ 
Cipru, a sublinia: el, înșiră a- 
supra obținerii -ndependeme: 
depline, fără nxn un amerce 
din afară. Problema dpnoii a 
spus el. in continuare, poc> * 
rezolvată numai in cadrul Or
ganizației Nati 
pe baza prin.
OK.U.

Pc:r;v.: AtaBOMBl
Press, la Cairo, Kypnam; a 
stabilit contacte cu cccducăio- 
rii unui număr de țâr. afnea- 
ne participante la ceefermța 
șefilor de state de la Cama

La 24 iulie nvrtisu-ul de ex
terne cipriot va la Ate~a

LA KARLOVA

Corespondență 
pentru „Scinteia 

tineretului"

ea

\oi măsuri de persecutare 
a presei in Rhodesia de sud

I 
I 
I
I

Răsfoind
presa străină

LEOPOLDVILLE. — Pilotul 
unui avion care a zburat joi 
deasupra localității Kindu, ca
pitala provinciei Maniema, a 
confirmat într-o declarație făr 
cută la Bukavu, capitala pro
vinciei Kivu, că localitatea 
Kindu se află sub controlul 
trupelor răsculate. El a con
firmat, de asemenea, că deta
șamentele de răsculați dețin 
controlul asupra a mai bine 
de jumătate din provincia 
Kivu. Aeroportul din Kindu 
este închis. Răsculații, potrivit 
relatărilor corespondenților a- 
gențiilor occidentale de presă, 
sînt pe cale să preia controlul 
asupra altor localități. Nume
roși cetățeni de origină euro
peană se evacuează din ora
șele Kalima și Punia, situate 
nu departe de Kindu.

Agenția France Presse a- 
nunță că primul ministru con- 
golez, Moise Chombe, a sosit 
la Bukavu, capitala provinciei 
Kivu, după o escală la Bu
jumbura (Burundi). La Buka
vu, Chombe a început convor
birile cu autoritățile provin
ciale. El intenționează, de alt
fel, ca în ( 
viitoare să viziteze ___
vinciile congoleze.

Agenția Reuter relevă că în 
scurta escală la Bujumbura, 
Chombe a avut o întrevedere 
„foarte utilă" cu B. Focas, 
unul din conducătorii detașa
mentelor de răsculați d'n Con
go de răsărit. La sfîrșitul în
trevederii, amîndoi au decla
rat corespondentului agenției 
Reuter, că în viitor vor avea 
loc noi întrevederi între șeful 
guvernului congolez și repre
zentanții forțelor patriotice. 
Deși convorbirile au fost se
crete, agenția Reuter relevă, 
din surse bine informate, că 
Focas i-a prezentat lui Chom
be mai 1
a accepta un acord cu guver
nul central congolez.

Candidatura lui Coldwater

I 
I I 
I 
I 
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Ican și 

locuită

înționeaza, ae an- .
cursul săptămînii I 

viziteze toate pro- QI Ni

Ila o largă 
politice din

Ifost vizibile chiar în ultima săp- 
tămînă. Este vorba, printre altele, 

I.... ... ..
I 

I
-a prezentat lui Chom- - 
multe condiții pentru I 

ifn «ar» □nnrrl nu ffiixrar. ®

I
DE TOATE I

Autoritățile sud-rhodesiene 
2u mientat acțiune judiciară 
lapotriva marelui ziar „Chro- 
mr'e'. care apare la Bu- 
IzTrayo. pentru faptul că aces
ta ar fi publicat o serie de 
maîertale in care cerea crea
rea unui guvern care să re- 
prezinte majoritatea popu- 
-Tttei africane. După cum se 
Fae, guvernul Smith se pro- 
nurtâ pentru acordarea in- 
eepenefenței Rhodesiei de sud 
x cmdtțale menținerii domi- 
nauei minorității albe, fapt 
sare a provocat nemulțumiri 

șt in rindurile presei 
^cccrvemamer. taie.

ăptămîna care a tre
cut de la alegerea 
candidatului repu
blican în cadrul con
venției de la San 
Francisco a îngăduit

e observatorilor să în
țeleagă principalul fenomen pe 
care îl inaugurează în viața po
litică americană desemnarea lui 
Goldwater ca pretendent la pre
ședinția Statelor Unite. Nu este 
vorba numai despre caracterul 
programului preconizat de el. 
Comentatorii americani și nume
roșii observatori din S.U.A. și din 
străinătate ai campaniei electo
rale americane atrag atenția asu
pra fenomenului de polarizare a 
întregii vieți politice americane 
în urma acestui eveniment. Cu 
alte cuvinte, limita tradițional 
existentă între partidul republi- 

partidul democrat este în- 
i cu o delimitare între for

țele extremiste din ambele parti
de și forțele mai moderate din 
rîndul republicanilor și democra
ților. „Are loc o mare schimbare 

• scrie revista americană U. S. 
News and World Report — 
— schimbare care ar putea să ducă 

realiniere a forțelor 
1 S.U.A.".

Semnele acestei schimbări au

de sprijinul fățiș pe care o serie 
de politicieni extremiști din par
tidul democrat îl acordă partidu
lui republican. De pildă, Otto 
Passman, reprezentant democrat, 
a anunțat săptămîna aceasta că 
mai mult decît probabil nu va 
participa la convenția partidului 
democrat care va avea loc la sfîr
șitul lunii august, relevînd în 
schimb sprijinul pe care îl acordă 
politicii lui Goldwater. Fostul gu
vernator democrat al statului Mis
sissippi, Rose Bamett, celebru 
pentru opoziția față de integrarea 
în școli, a declarat că el va vota 
în favoarea lui Goldwater și îm
potriva președintelui Johnson.

Un alt fapt, la fel de semnifi
cativ, îl constituie declarația fă
cută de actualul guvernator din 

I Alabama, George Wallace, (demo
crat) că nu va candida în cadrul 
convenției democrate pentru de
semnarea sa ca președinte „Aceas
tă hotărîre este de natură să în
tărească șansele senatorului Gold
water la alegerile din noiembrie" 
(FRANCE PRESSE). Explicația este 
foarte simpla: Wallace reprezintă 
cercurile extremiste, sudiste din 
partidul democrat, care se opun 
în egala măsură ca și extremiștii 
republicani aplicării legii dreptu
rilor civile. Iată deci de ce zia
riștii americani sînt îndreptățiți să 
considere posibilitatea creării pe 
viitor a unui nou partid, care să 
reunească în egală măsură pe 
extremiștii din actualele două 
mari partide americane.

j, este la fel de evi
dent și fenomenul invers, și a- 
nume, poziția care există în rîn
dul membrilor partidului republi
can și a liderilor săi față de pro
gramul Iui Goldwater și față de 
însăși candidatura sa la alegerile 
din noiembrie. în rindul liderilor 
rrj—:?î-,ran-r imediat după conven
ție. »-a înregistrat o anumită îm
potrivire față de Goldwater. Ca- 
bot Lodge. Rockefeller nu inten
ționează să se alăture campaniei 
pentru sprijinirea lui Goldwater.

care și-au manifestat sprijinul 
deschis față de senatorul din Ari
zona. Luînd recent cuvîntul, se
natorul Goldwater a declarat că 

, „extremismul în politică nu este 
un lucru rău". Această declarație 
concordă cu vederile cunoscute 
ale cercurilor extremiste republi
cane privind o politică „de mînă 
forte" în relațiile internaționale, 
o dezavuare totală a legislației 
pentru acordarea de drepturi ci
vile. Fostul președinte Eisenho
wer, care s-a numărat în ultimă 
instanță printre susținătorii Iui 
Goldwater, a fost nevoit să decla
re că îl va putea sprijini pe Gold
water numai dacă va da explicații 
„rezonabile" cuvintelor sale.

Care este situația în partidul 
republican ?

Intr-un recent articol apărut 
după convenția republicană, Wal
ter Lippmann arăta că aparatul 
partidului republican nu poate și 
nu trebuie să fie identificat cu 
alegătorii republicani. Deși în 
cadrul delegaților prezenți la con
venție două treimi l-au sprijinit 
pe Goldwater, „el nu a reușit 
niciodată să manifeste o asemenea 
forță numerică în alegeri prelimi
nare atunci cînd au fost numă
rați alegătorii republicani". Și 
Lippmann continuă : „Victoria sa 
în California a fost cîștigată cu 
marja foarte mică de 51 la 49. Ci
frele dovedesc că partidul republi
can a fost capturat acționîndu-se 
asupra delegaților și cîștigînd dele
gați care reprezintă numai o mino
ritate din alegătorii republicani"... 
Această părere este împărtășită și 
de acei comentatori care vorbesc 
despre destrămarea și scăderea 
prestigiului republican după con
venția de la San Francisco.

Comentînd alegerea lui Gold
water în cadrul convenției, presa 
americană și internațională re
marca printre altele faptul că el 
a dispus de un anumit program, 
în timp ce contracandidații săi nu 
s-au prezentat în fond cu o plat
formă politică unitară.

Recent, s-a anunțat că Goldwa
ter i-a trimis președintelui John
son un mesaj în care îi cere ca 
în cursul campaniei electorale 
„încordarea existentă în legătura 
cu drepturile civile" să nu fie a- 
bordată. Asta presupune ca repu
blicanii nu vor ca problemele ar
zătoare de politică internă, în 
care ei reprezintă în mod evident 
partea cea mai retrogradă, să fie 
obiectul unei înfruntări. In schimb, 
după cum se vede, problemele de 
politică externă vor fi precumpă
nitoare în cadrul campaniei elec
torale. Care este poziția republi
cană în acest domeniu? Ziarul 
„PARIS JOUR", referindu-se la 
declarațiile de politică externă ale 
lui Goldwater, scrie: „Din toate 
acestea reiese primejdia pe care 
o va aduce omenirii alegerea e- 
ventuală a lui Goldwater la pos
tul de președinte al S.U.A." Ziarul 
„COMBAT* relatează la rîndul 
său: „Candidatul republicanilor 
reprezintă un real pericol împo
triva destinderii încordării inter
naționale".

Astfel, campania electorală a- 
mericană intră într-o etapă nouă. 
Ea va fi „o campanie periculos de 
înverșunată' (Walter Lippmann). 
După desemnarea candidatului 
democrat în august (opinia majo
rității observatorilor este că fl
ees ta va fi Johnson), lupta va in
tra pe făgașul propriu-zis al în
fruntărilor în diversele domenii.

• Festivalul de pe insula

lui, au ascuns aceste documen
te in turn. I
p
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lai ..Daily Mail

:ea
diferite țâr. la:

O cuvinlare a lui Home

. — Ca pn^ejtii ce.ei 
de-a 12-a aniversar-, a revolu- 

e. care a dus la 
monarhiei. la 

t loc un miting de 
tre au participat 
aj Republicii Ara- 

ce peste ho- 
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2or partici- 

africană
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Bineînțeles,

președintele Republicii Mali. 
Sfcdibo Keita. la înapoierea sa de 
U Cairo. Hotârlrile adoptate la 
cocferinU. a arătat el. vor contri- 

i ia o coordonare axai bună a 
•Ltxni noastre pe plan contnen- 
L E> rcr ajuta la înlăturarea 

csffitraâcțulor care =*ai există in 
a spre unitate. Conferința de 
lairo. a subhmat președintei». 
Ltitsie o dccî etapă importantă 

pe calea realizării țelului propus 
oe Organizația Unității Africane.

BRUXELLES. După cum a-
nunță agenția France Presse, Bel
gia a înmînal Consiliului ministe
rial al Pielei comune instrumentele 
de ratificare a acordului de aso
ciere a Turciei la Comunitatea 
Economică Europeană. (C.E.E.)

rii de cineaști americani de c 
face filme cu o tematică de 
arzătoare actualitate.

Premiul Principal al Festi
valului a fost decernat ex ae
quo filmului sovietic „Viii și 
morțri“ și filmului maghiar 
„Curentul*. Numai revenim a- 
supra producției sovietice pe 
care am analizat-o deja, rele- 
vîndu-i calitățile. Cit despre 
filmul maghiar, acesta a fost 
medaliat în special pentru pro
misiunea artistică pe care o re
prezintă această primă reali
zare plină de sensibilitate a 
regizorului I. Gaal și a opera
torului S. Sara.

După cum se prevăzuse încă . 
de la început, premiul de in
terpretare feminină a fost ob-

deosebi de 
de c T-a arta.

A descxzd depx » 
te Permite: de ta K* 
Vcrg Federzd-s Idrsrpoet 
s. Presei _re
acorde net cpe-c raporn 
rămcfe afara palatArer 
pretind săa, prewxxl FT PR 
CI care se de »»
raaoscut prestige ta ia 
îarreape. Aval aceste, H a 
aaor dezbazer-. farîucofcfe. 
cei 11 membri ei jvtehii — 
dîa riadal errors a jdeut parte 
și junalistel rgmn Io» Jfihs- 
Ueoxa — ca e'.es ea laureat 
comedta spumoasă și plică de 
hcz. -Viață amară-, a regizo
rului italian Carlo Lizzar.i.

Făcind bilanțul celui de al 
XlV-lea Festival al Filmului 
de la Karlovy Vary, putem a- 
precic în mod pozitiv aportul 
pe care l-a adus acesta la cu
noașterea mai profundă a ci
li ematografiilor și a cineaști
lor din diferite colțuri ale lu
mii, la apropierea pe plan ar
tistic a popoarelor de pe în
treg globul.

BUDAPESTA. — Le ixcizn- 
ția C.C. «I Partăd*fan Sfnei- 
toresc Socialist Uigr-. la 23 
iulie, a sou: U â&daperia de
legația Parndxld Soaclu: dm 
Japonia. în frunte e» Tamomi 
Narița, secretar geuerel al par
tidului.

MANUELA GHEORGHIU

LONDRA. — îr.tr-o cuvînta- 
re radio-telev;za:ă, primul mi- 
nistru englez, sir Alec Douglas 
Home, a declarat că Anglia in- 
•.enpcDează sâ-și îndeplinească 
rolul în cadrul forțelor nu
cleare multilaterale, adăugind 
însă câ nu va ceda altcuiva 
controlul asupra propriului ei 
arsenal nuclear. ..Nu intențio
nez. a spus premierul, să las 
viața din această țară în în
tregime în miinile altui stat“.

BRASILIA. — La Brasilia 
au fost date publicității citații 
prin care se ordonă fostului 
președinte al țării Joao Gou- 
lart să compară în decurs d,e

NEW YORK. — La 23 iulie, 
reprezentantul permanent al 
Cambodgiei la O.N.U. a Lumi
nat președintelui Consiliului 
de Securitate o scrisoare în 
care face cunoscut faptul că 
forțe armate ale Vietnamului 
de sud, s-au dedat la noi pro
vocări la granițele cu Cam- 
bodgia.

LONDRA. — Zimi
a orprxmat rece-.: «a 

sc^zdaj ia rixdxrile opiniei pu- 
bace exgieze. rugind pe cei în
trebați se răspundă la întreba
rea : _Pe»:m cine ați rota 
dacă ar acea loc Imediat ale
geri generate?". Potrivit rela
tărilor ziarului 46A la sută din 
cei întrebați au sprijinit pe 
candidații laburiști, iar 42 A la 
sută as răspuns că și-ar da vo
tul candidațilcr conservatori. 
Restul au declarat că nu s-au 
decis încă.

SOFIA. — Miercuri seara a 
sosit la Sofia într-o vizita ofi
cială, Edward Du Cann, minis
tru de stat la Ministerul Co
merțului al Marii Britanii.

Acțiuni represive 
in Paraguay

MONTEV1DEO. — În cercurile 
exilaților paraguaveni aflați la 
Montevideo s-a aflat că poliția dic
tatorului Stroessner a lansat un 
val de acțiuni represive împotriva 
conducătorilor țăranilor paragua- 
yeni. Astfel, s-a făcut cunoscut că 
Râul Garcete, liderul muncitorilor

BAMAKO. — Cea de-a doua 
Conferință a șefilor de state și 
guverne ai țărilor africane, caro a 
avut loc la Cairo, a adus o mare 
contribuție la consolidarea Orga
nizației Unității Africane, a de-

SANTIAGO DE CHILE. — La 
22 iulie s-a închei al termeni de 
p:ezeziare c cacdidatunlcr prezi- 
cer.ti—e în vederea alegerilor ge
nerale care vot avea loc tn Chile 
la 4 sepiembne. Candidați! în
registrai piuă aaun sini: Salva
dor Allende, reprezentind forțele 
de stingă grupate in Frontul de 
ccțiane populară, Eduardo Frei, 
democrat creștin, sprijinit de par
tidele de dreapta-liberal și conser
vator, și Julio Duran, sprijinit 
numai de o fracțiune a partidului 
radical.

ROMA. — Președintele Re
publicii Italia, Antonio Segni, 
a avut la 22 iulie o întrevedere 
cu Leopold Senghor, președin
tele Republicii Senegal, care 
face o vizită la Roma.

S. Fumma a plecat 
la Luang Prabang

VIENTIANE. — Primul mi
nistru laoțian a plecat la 23 
iulie la Luang Prabang, unde 
va fi primit de regele Savang 
Vathana pe care-l va informa 
asupra situației politice și mi
litare din țară.

Surse din Vientiane relatea
ză că este posibil ca prințul 
Suvanna Fumma să prezinte 
regelui o listă cu patru noi mi
niștri în vederea unei rema
nieri ministeriale.

DALLAS. — Familia lui 
Jack Ruby, asasinul lui Lee 
Oswald, a anunțat că a re
nunțat la serviciile avocatu
lui principal al acestuia, Clay
ton Fowler, precum și la cele 
ale asistentului acestuia J. H. 
Tonahill, întrucît au dove
dit „ineficiență". Fowler este 
al cincilea apărător principal 
al lui Ruby care abandonează 
acest caz. S-a făcut cunoscut 
că dosarul va fi preluat de un 
avocat din Detroit.

Totodată, după cum trans
mite agenția U.P.I., o femeie 
care urma să depună mărturie 
vineri în fața Comisiei War
ren, care anchetează împreju
rările asasinării fostului pre
ședinte Kennedy, a anunțat că 
o persoană necunoscută i-a te
lefonat, amenințînd-o cu moar
tea. Biroul Federal de Investi
gații (F.B.I.) a ordonat deschi
derea unei anchete.
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