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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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I EXTINDEREA

FABRICII
i DE CIMENT

DIN BIRSEȘTI

I Intrată In func
țiune Ia începutul 
acestui an, Fabrica 

| da ciment din Bîr- 
sești — Tg. Jiu a 

A devenit de pe acum 
unul din principalii 
furnizori de ciment 
ai șantierelor de 
construcții din țara 
noastră. In timp ce 
primele trei linii teh
nologice se apropie 
de atingerea para
metrilor proiectați, 
ce prevăd 900 000 de 
tone de ciment a- 
nual, pe șantier con
tinuă lucrările de 
extindere stabilite 
pentru etapa a doua, 

i Ia sfîrșitul căreia fa- 
i brica va avea o ca

pacitate de două mi
lioane tone anual, 
în cadrul acestor 
lucrări, care se des
fășoară cu un avans 
de aproape 20 de 
zile față de grafice, 
au fost terminate 
unele obiective.

Cuvîntul beneficiarilor :
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CALITATEA
OȚELULUI

„Industria noastră metalurgică are datoria să lărgeas
că sortimentele de oțeluri, să realizeze oțeluri aliate de 
calitate superioară, care condiționează în mare măsură 
performanțele tehnice ale mașinilor și utilajelor“.

(Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Ș 
Consfătuirea pe țară a constructorilor de mașini).

A
lături de oțelăriile 
„Martin“ cu cup
toarele lor uriașe, 
oțelăria electrică 
a Combinatului 
siderurgic Hune
doara pare mi
nusculă. Aproape 
că nu depășește

proporțiile unui laborator. în 
„eprubetele“ sale însă, de
5-20 de tone, se realizează 
circa 60 la sută din producția
noastră de oțeluri aliate. In
dustria constructoare de ma-
șini este beneficiarul principal 
al numeroaselor mărci și sorti
mente de oțel produse aici, 
în decursul ultimilor ani —
paralel cu sporirea sarcinilor 
a crescut productivitatea mun
cii și varietatea de mărci asi
milate, s-a îmbunătățit, trep
tat, calitatea metalului.

Importante succese s-au 
obținut la unii indicatori și 
în anul acesta. Pe primele 
cinci luni s-au elaborat peste 
plan aproape 600 de tone de 
oțel aliat, s-au îndeplinit 
prevederile pe sortimente, au 
fost însușite noi mărci de 
oțeluri silicioase, anticorosive, 
refractare.

Cu toate acestea, nici furni
zorii și nici beneficiarii meta
lului topit în oțelăria electrică 
nu au motive să fie pe deplin 
mulțumiți. Principalul indica
tor, calitatea, nu a fost înde
plinit. în comparație cu anul 
trecut, acum se elaborează 
oțel mai bun, dar.și preten
țiile sînt mult sporite. în 
lunile parcurse din 1966, pro
centul de rebut încă nu se
încadrează în limitele admise
prin normative.

în cea mai mare parte a-

ceastă situație este determina
tă de nerespectarea riguroasă
a disciplinei 
programului 
Unele șarje,

tehnologice, a 
de elaborare, 
după cum se

constată la controlul tehnic
de calitate, sînt evacuate 
prea reci, altele prea calde, 
oxidate sau dezoxidate in
corect. Unele aspecte ale ca
lității oțelului furnizat de 
oțelăria electrică au fost cri
ticate și la recenta Consfătuire 
pe țară a constructorilor de 
mașini.

— Ce măsuri au fost luate 
pentru înlăturarea neajunsu
rilor ? l-am întrebat pe tova
rășul inginer Adrian Popovici, 
șeful oțelăriei electrice.

— Am stabilit pentru topi- 
tori cîteva măsuri de mare 
utilitate : în timpul elaborării, 
temperatura șarjei să se mă
soare de mai multe ori cu ter- 
mocuplul de imersiune și în 
același timp să se controleze 
de cel puțin două ori prin 
metoda probelor la placa de 
fontă ; am prevăzut șase pînă 
la zece analize chimice de la
borator pe șarjă pentru a asi
gura compoziția corespunză
toare a sortimentului progra
mat. în vederea turnării lor 
corecte, am dispus să nu se 
execute nici o turnare înainte' 
de a se controla și remedia 
eventuale deficiențe semnalate 
la montarea ansamblului. în 
același scop, au fost întocmite 
și puse la dispoziția primilor 
topitori și maiștrilor progra- 
me-orar de turnare pe mărci 
și sortimente.

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a V-a)

Primirea de către tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 

a ambasadorului R. P. Albania

Nou tip
de electrocompresor

Miercuri, 8 Iunie 1966, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, a primit în audi
ență de prezentare pe Josif 
Pogace, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R. I'. 
Albania la București.

La primire a participat Vlad 
Vasile, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șeful Secției 
Relațiilor Externe a C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

(Agerpres)

Constructorii de mașini din 
țara noastră au conceput un 
tip nou de compresor trans
portabil, cu acționare electri
că, destinat alimentării cu aer 
comprimat a diferitelor utila
je și instalații aflate în pro
ducție în uzine, pe șantiere 
etc. Electrocompresorul E. C.- 
5 are un debit de 4,5—5 mc/mi- 
nut și o presiune de 8 kg forță 
pe centimentrul pătrat.

", (Agerpres)
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Fiecare șarjă — o creație
Prodan prlm-topitor la oțelăria nr. 2 a Combinatului siderurgia Hunedoara) 

Foto: ION CU CU

INVITAȚIE LA 0 DISCUȚIE

DESPRE

PERFECȚIUNE
Cu vreo șase ani 

in urmă am primit o 
scrisoare din partea 
unui tinăr din Te
cuci prin care aces
ta cerea o părere in 
privința unul „pian 
de acțiune" pe care 
și-1 întocmise pen
tru „tot restul vie
ții“. Tînărul respec
tiv, in vîrstă de 21 
de ani, spunea la în
ceputul scrisorii: 
„Încă de cînd eram 
pionier am început 
să-mi formez o pă
rere personală des
pre lumea înconju
rătoare. Șl chiar de 
atunci m-am gîndit 
serios la ideea de a 
mă forma ca un om 
perfect. La vîrsta a- 
ceea nu știam însă 
ce înseamnă să fii 
un om perfect, ce 
trebuie să faci pen
tru aceasta. Am în
cercat să-mi formez 
o astfel de părere 
citind foarte multe 
cărți de literatură, 
căutînd acolo oa-

de
ION BĂIEȘU

meni care prin com
portarea lor să-mi 
servească drept mo
del. Nu pot spune 
că nu am găsit ast
fel de eroi, dar îm
prejurările în care 
ei se formau sau ac
ționau erau total 
diferite de cele îh 
care trăiam eu. in 
prezent, cînd mă 
consider un om ma
tur, cu o oarecare 
experiență proprie 
de viață, socotesc 
că știu cum pot de
veni un om perfect 
și pentru aceasta 
mi-am stabilit un 
program foarte pre
cis, pentru tot restul 
vieții, asupra căruia 
vă cer părerea dum
neavoastră".

La scrisoarea pro- 
priu-zisă era anexat 
„planul de acțiune“. 
Ce cuprindea acest 
plan ?

fn primul riad, tî
nărul Iși propunea 
să aibă o comporta
re morală sobră și 
exemplară să mun
cească ireproșabil la 
serviciu ; să învețe 
patru limbi străine ; 
să facă tot ce-i stă 
in putință pentru a 
avea o sănătate fi
zică deplină.

„Credeți că to
cind toate acestea, 
ne întreba el, voi 
deveni un om per
fect ?"

Bineînțeles, e și 
dificil și riscant să 
dai un răspuns ca
tegoric la o astfel de 
întrebare, in primul 
rînd cine s-ar încu
meta să stabilească 
condiția exactă a o- 
mului per ied, adică 
regulile Ia care tre
buie să se supună 
un astfel de om? In 
al doilea rînd, o 
conduită morală per-

(Continuare 
în pag. a V-a)

IMPERATIVE 
ÎN AGRICULTURĂ

Pregătirea secerișului
POPASURI TURISTICE

„MÎNDRÂ 
ȚARĂ

E BANATUL...“

După zilele capricioase din luna mai și începutul lui 
iunie, vara începe să intre în drepturile sale Căldura și 
lumina soarelui împlinesc boabele și nu peste multă vre
me spicele vor începe să se îngălbenească. Sînt semne si
gure că secerișul e aproape, mai ales, la soiurile cu coa
cerea timpurie. Recolta va trebui strînsă la timp și fără 
pierderi ! în multe S.M.T., gospodării de stat și coopera
tive agricole pregătirile sînt terminate ; în alte unități se 
fac ultimele retușuri“. Sînt însă și rămîneri în urmă care 
impun rezolvări urgente.

(Continuare în pag. a V-a)

I

Timișoara — orașul ro
zelor 1

Să vii în luna florilor — 
mă invitau, cu mîndrie, ti
mișorenii. Invitația pe 
care mi-au făcut-o, v-o a- 
dresez, la rîndu-mi. Mer
geți, să vedeți incendiile 
florale ■— roșul de flacără 
al trandafirilor.

De-a lungul Begăi se 
desfășoară grădinile. Pe 
sute de hectare (600, după 
unele statistici noi) înflo
resc anotimpurile, albesc 
majestuos platanii, se lea
gănă sălciile, unduie , ver
dele cald al ierbii. Orașul 
— grădină 1

Tot ce s-a construit aici: 
universitatea și complexul

de FLORENȚA ALBU

de cămine studențești, tea
trul în aer liber și cartie
rele noi, uzinele moderne 
și monumentele piețelor 
vaste, se încadrează în a- 
ceastă armonie de linii, de 
spații verzi, de lumină.

De cum cobori în Gara 
de sud, te întâmpină pano
rama orașului nou. In za
dar ai încerca să reconsti
tui cealaltă panoramă a 
cetății, așa cum o înfățișa 
o stampă de prin secolul 
al XVII-lea, cu turnurile 
ei ascuțite, ale bisericilor, 
cu întăriturile zidurilor — 
creneluri și cazemate, în
conjurate de mlaștini. Era 
orașul despre care un că

lător străin spunea că ara
tă „ca o mare broască țes
toasă ce șade culcată pe 
apă“, orașul vechi, pomenit 
în documente, încă de prin 
anul 1266.

Și, urmărindu-i istoria, 
trebuie să-nvii, în amurgul 
care pare că aprinde ceta
tea, rugul din vremi, pe 
care a fost martirizat 
Gheorghe Doja, în anul de 
nesupunere 1514. Și-n ju
rul Castelului lui Iancu de 
Huniadi, să chemi cei 164 
de ani ai cetății, petrecuți 
sub jugul semilunei...

Aici, ca pretutindeni, is
toria a însemnat, cu sînge, 
pămîntul și zidurile, pie
trele și pecețile documen
telor vechi.

Aici, unde clasa munci-

toare a scris glorioase pa
gini de luptă, nenumăra- 1 
tele greve, prin eroii ei 
care s-au jertfit de-a lun
gul deceniilor de asuprire 
capitalistă. Din coșul fo
cului care-a încoronat 
fruntea lui Doja, din sîn- 
gele eroilor clasei munci
toare, au înflorit trandafi
rii orașului.

Veniți să-i vedeți, să 
descifrați istoria și roșul 
lor de flamură, viu!

Poposiți într-o zi în ora
șul de pe Bega, faceți cu
noștință cu marile lui uzi
ne — Uzinele mecanice, 
„Victoria“, „Tehnometal“ 
sau „Electromotor“. O 
plimbare cu vaporașul pe 
canalul Bega vă va dezvă
lui frumusețea orașului 
sub arcurile de triumf ve
getale care-i întovărășesc 
uriașele artere. Nu uitați 
— în luna florilor trebuie 
văzută Timișoara — ora
șul rozelor, orașul grădină!

II
' Și dacă ai să urmezi acest 
meridian al florilor, ai să 
(Continuare în pag. a ll-a)

Culesul cireșelor la G. A. S. 
Buftea

Foto: AGERPRES



Pe Lacul Siutghiol

Foto : PL. ȚAGA

AȘEZARE 
DACICĂ

Cu prilejul unor 
lucrări de hidroame
liorații făcute în co
muna Cerit, raionul 
Băilești, au fost des
coperite urmele unei 
așezări dacice. Să
păturile efectuate ul
terior au scos la 
iveală o serie de 
fragmente ceramice, 
care atestă existen
ta pe aceste melea
guri a civilizației 
strămoșilor noștri. 
Specialiștii Muzeului 
regional au ajuns la 
concluzia că așeza
rea respectivă este 
prima de acest fel 
din zona de sud-vest 
a Olteniei.

în conflict
cu...

RECLAMA ȚIE
LA... RECLAME

u-s plimbăreț, 
dar deseori 
pornesc pe ma
rile artere ale 
orașului, și de 
fiecare dată mă 
opresc în fa
ța magazinelor, 
admir produ-

sele expuse, și, bineînțeles, 
modul în care sînt expuse.
Seara, în orele libere, îmi 
place să colind bulevardele 
scăldate în lumina reclamelor
de neon. Sînt convins că nu
numai eu procedez așa. Dova
da cea mai elocventă e furni
carul de trecători care popu
lează străzile principale ale 
orașelor mici sau mari din 
toată țara. Imposibil ca acești 
oameni să nu admire o vitri
nă aranjată cu gust, să nu re
țină o reclamă, un anunț care 
spune ceva și tot atît de im
posibil e să nu-i pufnească rî- 
sul atunci cînd citesc niște 
anunțuri, reclame ca cele des
pre care vom vorbi mai jos.

O dovadă în phis: mulți 
dintre corespondenții noștri 
ne-au scris pe această temă.

Privind rafturile magazinu
lui Industriei locale din Ca
lea Griviței nr. 138 ești pus în 
mare încurcătură. Să se fi 
schimbat chiar atît moda, in
cit în loc de basmale să se
poarte pe cap... plăpumi pen
tru copii ? Bonetele pentru 
copii să fie cumva... basmale ? 
La fețele de masă li se spune 
cumva și... pijamale'! Raftu
rile sînt foarte frumoase, iar 
deasupra lor cîte o reclamă 
care te înștiințează ce e mai 
jos. Dar nimic nu e așezat la 
locul lui. In raftul pe care 
scrie umbrele se găsesc... rațe 
din material plastic, unde 
scrie damigene se găsesc 
sfori, în locul olăriei afli tot 
sfori și așa mai departe.

Afară, privind vitrina „Ar
ticole de uz casnic“, am aflat 
niște lucruri „uimitoare". Azi

abia m-am dumerit că aceea 
cu care mănînc de la vîrsta 
de șase luni se cheamă lingu
ră. Obiectului acela cu patru 
coarne îi spune furculiță. Și 
așa mai departe, sute de o- 
biecte pe care le cunosc și co
piii au cîte o etichetă pe care 
e scris numele respectiv, iar 
vitrina, cu atîtea cartoane a- 
rată ca o... paparudă. Nu de
parte de magazinul cu pricina 
se află o librărie. Salariații 
de aici au vrut cu orice chip 
să fie originali. Măiestria lor 
constă în modul cum au a- 
ranjat reclama „Cadouri pen
tru copii“. Sus au scris : Cad, 
iar mai jos... ouri pentru co
pii. Acest mod „inedit” de a 
face reclamă nu reflectă alt
ceva decît o banală lene de a 
gîndi.

Bunicul meu o să fie feri
cit cînd o să citească rîndu- 
rile ce urmează. Dintr-un ac
cident stupid s-a ales cu pu
tină... cocoașă. A umblat pe 
la toți medicii, dar fără nici 
un folos. Nu a știut el că îl 
pot lecui... croitorii. Da, croi
torii de la cooperativa din 
Calea Dorobanți nr. 146, care 
au pus în vitrină următorul 
anunț: „Executăm, călcături, 
reparații, transformări pentru 
bărbați, femei și copii". Deci, 
bărbați, femei și copii dacă 
vreți să vă transformați, a- 
d.resați-vă. cooperativei sus
menționate.

Mai dăunăzi am fost la 
Craiova. Am ținut cu tot 
dinadinsul să am o amintire 
din acest oraș. Am intrat in
tr-un atelier de pe str. Al. I. 
Cuza pe a cărui firmă citisem 
„Foto și sport".

— Vă rog să-mi faceți o 
poză.

Cel întrebat m-a privit pu
țin cam ciudat și mi-a. răs
puns :

— Dacă aveți nevoie, vă în
locuim o bujie, vă curățăm 
platinele, dar poză...

Intrasem intr-un atelier de 
auto-moto. Vă jur însă că pe 
firmă așa scrie: „Foto și 
sport".

De azi dimineață mă stră
duiesc să înțeleg un anunț vă
zut la magazinul de încălță
minte „Modern" din Tg. Mu
reș. Acesta sună cam așa: 
„Avem pantofi fețe box tip 
bovină și tip porcină". Celor 
care au scris acest anunț, le 
dau un sfat: ca să aflați ce 
e boxul întrebați... un cismar. 
Nu-i rușine să întrebi cînd nu 
știi ceva, ci e mai rușinos să 
scrii o asemenea, bazaconie.

Mai sînt și din cei care, în 
reclamă, fac economie de cu
vinte sau mai bine-zis în loc 
de unul întreg scriu numai 
jumătate. La Alimentara 234 
din Tg. Mureș am citit: 
„Cons. carne și pește", „Cons. 
fructe și legume". Ce-o fi în- 
semnînd cons. ? Poate consu
mați, constatați, conserve, 
consoane, constelație, conser
vați. Greu de ghicit. îi invit 
pe tovarășii de aici să... cons. 
dacă le convine ce. am scris 
despre dînșii. Să nu mai vor
bim de reclamele luminoase 
de la care lipsesc litere și se 
înțelege uneori cu totul alt
ceva. Din acestea se întîlnesc, 
din păcate, în multe orașe.

Acestea ar fi cîteva din a- 
nunțurile, reclamele cu... mu
zică, pe care am fi bucuroși 
să nu le mai întîlnim. Decît 
așa, mai bine ne descurcăm 
singuri. Și acum alerg, deoa
rece la cofetăria din colț au 
sosit prăjiturile mele prefera
te. Cum le cheamă ? „Ora 12" 
(nu specifică dacă ziua sau 
noaptea). Cred că noaptea, 
deoarece asemenea idee nu-ți 
poate veni decît în somn...

GH. NEAGU
(după scrisorile trimise de. 
Carol Bora, R. Popescu, FI. 
Țaga, Vasile Grădinaru și 

Luca Găman)

Concursul nostru

Cunoașteți 

această 
imagine?

Reamintim cititorilor noștri că pentru a 
participa Ia concurs vor trebui să recunoscă 
locul unde au fost realizate imaginile, ce re
prezintă ele concret, iar pe cel mult o pagină 
de manuscris — pentru fiecare din fotografii 
— să expună lucrurile pe care le consideră 
esențiale pentru istoricul, precum și pentru 
dezvoltarea actuală a orașului sau localită
ților respective.

Răspunsurile nu se vor lua în considerare 
dacă nu vor fi însoțite de cuponul de parti
cipare corespunzător imaginilor.
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Din halele acestei uzine pornesc anual pe șoselele patriei mii și mii 
de cai putere

. Ci .
alăturată este luată dintr-un oraș căruia tn mod 

curent i se atribuie și numele unei bijuterii

„Scinteia tineretului“ ]T
CUPON DE PARTICIPARE NR. 3

NUMELE ȘI PRONUMELE 
PROFESIA 
REGIUNEA 
RAIONUL 
COMUNA
STRADA
Nr. . ,

Avanpremiera vacanței

FLUXURILE
Șl REFLUXURILE

Imaginea LITORALULUI

Descifrind tainele chimiei Foto : O. PLEC AN

(Urmare din pag. I) 

mergi neapărat și la Reșița. 
Pentru că orașul oțelului 
este, în egală măsură, astăzi, 
un oraș al florilor, o erupție 
de roșu, adevărate șarje flo
rale — perechi celor de la 
oțelărie.

Seara, flăcările se aprind 
fastuos, între coșurile furna
lelor, oțelăriei, laminoarelor.

Care sînt coșurile ridicate 
de brigada dumitale maistre 
Ion Buck ? V-am cunoscut o- 
pera, mai întîi la Hunedoara. 
Acum, la Reșița. Brigadă de 
mare înălțime — vi se spu
nea... Și nu poți să nu faci le
gătura între locuri și oameni, 
intre frumusețile noi și crea
torii lor. Peisajul reșițean, 
crescut pe verticală, e opera 
creatorilor la înălțime: acești 
copaci de oțel, aceste grădini 
suspendate — balcoanele 
blocurilor din Lunca Pomostu- 
lui, aceste flăcări și flori care 
se întrec, seara, în peisajul 
nou, reșițean.

Și nu poți să nu cauți cu 
privirile oamenii — omul, 
creatorul care a orchestrat atît 
de armonios, aceste vuiete și 
liniști, aceste creșteri de flă

cări și clorofile, într-un tot 
unic, noua Reșița.

III
„Mîndră țară e Banatul !“ 

— spune cîntecul acestor pă- 
mînturi.

Ori încotro ai merge, fie 
spre Arad — oraș vechi, cu o 
industrie la fel de veche și 
vestită, fie spre Băile Hercu- 
lane, trecînd prin peisajul 
abrupt al Cheilor Cernei, fie 
spre Lugojul cîntecelor bănă
țene, spre Oravița liniștită sau 
spre vechiul centru minier A- 
nina, străbați cîmpiile bogate 
care rivalizează în bogății cu 
Bărăganul, munții și dealurile 
înflorite de liliac și castan 
dulce. Treci pretutindeni prin 
meridianul floral, prin peisa
jul — creație a naturii și a 
omului, deopotrivă. Incit, s-ar 
cuveni adăugat cîntecului 
„Mîndră țară e Banatul", un 
vers închinat hărniciei bănă
țenilor...

O călătorie printre munți, 
de la Anina spre Moldova 
Veche, te poartă printr-un 
peisaj geologic vecin cu fan
tasticul. E un drum unic, ve
chi, peste puntea viaductelor,

„ Ce se intimala 
științifice a

la zero absolu!?
tiința și tehni
ca contempo
rană execută 
acum o escala
dare — dacă 
o putem numi 
astfel — către 
abisurile frigu
lui. Ținta pe 

care și-au propus-o savanții 
— criofizicienii — este aceea 
de a se apropia cît mai mult 
de temperatura de — 273,15 C, 
așa numitul zero absolut.

După cum ne informează 
comentatorul științific al agen
ției TASS, oamenii de știin
ță sovietici au reușit să ră
cească heliul pînă la o tempe
ratură cu numai două sutimi 
de grad mai înaltă decît zero 
absolut.

Fără îndoială că pentru 
cercetători, însăși apropierea 
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„MÎNDRĂ ȚARĂ
E BANATUL...“

deasupra prăpăstiilor, printre 
păduri sălbatice, printre colții 
unor brontozauri pietrificați, 
tociți de vreme.

Aici, în Muntele Gheorghe, 
creastă țepoasă, nedomesticită, 
fac cercetări geologii; dincolo 
în alte galerii de piatră și pă
dure, este intrarea în ruinele 
de la Moldova Nouă.

La un pas (un pas istoric !) 
de așezarea măruntă, plecată 
sub rafalele vîntului Coșava, 
sat adunat între nisipuri, se 
ridică cartierul muncitoresc al 
Moldovei Noi, un adevărat 
oraș, pe harta țării socialiste : 
un prim cartier de blocuri, 
școală, dispensar, o mare casă 
de cultură, cantină-restaurant, 
un hotel... Cîțiva ani în urmă, 
vechea așezare ducea o exis
tență despre care nu aveai de 
spus mare lucru.

Și acum, la Moldova Nouă 
s-a înălțat tînărul combinat 
al metalurgiei neferoase, sta
ția de descărcare, concasare și 
granulare, depozitul de mi
nereu sfărîmat, stația de mă
cinare și flotare.

Aici, la intrarea in țară, a- 

treptată, dificilă de 273 gra
de este un lucru pasionant, 
cu atît mai mult cu cît nimeni 
nu știe încă ce se va întîmpla 
odată cu atingerea pragului 
inferior al frigului.

Ce se știe însă pînă în pre
zent ?

La temperaturi foarte scă
zute, gazele se solidifică. 
Oxigenul capătă forma unui 
obiect de nuanță albăstruie, 
iar hidrogenul și azotul — 
devin obiecte incolore ; apar 
— după cum semnalează 
revista „Science et Vie“ — 
superfluidele; corpurile ca
pătă o proprietate nouă, su- 
praconductibilitatea. Rezisten
ța electrică dispare. Este, fără 
îndoială, o ciudățenie. Dar o 
ciudățenie care poate deveni 
foarte utilă, dacă se are în 
vedere că rezistența la trece

proape de primul ei kilometru 
pe pămînt românesc, Dunărea 
întîlnește viitorul. Viitorul 
care se măsoară în aceiași 
pași istorici ai zilelor noastre, 
apropindu-l cu repeziciune pe 
mîine, de azi.

Călătorim de fapt prin șan
tierul luminii, printre oamenii 
care au fost chemați să scrie, 
alături de Tabula Traiaha, o 
nouă inscripție, pe înălțimea 
barajului care se va ridica 
între Carpați și Balcani. Pe 
toată această porțiune de 10.5 
kilometri se va întinde viito
rul lac de acumulare al Hi
drocentralei de la Porțile de 
Fier.

Geofizicienii fac măsurători 
microseismice, proiectanții și 
constructorii de drumuri aș
tern pe hîrtie arcuirea îndrăz
neață a viaductelor, în vreme 
ce escavatoarele, buldozerele 
și mașinile au șt început noul 
drum. E un peisaj îndrăzneț 
în care Dunărea, munții și o- 
mul se înfruntă. La Gura 
Văii — linia întîi a șantieru
lui hidrocentralei — sînt con

rea curentului electric implică 
o pierdere oarecare de ener
gie, pe cînd absența reziști vi- 
tății echivalează cu trecerea 
curentului fără pierderi. Cu 
ajutorul tehnicii frigului au 
putut fi create cîmpuri mag
netice mari. In Statele Unite, 
electromagneții realizați cu 
ajutorul frigului sînt folosiți 
In cercetările în domeniul 
fuziunii termo-nucleare.

Potrivit revistei „Science 
et Vie“, tehnica frigului pă
trunde în domenii mereu noi. 
Astfel, au fost create dispozi
tive electronice și de automa
tizare care, în unele împreju
rări, pot înlocui tranzistorii. 
Cosmonautica beneficiază și 
ea de avantajele frigului 
foarte înalt, prin lichefierea 
combustibililor pentru rache- 

semnate, zi de zi, victoriile 
omului, în această confrun
tare.

Dunărea trece — timp 
înainte. In vreme se specia
liștii stau încă plecați deasu
pra proiectelor de viitor, Du
nărea a și început marea ei 
călătorie, marea aventură spre 
porțile luminii, subțiri, lim
pezi, sărind din piatră în pia
tră, pe sub păduri și albăs- 
trimi, legănînd cîntece și vise 
spre aceste locuri unde a în
ceput noua istorie a fluviului.

Cu ochii viitorului privim 
clocotul din Cazane, așezările 
bănățene străvechi, martore 
războaielor și neliniștilor se
culare. Cauți locuri frumoase, 
cu ochii noului întemeietor, 
unde vor fi așezate localitățile 
strămutate.

Dunărea va trece și peste 
Insula Ada - Kaleh. Timpul 
insulei, el însuși o insulă 
încremenită în timpul mare, 
se va revărsa în viitorul Du
nării.

Porțile de Fier se deschid 
apelor, se deschid timpului. 

te. O aplicație importantă a 
temperaturilor scăzute o oferă 
tehnica vidului.

Revista „New Scientist“ 
semnalează faptul că într-un 
raport prezentat recent, dr. 
Harvey Alburn, de la labora
toarele Wyeth din Radnor 
(Pennsylvania — S.U.A.), sus
ține că gheața este un me
diu potrivit pentru multe 
reacții chimice care au ra
port cu fenomenele vitale. 
Un șir de experiențe l-au dus 
pe autor la concluzia că în 
condițiile unei temperaturi 
scăzute, unele reacții bio
chimice nu sînt încetinite. De 
aici, o altă concluzie și anume 
aceea că și în cazul în care 
în natură apa există numai 
sub formă de gheață sau chi
ciură cum este cazul multor 
planete — ar putea să 
apară compuși chimici nece
sari sintezei materiei vii.

Fie că e vorba de zborurile 
cosmice, de crearea cîmpului 
electromagnetic sau de reacții 
biochimice, frigul se dove
dește a fi un element activ al 
dezvoltării științei și tehnicii, 
reprezentând un domeniu în 
care surprizele abia încep să 
apară.

A. C.

Noul funicular Aninoasa Sud- 
Coroiești (raionul Petroșeni)

Foto: AGERPRES

Tabăra de la Năvodari e 
mai încăpătoare și mai fru
moasă ca oricînd. După va
canța trecută, locul micilor 
pensionari l-au luat imediat 
constructorii de la T.C.E.H, 
care în tot cursul iernii au 
lucrat intens. Astfel, față de 
anul trecut, numărul locurilor 
s-a dublat, ajungînd la 1100 
pe serie și la 10 800 în tot 
cursul verii. Toate cele 40 de 
cabane și 7 pavilioane par noi 
nouțe datorită reparațiilor ca
pitale la care au fost supuse. 
Pentru mobilarea lor au fost 
aduse încă 150 de dulapuri- 
vestiar. 100 de noptiere, per
dele și cearceafuri. în plus, 
s-a introdus apă curentă în 
interior, s-au amenajat gru
puri sociale și s-au montat 
chiuvete și dușuri noi, iar în 
curtea taberei și pe plajă arte
ziene cu apă potabilă.

In curte, careul a fost ame
najat cu gazon, zgură și nisip, 
un loc minunat pentru joacă, 
dotat cu tobogan, balansoare 
și leagăne.

Să mai adăugăm, pentru 
amatorii de sport, că în afară 
de echipamentul care a fost 
asigurat, de mesele de șah și 
ping-pong de la club, s-au 
amenajat 3 terenuri de bas
chet, 3 terenuri pentru volei, 
2 pentru fotbal; încă două 
terenuri pentru handbal sînt 
în curs de amenajare. Ii mai 
așteaptă la Năvodari pe elevii 
care vor veni îh vacanță o 
bibliotecă cu 5 300 de volume 
și tabloul înnoirilor încă nu 
este epuizat. Toate acestea, ne 
spunea tovarășul Mihai Toloș, 
directorul taberei, vor asigura 
elevilor posibilități minunate 
de petrecere a vacanței, Cu 
condiția ca Trustul de cons
trucții edilitare și hidrotehnice 
Constanța, care a executat lu
crările în tabără, să facă ulti
mele remedieri la acoperișu
rile de la cabane, la fîntînile 
arteziene, în curtea taberei, 
unde au rămas gropi, și la in
stalațiile sanitare, conchidem 
noi.

Aproape de nerecunoscut 
pare și tabăra studențească de 
la Costinești. Aici, alături de 
căsuțele prefabricate constru
ite anul trecut au fost ridicate 
încă 6 vile cu etaj, din panouri 
prefabricate, dotate cu grupuri 
sociale și apă curentă în ca
mere, însumînd un total de 
568 de locuri.

Lucrările de construcții fiind 
pe terminate, șantierul de 
spații verzi a și început ame
najarea aleilor și drumurilor 
de acces, se seamănă gazon 
și va începe plantarea florilor.

Rămîne un semn de între
bare la care trebuie să răs
pundă organele în drept: care 
vor fi celelalte preocupări 
ale studenților aflați în ta
bără, în afara plajei ? Punem 
această întrebare pentru că 
Teatrul de vară arată ca după 
potop, clubul pare mai degra
bă o magazie fără uși și cu 
ferestrele sparte.

Vizita la taberele de pio
nieri de la Schitu și Costinești 
te face să crezi că ne aflăm în 
urmă cu un an, adică la sfîr- 
șitul vacanței trecute. Pentru 
că de atunci și pînă acum, 
în tabăra de la Schitu nu s-a
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făcut absolut nimic. Ba dim
potrivă, după plecarea elevilor 
tabăra a devenit dormitor 
pentru constructorii de la 
T.C.E.H., care au stricat și pa
turile existente.

La tabăra de la Costinești 
rămîne de făcut în conti
nuare zugrăvitul. curățenia, 
trebuie amenajate exterioa
rele, iar timpul e foarte 
scurt. Bibliotecile de la am
bele tabere au rămas la fel 
ca anul trecut, netriate, ne
inventariate, neîmprospătate. 
(Biblioteca de la tabăra Schi
tu n-a primit cărți noi nici 
anul trecut). In același stadiu 
se află și terenurile de sport 
care n-au fost amenajate. Mai 
semnalăm, în sfîrșit, o situa
ție a cărei rezolvare nu și-o 
asumă nimeni: secția de 
învățămînt pretinde că pe ea 
n-o privește tabăra, fiind in 
afara ei, sfatul popular comu
nal o exclude din capul locu
lui sub pretext că nu-1 intere
sează. Este vorba de amenaja
rea drumurilor de acces in 
cele două tabere și îndeosebi 
la cea de la Costinești. Oare 
își va asuma cineva răspun
derea pentru amenajarea lor ?

Și acum cîteva sugestii și 
cerințe, reclamate de directo
rii taberelor de pe litoral.

în toate taberele au fost 
făcute contractele necesare 
pentru asigurarea cu alimente, 
zarzavaturi și alte produse. 
Lâ aprovizionarea cu produse 
alimentare și coloniale se pro
duce o anomalie. Delegații 
taberelor se prezintă la ma
gazinul alimentar din Con
stanța, acesta le dă un aviz 
către I.C.R.A., care-i trimite 
din nou la Alimentara pentru 
facturare, de unde delegații 
taberelor se întorc iar la 
I.C.R.A. pentru a ridica ali
mentele. Se fac patru drumuri 
cînd ar putea să se facă unul 
singur, se pierde timp imens, 
se fac formalități inutile și se 
plătesc alimentele la preț de 
amănunt cînd ele, de fapt, ar 
trebui să se plătească la preț 
de mic gros.

Ținînd seama că nevoile 
taberei de la Năvodari sînt 
duble față de anul trecut și nu 
există mijloace de transport 
proprii ar fi drept ca Trustul 
de panificație să asigure zilnic 
transportul pîinii la Năvodari 
așa cum se asigură și apro
vizionarea magazinelor res
pective din localitate.

Și încă o problemă de Inte
res general pentru toate ta
berele : Ministerul învățămân
tului ar trebui să asigure dacă 
nu prin dotare ce) puțin prin 
detașare de la școlile din 
oraș sau din alte localități 
autobuze necesare pentru ta
bere care să asigure pentru 
fiecare serie excursiile la mo
numentele și punctele turistice 
din regiune, drumețiile și 
turul litoralului astfel încît 
vacanța la mare să fie un 
prilej pentru elevi de cunoaș
tere a frumuseților litoralului; 
a monumentelor antice ale 
Dobrogei, a marilor realizări 
ale socialismului în acest colț 
de țară.

GF.ORGE MIHAESCU
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—* «-.Vă propun, le-am spus, să nu numim întâlnirea de astăzi „anchetă".
Eu nu pot fi anchetator — cuvîntul presupune și un anumit temperament — pentru că 

am emoții... (Ne e comună, doar, pasiunea pentru adevăr).
Poate ați urmărit în ziar discuția pe care am avut-o acum o oarecare vreme cu un grup 

de tineri. Ei nu erau niște „cazuri spectaculoase“ — ci tineri oBișnuiți... într-o familie, oricît 
de fericită, relația dintre părinți și copii își are trăsăturile ei-proprii. (Ceea ce-i bucură pe unii, 
poate îi supără pe ceilalți — dacă unii copii au lipsuri și noi avem greșeli...).
I Un mare prozator credea că familiile fericite seamănă între ele. Pentru contemporanii noș

tri, e fals!... Greșeala e tot atît de mare ca a exploratorului care confunda între ei oamenii ’de 
aceeași culoare... Să ajutăm contemporaneitatea la descifrarea fizionomiei familiei obșînuite — 
acest continent atît de firesc.
......................................................................................................... .................................................... ..... •

Deci, am alcătuit un chestionar pentru părinți, cu o seamă de întrebări utile — după pă
rerea noastră. Ele nu ni se adresează doar nouă, celor care ne-am adunat în jurul acestei mese 
„rotunde“ din redacția „Scînteii tineretului“. Nu sîntem anchetator și anchetați — deci 
nu e obligatoriu să stăm față în față. întrebările sînt puse oricărui părinte. Poate să și le pună 
pentru sine, sau pentru noi... Primele întrebări, primele răspunsuri — în pagina de față.

Z" 1. - Ați făcut in ultima vreme un dar

fiului sau fiicei dumneavoastră? 

Dacă da, din care motiv?

2. - Care este cea mai recentă obser

vație făcută in familie ?

3. - în copilărie ați putut fi prieten

cu părinții dumneavoastră ?

4. - Considerați că epoca noastră, cu

ritmul ei, schimbă relațiile dintre 

dumneavoastră și copii?

5. - Faceți vreo legătură intre aspira

țiile dumneavoastră din trecut și 

cele ale fiului dumneavoastră?

6. - Ce credeți că e mai bine: părinții să 

influiențeze tinerii in alegerea 

meseriei, sau să-i lase să evolueze 

singuri ?

Vechea, cunoscuta problemă a 
relațiilor dintre părinți și copii... 
O primă anchetă (în rîndul copii
lor), publicată în pagina „Noi și 
părinții", a relevat date intere
sante pentru pedagogi, pentru 
organizațiile U.T.C. și îndeosebi, 
pentru... părinți. Tot așa de util 
ni s-a părut însă să-i convocăm 
la masa discuției pe părinții în
șiși. Rod al acestei convorbiri 
este pagina de față realizată de

MIOARA CREMENE

O
BUF ION : Fiu

lui meu mai ma
re, Dumitru, i-am 
luat un costum 
de haine, are 18 
ani, lui Viorel, 
celui dintr-a VIII- 
a, un ceas de mină 
ca amintire de la 
părinții săi...

BAYER RODI
CA (profesoară) : 
Mi-am obișnuit 
copiii să citească 
și să se bucure 
cînd primesc cărți, 
le cumpăr săptă
mânal ceea ce a- 
pare nou în libră
rii...

RĂDULESCU 
ION (economist): 
Fetiței mele, Mi- 
haela, avînd 16 
ani, i-am satisfă
cut o veche dorin
ță : primii pantofi 
de comandă — 
bineînțeles, cu 
toc.

BUCU NICO- 
DAE (director de 
întreprindere) : La 
noi în familie, îm
brăcămintea nu

este socotită un 
dar, ci o necesita
te. în schimb fii
ca mea, Severina, 
s-a bucurat deo
sebit de mult cînd 
i-am cumpărat un 
colier de 38 de lei, 
fără nici un pri
lej.:. Pe băiat l-am 
luat cu ocazia 
vacanțelor de pri
măvară, împreună 
cu alți 4 colegi, 
într-o excursie în 
munți.

CHIRCA ȘTE
FAN (tehnician) : 
Am un băiat de 17 
ani, Mihai, elev 
în clasa a Xl-a la 
Liceul „N. Bălces- 
cu“. Ultimul ca
dou e o ghitară. 
Fără nici un pri
lej. I-am luat ghi
tara ca să se de
lecteze

CRUDU ȘTE
FAN (traducător): 
Este vorba tot de 
o rochie și de o 
pereche de pan
tofi. Va avea loc 
masa de sfîrșit de 
liceu, începe un 
drum nou în via
ță, de aceea am 
dat semnificația 
unui dar, acestor

două obiecte ves
timentare...

MANOLIU A- 
DRIANA (casni
că : Băiatul meu, 
Nicolae, are 16 
ani. I-am dăruit 
un mic magneto
fon pe care și-l 
dorea foarte mult. 
Am sperat să fie 
un stimulent, cre
deam că în felul 
acesta îl voi lega 
mai mult de casă 
și de studiu. De 
fapt însă nu e așa: 
nu învățătura, ci 
magnetofonul e 
pe primul plan și 
preocuparea ce să 
mai imprime...

BOIANGIU MA- 
RIA (medic igie- 
nist) : Singura do
rință a fetelor 
mele este să le 
permit organiza
rea unui ceai. Flo
rentina și Victoria 
au 17 și 16 ani. 
Bineînțeles că 
pentru acest eve
niment a trebuit 
să-i pregătesc ce
lei mari un pan
tof cu toc cui și 
rochițe. Este ulti
mul cadou — 1 
l-am făcut ieri.

j.

ȘTEFAN CRUDU

©
BUF ION : Dacă anali

zez tinerețea mea, greu
tățile avute in copilărie 
mă determină să fiu apro
piat cu copiii mei. Cînd 
mă gîndesc cum am trăit 
mă doare inima. Din cla
sa 1 a trebuit să fac zile- 
muncă la învățătorul sa
tului, era prin 1928. Mai 
munceam și pentru mă
lai. Trei zile pe săptă- 
mină lucram la noi și trei 
pentru alții. Ulterior am 
făcut școala elementară 
în comună cu mare greu
tate, am rămas acasă și 
mai tirziu am plecat mili
tar. Am fost pe front. 
Fusesem dat mort și am 
revenit in comună, mi-am 
văzut și mormintul, iar 
părinții Împărțiseră ba
tistele mele fetelor ca 
amintire. Faptul acesta 
se reflectă, desigur, in 
întreaga mea atitudine 
iafă de copii, cărora le 
dezvolt simțul responsa
bilității în muncă și in 
comportare.

RĂDULESCU ION : Șl 
eu am muncit ia slăpin. 
Mi-am dat bacalaureatul 
la 42 de ani. Ce oglindă 
mai clară ar putea să 
stea în fafa copiilor de- 
cit experiența tatălui 
lor 1

NICOLESCU NICO
LAE : Am terminat drep
tul în ’44., Dar .sînt ,din 
nou student, iată de ce : 
Băiatul meu urmează a- 
gronomia. Merge bine, 
e bursier, in liceu însă nu 
se omora cu învățătura și 
acum ciieodată nu-i vine 
ușor, are multe noțiuni 
pe care trebuie să le lă
murească. M-am înscris 
și eu la I.S.E.. Am dat 
admiterea și am intrat. 
Am vrut să-i dovedesc 
că nu-i chiar atît de 
greu.

BUCU NICOLAE: A- 
mindoi, și eu și sofia 
mea, am fost în situația 
să creștem fără părinți. 
Este o chestiune care in 
actuala situație, cinci am 
eu copii,.contează. Soția 
mea a plecat . de acasă, 
la 14 ani. își. pierduse 
mama de foarte . mică și 
tatăl ei a rămas cu 7 co
pii. Din această, cauză: 
astăzi cu copiii noștri a- 
vem o atitudine priete
nească, . cu toate că îi 
controlăm foarte mult, 
fără ca ei să o simtă...

O
BUCU NICOLAE : Deși la 

noi în casă e o atmosferă de 
lucru — toată lumea învață — 
băiatul meu Andrei stă la car
te și cu gîndul în altă parte. E 
firesc să-i fac observații.

MARIOTTI : Ultima obser
vație făcută celui mic, Grigo- 
re, e fiindcă joacă fotbal în 
recreații...

NICOLESCU NICOLAE : Du
minica trecută, în Cișmigiu 
mi-am zărit băiatul cu o fată 
la braț și fumînd. Am avut o 
discuție cu el, acasă. Eu nu am 
fumat și nici părinții mei...

CHIRCA : La școală, a avut 
loc o întîlnire tovărășească, 
sîmbătă seara. Adesea, Mihai 
nu răspunde cînd e solicitat. E 
rece, chiar respingător față de 
prieteni și mâi ales față de co
lege. La 17 ani, nu e firesc.

CRUDU ȘTEFAN : Ultima ob
servație este și cea mai veche: 
revine mereu. E în legătură cu 
împărțirea rațională a timpului 
în apropierea maturității și a 
admiterii în facultate. Părerea 
mea e că Sanda se obosește 
prea mult, risipește forțe — ea 
însă e încăpățînată. Este vorba 
de tipul de premiantă — se 
consideră un element format...

ADRIANĂ MANOLIU : Nu e 
prbpriu-zis ceartă, dar sînt 
foarte îngrijorată cînd băiatul 
meu, Nicu, lipsește de acasă. 
Deunăzi a plecat seara și n-a 
vrut să spună încotro. I-am pro
pus fetei mele să ne îmbră
căm și repede să ne luăm după 
el. Ea nu m-a lăsat. Ei cred că 
sînt singura mamă care își ur
mărește copiii pas cu pas...

O
RĂDULESCU ION : Cu privire la copilărie : 

Slnt de la țară și am fost 12 frați. In ritmul 
acela de viață, nu-mi dau seama dacă putea 
fi vorba să fim prieteni cu părinții. Totuși erau 
foarte preocupați de viitorul nostru. Eu am fost 
un copil mai puțin cuminte, mal „rău". Avem 
și acum un respect foarte mar« față de mama.

NICOLESCU NICOLAE: Si eu sînt de la 
țară, din Muscel... Părinții erau plugari. Tot 
timpul am fost foarte apropiați, nu pot spune că 
am avut conflicte — deși trebuie să recunosc: 
eram foarte zburdalnic... Totuși, îmi aduc amin
te, cînd veneam acasă stăteam noaptea de vor
bă. Eram elev de liceu, ii depășeam în cunoș
tințe, iar ei aveau încredere îmmine — își po
vesteau și ei necazurile, bucuriile, gîndurile de 
viitor. Exista o prietenie între noi...

BAYER RODICA: Părinții mei au divorțat. 
Am avut o copilărie foarte amărîtă...

MARIOTTI GRIGORE: Conflicte nu am avut, 
dar consider că între mine și părinți a fost 
mai puțină prietenie și intimitate decît cea care 
mă leagă azi de copiii mei.

MANOLIU ADRIANA: Dintre 8 frați, eu 
eram cea mai mică... Părinții au fost ceferiști. 
Cu mama nu puteam sta de vorbă, era o dife
rență prea mare între noi. Dar nici conflicte nu 
am avut: consider că eram foarte cuminte. 
Eram destul de atașați.

BOIANGIU MAR1A: Am fost unica fată la 
părinți, cu încă trei frați. Tata era un mic func
ționar și a murit de timpuriu, iar frații mei 
m-au întreținut la facultate. Mama era foarte 
voluntară și caracterul el m-a dominat pînă 
cînd am isprăvit facultatea. Nu îmi îngăduia 
nici o prietenie. în primul an de gimnaziu, 
ne-am mutat de la țară la oraș. Clasele erau 
mixte, lucru pe care mama nu l-a putut con
cepe și Ie-a scris fraților să ne cheme la Bucu
rești.

Abia in ultimul an de facultate am avut prl-

mul conflict. 11 'cunoscusem pe' actualul meu 
soț, cînd am terminat liceul, apoi au trecut 7 
ani în care nu ne-am văzut. Mi-a cerut mina, 
am acceptat și venind acasă i-am spus mamei. 
Mi-a tras două palme. A fost prima oară cînd 
nu i-am cedat, cînd nu m-am supus. Mi-am im
pus voința, m-am căsătorit și nu regret. Nu am 
fost prietenă cu mama.

BUF ION : Eu sînt din Oltenia. Părinții erau 
țărani săraci, Iar eu singurul lor fiu. Pe urmă 
au mai venit doi frați. Părinții m-au iubit și 
și-au dat tot interesul pentru creșterea și edu
cația mea, dar nemulțumirile dintre părinți, 
certurile din pricina lipsurilor, le am și acum 
în minte. Știți cum se întimplă în asemenea si
tuații : se învinuiau unul pe altul, pentru ce 
lipsea sau nu ajungea... De mine însă au 
fost foarte apropiați. Am căutat să nu-i supăr. 
De venit, veneau la școală numai să vadă dacă 
am trecut clasa...

CRUDU ȘTEFAN: Mama este văduvă. In 
ceea ce mă privește o interesau mai ales no
tele, Primul conflict l-am avut cu dînsa în fa
cultate : îi era frică să nu mă însor și prinzînd 
odată o scrisoare de la o fată, a făcut o dramă... 
Fusese obișnuită să aibă un băiat cuminte, li
niștit, care — cel puțin așa credea — nu 
vorbește cu nici o fală. De astă dată însă exis
tau documente — și de aci scandalul. Mama 
era o fire foarte bărbătească, aspră, învățată 
de mică să crească copii. Și-a crescut frații, ră
mași de timpuriu fără părinți. Nu discuta, re
zolva destul de repede problemele și avea niște 
metode „tari“.

Totuși nu înseamnă că nu am fost apropiați, 
că n-am ținut la dînsa. Tata a murit de tînăr... 
Pentru mine a fost rău poate, că n-a murit 
mai de mult. Era obișnuit cu circiuma, cărțile 
de joc. Pe atunci, la mahala, cînd se cîștigau 
bani, nu erau alte aspirații, alte distracții... Că 
se întimplă ca acei de acasă să rămînă în su
ferință, era altă problemă... De aceea, poate, 
amintirea discuțiilor mi-a rămas. Apropierea de 
mama ? Da, 'dar totdeauna a fost o distanță, un 
respect peste* care nici astăzi nu pot trece...

©
MARIOTTI GRIGORE : 

Copiii noștri cunosc multe, 
sînt informați, știu ce se 
petrece în țară și străină
tate : mentalitatea lor este 
acum alta, putem discuta 
altfel. Consider că aseme
nea discuții în afara con
vorbirilor banale, fac o le
gătură între vîrste...

CHIRCA ȘTEFAN: Nu 
pot să compar înțelegerea 
pe care o observ în cele 
mai multe dintre familiile 
pe care le cunosc, cu felul 
în care am trăit în casă la 
noi. Cu părinții mei, mun
citori industriali, nu stă
team de vorbă prea mult. 
De ce ? Era situația de așa 
natură. De altfel, bătrînii 
nu prea cunoșteau tinerii. 
Astăzi cunoaștem mai bine 
tineretul, îi vedem fiecare 
la locul de muncă, partici
păm la ședințele U.T.C. 
Lucrez la o uzină. Acasă 
povestesc aspecte de la lo
cul de muncă...

BUCU NICOLAE : Avem 
cu copiii noștri mai multe

preocupări comune decît 
în trecut...

BAYER RODICA: Totuși 
trebuie să le dăm mai activ 
sprijin. Vorbesc acum și ca 
profesoară. Asupra evolu
ției unui elev influențează 
foarte mult o familie unită 
și cînd spun asta- nu mă 
refer numai la existența 
ambilor părinți. E necesar 
un anumit ritm al casei, o- 
biceiuri comune. Atunci 
cînd ele există, se formea
ză la copii deprinderea să 
ceară ajutorul părinților în 
diferite probleme.

RĂDULESCU ION : Sînt 
lipsuri pe care le creează 
viața — dar întîlnim și gre
șeli destul de mari care 
sînt ale părinților. Unii nu 
se preocupă suficient de 
viitorul fiului sau fiicei 
lor. Ai mei au fost parcă 
mai atenți decît unii pă
rinți de astăzi.

CHIRCA ȘTEFAN: E 
păcat cînd există condiții 
să nu ne folosim de ele.

MARIOTTI: Atunci cînd 
an părinte aprofundează 
legătura cu școala și apro
pierea sa de copii e mâi pu- j 
ternică...

ȘTEFAN ■ CRUDU : E un 
proces . de clarificare în 
care e indicat să dăm aju
tor. Fata mea se va duce 
la Chimia industrială. Este 
o dorință a el. II plăcea 
însă și literatura. Pînă la 
urmă în mod firesc a ac
ceptat argumentele noastre.

BUF ION: Singura mun
că de lămurire pe care o 
duc, este să învețe. Nu tre
buie să rămînă cu liceul, 
pot să urmeze oricare in
stitut superior. Orice spe
cialitate e bună, le spun, 
dar trebuie să ai o diplo
mă și dragostea de a 
munci. Mîine, poimâine, un 
responsabil de magazin va 
avea I.S.E. la bază. Celui 
mare îi place fizica. Mă 
rog, nu mă amestec. Cu
nosc un cetățean din Capi
tală care 7 ani la rînd nu 
și-a lăsat băiatul să dea 
admiterea decît la medici
nă. La al șaptelea examen 
de admitere, fiul lui i-a 
făcut plăcerea și a reușit. 
A fost obligat să devină 
medic...

CHIRCA ȘTEFAN: E o 
obligație a părinților să 
indice drumul și să canali-

zeze interesele... Dar și 
școala ar putea face anu
mite recomandări. Școala 
este cea care de fapt ar 
trebui să aibă un cuvint 
mai hotărîtor decît părin
tele.

MARIOTTI: Sînt de pă
rere că părintele trebuie 
să-și determine fiul sau 
fiica, doar cînd aptitudinile 
lui nu se potrivesc cu ceea 
ce își dorește pentru viață, 
în definitiv, alegerea unei 
meserii nu se face în ulti
mele luni, ci cu 3—4 ani 
în urmă.

MANOLIU ADRIANA: 
Băiatul meu este foarte su
perficial, urmează realul 
dintr-o întîmplare, toți 
prietenii lui buni au mers 
la real și a mers și el... Am 
făcut o greșeală cu fiica 
mea. I-au plăcut naturalele 
și voia să se facă profesoa
ră. A căzut însă la examen 
și atunci, ca să nu aibă alte j 
preocupări, am insistat sil I 
se angajeze la un institut 
de proiectări și să facă, de
sen tehnic. Meseria nu-i 
place, ar vrea să încerce 
să dea examen din nou, dar 
a semnat un contract pen
tru 3 ani. Cred că am gre
șit îndrumînd-o astfel.

Continuarea an
chetei într-un nu

măr viitor
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umeri, cu fața arsă de vînt, cu ochii verzi, omul de 
lingă mine vorbește încet și obloanele de Ia fereastră 
scîrțîie ușor în legăturile lor de fier, chemînd ploaia 
care joacă undeva pe munți.

PRIMA NOAPTE
— Să vezi, era o noapte ca asta de acum. Nu-i 

mult de-atunci, era la începutul lui aprilie. Era o 
noapte nesățioasă, noapte adîncă, mirosea a ierburi, 
mirosul venea pe sub geam și mirosea a cucoși cu 
penele ude. Asta e primăvara. Toamna, nopțile au 
alt miros și-mi dau alte gînduri ; toamna, pe întu
neric, vorbesc de sfîrșitul lui septembrie, cînd luna 
te amețește și în cîmpie suflă vîntul pierzînd ierbu
rile, plutește în aer miros de pulpă de berbec. Și-mi 
place și atunci să umblu pe afară. Acum în aprilie 
era altceva, se legăna ploaia pe funii, o ploaie flă- 
mîndă care aștepta de mult să vină pe pămînt, eu ui
tasem să îndes două coșuri de paie pe grătarul oilor 
și-am ieșit afară. Dormeau toți, nici-o lumină și sal- 
cîmii vuiau sub vînt. Aluneca piciorul, mi-era teamă 
să nu cad, umezeala se încleia pe fălci. Strîngînd co
șul în brațe m-am apropiat de șuri; dintr-o dată ceva 
s-a zbătut lîngă mine, o zbatere caldă, disperată și 
un bolovan de negură s-a ridicat în aer. Am încre
menit. Locul dintre șură și gardul vecinului e îngust, 
dincolo de gard, salcîmii bătrîni alcătuiesc un perete 
negru — și pe locul acela, alți bolovani de negură 
încep să se frămînte. Se izbeau de șură și de picioa
rele mele și încercau să zboare. Luna a țipat, parc-ar 
fi scîrțîit o vîslă în legătura ei, și-atunci am priceput: 
erau gîște sălbatice. De trei zile treceau peste sat că
tre bălțile Dunării, în noaptea aceea, cu ploaie mare 
și cu vînt, stolul, obosit, se izbise de vîrful salcîmi- 
lor și căzuse la pămînt. Sau căzuse numai una și ce
lelalte coborîseră și făcuseră roată în jurul ei s-o în
călzească cu trupurile și s-o dezmorțească... Eu, cînd 
am fost copil, am prins un iepure, trîntindu-mă cu 
burta pe el.~ și mă gîna'eam, dacă mă trîntesc acum, 
cu brațele desfăcute, apuc cinci, șase sau zece 
gîște. Am coșul și le îndes în coș și le duc în piv
niță. Și mi-au venit în minte serile cînd tata ieșea 
cu pușca să dărîme o lișiță și-l așteptam pînă tîrziu 
ca să îmi plimb mîna prin puful moale și cald al pă
sării moarte. Pe atunci visam, noaptea, că odată o 
să prind și eu gîște sălbatice și-o să vin acasă lun
git pe aripile lor... Ploua și-am auzit pocnetul unei 
bucăți de tablă pe casă — și-n clipa aceea mi s-a 
făcut milă de păsările căzute în drum. Au străbătut 
atîta cale pe mări și pe cîmpii și-acum să-și frîngă 
bucuria sub gardul curții mele! M-am înduioșat. 
Am intrat încet între ele și, împingîndu-le cu brațele 
le-am scos în curte. Speriate, se loveau de mine, și 
cînd au fost în loc liber, s-au aruncat grămadă în 
zbor și s-au pierdut peste fruntea casei. Ce-a fost 
asta? am stat și m-am gîndit. O întîmplare de pri
măvară, mi-am răspuns, niște păsări călătoare au po- 
gorît în curtea mea — și dintr-o dată am simțit în 
piept o durere și o bucurie, am urcat în pridvor, și 
adunat lîngă pălimar, unde am un cucoș de tinichea 
care se rotește într-un picior cînd bate vîntul, am 
privit spre munți. Nu se vedeau, îi știam departe, 
îhnecați în furtună... și auzeam în stînga, dincolo de 
uliță, urletul Dunării, vaietul ei aspru, clocotitor, și-n 
noaptea nesățioasă am văzut cu ochii minții păsările 
sălbatice coborînd în foltanele de stuf încîlcit și nu 
mi-a mai venit să dorm. Trăia în mine o bucurie a- 
dîncă, fluviul, răvășit de vînt, spunea povești și în- 
tîmplări, le ascultam șl mi-era drag satul fără să 
știu să spun de ce.„

să ne ia patru combine și să le dea celor din satul 
vecin. „E fără cap și coadă ce vreți dumneavoastră, 
la ei grîul e abia în pîrgă, am trecut pe-acolo, la noi 
se scutură și păgubim"... în zadar, președintele raio
nului a dat ordin și combinele au ieșit din lan și 
noi a trebuit să băgăm oamenii cu coasele. „E o 
prostie", repeta mereu inginerul. Și o spunea peste 
tot. Iar fostul paznic, auzindu-1 s-a dus și l-a pîrît. 
N-a ieșit nimic întîi și n-ar fi ieșit nimic niciodată, 
dar inginerul, furios, s-a apucat să-i trîntească un 
raport președintelui raionului și l-a scos vinovat de 
păreri nesăbuite. „Datorită faptului că ne-a luat com-

președintele raionului m-a ținut o clipă pe loc șl s-a 
uitat lung la mine să mă străpungă. „Ai întors ședin
ța, mi-a zis, să nu crezi că asta o să rămînă așa“. 
„Ba o să rămînă așa", i-am spus,“și am ieșit în curte. 
Oamenii porniseră spre casă, unii, vreo cîțiva, se 
opriseră la bodegă, eu am trecut pe la grajduri să 
văd ce fac căluții și pe urmă am tăiat-o prin livadă, 
spre casă... Ți-am spus, era lună, se vedea pe Dunăre 
pînă în colul unde se spune că de mult s-a înecat o 
nuntă, cu mire, cu mireasă și tot alaiul, și cum mer
geam l-am zărit deodată pe inginerul nostru: se 
oprise în pieptul malului, rezemat de un plop și pri
vea fluviul. Poate se gîndea la fata aia a lui pe care 
o pierduse, că trebuie să știi că a pieraut-o, poale 
asculta ceva în el, sau poate se oprise numai să se 
odihnească. M-am apropiat, el s-a întors și mi-a zis : 
mă, al dracului poți să fii! în căruță, toată vara n-ai 
scos nici o vorbă și acum, hop, nu era în stare nimeni 
să-ți mai pună frîu. Mă uitam pe vale, treceau doi 
inși și se sărutau și mi s-a părut că un plop se ținea 
după ei. Din cauza lunii, i-am zis, luna dă amețeli.

A TREIA NOAPTE

A DOUA NOAPTE
Inginerul nostru agronom e de-o seamă cu mine, 

adică tînăr. A fost profesor de mecanică și a venit în 
sat, asta vreau să ți-o spun neapărat, fără voia lui. 
A fost trimis, s-a considerat că aici e locul lui și el 
a venit. Mîrîind, a zis cineva și te rog să reții cuvîn- 
tul. Era vară, nu și-a luat gazdă, avea un cort 
portativ și dormea afară, în cotul malului, lîngă o 
pădure de plopi. Ii plac mult cartofii copți — ori car
tofi copți într-o farfurie cu lapte, asta-i porția lui di
mineața — și președintele și alți mulți oameni nu-1 
priveau cu ochi buni: că de ce stă ăsta pe malul 
Dunării, ce, e paznic la șlepuri 1 Măcar dacă s-ar 
duce la cherhana, asta ar mai fi de înțeles, dar 
să stai în cort și să te plimbi seara cu o barcă 
de cauciuc pare de neînțeles. Totuși, nu 1-a zis 
nimeni nimic. Eu fusesem dat pe lîngă el cu căruța, 
să-l duc, să-1 aduc — și omul, trebuie să știi, muncea, 
întîi că ne-a făcut o grădină de zarzavat de pe care 
am scos bani buni. Dar, păcatul lui, nu-i suferea pe 
puturoși. Și primul cu care s-a luat în colți a fost 
'unul care pe vremea aceea era în consiliul de con
ducere și se aranjase într-un post de paznic... Cum, 
ai 45 de ani și stai paznic ? Nu, asta nu, treci dum
neata și lucrezi la cîmp... aici să stea un bătrîn. Iți 
închipui, treaba a iscat scandal, pînă la urmă ăla a 
plecat, dar i-a jurat răzbunare. Eu, cum eram toată 
ziua cu căruța, auzeam de toate: „l-am scos pe cuta
re, să-și vadă de treabă, bun, dar nici președintele să 
nu-1 mai țină pe taică-su, om trecut de 70 de ani, 
paznic de vie, cu 30 de zile-muncă pe lună. O fi bun, 
dar bate la ochi și trebuie s-o curmăm și p-asta... 
Mină caii ăia nenorociți și nu mai fă pe nebunul (și 
nu spuneam nimic, dar așa îi venea lui să strige la 
mine). Știu ce vrei să-mi spui, că plec duminica la 
oraș, plec, așa vreau, am și eu o fată și am dreptul 
s-o văd ; că e un tîmpit care se ține cu mașina după 
ea s-o ducă colo, s-o ducă dincolo, mamă, ce-am să-i 
strivesc mutra aia de imbecil..." Și a venit vara plină, 
s-au copt pepenii, prepelițele au scos pui și s-a copt 
și grîul. Da, știu c-am umblat astă-vară 1 Cum a în
ceput să miroasă a floare de secară, inginerul nu s-a 
mai dat jos din căruță. într-o zi vroia să vadă toate 
locurile și era vai și amar dacă nu le vedea. Trebuie 
să știu, zicea, unde se coace grîul întîi, care sînt 
parcelele dispuse spre sud, în alea vom intra întîi cu 
combinele. Și era grîul înalt, îți rupea pieptul, ne 
urcam pe cîte o movilă și îl priveam cum se coace 
sub ochii noștri, pînă alergau prin el păsări de flăcă
ri, și venea o boare dulce și ne încingea obrajii, 
mirosea a cimbru și a ierburi prăfuite, suiau în cul
mea cerului țipete albastre, născute în pieptul pă- 
mîntului, vapoare treceau pe fluviu, mereu învăluite 
în cîntec de armonică, marinarii, naiba să-i ia, toți 
sînt niște petrecăreți, și noi parcă nu ne mai săturăm 
umblînd. într-o zi s-a dat semnalul de atac... Seara, 
am văzut că se recoltaseră de pe fiecare hectar aproa
pe trei mii de kilograme. Acuma, gata, nu mai era de 
jucărie, timpul se scurgea vijelios și inginerul nu se 
mai mișca de pe cîmp, habar nu mai avea de fata 
aia după care se ține unul cu mașina. Caii lui de 
bătaie erau tractoriștii și mai ales brigada mobilă da 
reparații care totdeauna se încurcă pe undeva... Ziua 
și noaptea, pe cîmp, dormea în căruță, pe apucatele, 
slăbise ca un ogar, țipa să aibă oamenii pepeni, țipa 
la cantaragii că fac umbră pămîntului de geaba si 
într-o zi, căci aici vroiam să ajung, se pomeni țipînd 
la președintele sfatului popular raional care venise

Desen de DAN CIOCA

binele, cînd vecinii noștri încă n-aveau nevoie ae ele, 
noi am pierdut cel puțin șase sute de kilograme boabe 
la hectar, fiindcă grîul, prea copt, s-a scuturat... 
Nici un răspuns. Dar astă toamnă, într-o seară, 
sîntem chemați la sediu toți membrii de partid : șe
dință. Inginerul îl înjurase pe omul pe care-1 scosese 
din funcția de paznic și trebuia discutat în organiza
ție. Treaba asta nu era de loc pe gustul meu, mai 
ales că fusesem prin apropiere cînd' se dezlănțuise 
cearta între ei. Ăla descărca var dintr-un camion, 
neatent, lovise un porc, ologindu-1, și inginerul, care 
tocmai se întorcea de la masă prin livadă, i-a arătat 
pumnul și i-a trîntit o înjurătură...

Și au început discuțiile. Eram într-o odaie mare, la 
geam foșneau merii bătrîni, cu frunzele scăldate de 
lună, și ăla-i spunea inginerului că de cînd a venit 
e pornit pe toată lumea, jignește și amenință și po
negrește. Iar președintele sfatului raional care era de 
față încuviința — asta atîrna greu.

Atunci m-am ridicat și am cerut cuvîntul. „Eu îl 
cunosc foarte bine pe tovarășul inginer. A greșit, dar 
cutare care se plînge cu șapte guri e un om lacom și 
fără simțul măsurii. A fost dat afară de la căldurică 
și cere osîndă pentru cine l-a dat afară. Foarte bine 
a făcut cine l-a trimis să muncească... Bagă de seamă 
cum vorbești! mi-a zis președintele sfatului raional. 
Mi se pare că chiar tu te-ai oploșit la căldurică pe 
lîngă inginer și acum îi ții partea. Cutare e om 
cinstit, îl cunosc bine. întîi și întîi, zic, să nu mă 
mai întrerupeți. Las-o moartă, mi-a spus, și stai jos. 
Iar dumneavoastră, se știe bine de ce țineți mor
țiș să fie pedepsit inginerul nostru. Dar eu 
nu sînt de acord. Știu că n-a vrut să vină la țară 
dar a venit și a făcut treabă bună, și nu o să las 
să-mi bage nimeni pumnul în gură." S-a făcut liniște, 
afară se pornise vîntul ăla de toamnă care te face să 
te gîndești la zăpadă și-ți toarnă, nu știu de ce, un 
pic de tristețe în suflet... și cînd ședința s-a terminat,

In noaptea cînd am dat peste gîștele alea sălbatice 
a plouat mult. Așa se-ntîmplă la Dunăre: primăvara, 
toarnă cu cofa. A plouat și-a doua zi și, spre seară, 
cineva ne-a anunțat că s-a spart digul cel mare de 
la gospodăria de stat și că trebuie să sărim în ajutor. 
Pietriș, saci de pămînt, saci de nisip. Se plătește ! — 
a strigat unul dintr-o mașină. Era tîrziu, la noi, în 
aprilie nopțile cad repede și, după ploaie, sînt verzi, 
dar numai cît ține luna, un ceas și jumătate, pe 
urmă devin întunecoase, catran. Am alergat am um
plut zece căruți și-am gonit — nu atît pentru bani, 
vreau să mă înțelegi, ci pentru că era în pericol atîta 
lărgime de cîmpie în care se seamănă porumb. Am 
ajuns cît mai era lună. Spărtura, cît un perete de 
casă, și se lărgea. Șeful șantierului, care a dormit la 
mine de două ori, înfășurat într-o pelerină plină de 
noroi, cu cizme înalte, de cauciuc, conducea lucrările 
stînd într-o barcă legată cu două otgoane de pontonul 
de fier. Alte bărci se roteau în jurul lui, cu lemne, 
dulapi, drugi de fier. De pe un parapet ridicat în 
pripă, zece descărcători aruncau sacii cu pămînt și 
cu nisip. Un proiector zvîrlea petece de lumină și se 
stingea. Prăpădul îi prinsese nepregătiți. Intrînd în 
apă pînă la genunchi, caii se opinteau din greu să 
tragă căruțele. Răcnete, comenzi, țipete și peste toate 
vuietul fluviului. Călcînd noroiul, am aruncat sacii, 
i-am potrivit cu umărul și am tras la mal să le facem 
loc celor din urmă. Pe mal, șiruri de oameni. Treceau 
încet, descărcau și un tehnician sau un contabil îl 
ponta pe fiecare: atîta pietriș, atîta nisip, atîta 
pămînt. Era scund, nebărbierit și o lanternă aprinsă 
îi atîrna de cheutoarea hainei. S-a stins luna, a intrat 
în pînzele ei negre și proiectorul instalat între tufișu
rile umede s-a fixat numai asupra spărturii. Echipele 
de lucru, în bărci, trăgeau să pună stavilă apei, cînd 
deodată, pe mal, la masa de pontaj, omul cu lanterna 
a început să urle : lepră I jigodie I stai m !... Țipa 
într-una, și șeful șantierului, mulgînd funia în mîini, 
a adus barca la mal, a sărit pe pămînt și s-a apropiat 
de masă. Ce e ? l-a întrebat. De ce urli ? Unul din 
ăștia (și-a arătat în întuneric spre noi) mi-a propus 
să-l pontez cu trei sute de saci. Scrie-mi un trei sute 
și-ți dau o mie de lei... Șeful șantierului a venit 
lîngă noi, ne-a privit și-a zîmbit dureros în barba 
neagră, murdară. Ai auzit ? zice. Ne zbatem, ne chi
nuim aici și unul vrea să ne fure. S-a ascuns în în
tuneric, ca șobolanii... și ce-1 mai rău e că-ți strică 
sufletul, te face să-i bănuiești pe ceilalți... Și s-a 
întors iar în barca lui, lăsînd-o să curgă pînă în 
dreptul spărturii, la echipele de lucru.. Iar noi, vreo 
șapte — opt inși, ne-am suit într-o căruță și-am 
pornit-o îndărăt spre sat. Mergeam încet, caii fornă- 
iau, mirosea a pămînt sătul de ploaie și, stînd în 
coșul căruții, mă gîndeam la întîmplarea aceea neno
rocită. Poate că ăla, hoțul, e chiar în căruță cu mine, 
rezemat de umărul meu, cu picioarele îndesate în 
paie, ca și mine. Ești tu ? ăla ? ălălalt ?... Nu I Nu se 
poate. N-ai voie să bănuiești pe nimeni... Vezi, astai 
ticăloșia... el a încercat hoția — a'acă-i mergea, mer
gea, n-a mers, s-a cărat și acum, noi, toți cei care- 
am fost acolo, cinstit, ca să stăvilim furia apei, ne 
încrîncenăm și ne mînjim sufletul bănuindu-ne, îm
potriva voinței noastre. Noaptea era spălată de ploaie, 
dar o mînjise unul cu o vorbă. Noapte amară, noapte 
de chin. Din mijlocul cîmpie! și al pelinului care se 
deștepta, umplînd depărtările cu miros amar, bătea 
vîntul și curgerea lui atingea și fruntea unui nemernic. 
La asta șl la multe m-am gîndit și n-am putut să 
dorm în noaptea aceea.

Scîrțîitul vîntului adormi în seîndura obloanelor și 
în clipa următoare auzirăm ropotul ploii pe acoperiș. 
Desculță, cu picioarele ude, dănțuitoarea coborîtă din 
munți în cîmpie, în ținutul plopilor, al gîștelor săl
batice și-al dragostei.
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cu siguranță că va continua să 
fie întotdeauna, Istoria. Cine
matografia noastră, momentan 
angajată în realizarea unor 
filme cu caracter istoric, va 
trebui să înfățișeze poporul 
nostru care, aproape două mi
lenii, deși asuprit, social, mo- 
ral-spiritual, a luptat întotdea
una pentru libertate privin- 
du-și viitorul cu un nețăr
murit optimism.

Inspirîndu-se din acest tre
cut, filmului istoric românesc 
i se poate cere să fie dominat 
de un optimism social, specific 
aș zice. dar care să nu aibă 
nimic comun cu înfloriturile 
dulcege care ar insulta adevă
rul măreț și aspru al luptei 
poporului pentru neatîrnare și 
progres social. Pentru aceasta 
e cazul să ne străduim să
creăm tipuri reprezentative 
(fie în genul istoric sau comic), 
de adevărațl eroi populari. Au 
fost teoreticieni și creatori 
care, neluînd în seamă aspec
tul psihologic al eroului isto
ric, au mers pînă acolo îneît 
au negat importanța lumii 
spirituale a acestui om-erou. 
A trebuit să treacă ani, în care

n-au lipsit experiențele neplă
cute, ca să se înțeleagă totuși 
că realizarea de caractere 
marcante și interesante de eroi 
populari este o chezășie a ac
ceptării publice, și acest lucru 
este posibil numai atunci cînd 
se înțelege că alături de per
sonalități istorice marcante, 
trebuie să-și afle în mod firesc 
locul pe ecran și oamenii sim
pli. Aceasta mai ales în mo
mente de mari prefaceri, cînd 
virtuțile poporului ies la iveală 
cu o putere sporită. Ajun
gem astfel la ideea mă
iestriei în personificarea ma
selor populare întrucît ele, 
prin rolul lor activ, au devenit 
din obiect al istoriei, subiect 
al ei, reclamînd prin aceasta, 
în filmul istoric, o transpunere 
filmică a adevărului istoric, 
monumental și, în același timp, 
poetic. Istoria Românilor este 
plină de caractere remarca
bile, multilaterale, de eroi 
populari, a căror existență a 
intrat de mult în legendă. 
Mihu Copilit, Toma Alimoș, 
Gruia lui Novac, Plăieșii lui 
Ștefan cel Mare ca și eroina 
de pe Jii, Ecaterina Teodoroiu,
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Scenă din piesa „Din jale se-ntrupează Electra “ de O’Neill

GEORGE IARIN

Oglinzi

I
 Bulgări de lut, clepslare măsurînd 

durata unui vis, a unui gînd, 
căderea meteorilor ce rotunjesc 
din ce în ce mai mult acest pămînt

Bulgări de lut, oglinzi întunecate
în care oamenii se văd așa cum sînt) 
iară podoabele de suprafață 
pămînturi mișcătoare pe pămînt

Bulgări de lut, ciudate receptoare 
în care arborii de bronz, de-argint 
pe care-i vom planta în stele mîine 
Se-aud de pe acum foșnind, foșnind...

Perseidele
Lui Lucian BLAGA

îndepărtați meteoriți arzînd
ne sfîșle retina prea subțire,
apoi se sting în noi ca în fîntînl
lăsînd o dîră albă-n amintire.

Doar stelele mai stăruie pe cer
într-o ciudată, falsă nemișcare, 
ca niște puncte încrustate-adînc 
sub dureroase semne de-ntrebare.

Pămîntul se rotește-n somn vibrînd — 
iris roșcat cu marginea albastră...
Dac-am vedea cu el, stelele-ar fi
la numai un sărut de gura noastră.

Concert
studențesc

Recent, In sala „Studio" 
a Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu“ a avut Ioc un 
concert simfonic susținut de 
orchestra studioului la care 
și-au dat concursul o serie 
de tinere talente solistice 
— student! ai claselor de 
instrumente. Depunind o 
muncă intensă, tinărul co
lectiv al orchestrei condus 
cu iscusinfă de dirijorul 
Grigore Iosub, a ajuns acum 
la posibilitatea realizării 
unor programe din cele mai 
dificile, care se ridică la un 
frumos nivel calitativ, re- 
finind atenția unui public 
mereu mai larg.

Recenta manifestare a cu
prins un număr de patru 
concerte instrumentale din 
diferite perioade ale isto
riei muzicii.

In deschiderea progra
mului flautistul Virgil Frin- 
cu — tînăr cu reale cali
tăți tehnice și interpretati
ve — a prezentat „Con
certul pentru flaut și or
chestră" de W. A. Mozart 
Ia care și-a făcut debutul 
de dirijor și studentul Titus 
Munteanu, dezvăluind o se
rioasă prestanță in tata 
ansamblului și reușind să 
treacă victorios peste difi
cultățile nenumărate ale 
partiturii.

Tot un debut meritoriu 
constituie și apariția violo
nistului Șerban Rusu, In 
„Concertul pentru vioară și 
orchestră“ de J. Brahms, in 
care a putut să dovedească 
calități remarcabile de so
list.

In partea a doua a pro
gramului violonistul George 
Dima s-a dovedit și el un 
bun tehnician, dublat de un 
muzician cultivat. Dificilul 
„Concert“ de K. Szyma- 
nowskl reprezintă desigur o 
dovadă certă a Însușirilor 
sale frumoase.

Iar In Încheierea progra
mului pianista Aida Garja- 
rian a interpretat cu sigu
ranță, pregnantă ritmică și 
bogăție coloristică, greul 
„Concert pentru pian’ de 
A. Haciaturian — lucrare 
în care elemente de fol
clor armean, prin ineditul 
lor, sînt atît de personale 
autorului.

IANCU DUMITRESCU 
student la Conservatorul

„Ciprian Porumbescu“

FILMUL ISTORIC
de Geo Salzescu

sînt numai cîteva exemple, 
concludente, ca tipuri repre
zentative pentru poporul nos
tru, tipuri demne de a deveni 
eroi de film.

In același timp, premiza 
fundamentală a unor filme 
care să aibă asemenea eroi, 
este adevărul istoric, adevăr 
care nu trebuie confundat, în 
nici un caz, cu naturalismul 
istoric, pentru că în analiza pe 
care cartea de istorie o înche
ie în urma unei epoci ori 
alteia, ca un rezumat 
deschis generalizărilor, fil
mul trebuie să se deose
bească de manual prin faptul 
că generalizarea trebuie să re
iasă din jocul viu al pasiuni
lor care determină evoluția 
eroilor în cadrul evenimente
lor care se desfășoară în fața 
spectatorului.

Ca să nu discutăm în van, 
va trebui să stabilim ce anu
me înțelegem, sau ce trebuie 
să înțelegem printr-un film 
istoric. Iată ce spune cunoscu

tul cineast italian Blasetti des
pre genul de film în discuție: 
„Un film istoric trebuie să a- 
tingă o unitate și să dobîn- 
dească o valoare care să ră
mînă pe planul istoriei, al cul
turii și al spectacolului. Și el 
devine valoros atunci cînd 
există o interpretare sinceră, 
o înțelegere justă a istoriei din 
partea autorului și cînd rămî- 
ne în termenii săi spectaculari 
care-l fac apt pentru difuza
rea în masele largi“.

Iată o judecată care pune în 
lumină cele două puncte de 
vedere esențiale : valoare isto
rică — valoare spectaculară. 
Și asta cu atît mai mult cu 
cît, pentru a fi considerat is
toric, un film nu trebuie în 
mod necesar să se bazeze pe 
fapte autentice sau pe perso
naje ce au existat efectiv ; im
portant este ca filmul să fie 
adevărat din punct de vedere 
artistic, pentru că, în acest 
caz, printr-o întîmplare care 
devine simbolul altor adevă

ruri, se relevă conținuturi pro
funde, care au valoarea lor 
chiar istorică — independentă 
de întîmplările luate cu îm
prumut.

In general, filmele istorice 
sînt considerate ca producții 
capabile să satisfacă gustul 
publicului în ce privește exoti
cul, extraordinarul, desfășură
rile fastuoase. Și asta din sin
gurul motiv că aici accentul 
cade întotdeauna pe latura 
spectaculară a lucrurilor.

Și în timp ce la începutul 
istoriei cinematografului pri
mele sale succese ne îneîntau, 
dincolo de dinamism, și prin 
valoarea lor plastică, astăzi se 
întîmplă deseori ca acest gen 
de film să ne obosească mai 
mult decît să ne capteze, și cu 
cît decorurile, costumele sau 
figuranții sînt mai luxași, cu 
atît resimțim, prin contrast, 
marea sărăcie a filmului, ab
sența oricărui mesaj. Totuși, 
filmul istoric poate satisface 
mai bine și o altă exigență a 
publicului, nu mai puțin im
portantă, anume apropierea 
istoriei de cotidian. Concen-

trînd istoria pe planul vieții 
cotidiene și dînd vieții zilnice 
perspective istorice, cinemato
graful definește printr-o nouă 
dramaturgie o nouă și inte
resantă tendință, aceea de a 
lega în modul cel mai natural 
evoluția istorică de dramele 
individuale. La un moment 
dat, am asistat în istoria fil
mului, la o tendință cinemato
grafică care, urmărind să pre
zinte personalitățile istorice și 
sub aspectul trăsăturilor lor 
umane intime, a deviat într-un 
soi de prezentare a unor per
sonalități „în papuci“ („Viața 
particulară a lui Henric al 
VIII-lea“, „Iubirile lui Na
poleon" etc). în acest caz tira
nia cotidianului a împins 
imaginea filmului istoric în 
trivialitate și, respingînd ima
ginile din manualele școlare, 
cinematograful a renunțat în 
același timp și la prezentarea 
istoriei în măreția ei monu
mentală.

Epopeea cinematografică na
țională în curs de realizare 
(Dacii, Mircea, Ștefan, Mihai 
Viteazu, 1848, Războiul de 
independență) iese astfel în 
întîmpinarea cerințelor con
temporane, prin înțelegerea 
trecutului de luptă al poporu
lui în lumina prezentului. Prin 
eroii pe care îi vor lansa, aceste 
filme vor contribui la reliefa
rea atît de dorită și de discu
tată a specificului național în 
cinematografia românească.
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ACTUALITATEA
Consiliul Superior 

al Agriculturii, în 
colaborare cu consi
liile agricole regio- 
na.j Crișana și Ma
ramureș, organizează 
între 8—11 iunie un 
schimb de experien
ță pe tema valorifi
cării terenurilor ni
sipoase. Participan- 
ți : specialiști din 
unitățile agricole, și 
de la consiliile a- 
gricole din regiunile 
Oltenia, Galați, Do- 
brogea, Banat, Bucu
rești, Maramureș și 
Crișana, cit și de la 
stațiunile experimen
tale, din institutele 
de cercetări, învă- 
tămînt superior și 
Consiliul Superior al 
Agriculturii.

(C. BEJAN)

Miercuri s-a Îna
poiat de la Belgrad 
tovarășul Ștefan Voi- 
cu, membru al C.C. 
al P.C.R., redactor 
șef al revistei „Lup
ta de clasă" care, la 
invitația redacției 
revistei U.C.I. ,,So- 
cijalizam", a făcut 
o vizită în R.S.F. Iu
goslavia.

ne. La hotelul Șiret 
au și fost cazați pri
mii oaspeți de pes
te hotare.

Prin darea in fo
losință a noului 
complex hotelier, ca
pacitatea de cazare 
a stațiunii Mamaia a- 
junge la peste 16 000 
de locuri.

La Mamaia a fost 
recepționat, miercuri 
■hotelul și restauran
tul „Dorna“. în fe
lul acesta noul com
plex hotelier al sta
țiunii, avînd o ca
pacitate de 1 000 
locuri, cuprinde trei 
hoteluri — Șiret, Bi- 
caz și Dorna — și un 
restaurant la care 
pot lua masa, simul
tan, 800 de persoa-

In pădurea Mu
chea Stlncii s-a în
cepui construirea u- 
nei așezări neobiș
nuite pentru locatari 
neobișnuițl: nurci,
animale asemănătoa
re cu castorii, dar 
cu o blană toarte 
prețioasă care im
presionează prin fi
nețea și coloritul ei.

La invitația Insti
tutului Român pen
tru Relațiile Cultu
rale cu străinătatea, 
o delegație a Aso
ciației de prietenie 
Japonia — România, 
compusă din Azusa 
Kubo, vicepreședin
te, Shiro Suzuki, se
cretar general, și 
Atsushi Naono, di
rector executiv, a 
făcut timp de 20 de 
zile o vizită de prie
tenie în țara noas
tră, cu prilejul îm
plinirii a zece ani de 
la înființarea asocia
ției.

în sala de marmură 
a Casei Scînteii s-au 
desfășurat lucrările 
plenarei Consiliului 
editurilor și difuzării 
cărții din cadrul Co
mitetului de Stat 
pentru Cultură și 
Artă, care a dezbătut 
proiectul planului e- 
ditorial pe anul 1967.

La plenară au luat 
parte academicieni, 
scriitori, critici lite
rari șl de artă, .pro
fesori, cercetători în 
domeniul științelor 
sociale, directori al 
editurilor, reprezen
tanți ai sectoarelor 
de difuzare a cărții, 
alți oameni de artă 
și cultură.

(Agerpres)

La Uniunea Ziariștilor a avut loc o confe
rință de presă in legătură cu cea de-a 3-a 
ediție a Festivalului național al filmului și 
primul Festival internațional al filmului de 
animație, ce vor avea Ioc în această lună la 
Mamaia.

Gheorghe Ravaș, directorul Festivalului na
țional al Ulmului a anunțat că la festival vot 
fi prezentate filmele artistice: „Răscoala", 
„Duminică la ora 6“, „Procesul alb", „Hai
ducii", precum și premierele „Vremea zăpe
zilor", „Doctor Faust 20" și „Tunelul". Fil
mul documentar va fi reprezentat de 22 pro
ducții. Juriul festivalului va acorda 12 premii.

Marin Pîrîianu, directorul Festivalului in
ternațional al filmului de animație, la care 
vor participa reprezentanți ai vieții cinema
tografice din 33 țări ale lumii, a arătat că, 
din cele 148 filme Înscrise, comisia de prese- 
lectie a ales 99 ce vor intra în această com
petiție internațională. Juriul internațional va 
acorda 5 premii și diierite mențiuni celor 
mai bune producții.

Secvență din filmul „Vremea zăpezilor", una 
dintre premierele de la Mamaia. Scenariul de 
Fănuș Neagu și N. Velea ; regia Gh. Naghi

Știri sportive
La Galați s-a 

disputat ieri me
ciul restanță din 
campionatul ca
tegoriei A la 
fotbal, tntre ochi- 

• pele Siderurgfs- 
tul și Steaua 
Partida s-a ter

minat la egalitate ; 2—2, după ce 
la pauză oaspeții au condus cu 
2—1. Scorul a fost deschis de 
gazde în minutul 4, prin Stătescu. 
Dar echipa Steaua a atacat puter
nic, reușind să egaleze și apoi să 
preia conducerea datorită golurilor 
înscrise de Voinea, în minutele 
12 și 32. La reluare, apărătorii e- 
chipei Steaua au marcat în pro
prie poartă. Astfel că scorul a de
venit din nou egal. în minutul 81, 
Siderurgistul a beneficiat de o lo
vitură de la 11 m, însă jucătorul 
Stătescu a ratat, trăgînd în brațele 
portarului Suciu.

• Orașul Nottingham găzduiește 
în aceste zile un turneu interna
țional de tenis la care participă și 
jucătorul român Ion Tiriac. în 
primul tur al probei de simplu băr
bați, Tiriac l-a întrecut cu 6—0, 
6—1 pe Debenham (Anglia), iar în 
turul doi l-a eliminat cu 6—4, 6—1 
pe Robinson (Anglia).

(Agerpres)

PREZINTĂ :
Eu cred că U.R.S.S. se va nu

măra printre echipele favorite 
ale campionatului mondial, 
chiar dacă mulți nu vor ii de 
acord cu mine. Marea ei pu
tere stă in numărul mare de 
jucători, care este propor
țional, se poate spune, cu nu
mărul locuitorilor și în Bpecial 
in condiția fizică perfectă 
care le permite jucătorilor să 
fugă iară Întrerupere 90 de mi
nute in viteză, cu o vitalitate 
iantastică.

Jucătorii nu practică un foc 
individual, ci caută să contri
buie Ia randamentul colectiv : 
acestor jucători le-ar lipsi doar 
fantezia, jocul lor urmează în
totdeauna o schemă studiată 
mai Înainte. Dacă ar acționa 
cu ceva mai multă improviza
ție, componenta echipei sovie
tice ar fi Intr-adevăr de ne
învins.

Tehnica lor nu este nu știu 
cit de superioară, dar este foar
te eficace: toți lovesc bine 
mingea cu ambele picioare ș>

Salt spectaculos în apă, dar golul nu poate fi evitat
Foto: V. RANGA

Cupa mondială la fotbal

„Am încredere
în echipa U.R.S.S.“

cu capul. Împotriva Braziliei, 
cu o climă nu tocmai familiară 
și Intr-o ambiantă destul de 
dificilă, toate aceste calități au 
ieșit la iveală și au permis 
U.R.S.S.-ului să reclștige, in 
repriza a Il-a, dezavantajul ini
țial de 0—2; și acest fapt spune 
mult finind seama de condiția 
fizică și de temperamentul lor. 
In acest meci, In care au dove
dit că slnt mai in formă și mai 
iuți decit brazilienii, sovieticii 
au demonstrat că le lipsește 
doar o finalizare în terenul ad
versarului, restul era perfect.

Tactica lor nu este bine de
finită r ei spun că joacă 4-2-4, 
dar la Roma, împotriva Italiei 
(1—1), au Întrebuințat „libero" 
cu marcaj „om-om" care este 
contrar marcajului de zonă ce 
se practică în sistemul 4-2-4.

Toți jucătorii sovietici mun
cesc mult și atacantii se retrag 
cînd sînt atacați, apoi pleacă 
de departe, mai ales cu extre
mele, care slnt foarte rapide.

Echipa U.R.S.S. are jucători 
foarte buni, mai ales, Iașin, 
binecunoscutul portar, de clasă 
absolută, stăpln incontestabil 
al zonei sale; el se comportă de 
multe ori ca un „libero" supli
mentar, devenind al 12-lea om 
al echipei. Unul din cei mai 
buni este și Voronin, care 
probabil va fi cel mal bun 
inter în atac la campionatele 
mondiale : clasă superioară, 
condiție fizică, viziune a focu
lui, muncitor : știe să se apere 
foarte bine în fata adversarului.

Extrema dreaptă, Metreveli, 
este magnific prin clasa sa su
perioară și viteză ; trece cu 
ușurință printre apărători si 
fenta sa preferată este aceea 
tipică a lui Garrincha, adică se 
preface că se îndreaptă spre 
centrul terenului, da~r apoi mer
ge pe extremă cu latul picio
rului.

Apoi o nouă revelație, Hmel-

nițkf, care a luat locul lui 
Meshi, și micuțul dar foarte ra
pidul jucător Husainov, care 
a jucat împotriva Italiei. Cred 
că va fi prezent șl Ivanov, pe 
care-1 consider unul din cei 
mai buni centruatacanți din 
lume. Dar U.R.S.S. mai are un 
alt centru în persoana Iui Ba- 
nișevski, un tip rapid, mobil, 
agresiv, în stare să anuleze 
orice apărător prin deplasările 
lui spre extreme, prin cursele 
sale pe laterală.

Dar marea tortă a fotbalului 
sovietic rămîne jocul colectiv, 
absența vedetismului. Apoi un 
moral și o voință remarcabile.

In concluzie, cred că U.R.S.S. 
pregătită în toate direcțiile, va 
ii o echipă de temut in faza 
finală a campionatului și de
ranjează de pe acum visul bra
zilienilor și al englezilor

Vn nou edificiu cultural 
ți-a deschis porțile pentru mi
nerii Văii Jiului. Este vorba 
despre casa de cultură din 
Petroșeni ale cărei lucrări de 
construcție au fost terminate 
de curînd. Prin liniile arhi
tectonice moderne, prin spa
țiul judicios dispus, noua clă
dire a culturii se numără 
printre cele mai frumoase de 
acest fel din țară. Ea dispune 
de sală de spectacole cu peste 
800 de locuri, de săli de lec
tură, pentru balet, pentru di
ferite cercuri artistice, de o 
bibliotecă bogată.

In ansamblul clădirii un de
osebit interes prezintă sala de 
dans plasată la subsol. Prin
tre coloanele albe de susține
re, în ambianța marmurei în 
care este placată șimozaicată, 
sala primește în serile de dans 
200—250 de perechi de tineri.

Constructorii Șantierului 
1-Petroșani, din cadrul gru
pului de șantiere nr. 2 „Valea 
Jiului" al Trustului regional 
de construcții Hunedoara, au 
trecut cu succes un examen 
pretențios.

LAL ROMULUS

LA PRIMA BĂTAIE DE GONG
Aspect nocturn al noii 

Case de cultură din Pe
troșeni.

Foto : AGERPRES

SERBĂRILE GALANTE — In com
pletare : Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat în regiunea Iași, 

rulează la Patria (orele 8 ; 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
București (orele 8,45; 11,15;
(orele 9,30; 11,45; 14, 16,15; 
18,30; 20,45; — în completare 
COCENEL).

ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop

rulează la Republica (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Melodia (orele 8,30; 11, 13,30; 
16; 18,30; 21), Modern (orele 9: 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).

OMICRON — Congresul Sindicate
lor — 1966

rulează la Luceafărul (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
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CALITATEA 
OTELULUI

— Ce rezultate s-au obți
nut în urma acestor măsuri ?

— Nu pot vorbi despre re
zultate din moment ce nu 
ne-am încadrat în indicato
rul calitate.

Explicația faptului că mă
surile preconizate n-au înlă
turat complet cauzele înregis
trării unui procent de rebu
turi peste limita admisă este 
simplă. înfăptuirea lor, nefiind 
urmărită sistematic de către 
conducerea secției, n-au putut 
fi sesizate la timpul oportun 
efectele unor neglijențe pentru 
a se putea interveni operativ. 
Organizația U.T.C. trebuia să 
folosească mai din plin in
fluența sa pentru crearea în 
rîndul tinerilor a unei opinii 
combative împotriva abateri
lor de la disciplină, de la pre
scripțiile tehnologice, pentru 
creșterea răspunderii perso
nale a acestora față de sarci
nile ce le revin.

Erau necesare mai multe 
dezbateri, în adunările gene
rale, mai dese discuții ale. 
membrilor biroului U.T.C. cu 
tinerii care nu se încadrează 
întocmai în programul de 
muncă, în disciplina colecti
vului.

Neglijate au fost chiar și 
unele măsuri inițiate Ia nive
lul conducerii combinatului.

Comisia pentru analiza cali
tății oțelului, constituită a- 
cum un an. cu scopul bine de
finit de a analiza permanent 
evoluția calității oțelurilor 
aliate și de a interveni cu mă
suri operative și eficiente, și-a 
redus treptat activitatea, pen
tru ca în prezent, să existe 
doar pe... hîrtie.

Colaborarea între oțelari și 
beneficiari constituie, de ase
menea, o problemă de prim 
ordin, de o permanentă actua
litate pentru îmbunătățirea 
calității oțelului.

O altă prevedere a condu
cerii secției și a combinatului 
se referea la pregătirea pro
fesională a muncitorilor, la 
specializarea cadrelor tehnice 
în producția de oțeluri aliate.

— în oțelăria noastră lu
crează 6 ingineri și 6 maiștri 
tineri, bine pregătiți teoretic, 
pasionați de rezolvarea pro
blemelor tehnice dar care nu 
au încă suficientă experiență, 
nu sînt familiarizați cu spe
cificul producției — ne spu
nea tovarășul inginer Popovici. 
Avem, de asemenea, munci
tori necalificați.

— Printre aceștia se nu
mără și 30 de uteciști, com
pletează tovarășul Ion Dor- 
dea, secretarul comitetului 
U.T.C.

— Ce ați întreprins, con
cret, pentru a le veni în a- 
jutor ?

— Au fost programate 
cursuri de ridicare a califică
rii, dar care nu s-au deschis...

Așadar, concluzia decurge 
de la sine. în oțelăria electri
că există toate condițiile pen
tru obținerea unei producții

de oțeluri aliate de cea mai 
înaltă calitate la nivelul celor 
mai exigente pretenții ale be
neficiarilor. Urmează însă ca 
ele să fie folosite la maxi
mum, să fie descoperite și va
lorificate în continuare noi 
rezerve interne care ar putea 
servi acestui scop. Măsurile 
preconizate de însăși condu
cerea secției, care, așa cum

arătam mai sus, corespund în
tocmai nevoilor producției, să 
se aplice riguros. Organiza
ției U.T.C. îi revine sarcina să 
sprijine îndeplinirea măsuri
lor stabilite, să acționeze prin 
toate formele muncii politice 
pentru mobilizarea tinerilor 
la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de îmbunătățire 
continuă a calități oțelului.

DESPRE PERFECȚIUNE
fectă, atitudinea e- 
xemplară In muncă 
și sănătatea de îier 
sînt suficiente pen
tru a dărui unui om 
o astfel de calitate ?

Cert este că astfel 
de preocupări sînt 
firești la vîrsta ado
lescenței șl a tine
reții și că tinărui 
din Tecuci nu e sin
gurul „caz“ de acest 
gen.

Recent, un in
structor de pionieri 
mi-a adus caietul de 
Însemnări al unui 
elev de 12 ani în 
care acesta își ex
primă intenția de a 
deveni cosmonaut, 
propunîndu-și încă 
de la această vîrstă 
an „tipar“ de viață 
extrem de sever. 
Printre altele, el e 
decis să nu-și mai 
piardă vremea ju- 
cindu-se cu ceilalți 
copii, pentru a-și

putea consacra tot 
timpul liber pregăti
rii în vederea... zbo
rului cosmic.

Spuneam deci că 
nimeni nu se poate 
hazarda să dea unor 
astfel de tineri „sfa
turi practice“ în ve
derea atingerii' per
fecțiunii. Foarte po
zitiv este că ei se 
gîndesc la așa ceva, 
că sînt preocupați 
să-și trăiască viața 
într-un chip exem
plar.

Se pot face totuși 
citeva reflecții utile 
pe marginea unei 
astfel de idei.

Trebuie respinsă 
mai întîi, cred, pre
judecata că perfec
țiunea umană (dacă 
aceasta există ca a- 
tare, adică sub for
ma unei limite de 
dezvoltare etică și 
fizică) poate fi atin
să printr-un con

tract precis și sever 
cu tine însuți, cu a- 
jutorul căruia te su
pui de bună voie 
unor canoane, ca și 
cum aceasta ar fi o 
asceză. Imaginați-vă 
un om ajuns la o 
așa-zisă perfecțiune 
datorită unor auto- 
constrîngeri, un om 
care își refuză plă
cerile obișnuit?, care 
se torturează conti
nuu cu ideea de a 
face numai ceea ce 
ii poate asigura suc
cesul perfecțiunii. 
Fără îndoială că un 
astfel de om s-ar 
secătui sufletește în 
cele din urmă.

însăși practica a- 
ceasta a contractu
lui scris (un con
tract cu tine însuti1) 
mi se pare falsă și 
neserioasă. Cunosc, 
de pildă un amic 
care își face in fie
care zi un fel de so

mații scrise: pină 
la ora cutare mă o- 
blig să tac cutare 
lucru I De cele mai 
multe ori nu face, 
dar el continuă să-și 
trimită singur aver
tismente scrise.

Dai nu aceste 
aspecte exterioare 
sînt esențiale atunci 
cînd iți propui să 
urmărești îndeplini
rea unei acțiuni im-

portante în viață. 
Aspirațiile mari se 
împlinesc atunci
cînd acestea devin 
convingeri intime 
profunde, capabile 
să iradieze cu forța 
lor întreaga compor
tare, pînă la cele 
mai mici aspecte. E 
nevoie ca aceste 
convingeri să fie 
subordonate și izvo- 
rlte dintr-un ideal

de viață major, ca 
aspirația spre per
fecțiune să fie sub
ordonată total aces
tuia.

Dar poate că des
pre toate acestea ar 
merita ca cititorii 
înșiși să discute, 
rîndurile de față 
fiind, de fapt, în in
tenția autorului, o 
invitație.

PREGĂTIREA

SECERIȘULUI
Campania care se apropie 

e complexă. Planurile de 
desfășurare a ei trebuie per
fectate încă de pe acum. Com
binele sînt gata să intre în 
lanuri ? Presele de balotat 
funcționează bine? Au fost 
construite colectoare pentru 
paie ? Sînt suficienți saci ? 
Magaziile și silozurile au fost 
curățate și dezinfectate? Este 
suficient spațiu pentru depo
zitarea recoltei ? Iată numai 
cîteva întrebări la care tre
buie să se răspundă chiar azi 
afirmativ.

Mecanizatorii de la S.M.T. 
Cîrcea, regiunea Oltenia, au 
conceput și confecționat co
lectoare care vor asigura

strîngerea operativă a paielor, 
ceea ce va permite trecerea 
imediată la arături. Asemenea 
măsuri este bine să se ia în 
toate stațiunile de mașini și 
tractoare din țară.

în regiunea Argeș s-a găsit 
o rezolvare parțială a proble
mei pieselor de schimb : au 
fost redistribuite o serie de 
repere între S.M.T. și între 
bazele de aprovizionare. O 
măsură care se recomandă 
singură.

Gama largă de lucrări pre
gătitoare și timpul scurt care 
a mai rămas impun participa
rea activă a tuturor lucrăto
rilor din G.A.S. și S.M.T., a 
tuturor țăranilor cooperatori 
la înfăptuirea măsurilor sta
bilite pentru pregătirea sece
rișului. Este o adresă directă 
către toate organizațiile 
U.T.C. din unitățile agricole 
de a asigura întreaga contri
buție a tineretului la tot 
ceea ce se întreprinde acum 
pentru reușita uneia din cele 
mai complexe și mai scurte 
campanii agricole ale anului.
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cu un călător
în Cosmos

trfngîndu-i mina lui Alexei Leonov aveam 
sentimentul unei revederi. ÎI cunoșteam din 
fotografii. îl văzusem în filme. Ii citisem 
pasionantele relatări. într-un fel, o cunoștin
ță mai veche, deși il intîlneam întîia oară. 
Curajosul călător de pe „Voshod-2“, cel care 
a părăsit nava chiar în spațiul cosmic, se 
simțea bine printre băieții din Siberia, pă
mîntul Iui natal. Vorbea repede, gesticula,

rîdea zgomotos, ciocnea paharul cu vin rubiniu din înso
rita Gruzie, avea o bună dispoziție molipsitoare. Eroul 
din Cosmos se înfățișa foarte ...pămîntean. Cînd dege
tele unui tînăr au început să alerge pe claviatura acor
deonului și în încăpere a răsunat „Perinița“, Leonov era 
prezent printre dansatori.

s
în sfîrșit, tîrziu, reușim să 

stăm de vorbă cu cosmonau
tul. îl avertizăm că nu vom 
aborda teme științifice. Zîm- 
bește. Probabil 
cam sîcîie, dar 
resemnat.

— Veți mai zbura?

Mulți

reporterii îl 
Leonov pare

tineri visea
ză să devină cosmo- 
nauți. Ce Ie recoman
dați?

— Aceasta-i profesia mea...
(O zi mai tîrziu am stat de 

vorbă cu Iuri Gagarin. I-am 
pus aceeași întrebare. Răs
puns : „Cosmonauții cu expe
riență vor fi chemați să mai 
îndeplinească misiuni“).

îi adresăm o nouă întreba
re lui Leonov:

— Să învețe, să învețe mult, 
cu pasiune și să se îngrijeas
că încă din copilărie de sănă
tatea lor. Am 31 de ani și din 
ei 23 i-am dedicat învățăturii. 
Și continui să învăț. Dar nu-î 
suficient să înveți. Trebuie să 
fii curajos, să nu te gîndești 
la ființa ta, ci la misiunea 
nobilă care ți-a fost încredin
țată, să fii gata să faci totul 
pentru a îndeplini misiunea 
încredințată de către popor și 
patrie. Pentru aceasta este 
nevoie să-ți iubești cu în
flăcărare poporul și pămîntul 
pe care ai văzut lumina zilei. 
Este un izvor de forță care te 
ajută să birui orice fel de în
cercare.

— Sinteți căsătorit ?

— Da...

— Soția este cumva 
geloasă pe celebritatea 
dumneavoastră ?

— Categoric nu. Eu găsese 
destul timp ca să mă ocup și 
de familie. Am o fetiță de 
cinci ani. La această oră 
tîrzie ea doarme. Desigur se 
mai întîmplă uneori să treacă 
cîteva zile fără să mă vadă. 
Dar munca este muncă...

Ce-ați simțit în 
Cosmos în momentul în 
care v-ați îndepărtat de 
nava cosmică ?

— îngăduiți-mi o în
trebare de alt ordin: 
alimentația dumnea
voastră diferă de a ce
lorlalți pămî'ri -ri ?

Mi s-a pus deseori acea- 
întrebare și de fiecare 
am răspuns la fel : bom- 

simțit.

stă 
dată 
boane în gură n-am
Aveam o misiune fără prece
dent și eram conștient de difi
cultatea sarcinii mele. Nu-mi 
puteam imagina să mă reîn
torc pe pămînt fără a înde
plini 
dată.

misiunea ce mi-a fost

— Dar ce-ați simțit în 
momentul revenirii pe 
Pămînt ?

— „Am picat“ pe pămîntul 
natal, în Siberia. Imaginați-vă 
bucuria de a lua zăpada, de 
a-mi spăla fața cu ea. Sim
țeam nevoia să îmbrățișez pă
mîntul. Priveam cu nesaț co
pacii, oamenii.

— Sigur, este schimbată. 
Astă seară m-ați intîlnit in
tr-un restaurant. Am mîncat, 
am băut ca și ceilalți. Nu ar 
fi fost prea plăcut să fi venit 
la această. întâlnire cu tuburi 
și pastile. în general, cosmo
nauții au un regim alimentar 
mai sever...

Doream să-i aflăm și pasiu
nile sportive, dar „Perinița" ’1 
solicita insistent (A doua zi 
am aflat că Valentina Tereș- 
kova simpatizează cu fotbaliș
tii de la Spartak, în timn ce 
soțul ei, cosmonautul Niko- 
laev. îi susține pe cei de la... 
T.S.K.A.).

Tn încheierea interviului, 
Leonov ne-a rugat să trans
mitem tineretului român sa’u- 
tul său călduros, urarea de a 
obține noi și noi biruințe °n 
onera măreață de construcție 
a societății socialiste.

M. RAMURA

N»

21), Feroviar (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

FIII MARII URSOAICE — cinema
scop — în completare : Vizita con
ducătorilor de partid șl de stat în 
regiunea Suceava,

rulează la Festival (orele 9; 
10,30; 12; 15,30; 18,30; 21,30), 
Floreasca (orele 10; 12,30;
15,30; 18,15; 21).

SĂRITOARELE DE LA TRAMBU
LINĂ

rulează Ia Lumina (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 

NOAPTEA IGUANE1
rulează Ia Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45). 

OPERAȚIUNEA „1" — Congresul 
Sindicatelor — 1966

rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 

DUPĂ MINE, CANALII I
rulează la Pacea (orele 11; 16: 
18,15; 20,30).

ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE 
rulează Ia Union (orele 11; 
15,30; 18,15; 20,30).

O CLASĂ NEOBIȘNUITA
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30 — Pro
gram pentru copii (ora 10) în 
fiecare zi, — duminică 10— 
12,15 în continuare.

GENTLEMANUL DIN COCODY — 
Cinemascop

rulează la Bucegi (orele 9,45; 
11,45; 13,45; 16; 18,30; 20,45 — 
Completare — STELUȚA CE
NUȘIE), Miorița (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 — 
Completare al VUI-lea Congres 
al U.T.C.), Gloria (orele 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

HAIDUCII — cinemascop — Știința 
și tehnica nr. 11.

rulează la Moșilor (orele 15; 
17; 19), Lira (orele 15,30; 17,45; 
20 — Completare — 1 Mai
1966), Giulești (orele 12; 15,30; 
18; 20,30).

TREI PAȘI PE PĂMÎNT — FIII 
MARII URSOAICE

rulează la Excelsior (orele IO; 
15, 19,30).

LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop

rulează la Dacia (orele 9,45 , 
14,15 în continuare ; 16.30,
18.45, 21)

AVENTURA
rulează la Buzest) (orele 15i 
17,45; 20,30), Rahova (orele
15; 17.45; grădină — 20.30).

FANFAN LA TULIPE
rulează Ia Capitol (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16: 18.30: 21; gră
dină — 20.15), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18 15: 20 45). 

WINNETOU — ambele serii
rulează Ia Crîngași (orele 15,45; 
19,15.

WINNETOU — cinemascop /se
ria a 11-al — 1 Mat 1966

rulează la Colentina (orei» ;6; 
18.15; 20.30).

OTTO IUL1EVIC1 SCHM1D1 — 
NINGE — TRACTORUL 66 — 
PAVLIK

rulează la Timpuri Noi (orele 
10—21 în continuare).

NU PLÎNGE. PETER — cinemascop 
rulează la Unirea (orele 16: 
18,15).

FERICIREA ÎN TRAISTA — 
rulează la Flacăra (orele 15.30; 
18; 20.30), Flamura (orele 9,15; 
11.30, 13,45; 16; 18,15; 20.30 - 
Completare — Două «ăntămîni 
în Yemen).

INSPECTORUL - Katiusa 
rulează la Vitan (orele 16; 
18,15).

SOȚIE FIDELA — Buhara Ural 
rulează la Arta (orele 8.45: .11; 
13.15; 15.30; 17,45; 20). Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15 45; 
18.15; 20,45 — Completare — 
Ilustrație la Don Quijote), Flo
reasca (orele 11,45: 14; 16.15: 
18.30; 20.45).

A FOST C1NDVA HOT - -ine- 
mascon — Rășinari

rulează la Munca (orele 10: 15; 
17.30; 20).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Popular (orele 10,30; 
16; 18.30; 21).

DEPĂȘIREA
rulează la Cosmos (orele 
15,45; 18; 20,15).

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE

rulează la Volga (orele 9; 
11,15; 14; 16,15; 18,45; 21), Clu
bul Uzinelor Republica (orele 
10,30; 15; 17,30; 20).

JOI » IUNIE 1966
18,15 : Telejurnalul; 18,30: 

Concertul „Sărbătoarea tran
dafirilor“ (Transmisiune de la 
Sofia); 19: „Ciobănașul cel
isteț“ de Petre Ispirescu; 19,30: 
Trei tablouri pe săptămînă ; 
19,45 : Clubul tinereții; 20,45 : 
Documentarul „Louisiana Sto- 
ry“ ; 22: întîlnire cu Magda- 
lena Popa : 22,30 : Frații Jan și 
Kjeld — din Danemarca ; 
22,50 : Telejurnalul; Buletinul 
meteorologic.
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panamezi

R. S. CEHOSLOVACĂ. — Imagine de la Oțelăriile din estul Slovaciei

Reuniunea N. A. T. 0in delta fluviului Mekong ?
Dar re- 
fost ex- 
începind 
pe stră- 
sute de

Jose Antonio Navas, unul 
din liderii studenților progre
siști din Panama, se înapoiase 
numai de cîteva zile în țară, 
după o călătorie făcută în 
străinătate, cînd a dispărut 
fără urme. Cadavrul Iui a fost 
găsit la puțină vreme după 
aceea.

Știrea aceasta a provocat 
un val de indignare în rîndu- 
rile tineretului studios pa
namez. Nu era pentru prima 
oară cînd poliția se răfuia cu 
studenții, mai ales după vio
lentele incidente petrecute în 
urmă cu doi ani în zona Ca
nalului Panama. Atunci, 29 de 
studenți au fost uciși și sute 
au fost răniți. Dispariția lui 
Antonio Navas trebuia să slă
bească lupta revendicativă a 
tineretului panamez care s-a 
aflat întotdeauna în primele 
rînduri ale manifestațiilor 
antiguvernamentale, 
acția studenților a 
trem de puternică, 
de vinerea trecută, 
zile orașului Colon 
tineri au demonstrat cerînd 
să se facă lumină în cazul 
asasinării colegului lor și să 
tic pedepsiți cei care s-au 
făcut vinovați de aceasta. 
Luni, demonstrațiile s-au in
tensificat. Peste 2 000 de stu
denți au ieșit pe străzile ora
șului cxprimîndu-și protestul 
față de acțiunile represive ale 
autorităților. Poliția, a folosit 
mai întii grenade cu gaze la
crimogene și furtunuri cu 
apă într-o încercare de a 
împrăștia pe manifestantă, 
dar în fața hotărîrii lor de 
acțiune a deschis focul în 
plin. Trei tineri au fost uciși, 
cu acest prilej, printre care 
studenții Elvîra Miranda, in 
virstă de 17 ani, și Carlos 
Mathews de 23 de ani.

Ca urmare a agravării situ
ației, guvernul panamez a or
donat suspendarea, pe termen 
nedefinit, a cursurilor școlilor 
secundare și institutelor de 
învățămînt superior din Colon 
și Ciudad de Panama. Forțele 
gărzii naționale au fost puse 
în stare de alarmă. în același 
timp la Colon, unde, la ieșirea 
de la cursuri, studenții și pro
fesorii au fost obligați de po
liție să-și declare numele, au 
fost operate 123 de arestări.

Toate aceste măsuri nu au 
împiedicat însă pe studenții 
panamezi să continue lupta 
lor. în ciuda amenințărilor 
guvernului, Universitatea din 
Colon a intrat în grevă. Mii 
de studenți au participat la 
un miting organizat la Uni
versitatea din Ciudad de Pa
nama, în cursul căreia au 
Iiotărît să continuo manifes
tațiile. Ei cer deschiderea 
unei anchete pentru a se de
termina împrejurările asasi
nării lui Antonio Navas și 
destituirea a trei dintre șefii 
poliției din Colon. Federația 
studenților din Panama a 
hotărît, totodată, declanșarea 
unei greve generale de pro
test, în colaborare cu sindi
catele muncitorești și cu sec
toarele oamenilor muncii de 
la sate. Acesta a fost răspun
sul studenților panamezi la 
campania teroristă declanșată 
de autorități împotriva forțe- I 
lor progresiste din țară.

I. RETEGAN

șui prin

și victime.Kinn l-a înlocuit

★*★*★¥★*★*■*•*★*★***■*

Guvernul generalului 
Ironsi a trebuit să facă 
față în ultimul timp 
primei încercări de forță 
de la venirea sa la con
ducere, în ianuarie a.c. E

ccesul la putere al 
generalului a. fost 
posibil datorită 
situației explozive 
generate, în bună 
măsură, de vechea 
împărțire in pro
vincii, pe criterii 
tribale. înaintea

alegerilor din decembrie 1964, 
în țară a fost organizat un re
censământ al populației, pen
tru ca reprezentarea provin
ciilor în viitorul parlament să 
se facă proporțional cu numă
rul de locuitori al fiecăreia. 
Rezultatele recensământului 
au indicat că din totalul de 
56 de milioane locuitori ai Ni
geriei, 30 de milioane aparți
neau provinciei de nord. Por
nind de la aceste cifre, fosta 
provincie nordică și-a asigu
rat în parlamentul de la La
gos o mare majoritate, desem
nând totodată pe președinte 
(Namdi Azikive) și pe primul 
ministru federal (Alhagi Ba- 
lewal.

Opoziția a contestat atunci 
cu tărie rezultatele alegerilor, 
ca fiind falsificate. In acest, 
scop, partidele progresiste,

SAIGON S (A- 
gerpres). — Pentru 
a doua oară în 
ultimele 7 zile, 
forțele patriotice 
sud-vietnameze au 
supus tirului de 
mortiere baza ae
riană, americană 
de la Vin Long, 
din delta fluviului 
Mekong. Circa 14 
obuze au căzut 
pe aerodromul a- 
mintit, provo- 
cind avarii se
rioase mai multor 
elicoptere. In pro
vincia Vinh Binh, 
la 100 km sud- 
vest de Saigon, 
între unitățile pa
trioților și. forțele 
speciale america- 
no-saigoneze s-au

produs, de ase
menea, lupte vio
lente, în cursul 
cărora au fost în
registrate pierderi 
de ambele părți. 
In această pro
vincie, relevă a- 
genția Associated 
Press, a fost hotă- 
rîtă trimiterea de 
„forțe speciale“ 
pentru a rezista 
intensei activități 
a patrioților, sem
nalată în ultima 
vreme. Lupte pu
ternice au avut 
loc și în regiunea 
de frontieră cu 
Laosul, unde sînt 
antrenate efective 
de parașutiști a- 
mericani. Un pur-

Cunoscutul militant al popu
lației de culoare din S.U.A., 
reverendul Martin Luther 
King, însoțit de numeroase 
alte persoane, a reluat marți 
marșul ■ de la Memphis la 
Jackson în sprijinul respectării 
drepturilor cetățenești ale 
negrilor din statul Mississippi 
de la locul unde James Me
redith a fost împușcat luni 
de un rasist alb. King a adre
sat un apel tuturor america
nilor să se alăture acestui 
marș, întrucît, după cum a 
declarat el „a sosit momentul 
unei confruntări cu rasiștii 
sudiști“.

La Washington, ministrul 
justiției al S.U.A., Nicholas 
Katzenbach, a fost audiat 
marți în Senat în legătură cu 
atentatul comis împotriva 
lui Meredith în apropierea 
localității Hernando (Missis
sippi).

Tînărul negru Meredith a 
anunțat că își va relua mar- 

statul Mississippi 
imediat după ce va ieși din 
spital, în ciuda pericolului la 
care se expune din partea ra
siștilor.

vorba de ciocnirile care 
au avut loc în regiunea 
de nord a Nigeriei între 
elementele rebele ale 
triburilor Haussa și tru
pele guvernamentale.

care s-au unit' la alegerile le
gislative federale din 1964 in 
Marea Alianță, au declanșat 
numeroase acțiuni de protest. 
Insă, coaliția guvernamentală, 
numită Alianța națională ni
geriana, venind la. putere. a 
refuzat să țină cont de contes
tațiile opoziției. ' Situația s-a 

i

degradat astfel din ce în ce 
mai mult pînă la punctul la 
care armata a putut prelua 
puterea.

Lovitura de stat a lui Ironsi 
(al cărui mecanism l-am ex
plicat la timpul cuvenit) n-a 
fost, inițial, decît un puci mi
litar ca oricare altul, într-o 
Africă unde asemenea feno
mene se țineau — pe atunci — 
lanț. Nimeni nu știa ce orien-

Khe, cea 
bază a- 
pentru 

din 
sud, 
din 
mi-

tător de cuvînt 
militar american a 
precizat că para- 
șutiștii americani 
au înregistrat 
pierderi însem
nate în oameni.

Intr-un comu
nicat militar al 
fațelor patriotice 
sc anunță că aero
portul special de 
la An 
mai mare 
mericană 
elicoptere 
Vietnamul 
a fost atacat 
nou marți cu 
traliere și puști 
automate, inami
cul suferind în
semnate pierderi.

de

capitala dominicană au avut loc demonstrații de protest împotriva fraudelor comise In 
alegerile prezidențiale. In fotografie : un demonstrant ucis in urma ciocnirilor cu poliția

tare va da' politicii țării-noul • 
regim. De aceea,: fosta „castă 
domnitoare“, în speță politi
cienii din provincia nordică, 
s-au retras într-un fel de 'es- 
pectativă. ■ așteptînd ■ să vadă 
ce-o să se întîmplc. Acești 
organizatori de pogromuri îm
potriva‘triburilor din sud, tră

geau nădejde că, după ce „a- 
pele se vor liniști". tot ei vor 
fi chemați să conducă.

Noul guvern nu i-a chemat 
însă. Mai mult chiar, el a ară
tat limpede că ia acțiunea pe 
cont propriu. Șeful statului 
nigerian, generalul Ironsi. a 
anunțat că „armata va rămîne. 
la putere încă trei ani“. La 24 
mai, partidele politice au fost 
desființate. In aceeași zi a fost 
anunțată hotărîrea de a se

Miercuri seara a luat sfîr- 
șit la Bruxelles sesiunea Con
siliului ministerial al N.A.T.O., 
la care au participat miniștrii 
de externe ai celor 15 țări 
membre ale alianței atlantice.

în ședința de după-amiază, 
luînd cuvîntul în cadrul, dez
baterii de politică generală“, 
ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei, Per Haekkerup, 
a declarat că „o conferință 
Est-Vest pentru securitatea 
europeană va trebui să fie pre
gătită cu grijă. în continuarea 
declarației sale, ministrul de 
externe danez a subliniat că 
„Consiliul reprezentanților 
permanenți va trebui să stu
dieze toate posibilitățile oferi
te Occidentului pentru a lua 
inițiative individuale sau co
lective față de țările din Euro
pa răsăriteană“.

La încheierea dezbaterilor a 
fost dat publicității un comu- 

desființa sistemul federal și 
a se ■ constitui <un stat' unitar. 
Uniunile tribale și fostele pro
vincii ale țării vor înceta să 
mai exista. Totodată, Ironsi a 
declarat că scopul său este 
reihstaurarea puterii civile, 
dar că aceasta va avea loc. 
abia după „restabilirea ordinii 

și a unui climat de pace in 
țară“.

Măsurile ’ guvernului de la 
Lagos s-au bucurat de apre
cieri pozitive. Săptămânalul 
britanic „Economist" 1 scria : 
„Radicalii, atît militari,cit si 
civili, au. văzut cu satisfacție 
că în țară nu numai că- se 
pune capăt dominației nordi
cilor, dar și întregii politici 
federale din trecut“. Revista 
apreciază că încă de multă

Miercuri au conti
nuat Ia Sofia lucră
rile celei de a Vil-a 
Adunări a organiza
țiilor membre ale 
F.M.T.D.

în ședința de di
mineață, Rodolfo Me- 
chini, președintele 
F.M.T.D., a prezentat 
raportul intitulat: 
„Probleme actuale 
ale tinerei generații 
și mobilizarea tinere
tului în lupta pentru 
soluționarea lor ; a- 
părarea intereselor 
vitale ale tineretului 
și sarcinile F.M.T.D.“

Raportul la cel de 
al treilea punct al 
ordinii de zi a fost 
prezentat de Franeis 
Le Gal — secretar 
general al F.M.T.D. 
Raportul a fost inti
tulat : „Activitățile 
Federației după cea 
de a Vl-a Adunare. 
Studierea formelor 
de muncă și măsuri 
pentru îmbunătățirea 
lor. Amendamente la 
statut“.

nicat în care se arată că pro
blemele ridicate de hotărîrea 
Franței de a se retrage din 
organismele integrate ale 
N.A.T.O. „vor continua să fie 
examinate și că vor fi căutate, 
în continuare, soluții accepta
bile pentru toate părțile .inte
resate“. Observatorii politici 
văd în această afirmație o re
cunoaștere implicită că ase
menea soluții n-au fost găsite 
la actuala sesiune. Miniștrii 
de externe ai celor 15 țări 
membre ale N.A.T.O., se afir
mă în comunicat, au căzut de 
acord „să mențină forțele lor 
armate la un nivel corespun
zător“.

„Țările membre ale N.A.T.O., 
menționează comunicatul, 
vor strădui să 
în continuare 
țările Europei 
țările Europei 

se
îmbunătățească 
relațiile între 
occidentale și 
răsăritene“.

vreme regiunile (fostele pro
vincii) au simțit efectele ne
gative ale concentrării excesi
ve a puterii în interiorul fie
căreia dintre ele. Această con
centrare a dus' la divergențe 
în probleme de planificare, la 
o dublare inutilă în ministe
rele planificării economice, în- 

vățămîntului și agriculturii. 
Toate acestea „constituiau pie
dici în calea progresului“. La 
rîndul ei, agenția France 
Presse consideră că desființa
rea sistemului federal nige
rian este menită „să pună ca
păt inegalității dintre diferite
le grupări etnice“.

După cum era de așteptat 
însă, hotărîrile guvernului au 
provocat reacții profund ostile 
din partea nordicilor. In sfîr-

Adunarea Organizațiilor 

membre aie E/M.L 0.

în continuare, delegații au 
ascultat darea de seamă a co
misiei de revizie financiară.

în ședința de după-amiază 
au început dezbaterile pe mar
ginea rapoartelor prezentate. 
Au luat cuvîntul,: pînă la ora 
cînd transmitem, reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret 
din R. P. Polonă, Irak, R. P. 
Bulgaria, R. P. Ungară și 
Mexic.

★
Participanților la Adunare, 

gazdele — care și-au dovedit 
permanent ospitalitatea tradi
țională — le-au oferit un bun 
prilej de a cunoaște sintetic 
aspecte din viața și munca ti
neretului bulgar, organizînd, 
într-unul din holurile Univer
sității, o expoziție de fotogra
fii. Pe un prim panou, o ima
gine înfățișînd fete și băieți cu 
figuri luminoase, însorite, pro
pune vizitatorului o carte de 
vizită expresivă a tînărului de 
azi al Bulgariei socialiste. Sînt 
prezentate apoi cîteva aspec- 
1e din lupta pe care tineretul 
bulgar, alături de tot poporul, 
a dus-o pentru eliberarea și 
independența țării. Ca încunu
nare a luptei eroice, de ne
numărate ori semănată cu 
jertfe, sînt prezentate în ex
poziție aspecte din munca ti
nerilor, alături de ceilalți oa

La 8 iunie, Institutul de 
istorie al Universității din 
Varșovia a comemorat 25 
de ani de Ia încetarea din 
viață a lui Nicolae Titu- 
lescu. Prof. dr. Rafal Ger- 
ber, șeful catedrei de isto
rie contemporană de la U- 
niversitatea din Varșovia, a 
evocat personalitatea emi
nentului om politic român, 
în continuare, dr. în științe 
istorice Andrzej Bartnicki 
a prezentat o comunicare 
științifică cu tema : „Acti
vitatea diplomatică a lui 
Nicolae Titulescu”.

« DUPĂ vizita tăcută în 
China, la invitația Uniunii 
Ziariștilor din R. P. Chine
ză, delegația de ziariști ro
mâni, condusa de Nestor 
Ignat, președintele Uniunii 
Ziariștilor din Republica 
Socialistă România, a pără
sit Pekinul.

La aeroport, delegația a 
fost condusă de Ciu Mu-ți, 
vicepreședinte a! Uniunii 
Ziariștilor din China, de ca
dre cu munci de răspundere 
din presa centrală. A fost 
de asemenea prezent Aurel 
Duma, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România Ia 
Pekin.

• PREȘEDINTELE congo- 
lez Mobutu, a emis un de
cret potrivit căruia sînt a- 
nulate toate concesiunile 
petroliere, miniere și fores
tiere deținute în Congo de 
companiile străine. Potrivit 
noilor dispoziții, guvernul 
este împuternicit cu prelua
rea tuturor acestor conce
siuni, obținute de firmele 
respective încă înainte de 
30 iunie 1960, data procla
mării independenței țării.

Potrivit agenției A. P., 
observatorii din Kinshasa 
sînt de părere că noua mă
sură economică întreprinsă 
ie Mobutu are drept scop 
asigurarea unui control de
plin și riguros al resurse
lor economice ale țării.

șit, aceștia s-au dumirit. Re
gimul militar nu le este favo
rabil. Ironsi vrea să le des
ființeze supremația. Careva- 
săzică, puciul de la 15 ianua
rie constituie o ripostă din 
partea celorlalte trei provin
cii 1 (După cum se știe însă, 
lovitura de stat militară a 
avut alte mobiluri). Cercetînd 
mai cu atenție, nordicii au gă
sit chiar că armata este alcă
tuită în majoritate din sudici 
(susținere neconfirmată, însă, 
de nici o altă sursă). Și atunci 
au ieșit cu steagurile și,cu 
puștile, protestând împotriva 
hotărîrii guvernului și cerînd 
să li se acorde... independența.

Trupele guvernului au lichi
dat destul de repede rebeliu
nea. Bilanț: peste 90 de 
morți, 506 răniți și 300 de per
soane arestate. O dată cu aces
tea, s-a pus. oare punct difi
cultăților ? „Le Monde“ e de 
părere că „ciclul violențelor 
fiind redeschis“, Nigeria ar 
putea deveni iarăși teatrul 
unor lupte de anvergură pen
tru putere.

ION D. GOIA 

meni ai muncii, pentru dezvol
tarea economică a țării. Silue
tele unor combinate moderne 
invită la o comparație edifi
catoare cu realități ale trecu
tului nu prea îndepărtat. Ca o 
imagine elocventă pentru pro
gresul înregistrat în anii so
cialismului, în țara prietenă, 
am reținut din expoziție o ci
fră care spune mult: înainte

De la trimișii noștri 
Nicolae Dragoș 

și Eugeniu Obrea 

de eliberare în Bulgaria exis
tau 5 institute de învățămînt 
superior cu numai 10 000 de 
studenți; acum cursurile ce
lor 28 de institute de învăță
mînt superior sînt urmate de 
80 000 de studenți.

Imagini reprezentînd tineri 
care urmăresc cu încredere la 
pupitre automate procesele 
complicate ce se produc în in
teriorul unor utilaje complexe 
cu care este dotată industria, 
sau înfățișînd tineri care efec
tuează în laboratoarele facul
tăților experiențe practice, 
preludiu al viitoarei profesii,

Congresul P. P. R. M.

ULAN-BATOR 8. — Trimi
sul special Agerpres, S. Podi- 
nă, transmite: în cea de-a 
doua zi a lucrărilor Congre
sului al XV-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol 
au început dezbaterile pe mar
ginea documentelor prezenta
te în prima zi: Raportul de 
activitate al C.C. al P.P.R.M., 
raportul despre directivele 
planului cincinal de dezvolta
re a economiei naționale și a 
culturii pe 1966—1970 și Ra
portul Comisiei centrale de 
revizie. Au luat cuvîntul B. 
Altangherel, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de par
tid Ulan-Bator, M. Baljinian, 
ministrul agriculturii, și alți 
delegați. Ei au vorbit despre 
realizările din sfera lor de ac
tivitate, despre perspectivele 
de dezvoltare a țării, și-au 
exprimat acordul în legătură 
cu prevederile proiectului de

Raportul lui J. Țedenbal

în raportul de activitate al 
C.C. al P.P.R.M., prezentat la 
Congresul al XV-lea al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, J. Țedenbal, prim-se
cretar al C.C. al P.P.R.M., s-a 
ocupat de activitatea desfășu
rată de P.P.R.M. în perioada 
dintre cele două congrese și a 
prezentat principalele preve
deri ale noului program al 
partidului.

Raportorul a analizat pro
blemele actuale ale construc
ției economice și culturale ale 
țării. El a arătat că în condi
țiile existenței unei economii 
socialiste unitare, organizații
le de partid din agricultură 
au obținut succese importante. 
Planul cincinal de creștere a 
șeptelului a fost realizat în 
proporție de 104 la sută, nu
mărul de animale a crescut cu 
15,4 la sută, ajungînd la 23,8 
milioane capete. Au fost făcuți 
pași înainte în ameliorarea ra
selor de animale.

A doua ramură importantă 
a agriculturii țării, a spus ra
portorul, este cultura plan
telor. Suprafețele arabile au 
crescut în ultimii cinci ani cu 
81 la sută, producția globală 
de cereale cu 38 la sută, cea 
de cartofi cu 31 la sută, de le
gume de două ori.

Referindu-se la industrie și 
construcții, raportorul a sub
liniat că sarcinile de bază ale 
celui de-al treilea cincinal în 
domeniul industriei au fost în
deplinite ca urmare a crește
rii volumului producției, con
struirii unor noi întreprinderi 
și reconstruirii celor aflate în 
funcțiune, lărgirii bazei ener
getice, de combustibil și de 
materii prime a industriei. Vo
lumul global al producției in
dustriale a crescut în, anul 
1965 de 1,6 ori față de anul 
1960. Ritmul mediu anual de 
creștere a producției indus
triale a fost în cincinal de 10.5 
la sută.

Referindu-șe la viitorul plan 
cincinal, vorbitorul a arătat 
că acesta va fi o nouă și im
portantă etapă în industriali
zarea socialistă a țării. în anii 
cincinalului, volumul produc
ției globale industriale va 
crește de 1,7—1,8 ori. Ritmul 
mediu anual de sporire a pro- 

imagini surprinse pe scenele 
teatrelor sau pe terenurile de 
sport, unde tinerețea este pre
zentă cu vitalitatea și gene
roasele sale posibilități de ma
nifestare au fost — în pauzele 
lucrărilor Adunării — privite 
cu mult interes de partici- 
panți. Ele împlinesc o frumoa
să carte de vizită a tineretului 
de azi al Bulgariei, care mun
cește și învață cu perseverență 
pentru prezentul și viitorul 
socialist al patriei sale.

★
în dimineața zilei de ieri, 

unui număr însemnat dintre 
participanții la cea de a Vil-a 
Adunare a organizațiilor mem
bre ale F.M.T.D. li s-a oferit 
posibilitatea de a-i cunoaște 
pe tinerii țării gazdă la locu
rile lor de muncă. O parte a 
membrilor delegației române 
au vizitat, împreună cu mem
bri ai delegațiilor din Chile, 
Argentina și Spania, Uzina de 
frigidere „Anton Ivanov" din 
Sofia. Oaspeții au luat cunoș
tință de realizările colectivu
lui uzinei. Vizita, completînd 
contactele de pînă acum eu 
generația tînără a Bulgariei, 
ne-a oferit încă un prilej pen
tru a cunoaște munca harnică 
a tinerilor din țara vecină.

Sofia, 8 iunie 1966.

program și directivele noului 
cincinal.

La 8 iunie nu rostit cuvîn- 
tări de salut conducătorii de
legațiilor partidelor frățești 
din U.R.S.S., R. D. Vietnam, 
R. P. D. Coreeană, R. P. Bul
garia, R. D. Germană, R. P. 
Ungară, Cuba, R. P. Polonă.

în aceeași zi, delegația C.C. 
al P.C.R. condusă de Vasile 
Patilineț, secretar al C. C. al 
P.C.R., a depus o coroană de 
flori la Mauzoleul lui Suhe 
Bator și Cioibalsan. Au fost 
de față Ț. Dughersuren, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.P.R.M. și S. 
Bata, membru al C.C., șef de 
secție la C.C. al P.P.R.M.

Seara, la Teatrul de Operă 
și Balet din Ulan-Bator a a- 
vut loc un spectacol festiv în 
cinstea delegaților și a oaspe
ților străini prezenți la Con
gres.

ducției industriale va fi de 
11—12,5 la sută.

Vorbind despre ridicarea 
bunăstării oamenilor muncii, 
despre problemele culturii, J. 
Țedenbal a menționat majora
rea retribuției salariaților cu 
venituri scăzute, reducerea 
impozitelor pe salarii, majora
rea sensibilă a prețurilor de 
achiziție a produselor agrico
le, creșterea fondului de pen
sii și alocărilor pentru învă
țămînt și sănătate. Ca rezultat 
al acestor măsuri, în cursul 
cincinalului trecut veniturile 
reale ale oamenilor muncii, 
socotite pe cap de locuitor, au 
crescut cu 30 la sută, iar ve
niturile reale ale membrilor 
uniunilor agricole de 1,7 ori. 
Noul cincinal prevede sporirea 
venitului național cu 30 la 
sută față de anul 1965.

J. Țedenbal a arătat că noul 
program al partidului gene
ralizează experiența poporului 
mongol în asigurarea dezvol
tării țării și stabilește sarcinile 
P.P.R.M. în vederea trecerii 
la desăvîrșirea construcției 
socialiste în R. P. Mongolă.

în continuare, raportorul s-a 
referit la problemele situației 
internaționale, la sarcinile 
P.P.R.M. în domeniul politicii 
externe. El a relevat succesele 
importante dobîndite de țări
le socialiste în ultimii ani, în
tărirea poziției lor pe arena 
internațională, creșterea for
ței de atracție a socialismului, 
intensificarea luptei de elibe
rare națională a popoarelor 
coloniale și dependente. Vor
bitorul a condamnat acțiunile 
agresive ale imperialismului 
american în Vietnam și a 
afirmat solidaritatea poporu
lui mongol cu lupta eroică a 
poporului vietnamez.

în raport s-a subliniat apoi 
lărgirea relațiilor externe ale 
Mongoliei, care întreține in 
prezent relații diplomatice cu 
33 de state, și comerciale — cu 
20 de state. Mongolia își va 
dezvolta în continuare relații
le prietenești cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor 
de stat și socială, pe baza 
principiilor egalității în drep
turi și respectului reciproc, a 
neamestecului în treburile in
terne.
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