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NOI CAPACITĂȚI DE
în întîmpinarea celui de-el 

IV-lea Congres al partxtuU. :n 
țară au fost date in fimcțiune 
noi obiective industriale.

La rafinăria Tdeajen 
ceput să producă compl 
instalații, în cea mai maro parte 
automatizat, pentru obținerea u- 
nor aditivi polifuDCțxtoaii (sob- 
stanțe chimice care se adaugă 
uleiurilor în scopul îmbunătățirii 
indicelui de viscozitate și cobo- 
rîre a punctului de congelare al 
acestora) realizați de cercetător 
din țara noastră. Ulehmle mi
nerale obținute prin adăugarea 
acestor aditivi care înainte se im
portau sînt superioare vechilor 
tipuri de produse.

La fabrica din Sighetul Mar- 
mației a intrat acum in produc
ție o nouă linie tehnologică. Pre
văzută cu agregate de presare, 
dozare, alimentare, benzi trans
portoare, malaxoare de argilă și 
alte utilaje modeme, această li
nie se caracterizează printr-un 
înalt grad de mecanizare și auto
matizare. Ea va produce anual 
o cantitate de cărămidă aproape 
egală cu aceea fabricată aici în 
urmă cu 10 ani.

La mina Horăști, în bazinul 
carbonifer al Motrului, unde con
tinuă lucrările de mărire a capa
cității de extracție a lignitului, 
a început să funcționeze cea de-a 
treia combină de înaintare. Și la 
mina Leurda din același bazin 
carbonifer au intrat în funcțiune 
noi utilaje, printre care două 
mari combine de înaintare, și se 
pregătește instalarea unui com
plex special de susținere a aba
tajelor frontale.

(Agerpres)

Ing. ARTUR IOAN 
MIHAI DUMITRESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

ale tinerei generații9

Astăzi la rubrica:

Marile răspunderi

tovarășii
Pe terenurile de unde s-a re
coltat secara pentru masă ver
de, membrii cooperativei agri
cole de producție din comuna 
Movilița, 
pămîntul 

tării

raionul Urziceni, ară 
in vederea insămin- 
potumbului siloz.

Foto: AGERPRES
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Sever.n. 
Congresului i 
9 nave, di

Rezulta! 
gen al su< 
rezultat eorec". 
ne-a da*, prii 
„la zi* al anga jarten'u—: 
tai mai sus. Șlepul 4 
a fost larsat la aDe 
E! este a >a>ea 
din cele nonă. Pe pa
tul de montai, se află 
șlepui nr. 5. „Și ace
sta va fi lansat in cu- 
ri nd — ne spunea șe
ful sectorului I naval, 
inginerul Ion Minerul. 
(La ora cind apar a- 
ceste rinduri. nava se 
află deja la cheiul de 
armare al sectorului I). 
sate sint si lucrările de 
purile 6 și 7, iar al treilea vas 
maritim va fi lansat înainte de 
termenul prevăzut în angaja
mentul reînnoit*

Deci, constructorii de nave 
sînt hotărîți ca angajamentul 
luat în cinstea Congresului par
tidului să fie nu numai înde
plinit, ci și depășit.

★
în prima zi petrecută în uzi

nă se executau probele me
canice și de navigație ale șle
pului 3, de 1 000 tone, probe 
efectuate sub controlul „micro
scopic* și exigent al beneficia
rului — Direcția Navigației Ci
vile. Directorul tehnic, ing. Emil 
Modîlcă, a fost prezent pe vas, 
a luat legătura cu președintele 
comisiei de recepție — ingine
rul Eugen Tanvuia — și l-am

• TITUS POPOVICI

• NICOLAE IOSIF

GATA DE
LANSARE!

nomisirea metalului și a 
altor materiale de construc
ție. Pină acum, prin măsu
rile tehnico-organizatorice a- 
plicate in trimestrul I. greuta
tea proprie a cargoului de 1 600 
tdw a fost redusă cu cca 70 de 
tone si continuă să scadă, au 
fost economisite 470 kg bror.z 
pe bază de staniu, 124 mc che
restea rășinoase, peste 20 m p 
P.F.L. melaminat

O succintă completare „pe 
viu* a celor relatate de tovară
șul director tehnic ne-a fost fă
cută de utemistul fon Mihăilă 
muncitor tumător-formator din 
sectorul II-nave, purtător a două 
steluțe de fruntaș în întrecerea 
socialistă și evidențiat anul a- 
cesta lună de lună. „Pentru eco
nomisirea bronzului cu staniu, 
ne-a explicat el, s-a pornit mai 
întîi de la reproiectarea fiecă
rui reper, în scopul micșorării 

Tinărul maistru Constantin 
Scoruș de la secția acid azo
tic a Combinatului de în
grășăminte — Piatra Neamț 
este prezent mereu ia da
torie. Ori de cite ori pro
cesul de producție îl solicită 
el răspunde întotdeauna cu 
competență, rezolvă proble
me complexe pentru că așa 
cum îl cunosc tovarășii săi 
de muncă „este unul din 
maiștrii cu cea mai bună 

pregătire proiesională'.

elaborarea noii Constituții

Ștefan Votec
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a! secției, am iatihăt colec
tive care se preocupă de 
procesul îmbunătățirii calității 
producției. Alcătuite sub îndru
marea directă a organizațiilor 
de partid ele cuprind ingi
neri. tehnicieni. 
L’.TAL și sind 
mai ales maiștri de toate 
cialitătiie din secția respectivă. 
Ce acțiuni întreprind acestea ? 
Am urmărit cum lucrează co
lectivul de la secția construcții 
navale. Colectivul, care numără 
23 de membri, a stabilit ca trei 
tehnicieni să se ocupe de îmbu
nătățirea calității lucrărilor la 
șlepuri și șalandul maritim de 
500 mc. Ceilalți membri, fie
care la locul său de muncă, stu-

: CM m zx loc s» 1 MS MS ies 
că* gr*" iwoeiâ

nw*c a cuaî ce
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i ti ca xjsare a
eresaerca sataacăkc de wtt- 

Ixare a :ete r s* aostatacitar-
AfOt. ta .'qptmu n.e ce icpcre ta- 
ciot ac creaeaf ca 40 Ic sni. tați 
c* ^enoede c cas*
tai treotf. ta rwta etaje ©e og:- 
cerere cw 17 ta sdc. *ar . s eoa- 
rer&aocre cn 16 ta «r*4_ Frr; tpii 
«șea QSDor procedee noderae ic 
procesa/ ftefcaofogic. eeteiirgută 
bcL*r?*re«j ca recuperat circa 330 
9oae netaJe, Demn ce Jazzâc este 
v taptal ci. pe lingă celelalte in~ 
. iptairi. pomii producției pentru 
expert a fort îndeplinit cu 20 zile 
iiejîe de termen.

Toate angajamentele luate de 
colectivul uzinei in întrecerea so- 
oe listă (etapa pină la 1 iulie) în 
cinstea Congresului partidului sînt 
la această dată îndeplinite.

t ‘ ..> '

Nemulțumirea creatoare, 
dușmana stagnării

Mi se pare temerară încercarea 
de a face un portret total al unei 
generații, spune scriitorul TITUS 
POPOVICI. Termenul e încetă
țenit de mult și eu îl văd în cone
xiune cu momentele importante 
ale istoriei, care unesc sau des
part pe oameni (generația de la 
’48, generația Unirii etc., etc.). 
Putem, cred, așadar vorbi de ge
nerația lui 23 August, pentru că 
există o trăsătură comună a ei: 
formarea personalității în anii 
puterii populare, în vastul proces 
prin care a trecut țara și care 
a antrenat atîtea transformări.

S-a pus aici, în discuția orga
nizată de „Scînteia tineretului", 
o întrebare care mi se pare foar
te interesantă: Ce s-a întîmplat 
cu eroii reportajelor de acum 
10 ani ? Cum au evoluat ? Cîți 
au mers înainte, cîți s-au oprit 
pe drum ? De ce ? Timpul e un 
excelent judecător și confruntarea 
cu el e fructuoasă.

Una din ideile care mă urmă
resc cu tenacitate și care ar pu
tea fi abordată aici, e ideea res
ponsabilității. E vorba despre 
unul dintre cele mai importante 
sentimente pe care revoluția vic
torioasă le-a dat oamenilor, fă- 
cîndu-l să devină o parte inte

ocnte
saDCBCZte

de

(Agerpres)

grantă din personalitatea lor. 
Pentru omul tînăr, sentimentul că 
el, prin viața lui, prin rrțunca lui, 
prin felul de-a gîndi, prin cu
rajul de-a privi lumea în față, 
așa cum este, și de a acționa, 
este răspunzător nu numai de 
soarta lui personală, ci și de-a 
altora, este un sentiment de o 
maximă însemnătate. Ar fi inte
resant de urmărit cum uneori a- 
cest sentiment al responsabilității 
este atît de organic împletit în 
firea omului, incit el însuși nu l 
realizează : i se pare firesc că e 
așa. Și totuși... Am cunoscut, cei 
mai in vîrstă dintre noi, senzația 
aceea a singurătății, a necomuni- 
cării, a. concurenței neloiale, re
zultante ale filozofiei idealiste : 
fiecare pentru sine. Aceasta a fost 
pentru noi primul indiciu că so
cietatea nu e alcătuită așa cum 
ar trebui; pentru mulți această 
senzație a constituit prima seîn- 
teie a redoltei. Or, iată, după 20 _ 
de ani, timp infinitezimal în 
curgerea istoriei, ni se pare nor
mal că răspundem unii de alții 
și unii în fața altora, iar cazurile 
de egoism social sau manifestă
rile . care jignesc : spiritul social,

(Continuare în pag. a IV-a)

• Specialistul 
anului 1970

Conferințe 
ale unor organizații

X meri au început lucrările 
conferințelor organizațiilor de 
nărui recr-oca'e Banat. Brașov. 
Bucuieșri. Galati. Mureș-Auto- 
notuă Maghiară

La lucrările conferințelor iau 
parte delegații aiesr in confe- 
r.nîeie raionale și orășenești 
de partid — muncitori, ingineri, 
tehnicieni, lucrători din gospo
dării agricole de stat și stati- 
ubb de mașini și tractoare, ță
rani cooperatori. intelectuali, 
activiști de partid, de stat si din 
ecooorue De asemenea, sint 
ixuuti numeroși invitați — 
irabn a: C.C. al P M R. și ai 
gnveraohii. reprezentanți ai u- 
Eor instituții centrale, ai orga- 
reior iocaie de stat și comite
telor regionale si orășenești ale 
organizațiilor obștești, cadre 
de conducere din uzine, fabrici 
șr de pe marile șantiere, din 
instituții. oameni de știință, 
cultură și artă.

La conferințele regionale par- 
• cipă tovarășii Chivu Stoica —

Exigenta noastră 
înseamnă

dragostea noastră
Am terminat școala profe

sională în 1945 împreună cu 
alți 100 de ucenici — arată to
varășul NICOLAE IOSIF, se
cretar al comitetului de partid 
al Uzinelor „Grivița roșie*. 
Peste cîteva săptămîni ne vom 
întîlni ca să serbăm 20 de ani 
de la absolvire. Din discuțiile 
pe care le-am purtat cu cei cu 
care m-am întîlnit ca să or
ganizăm această mică serbare 
a noastră, am aflat, nu fără 
bucurie, că foarte mulți sînt: 
ingineri, tehnicieni, muncitori 
de nădejde, lucrători în apa
ratul de partid și de stat... Să 
nu-i mire pe cei tineri această 
bucurie — oarecum neobișnui
tă a mea: noi am intrat în 
școală în anul 1941, am fost 
elevi într-o perioadă cînd 
visurile erau mici, cînd a-ți 
propune să treci pragul cali
ficării de muncitor părea o 
utopie. Eu, de pildă, nu pu
team . visa mai mult decît (să 
ajung electromecanic și 'să 
învăț, poate, să cînt la acor
deon. Și nu eram singurul! Ne 
permiteam să visăm numai

• Cerințele vîrstei 
și viața organiza
ției U.T.M.

la Banat, Gheorghe Apostol — 
la Galati, Emil Bodnaraș — la 
Mureș-Autonomă Maghiară, A- 
iexandnt Drăghici — la Brașov, 
Ilie Verdeț — la București.

Pe ordinea de zi a conferin
țelor se află discutarea activi
tății comitetelor regionale de 
partid pe perioada ce a trecut 
de la ultima conferință și pină 
in prezent, dezbaterea proiec
telor de Directive ale celui 
de-al IV-lea Congres al P.M.R. 
cu privire la dezvoltarea econo
miei naționale in perioada 
1966—1970 și cu privire Ia va
lorificarea surselor- energetice 
și electrificarea țării în perioa
da 1966—1975, precum și a pro
iectului de Statut al Partidului 
Comunist Român, alegerea noi
lor organe regionale de partid, 
precum și a delegaților la Con
gresul al IV-lea al P.M.R.
. Lucrările 
nuă.

conferințelor conti-

atît fiindcă nu ne puteam 
permite să credem că viata ne 
va oferi cîndva alte condiții, 
că va avea cineva grijă de 
noi. Ne cunoșteam plapuma 
noastră mică și săracă. Iar azi 
îi aud pe acești foști colegi ai 
mei: sînt inginer, sînt tehni
cian, am făcut liceul, urmez 
facultatea...

îi rog pe tineri să caute a 
înțelege cit mai profund saltul 
care s-a făcut, prin grija 
partidului, în favoarea lor : 
de la primii ani de școală ei 
pot visa pină departe, ei pot 
avea visuri mari, lor li-s străi
ne visurile mici...

Entuziasmul, pasiunea, dă
ruirea sînt trăsături generale, 
de masă, în rindul tinerilor 
noștri. Se știe, epoca tehnicii 
moderne a impus colectivului 
uzinei noastre trecerea de la 
repararea locomotivelor cu 
aburi, la construcția de utilaj 
chimic. Schimbările (cine este 
tehnician, poate înțelege) erau 
capitale : practic, întregul co
lectiv trebuia (și acesta este

(Continuare în pag. a IV-a)
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 rumurile sînt străbătute zi de zi, ceas de ceas,

de numeroși turiști porniți în excursii pe cele 
mai diverse trasee, toți dorind să cunoască fru
musețile și bogățiile țării. Adesea, șoseaua asfal
tată, drumul „la sol" coboară în adîncuri, la 
zeci de metri sub poiana muntelui. Peisajul a- 
cestor trasee subterane — peșterile de o mare 

frumusețe, răspîndite în cîteva regiuni ale țării — oferă 
satisfacții care îndreptățesc interesul turistic de care se 
bucură. Nu peste tot însă aceste frumuseți naturale stau la 
îndemîna cercetării turistice. Iată, de exemplu, cunoscuta 
peșteră Polovraci. Aici excursionistul nu are nici cea mai 
sumară posibilitate de a se informa cu privire la provenien
ța și istoricul ei (dacă ignoră și, bineînțeles, așa face, în- 
crustarea în piatră a numelor unora din cei care trecînd pe 
aici au vrut „să se știe"). Mergînd pe șoseaua Oradea—Va
dul Crișului, prin Aleșd, vizitatorul va întilni peștera de 
la Vadul Crișului. Și aici condițiile de vizitare sînt necores-

punzătoare. Peștera nu este amenajată, drumurile de acces 
înăuntrul ei sînt defectuoase. Nu ne propunem să semna
lăm toate cazurile în care asemenea frumuseți naturale ale 
patriei pot fi întreținute în condiții cel puțin satisfăcătoare 
printr-o atenție mai mare din partea organelor locale, a 
organizațiilor U.T.M. din raionul sau regiunea respectivă. 
Faptul că asemenea locuri se bucură de un larg interes tu
ristic este un argument convingător pentru buna lor întreți
nere. Pentru că, deși aflate mai puțin la îndemîna excursio- 
nistului, itinerariile subpămintene sînt tot atit de atrăgătoa
re ca și altele. Care excursionist aflat în regiunea carstică a 
Munților Pădurea Craiului, de exemplu, n-ar vrea să admire 
alături de măreția culmilor și măreția adînourilor, martore a 
nenumărate fenomene geologice ? Anul trecut, numai, speo
logii clujeni au descoperit în această regiune 50 de obiective 
carstice majore între care 25 peșteri, 11 avene, numeroase 
ponoare etc.

• Palate subterane 
primitoare și neprimitoare

„Electrecord" 

pregătește
Noi producții „Electrecord" ce 

vor putea fi găsite săptămînile 
viitoare in librării și magazine 
de specialitate :

Discul cuprinzînd Concertul 
pentru vioară și orchestră de A- 
ram Haciaturian și Concertul 
nr. 1 de Serghei Prokofiev. Solis
tă : Claire Bernard. Acompa
niază Orchestra Simfonică a Ci
nematografiei dirijată de Aram 
Haciaturian și Constantin Bugea- 
nu.

Discul cuprinzînd un recital 
Beethoven susținut de Mihai 
Constantinescu. In program So
nata V-a op. 24 și Romanțele în 
Sol major și Fa major.

Un disc „Gerschwin" cuprin
zînd Concertul în Fa pentru 
pian și orchestră și „Rapsodia 
albastră". Acompaniază Orches
tra Simfonică a Cinematografiei 
dirijată de Paul Popescu.

Un disc pentru copii intitulat 
„Introducere în cunoașterea or
chestrei simfonice".

Un recital de versuri Emines- 
cu interpretate de Elena Sereda, 
Val Săndulescu, Irina Răchițea- 
nu, Ludovic Antal, George Cozo- 
rid.

După cum am aflat de la 
dr. Dan Coman, șef de sector 
la Institutul de speologie „E- 
mil Racoviță“ din Cluj, unele 
dintre noile sau mai vechile 
descoperiri își pot etala fru
musețile și pentru miile de 
excursioniști care vizitează a- 
ceastă regiune.

— In ultimul timp, am 
efectuat cercetări în raionul 
Dej. Ni s-a semnalat existen
ța unei peșteri la Căciulat. 
Cercetătorii noștri au mai gă
sit și altele. E o regiune mai 
puțin cunoscută din punctul 
nostru de vedere. O vom in
clude însă în planul tematic 
al institutului. Trebuie să sub
liniez că zona noastră de lu
cru e foarte mare : cuprinde 
tot Ardealul.

— In ce parte sînteți mai 
avansați cu cercetările ?

— în Munții Pădurea Cra
iului, fără îndoială. S-au des
coperit în ultimii ani aproape

• Ce spun 
și ce nu spun ghizii

întorcîndu-ne din succinta 
și imaginara noastră călătorie 
în zona carpatică a Munților 
Pădurea Craiului, vom porni 
într-o excursie pe valea Arge
șului, organizată de agenția 
din Pitești a O.N.T. „Carpați". 
Dacă în peșteri turistul s-ar 
putea dispensa de serviciile 
ghidului, avînd la dispozi
ție informații sumare în pli
ante ori panouri amenajate 
la intrările acestora, funcția 
ghidului în desfășurarea unei 
excursii „la suprafață" este de 
cele mai multe ori esențială 
pentru rostul ei larg informa
tiv. Grupul de muncitori și 
funcționari de la uzina Coli- 
bași care a parcurs Valea Ar
geșului într-un autocar O.N.T. 
a avut suficiente motive să 
fie, în general, nemulțumit de 
aportul celei care l-a însoțit 
din partea agenției O.N.T.-Pi- 
tești (Aurelia Stănescu). In le
gătură cu o serie de între
prinderi și combinate de pe 
traseu ei n-au aflat nimic nou, 
fiind puși mereu în situația de 
a presupune chiar și denumi
rea acestora. (Iată un „model" 
de îndrumare a excursioniști
lor : după ce trecem prin 

100 de peșteri. Problemele pe 
care le studiem sînt deosebit 
de complexe : sînt legate de 
morfologia golului subteran 
(adică aspectul formațiunilor 
calcaroase) și de fauna pește
rii. Explorarea unora dintre 
peșteri ridică greutăți serioa
se. Așa, bunăoară, s-a întîm- 
plat la cercetarea peșterii de 
la Sohodol. Această peșteră- 
avenă are o adîncime de 
100 metri, căderi verticale 
impresionante, imense blocuri 
de stîncă sînt suspendate în 
aer, numeroase treceri sînt 
foarte înguste.

— După cîte am înțeles, 
pentru excursionistul dornic 
să admire opera timpului, a- 
ceastă peșteră e mai puțin 
accesibilă ?

— Da. Aceasta nu înseam
nă însă că la „marile opere'4 
ale naturii se ajunge în
totdeauna greu. Iată, de pil
dă, o altă peșteră. Peștera

Curtea de Argeș ghidul ză
rește prin grădini straturi de 
căpșuni și anunță triumfător : 
„Atențiune, intrăm într-o 
zonă de căpșuni !“).

Inaintînd pe Valea Argeșu
lui, deasupra defileului, pe un 
cer de un albastru transparent 
se profilează crestele înzăpe
zite ale masivului sudic al Fă
gărașului. Era o ocazie minu
nată pentru ghid de a descrie 
noile trasee turistice spre cul
mile Făgărașilor create odată 
cu lucrările de la hidrocen
trală. Pe Valea Topologului și 
Argeșului se poate ajunge de 
la Curtea de Argeș numai în
tr-o zi la cabana NEGOIUL 
și apoi la BlLEA-LAC. De la 
Oești excursioniștii devin foar
te atenți. Pe albia Argeșului, 
răscolită de dunele de nisip și 
pietriș, se află o uriașă stație 
de sortare. Tot la Oești, apele 
celor 5 rîuri, după ce vor pune 
în mișcare turbinele hidrocen
tralei se vor scurge în albia 
Argeșului. Urcăm pe șoseaua 
tăiată de stîncă pas cu pas, 
trecem prin labirintul văii lui 
Stan, sîntem suspendați cîteva 
clipe la o înălțime de cîteva 

Vîntului, aflată în comuna 
Suncuiuș, raionul Aleșd, re
giunea Crișana. Prin structu
ra sa, această peșteră demon
strează toate fenomenele care 
s-au petrecut și se petrec în 
golul subteran. Peștera are 
trei etaje dintre care cel su
perior se află la 80 metri de 
locul unde curge apa acum, 
legate prin numeroase puțuri 
interioare. Fiecare e compus 
din mai multe nivele care in
dică locul pe unde a curs apa. 
E adevărat că pentru a vizi
ta peștera, e nevoie de cîteva 
amenajări. Intrarea veche a- 
vea doar vreo 50 centimetri. 
Acum e amenajată o poartă 
încăpătoare spre un drum 
subteran lung de 7 km. Ceea 
ce lipsește, însă, sînt punțile 
peste apă, scările care să lege 
etajele și- în mod necesar, la 
toate peșterile, un ghid.

— Ce alte peșteri ar putea 
fi vizitate ?

sute de metri pe arcadele 
unuia din cele mai frumoase 
viaducte.

In partea opusă, peretele 
stîncii colțuros. tăiat proas
păt, reamintește de legendele 
auzite acum 2—3 ani despre 
oamenii care luptau cu stîncă. 
suspendați in aer. intre cer și 
ape. Despre toate acestea pu
tea să ne vorbească mult con
ducătoarea excursie-- dar n-a 
spus nimic Din această cau
ză am străbătut șoseaua fără 
să știm că sub noi. in ecG.- 
cimi, oamenii croiesc și beto- 
nează pe 12 km marele tonei 
al galeriei de fugă. La punctai 
terminus al șoselei, la fabrice 
de beton aecsupm bcrujuluL 
tot grupul am privit uimiri 
cum uriașe potcoave r«gk.: 
tone după tone de beton. Akx 
ghidul putea să soiîcrie ex
plicații tovarășilor ingineri sau 
maiștri despre înălțimea bara
jului. să prezinte viitorul ba
zin de acumulare, ce lucrări 
se fac etc. La înapoiere s-a 
făcut un popas in fața eiăArr, 
uzinei subterane, deasupra 
castelului de echilibru, dar nu 
s-a dat nici o lămurire.

— Cu foarte puține amena
jări sînt multe... In regiunea 
Crișana, pe Valea Sighiștelului 
sînt aproape 30 de peștert 
Dintre acestea aș aminti peș
tera Măgura, cu formațium 
masive și numeroase. La :e! 
de interesantă și ușor de ame
najat (e vorba în primul rind 
de un ghid) e peștera Cc-r- 
basca tot de pe Valea Sighiș- 
telului. Desigur, nu trebuie să 
uităm de peștera ..Ghețarul 
de la Scărișoara"1, care prez--.- 
tă un mare interes atit pen
tru știință cit și pentru tu
riști.

— După cite știm, cercetă
torii institutului n-aa negli
jat popularizarea speologiet

— Am putea spune că e un 
lucru pe care nu i-am negli
jat deloc. In numeroase loca
lități am ținut expuneri în
soțite de diafilme. prc.ectu. 
S-a realizat și un film docu
mentar „Tainele adincuruor-.

La Curtea de Argeș una Ăs- 
tre cele mai vechi așezări âx 
Țara Românească, fostă cx~- 
tală a tării la îxeejxaxl sec. 
XIV. s-au ririzat rcxeie 
curții domnești ș> b«senca 
domnească. La buericn douu- 
nească, nil din cete unc m- 
portnie lonuimîr istorice și 
de cultură «datează dat ."«rui 
cxxixi 1J7W1, oare păstrea
ză ax vaiovos extembis d>x 
frescele originale, ux pro
fesor de istorie c dar erpi»- 
cxris cnpie, eu tex de a- 
mâxxxze. La biserica epesco- 
peiă taditi de donnitorul Nea- 
poe Baserab ia 1512—1517. și 
acesta ux aapoetmt maxx- 
—et: istoric, există doar un 
cm la intrare care taxează m- 
Zitatoeii. Ghidul nostru și-< 
decinat conprrrutt in ile- 
rief

Dspă nzizores orașului 
ne-an tutors la Pitești, Ux 
singur Ineru. dor foarte tnc- 
portexL a hpsxt acestei er- 
cursa. ne-cu spus cei pe care 
i-am însoțit: rrphrxțriie unui 
ghid pregătit s par.ceat, im
puse oe un traseu important, 
cu obiective de mare interes.

AL MIRODAN:
Editări

necesare
Critica și cercetătorii noștri 

au consacrat personalităților 
artistice românești, de valoare 
universală, numeroase mono- 
crafiî. studii, ample prezen
tări saa comentarii. Operei 
hn Brâncuși insă, a cărei va
loare excepțională este astăzi 
unanim recunoscută, nu i S-a 
acordat la noi cinstea unei 
monografii sau măcar a unui 
album fotografic de populari
zare. Editurile noastre, in ge
nerai. și Editura Meridiane, în 
special, căreia de drept îi re- 
vme această sarcină, ar trebui 
să grăbească editarea unei a- 
semeoea lucrări a cărei lipsă 
este acut resimțită atit de 
specialiști cit și de iubitorii 
artei in general. Pe aceeași 
«m— s-ar putea recomanda 
reunirea in volum a materia
lului cr.bc și de cercetare 
, s^wndir in diferite periodice, 
privitor la opera sau persona- 
h'-iiea mareiu: sculptor. O se
rie de articole ca acelea ale 
Im V. Paleoiog Șl Georges- 
cx-Gorian. Ion Alexandrescu 
ri alții care l-au cunoscut 
personal pe artist, prezintă o 
deosebită nuperimti in mun
ca jrixcvxpcă* de reconst- 
tore a acesta opere tnoem- 
T-tiie. ion Aierandrescu. 
< rgiânixl ia piatră care l-a 
așotat pe Brăncnși la finisarea 
Forțe sărutului de la Tg Jiu, 
ca P âng. Șl Georgescn-Gor- 
șaa cu care a realizat Coloana 
îxfinită an relatat, de curind, 
că erată o serie de persoane 
in strâraitate și destul de nu
meroase in țară, care dețin 
prețioase lini ai nlr și măr
furi: privind opera artistului, 
in diferite perioade de crea
ție. Forurile specializate ar 
putea să întreprindă o atentă 
activitate de depistare a 
„martorilor" și de înregistrare 
științifică a mărturiilor lor.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

I Reunirea într-un volum a 
unor piese recente, aparținînd

I aceluiași autor rămîne o ini- 
I țtativă editorială meritorie, 
i Cărțile de dramaturgie — și 

așa destul de rare — sînt utile 
atit publicului larg, cit și oa- 

I menilor de teatru. Tocmai de 
aceea am dori ca rafturile li
brăriilor și bibliotecilor să se 
îmbogățească mereu cu ase
menea apariții. In acest sens, 
volumul lui Al. Mirodan sus
cită în mod firesc interes. Nu
mele scriitorului este cunos
cut demult de pe afișele tea
trelor. Mirodan s-a înscris în 
ultimii ani în frontul drama
turgiei noastre ca o prezență 
viguroasă și originală. Piesele 
lui, întrunite acum între co- 
perțile unui tom, oferă, odată 
în plus, prilej pentru vii co
mentarii. Încă de la premiera 
pe țară, piesa „Ziariștii" a re
ținut atenția unanimă prin în
drăzneala dezbaterii etice și 
ingeniozitatea construcției. 
Piesa inaugura atunci o direc
ție inedită în peisajul drama
turgiei contemporane și anu
me aceea a „comediei de idei". 
Formula poate fi, bineînțeles, 
discutată și întregită, însă 
certă rămine fervoarea pole
micii de idei, care într-o in- 
vestmintare spumoasă consti
tuie substanța piesei. Simpli
tatea aparentă a fabulei nu 
trebuie să deruteze. Persona* 
jele, cr.grenate în înfruntarea 
decisivă, capătă învestitură 
simbolică. Cerchez și Tomo- 
rici traduc scenic o anume 
polarizare a valorilor morale. 
„Cazul" Ion Gheorghe inter
vine ca un pretext, ca un ar
gument necesar demonstrației 
ardente, inițiate de autor. Bă
tălia pentru adevăr, pentru 
înfăptuirea dreptății se desfă
șoară încordat, fundamentată 
pe etica comunistă. Cerchez 
întruchipează viabil bogă
ția interioară a omului nou, 
crescut de partid, activist dă
ruit cu toate forțele lui unor 
țeluri generoase. Alături de 
Cerchez, defilează pe par
cursul piesei o suită ăe siluete 
care întăresc — cu luminile 
sau umbrele lor — figura 

complexă a protagonistului. 
De la prima piesă, Mirodan a 
dovedit o subtilitate aparte 
în mînuirea replicii, a duelu
lui verbal, cerut imperios de 
polemica înfocată în care se 
află eroii. Comicul rezultă cu 
finețe din dezvăluirea ideilor 
vetuste, incompatibile cu spi
ritul epocii. Cu „Celebrul 702" 
Mirodan pășea într-o altă zo
nă a dramaturgiei: plăsmuia 
o comedie-pamflet. Satira aci
dulată, impregnată de sarcasm 
se dezlănțuia copios la adresa 
rînduielilor imperialiste. In 
lumea dominată de tirania do
larului, normele de conduită

de lector

suferă o violentare inimagina
bilă, principiile, noțiunile, 
chiar cele etern recunoscute 
și acceptate își pierd adevăra
tul lor conținut. In aceasta 
constă, de fapt, și principala 
sursă de comic. Factura hi
perbolică are menirea de a 
colora scăpărător pamfletul, 
înseși conceptele de „existen
ță" sau „libertate" se răstoar
nă, gangsterul întemnițat 
pentru faptele sale reproba
bile ajunge printr-o metamor
foză posibilă numai în clima
tul imperialist, scriitor cele
bru, promotor al unei „litera
turi" care elogiază crimele și 
jaful. Apariția învăluită în 
aura poetică a „fetei în albas
tru" iradiază în acest infern 
sufocant o undă de umanitate. 
Nici în pamflet, dramaturgul 
n-a abandonat predilecția sa 
de a acorda întîietate demon
strației de idei, ascunsă mai 
puțin vizibil în țesătura de 
gaguri și episoade amuzante. 
A treia comedie, „Șeful secto

rului suflete", a reamintit to
nalitatea „Ziariștilor", însă 
aici, lirismul grav, simbolurile 
căpătau o pondere accentuată. 
Furtuna sufletească trăită de 
Magdalena se consumă și se 
potolește, vegheată de un per
sonaj miraculos, conceput în 
două ipostaze : șeful — cu în
țelepciunea lui adîncă, robus
tă, cu meticuloasa cunoaștere 
a oamenilor, a vieții, și Gore 
— cu farmec juvenil, cu stin- 
găcia îndrăgostitului naiv, dar 
nu lipsit de energie clocoti
toare și entuziasm ăvîntat. Un 
alt personaj — Horațiu men
ține polul opus în privința va
lorii spirituale. Mirodan a in
trodus și în această piesă unele 
figuri episodice. Acestea nu 
s-au mai integrat în ambianța 
străbătută de lirism, ci au în
cărcat inutil evoluția scenică 
limpede și echilibrată a come
diei. „Noaptea e un sfetnic 
bun" inclusă, de asemenea, in 
volumul discutat — conține o 
îmbinare neinspirată de „mo
dalități" dramatice diferite: 
partea întîi, pornind (deși nu 
inutil) pe linia comediei de 
idei, în care abundă poezia, 
iar partea ultimă deviind su
bit spre melodramă și surpri
ză facilă. Personajele nu se 
definesc consecvent și precis, 
colocviul etic pierde din in
tensitate, mai ales spre sfîrșit, 
cînd primează situațiile neaș
teptate și rezolvările pripite. 
Al. Mirodan a abordat și pie
sa scurtă, experimentele sale 
în acest domeniu relevîndu- 
se ca interesante. In „Cineva 
trebuie să moară" sau „Cerul 
nu există" este sesizabilă, to
tuși, o anume îngustare a sim
bolului.

Dramaturg cu replică în
cărcată de sens și sclipire, 
antrenat de patosul lucid al 
controversei ideilor, cultivînd 
un umor rafinat, Mirodan se 
remarcă ca unul dintre bunii 
noștri autori de teatru, iar vo
lumul care-l reprezintă pe 
deplin este rodul unei lăuda
bile inițiative.

MIHAI BOTEZ

• De ce nu se văd 
invitațiile vizuale

în ultimul timp au putut fi 
văzute în orașul Baia Mare 
nenumărate grupuri de turiști 
din Cluj, Bistrița, Oradea, Ba
cău și din alte localități ale 
țării. Ceea ce surprinde însă 
neplăcut este faptul că în 
gară, în autobuze, pe străzi tu
riștii n-au cum afla informa
ții în legătură cu ceea ce este 
frumos și interesant la Baia 
Mare și împrejurimi. Ei do
resc să afle unde se găsește 
barajul Firiza, diferitele caba
ne, cu ce anume se poate că
lători pînă acolo și alte infor
mații care, lipsind, reduc din 
eficiența unei excursii.

Agenția O.N.T. Carpați din 
Baia Mare poate avea o con
tribuție sensibil îmbunătățită 
la popularizarea frumuseților 
naturale din această parte a 
țării. Există puține materiale 

documentare și, după părerea 
multor turiști, ele nu ai- fi 
greu de procurat. Ar mai fi 
necesar să sugerăm Agenției 
O.N.T. Carpați, sfatului popu
lar orășenesc, confecționarea 
diferitelor semne turistice 
care, instalate în diferite punc
te, să înlesnească vizitatorilor 
o orientare operativă. N-ar fi 
deloc rău dacă s-ar întocmi 
hărți crochiu care de aseme
nea să fie expuse în locuri 
ușor vizibile.

Aceeași situație ne-a în- 
tîmpinat la Pitești unde, 
începînd cu sediul agen
ției O.N.T., în toată re

giunea nu găsești nimic din 
ceea ce se numește agitație 
turistică vizuală.

De ce nu se confecționează 
pentru a fi expuse asemenea 
hărți turistice, unele panouri 2

La agenția regională OJC.T. 
Pitești ca mijloc de propagan
dă turistică ni s-a ofer.t o 
broșură editată de OJf.T. din 
București. ,20 de itinerarii tu
ristice" în țară (de ce numai 
20 ?). La litera C — Curtea de 
Argeș se dau informații des
pre hidrocentrala de pe Argeș. 
Printre alte fraze reci și su
mare, unele sînt de-a dreptul 
de neînțeles : „După ce vor 
trece prin turbinele hidrocen
tralei instalate Ia Câpățfxeni 
într-o construcție subterană, 
apele lacului de acumulare se 
vor întoarce în albiile riurilor 
respective". Care respective? 
Doar nu-și poate închipui ci
neva că riurile Topolog, Vil- 
san, Cemat și Doamnei, după 
ce vor fi adunate prin tunele 
pe sub munți, se vor întoarce 
peste munți înapoi?

Sînt eronate unele date din 

această broșură și te întrebi 
dacă cei care au scris-o n-au 
avut curioctatea să viziteze 
hidrocentrala de pe Argeș, care 
este atit de aproape de Bucu
rești.

Sint. deci, o serie de ne
ajunsuri in utilizarea 
tuturor surselor posibile 

de informare de care nu se 
fac vinovați ghizii, ci agențiile 
ON T. care ignoră importanța 
unor formule de agitație vi
zuală. posibilitatea colaborării 
cu oameni de specialitate, nu 
dau atenție erorilor din ma
terialele primite ^de la cen
tru". Remedierea neintîrziată 
a acestor deficiențe. în apa
rență „minore", este imperios 
necesară.

L RUS 
A. POPESCU 

V. MOINEAGU Siluetele zvelte ale unor noi blocuri din orașul Piatra Neamț

I------------- ---------------------------------------

I Prof. unîv. EDMOND 

I despre:

In următoarele luni Universitatea 1 populară din București organizează o 
serie de manifestări menite a popu
lariza realizări economice în diverse I ramuri ale științei și tehnicii românești.
în conferințe, expuneri, simpozioane, 
oameni de cultură, academicieni, pro- 

Ifesori, critici de artă vor înfățișa publi
cului valorile culturii și istoriei noastre, 
aspecte din arta contemporană a Ro- 

I mâniei socialiste. Ne-am adresat prof.
Edmond Nicolau, cu rugămintea de a 
informa cititorii asupra programului de 

I activitate a Universității populare.
„Zilele trecute cîțiva directori de 

mari întreprinderi au participat la sim- 
Ipozionul nostru „Ne-am născut în șe- 

senal", în care s-au prezentat unui pu
blic numeros proporțiile avîntului eco- 

Inomic al României, perspectivele lui în 
lumina recentelor proiecte de Directive. 

■ Coritinuînd preocupările în acest sens,

m „CURSURILE“ DE VARĂ LĂ UNIVERSITATEA POPULARĂ ’J
I

luna aceasta (19 iunie) acad. Remus 
Răduleț va vorbi despre noi izvoare 
de forță și lumină, în cadrul simpozio
nului „Porțile de Fier — porțile lumi
nii". Cea mai proaspătă promoție de 
tehnicieni care vor lucra in întreprin
derile și pe șantierele cincinalului va 
putea asculta cuvintul unor academi
cieni, profesori, ingineri, directori de 
mari combinate a căror contribuție am 
solicitat-o în cadrul unui simpozion in
titulat „Azi în amfiteatre — mîine pe 
șantierele socialismului".

Din planul acțiunilor noastre din luna 
iulie desprind simpozionul „Știință — 
tehnică — producție" la care-și vor da 
concursul academicieni, profesori uni
versitari, ingineri, precum și anticipa
ția „România — orizont 1970".

Cu contribuția unor specialiști de la 
Camera de Comerț vom prezenta pu
blicului o serie de produse românești 

care se bucură de o înaltă apreciere 
atît în țară cît și peste hotare („Inven
tat în România"). Dezvoltarea econo
mică și culturală a satelor patriei va fi 
schițată într-un simpozion de către a- 
cademicieni, scriitori, muzeografi".

Paralel cu aceasta în programul de 
vară al Universității sînt prevăzute ex
puneri și simpozioane pe teme cultural- 
artistice.

„Pentru tineret și studenți am soco
tit utilă o expunere a corelației dintre 
tradiție și inovație în creația literară 
și plastică, susținută de doi critici în 
specialitățile respective. Popularizarea 
asiduă a valorilor istoriei și culturii ro
mânești este o îndatorire de seamă a 
noastră și în perioada următoare vom 
adăuga acțiunilor de pînă acum o se
rie de expuneri despre valori univer
sale în muzeele și colecțiile românești 
de artă, iar în cadrul ciclului „Din le

topisețul poporului român", în luna iu
lie e prevăzută prezentarea documen
tară a Muzeului „Doftana".

In cadrul diverselor medalioane și 
prezentări, simpozioane și întîlniri cu 
oameni de știință și cultură, publicului 
îi vor fi înfățișate aspecte din activita
tea unor personalități de seamă ale 
culturii și științei românești din trecut 
și de azi (File de calendar : „Anghel 
Saligny", „Trei străluciți pionieri ro
mâni ai aviației", „Din rolurile mele" 
— Marcela Rusu, Șt. Ciubotărașu, Co
lea Răutu). Vreau să precizez că la fie
care din manifestările la care invităm 
publicul și, bineînțeles, pe cursanții 
noștri obișnuiți, își vor da contribuția 
specialiștii cei mai autorizați în dome
niile respective, savanți, oameni de 
artă, ingineri, profesori".

universitatea populară din București, 
organizează în acest an excursii docu

mentare — științifice în țară, cu carac
ter de lecții practice.

„Itinerariile acestora sînt deosebit de 
interesante prin complexul de obiecti
ve pe care le vizează și prin compe
tența artistică și științifică a acelora 
care, însoțindu-i pe cursanți în călăto
rie, le vor îmbogăți, pe baza exemple
lor concrete, cunoștințele dobîndite în 
cursul anului.

O rută interesantă o vor urma cei 
care au frecventat cursul „Arte plas
tice". Se vor străbate au autobuzul 
circa 2 200 km în nordul Maramureșu
lui și al Moldovei, în decursul cărora 
vor fi vizitate cele mai frumoase și mai 
reprezentative monumente artistice de 
pe traseu (muzee de artă populară ro
mânească, muzee de pictură, biserici 
etc.).

Un alt itinerar interesant îl are ex
cursia pe Valea Oltului și pe Valea Pra

hovei. In timp de trei zile se vor Vizita, 
de asemenea, obiective economice, mu - 
zee, locuri istorice, monumenie de arta. 
Vor participa cei ce au urmat cursurile 
„România socialistă", „Tehnica secolu
lui al XX-lea“, „Momente din istoria 
patriei". O altă serie de cursanți va | 
porni spre Porțile de Fier, insula Ada- 
kaleh, Herculane. în decursul a trei 
zile drumul va fi marcat de popasuri 
la diverse obiective economice și cul
turale situate pe traseu. în sfîrșit, Uni
versitatea populară București îi va 
conduce pe cursanți într-o excursie de 
3 zile, spre cetatea Istriei și pe litoral.

O formă organizată și științifică de 
cunoaștere a patriei cu un ecou pozitiv . 
în rîndul celor ce ău participat deja la 
parcurgerea unor itinerarii asemănă
toare, cu valoare educativă certă. Și o 
sugestie demnă de reținut de către Ofi
ciile de turism câre au de rezolvat încă 
problema competenței ghizilor". ,
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ii de specialiști — ingineri, tehnicieni, cadre de cea mai înaltă caliiicare — participă în aceste 
zile, premergătoare celui de al rV-lea Con greș al P.M.R. Ia dezbaterea largă a proiecte
lor de Directive. Cifrele de plan indicatorii economici, noile investiții sint studiate dinlăun- 
trul lor, gospodărește cu înțelegerea supe ri oară că realizarea fiecărei prevederi economice, 
corelată organic cu celelalte prevederi, devine hotărîtoare pentru întregul plan economic. Prac
tica anilor de construcție, experiența ciștig ată in conducerea economiei și un sentiment aparte, 
al noului se întîlnesc și se confruntă în ma turitatea aprecierilor. Ochii specialiștilor au învățat

să descopere în spatele cifrelor, parametrilor, indica lorilor în sine, condiționarea absolut riguroasă dintre 
continuarea neabătută a industrializării socialiste și lărgirea bazei de materii prime ; dintre dezvoltarea 
în ritm susținut a producției industriale și ‘înzestrarea tehnico-malerială a agriculturii ; dintre îmbunătăți
rea generală a calității produselor, creșterea venitu lui national și ridicarea bunăstării generale.

Laconismul și precizia fiecărei prevederi îți găsesc de fiecare dată un corespondent afectiv; lucidi
tatea se întîlnește la fiecare pas cu emoția ; arhitec tura proiectelor are legi interioare și condiționări 
care se cer subliniate. Și specialiștii, chemați să răs pândă de eficienta economică a fiecărei noi investi
ta, intuiesc tot mai mult în structura acestor prevede ri, o solicitare aparte, vizînd competenta, calificarea, 
pasiunea lor creatoare. Sarcini speciale, paragrafe întregi li se adresează direct:

— Promovarea progresului tehnic in toate domeniile de activitate, extindem mrraniihru și automatizării, înzes
trarea economiei cu instalații la nivelul tAnini modeme, in vederea ridUn productivității muncii și reducerii in continuare 
a cheltuielilor de producție.

— Creșterea bazei tehnico-materiale a științei. 1m eile rea tmilfailm știaoțifice, fendemeatale și aplicative, corespun
zător nevoilor economiei naționale.

— Dezvoltarea invățămîntului pentru formarea și perfec (tananea calelor de veoabiti, ridkarea anetaM de pregătire 
profesională a muncitorilor și cadrelor tehnice.

Solicitarea specialiștilor se confirmă o dală ia plus : alături de cefe ale întregului popor sint si sarci
nile lor, menite să fie realizate prin eforturile lor colective ad Je direcționare întreaga activitate.

Imperativul 
perfecționării 

„din mers"
în nici o epocă, știința și tehnica 

n-au ocupat un loc atit de important 
în viața societății, in producția mate
rială, ca în epoca noastră.

Falsa controversă dintre .știința pu
ră" și „știința concretă, aplicativă* a 
fost de mult și definitiv infirmată. Fi
nalitatea practică a devenit o notă de
finitorie a cercetării științifice. Ener- 
geticienii folosesc metodele matematice 
de inaltă și subtilă abstracțiune pentru 
calculul operativ al utilizării optime a 
resurselor de energie : fizicieni: au de
venit și ei. in cea mai înaltă accepție, 
„direct productivi" : chimizarea și au
tomatizarea producției, au găsit parti
cularul metaforei tehnice in stare să 
transpună ideile, dificil de exprimat, 
ale cercetării fundamentale in hama 
utilului, a eleganței, a confortului- Cu- 
noscînd și stăpînind legile revoluției 
tehnico-științiiice contemporane specia
listul are menirea dificilă de a anticipa 
problemele complexe ale producției, de 
a sc pregăti din timp pentru sarcinile 
de perspectivă, de a cuteza spre ceea 
ce azi poate să pară nerealizabil, dar 
se impune ca necesar pentru miine. 
Industrializarea și modernizarea con
tinuă a industriei, noile prevederi aie 
proiectelor de Directive, vin în felul a- 
cesta să concretizeze menirea nobila a 
specialistului de înaltă calificare.

Problemele funcționării noilor fur
nale de mare capacitate nu mai sint 
probleme de pură metalurgie, ci și pro
bleme de automatică. Elect roniștri. de 
cea mai înaltă competență, sint invi
tați în oțelării. Perfecționarea autoca
mioanelor nu este legată numai de 
modernizările constructive ale motoru
lui. Chimia lubrifianților are aici un 
rol hotărîtor și chimiștii. adevărații chi- 
miști, sint și aici așteptați. Industria 
polimerilor sintetici solicită și ea. în tot 
mai mare măsură, introducerea unor 
analizatoare automate pentru stabilirea 
calității, pentru reglarea în cascadă a 
diferiților parametri. Exemplele ar pu
tea continua, întregind de fiecare dată 
ideea că specialiștii de azi — inginerul 
cu practică îndelungată, proaspătul ab
solvent, studentul abia pornit pe căile 
științei, tînărul care încearcă să-și a- 
leagă viitoarea lui profesiune — sint 
chemați să răspundă unor sarcini de 
cea mai profundă complexitate și de un 
mare romantism în măsura în care este 
foarte romantic să rezolvi probleme 
care-n urmă cu 5—10 ani, nici nu pu
teau fi prevăzute, să abordezi noul cu 
fervoarea căutătorului de aur.

De rezolvarea acestor probleme, de 
competența cadrelor tehnice depind pre
tutindeni (să le subliniem cu majuscule): 
PROMOVAREA ȘI EXTINDEREA UL
TIMELOR CUCERIRI ALE TEHNI
CII, CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII 
ȘI CALITĂȚII PRODUSELOR, EFI
CIENȚA FIECĂRUI LEU INVESTIT ÎN 
ECONOMIE.

<f_- Scnaj. unde mgnen: au putut de- 
vem cu adevărat trgtrm de esocepțje. 
de perspectoră. preocupat, oe continua 
jor spee-aerraze. Se rezultatele n-au in-

Ai_ «esesaăshu ae-au ajuta: să ciș- 
t-gîm o rare rrpmr-ă Am reușit să 
creăm cadre —re ■ bere cahâcate și am 
dnbtntf t • mare expemectă m condu
cerea producției. E wtnral ia care

Dtrectcra de mmepemdert, cooduce- 
nâe xfar.te au ajtsts ia csenegma 

—pertamtă că a crea ccadrtz. de stu
ds. te teta:» s cxxxpoe mgmeruxu: 
de produme esae • eeutee i>i<itin' 
a prcteaaca^ăet: s perîecmceăm saîe

Nu numai

organizatori
Să ne gîndim o clipă cîți ingineri șl 

tehnicieni aveam în urmă cu 30 de ani... 
Chiar și în urmă cu douăzeci de ani ! 
Cîteva mii și, într-un anume sens, pen
tru industria noastră de atunci, cifra 
pare îndeajuns de judicios corelată 
cu specificul unei țări... „eminamente 
agrară". Aveam și foarte puțini agro
nomi... Dar să lăsăm trecutul.

Anuarul statistic pe 1964 ne indică, 
pe întreaga economie, o cifră de apro
ximativ 700 de mii cadre tehnico-ingi
nerești, dintre care peste 70 mii de in
gineri, marea majoritate fiind cuprinși 
în industrie și agricultură. Acești in
gineri, acești mari și prețuiți anonimi, 
au fost citați nu o dată pe „ordinele de 
zi" ale realizărilor acestor 20 de ani. 
Prezenți pe toate marile șantiere ale 
țării, îndrumînd și calificînd mii și sute 
de mii de muncitori, dovedindu-se buni 
gospodari, făcînd din cauza socialismu
lui cauza lor, aceste cadre de frunte ale 
construcției socialiste justifică deplin 
prețuirea de care se bucură. Partidul 
a știut să crească din rîndurile lor mii 
de conducători de unități industriale, 
o generație întreagă de specialiști, 
multi sub 30 de ani, pentru care rea
lizarea sarcinilor de plan înseamnă 
propria lor realizare. Șesenalul s-a do
vedit pentru ei un examen, o confir
mare. un strălucit succes. Discutînd cu 
acești ingineri, îi simți azi fremătînd 
de o nouă și exigentă hotărîre: vor să

Ingineri 
de perspectivă

in care lucrează, ci și cu problemele de 
perspectivă ale întreprinderii. Inițiati
va ni se pare semnificativă și dove
dește nu numai spirit de răspundere, 
dar și o nOuă conștiință de sine a ingi
nerului, care se simte obliga: să parti
cipe la viața întregului colectiv: răs
punde solidar de această uzină a lui, 
răspunde de activitatea secțiet de fie
care produs. De aici și o solicitare spe
cială față de conducerile întreprinderi
lor : analizele tehnice de producție, 
schimburile de experiență, crearea unor 
colective mixte de proiectant!. tehno
logi. cercetă teri, pentru rezolvarea 
problemelor de mai mare complexitate, 
trebuie să treacă din domeriai dezide
ratelor și al inițiativelor ocanocale in 
domeniul activității carențe.

De-ai casei

si călători...

Am vizitat Uzinele J Mai'-P'xxeșu 
aproape in fiecare an și =e-am bucu
rat, ne amintim, oe succesele vecnă 
instalații ZT.riH »o instalație ~craâ 
și foarte modernă in turnă cu nu
mai 8 anu. am scris pagin'. în
tregi despre prestigiul intemațntnai al 
instalației 3 DJL 300. riști gama -“ea me
daliei de aur. la tirgul de la Irtprtg 
din 1964 Dar tehnica petrolieră — 
cum ne demonstrează inginerii: pro
iectant Ștefan Diacooescu de la Uzi
nele „1 Ma;' — se dezvoltă fulgerător. 
Drept pentru care am trecut și noi la 
crearea unor instalații de foraj pentru 
ariincimi mari — Dină la 7 mii mem 
(e o tendință generală de cercetare a 
zonelor de mai mare adineime>: am mo
dificat instalațiile vechi, facindu-ie ușor 
transportabile (trebuia să scurtăm du
rata forajului) și am introdus la insta
lațiile de mai mică adîncime acționarea 
electrică. Realizarea acestor insta
lații a cerut de bună seamă din 
partea inginerilor de concepție din 
uzină studii amănunțite. • colabo
rare activă cu institutele de cerce
tări, o urmărire a instalațiilor in 
perioada de experimentare. Pentru că 
adevăratul inginer, conștient de marea 
răspundere care apasă pe umeri săi, 
înțelege că proiectarea noilor utilaje, 
noilor linii tehnologice, noilor produse 
industriale, trebuie să fie orientată ca 
valoare competitivă spre nivelul tehnic 
al anului 1970. E noul examen la care 
e chemat să răspundă specialistul pa
sionat de profesia sa, inginerul.

„Uzina de vagoane“-Arad a obținut 
și ea în acești ani nenumărate succese. 
Vagoanele de marfă și călători — de 
care ne vorbește inginerul Geza Balogh, 
le-am întîlnit de atîtea ori pe liniile 
noastre de cale ferată, incit aprecierile 
ni se par acum de prisos. Noile auto
camioane „Carpați" și „Bucegi" și-au 
cucerit, de asemenea, un bine meritat 
prestigiu. Un prestigiu muncit, măsurat 
în ani de căutări, de efort, de continuă 
înnoire. Introducerea în fabricație a 
unor noi prototipuri solicită însă, ori
care ar fi uzina, adaptări și perfecțio
nări tehnologice, crearea unor noi 
S.D.V.-uri, o amplă acțiune de mecani
zare. Și așa cum a confirmat-o practica 
uzinelor din Arad și Brașov, inginerii 
serviciilor de concepție nu pot rezolva 
toate aceste probleme fără contribuția 
creatoare a cadrelor tehnico-inginerești 
din secții, din ateliere, de la locurile de 
muncă. De aici, elogiul adresat celor 
care au știut să antreneze această uria
șă armată tehnico-productivă și s-o 
mobilizeze la promovarea noilor teh
nologii. Din păcate, aceste cadre tehni
ce, direct productive, sint încărcate a- 
desea cu prea multe sarcini, așa-numite 
„curente". Și s-ar impune, poate, o a- 
naliză mai atentă a acestor sarcini, 
deosebindu-le pe cele care sint intr-a
devăr curente și inevitabile, de cele 
care ar putea fi rezolvate din timp, cu 
ceva mai mult spirit de prevedere. E 
ceea ce s-a realizat la Uzina mecanică

Și in afara 

celor opt ore
La Instrtuttă de cercetări metaiezg- 

ce dm București au fose chtmme in td- 
—i am succese jerna.: aOt_e Aia s-a 
îxa ia punct procedee. tndcssnal pe=tru 
fabricarea sesucocsujxc. an s-a expe
rimenta: utilizarea gazului metan in 
furnale. axa s-au realizat cercetări im
portante in domeniul elaborări unor 
noi mărci de oțel Reahzânle. inRimmd 
studii îndelungate, experimentări 
dle. uneori și eșecuri de moment, au 
confirmat nu numai rabfîrarea și com
petența cercetătorilor ci. in prunul 
rind. existența unei reale paseri pen
tru munca de cercetare. Satisfacția fi
nală a cercetătorului este de înțeles. Ea 
se intilnește cu bucuria constructorului 
energetic, care a dat in funcțiune o 
nouă termocentrală, cu mindria tehno
logului care asistă la probeie funcțio
nale ale unui nou agregat : dar aceste 
bucurii mari, marile reușite, au fost 
muncite îndelung, zile și nopți, cu o 

dăruire fără seamăn și pentru că dăru
irea. pasiunea, competența se întemeia
ză în primul rind pe o pregătire meto
dică. conf. univ. I. TRIPȘA. directorul 
Institutului de cercetări metalurgice, 
ne subliniază cu justificată exigență că 
„ACTIVITATEA LNGLNERULUL A 
TEHNICIANULUI ȘI ÎN GENERAL A 
CELUI CARE-ȘI PROPUNE SĂ JUS
TIFICE TITLUL DE SPECIALIST. NU 
SE MAI POATE REZUMA LA CUNOȘ
TINȚELE CĂPĂTATE ÎN FACULTA
TE ȘI LA EXPERIENȚA PRACTICĂ. 
DOBÎNDITA ÎN TIMPUL CELOR 
8 ORE DE PRODUCȚIE-.

„Perfecționarea inginerilor obținută 
prin cursuri de specializare, deosebit de 
utilă, trebuie continuată printr-un stu
diu sistematic, individual, în afara 
orelor de producție. Succesele și cazul, 
cel mai frecvent al inginerilor care 
studiază, nu trebuie să ne inducă in e- 
roare. Mai sint destui ingineri care se 
mulțumesc cu cele ce au învățat pe 
băncile facultăților (de multe ori au și 
uitat jumătate), trecind prea ușor pes
te recomandarea „plicticoasă" de a stu
dia fiecare nouă lucrare științifică. 
Studiul sistematic în afara orelor de 
program a cedat locul divertismentu
lui și distracțiilor „nevinovate", care, 
trecind pe primul plan, devin vinovate 
de pregătirea lor insuficientă.

Să nu ne fie teamă să spunem că in
ginerul care-și uită menirea sa princi
pală și nu ține pasul cu tehnica își 
creează cu anticipație condițiile rată
rii profesionale. Soluția e una singură : 
perfecționare continuă, din mers, în 
sensul unei aprofundări în domeniul 
specialității, totul dublat de pasiune și 
perseverență".

Cuvintul de ordine, înregistrat în 
mai toate uzinele și devenit într-un fel 
un angajament colectiv, poate fi rezu
mat în „putem face mai mult", „trebuie 
să fim mai exigenți", „fiecare inginer 
poate deveni un bun specialist", „totul 
depinde de noi".

în completarea profilului tehnico- 
moral al specialistului de miine, vom 
adăuga interesul din ce în ce mai mani
fest al cadrelor tehnice de a fi la cu
rent nu numai cu problemele secțiilor

donare mai precisă excluzind parale
lismul in activitatea de concepție și 
cercetare, irosirea de forțe, aminarea 
nejustificată a unor lucrări urgente 
pentru cine știe cind. Se impune, de 
asemenea, o stabilire mai judicioasă a 
problemelor care sint de competența 
întreprinderilor și a celor care, dim
potrivă. se cer transferate institutelor 
de cercetări.

Intr-o discuție avută nu de mult cu 
cont univ. GHEORGHE TUNSOIU — 
directorul întreprinderii -Automatica" 
d însuși un pasionat inginer cercetă
tor. ne sublinia că .rezolvarea unora 
dintre problemele de mare importanță 
ce revin astăzi unui institut sau unei 
întreprinderi. sniirită o mai largă coor
donare ș: cooperare intre forțele exis- 
tente. In practica întreprinderii _Au- 
tomatiea" — ne spunea inginerul Tun- 
sctj — pentru a lichida unele deiimi- 
tări arbitrare intre activitatea de cer
cetare și proiectare pe de o parte și 
aplicarea lor în producție, a fost 
mtoodus un sistem denumit „proiectare 
cu cTpc riuwutire*. Noul sistem soli
cită cercetători'., inginerul de concep
te. la îmbinarea soluțiilor teoretice 
stat—ite pr-r. studiu și calcul cu solu
ții e practice, eficiente, confirmate o 
data cu experimentarea noului pro
dus*.

trebuie ajutate, pregătite. susținute cu 
grijă și dragoste in efortul lor de ma

turizare. Este secretul de mult cunoscut 
al succeselor obținute de comuniștii 
urinelor „Tractorul* Brașov. „Grivița 
roșie", „1 Mai" Ploiești. E un secret 
care se cuvine a fi cunoscut și însușit.

Dar în afara acelor ingineri care pă
răsesc uzina luindu-și valiza și un bi
let de tren, mai există o categorie, nu 
tocmai numeroasă, care intr-un anume 
sens pleacă... deși rămîne pe loc. Sint 
mulțumiții de sine, cei care știu destul, 
cei care uită și sint lăsați să uite, că 
în ultimii zece ani, ritmul tehnic indus
trial a cunoscut o accelerare uimitoa
re. Noile mașini, noile tehnologii i-au 
depășit de mult. O anume abilitate îi 
ajută pentru un moment să mascheze. 
Dar miine ?

Soluția e și aici una singură : Să-i 
trezim, să-i întoarcem de la periferia 
mulțumirii de sine, spre centrul vital, 
activ al vieții industriale și să nu ne 
sfiim să devenim „supărători de di
dactici" vorbindu-le de miile de ingi
neri și tehnicieni care, asemenea lui 
Decuseară și Logan, prin munca lor 
fără preget, au contribuit la marile 
succese ale acestor ani.

Chiar și acolo

unde

„totul e bine“
Există nenumărate întreprinderi, in

stitute de proiectare și cercetări, unde 
grija pentru perfecționarea cadrelor a 
constituit o preocupare permanentă, 
concretizată în proiecte de un înalt ni
vel tehnic, în asimilarea unor produse 
noi, în însușirea unor tehnologii su
perioare. Dar chiar și în aceste între
prinderi, unde „totul e bine", se im
pune, la nivel departamental, o coor

Cn scurt capitol 
despre 

invățămint
E un capitol statistic, bazat pe cifre, 

convinși fiind că cifrele, asemenea ori
căror alte fapte reale, au un limbaj 
al lor și — de ce nu ? — o poezie 
care se cere scrisă.

Aveam pe vremuri, prin 1938, vreo 
26 de mii de studenți din care mai 
mult de jumătate abandonau studiile 
dm motive independente de ei. Avem 
în prezent 123 de mii de studenți... 
Cifrele așa cum spuneam, refuză co
mentariul comparativ. '

în perioada 1966—1970 se vor investi 
pmtri dezvoltarea bazei materiale a 

âmîntului și creșterea detașamen
tului cadrelor tehnice circa 3,5 mi
liarde leL Se va dezvolta în continuare 
învățămintul superior, cel tehnic și 
economic.

Numărul total al cadrelor care vor 
întră în această perioadă în economie 
se ridică la 550 mit Și o ultimă cifră 
statistică : institutele tehnice pregătesc 
azi, cadre cu o pregătire corespunză
toare unui număr de 77 de speciali
tăți tehnice. Cifra, datînd de un an, 
e probabil azi depășită.

Stimulentul 
încrederii

în urmă cu vreo 30 de ani, se mai 
găseau filozofi (vezi Rădulescu Motru) 
care profetizau „neputința psihologică" 
a poporului român de a folosi știința 
și tehnica în industrie. Transformarea 
economiei noastre într-o economie mo
dernă li se părea o „ambiție absurdă". 
Comentariile au devenit și aici de pri
sos. Noile ramuri industriale, noile 
combinate, noile condiții create cerce
tării științifice și, în ansamblu, noua 
hartă industrială a țării demonstrează 
cu argumentele evidenței succesele 
multilaterale ale României socialiste.

Cadrele noastre tehnice au știut să 
răspundă solicitărilor mereu crescînde 
ale economiei, afirmîndu-se într-un 
răstimp record atit pe plan intern cit 
și pe plan internațional. E bine să în
sumăm ce s-a obținut pînă azi, e bine 
să ne gîndim cu spirit de răspundere, 
hotărîți să facem mai mult, la anii 
viitorului cincinal.

Continua specializare și perfecțio
nare a cadrelor tehnice reprezintă una 
din garanțiile realizării planului eco
nomic. Și inginerii sint hotărîți să fo
losească din plin, pentru perfecționa
rea lor, ajutorul competent al celor 
aproape 100 de institute de cercetări 
științifice înființate în anii puterii 
populare, să solicite sprijinul activ al 
miilor de cercetători de înaltă compe
tență, sprijinul cadrelor didactice. Să 
folosească, în sfîrșit, laboratoarele, 
să-și sporească participarea la activi
tatea serviciilor de concepție, să stu
dieze documentația tehnică, modernă, 
excluzind posibilitatea rezolvării unor 
probleme... de mult rezolvate.

întregul popor, sub conducerea parti
dului, a făcut an de an eforturi în
semnate pentru dezvoltarea bazei ma
teriale a societății, pentru construirea 
noii societăți, pentru înzestrarea noilor 
întreprinderi cu tehnica cea mai înaltă. 
Să nu uităm însă, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rința de partid a orașului București, că 
„trebuie să găsim căile cele mai bune 
pentru ca aceste investiții să dea 
maximum de rezultate economice".

Este o sarcină de onoare pentru ca
drele tehnice ale noii noastre indus
trii, o sarcină consemnînd încrederea 
partidului în forțele tehnico-inginerești 
ale țării. Și putem fi convinși că oa
menii noștri de știință, inginerii, teh
nicienii, muncitorii de înaltă calificare 
vor aduce și, în viitor, în spiritul pro
iectelor de Directive, „o contribuție 
prețioasă la soluționarea problemelor 
concrete pe care le ridică construcția 
socialistă, la progresul științific și cul
tural al întregii țări".

DOREL DORIAN

. ■

CADRE 
MEDII DE 

SPECIALITATE

81'CirCd 3;»
it:

■

* ■

i:

.X



ospoMriite agri
cole de stat din 
cadrul Trustului 
Constanta și-au 
Îmbunătățit în fie
care an activita-

. tea îh producție, 
aducînd ■<> gantribuție tot mai 
mare la asigurarea fondului 
central ăe; produse .agricole al 
statului. Proiectul, de Directi
ve pune. în fața gospodăriilor 
agricole de stat sarcini impor
tante stabilind ca obiectiv prin
cipal în producția vegetală 
creșterea recoltelor de griu și 
porumb, îmbunătățirea calită
ții cerealelor. Trustul nostru 
cultivă suprafețe întinse cu 
griu — anul acesta peste 
80 000 de hectare. Obținerea 
unor recolte sporite și îmbu
nătățirea calității panificabile 
prin sporirea procentului de 
gluten a stat tot timpul în a- 
tenția noastră. Organizarea re
coltatului, , lucrare în pragul 
căreia ne aflăm acum, este una 
din măsurile care, bine puse la 
punct și înfăptuite conform re
comandărilor agrotehnicii, con
tribuie la sporirea producției și 
asigurarea unei calități supe
rioare a griului. De aceea am 
să vorbesc pe scurt despre mo
dul în care organizăm această 
lucrare deosebit de importantă.

Datorită aplicării unei agro
tehnici superioare, în 1965 
griul s-a dezvoltat foarte bine 
și promite o recoltă bună. Dar, 
pe lingă faptul că produc
ția de griu la hectar va fi mai 
mare, și cantitatea de paie pe 
metru pătrat este cu 20—30 la 
sută mai ridicată decît în anii 
precedenți, solicitînd intr-o mă
sură mai mare combinele și 
presele de balotat. '

Pe majoritatea suprafețelor

Sport
„Cercul turistic vă invită“

Prieteni mai vechi ai ziarului 
nostru (revedeți în acest sens re
portajul „Drumetind prin patria 

.dragă" publicat în numărul 4910 
, din .2 martie 1965) și, desigur, ai 

multor tineri cititori, membrii cer
cului turistic de la Școala medie 
nr. 3 din Brașov se pregătesc in
tens și pentru această vacantă. Pe 
„adresa" cercului vin zilnic suges
tii și propuneri, ca răspuns la in
vitațiile pe care cercul le face in 

. rîndul elevilor. In prezent aici 
se iac ultimele pregătiri în vede
rea startului.

Să parcurgem împreună o ase
menea etapă pregătitoare, 44 de 
elevi ș-au înscris pentru excursia 
de 8 zile prin tară (21—28 iunie 
a,ci) al cărei obiectiv central îl 
constituie Munții Apuseni. Cercu
lui i-au revenit multe de făcut. A 
trebuit să stabilească, mai înlti, 
itinerariu! (și vă asigurăm că este 

.cît se poate de interesant I) — 
pentru întocmirea căruia membrii 
cercului ou întreprins adevărate 
rirv.eștigatii, studiind lucrări de 
specialitate, consultînd o bogată 
literatură. Acesta a lost expus, 
apoir. g}e ntț ..panou la vedere — 
sub titlul ,fPfoiețțt pentru excursia 
de la sffrșilul griului școlar" — cu 
foarte mult timp în urmă, pentru 
ca elevii, să studieze itinerariul, să

Intre 200 de metri
în cele-

Șpoțtla medie nr. 2 
rohoi. Și aici, ca și 
lalte școli din țară, s.e pregătește 
vagtțn.ța. Conducerea școlii, îm
preună cu organizația U.T.M. au 
luat cțin timp măsuri corespunză
toare, după cum ne. informează 
tovarășa Veronica Ariton, direc
toarea școlii, și Eugen Axinte, 
secretarul comitetului U.T.M. Pe 
primul plan : excursiile. Cei de la 
cursul, mediu vor avea un itine
rar bogat, din care cităm : Bra
șov, orașul Victoria, Munții Fă
găraș, Lacul Bîleaj- Sibiu, Valea 
Oltului, Mediaș. Sighișoara... Ele
vii claselor V—VIII vor porni în 
călătorii de cunoașterea regiunii 
iar cei din clasele I—IV vor vi
zita, înipreună cu învățătorii lor, 
gospodării agricole de stat, coo
perative agricole de producție și 
alte obiective importante din îm
prejurimile orașului Dorohoi, Alți 
elevi se vor odihni în tabere cen- 

cu griu combinele vor recolta 
doar cu 65—80 la sută din lă
țimea de lucru a aparatelor de 
tăiere. Norma zilnică pe combi
ne, în tone, va fi realizată, în 
schimb suprafața recoltată va 
fi cu . 25—30 la sută mai rr.ică 
față de productivitatea zilnică 
normală. De aceea, pregătirea, 
repararea și recepționarea ma
șinilor agricole a constituit, in 
această perioadă, principala 
preocupare a trustului nostru 
și a colectivelor de mecaniza
tori. in acest scop, încă din lu
na martie s-a stabilit tehnolo-

Recolta va fi
la timp în hambare

gia de reparație a combinelor, 
în cadrul atelierelor G.A.S. 
repararea puțind fi urmărită pe 
faze de lucru. Pentru verifi
carea și repararea aparatelor 
de tăiere, au lost confecționa
te bancuri de probă; s-a făcut 
echilibrarea statică și dinamică 
a tobelor, au fost îndreptate 
și verificate grătarele uzate 
ceea ce permite ca in timpul 
lucrărilor de recoltare aceste 
aparate-să poată fi reglate de 3 
ori pe zi, in funcție de starea 
de umiditate (dimineața, pritiz 
și seara). La aparatele de tăie
re s-a verifcat cu toată atenția

> •

vină cu sugestii. Ulemiștii au dis
cutat amănunțit traseul recoman
dat, lăcînd observații de care cer
cul a ținut seama. Totodată ei 
și-au propus o serie de activități 
care să se desfășoare în timpul 
excursiei: jocuri de orientare tu
ristică, recunoașteri de teren, adu
narea unor materiale documentare. 
A urmat, apoi, o nouă etapă 
pregătirea 
lectare și 
sugestiilor 
ta panoul 
a fost însoții de o legendă care 
comenta specificul iiecărui punct 
înscris pe traseu, iniormînd asu
pra caracteristicilor sale economice 
și turistice.

Este o tradiție în această școala 
ca înaintea excursiei, fiecare par
ticipant să primească din partea 
cercului o hartă, lucrată la scară, 
cu itinerar iul ales, punctele sale 
mai importante, detalii în legătură 
cu ele. Pe elevii Codrea Mariana, 
Popovici Viorica, Gygriy Marius 
iram. jntîlnit în aceste zile lucrind 
tocmai la multiplicarea acestor 
hărți.

La întoarcere cîteva file din 
albumul excursiilor (căci nu este 
singura pe care cercul o organi
zează) vor purta însemnele 
tei călătorii. 

din Do- trale și regionale, pe plăjile 
rite ale 'litoralului sau în atmo
sfera ozonată a munților. Pentru 
cei rămași în oraș se amenajează 
un club pe toată perioada vacan
ței, în cadrul căruia vor avea loc 
manifestări cultural-artistice și 
sportive.

La .200 de metri de Școala 
medie nr. 2 se află Școala medie 
nr. 1. Deși atît de apropiate, aici 
nu există nici o preocupare pen
tru pregătirea vacanței. Motivul? 
...„Nu am primit indicații". Dar 
oare acest motiv este întemeiat ? 
Sîntem convinși că atît conduce
rea școlii, cît și organizația 

. U.T.M. cunosc în mare (cel pu
țin în măre !) problemele care se 
pun în legătură cu pregătirea va
canței, iar „justificarea" adusă nu 
este deck un străveziu pretext 
pe care ' nu-1 socotim, demn de 
comentariu.

RADU PĂDURARU

gradul de uzură a contraplăcu- 
teior tăietoare ; o parte au fost 
ascuțite, iar cele care nu mai 
permiteau acest lucru au fost 
recondiționate. Au fost Îndrep
tate mesele de tăiere delorma- 
ie și s-a asigurat pentru fiecare 
combină cite două cuțite (unul 
coasă și altul seceră) și ridi
cătoarele de plante.

Acum, in toate gospodăriile 
reparațiile sint terminate, fie
care unitate face in prezent ul
timele retușuri, verifică rezer
vele de piese și materiale ne
cesare intervențiilor urgente 

in timpul campaniei. Pe lingă 
repararea mașinilor ia un nivel 
superior anilor precedenți. s-a 
organizat și- instruirea tuturor 
mecanizatorilor care vor lucra 
pe combine și la presele de 
balotat. Această instruire s-a 
terminat in ziua de 15 iunie. 
S-au pus la punct atelierele 
mobile care vor asigura reme
dierea eventualelor defecțiuni 
in timpul exploatării și întreți
nerea zilnică a parcului de ma
șini și tractoare.

Anul acesta, spre deosebire 
de ceilalți ani. pentru a avea 
o garanție in plus in asistenta

„Cupa UCECOM“
MIERCUREA CIUC (prin teleioa) 

Cea de a emcea etapă a iost cif- 
tigală de austriacul Dovjlz care 
împreună cu alergătorul Eroxcis: 
Ghera (Steaua) au plecat din plu
ton cu 18 km înainte de sosire și 
pină la capătul etapei nu au mai 
putut ii ajunși. Este o victorie 
meritată pentru că acesta a iost 
prezent tot timpul pe primul plan 
al etapei.

Duelul dintre dinamovișli și 
alergătorii de la Steaua a conti
nuat cu înverșunare și în această 
zi de întrecere. Ziegler a încercat 
împreună cu Moiceanu să se des
prindă de pluton, dar lotul a iost 
radar nic pentru că alergătorii ini-» 
atari, milt mai numeroși, au ri
postat cu promptitudine. Deocam
dată, deși lupta pentru primul 
loc rămîne deschisă, pe primele 
patru poziții sint alergătorii 
Steaua, Ziegler coborî nd pe 
cinci la aceeași diiereniă de

In clasamentul 
cinci etape con 
leanu cu timpul 
mat de N. Niculeseu 
ion Stoica la 
Ghera la 50", d 
și de Mokeanu 

(Agerpres) (Agerpres)

aces-

Doe. Ia me 
formația buhIn 

excursiei, aceea de se- 
sinteză, de folosire a 
primite. De data aceas- 
expus — definitivat —

Rostov

înso-

Muncitorii Uzinelor „23 August' din Capua,a p ,a un înalt nivel tehnic, o gamă variată de utilaje și mașini care s.e
bucură de un bun renume in tară ș. oe>'e Biete. in fotografie: un aspect din timpul lucrărilor de finisare la cisternele 

de 60 m.c.

tehnică și un control perma
nent in exploatarea mașinilor, 
la recoltare, combinele vor lu
cra grupat. Avem astfel posibi
litatea ca pentru fiecare grup 
să asigurăm in permanentă un 
mecanic de întreținere și un 
delegat din partea consiliului 
Gostat. O altă măsură care s-a 
iuat pentru înlăturarea pierde
rilor este organizarea 
in bune condiții a 
lor. S-a contractat cu IRTA 
număr de 890 de camioane 
180 de remorci care, însă, 
satisfac volumul zilnic

livrării 
cereale- 

un 
Și 

nu 
pe

care il vom avea de transpor
tat la baze. In vederea sporirii 
capacității de transport, pe de 
o parte. G.AS. vor folosi mij
loacele proprii (tractoare cu 
remorci pentru transporturile 
interioare) iar pe de altă parte 
unitățile IRTA trebuie să de
pună eforturi pentru mărirea 
numărului de autocamioane și 
remorci peste cifrele planifica
te. ‘

Pentru îmbunătățirea calită
ții de panificație a griului a

P E S
• Turneul 

‘.emațicual 
îaîbal de la 
iov pe Doi
lost cișugat de se- 
lecționata R.S F.S.

de
Ro-

echipa Algeriei. Au învins fotba- 
Lsu.1 brazilieni cu scorul de 3—0

Duminica echipa Braziliei 
irlilnește din nou echipa Algeriei 
(de data aceasta la Alger) urmind 
să s-stină 
Marocul.
UJLS-S.

nul acesta impune sarcini In 
plus, atit gospodăriilor agricole 
de stat, cit și întreprinderii 
pentru valorificarea produselor 
agricole. în ce ne privește, am 
stabilit ca fiecare solă în parte 
să fie verificată zilnic de ingi
nerul agronom al unității, pen
tru a se stabili precis momentul 
optim de incepere a recoltării. 
Vom căula să evităm recolta
rea griului cu umiditate mare, 
ceea ce ar duce la reducerea 
cantității de gluten. La asigu
rarea unei calități superioare 
de panificație a griului concură 
însă și alti factori care depind 
de condiții de transport și în
magazinate. Deoarece se anun
ță o producție bună de griu, 
întreprinderile pentru valorifi
carea produselor agricole au 
datoria să pregătească în cele 
mai bune condiții spatiile 
de depozitare și să găsească 
noi posibilități ca pe lingă 
unele baze de recepție să se 
organizeze echipe de laboranfi 
flotanți care să recepționeze 
griul in diferite puncte de 
transport, urmind ca acesta să 
fie încărcat direct in vagoane 
sau in silozurile disponibile. 
Propunem ca in viitor magazii
le acestor unități să fie dotate 
cu utilajele necesare pentru 
selectare care să asigure redu
cerea procentului de umiditate 
ce duce, in iinai. ia de 
rea cafităt 
^fiului.

Asiguri nd pină 
toate condițiile pentru rece 
:ea la timp și iară pierderi 
griului, vom reuși sd ter 
năm această lucrare in 2—3 
zile lucrătoare.

Ing. OCTAVIAN L.AMBRV 
directorul Trustului G-.4.-S.

•nsianla

CURT

apoi încă 4 meciuri cu 
Portugalia. Suedia și

• Cu prilejul 
Împlinirii a 800 de 
ani de ia înteme
ierea orașului 
Leipzig. în acea
stă localitate a 
început un tur
neu masculin de 
volej la care par-

le R. P. Polone, R. P.
R. D. Germane și o selec- 

rizionară din R. P. Roma
nia zi a competiției, vo- 

români au Învins cir
W, 15—8. 10—15, 16—14) 

ie R. P. Polone. Meciul dintre 
i R. P. Ungară a 

rilor ger- 

....

Ingineri agronomi din regiunea 
Mureț-Autonomă Maghiară stu
diază la Stațiunea experimen
tală Turda, procedee moderne 
folosite la selectionarea semin
țelor pentru cultura de griu

Foto: AGERPRES

Adunarea festivă 
consacrată Zilei 

Aviației R.P. Române
Cu prilejul Zilei Aviației 

R. P. Române, vineri dupȘ-a- 
miază a avut loc in sala Tea
trului C.C.S. din Capitală o 
adunare festivă.

Au participat reprezentând 
ai Ministerului Forțelor Arma
te ale R. P. Române, Ministe
rului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, ai Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., 
ai Comitetului orășenesc Bucu
rești al U.T.M. și U.C.F.S., ge
nerali și ofițeri ai forțelor noas
tre armate, oameni ai muncii. 
Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de general-colonel Mihai 
Burcă, adjunct al ministrului 
forțelor armate. Despre impor
tanța Zilei Aviației R. P. Ro
mâne a vorbit general-maior 
Ion Tiu.

în încheiere a fost prezentat 
un program artistic susținut de 
Ansamblu] de cintece și dan- 
suri al armatei.

Fo/o ; AGERPRES

Dezbaterea 
proiectelor de Directive 

la Uniunea Scriitorilor
La Casa scriitorilor din Ca

pitală a avut loc joi după-a- 
miază plenara lărgită a Co
mitetului de conducere al 
Uniunii scriitorilor consacrată 
dezbaterii proiectelor de Di
rective ale Congresului al 
IV-lea al partidului, la care 
au luat parte un mare nu
măr de poeți, prozatori, dra
maturgi. critici literari, re
dactori ai publicațiilor lite
rare.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, secretar al 
C.C. al P.M.R., Constanța Cră
ciun. membru al C.C. al 
P.M.R.. președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Manea Măneșcu, 
membru al C.C. al P.M.R., 
șeful Secției de Știință și Artă 
a C.C. al P.M.R.

Lucrările plenarei au fost 
conduse de acad. Zaharia 
Stancu. vicepreședinte al U- 
niunii scriitorilor.

In cadrul plenarei au luat 
cuvintul scriitorii Alexandru 
Bălăci. Pop Simion, Victor Ef- 
timiu. Aurel Baranga, Szem- 
ler Ferenc, Adrian Maniu, Mi
hail Cruceanu. A. E. Bacon- 
•-ky. Gellu Naum, I. Peltz, 
Majteny Eric. I D. Bălan, Al. 

! Ivan Ghilia. Ion Lăncrănjan, 
Titus Popovici, Zaharia Stan- 

I cu. în încheiere a luat cuvîn- 
j tul tovarășul Paul Niculescu- 

Mizil. Vorbitorii și-au ma
nifestat adeziunea deplină la 
prevederile cuprinse în pro
iectele de Directive, subliniind 
că acestea reprezintă un mă
reț program al dezvoltării tă
rii noastre în toate domeniile 
de activitate. !n același timp, 
și-au exprimat sentimentele 
de mîndrie pentru succesele 
remarcabile obținute de po
porul român sub conducerea 
partidului, hotărîrea scriitori
lor de a participa cu însufle
țire la traducerea în viață a 
Directivelor, pentru înflorirea 
și propășirea patriei pe dru
mul construcției socialiste.

Relevînd grija partidului și 
guvernului pentru dezvoltarea 
culturii, științei și artei, vor
bitorii s-au referit pe larg la 
întîlnirea și schimbul de pă
reri cu conducătorii de partid 
și de stat și au arătat că idei
le exprimate cu acel prilej de 
tovarășul Nicolae Ceaușespu,

Vizita delegației 
C C. ai P.M.S.U.

Delegația C.C. al P.M.S.U., 
condusă de tovarășul Gyula 
Kăllai, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, îm
preună cu tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a vizitat 
vineri șantierul Hidrocentra
lei „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.‘- de pe Argeș. în timpul 
vizitei, oaspeții au fost însoțiți

Gata de lansare!
(Urmare din pag. 1) 

diază — pe faze și operații — 
posibilitățile de îmbunătățire a 
calității acestora. Maistrul de 
montaj Carol Iachimovschi, 
maistrul principal Petre Abagiu, 
și tehnicianul C.T.C. Ion Duca, 
au prezentat colectivului con
statările și soluțiile găsite. 
Din discuțiile purtate au- rezul
tat peste 20 de propuneri con
siderate importante, utile. Șeful 
secției, inginerul Lucian Pau- 
lescu, ne-a vorbit despre con
tribuția tot mai activă a tineri
lor în aceste colective. Și nu 
numai atit: comitetul U.T.M. 
pe uzină a îndrumat tinerii să 
vină cu propuneri care să asi

•primul-secretar al C.C. al 
P.M.R., reprezintă un imbold 
pentru progresul neîncetat in 
activitatea literară din țara 
noastră. Ei au subliniat sar
cinile ce revin scriitorilor în 
crearea unor opere de înaltă 
ținută artistică, care să oglin
dească realitățile de azi din 
țara noastră, trecutul de luptă 
al poporului, aducindu-și o 
contribuție sporită la forma
rea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii. Vorbitorii au 
arătat că tradițiile cele mai 
bune ale literaturii române nu 
pot fi continuate cu adevă
rat și în mod creator decît 
prin oglindirea în lucrări rea
liste, diverse ca modalități ar
tistice, a prezentului nostru 
socialist, a felului cum au 
Tost rezolvate la noi — dato
rită politicii ferme și plină de 
.înțelepciune duse de partid — 
cele mai complexe probleme, 
■economice și sociale, de con
struire a unei noi orînduiri 
,și a unui nou om.

Participanții au adresat o 
•.telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
.Român, în care se subliniază 
■că politica partidului de în
florire a economiei, de îmbu
nătățire continuă a vieții tu
turor oamenilor muncii, a 
constituit și constituie pentru 
scriitori un înalt exemplu de 
patriotism și de fidelitate față 
de ideile fundamentale ale 
marxism-leninjsmului. Spiri
tul creator al poporului nos
tru nu s-a dezvăluit niciodată 
în toată plenitudinea sa, cum 
s-a dezvăluit îți anii noștri. O 
viață, cum este viața de as
tăzi a poporului npșlru, sc re
latează în continuare în tele
gramă, cere lucrări artistice 
pe măsura sa, frumoase și 
bogate în idjbi, complexe și e- 
moționante,. pline de patos și 
de luciditate, limpezi cum 
sint izvoarele din munții 
noștri și fierbinți cum este su
fletul veșnic tînăr al încerca
tului nostru popor.

Scriitorii se mîndresc cu 
titlul care li s-a dat — de a- 
jutoare de nădejde ale parti
dului — și se vor strădui cu 
și mai 'mult elan, cu o răs
pundere sporită să fie la înăl
țimea acestei încrederi.

(Agerpres)

de Bujor Almășan, ministrul 
minelor și energiei electrice, 
Matei Ștefan, prim-secretar al 
Comitetului regional Argeș al 
P.M.R., Constantin Sandu, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al sfatului popular re
gional, Adalbert Gilbert, di
rector general al întreprin
derii de construcții hidroener
getice, Ștefan Nicolae, direc
torul grupului de șantiere ale 
hidrocentralei.

(Agerpres)

gure perfecționarea tehnologii
lor.

*
Colectivul Uzinei mecanice 

din Turnu Severin s-a angajat 
ca pină la Congres, în afară de 
cargoul „Piatra Neamț’ — care 
în prezent se află în probe de 
casă — să mai livreze peste 
plan 34 de vagoane de marfă 
și alte produse in valoare de 
700 000 lei. Angajamentul luat 
în întrecerea socialistă va fi 
indeplinit și depășit, dar se im
pune, pe lingă strădania colec
tivului severinean, și mai mult 
sprijin din partea uzinelor cola
boratoare — in special Uzina 
mecanică Galați și Uzina de va
goane Arad — pentru livrarea 
la termen și de calitate a uti
lajelor contractate.

URMĂRI DIN PAQ. I
Nemulțumirea 

creatoare, 
dușmana stagnării 

produc intîi și-ntii nedumerire, 
pentru că ies din ordinea firească 
a lucrurilor, lată și wi revers al 
medaliei.

De pildă, mulți dintre noi 
care nu mai sîntem, din păcate, 
chiar așa de tineri și ne aducem 
aminte de începuturile noastre, de 
anii furtunoși, 44, 45, 46, de at
mosfera aceea care ne-a marcat 
jie mulți, care ne-a dat un fel 
comun de a fi, aș zice, de-a privi 
lucrurile din punct de vedere 
moral, mulți dintre noi, zic, sîn
tem uneori șocați de o mentali
tate care și-a făcut loc în rîn- 
durile unei părți a generației ti
nere (vă dați seama că în tot ce 
spun nu poate fi vorba de nici 
un fel de generalizare)... E vorba 
de punctul de vedere că totul li se 
cuvine, că societatea socialistă e 
obligată față de ei, mai mult decît 
sint ei obligați față de ea... Și une
ori, dintr-o concepție de genul a- 
cesia, apar și cazuri dramatice, 
cum cunoaștem cu toții. în 20. de 
ani s-au petrecut atît de multe în 
România, incit pentru cei care 
n-au cunoscut anii grei ai începu
turilor, sacrificiile, mizeria, exa
gerările (inerente oricărui în
ceput), epoca aceea, totuși atit 
de frumoasă, pare cufundată un
deva în negurile istoriei... Și cred 

că e datoria artei, a literaturii, 
a filmului, mai ales a filmului, 
s-o facă să retrăiască cu vigoare, 
cu tot asprul ei romantism. Și 
cu toate contradicțiile ei.

Acești ani au mai dat tinere
tului nostru un lucru de preț, 
ceva care te înalță în fața pro
priilor ochi, dar în același timp 
obligă. E vorba de conștiința de 
sine. La vîrsta marilor transfor
mări psihice, a adolescenței, cînd 
tînărul își pune întrebări funda
mentale : ce sint eu, cine sînt, 
care este locul meu în lume ? — 
revoluția noastră a răspuns dîn- 
du-i responsabilități economice, 
politice, sociale, făcîndu-l să 
răspundă de alții. Cred că aici 
se află explicația setei de cultu
ră, conștiința faptului că epoca 
noastră și în special situația țării 
noastre cere o continuă îmbogă
țire și lărgire a orizontului, pe 
toate planurile. Azi nu mai poate 
exista un om care să fie prizo
nierul unei singure ramuri, 
tocmai pentru că tehnica moder
nă cere o tot mai mare speciali
zare. Eu aș putea da nenumăra
te exemple de oameni tineri care 
sînt animați de acea nemulțumi
re creatoare, dușmana stagnării, 
față de ei în primul rînd, față 
de alții. Citiți de curiozitate poș
ta redacției la revista „Lumea“ : 
e extraordinar de instructiv; 
după felul întrebărilor deduc că 
majoritatea „întrebătorilor" sînt 
tineri: curiozitatea lor e imensă, 
nepotolită, ea scormonește cele 
mai îndepărtate locuri ale lumii : 
țări nou apărute, capitale și ora
șe cu nume stranii, oameni poli

tici de cine știe unde... Și nu mă 
pot opri să nu-mi aduc aminte 
de un prieten al meu, băiat de la 
țară, azi inginer, care pină la 15 
ani nu fusese niciodată cu tre
nul I Mergea la gară — gara era 
la vreo 4 km de sat — ți pricea 
trenurile care circulau pe infima 
distanță Arad—Oradea cu senti
mentul cu care alții, in alte părți, 
priveau marile transatlantice por
nite să străbată oceanele... Pen
tru că ceea ce numesc conștiință 
de sine implică, în mod necesar 
conștiința existenței tale în uni
vers.

Din ceea ce au spus cîțica 
din vorbitori la dezbaterea or
ganizată, mi-am mai precizat o 
idee. Tînărul, prin structura sa, 
prin ceea ce așteaptă el de la via
ță și de la lume (în sensul cel 
mai bun al cuvîntului) este ostil 
demagogiei, minciunii călduțe, 
cocoloșitoare. Or, în istoria a- 
cestei țări, partidul nostru este 
singurul care a spus oamenilor 
totdeauna adevărul la greu și la 
bine, în situații extrem de com
plexe. Aceasta a răspuns aspira
ției profunde a poporului român 
(de atîtea ori mințit și de atîtea 
ori înșelat în decursul frămînta- 
tei sale istorii) și în mod special 
aș îndrăzni să zic, acelei necesi
tăți tinerești de-a afla adevărul. 
Sînt sincer convins că aici, în a- 
ceastă politică, se află cheia și 
răspunsul a tot ceea ce este bun 
în tineretul nostru... Și aceasta ne 
obligă foarte mult, pe noi cei ce 
mînuim condeiul, ca scriitori, ca 
ziariști. Pentru că nu o dată lu
cruri importante, fapte pline de 

adevărul aspru al vieții sint îne
cate intr-un fel de proză festivă. 
Am citit o droaie de articole, o 
mulțime de cărți — mi se pare 
că am căzut ți un film sau două 
— in ctrre se punea problema ti
nerilor care pleacă la (ară, sau, 
mă rog, departe de București. 
Vă spun sincer că dacă aț fi 
fost în situația respectivă nu 
m-aț fi simțit deloc mobilizat 
(ca să folosesc un termen care 
nu-mi place), dimpotrivă. Lucru
rile erau prezentate festiv, 
asperitățile erau netezite cumin
te... Dacă-mi permiteți să mă 
consider incă tînăr, pot să vă 
spun că ori de cite ori aud cu
vinte mari și trandafirii, prima 
mea reacție, reflex a.ș putea zice, 
este să mă împotrivesc. Și cred 
că nu sînt singurul.

Uneori, pentru un om tînăr — 
și totdeauna pentru un om al 
cărui spirit rămîne tînăr, in
diferent de vîrstă — a-i spune 
adevărul în față, oricit de dur, 
oricît de aspru ar fi el, înseamnă 
mai mult, poate, decît să-i creezi 
condiții excelente. Pentru că asta 
îi dă senzația că e un partici
pant viu într-un proces istoric 
de care fiecare e mîndru, care 
răspunde și ambiției personale 
inerete tinereții, dorinței de de
venire. Și mai ales pentru că a 
spune adevărul este în ordinea 
firească a politicii partidului nos
tru.

Cred că discuția noastră, în
tr-un context atît de variat, e un 
început fructuos. Va trebui să 
găsim acele forme atractive, ori
ginale, neșablonarde, cu care să 
abordăm nenumăratele probleme 
ale tineretului nostru, ale deve
nirii sale deloc lineare, compli
cate adesea, dar înscrisă în zonele 
unor țeluri precis delimitate și 
îndrăznețe mai întotdeauna.

Exigența noastră 
înseamnă 

dragostea noastră 
doar un amănunt) să se re
califice !... Greutăți, eforturi, 
muncă, îndrăzneală. Cu toate 
acestea, nimeni n-a părăsit 
uzina, începind cu muncitorii 
vîrstnici care, din răspundere, 
dar și din orgoliul meseriei, 
s-au apucat de învățătură 
(deși mai aveau, poate, doar 
cîțiva ani pină la pensionare) 
și pină la cei tineri care i-au 
urmat pe vîrstnici cu o soli
daritate entuziasmantă. Asta, 
mie, îmi spune foarte mult 
despre calitățile morale, des
pre puterea de înțelegere, des
pre atașamentul față de sarci
nile desăvîrșirii construcției 
socialiste, dovedite de tineri.

Avem încă multe răspun
deri față de tineri, mai ales 
pentru pregătirea celor care 
abia intră în rîndul clasei 
noastre muncitoare, mă refer 
la elevii școlilor profesionale. 
Se lucrează și se întreprind 
multe pentru ei (mai ales ma
terial), dar, sînt încă slăbi
ciuni privind munca de edu
cație în aceste școli. Le resim
țim și noi și este în răspun
derea noastră — de la munci
torii cu care fac practica, pînă 
la pedagogul din școală — să-i 
îndrumăm cît se poate mai 
bine pe acești tineri. Sînt, 
doar, schimbul de mîine, dar 
și al celor azi ajunși la matu
ritatea împlinirilor. Sînt cei 
310 000 de muncitori tineri 
care vor intra să lucreze în 
întreprinderi, așa cum prevăd 
proiectele de Directive ale ce
lui de-al IV-lea Congres, în 
anii cincinalului.

Gîndindu-ne la ei, la ajuto

rul pe care trebuie să li-1 acor
dăm în procesul de creștere, 
de maturizare, să nu uităm 
însă că gestul de părinte cu 
care-i alintăm ne cere, și este 
firesc să fie așa, să nu trecem 
cu buretele peste ceea ce ob
servăm că apare necorespun
zător. Grădinarul cel mai is
cusit este acela care urmă
rește îndeaproape fiecare pom 
al marii sale livezi, care nu 
permite nici unei uscături, ori
cît de mică, să-și facă loc, care 
nu admite vreo creștere strîm- 
bă. A nu face rabat tinereții, 
a o îndruma și a-i pretinde să 
se dezvolte pe măsura minu
natelor condiții pe care le are
— în muncă, în viață —, este, 
așa cum știu pedagogii, cea 
mai fierbinte dovadă de dra
goste pentru cei tineri.

Muncitorul de mîine, și nu 
numai de mîine, muncitorul 
de azi, trebuie să fie — așa 
cum ne îndrumă partidul — 
om al efervescentei epoci pe 
care o trăim; el nu poate fi — 
și în profesiune și în viața de 
toate zilele, și în specialitate, 
dar și pe plan moral — mai 
prejos, mai puțin perfect de
cît cuceririle de înaltă perfec
țiune realizate de societatea 
socialistă. Nu-mi închipui, și 
n-ar fi firesc să fie așa, să 
vezi lingă un splendid baraj, 
lingă o extraordinară con
strucție, într-un oraș modern
— un om cu apucături vechi, 
cu mentalități înapoiate. Un 
leneș lîngă rafinăria Brazi, 
lingă barajul de pe Argeș, sau 
lîngă uriașele coloane chimice 
pe care le realizăm noi, la 
Grivița, este un non-sens. 
Iată de ce pretindem, și trebu
ie să pretindem în continuare, 
tinerilor să fie la înălțimea 
morală a epocii socialismului.

Exigența noastră înseamnă 
dragostea noastră.

Cinematografe
LALEAUA NEAGRA — film 

pentru ecran panoramic. rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), OLIVER TWIST
— rulează la Capitol (orele 8.45,
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 20,15),
Excelsior (orele 10; 12,30; 16,15; 
18,45; 21,15), Aurora (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15) 18,30; 20,45), Flo- 
reasca (orele 10,30; 15,30; 18; 
20,30). FIUL CĂPITANULUI BLOOD
— cinemascop, rulează la Republi
ca (orele 8,30; 10,30; 12,45; 15; 
17; 19,15; 21,30), Festival (orele 9. 
11; 13; 15; 17; 19; 21). RABY
MATYAS -- rulează la Festival 
(orele 10; 12,15; 14,30; 17; 19,30), 
Buzești (orele 15; 17,15; 19,30). 
WINNETOU — cinemascop — ru
lează la București (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,45; 19, 21,15), Fero
viar (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
19; 21,30), (completare: SMULSE 
DIN ÎMPĂRĂȚIA SĂRII), Tornis 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21), Melodia (orele 9,45; 12, 14,30; 
16,45; 19; 21,15). HOCHEIȘTII - 
cinemascop — rulează la Victoria 
(orele 10; 12; 14; 16, 18,15; 20,30) 
JOE LIMONADĂ--— cinemascop — 
rulează la Central (orele 9,30, 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). ARE 
NA CIRCULUI — rulează la Lu 
mina (orele 10; 12; 14; 16; 18,15, 
20,30). DOI BĂIEȚI CA PUNEA 
CALDĂ — rulează la Union (ore
le 16; 18,15; 20,30). BINE AȚI VE 
NIT - BALETUL NEGRU DIN 
SENEGAL — rulează ia Doina (o- 
rele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30
Programe pentru copii — ora 10). 
ANIMALELE — SMULSE DIN 
ÎMPĂRĂȚIA SĂRII, rulează la
Timpuri Noi (orele 9; 11; 13; 15 
17: 19; 21). NEAMUL JOIMĂREȘ 
T1LOR — cinemascop (ambele 
serii) — ȘOPÎRLE — rulează ia 
Giulești (orele 16; 19), Modern 
(orele 10; 13; 16,15; 19,45). HAN 
KA — rulează la Cultural (orele 
15,30; 18; 20,30). SPRE CULMI - 
rulează la înfrățirea între popoare 
(orele 10,30; 16; 18; 20), Moșilor 
(orele 15; 17; 19). CERASELLA - 
rulează la Dacia (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21). FEMEIA NE
CUNOSCUTĂ — rulează la Lucea

fărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grivița (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30). UCIGAȘII DE 
FEMEI — rulează la Cringași (ore
le 16; 18,15; 20,30). NE ASUMĂM 
RĂSPUNDEREA —- rulează la 
Cosmos (orele 15,45; 18; 20,15).
ASTA-1 TOT CE S-A ÎNTÎMPLAT
— rulează Ia Bucegi (orele 10;
12,15; 16; 18,15; 20,45), Flacăra 
(orele 14,15; 16,30, 18,45 ; 21).
SPĂRGĂTORUL — cinemascop — 
F1ONIERIA nr. 3/1965 — rulează 
la Unirea (orefe 16; 18,15). PE UR
MELE LUI AHMED - SCOARȚE 
POPULARE — rulează la Vitan 
(orele 16, 18,15; 20,30). NUNTĂ 
CU PERIPEȚII - JOR1S IVENS
— rulează la Miorița (orele 10; 
12,30; 15,30; 18,30; 20,30), Flamu
ra (orele 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30, 
completare PIETRE CARE ÎNFLO
RESC). REGINA CÎNTECELOR — 
lufează la Munca (orele 10,30; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). ALERG DUPĂ 
O STEA — rulează la Popular (o- 
rele 16; 18,15; 20,30), FERNAND 
COW-BOY — COMORI DE ARTĂ 
ROMÂNEASCA — rulează la Arta 
(orele 10; 15,30; 17,45, 20), Progre
sul (orele 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
MERII SĂLBATICI - CELULE 
AMEȚITE — rulează la Viitorul 
(orele 16; 18,15, 20,30). SCARA- 
MOUCHE — rulează la Colentina 
(orele 15; 17; 19, 21), Ferentari 
(orele 10,30; 16; ir 15; 20,30, com
pletare PION1ERIA ni. 3/1965). 
VESELIE LA ACAPULCO - AR
TIȘTII AMATORI — rulează la 
Volga (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). DIVORȚ ITALIAN - 
rulează la Rahova (orele 16; 
18,15). LOGODNICELE VÂDUv'E
— rulează la Lira (orele 15,30; 18). 
CRONICA UNEI CRIME - cine
mascop — PIETRE CARE ÎNFLO
RESC — rulează la Drumul Sări; 
(orele 16, 18,15; 20,30). CASA 
RICORDI - PION1ERIA nr 3/1965
— rulează la Cotroceni (orele 10,30; 
15; 17,45; 20,30). IANOȘIK (ambele 
serii) — rulează Ia Pacea (oiele 
10; 16,15; 19,30). CODIN — cine
mascop rulează la Carpațj (orele 
10; 12; 14; 16).



ANCHETA NOASTRÂ
200 de tineri de la 

Întreprinderea de u- 
tilaj petrolier din 
Tîrgoviște au răs
puns Ia următoarele 
întrebări puse de 
reporteri ai ziarului 
nostru:

1 La ce activități 
inițiate de orga
nizația U.T.M. ati

» 9

participat in ulti
mele luni, care din 
ele v-au plăcut mai 
mult si de ce?

9

2 Care vi s-au 
părut neinteresante 
și de ce ?

3 Ce ar putea 
face organizația 
U.T.M.pentru a răs
punde preocupărilor 
dumneavoastră?

Publicăm în pagi
na de față cîteva din 
răspunsurile primite

CERINȚELE VlRSTEI
Ș/ VIATA ORGANIZAȚIEI U.

Victor Stânescu
frezor, secția mecanică :

1. Mi-a plăcut mult simpozionul despre profi
lul omului contemporan oglindit in literatura 
noastră nouă. Au vorbit doi profesori. I-am as
cultat cu multă plăcere. Nu au stat cu capul 
plecat asupra hîrtiilor. Au vorbit liber, cursiv, 
deosebit de atractiv.

Ideea unei excursii a fost întotdeauna îmbră
țișată cu plăcere. Tinerii din uzina noastră au 
mers de curînd într-o excursie la Sinaia. Un alt 
grun de tineri, printre care și eu. am mers la 
București, unde am văzut și meciul cu Ceho
slovacia. Cred că organizația U.T.M. de la noi 
din secție a făcut un lucru bun, întrebîndu-i pe 
tineri de fiecare dată ce ar vrea să mai vadă, 
unde ar dori să mai meargă în excursie.

2) îmi place sportul și îndeosebi tirul-. Din pă
cate nu se organizează nimic în această privin
ță. „A fost o dată“... un campionat cu o fază 
orășenească (cum s-a ajuns pînă la ea nu știu). 
Cert este că din uzină au participat doi tova
răși^ cu. totul intimplător. Fuseseră, chemați pe 
poligon să ajute la reglarea armelor. In legă
tură cu spartachiada : prea mult formalism. De 
cîțiva ani tot sînt înscris pe niște tabele, dar în 
afară de fotbal — nimic. Acum, de pildă, ,ne-am 
înscris vreo 20 pentru cros. Am rămas însă la 
faza înscrierii...

3. O sugestie : au fost publicate proiectele de 
Directive ale celui de-al IV-lea Congres al 
partidului și proiectul de Statut al P.C.R.. docu
mente de o deosebită importanță pentru dezvol
tarea economică și social-politică a patriei noas
tre : nu există tînăr, sînt sigur, în uzina noas
tră care să nu le fi citit cu mult interes.

Socotesc însă că activitatea pentru însușirea 
temeinică a ideilor de însemnătate deosebită 
cuprinse în aceste documente trebuie continu
ată în forme adecvate. Aș propune, de exemplu, 
să fie invitați să ne vorbească activiști de partid 
și de stat, personalități și oameni de specialitate 
din orașul nostru, despre unele din principalele 
teze cum ar fi. continuarea neabătută de către 
partidul nostru a politicii de industrializare 
socialistă a țării, despre sarcinile reieșite din 
proiectele de Directive privind promovarea pro
gresului tehnic, dezvoltarea învățămîntului, per
fecționarea cadrelor sau despre îmbunătățirea 
calității produselor și ridicarea caracteristicilor 
tehnice și economice ale acestora, ridicarea ca
lificării profesionale pe o treaptă nouă. în felul 
acesta, socotesc eu, mobilizarea tinerilor la lupta 
pentru aplicarea în viață a mărețului program de 
muncă ce va fi stabilit de Congresul al IV-lea 
al P.M.R., va fi și mai activă, mai eficientă.

Valerică Matei
strungar, secția IV — 

piese de schimb

1. Da, două acțiuni interesante: o reuniune la 
Casa de cultură în cadrul căreia un tovarăș 
profesor a prezentat un material în legătură cu 
etica tînărului muncitor, apoi un concurs „Cine 
știe, cîștigă", organizat de secția vane. La această 
reuniune formația de muzică ușoară a uzinei, 
împreună cu soliștii, ne-au distrat timp de 3 ore. 
Mi-a plăcut, de asemenea, dezbaterea organizată 
pe tema „Dragoste, tovărășie, prietenie", toc
mai datorită faptului că s-a discutat despre 
unele probleme care privesc vîrsta noastră — 
am 20 de ani — aducîndu-se în dezbatere ca
zuri concrete chiar din uzină și din secția în 
care lucrez.

3. încep cu sportul, pentru că dintre toate ac
tivitățile îmi place cel mai mult. Joc fotbal. îmi 
pare rău însă că nici jumătate dintre tinerii 
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din secția mea nu practică nici un fel de spori 
Chiar dacă nu avem aici ia noi. suficiente baze 
sportive, atletism, șah. tenis, box. se poate face.

îmi place și acti.-.tatea artistică. însă dacă în 
secția mea nu se desfășoară nici un fel de acti
vitate de acest feb eu am cerut să fac parte din 
fnr-națiile artistice ale căminului cultural din 
Runcu. satul meu natal. Acolo activez...

Maria Ciurlău
desenator tehnic

1. Una dintre cele mai interesante acțiuni mi 
s-a părut organizarea simpozionului tehnico- 
științific de către organizația noastră, în co
laborare cu cabinetul tehnic. Cu acest prilej, 
tovarășul ing. Ion Chivăran — directorul tehnic, 
inginer șef de concepție Aurel Codreanu, ing. 
șef sec. 1 metalurgic, Stânescu Cornel au vorbit 
despre progresul tehnico-științific în construcția 
de utilaj petrolier. în continuare au rulat două 
filme documentare.

3. Aș dori să se organizeze mai multe simpo
zioane tehnice, să se împrumute filme de la 
Institutul de documentare tehnică din București 
și să se țină conferințe care să folosească la 
rezolvarea unor probleme privind munca teh
nologilor, proiectanților și desenatorilor.

Ștefan Oprea
frezor, secția mecanică

1. în ultimele două luni mi-a plăcut aduna
rea generală de dare de seamă semestrială. S-a 
făcut o analiză profundă, multilaterală a între
gii noastre activități. Am luat și eu cuvîntuL Și 
pentru că a venit vorba de adunările generale, 
nu cred că e bine ca problemele de producție 
care sînt discutate în ședința de grupă sindicală, 
în adunarea de partid, (foarte mulți sinters 
membri și candidați de partid) să fie discutate și 
in adunarea organizațiilor U.T.M.. fără a se pune 
accentul pe ceea ce trebuie să facem noi. organi
zația U.T.M., utemiștii. Discutind despre calitate, 
disciplină. îndeplinirea angajamentelor, să nu fa
cem o analiză seacă a unor cifre, realizări, ci să 
vedem oamenii care le-au făurit, eforturile con
jugate cu pasiunea acestora pentru meserie.

3. In cadrul procesului de perfecționare a ca
drelor de specialiști, de ridicare continuă a ni
velului de pregătire profesională corespunzător 
sarcinilor pe care le pune dezvoltarea procesu
lui de producție — sarcini prevăzute de altfel și 
în proiectele de Directive ale celui de-al IV-lea 
Congres al partidului — tot mai mulți tineri din 
uzina noastră urmează diferite forme de învă- 
țămînt tehnic și profesional.

Eu, de exemplu, sînt la școala serală de maiș
tri. Organizația U.T.M. ar putea să ne sprijine 
mai mult, organizînd sîmbăta, sau într-o altă 
zi, cu sprijinul unor ingineri tineri, consultații, 
ore de verificare a cunoștințelor. Ne-ar fi foar
te folositoare.

Ștefănică Afil
strungar

1. Concursul „Cine știe meserie, cîștigă* la 
care, de altfel, am și ocupat locul III mi-a plă
cut pentru faptul că a constituit un stimulent 
în aprofundarea unor cunoștințe teoretice, 
mi-a dezvoltat gustul pentru noutățile tehnice 
și, ca urmare, dorința de a trece mai des pe la 
bibliotecă să împrumut cărți de specialitate.

în octombrie, depășesc vîrsta de utemist. 
Sînt strungar din 1953 și din 1950 utemist Or

ganizația U.T.M. a făcut multe pentru mine, 
pentru formarea și educarea mea și ei îi dato
rase in bună măsură că mă număr printre 
fruntaș:: uzinei.

Cornel Retezatu
inginer, secția turnătorie

1. întîlnirea dintre absolvenții de acum trei 
ani ai școlii profesionale și elevii care sint în 
prezent în ultimul an de școală a fost interesan
tă, a avut asupra tinerilor un puternic efect e- 
ducativ. Muncitorii vîrstnici, tinerii invitați au 
vorbit simplu, firesc despre munca și preocupă
rile lor, au dat sfaturi prețioase celor care peste 
cîteva luni vor păși în viața de muncitor.

2. Nu mi-a plăcut cum a fost pregătită și s-a 
desfășurat adunarea generală în care s-a ana
lizat participarea tinerilor la cursurile de ridi
care a calificării profesionale. în primul rînd a 
fost prezentat un referat universal valabil, care 
teoretiza pînă la plictiseală aceste cursuri dar 
nu spunea o vorbă despre cum învață tinerii 
dacă lecțiile sînt predate pe înțelesul tuturor, 
dacă au fost însușite etc.

3. Pentru viitor sînt cîteva probleme care tre
buie rezolvate urgent. E vorba de felul cum e 
alcătuită organizația noastră. Ea cuprinde, pe 
schimburi, bineînțeles, tineri de la formare, tur
nătorie, curățătorie. In primul rînd, problemele 
de producție sînt foarte diferite, tinerii lucrează 
în ateliere diferite, iar la adunările generale se 
discută despre toate problemele secției, incit 
uneori nu se mai înțelege nimic. Aș propune, 
chiar dacă numărul utemiștilor din organizațiile 
respective va fi mai mic, să se înființeze orga
nizații pe ateliere, pe schimburi.

Mirfcă Grigore
strungar

1. Mi-au plăcut întotdeauna întrecerile orga
nizate în cadrul spartachiadei tineretului. în 
vara aceasta m-am înscris la tir. Din păcate 
pînă aram nu s-a făcut nimic. ■ Excursiile cred 
să se pot organiza cu mai mult discemămint. 
Eu am motocicletă ; mai sînt și alți băieți care 
au motociclete. Poate că ar fi bine să ia ființă 
o secție moto în cadrul asociației.

2. Nu mi-a plăcut modul in care a fost orga
nizată ultima reuniune. Programul a ținut pină 
la zece seara. La dans nu am mai putut sta. A 
doua zi trebuia să mă duc la serviciu și voiam 
să fiu odihnit. Sincer să fiu, Ia reuniune m-am 
dus să dansez. Programele să fie mai scurte, 
sau să înceapă mai devreme.

3. Lucrez la SD.V. Pentru mine, și cred că 
și pentru alții, ar fi cit se poate de util un 
schimb de experiență la o uzină producătoare 
de scule—

Vasile Polizările
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3. îmi place să merg la reuniuni. Dar nu prea 
mă încumet să dansez. Nu cunosc dansurile mo
deme. Un curs la Casa de cultură sau în uzină 
ar fi bine venit—

Toms Popescu
lăcătuș

3. Avem nevoie de un club al uzinei, unde să 
găsim la orice oră un loc în sala de lectură 
sau la o masă de șah. în felul acesta tinerii care 
fac naveta, și sint sute și sute, n-ar bate tro
tuarele de la oreie 15 pină la 18 cînd pleacă 
autobuzele și trenurile

Ion Mata die
controlor tehnic

3. Voi răspunde numai la această întrebare. 
Mai întîi o chestiune personală : mă interesează 
mult problemele ciberneticii. Specialiștii în a- 
cest domeniu ne-ar putea împărtăși lucruri care 
să ne ajute la lărgirea orizontului de cultură 
generală.

Aș vrea să ridic și o altă problemă : cum 
răspundem dorinței tinerilor de a-și forma c 
temeinică educație politică. In organizația noa
stră sînt tineri de 18 ani și alții de 28 de ani. 
Din păcate, atunci cînd îi încadrăm în cercu
rile de învățămînt politic nu ținem întot
deauna seama de puterea de pricepere a fie
căruia. Mie mi se pare nelalocul său să fie 
încadrați în același cerc un tînăr inginer și un 
tînăr care abia a absolvit școala profesională. 
Avem cercurile politice cunoscute. Ele sînt 
bune, mai ales pentru tinerii mai de curînd in- 
trați în U.T.M. Și aici trebuie să luptăm însă 
împotriva lucrului formai, să dăm mai multă 
atenție (și o spun ca propagandist), pregătirii 
fiecărei expuneri, convorbiri, să realizăm o le
gătură mai stinsă, mai firească între ceea ce 
studiază tînărul în cerc și viața, munca sa de 
fiecare zi.

Andrei Teselski
inginer, pavilionul tehnic

1. 2. 3. Mă ocup de teatru. îmi place. Nu 
avan ceva prea închegat. O echipă la casa de 
cultură raională, alta la clubul petroliștilor și 
o a treia la uzină, care e numai... pe hîrtie. Am 
jucat cam prin toate. La uzină, echipa n-a fost 
sprijinită. S-a destrămat Venind vorba despre 
teatru, aș vrea să fac o propunere. în orașul 
nostru s-ar putea crea un teatru popular cu 
stagiune permanentă, așa cum există și în Rm. 
Vîlcea, Mediaș etc. Există toate condițiile și în 
primul rînd oameni talentați. Casa regională a 
creației populare Ploiești ar trebui să studieze 
și să soluționeze această problemă. Joile tinere
tului, vă spun sincer, pe mine nu mă interesea
ză. în felul în care se desfășoară nu-s intere
sante. Aș dori să pot dansa la o „joie a tinere
tului- pentru că de multă vreme dansez rar de 
tot și numai la onomastici și aniversări. Dar 
pentru asta e nevoie de muzică bună. S-ar pu
tea invita orchestre bune, s-ar putea face în
registrări și redate prin stație. însoțite de pre
zentarea soliștilor, a orchestrelor pentru a face, 
intr-un fel, și educație muzicală tineretului.

La noi în uzină sînt mulți tineri cărora le 
place muzica, pictura dar nu există cercuri de 
inițiere. S-ar putea invita oambni competenți în 
aceste domenii. Există la noi un ciclu de con
ferințe, o dată la 3 luni. Nici acestea nu se țin 
cu regularitate. Ar fi interesant să se inițieze 
lectorate tehnico-științifice, în cadrul cărora 
specialiștii cu o înaltă pregătire să prezinte cele 
mai noi ouceriri ale tehnicii și științei contem
porane.

Gheorghe D. Copaci
transportator, secția administrativă

1. 2. 3. Nu știu dacă prin ceea ce am să vă 
spun, răspund la prima, la a doua sau la a treia 
întrebare. De două zile umblu după o minge de 
fotbal. Am fost la asociație, la comitetul U.T.M., 
din nou la asociație etc. Am primit sarcina să 
mă ocup de antrenarea tinerilor la întrecerile 
spartachiadei de vară. Am lucrat în schimbul 
III, iar acum am mobilizat 27 de tineri care vor 
să joace fotbal. Din ei trebuie să selecționez 
echipa care va întîlni celelalte secții. Nu știu 
unde o să jucăm, cred că pe un cîmp, deoarece 
nu ne primește pe nici un stadion din oraș. Și 
mai e ceva în legătură cu spartachiada de vară. 
La noi spartachiada înseamnă practic două re
prize de fotbal sau cîteva minute de atletism, 
încolo — nimic, Nu se fac antrenamente, nu se 
organizează întîlniri. Cînd se încheie sparta
chiada, fie de vară, fie de iarnă, am încheiat și 
noi cu sportul. Nu numai sportivi avem în sec
ție, ci și buni artiști amatori. Pe Ion Ghinea, 
Benone Dorobanțu, Jipa Dumitru și alții îi pa
sionează activitatea culturală. Există posibilita
tea să alcătuim o formație artistică în secție, 
o echipă de fotbal, una de volei, putem organi
za activități interesante, dar avem nevoie de 
ajutorul concret al organizației U.T.M.

loan Virgil
turnător, secția turnătorie

3. Aproape tot timpul anului, noi, care urmăm 
cursurile școlii medii serale, după orele de mun

că, majoritatea timpului liber ni-1 dedicăm stu
diului. E drept că noi cîștigăm mult în ceea ce 
privește îmbogățirea cunoștințelor de cultură 
generală, dar nu și în domeniul mese ei noas
tre. Elevii de la seral nu participă la cursurile 
de ridicare a calificării profesionale și la alte ac
țiuni care au loc după orele de lucru. în curînd 
luăm vacanță. Cred că în această perioadă de 
timp, organizația U.T.M., cu sprijinul maiștrilor 
și inginerilor tineri ar putea organiza un ciclu 
de conferințe tehnice pentru noi, seraliștii, con
ferințe legate de procedeele de muncă moderne 
din turnătorie. Am învăța, de asemenea, multe 
lucruri interesante dacă ar fi organizate mai 
multe demonstrații practice cu fruntașii în pro
ducție.

Stan N. Florian
sudor electric, secția curățătorie

3. Aș putea răspunde la toate trei întrebările ; 
o prefer însă pe ultima deoarece îmi e mai la 
inimă. La venirea din armată am dat probă de 
lucru și am fost încadrat în categoria a IV-a de 
salarizare. După o perioadă de timp, m-am pre
zentat în fața unei comisii pentru ridicarea ca
tegoriei. Am reușit. Dar decizia nu a sosit. Am 
dat un nou examen și, iar am reușit, iar am aș
teptat decizia, dar degeaba. Cred că în rezolva
rea acestei situații organizația U.T.M. ar fi putut 
să-mi dea o mînă de ajutor. Și încă ceva. Eu 
sînt sudor electric și lucrez la remedierea unor 
piese nereușite, realizate la turnătorie. Foarte 
multe din aceste piese — de pildă capacele de 
presiune — necesită uneori un mare volum de 
muncă datorită defectelor cu care vin din turnă
torie. în această direcție, cred că organizația 
noastră ar fi putut face dezbateri serioase în a- 
dunarea generală U.T.M. privind calitatea pro
duselor precum și discuții între cei care reali
zează piese de slabă calitate și cei care sînt ne- 
voiți să lucreze ore în șir pentru a remedia de
fecțiunile de turnare.

... .......................... T---

Nicolae Alexaidrescu
desenator tehnic

3. Aș dori să avem un cerc al radioamatorilor. 
Sîntem mulți tineri care avem cunoștințe de 
electronică. Avem cerc de orientare turistică și 
unul de foto amatori. La început a fost un fel 
de foc de paie, apoi au rămas doar cu numele. 
Cp credeți c-aș dori ? Să fie dezmorțite, să-și 
trăiască viața în scopul pentru care au luat 
ființă.

Ana llie
inginer proiectant

1. Am participat la o conferință ținută de to
varășul Vasile Dragomir, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc P.M.R. Tîrgoviște, despre ac
tualitatea internațională. Tema, prin noutatea 
ei, a atras foarte mulți tineri. Eu, personal, ori- 
cînd e vorba de o conferință interesantă, fie ea 
pe o temă de cultură sau de știință, mă voi nu
măra printre auditori.

2. Nu mi-a plăcut ceea ce s-a întîmplat la 
spectacolul cu piesa „Fizicienii" prezentat de 
Teatrul de stat din Timișoara. Și știți de ce ? 
Pentru că... sala era aproape goală. Piesa a fost 
excelentă, bine interpretată. O operă modernă, 
cu mesaj, dar dacă tinerii n-au văzut-o, e c.a și 
cînd nu s-ar fi, jucat. De ce, atunci cînd vin 
echipe și formații artistice, nu se face o popu
larizare mai susținută, pentru a afla cît mai 
mulți tineri și a le stîrni interesul vizionării tu
turor spectacolelor ?

3. Ne-ar interesa ce e nou în tehnica construc
ției utilajului petrolier. Ce se face în uzina noas
tră, în această direcție ? O conferință la o lună, 
două — e mult prea puțin. Ne-ar ajuta în mun
că, pe noi cei de la serviciul concepție, un schimb 
de experiență cu întreprinderile colaboratoare 
și în primul rînd cu institutul de proiectare a 
utilajului petrolier București, pe tema unor so
luții practice, pe care să le propunem noi pro
iectanților.

„Ce credeți că ar trebui să facă orga
nizația U.T.M. pentru a răspunde mai 
bine sarcinilor ce-i stau în față, cerin
țelor specifice vîrstei membrilor săi?“, 
este întrebarea pe care am adresat-o 
unor tovarăși din conducerea uzinei, 
unor activiști de partid și U.T.M. din 
orașul Tîrgoviște. Răspunsurile primite 
Ie vom publica într-un număr viitor 
al ziarului nostru.

Pagină realizată de: 
VASILE CĂBULEA 
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hot are
„Proiectul Defferre" 

a decedat?

R
eporterii au notat cu exactitate : ora 3,45 
dimineața. Trecuseră nouei ore. Nouă ore de 
discuții aprinse. Cei 17 reprezentanți ai 
M.R.P., radicalilor, socialiștilor și ai clubu
rilor politice n-au reușit să-și apropie 
punctele de vedere. Marea ambiție a lui Ga
ston Defferre de a creia o „federație demo
crat-socialist" care să unească forțe situate 
în perimetrul politic dintre socialiști și democrat- 
creștini pare sortită să decedeze în dosare de arhivă. 

Cei 17 s-au despărțit obosiți și iritați. Cînd ziariștii 
i-au cerut amănunte lui Jean Lecanuet, președintele 
partidului catolic M.R.P., acesta a răspuns : ,,Las dom
nului Defferre grija de a comenta această noapte me
morabilă".

Defferie avea pregătită o de
clarație : „Reprezentanții parti
delor politice au trebuit să 
constate, că nu au reușit să a- 
jungă la un acord suficient , de 
larg pentru a realiza o formație 
politică unitară".

Ziariștii au insistat. La între
barea dacă sînt prevăzute noi 
intilniri pentru a relua dezba
terea, primarul Marsiliei a răs
puns sec :

— Nu vor mai avea loc con
tacte...

înseamnă aceasta abandona
rea faimosului proiect al „fe
derației democrat-socialiste" 
care a suscitat atîtea discuții 
și care a acaparat atenția pre
sei pariziene ? Defferre a în
cercat să ocolească un răspuns 
categoric :

— Știți, în politică np se 
poate afirma nimic...

Celor care doreau să-i cu
noască intențiile de natură po
litică le-a spus :

— Mă duc să mă culc...
„FRANCE PRESSE" înfățișînd 

un tablou sugestiv al situației 
din rindul acestei părți a opo
ziției franceze, emite părerea 
că „federația democrat-socia- 
listă nu va vedea lumina zilei". 
Lansat de prietenii politici ai 
primarului Marsiliei, acest pro
iect a obținut cu mare dificul
tate aprobarea partidului socia
list.

La congresul S.F.I.O. din pră
fuita sală de la Clichy, Defferre 
a realizat o majoritate infimă 
(1 302 mandate contra 1 270). 
S-au auzit voci care și-au ex
primat temerea față de viitorul 
partidului socialist care in vi
itoarea bătălie electorală urma 
să se alieze cu forțe aparținînd 
centrului dreapta, respingînd, 
concomitent, colaborarea cu co
muniștii. Formula federației cu
prindea prevederi care duceau 
la știrbirea libertății de acți
une a partidelor aderente, de 
unde și avertismentul privind 
perspectiva ca S.F.I.O. să de
vină o anexă a partidului cato
lic. Poziția anticomunistă a lui 
Defferre prevestea o alunecare 
spre dreapta.

Deși victorios la congresul 
S.F.I.O. și deși M.R.P. acceptase 
proiectul său inițial, Defferre 
trebuie să constate eșecul ten
tativei sale. Primarul Marsiliei 
a pornit pe calea concesiilor 
către dreapta însă aceste con
cesii nu puteau depăși o limită 
deoarece risca să vadă pe pro
prii aderenți și votanti ai 
S.F.I.O. părăsindu-1. Partenerii 
scontați cereau să se renunțe 
la laicitate și la utilizarea cu- 
vîntului „socialist" în viitoarea 
denumire a federației pe care o 
concepeau ca un partid de „tip 
american". Renunțarea la a- 
ceste puncte din programul a- 
doptat la Clichv însemna o si
nucidere politică pentru S.F.I.O.

DEMONSTRAȚIE 

LA SEUL
Agenția U.P.I. relata la 18 iu

nie că peste 800 de studenti 
sud-coreeni au demonstrat la 
Seul împotriva restabilirii rela
țiilor diplomatice între Coreea 
de sud și Japonia manifestîn- 
du-și totodată dezaprobarea 
față de politica S.U.A. în Viet
nam. r

Dar M.R.P. s-a dovedit intran
sigent și nu a acceptat nici un 
compromis. Se adeverea ceea ce 
scria „LES ECHOS” : „Dacă 
Defferre iși deschide evantaiul 
spre dreapta, el se expune să-l 
vadă inchizîndu-se pentru for
țele de stingă. Și invers". In
succesul lui Defferre este ur
marea orientării către dreapta, 
a încercării de a utiliza anti
comunismul ca o platformă po
litică grație căreia să atragă in 
jurul persoanei sale centrul și 
dreapta. Oscilările permanente, 
renunțările continue au dus la 
epilogul consemnat vineri în 
zori de zi.

în aceste condiții, Defferre va 
mai candida ? Liderul socialist 
condiționase candidatura sa de 
crearea federației.

Intențiile sale abia urmează 
să fie clarificate, ceea ce va ne
cesita probabil consultări cu 
prietenii săi politici. Pentru 
centru și dreapta, problema 
pare mai puțin complicată. 
Candidatura Iui Antoine Pinay, 
fost premier și lider al grupării 
independenților, formație con
servatoare, pare să convină 
unor forțe situate în această 
zonă a vieții politice franceze. 
„Șansele unei eventuale candi
daturi a lui Antoine Pinay au 
crescut teoretic în această 
noapte" — scria FRANCE 
PRESSE". De altfel chiar în timp 
ce tratau cu Defferre, unii li
deri ai centrului se gindeau la 
Pinay îngrijorați — după măr
turisirea unuia din ei. înregi
strată de aceeași agenție — „de 
a nu se sui în grabă intr-un 
tren greșit".

Candidații pentru Elyșee, care 
iși vor disputa șansele peste 
șase luni, abia urmează să fie 
cunoscuți. Oare se va mai nu
măra printre ei Gaston Def
ferre ?

EUGENIU OBREA

Bombardamente 
americane 

in Vietnam
SAIGON. — 28 de bombar

diere strategice americane de 
tipul „B-52". cu baza in Guam, 
au efectuat vineri dimineața 
mai multe raiduri și au bom
bardat regiunea situată ime
diat la nord de Saigon, unde 
serviciul de informații ameri
can crede că ar exista con
centrate însemnate forțe de 
partizani sud-vietnamezi. De 
la baza din Guam au decolat 
30 de bombardiere dar. in 
drum spre regiunea ce urma 
să fie bombardată, două din 
ele au explodat și s-au pră
bușit in mare.

Urmarea: „Patrulele gu
vernamentale care au inspec
tat zona, unde, pentru prima 
dată în această dimineață, 
bombardierele americane de 
tipul ..B-52" au aruncat apro
ximativ 3C0 tone de bombe, 
n-au descoprit nici urmă de 
pierderi ale Vietcongului (N. 
R. — trupele Frontului de eli
berare națională din Vietna
mul de sud), relata în după- 
amiaza zilei de 13 iunie agen
ția France Presse.

MEMORANDUMUL FRONTULUI
NAȚIONAL DE ELIBERARE
DIN VIETNAMUL OE SUD

HANOI. — Agenția sud-vietna- 
meză de presă ..Eliberarea* a dat 
publicității Memorandumul Comi
tetului Central al Frontului Natio
nal de Eliberare din Vietnamul de

Vietnamului de sud la apropiata 
Conferință afro-asiatică de la Al
ger.

In cele patru capitole ce alcă
tuiesc documentul se arată că de 
mai bine de 11 ani poporul sud- 
vietnamez luptă împotriva inter
venției și agresiunii americane, 
pentru independentă, democrație, 
pace și reunifîcarea tării, pentru 
a transpune in viată prevederile 
acordurilor de la Genera din anul 
1954. cu privire la Vietnasu Fac

tional de ELberare este adevăra
tul reprezentant si conducător al 
poporului sud-vietnamez in lupta 
pentru realizarea intereselor și as
pirațiilor sale cele mai mărețe.

Memorandumul precizează că în 
lumina acestor fapte apare limpe
de că, în conformitate cu aspira
țiile poporului, Frontul National de 
Eliberare este cel îndreptățit să re
prezinte Vietnamul de sud la apro
piata Conferință afro-asiatică de ia 
Alger.

s uccesiunea cîtorva evenimente politico-economice au 
readus în discuție in rindul observatorilor englezi an
samblul și perspectivele orientării guvernului laburist 
Trei momente au fost reținute de presă : consultările 
și proiectele economice ale guvernului Wilson ; poziția 
față de politica agresivă a S.U.A. în Vietnam; relațiile 
cu CommonwsalthuL

Nu este vorba, firește, de probleme similare. Dar 
concluziile desprinse de observatorii politici și de co

mentatori pe marginea acestora au foarte multe elemente comune. 
Și principalul este legat de dificultățile cresciade pe care le are și 
le va avea de infenpinat guvernul Wilson de pe urma concesiilor 
față de politica americană.

Aceste concesii nu mai sînt contestate nici chiar de comentatorii
apropiați de cercurile laburiste, ele afectând domenii vaste. Pe plan 
economic Anglia ar putea deveni în curînd. se pare, principalul aliat 
financiar al Statelor Unite. Știrile anunțate de „SUNDAY TIMES” 
privind o eventuală preschimbare a unei părți din rezerve».- de am 
ale Angliei pentru 2 000 000 000 de dolari, presupun existența unor 
proiecte mai vaste de acțiuni economice comune angio-americane 
Aceasta ar fi o adevărată mișcare de șah împotriva Franței. în 
acest fel, însă. Anglia s-ar plasa într-o poziție dezavantaioasă in rela
țiile cu țările vest-europeae.

Și în sectorul înarmării Anglia schițează măsuri care ar !-ce-o mai 
dependentă de Statele Unite. Cel puțin recentele discuții de la Che
quers conduse de primul ministru „ilson a-i examinat d’.rect even
tualitatea înlocuirii bombardierului englez TSR-2. care nu se mai 
află în curs de fabricație, cu bcmbardieru! nuclear american 7-ill. 
Această variantă nu pare deloc să fie un remediu pentru situația 
in continuare precară a economiei britanice. „ECONOMIST” scrie 
direct despre „povara pe care criza economică din Anglia o constitue
pentru participarea sa la alianță”.

Dar. indiscutabil, domeniul politic apare precumpănitor în tabloul 
politicii de ceda- D9 — — re in fața presi-

■B I I unilor america-

B g V. r* 1 ne. Recenta ho-
tărîre a S.U.A. 
ca trupele aflate L, w în Vietnam (și în

V* *| continuă sporire)

X JL Ai-t. A * să participe di
rect la luptele 
împotriva forțe

lor patriotice a prilejuit o dublă înfruntare în viața politică engleză. 
Prima în relațiile lui Harold Wilson cu stingă laburistă și cu opinia 
publică. Aceasta îi reproșează abandonarea proiectelor unei politici 
independente față de S.U.A. Deși în cercurile laburiste se cerea ca în
acest moment Anglia să șe disocieze de poziția americană, guvernul 
nu a făcut-o. Dimpotrivă. într-un răspuns scris adresat deputatului 
laburist de stingă Wiliam Werbey. ministrul de externe britanic, Ste
wart „a justificat hotărirea americană* — după cum comentau co
respondenții străini aflați la Londra.

„Operația Tigrul"
Un plan american de lichidare a forțelor 

consfituționaliste

WASHINGTON 18 (Ager-

Pentru starea de spirit a opiniei publice este edificator articolul 
publicat de ziarul „OBSER'VER” : „Motivele pe care le are Wilson 
de a reexamina atitudinea guvernului britanic față de politica S.U.A. 
în Vietnam devin din ce în ce mai urgente. Se accentuează din 
ce în ce mai mult impresia că președintele Johnson conduce America 
în direcția unui război terestru in Vietnam. In aceste condiții o deza
probare deschisă <a politicii lui Johnson* ar fi mai indicată deeit o 
aprobare fără rezerve ..”.

A doua înfruntare s-a exprimat in relațiile cu țările Commonwealt- 
hului. Comentând desfășurarea conferinței, observatorii englezi și 
străini sînt de părere că în cadrul acesteia Anglia are de făcut față 
unei atitudini ostile politicii S.VA in Vietnam și orientării engleze 
in această problemă. Se vorbește desdus de -decepția” unor țări din 
Commonwealth care — relatează _FR_A\GE PRESSE* — ..sperau” 
intr-o politică mai independentă a Londrei față de Washington după 
venirea laburiștilor la putere”.

S-a anunțat că a fost constituită o „misiune în problema Vietna
mului" compusă din cinci membri care „să ia legătură cu guvernele 
interesate în problema vietnameză". Cei cinci premieri propuși pen
tru această misiune —- ai Marii Britanii, Ghanei, Nigeriei, Ceylonului 
și Trinidadului — s-au întâlnit vineri după-amiază pentru a examina 
diferite aspecte ale viitoarei misiuni. Dar unele delegații africane ca, 
de pildă. Tanzania și Kenya, și-au exprimat opoziția lor față de 
proiect. Un purtător de cuvînt al delegației Tanzaniei a declarat vi
neri : „Delegația noastră se disociază de comunicatul publicat ieri 
cu privire la situația din Vietnam". .Principalele obieețiuni, după cum 
arată ziarul „EVENING NEWS" constau în faptul că „în mod evi
dent inițiativa a fost luată în prea mare pripă" și, în al doilea rînd, 
„că nu au fost examinate îndeajuns șansele ca misiunea să primească 
răspunsuri pozitive din partea capitalelor vizate". în plus, reacția 
mult prea rapidă a Washingtonului a făcut să crească suspiciunile 
în rîndul delegațiilor afro-asiatice.

Guvernul britanic se află în fața unor probleme complicate. Mo
mentul politico-economic britanic reclamă, potrivit observatorilor, o 
reexaminare a coordonatelor orientării laburiste.

preș). — Corespondentul din 
Washington al agenției Asso
ciated Press, Ary Moleon, 
transmite citind declarațiile 
unui diplomat latino-american 
bine informat, că Statele U- 
nite au elaborat planul unei 
operațiuni militare pentru li
chidarea forțelor constituțio- 
naliste dominicane din Santo 
Domingo, cafe âr urma să fie 
pus în aplicare în cazul în 
care actualele eforturi de me
diere ale comisiei O.S.A. vor 
eșua. Diplomatul a declarat 
că „există toate indiciile pri
vind faptul că O.S.A. va re
cunoaște în curînd eșecul a- 
cestor eforturi". Planul ame
rican, denumit „Operația Ti
grul", prevede o intervenție 
din partea forțelor terestre și 
maritime ale S.U.A., care ar 
trebui să fie „încheiată în 
decurs de trei zile". Același 
diplomat a menționat și exis
tența unui plan denumit „O- 
perația Puma", care ar ur-

dominicane

mări dezarmarea forțelor jun
tei militare a generalului Im- 
bert Barreras, dar a arătat că 
nu există nici un fel de in
dicații privind circumstanțele 
în care Statele Unite ar pune 
în aplicare acest din urmă 
plan.

Purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat, Robert 
McCloskey, a dezmințit joi 
seara existența unor aseme
nea intenții.

Pe de altă parte, după cum 
relatează din Santo Domingo 
agenția France Presse, guver
nul juntei militare de dreap
ta a cerut O.S.A. să nu-1 îm
piedice în „operațiile de po
liție" pe care intenționează să 
le întreprindă în sectorul ca
pitalei dominicane, controlat 
de forțele constituționaliste. 
Această cerere este cuprinsă 
într-o scrisoare adresată co
misiei O.S.A. din Santo Do
mingo, în care se afirmă un 
pretins „drept" al autorități
lor imbertiste „de a menține 
ordinea în întreaga capitală".

I. B. Iii «>
la Moscova
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, a sosit la 18 
iunie la Moscova într-o vizită 
oficială la invitația Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a Consiliului de Miniștri și a 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S.

R. P. MONGO
LĂ. Pe șantie
rul de construc
ție al comple
xului industrial- 
energetic de la 

Darhan

P. NICOARĂ

• Anexiunea săvirșită de Pretoria • De la 
exterminarea tribului Herero la rezervațiile

din nord • „Zona de poliție" și „planul
Odendaal"

resa occidentală a relatat zilele trecute des
pre așa numitul ..plan Odendaal", elaborat 
de rasiștii din Airlca de sud-vest, plan care 
prevede organizarea unor „bantustane 
(rezervații pentru populația de culoare). A 
cest episod a atras din nou atenția asupra 
situației din Airica de sud-vest, a cărei pro
blemă figurează neîntrerupt, de 19 ani în
coace, pe ordinea de zi a O.N.U.

Africa de sud-vest ca suprafață — 824 000 km.p. — 
întrece Anglia șl Franța luate laolaltă. Populația e 
alcătuită din 70 000 de europeni și 520 000 de afri
cani și „oameni de culoare" (mulatri).

Teritoriul deține un loc de 
frunte în ceea ce privește extrac
ția de diamante. Se mai extrage 
și plumb, argint, mangan, cosi
tor, zinc, cupru. în sudul țării, 
în deșertul Namib, au fost des
coperite zăcăminte importante 
de uraniu.

Capitalul străin controlează

întreaga economie a țării. Socie
tățile engleze dețin întreaga ex
tracție de diamante, iar cele a- 
mericane domină în extracția 
metalelor neferoase. In decurs de 
4 ani — din 1961 pînă în 1964 
— profitul net al societăților a- 
mericane „Newmont Mining Cor
poration" și „American Metal

Company" provenit numai din 
exploatarea a două mine a fost 
de aproape 185 milioane dolari.

Vreme îndelungată acest teri
toriu deșertic, puțin populat, lip
sit de golfuri bune pentru a- 
costare, nu a atras atenția colo
nialiștilor. Abia în 1883, negusto
rul — aventurier Luderitz din 
Bremen a întemeiat pe litoral, în 
apropiere de golful Angra Pe- 
quena, prima așezare germană. 
Ulterior, în 1884, Bismarck a de
clarat posesiune germană între
gul litoral al Africii de sud-vest. 
Acapararea țării a fost urmată 
de exterminarea unor întregi tri
buri. Astfel, în 1904 a fost înă
bușită în singe răscoala tribului 
Herero ; peste jumătate din 
membrii acestui trib au fost ex
terminați, iar restul izgoniți în 
Bechuanaland. De relevat că gu
vernatorul de atunci al coloniei, 
Goering, tatăl căpeteniei hitle- 
riste, a participat activ la sînge- 
roasele represiuni.

După îhfrîngerea Germaniei 
în primul război mondial. Africa 
de sud-vest. ca și celelalte co
lonii germane de pe continentul 
african, au fost transformate în 
teritoriu sub mandat al Ligii

Națiunilor. Mandatul de admi
nistrare l-a primit Uniunea Sud- 
Africana, denumită azi Republica 
Sud-Africană.

După cel de-al doilea război 
mondial, autoritățile sud-africane 
au refuzat să includă Africa de 
sud-vest în sistemul de tutelă al 
O.N.U. Inscenînd în 1946 un „re
ferendum" (la care au participat

ct de ia Începerea campaniei pentru alegeri 
era superioară a Paria meniului japonez

Deși cu o săptămi- 
nă in urmă Chaudet. 
șeful departamentului 
militar elvețian, anun
țase în parlament că 
nu se intenționează să 
se dea publicității re
zultatele anchetei co
misiei experților în 
,.afacerea Mirage" to
tuși, guvernul, sub 
presiunea cercurilor 
parlamentare și a nu
meroase organe de 
presă, a fost determi
nat să-și revizuiască 
atitudinea. .Scanda
lul Mirage", după 
cum se știe, a fost de
clanșat de dezbaterile 
parlamentare care au 
pornit de la cererea 
pricind acordarea u- 
nor credite in coloare 
de 576 milioane de 
franci, ce trebuiau să 
se adauge sumei ini
țiale prevăzute pentru 
achiziționarea unor 
avioane de luptă 
(„Mirage III") de la 
firma franceză „De
sault".

nrr ;n pnmăcara ci
nului trecut cind a 
devenit cunoscut că 
pentru achiziționarea 
a 100 de avioane este 
necesară o sumă a- 
proape dublă. Credi
tele suplimentare so
licitate de departa
mentul militar erau 
menite să acopere 
cheltuielile de „mo
dernizare" a aparate
lor de zbor. Acest „a- 
mănunt" dezvăluie un 
alt aspect al cazului 
„Mirage". Echiparea 
suplimentară urma să 
fie acordată unor fir

Neliniștea
Operei

me americane care a- 
veau sarcina să mo
dernizeze de așa na
tură avioanele, îneît 
acestea să poată tran
sporta arme atomice. 
Toate acestea, cum e 
și firesc, au produs 
îngrijorarea opiniei 
publice, cit și a unor 
parlamentari.

Camera inferioară 
a hotărit instituirea 
unor comisii de an
chetă (primele din 
istoria țării) care să 
cerceteze dosarul 
„Mirage".

țării „modernizării" 
unor avioane care nici 
nu fuseseră fabrica
te... Patru din înalță 
funcționari între care 
și comandantul forțe
lor aeriene elvețiene 
au fost demiși. S-a 
trecut la reorganiza
rea departamentului, 
la instituirea unui 
control parlamentar 
mai sever asupra ac
tivității executive.

In ciuda faptului 
că raportul comisiei 
de anchetă sublinia 
că în cursul cercetă-

Insemnări

„AFACEREA
MIRAGE"

neia din comisii, par
lamentul a cerut re
ducerea comenzii de 
la 100 la 57 avioane ; 
concomitent, au fost 
scăzute și creditele 
cerute pentru „mo
dernizare" de la 576 
la 200 milioane de 
franci. Concluziile nu 
s-au oprit însă aici. 
Ofițeri superiori și 
funcționari ai depar
tamentului militar 
s-au făcut vinovați de 
inducerea în eroare a 
parlamentului și gu
vernului. Fără înștiin
țarea parlamentului și 
guvernului, din pro
prie inițiativă, ei au 
luat hotărirea finan-

rilor n-au fast desco
perite „încercări de 
corupție" sau „de pro
curare a unor cîștiguri 
personale", poziția 
autorităților de la 
Berna de a nu-și fixa 
încă atitudinea în ce 
privește eventuala pu
blicare a concluziilor 
anchetei, care au fost 
încredințate instanțe
lor judecătorești (pri
vind stabilirea răs
punderii celor patru 
funcționari puși în 
cauză) denotă că în 
„afacerea Mirage" lu
crurile nu s-au limpe
zit pe deplin.

IOAN TIMOFTE

italiene
pera italiană est» 
pe cale să se stin
gă din lipsă de 
mijloace financiare. 
Acest strigăt de a- 
larmă s-a făcut au
zit vinerea trecută 
la Roma cu prilejul 
demonstrației Orga

nizate de toate sindicatele „or
ganismelor lirice". Peste 2 000 
de persoane, tehnicieni, mașiniști. 
coriști, instrumentiști, personal 
din administrație veniți din toa
te coifurile Italiei au defilat cot 
la cot, în tăcere și cu demnita
te proclamînd dreptul operei de 
a supraviețui. Pancartele purta
te exprimau, in puține cuvinte, 
întreaga dramă a Operei italie
ne: „Triumfători în străinătate, 
condamnați în Italia!“ sau mai 
lapidar : „Să salvăm muzica !“.

Grupul manifestanților s-a în
dreptat spre ruinele marii bazi- 
lice a lui MaXence, situată în a- 
propierea Forumului, gazda con
certelor în aer liber în serile căl
duroase de vară. Muzicienii și 
coriștii au urcat pe „scenă" în 
timp ce tovarășii lor, cărora li 
s-a alăturat un mare număr de 
locuitori ai capitalei italiene, au 
ocupat locurile rezervate specta
torilor.

Antractul a aparținut liderilor 
sindicali. „Tabloul pe care l-au 
înfățișat este sumbru — scrie li
nul din corespondenții agenției 
FRANCE PRESSE care a asistat 
la acest spectacol. Dacă nu voi 
fi acordate teatrelor de operă 
noi subvenții, ele cor trebui să-și 
închidă porțile pînă la sfîrșitul 
lunii".

Teatrele italiene de operă pri
mesc anual din partea statului o 
subvenție de trei miliarde lire. 
Cheltuielile s-au ridicat însă la... 
14 miliarde lire, de unde urgen
ța acoperirii unui deficit vertigi
nos. Dar, după cum afirmă per
sonalul teatrelor lirice, „sporirea 
alocațiilor financiare nu este su
ficientă, întrucît opera are ne
voie de o reorganizare adminis
trativă generală". Un proiect de 
lege ce fusese elaborat, în de
cembrie, anul trecut, de minis
trul spectacolelor, Achille Coro
na, proiect considerat drept sa
tisfăcător de organele responsa
bile ale teatrelor de operă, este 
acum înmormintat. Manifestanții 
au cerut ca acest proiect să fie 
prezentat de urgență parlamen
tului pentru aprobare. Fruntașii 
sindicali au subliniat de altfel că 
„în cauză nu sînt calitățile, ar
tistice ■— opera din Roma, Scala 
din Milano Sau San Carlo din 
Neapole neavînd nevoie să-și a- 
pere reputația — ci lipsa unui 
plan organic de stat pentru a 
ajuta într-o manieră rațională 
teatrul liric italian și pentru a-l 
face accesibil publicului". A- 
ceasta este, după cum se vede, 
principala dificultate a operei 
italiene. „Criza — scrie FRAN
CE PRESSE — vine din partea 
publicului care, deși foarte melo
man, dezertează tot mai mult 
din sălile de operă și de teatru 
deoarece prețurile sînt foarte 
scumpe, mult mai scumpe decit 
cele la cinematograf". Astfel, s-a 
ajuns ca în prezent, opera ita
liană să fie frecventată numai de 
„elita societății" care poate plăti 
și este deja inițiată în vastul ei 
repertoriu în timp ce publicul 
larg, tineretul iubitor de muzică, 
este ținut departe de acest re
pertoriu. Tocmai de aceea, par
ticipanta la manifestația de săp
tămâna trecută au cerut să fie 
luate măsuri grabnice pentru ca 
teatrul liric italian să-și deschi
dă larg porțile în fața maselor.

I. RETEGAN

ție (sudul țării) și zona de nord. 
Zona de poliție cuprinde regiu
nile cele mai fertile și mai dez
voltate economicește unde locu
iesc aproape toți europenii. Zona 
de nord constituie un semideșert: 
acolo sînt situate majoritatea re
zervațiilor pentru băștinași.

Rezervațiile se deosebesc prea 
puțin de lagărele de concentrare.

lege nici patronul la care vor 
munci, nici felul de muncă. „Ei 
nu știu nici măcar cit li se va 
plăti. De îndată ce sosesc - la 
Grootfonten (imul dintre centrele 
industriei miniere), ei sînt-cazați 
într-un lagăr și vînduți ca niște 
vite patronilor albi".

Legile în vigoare în Africa de 
sud-vest nu. permit africanilor

/ZA cîncea provincie"
numai europenii), rasiștii din Re
publica Sud-Africană au anexat, 
de fapt, Africa de sud-vest, in- 
cluzînd-o în statui lor ca. „a'cin- 
cea provincie". Anexiunea acea
sta n-a fost recunoscută de nici 
un stat. In 1956, o hotărîre a 
Tribunalului internațional a con
firmat că Africa de sud-vest tre
buie să se afle sub jurisdicția 
O.N.U.

Rasiștii sud-africani au instau
rat pe teritoriul anexă un regim 
de discriminare rasială și asupri
re. Ei au împărțit țara în două 
părți : așa-numita zonă de poli

Locuitorii lor au nevoie de auto
rizația autorităților chiar și pen
tru „a se mișca dintr-un loc 
în altul" sau „a se aduna mai 
mulți de zece laolaltă". Foarte 
grea este și situația africanilor 
din „zona de poliție". După cum 
atestă datele.Comitetului O.N.U. 
pentru Africa. de sud-vest, în a- 
ceastă zonă nici* un african nu 
poate ieși fără permis special din 
ferme sau din așezarea unde do
miciliază. Intr-o petiție înaintată 
O.N.U. în legătură cu situația 
muncitorilor africani se arată că 
aceștia nu au dreptul de a-și a-

să dețină funcții care ar putea 
„prezenta un interes pentru eu
ropeni". Există, de asemenea, o 
dispoziție potrivit căreia „neeuro- 
penii" nu pot ocupa în industrie 
nici cele mai modeste funcții teh
nice ca șef de echipă sau de 
schimb.

Africanii sînt cu desăvîrșire 
lipsiți și de drepturi politice. La 
alegeri le este interzis să. partici
pe ; membri ai Adunării legis
lative (organ de autoadministra- 
re locală) pot fi numai europeni. 
La ultimele alegeri pentru adu
narea legislativă’ care au avut loc

în decembrie 1964 au participat 
41000 de alegători, printre care 
nu se afla nici un african.

Ajunsă la disperare din cauza 
mizeriei și lipșei de drepturi po
litice, populația băștinașă s-a ri
dicat în repetate rînduri împotri
va asupritorilor. Una din acțiu
nile mai recente a avut Ioc la 
Windhoek (în februarie a.c.) In 
acest oraș, africanii au organizat 
o demonstrație' ai cărei partici- 
panți au cerut abrogarea statu
tului de semi-sclavie. al muncito
rilor băștinași din industria ex
tractivă. Trupele au deschis focul 
asupra demonstranților. Pe locul 
masacrului au rămas 11 morți și 
32 -de răniți. Zeci de patrioți au 
fost întemnițați.

Teroarea n-a reușit să-i redu
că Ia tăcere pe africani. Creșterea 
mișcării de eliberare a dus la 
crearea unei organizații politice 
de luptă — Uniunea națională. 
Acest partid s-a situat în fruntea 
luptei pentru lichidarea discrimi
nării rasiale în țară și pentru des
părțirea de Republica Sud-Afri
cană.

Cu cîțiva ani în urmă, la ce
rerea opiniei publice, a fost creat 
în cadrul O.N.U: Comitetul spe

cial pentru Africa de sud-vest, 
în atribuțiile căruia intră elabora
rea măsurilor menite să restabi
lească independența acestui teri
toriu. Activitatea Comitetului 
este însă practic paralizată de 
poziția obstrucționistă a autorită
ților Sud-Africane. In această 
privință, ele se bucură de spri
jinul (de culise) al unora din 
principalele puteri occidentale 
ale căror monopoluri sînt, după 
cum am văzut, interesate în je
fuirea bogățiilor Africii de sud- 
vest. Bazîndu-se pe acest sprijin, 
rasiștii de la Pretoria acționează 
cu cea mai vădită desconsidera
re a cerințelor opiniei publice 
mondiale. Impunerea așa-zisului 
„plan Odendaal", care înseamnă 
în fapt strămutarea în semi-de- 
șert, în rezervații, a încă 119 000 
de oameni de culoare, este o 
nouă manifestare plină de cinism 
a apartheidului.

Fără îndoială, însă, nici inten
sificarea măsurilor represive, 
nici aplicarea în variantă sud-a- 
fricană a lagărelor naziste, nu 
vor putea împiedica populația 
Africii de sud-vest să-și dobân
dească libertatea.

EM. RUCĂR
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