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FAPTE
Miez de iunie 1966, cu cerul 

senin și înalt boltit deasupra. 
Străbat peisajul dobrogean.

— Vezi, îmi spune unul dintre 
însoțitorii mei, o să avem o pro
ducție bogată de piersici. Și viile 
au pornit bine. Foarte bine chiar. 
Iar grîul... Clasa întîi.

Răspunde de problemele agrare 
in raionul Medgidia și cunoaște 
bine oamenii. îl ascult cu interes 
și-l întreb :

Cunoști vreun inginer agro
nom care...

N-apuc să-mi duc întrebarea 
pînâ la capăt.

— Păi. cum tovarășe ? Crezi 
că holdele astea coboară din cer?

E frumos cerul și senin, n-am 
ce zice. Dar de acolo coboara 
doar căldura și ultravioletele. 
Fără ingineri agronomi, fără bri
gadieri cu bună pregătire și cu 
îragere de inimă, fără mașini și 
fără semințe selecționate crezi 
c-am fi altfel decît am fost acum 
patru veacuri, cind pe aici go
neau sirepii spahiilor, în expe
diții de jaf spre Moldova ori'spre 
Polonia ?

Și începe să-mi vorbească, en
tuziast, despre inginerul Mircea 
Bulea, de la cooperativa agricolă

de 
Dumitru Almaș

de producție din comuna Mirea
sa. E numai de doi ani în comună. 
Dar venirea lui aici o jucat rolul 
unei ploi binefăcătoare într-un 
moment critic al stării de umidi
tate a solului. Fostul președinte 
al cooperativei, un lasă-mă să te 
las. Tînărul inginer agronom a 
dovedit, de la, început, elan tine
resc și pricepere, curaj și drago
ste pentru profesie. A știut să se 
facă înțeles de oameni. Văzîndu-1 
inimos și 
preocupat 
iui tot ce 
a rezolva
care i le pune practica în coope
rativa agricolă, brigadierii au că
pătat mare Încredere în el. Și-l 
ajută la introducerea culturilor 
ori metodelor noi, solicitate de 
condițiile concrete ale solului, ale 
climei, ale planului de producție.

— E un tînăr care știe să se 
bată cu adversitățile. Știe Să-și 
aleagă aliați în bătălia asta. Și știe 
să conducă bătălia producției 
pînă la succesul final. Vezi, în a- 
gricuitură, au mai rămas cîțiva...

dornic, eu insistență 
să aplice în unitatea 
știe, dornic să învețe 
toate problemele pe

Imponderabili. Cîțiva factori pe 
care nu-i stăpînim încă. Dar dacă 
știm să-i supunem, să-i evităm 
sau să-i substituim prin știință și 
tehnică, a noastră-i toată dărnicia 
pămîntului dobrogean. Și tocmai 
la asta ne ajută tinerii noștri a- 
>ronomi. Iar Mircea Bulea, printre 
cei dinții. Mai sînt încă multe de 
făcut în comună și în coopera
tivă. De pildă, magazii, saivane, 
casa agronomului. Dar vorba tî- 
nărului inginer : „De 
tem aici să le facem !"

Continuînd discuția, 
raionul Medgidia mai 
tineri ingineri care au primit cu 
bucurie repartizarea și lucrează 
cu multă tragere de inimă în 
sectorul agrozootehnic dobrogean.

— Medicul veterinar Abdula - 
mit Lutfala, se afla de cinci ani 
în comuna Cochirleni. Soția lui e 
medic uman. Rar oameni mai so
ciabili, mai prietenoși, mai atenți 
cu pacienții și mai grijulii cu în
deplinirea meseriei lor. De aceea 

' sectorul lor e totdeauna înflori
tor. De aceea beneficiază perma
nent de stima, aprecierea și sim
patia tuturor.

aceea sîn-

aflu că în 
sînt multi

de la intrarea în

(Continuare în pag. a Il-a)
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Parametrii proiectați 
au fost depășiți

După șase luni 
funcțiune a primelor capacități de 
producție de la Fabrica de ciment 
de la Bîrsești, parametrii proiectați 
au fost atinși și depășiți, ceea ce 
corespunde încheierii primei etape 
de construcție a acestui obiectiv.

în primul semestru al anului, in
stalațiile fabricii au produs peste 
prevederile proiectului 5 578 tone 
ciment.

TERENUL
ZIUA 186

VA CONTRAZICE
TO VARAȘE PRIM-SECRETAR

Ni s-a vorbit în cuvinte de 
laudă despre activitatea or
ganizației U.T.C. de la Uzina 
de utilaj minier. Primul se
cretar al comitetului raional 
Beiuș al U.T.C. și-a exprimat 
— într-o recentă plenară a 
comitetului regional — regre
tul că redactorii noștri care 
se deplasează în Crișana nu 
merg să scrie și despre „re
zultatele deosebite obținute de 
această organizație". Am luat 
aceste cuvinte drept o invita
ție și iată-ne în drum spre 
uzină.

Împreună cu un instructor 
al comitetului regional și cu 
un membru al comitetului 
U.T.'i. pe uzină ne oprim mai 
întîi 'în secția a 2-a, „prelu
crări mecanice". In biroul 
controlorilor tehnici, trei oa
meni la masa de lucru. Pri

vim.mai îndeaproape hîrtia 
de pe birou: „Notă de rebut 
nr. 200". Citeva piese — roți 
de vagonet — executate prost. 
Citeva piese pentru care s-a 
cheltuit muncă, și care vor 
trebui returnate și aduse din 
nou pe strung. La rubrica ex
plicațiilor citim: „se rebutea- 
za din cauza neatenției la pre
lucrare".

Există un registru în care 
se înscriu toate aceste note. 
Cercetîndu-l constatăm că e 
folosit aproape zilnic și că de 
la începutul anului numărul 
lor nu a scăzut, ci dimpotrivă. 
Deși uneori apare ca vinovată 
secția A (turnătoria), iar alte 
ori secția prelucrări, explica
țiile sînt invariabil aceleași: 
„lipsa de atenție" sau „neaten
ție în timpul lucrului". Și nu 
rare ori pe aceste fișe apar și
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numele unor tineri, cu puțină 
vechime în producție.

Unul dintre controlorii care 
completau „Nota de rebut nr. 
200" este membru al comite
tului U.T.C. pe uzina.

— Ce părere aveți despre 
aceste lucruri ? Ați întreprins 
ceva

(Continuare !n pag. a-V-a)

O echipă de reporteri ai 
ziarului nostru parcurge 
în aceste zile de iulie un 
lung traseu care reunește 
puncte care, cu un an 
urmă, figurau pe lista 
biectivelor principale 
construcție, stabilite de 
de al IX-lea Congres 
P.C.R. . “ ‘ 
— zile de muncă, de suc
cess. Primul popas : Balta 
Albă.

Marți 5 iulie. O zi obiș
nuită de vară. în calenda
rul metaforic al muncii co
tidiene ea este însă cea de 
a 186-a zi a cincinalului. 
Am început ciclul reporta
jelor noastre cu un popas

în 
o- 
în 

cel 
al 

„Zilele cincinalului"

PRIMELE 
CANTITĂȚI DE FIRE 
PIEPTĂNATE

Primul sector al 
noii filaturi a Fabricii 
„Țesătura" din Iași, 
care are o capacitate 
de 1 000 tone anual, 
a livrat cele dinții 
antitâți de fire piep

tănate. Utilajele de 
înalt nivel tehnic, 
tehnologia perfecțio
nată de fabricație per
mit ca firele realizate 
de colectivul tinerel 
Întreprinderi să fie de 
cea mai bună cali
tate.

binecunoscutul cartier 
bucureștean Balta Albă, fe- 
licitîndu-i în gînd pe edilii 
orașului care i-au lăsat 
neschimbat numele. Balta 
Albă, altădată cartierul 
smîrcurilor și al depozitelor 
de gunoaie, are pentru lo
cuitorul său contemporan 
rezonanțe cu totul contem
porane. în peisajul acestui 
cartier nou, construit pe 
verticalele frumuseții și 
confortului e greu să-ți 
imaginezi fața mahalalei de 
altădată. Pentru școlarii 
cartierului probabil că a- 
ceste două cuvinte pun se
rioase probleme semantice, 
iar generațiile viitoare se

Intre 4 și 6 iulie 1966, a avut 
loc la București Consfătuirea 
Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante Ia 
Tratatul de la Varșovia.

La consfătuire au parti
cipat :

Din partea Republicii Popu
lare Bulgaria — Todor Jivkov. 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria. Stan
ko Todorov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Dobri Djurov, 
membru al C.C. al F.C.Bulgar, 
ministrul apărării naționale, 
Ivan Bașev, membru al C.C. 
al P. C- Bulgar, ministrul a- 
facerilor externe, Ivan Popov, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-colonel 
Atanas Semergiev, șeful Ma
relui stat major, Gheorghi 
Bogdanov, membru in Comi
sia de Revizie a P. C. Bulgar, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

Din partea Republicii Socia
liste Cehoslovace — Antonin 
Novotny, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii. Jozef 
Lenart, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele guvernului. Ota- 
kar Simunek, membru al Pre
zidiului C.C. al P. C. din Ceho
slovacia. vicepreședinte al gu
vernului, Vaclav David, mem
bru al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, ministrul afacerilor 
externe. general de armată 
Bohumir Lomsky, membru al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
ministrul apărării naționale.

Din partea Republicii De
mocrate Germane — Walter 
Ulbricht, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Demo
crate Germane. Willi Stoph. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, Erich Honecker, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Hermann Axen. membru su
pleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G.. 
Gerhard Weiss, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Otto 

C.C. al 
afacerilor 

Hoffmann, 
P.S.U.G., 
al R. D.

naționale, Marian Naszkowski, 
membru al C.C. al P.M.U.P., 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, general de di
vizie Wojciech Jaruzelski, 
membru al C.C. al P.M.U.P., 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, șeful statului major 
general.

Din partea Republicii So
cialiste România — Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Ion 
Gheorgne Maurer, membru 
al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România. Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., general 
de armată Leontin Sălăjan, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C. C. al P.C.R., mi
nistrul forțelor armate, Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

Din partea Republicii Popu 
lare Ungare — Janos Kadar. 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar. Gyula 
Kallai, membru al Biroului 
Politic al C. C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului re
voluționar muncitoresc - ță
rănesc ungar. general - co
lonel Lajos Czinege. mem
bru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., mi
nistrul apărării, Janos Peter, 
ministrul afacerilor externe.

Din partea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, Alexei Kosîghin. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
membru al C.C. al P.C.U.S.. 
ministrul afacerilor externe al

U.R.S.S., mareșal al Uniunii 
Sovietice, Rodion Malinovski, 
membru al C.C. al 
ministrul apărării al U.R.S.S. 
Konstantin Rusakov, 
al Comisiei Centrale 
zie a C.C. al P.C.U.S., adjunct 
de șef de secție la C. C. al 
P.C.U.S. Alexandr Basov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
ambasadorul U.R.S.S. Ia Bucu
rești.
La lucrările Consfătuirii a 

participat mareșalul Uniunii 
Sovietice A. A. Greciko, co
mandant suprem al forțelor 
armate unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de 
Varșovia.

In cadrul Consfătuirii 
făcut un larg sebimb de 
reri asupra problemelor 
vind pacea și securitatea 
Europa.

Statele participante Ia Tra
tatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală de la 
Varșovia, reprezentate la Con
sfătuirea Comitetului Politio 
Consultativ au adoptat, în u- 
nanimitate, Declarația cu pri
vire la întărirea păcii și secu
rității in Europa, al cărei text 
se va da publicității.

La consfătuire s-a discutat 
situația creată ca urmare a 
agresiunii Statelor Unite ale 
Americii în Vietnam, în spe
cial in lumina noilor acte cri
minale ale forțelor armate a- 
mericanc, îndreptate spre in
tensificarea războiului împo
triva poporului vietnamez.

Statele reprezentate la 
Consfătuire au adoptat în u- 
nanimitate Declarația cu 
vire la agresiunea S.U.A. 
Vietnam, al cărei text se 
da publicității.

Lucrările Consfătuirii 
mitetului Politic Consultativ, 
care au decurs într-o atmos
feră de prietenie frățească și 
deplină înțelegere reciprocă, 
au contribuit la întărirea con
tinuă a unității și colaborării 
țărilor socialiste.

P.C.U.S.,

membru 
de Revi-

la

s-a 
pă- 
pri- 

în

pri- 
în 
va

Co-

București, 6 iulie 1966.

ȘEDINȚA DIN 6 IULIE

Winzer, membru al 
P.S.U.G., ministrul 
externe. Heinz 
membru al C.C. al 
ministrul apărării 
Germane.

Din partea Republicii Popu
lare Polone — Wladyslaw Go
mulka. prim-secretar al Comi
tetului Central al 
Muncitoresc Unit 
Jozef Cyrankiewicz, 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri, 
Kliszko, membru al 
Politic, secretar al 
P.M.U.P., Adam

La Palatul Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a avut loc în ziua 
de 6 iulie, o nouă ședință a 
Comitetului Politic Consulta-

tiv al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Ședința s-a desfășurat sub 
președinția lui Walter Ul- 
bricht, șeful delegației Repu
blicii Democrate Germane.

Partidului 
Poionez, 
membru

Zenon 
Biroului 
C.C. al 

Rapacki,
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., ministrul a- 
facerilor externe, mareșal Ma
rian Spychalski. membru al 
Biroului Politic al C. C. al 
P.M.U.P., ministrul apărării

vor mira de bună seamă 
de lipsa noastră de fantezie 
in acordarea de nume noi
lor cartiere ale orașelor. Și, 
totuși, chiar cu acest risc, 
trebuie să rămînă consem
nat .pentru viitorime că ge
nerațiile primelor cincinale 
au făcut ca munca lor să 
schimbe vechile sensuri to- 
ponomice. în cea de a 186-a 
zi a cincinalului Balta Albă 
numără peste 18 000 a- 
partamente dispuse în 5 
microraioane ce se întind 
pe 600 hectare. Un prezent 
căruia, încă în acest an. i 
se vor adăuga alte 4 500 
apartamente, din cele 46 000 
cîte vor fi aici în ultima 
zi a cincinalului, adică, la 
31 decembrie 1969. Un a- 
devărat oraș, cu o populație 
de aproape 200 000 locui
tori, acesta este viitorul 
noului cartier de locuințe 
Balta Albă și care — așa

V. CONSTANTINESCU 
ATANASIE TOMA

(Continuare in pag. a V-a)

Semnarea Declarației 
cu privire la agresiunea

Statelor Unite ale Ameritii
in Vietnam

Miercuri, 6 iulie, la Palatul 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, secre
tarii generali și primii secre
tari ai partidelor comuniste și 
muncitorești, președinții con
siliilor de miniștri din Repu
blica Populară Bulgaria, Re
publica Socialistă Cehoslovacă, 
Republica Democrată Germa
nă, Republica Populară Polonă, 
Republica Socialistă România, 
Republica Populară Ungară și 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste au semnat Declarația 
cu privire la agresiunea State
lor Unite ale Americii în Viet
nam. Declarația a fost semnată 
de tovarășii Todor Jivkov, prim 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria ; Antonin 
Novotny, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace, Jozef Lenart, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace ; Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Demo-

crate Germqpe, "Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane ; Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
Jozef Cyrankiewicz, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone ; Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România; Janos 
Kădăr, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. 
Gyula Kallai, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guver
nului revoluționar muncito
resc țărănesc ungar; Leonid 
Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Alexei Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.
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Recent, la Casa agronomu
lui din Constanța a avut loc 
o consfătuire republicană or
ganizată de Direcția propa
gandei agricole din Consiliul 
Superior al Agriculturii, pri
vind organizarea și îmbunătă
țirea activității laboratoarelor 
agrozootehnice din unitățile a- 
gricole. Formula de desfășura
re aleasă a permis participan- 
ților să urmărească concret, la 
fața locului, activitatea unor 
astfel de laboratoare, studiile 
și cercetările întreprinse în 
cîmpurile experimentale 
demonstrative.

Succesul schim
bului de experien
ță a fost asigurat 
și de faptul că 
gazdele — Consi
liul agricol regio
nal Dobrogea — 
au ales pentru e- 
xemplificare trei 
unități situate în 
zone pedoclimati
ce diferite, a căror 
profilare cuprinde, 
la un loc, aproape 
întreaga gamă de 
producție și de 
preocupări.

Astfel, dacă la Cobadin par- 
ticipanții au luat cunoștință, în 
principal, de studiile și cerce
tările privind producția de po
rumb și floarea-soarelui, la 
Comana au urmărit cercetări
le întreprinse în cîmpurile ex
perimentale privind creșterea 
producției de grîu și de furaje, 
studiile întreprinse pentru me
canizarea lucrărilor în sectorul 
zootehnic. La Oltina, partici- 
panții la schimbul de experi
ență au urmărit studiile în
treprinse pentru valorificarea 
superioară a terenurilor în 
pantă prin terasarea și plan
tarea lor cu vie; cercetările 
întreprinse pentru creșterea 
producției de lapte și de orez.

Consfătuirea a prilejuit o 
confruntare de opinii. Casa la
borator — laboratorul agro
zootehnic, cum au propus 
mulți să se numească — tre
buie sau nu să întreprindă 
studii, cercetări ? Directorul 
casei agronomului din Cluj și 
alți cîțiva specialiști au opiniat 
că nu, întrucît „studiile și cer
cetările întreprinse aici nu fac 
decît să repete niște adevăruri 
deja cunoscute". Specialiștii 
din regiunea gazdă și directo
rul Stațiunii experimentale 
Dobrogea, au susținut însă, cu

Și

multe argumente concrete, po
sibilitatea întreprinderii aces
tor studii și cercetări, utilita
tea și valoarea lor deosebită.

Pentru creșterea continuă a 
producției agricole, pentru în
deplinirea sarcinilor stabilite 
de Congresul al IX-lea al par
tidului în acest domeniu, fie
care inginer, fiecare specia
list din producție — s-a spus 
la consfătuire, trebuie să-și a- 
ducă efectiv contribuția crea
toare la producerea unor se
mințe cit mai valoroase, la se
lecția animalelor ; la îmbună
tățirea lucrărilor executate

Din noul peisaj al orașului Brașov (Piața Gării) Foto: AGERPRES
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mîn nefolosite, specialiștilor 
producției nefiindu-le un aju
tor. Pentru a mări utilitatea 
acestor aparate s-a propus ca 
întreprinderile producătoare 
să livreze microscoapele, umi- 
dometrele, trusele însoțite cu 
instrucțiuni de utilizare. Tot
odată, se impune ca direcția 
propagandei agricole din Con
siliul Superior al Agriculturii 
să editeze în acest sens un 
ghid, iar cu prilejul „zilei spe
cialistului" sau a convocărilor 
la casa agronomului, fiecare 
specialist să fie ajutat să cu
noască și să folosească apara-

LABORATOARELE
AGROZOOTEHNICE Intervenție 

rapidă — VALOAREA ESTETICA
mecanizat, la creșterea efici
enței îngrășămintelor chimice, 
a irigațiilor; la valorificarea 
superioară a fiecărei palme de 
pămînt în ultimă instanță.

Mai mulți specialiști din u- 
nitățile de producție au ridicat 
problema că activitatea com
plexă din cadrul cooperativei 
agricole nu le mai lasă timp 
pentru studii și cercetări. Ce 
trebuie făcut pentru a se de
păși acest inconvenient ? „Sar
cinile noastre, ale specialiști
lor care lucrăm la cooperati
vele agricole, sînt multiple — 
răspundea Vasile Marinescu, 
inginer la Cobadin. Noi nu 
trebuie să ne irosim însă tim
pul cu problemele ce sînt de 
competența consiliului de con
ducere, a brigadierilor, șefilor 
de ferme și șefilor de echipă".

O idee importantă a adus în 
discuție inginerul cooperativei 
agricole din Cotnari: în ve 
derea dezvoltării activității de 
cercetare și demonstrații, labo
ratoarele agrozootehnice sînt 
dotate an de an cu aparatură 
de precizie. Și, cu toate că o 
parte din aceste aparate sînt 
creația ultimilor ani, pînă a- 
cum nu au fost luate măsuri 
pentru a-i ajuta pe specialiștii 
din producție să le cunoască, 
să lucreze cu ele. Din acest 
motiv, în multe cazuri ele ră-

tajul din dotarea laboratoare
lor. Pentru o dotare corespun
zătoare cu aparataj a labora
toarelor agrozootehnice și pen
tru a se împiedica fărâmița
rea fondurilor cu cumpărarea 
de lucruri netrebuincioase, s-a 
propus elaborarea unor sche
me cuprinzînd tipurile de a- 
parate strict necesare.

Dezbaterile au condus, de 
asemenea, la concluzia că stu
diile și cercetările vizînd pro
bleme de mecanizare a proce
selor de producție e bine să 
fie întreprinse în comun de 
către inginerii din cooperati
vele agricole cu cei din S.M.T. 
Apare ca necesară crearea la
boratoarelor agrozootehnice și 
în gospodăriile de stat. Preți
oasă este și propunerea făcută 
ca Direcția propagandei agri
cole să găsească o soluție pen
tru a face cunoscute cercetă
rile și studiile întreprinse de 
laboratoarele agrozootehnice, 
rezultatele obținute, pentru a 
putea fi generalizate. Discuții
le au reliefat necesitatea ca în 
cadrul caselor agronomului să 
se creeze puncte de documen
tare științifică prin care să se 
pună la îndemîna specialiștilor 
din producție ultimele cuce
riri ale științei agricole.

țiței în plus
Brigada de intervenție 

condusă de maistrul Kuhta 
Nistor de la Secția a III-a 
extracție Țicleni, raionul 
Gilort-Oltenia a obținut 
noi și importante succese 
la locul de muncă.

Astfel, prin buna orga
nizare a procesului de pro
ducție, s-a reușit să se 
scurteze timpul de lucru de 
înlocuire a pompelor de a- 
dîncime cu mai mult 
două 
du-se 
litate 
nuit.

A TIMPULUI LIBER
„Călușul" in . interpretarea 
dansatorilor de la Ansam
blul ..Nicoiae Bălcescu 

Craiova

întreprinderea textilă din 
Păulești este una din unitățile 
noi în peisajul industrial al 
regiunii Ploiești. înzestrată cu 
o țesătorie modernă, fabrica 
produce lunar zeci de mii de 
metri de țesătură de bumbac și 
in. Lună de lună, colectivul 
fabricii se străduiește să re
alizeze produsele pe care-și pun 
semnătura, cît mai aproape de 
nivelul exigenței beneficiari
lor.

în afară de ei însă, la bunul 
mers al lucrurilor mai inter
vine încă cineva : furnizorul.

Fabrica „Intex" nu are fila
tură proprie. Produsele sale 
se realizează prin folosirea fi
rului care-1 primește în prin
cipal, de la doi furnizori : Fi
latura Fălticeni și întreprin
derea „Bucegi“-Pucioasa.

Cum își respectă îndatoririle 
contractuale cele două între
prinderi ? Cum susțin ele efor
tul întreprinderii din Păulești 
de a-și realiza sarcinile lunare 
de plan ?

Discutăm cu tovarășul Ingi
ner Radu Pâraschiv, șeful ser
viciului C.T.C. de la „Intex".

— în ceea ce-i privește pe 
furnizorii de fire, trebuie să le 
amintim că ne provoacă ade
seori greutăți. Activitatea eco
nomică a întreprinderii noas
tre înregistrează nu o dată 
perturbări provocate de neres- 
pectarea obligațiilor pe care le 
au față de noi.

Să vedem despre ce este 
vorba.

Filatura din Fălticeni li
vrează la Păulești firul de in. 
Cantitatea de fire care trebuie 
să ajungă de la furnizor la be
neficiar este astfel calculată 
încît să asigure pe lîngă reali
zarea producției curente și un 
stoc tampon. Pînă acum nu 
s-a reușit niciodată să se cre
eze un asemenea stoc la firele 
cu pondere: in cardat 9/1 și 
in pieptănat 18/1. Această si
tuație duce la prejudicierea 
producției, lipsa materiei pri
me provocînd staționarea uno
ra dintre utilaje (remediul — 
evident nedorit fiind orele su
plimentare).

Pentru a evita staționarea 
se apelează și la soluția de 
moment — schimbarea sorti
mentelor, lucrînd în avans u- 
nele articole, ceea ce duce la 
neconcordanțe în realizarea 
planului fizic și valoric al în
treprinderii

ore, lucrarea facia
la un indice de ca- 
superior celui obiș-

GH. LUPU
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In pieptănat fiert
N. UDROIU

situația calității 
aici există unele

Din cauza întîrzierii loturi
lor de fire se ajunge la scurta
rea timpului afectat recepției 
acestora (pentru ca firele să 
ajungă cît mai repede pe ma
șină), fapt care uneori poate 
fi dăunător calității recepției, 
în plus trebuie menționată de
reglarea planurilor de livrare 
a țesăturilor, lucru determinat 
de sosirea cu întîrziere a ma
teriei prime.

Care este 
firelor ? Și 
obiecții.

Firele de 
18/1, de exemplu, au venit cu 
pulbere de natură necunoscu
tă, care în final a dat naștere 
la așa-numitele „blende" 
(dungi transversale închise), 
ducînd la apariția unei supra
fețe de 18 000 mp cupoane și 
căzături. De asemenea, firul de 
in cardat fiert 9/1 a prezentat 
periodic aderențe de fibre de 
bumbac colorat albastru, re
zultând cîteva mii de metri 
pătrați cupoane și căzături.

O avalanșă de critici și la 
adresa întreprinderii „Bucegi"- 
Pucioasa, care furnizează pen
tru „Intex" urzeala de bumbac. 
Obiecțiile se referă în princi
pal la rezistența firului livrat 
uneori către limita inferioară 
de rezistență.

Consecința ? Crește mult 
numărul de ruperi la războa
iele automate. Un exemplu 
este firul nerăsucit 50/1 unde 
crește cu circa 30 la sută nu
mărul de staționări ale răz
boaielor (care se amplifică cu 
numărul de războaie și de 
schimburi). Aceasta impietea
ză asupra calității țesăturilor, 
ducînd la creșterea numărului 
de bonificații (deci creșterea 
pierderilor valorice pentru în
treprindere).

După cum se vede, orice de
fecțiune în sistemul de alimen
tare cu materie primă duce la 
dezechilibrarea ritmului de 
producție a întreprinderii be
neficiare, provocîndu-i ne
ajunsuri de ordin economic.

Așteptăm din partea furni
zorilor — cit și din partea fo
rurilor tutelare din minister — 
nu numai explicații la această 
situație, ci și măsurile ce se 
impun pentru reglementarea 
ei.

valori

estetice 
nu este

Năzuind să trăiască și să 
creeze conform legilor frumo
sului, omul a investit cu va
lențe estetice întreaga reali
tate cu care a venit, într-un 
fel sau altul, în contact. Ast
fel, timpul liber, ca realitate 
sociologică concretă, ce struc
turează într-un cadru limitat 
(cîteva org pe zi, cîteva zile sau 
săptămîni de vacanță) o sumă 
de activități, poate dobîndi și 
el, în funcție de modul de or
ganizare al acestora, 
estetice.

Sesizarea coloraturii 
a orelor noastre libere
o simplă speculație teoretică, 
cum ar putea părea. Auzim a- 
desea în jurul nostru afirma
ția : „Am petrecut o vacanță 
frumoasă", sau : „Ce duminică 
frumoasă am avut!“. Se naște 
în mod firesc întrebarea : ce 
considerații determină o ase
menea valorificare estetică a 
timpului liber, ce declanșează 
în noi, raportat la acest feno
men, un sentiment apropiat a- 
celuia pe care ni-1 provoacă 
contactul cu un lucru frumos.

în primul rînd, se ridică 
problema criteriului obiectiv 
de apreciere estetică a modu
lui în care cineva își organi
zează, în mod concret, timpul 
liber. Poate afirma, de pildă, 
că a petrecut o vacanță fru
moasă și tînărul care și-a or
ganizat în mod armonios 
timpul liber, realizînd un 
echilibru optim, a tot cuprin
zător între nevoia de odihnă, 
distracție și dezvoltarea per
sonalității, și un altul, care 
și-a petrecut vacanța stînd, să 
zicem, închis în casă, rozînd 
toată ziua zarurile la table. 
Care din doi are dreptate ? 
Evident nu amîndoi, și aici a- 
pare necesitatea stabilirii unul 
criteriu obiectiv de apreciere. 
El poate fi determinat, ținînd 
seama că timpul liber este ca
drul în care se desfășoară o 
activitate umană, după un plan 
mental prestabilit, ceea ce în
seamnă organizarea armoni
oasă, complexă sau, dimpo
trivă, unilaterală, schematică, 
a activităților ce vor umple 
acest cadru. Astfel, prin reali
zarea unei armonioase împle
tiri a preocupărilor noastre în 
concordanță cu un scop (dez
voltarea multilaterală a per
sonalității umane) timpul li
ber, ca formă de structurare a 
unui anumit conținut, poate 
dobîndi valențe estetice.

Felul în care cineva înțe
lege să-și petreacă vacanța, 
arta cu care știe să găsească 
și să alterneze în timpul său

liber preocupări cît mai varia
te și interesante, să îmbine la
tura formativ-instructivă cu 
cea distractivă, este în strînsă 
legătură cu concepția sa des
pre viață și frumos, cu con
știința valorii sociale a timpu
lui. Evident, profilul spiritual, 
universul de interese și apti
tudini, bagajul cultural gene
ral, se găsește la un nivel sen
sibil scăzut la acei care găsesc 
„frumoasă" uciderea timpului 
ca antidot împotriva plictiselii, 
irosirea și devalorizarea lui 
într-o singură modalitate de 
distracție, unilateralizată și 
absolutizată. Ea se transformă 
astfel, dintr-un element care 
în combinație cu altele poate 
duce la valorificarea timpului 
liber, în contrariul său, în ele-

OPINII
ment'de schematizare și sără
cire a personalității. Ce poate 
fi frumos în organizarea va
canței unui tînăr, care surd și 
orb la farmecul unui peisaj 
sau al unui spectacol artistic, 
insensibil la îmbierea unei 
cărți noi, se afundă cu încă- 
pățînare în unicul său fel de 
a înțelege recreerea (fie că e 
vorba de jocul de table, de 
partidele 
cărți sau 
în timp 
lează sute 
bucură de 
blou celebru, găsind încă sufi
cientă vreme să trăiască pro
funde emoții estetice în preaj
ma muntelui sau a mării; în 
timp ce iubitorul de litera
tură, poet nemărturisit și in
corigibil, umple pagină după 
pagină cu versuri poate stîn- 
gace dar înflăcărate, el nu 
face decît să-și sporească ne- 
sfîrșitele coloane de cifre, să 
înnegrească zeci de coli cu con
tabilitatea punctelor acumu
late (fără să-și dea seama că 
întocmește de fapt o adevă
rată contabilitate a clipelor de 
viață Irosite zadarnic).

Nu stă în intenția noastră să 
dăm rețete de petrecerea

interminabile de 
de remmy etc.), 
ce alții acumu- 

de pagini citite, se 
contactul cu un ta-

timpului liber dar credem că 
numai o asemenea împletire 
de activități care să contribuie 
efectiv la lărgirea orizontului 
spiritual al individului, la dez
voltarea complexă, multilate
rală a personalității, conferin- 
du-i astfel o sporită valoare 
socială, poate dobîndi cu ade
vărat o apreciere estetică po
zitivă.

Vom încerca să clarificăm 
în continuare ce anume con
tribuie la declanșarea în noi a 
sentimentului unei trăiri este
tice pozitive, raportat la tim
pul liber. în mod paradoxal, 
timpul liber este cel mai ocu
pat, deoarece aici solicitările 
și posibilitățile de manifestare 
liberă a personalității noastre 
sînt foarte variate și nume
roase. în timpul de muncă, 
fiecăruia îi sînt solicitate doar 
anumite aptitudini specializate 
care nu epuizează toată gama 
noastră multiplă de capacități 
și talente. Timpul liber ne o- 
feră în schimb posibilitatea 
exercitării tuturor acestor 
forțe și potențe latente care-și 
așteaptă afirmarea. De aceea 
atîția oameni sînt în timpul lor 
liber sportivi sau artiști de o 
reală valoare, deși profilul lor 
de bază este uneori radical 
deosebit de domeniul în care 
excelează ca amatori. Această 
exprimare liberă, multilate
rală a tuturor laturilor perso
nalității noastre, trezește în 
noi un sentiment de împlinire, 
cu o puternică coloratură e- 
moțional estetică. Trăim astfel, 
într-un fel, sentimentul com
plex al creației, al modelării 
propriei noastre personalități, 
după canoanele și legile armo
niei și ale frumosului. Și dacă 
acest sentiment de împlinire 
este cu atît mai complex cu 
cit orizontul nostru spiritual 
și cultural este mai larg, nu e 
mai puțin adevărat că tocmai 
această posibilitate de afir
mare multiplă a capacităților 
noastre în cadrul timpului li
ber, contribuie la rîndul ei, la 
deschiderea unor noi ferestre, 
unor noi perspective spre ne
cunoscut, la lărgirea și mai 
mare a acestui orizont. Trăi
rea și sesizarea efectelor ra
portului dialectic de intercon- 
diționare între universul, între 
spațiul nostru cultural și „spa
țiul dezvoltării umane" — cum 
denumea Marx timpul liber — 
constituie un alt izvor al emo
țiilor noastre estetice pozitive.

VICTOR MAȘEK
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: păsări meiaie — 
.—5 la sută mai 1

Reușind să le I 
captureze după mai mult timp _ 
cercletătorii pot determina o- I 
riginea păsării, viteza de zbor, I

I

Exemplare de păsări rare
Un cercetător de la Subco

misia Monumentelor naturii 
din Cluj a recoltat recent o 
specie de pasăre (sfrîncioc cu 
cap roșu) întîlnită doar în ță
rile mediteraniene.

Existența în țara noastră a 
unor astfel de exemplare rare 
din această specie, dovedește 
un fenomen general observat 
în ultimul timp : ridicarea a- 
riei de răspîndire spre nord 
a unor păsări specifice sudu
lui.

Tot în regiunea Cluj a fost

recoltat recent un șoim — 
Vinderel purtînd pe picior un. 
inel cu însemnele Muzeului 
Național de istorie naturală 
din Paris (F. S. 6213). E inte
resant de remarcat că dintre 
sute de mii de păsări inelate 
la picior doar 1- 
sînt capturate. Reușind_ —

capacitatea de orientare, dru
murile noi de migrație etc. 
(I, Rus).

ÎN DREPTUL NUMELUI - FAPTE
(Urmare din pag. 1)

Bucurii dobrogene, spice de 
grîu mușcat, piersici pufoase 
și catifelate ca obrazul fetelor 
dobrogene, vin zămislit din 
boaba Murfatlarului, voi bucu
rii dobrogene, ne hrăniți cu 
seva euforică, dionisiacă, de o 
mie de ori mai puternică, mai 
înaltă decît cea care i-a îm
bătat de nădejdi, frumuseți pe 
argonauți ori pe iscusiții 
cetățeni din Istria, Tomisul 
ori Callatisul antic. Pentru că, 
pe o pustă dobrogeană, veacuri 
în paragină, cu români 
adăpostiți în văgăuni, mereu 
loviți de spahii, achingii și 
delii acum lucrează oameni 
noi, oamenii erei socialiste.

între ei, i-am întîlnit pe 
intelectualii satului; pe stu
denții care în urmă cu un an, 
doi sau mai mulți, îndrăgo
stiți de profesia aleasă aștep
tau clipa marilor răspunderi : 
să investească în fapte vizibile 
cunoștințele acumulate. Să 
răspundă condițiilor create de 
partid în toți anii de școală 
printr-o muncă a cărei coor
donată supremă să fie împli
nirea cuvîntului partidului.

Cine o vede pe doctorița 
Elena Ionescu acasă, îngri- 
jindu-și fetița, gospodărind sau 
citind, greu și-o poate închi
pui în dispensar, unde duce o 
luptă cu bolile. Vorbește 
încet, domol, cu ușoară cîntare 
moldovenească, cu un zîmbet 
bun, cu o privire luminoasă, 
atribut foarte personal al 
ochilor mari, negri.

12 
a 

la

— Aici, în Valu lui Traian 
am venit acum un an, de la 
Basarabi. Soțul meu e inginer 
agronom; lucrează la secția 
pomicolă a Stațiunii Experi
mentale din Valu lui Traian 
El cu piersicii, eu cu copiii 
Dobrogei...

Și așa aflăm că doctorița 
Elena Ionescu și colectivul ei 
îngrijea la Basarabi peste 120 
de sugari. A găsit în Basarabi 
o mortalitate infantilă de 
la sută. în primii doi ani 
coborît procentajul la 3 
sută.

— N-a fost ușor. Dar nu 
ne-am lăsat. O depistare mai 
metodică a maladiilor, o su
praveghere mai stăruitoare a 
gravidelor, o tratare promptă 
a lehuzelor ; o grijă în preve
nirea oricăror forme conta
gioase, cu un cuvînt, pasiune 
pentru profesia de medic, ne-a 
făcut pe noi, cei din Basarabi, 
să rupem colții morții.

Totul este să intervii la 
momentul potrivit, să găsești 
soluția cea mai bună, și să ai 
răbdare, o răbdare de fier.

Clădirea dispensarului din 
Valu lui Traian e veche. Dar 
doctorița Ionescu se gîndește 
s-o reamenajeze, s-o extindă 
și, poate, să construiască una 
nouă, cu 10—12 camere, cu 
laborator de analiză cum avea 
la Basarabi.

Cu toată firea blajină, cu 
toată vorba molcomă, așezată, 
doctoriței Elena Ionescu M

place să lupte. Și luptă cu 
mult succes întru salvarea 
vieții.

Și dacă pe ulițele satului 
admirăm copii zglobii, iar în 
livezi piersicile cresc și se 
rumenesc în văpaia soarelui 
dobrogean, asta se datorește 
și familiei Ionescu :

Un medic și un agronom, 
amîndoi tineri, entuziaști, în
drăgostiți de profesie, cu 
mare înțelegere că trebuie s-o 
execute acolo unde e nevoie, 
unde sînt de folos. Și aseme
nea familii entuziaste, devo
tate profesiei lor, sînt multe 
în Dobrogea : mă gîndesc, 
bunăoară, la soții Pavel și 
Ileana Decu, amîndoi doctori 
cu prestigiu consacrat.

Nu ne-a fost de fel ușor 
să-l găsim pe tînărul profe
sor Nic. Rotundu. Nu se afla 
în satul Lumina, unde 
raională de învățămînt 
încredințat că îl

L-am întîlnit 
mării, în tabăra 
la Năvodari-dig. 
taberei, pentru vara asta.

Profesor de limba română, 
diriginte, loctor, propagandist, 
secretar al organizației U.T.C. 
cadre didactice din școală, 
mlembru în comitetul raional 
U.T.C., tînărul Rotundu n-are 
timp „să se plictisească", „să 
mucezească", în comuna unde 
a ținut să fie repartizat ime
diat după terminarea Facultă
ții de limba și literatura ro
mână din București.

Povestește cit l-a impresio
nat primirea făcut acum doi 
ani cînd s-a prezentat la post:

secția
ne-a

găsim.
pe 

de copii de 
E directorul

malul

— Primirea aceea foarte 
bună, la secția de învățămînt 
raională Medgidia, mi-a ridi
cat și fortificat mult moralul. 
Am sosit în Lumina. Colegii 
mă așteptau. Am fost îmbrăți
șat de la început cu multă 
căldură și dragoste. M-am 
simțit între colegi, tovarăși, 
prieteni, 
periențe 
nit de 
obținute 
colegii care predau în școala 
din Lumina de mai mulți ani. 
Am căutat să dezvolt meto
dele bune, zestrea găsită.

Ascultam vuietul mării și ne 
comunicăm impresii.

— Să nu par naiv, se con
fesează profesorul Rotundu, 
așezîndu-și ochelarii, într-un 
gest specific, cu degetele mij
locii de la ambele mîini, dar 
de multe ori am avut și mai 
am încă insomnii : mi se pare 
că n-am predat bine, că n-am 
explicat cu claritate o lecție, 
că n-am izbutit să fac înțe
leasă, simțită o bucată litera
ră. Și sînt negrăit de mulțu
mit, a doua zi, cînd con
stat că verbul meu a pă
truns în mintea și inima 
copiilor, că acolo rodește con
știință și sentiment și se ex
primă exact, limpede, frumos. 
Totdeauna am visat să învăț 
semenii a gîndi, a simți, a grăi 
logic, adînc, frumos.

Deși-i numai de doi 
profesor, Nic. Rotundu 
atașat cu putere de copii, 
școala sătească, de munca 
acest mediu, unde mai : 
atîtea de făcut, ca fenomenul

N-am întreprins ex- 
gratuite. Am por- 
la multe rezultate 

și verificate de

cultură să înflorească după 
marile însușiri ale tineretului 
nostru și după nevoile progre
sului.

•— Iubesc copiii și . ei mă 
iubesc pe mine. Ne înțelegem 
foarte bine. Deși-s sever în 
clasă și nu îngădui nici un 
gest sau act de indisciplină, 
totuși mi se întîmplă, adesea, 
ca pe uliță, după ce-mi dau 
bună ziua, să se apropie, să 
mă prindă de mină și să mer
gem cîtăva vreme, așa, discu
tând despre lecții, despre sport, 
despre necazurile ori bucu
riile din familie, despre viață.

în același timp, profesorul 
s-a împrietenit, s-a atașat 
tineretul din comună. Și 

' dintr-o dată, ci în muncă, 
activitățile culturale de 
„joia

ani 
s-a 
de 

. in 
sînt

de 
nu 
în 
la 

tineretului", de pildă. 
La prima „joie a tinere

tului" au venit 5 băieți și 3 
fete. Acum nu mai încap în 
sală. Vin peste o sută. Așa 
s-au antrenat într-o acțiune 
culturală dificilă ca acel 
Dialog pe scenă, care ne-a 
atras un frumos succes și pre
miul întîi la un concurs.

Și convorbirea a curs, mai 
departe, Ia posibilitățile de 
întreținere a culturii, de per
fecționare în specialitate mun
cind într-un mediu rural.

— în sat avem cinemato
graf, cămin cultural, cu biblio
tecă în care vin toate noută
țile. Teatrul din Constanța ne 
vizitează foarte des. Iar cît 
privește televizorul, în clipa 
în care vedeți dumneavoastră 
un program, îl vizionăm și noi 
aici, la Lumina. Tineretul din 
Lumina face schimburi cultu
rale cu diverse formații ar
tistice din comunele din 
și chiar mai îndepărtate.

N-a părăsit lozinca din 
cultate: „o carte în fiecare zi

jur

fa-

și toate cărțile, pînă la sfîrși- 
tul vieții".

— De altfel, dacă vrei să 
fii om al epocii nici nu poți 
trăi fără carte, fără cultură. 
Oriunde te-ai afla.

Asfințește soarele, roșu, în 
cîmpia de dincolo de măgu
rile Năvodarilor. Odată cu 
astîmpărarea vîntului, s-a po
tolit și mugetul valurilor 
mării. Ne plimbăm prin tabără, 
discutînd despre ultimele schi
țe și poezii din „Gazeta Li
terară", despre poezia lui 
Marin Sorescu și Nichita Stă- 
nescu. Nu știu cum ajungem 
la Steinbeck și la Kafka. Știu 
însă că tînărul profesor din 
satul Lumina, la fel ca multe 
zeci de mii de tineri care 
muncesc în tot cuprinsul țării, 
este Ia curent cu tot ce-i nou.

Și nici nu poate fi altfel. Pre
zentul ca și perspectivele clare 
de activitate deschise de par
tid fiecărui constructor al so
cialismului dau fiecăruia sen
timentul plenar al certitudinii, 
stimulator de energii creatoa
re ; dorința organică de a 
trăi și munci pe măsura ani
lor socialismului.

...în Dobrogea 
Iul de arbori 
fructiferi. Ca pe 
țării, pămîntul 
mănos. Chiar dacă soarele-i 
mai arzător. Chiar dacă uneori 
norii trec prea repede, minați 
de vînturi de la mare ori de 
la uscat. Cresc și vor mai 
crește în Dobrogea toate sem
nele bogăției, pentru că aici 
lucrează oamenii epocii socia
liste. Iar inginerii agronomi, 
medicii, profesorii, sînt prin
tre cei din frunte — oameni 
plecați să sfințească locurile și 
să ajute oamenii a fi tot mai 
oameni.

cresc tot te
și de pomi 
tot cuprinsul 
dobrogean e



SĂ NE FACEM

DARURI
Ora 5 după-amiază. La ul

timul etaj al unei clădiri înal
te din preajma Universității. 
Sintem oaspeți ai poetei Nina 
Cassian, autoarea poemului 
„Să ne facem daruri" : „Tre
buie să ne facem daruri / Să 

memorăm cu atenție / data de 
naștere, a noastră și a celor
lalți / încă de dimineață, ! 
sărbătoritul să primească de 
la prietenii lui / o cravată 
argintie care să-i limpezească 
mîinile / o portocală care să-i 

împrospăteze surîsul / neapă
rat, cîteva idei / care să-i de- 
săvirșească forma inimii".

— Să ne facem daruri nu 
este o invitație la idilism, la 
abolirea conflictelor reale ale 
vieții, ci o chemare la a 

depăși singurătatea și egois
mul. Nu sînt pentru concesii 
nelimitate și pentru lipsă de 
criterii etice, urăsc intoleran
ța dar și iubesc intransigența. 
Am disprețuit dintotdeauna 
orice formă de rigiditate, duș
mană inveterată a firii, ori
ce înțepenire, dăunătoare în 
dialectica vieții sociale. Din
totdeauna omul a năzuit spre 
solidaritate cu semenii săi și 
a selectat la diferite momente 
ale evoluției sale criterii și re
pere valabile de bună con
viețuire. Fără a fi - rigid, 
fără a fi dogmatic, acest 
sistem de norme nu aparține 
unui capriciu pedant, ci vie
ții care impune un regula
ment destul de suplu, o ordi

ne care face posibilă conviețui
rea colectivă, solidaritatea o- 
menească. Chiar anodinul „bu
nă dimineața" sau „bună sea
ra", eliberate de automatis
mul rostirii lor nu sînt un 
ceremonial sterp, ci un semn 
al recunoașterii nevoii de co
muniune sufletească, profund 
umană...

„Unii se vor împotrivi: / 
din trufie, de prea multă sin
gurătate, / sau pentru a nu 
ne rămînea datori / (ca și cind 
nu ne-ar fi datori, oricum. / 
pentru că respirăm și muncim 
alături de ei, / împărțind des
tinul unic al lumii)"

— Acest respect poate fi su
perficial sau nu. Desigur nu 
trebuie să respectăm orice, ci 

trebuie să judecăm relațiile 
noastre critic și etic, și (în 
afara momentelor cînd omul 
e pus într-o adversitate tota
lă, speciala, cu indivizi care 
ne vor răul social, sînt duș
manii însăși ai firii omenești), 
comportarea noastră de fieca
re zi cu cei cu care muncim, 
cu care schimbăm idei, senti
mente, cu care avem relații 
cotidiene trebuie să fie plină 
de solicitudine, de altruism, 
de grijă omenească. Aceste a- 
titudini se traduc in anumite 
reguli. Ele nu sînt specificate 
în nici un fel de table ale le
gii nici codurile nu vor fi su
ficiente să le cuprindă bo
găția de nuanțe, dar tre
buie cultivate în familie, în 

școală, în organizațiile noa
stre, în lecturile și vizio
nările noastre. Sînt unii 
care ne refuză generozitatea 
dintr-o necontrolată folosire a 
temperamentului lor. Trebuie 
făcuți să înțeleagă că tempera
mentul mai puțin sociabil nu 
trebuie tradus în agresiune 
față de semeni, ci canali
zat spre acțiuni pozitive,- 
transformat în calitate.

„Să nu ne descurajăm / Să 
trecem dincolo de trufia, de 
singurătatea lor, / cu daruri 
în mîini, / cu adevăruri ne
cruțătoare, / precum și cu o- 
biecte mai blajine"...

— A apus epoca lui homo 
homini lupus, viața noastră 
socială impune noi relații de 

înalt umanism între membrii 
colectivității. Modul nostru de 
viață nu este frigul dintre oa
meni ci solicitudinea, căldura 
sufletului revărsate generos a- 
supra celor cu care muncim 
și trăim, cu care ne bucurăm 
de condiția noastră omenea
scă. Să facem zilele noastre 
mai pline, mai sărbăto
rești, purtîndu-ne simplu 
și omenesc, cu grijă pentru 
cei din jurul nostru. Adică să 
fim mai buni, mai civilizați.

...„încă de dimineață, / săr
bătoritul să primească de la 
prietenii lui / o cravată ar
gintie care să-i limpezească 
mîinile, / o portocală care să-i 
împrospăteze surîsul, / neapă
rat, cîteva idei / care să-i de- 
săvirșească forma inimii".

DIN BOȘTA RUBRICII
SILVIAN MATEI, Hunedoara : „Detest beția 

și minciuna, ipocrizia și lăudăroșenia, lenea și 
ciștigul pe căi ușoare, bîrfa și lipsa de res
ponsabilitate, obrăznicia și furtul. Admir omul 
demn, cu ținută ordonată, popular, de o deo
sebită eleganță morală, vesel, gata să te ajute, 
să-ți dea un sfat, modest și cumpătat în fapte 
și vorbe. Aceștia din urmă sînt cei mai mulți, 
adevărații oameni.

Uneori cîte un tînăr uită că la obîrșia noastră 
moșii și strămoșii au cultivat aceste valori mo
rale care dau dimensiunea etică a poporului 
nostru, de popor ospitalier, mîndru și demn de 
tradițiile lui, respectuos față de tradițiile altora. 
Consider că trebuie să valorificăm în educația 
noastră socială aceste valori cunoscute sub nu
mele de bun simț popular".

*** *I
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LAGU PAULINA, I.P.R.S. Băneasa — Bucu
rești : „întrebarea dv. mi-a dat de gîndit mai 
ales că cineva din familia noastră care acasă 
este un model de băiat manierat, bine dispus, 
foarte serios, din momentul în care iese în stra
dă devine un alt om, recalcitrant, grosolan. 
L-am întrebat într-o zi de ce se poartă așa, și 
mi-a răspuns că ar trebui să mai învăț și eu bu
nele maniere ale tinerilor moderni, care, chipu
rile, permit o atitudine „degajată" în societate. 
Părerea mea este că nici un fel de cod al ma
nierelor elegante nu poate recomanda asemenea 
purtări grosolane incompatibile cu societatea 
noastră care cultivă generozitatea și grija pentru 
oameni".

GEORGE TRAȘCĂ, elev, Sibiu : Eu consider 
că nu ne putem purta după „etichete", la mo
dă pe vremea bunicii, dar a fi politicos, bine 
crescut, a fi un om sociabil, cu o comportare 
firească, aceasta trebuie să-ți devină regulă. 
Controlul continuu al vocabularului, al gesturi
lor, al felului de a fi, sînt lucruri care se im
pun tuturor și care se învață odată cu primii 
pași pe care îi faci în viață. Dacă dintr-o în
tâmplare n-ai apucat să înveți toate acestea^ la 
timpul potrivit ,.e de datoria ta s-o faci oricînd 
ești conștient de propria-ți nepregătire".

I. URSAN, Argeș : „Sînt tineri care ne obligă 
să ascultăm vocile lor false pînă după miezul 
nopții, nu fredonînd, ci țipînd. E un mod penibil 
de a ieși din comun. Cunosc un tînăr care um
blă pe stradă cu pantofii rupți, fără șireturi, 
murdar, doarme probabil cu aceeași cămașă cu 
care merge și la ceaiuri. (Cîștigă 2 000 lei lu
nar !). în schimb are grijă de frezura pe care 
o poartă în bogate plete și pomădată abundent. 
Cu fetele sare peste cele mai elementare cerințe 
ale politeței și încearcă să fie teribilist. Vrem 
să-1 ajutăm să fie politicos. Este firesc să de 
vină așa. Dar cumî".
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A
parținem aceleiași generații, crescută sub soarele anilor lu
minoși ai socialismului. Sintem membrii aceleiași colectivi
tăți, care a încetățenit în viața noastră socială demnitatea 
și mîndria de a fi om, libertatea și bucuria de a munci pen
tru binele nostru, al tuturor oamenilor. Relațiile tovărășești, 
comportarea civilizată ne sînt caracteristice, ele fiind tră
săturile cele mai de preț ale marii noastre familii, cu res
pect față de valorile morale, eu respect față de munca fie
căruia dintre noi. Suportul principal al comportării indivi

duale se găsește în idealurile noastre socialiste, care ne îndeamnă spre 
cel mai înalt respect — respectul pentru om, — spre cea mai bună formă
de conviețuire — colectivitatea comunistă, spre cel mai înalt mod de 
împlinire — munca. Trăim astăzi mai civilizat decit ieri. învățăm să
facem din fiecare zi a vieții noastre cîte o sărbătoare, să fim mai fru
moși, să ne arătăm mai demni de condiția noastră de tineri crescuți și 
educați de partid. Iar faptele noastre — modul în care muncim, ținuta, 
demnitatea, spiritul tovărășesc — sint oglinzi virtuale ale acestei edu
cații, ale rezultatelor ei. De aceea cind un tînăr se abate de la normele 
noastre morale, de ia sensul drumului spre o viață mereu mai civilizată, 
gestul ne crispează privirile ea nota falsă auzită intr-o uriașă și sublimă 
orchestrație.

Familia, școala, organizația U.T.C. desfășoară, pe o arie largă, o pro
fundă muncă educativă. Sunetul curat al „orchestrei" de care vorbeam
e rezultatul acestei munci, care se reia continuu, de la an la an, cu logica 
dialectică a generațiilor care se urmează avînd mereu de învățat regu
lile, scrise sau nescrise, ale civilizației.

Cit de actuală este o dezbatere pe această temă ne-a dovedit-o ecoul
pe care l-a avut publicarea unei simple invitații la discuție despre mo
dul în care tinerii trebuie să se poarte în societate. Pagina de față re
prezintă unul din primele ecouri ale schimbului de opinii pe care citi
torul îl va găsi, în continuare. în paginile ziarului.

GH. ENACHE, laborant, U.S.A.S. Năvodari: 
„Am aflat de ancheta ziarului cam în același 
timp în care tovarășa dirigintă (sînt elev la seral 
in clasa a Xl-a) m-a caracterizat ca un tânăr 
care știe să se poarte corect în societate. Dar 
eu nu sînt întru totul mulțumit de mine. Deși 
am 23 de ani am o fire timidă, nesociabilă. 
Prima impresie pe care o fac cuiva e aceea a 
unui înfumurat. Dar nu este deloc așa. Proba
bil că las o asemenea impresie și, de aceea, îi 
invidiez pe colegii mei care știu să se facă a- 
greabili. Vreau să devin sociabil, fără să jig
nesc, fără să fiu vulgar, dar încă nu știu cum".

SOCIETATE ?
Foto : I. CUGU

CE PĂRERE AU
Un gest, o faptă, care pun 

sub semnul întrebării civili- 
tatea unui om, sînt reproba
te de cei din jur, cu sau 
fără arătarea obrazului, de 
replica: „e o chestiune de 
bun simț". Expresie sinte
tică a unui lung proces de 
evoluție pe scara civiliza
ției, ea desenează un larg 
sistem de norme și atribu
ții sociale ale membrilor 
unei colectivități. Departe 
de a fi o convenție, siste
mul este un larg proces de 
autocunoaștere, dar și de 
generozitate, de altruism 
proprii condiției umane, 
întinse pe un bogat regi
stru social, de la cele mai 
elementare norme de con
duită morală în societate 
și. pînă Ia cele mai grave 
responsabilități ale indivi
dului în fața colectivității, 
normele acestui sistem cu
nosc o dinamică proprie 
oricăror legi sociale. Dacă 
multe din preceptele codu
rilor de maniere elegante 
produc zîmbetul, nu-i mai 
puțin adevărat că necesi
tatea codificării lor este 
actuală. Efectuînd primul 
raid din ancheta noastră 
in localurile publice, des
chidem o amplă dezbatere 
asupra actualității proble
mei. Vă invităm nu nu
mai să ne urmăriți în a- 
reasfă anchetă, dar să ne 

scrieți și opiniile dv. des
pre faptele înserate. Sînt 
ele compatibile cu oame
nii civilizației noastre mo
derne ?

Barul și moda
La barurile din centrul Capi

talei ne-a insolit ca invitat al 
nostru cunoscutul actor Tudo- 
rel Popa. Intrăm la Tic-Tac. Un 
bar decorat modern, in linii și 
tonuri cromatice care creează 
o atmosferă destinsă, intirriă. 
La mese, multi tineri, unii sor
bind in tăcere cafeaua, alții 
discutînd aprins. Ne oprim lin
gă o masă. Pe peretele de lin
gă ea, cineva și-a lăsat, cu 
multă încăpătinare, urmele scri
jelate ale numelui lui și ale... 
prietenelor. Am mai văzut pe 
copaci, pe bănci, asemenea... 
manifestări de „personalitate", 
dar pe pereții unul bar I

Pe scaunele inalte, două ti
nere iși leagănă neglijent pi
cioarele dezgolite pină... mult 
mai sus de genunchi.

— Moda... încearcă să le 
„scuze" ironic, Tudorel Popa. 
.Ceea ce uită aceste tinere este 
însă că decenta a fost întot
deauna Ia modă, indiferent de 
lungimea fustelor... E inestetic, 
și mă îndoiesc că bărbații că
rora aceste fete doresc să le 
placă, ar putea avea altă pă
rere... Știu, sînt exagerări ale 
modernismului, dar In societa

te trebuie totdeauna să ținem 
seama de o bună cuviință, de 
o corectitudine a întregii noas
tre ținute care să le placă tu
turor...

Ni se pare, uneori, că ailin- 
du-ne lntr-un local public, tre
buie neapărat să ne conformăm 
unor „reguli" care, după multi 
dintre noi, constituie atribute
le civilizației... Urmărim un 
grup de tineri, băieți și fete, 
care s-au irîntit „distins" pe 
scaune, fumează țigară de la 
țigară, lmpingind cu picioarele 
mucurile stinse (pe scaune sau 
în talpa pantofului l). O fată 
și-a rezemat capul de umărul 
unui coleg, gest care ne-ar ii 
putut părea tandru In oricare 
alt loc...

Zîmbetul ironic al artistului 
Tudorel Popa fine loc de co
mentariu In lata gestului fnde- 
cent: non-conformismul tinere
ții are și el limtte, cuprinse In- 
tre bunul simt Și respectul pen 
tru cei din jur...

Simbătă aceea cînd 
Natalia se ducea la 

primul ei bal
Ai lăsat deoparte, netermi

nată cartea, și vrei să devii 
pentru citeva ore o eroină ade
vărată. Ai pus pe tine rochia 
aceea nouă pregătită pentru 
mari solemnități, (rochia prin- 
cesse nu se mai poartă d» 

mult, e modernă acum rochia 
strimtă și puțin peste genunchi), 
pantofii albi cu tocuri înalte 
te fac mai suplă, !fi subliniază

Actorul TUDOREL POPA
Maestrul de balet 

THEODOR VASILESCU

liniile prelungi de adolescentă, 
te mai privești odată in apele 
de cristal ale oglinzii și o dată 
cu satisfacția că arăți bine o 
neliniște se și insinuează : Te 

vel bucura, oare, de atenția to
varășilor de distracție ? Toale
ta ta va găsi aici prețuire ? 
Vom urmări cu ochii tăi ușori 

aburiți de nostalgia ultimei lec
turi primul tău bal. Nu știi 
unde să mergi ? Te Însoțim noi.

tn vecinătatea zonei verzi a 
Cișmigiului se află strada Zalo-

FETE „MODERNE" 

mlt, cunoscută de mal tot! 
bucureștenii prin Casa de cul
tură. Și, mai ales, prin balurile 
găzduite obișnuit, la stirșit de 
săptămină, în saloanele sale, 
Grupul de tineri din fața noas
tră merg tot la bai, la balul de 
simbătă seara de ia Zalomit. 
Nu te neliniști, vei arăta ca o 
prințesă. Căci la Casa de cul
tură de la Zalomit poți intra la 
dans șl In sandale de plajă, 
poți apare și In salopeta cu 
care ai muncit peste zi... Dacă-i 
bal, bal să fie I Ești nedume
rită ?

Vom Întreba noi pentru tine.
La intrarea în Casa de cultu

ră un tovarăș controlează bile
tele.

— La ținuta vestimentară a 

tinerilor nu vă uitați T Pot fi 
imbrăcați oricum ?

Dă din umeri. Răspunsul nu 
Intră In atribuțiile lui. Dar să-ți 
facem cunoștință cu partenerii 
tăi.

— Am intrat din tntimplare 
—ne spune muncitorul D. N„ 
de la Fabrica de panificație 
și morărit „Spicul". Cînd îmi 
propun dinainte să vin la dans 
mă Îmbrac mai bine, cu cos
tum, cu cravată...

In sală se mai ailă cel puțin 
50 de tineri fără cravată, cu 
cămașa descheiată chiar mai 
mult decit permite decența.

— Nouă, tinerilor, ne spune 
studentul P. R. — nu ne place 
să umblăm Încorsetați. In locul 
manierelor elegante preferăm 
franchețea virstei noastre.

— Poate că are Intr-un fel 
dreptate — ne spune invitatul 
nostru la acest raid, tovarășul 
Theodor Vasilescu, instructor 
artistic al Ansamblului U.T.C. 
Tineretul are acum o mai 
accentuată Înclinație spre 
franchețe, refuzind formele 
consacrate de conveniență. Dar 
sînt și manifestări care contra
vin bunei cuviințe elementare, 
izvorlte cei mai adesea din lip
sa de educație, din necunoaște
rea unor norme sociale, general 
valabile. Să privim puțin. 
Uitindu-te la tinerele Îmbră
cate pestriț, care vin In 
sală fără să-și iacă nici un fel 
de „problemă" privind ținuta, 
ai clar senzafia că-n familie, în 
școală, ie-a fost trecută cu ve
derea o pregătire deosebit de 
necesară, care (ine realmente 
de reguli elementare ale civili
zației. Altfel nu se explică de 
ce vin la dans cu... sandale de 
stradă, chiar neglijent Îmbrăca

te, cu Îmbrăcăminte din piese 
care nu se asortează.

— Nu m-am gindit niciodată 
că Ia o rochie de lame trebuie 
să port un anume fel de pantof 
sau de poșetă — se scuză tină- 
ra I. P. de la C.F.R. Chitila.

— Ne uităm foarte rar prin 
jurnalele de modă, adaugă țe- 
sătoarea V. I. de la „Suveica". 
Ne îmbrăcăm cum ni se pare 
nouă că e frumos și modern.

Citiva tineri din sală dansau 
finind in colțul gurii sau în 
virful degetelor, țigara, cu toa
te că ușile spre terasă erau 
larg deschise..... Educafia" lor,
se pare, Ie permite orice.

— Dar ce, am venit aici să 
mă port cum imi dictează alții ? 
Fac ce vreau, am venit doar să 
mă distrez... ripostează S. N„ 
tehnician la „Autobuzul".

— Observați că grosolănia e 
soră bună cu aroganța, ne sfă
tuiește să menționăm însoțito
rul nostru. Nu degeaba se spu
ne că „șlefuirea" în purtări 11 
face pe om mai sensibil, mal 
receptiv la ideile bune venite 
din afară, de la cei cu mai 
multă experiență. Folosind o 
imagine aș zice că praiul ne
șters de pe bocancii unora tre
buie să-l caufi și-n mintea iul: 
cu siguranță s-a depus și acolo.

★
Prin fumul albicios de țigară, 

tluide serpentine și sugestii de 
confetii, imginea Natașei s-a 
retras tăcută in paginile ador
mite ale cărții. A devenit de
modată iata aceea care purta 
în Întreaga ei înfățișare imagi
nea purității, cea de Ia primul 
ei bal de simbătă seara ? Dacă 
manierele la modă in adoles
centa ei au devenit învechite, 
ce punem în Ioc ?
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Vorbind de istoria literară
— pentru că încercarea de a 
deosebi relația ce se creează 
între clasicii unei literaturi și 
generația „vie", creatoare, a ei 
e totdeauna o cercetare de is
torie literară, adeseori cea 
mai captivantă din întreg do
meniul acestei cercetări, altfel 
atît de vast — se poate obser
va că valorile unei literaturi, 
odată consacrate de gustul 
unui deceniu sau al unui secol 
și de timp, nu rămîn fixate 
odată pentru totdeauna în a- 
celeași cifre valorice, dacă ne 
putem exprima astfel. Proce
sul influenței, în aria culturii, 
nu curge totdeauna numai în- 
tr-un singur sens, profilul spi
ritual al unui popor nu se 
construiește univoc, ca o pre
siune dominantă, înțepenită 
în prestigioase atitudini ce de
termină apoi infailibil valorile 
ce se succed în creația mai 
nouă, modernă sau contempo
rană. Se înțelege de la sine că 
marii creatori ai unui popor 
exercită o influență căreia nici 
nu e bine să te sustragi și iată 
„tiparul11 poetic al lui Emines
cu acționează cu o netă supe
rioritate în selecția valorilor 
noastre moderne, întrecînd cu 
mult pe cel al lui Macedonski
— ca să luăm două viziuni 

consacrate și dominante, opo
zante in același timp ; sau, ca 
să dăm un exemplu și din 
cîmpul prozei — domeniu mai 
familiar mie — „tiparul" lui 
Rebreanu, ai prozei și al vi
ziunii sale artistice, este pre
ponderent, de o greutate spe
cifică mai mare, decît cel al 
lui Camil Petrescu sau H. P. 
Bengescu care reprezintă la 
noi prozatorii „intelectuali", 
adică pe cei care au aplicat o 
tehnică și viziune modernă 
asupra materiei epice, spre 
deosebire — și chiar într-o 
opoziție structurală (bineînțe
les neantagonică) cu viziunea 
mai „clasică", tolstoiană, a lui 
Rebreanu.

Pentru că am amintit no
țiunea de „structură" (o no
țiune tot mai des întrebuin
țată azi și care e amenințată, 
ca orice cuvînt ce începe să 
traverseze domenii tot mai di
verse, să facă „carieră" adi
că să sufere și accepții tot mai 
diferite, uneori chiar eronate) 
aș vrea să amintesc că acest 
tip de „opoziție structurală" 
de care vorbeam e o opoziție 
fericită, pentru evoluția unei 
literaturi, chiar atunci cînd 
ea pare altfel — bineînțeles 
doar pentru un observator mai 
grăbit, mai superficial — acest 

proces e unul din motoarele 
dezvoltării culturii și atunci 
cînd ea se instalează, sub ex
presia unor termeni opuși, dia
lectic opuși, vii, activi, viito
rul creației literare poate fi 
întrezărit sub auspicii promi
țătoare. Deși, tocmai acești 
„termeni" ai opoziției, se află 
foarte arareori într-un echili
bru de forțe, în poziții sime
trice, egale ; cel mai adeseori, 
unul din ei e mereu cel în
vingător, puternic, „influent" 
și trebuie să treacă un anume 
„timp cultural" ce uneori ia 
forma concretă a unei gene
rații sau mai multor generații 
apropiate, ca celălalt „termen" 
să treacă pe locul celui activ, 
primordial, ca o revanșă, ca un 
tip de revanșă necesară, isto
rică, și astfel se poate vorbi 
în istoria literară de școli cla
sice sau romantice.

Revenind însă la ideea ini
țială, sau chiar la titlul acestui 
articol, și întrebîndu-ne „de 
ce îi stimăm pe înaintașii 
noștri în cultură" încercînd 
bineînțeles să ocolim răspun
sul comod, turistic, am putea 
afirma că, așa cum clasicii u- 
nei literaturi „acționează" ne
încetat asupra secolelor mai 
recente, asupra valorilor și 
gusturilor lor, tot astfel și „e

pigonii" au posibilitatea de a 
„interveni" în profilul spiri
tual al unei anumite părți din 
istoria, din „memoria" cultu
rală a unui popor, de a modi
fica uneori chiar acest relief 
spiritual și această forță se 
manifestă adeseori tocmai sub 
ceea ce înțelegem prin expre
sia de stimă. Stima, cînd ea e 
sinceră, profundă și lucidă, e 
totdeauna și un act de selecție, 
de opțiune și fiecare nouă ge
nerație în planul acestui pro
ces atît de complicat ce poartă 
numele de ..literatură" are 
dreptul la stimă, la o anumită 
preferință, chiar la un anumit 
tip de preferință valorică, 
chiar cînd această alegere, 
preferință, poate părea pentru 
un moment dat paradoxală.

Dintr-un tezaur cultural, 
dintr-o „bibliotecă", o genera
ție mai recentă — cea care in
tră la rîndul ei în focarul ac
tiv al creației — are dreptul 
să-și aleagă „titlurile" prefe
rate, adică să opereze după 
criteriul propriului ei gust — 
și gustul unei individualități 
sau al alteia poate fi eronat, 
caduc, niciodată însă și gustul 
unei generații întregi, a unei 
serii creatoare de viziune ar
tistică omogenă — și astfel să 
se impună și în acest fel să-și 
impună personalitatea, dife
rența specifică și existența li
terară, în cele din urmă. Pen
tru că însăși creația literară a 
unei generații noi, să zicem, 
nu e decît tot un act de stimă, 
în definitiv, un act de stimă 
activă adică, de cristalizare a 
unui anumit temperament, 
modalitate sau viziune artisti
că și astfel de înseriere, mai 
mult sau mai puțin lucidă, cu 
acele temperamente sau vi
ziuni literare de dinainte, deja 
consacrate de memoria pioasă 

Adrian Păunescu

a unui întreg popor. în acest 
fel se legitimează o generație 
sau un grup de generații, so- 
lidarizîndu-se cu un arc sau 
altul din istoria sa specifică ce 
i-a premers și, în acest fel, se 
legitimează, aș zice, chiar și 
acele arcuri din istorie care 
păreau consacrate odată pen
tru totdeauna.

Eminescu este cel mai mare 
poet român, mai mult decît 
atît, el este legenda poeziei 
noastre, mitul viu al ei, atît 
de hieratic și simbolic încît, 
într-un secol întreg de la 
existența sa poetică — se îm
plinește anul acesta centena
rul primei sale poezii publica
te „La moartea lui Aron 
Pumnul" — foarte puțini, ex
trem de puțini artiști plastici 
au îndrăznit să se apropie de 
reprezentarea sa concretă, în 
bronz, de parcă o teamă nelă
murită le-ar fi stînjenit bra
țul atunci cînd ar fi trebuit să 
toarne bronzul invizibil dar 
atît de dur al legendei sale 
românești. în bronzul — me
tal, cu o duritate mai conven
țională și iată cum acest me
tal atît de faimos, „aere pe
reni", se intimidează în fața 
ideii învingătoare și constitui
te ; cu toate acestea însă, Emi
nescu, cu fiecare generație au
tentică de poeți ce scriu în 
limba care păstrează și for
mal, lingvistic, urmele geniu
lui său, este supus la rîndu-1, 
ritmic, ca unui fel de plebis
cit suav și cîte generații poe
tice s-au scurs de la moartea 
sa, tot atîtea mari, unanime 
victorii s-au celebrat în cin
stea lui. Soclul acelei statui a 
lui Eminescu, acea statuie pe 
care ne pregătim în sfîrșit să 
i-o ridicăm, va semăna cu un 
arbore, cu un copac vechi în
cărcat de istorie și victorii, și 

acest soclu va fi constituit din 
multe, invizibile, cercuri suc
cesive, ce aici vor fi semnul 
nu al vîrstei lui, ci al genera
țiilor care sprijină acea figu
ră augustă, acel profil ce do
mină de la început și apoi do
mină, învinge mereu, de fie
care dată, și istoria sa în timp 
e un șir de victorii tăcute șl 
totale.

Iată deci, Eminescu e mereu 
stimat pentru că toți poeții ce 
au scris după el, chiar și cei 
mari, cei care tindeau să-1 
ajungă și care au ajuns ei în
șiși la expresii profund perso
nale (creatori ei înșiși de școli 
de gîndire poetică) nu s-au 
putut desprinde complet de 
amprenta sa, și aceasta e. in
discutabil, un semn al stimei 
în sensul mai profund al a- 
cestui cuvînt.

De ce îi stimăm deci pe îna
intașii noștri ? Pentru că ei 
ne legitimează mereu — în
tr-un proces reciproc, pro
fund, de influență — pentru 
că in umbra lor maiestuoasă și 
virilă noi ne găsim echilibrul 
și: de ce îi iubim ? Pentru că, 
în același timp — și aici e un 
timp al iubirii, neconvențio- 
nal și straniu — noi le dăm 
într-un fel viață Lor, noi îi 
înviem în iubirea noastră, a- 
legîndu-i mereu, disputîndu-i 
mereu, confruntîndu-i fără 
oboseală — și, trebuie să o 
spunem, ei sînt cei neobosiți 
aici, nu noi, ei sînt cei care 
se dispută mereu în noi, ro
manticul Macedonski, clasicul 
Ion Barbu, analistul Camil 
Petrescu, descriptivul Sado- 
veanu. Cînd învingem „noi, 
noi epigonii" înving Ei, sau o 
parte din ei, cînd învinge 
structura romantică învinge 
Bacovia sau tînărul Emines
cu sau Heliade.

£

Mihai Eminescu — sculptură

VITALITATE
O, căpătîiul meu duios, copilăria mea, 
Izbucnitoare aripile și apoi 
vitalitatea veșnică pe care nu contenesc s-o 

laud 
în mine domnitoare, și în noi.

Scot capul prin spărtura de frunze a lui iulie 
și-n fructe ochii mi-i îngrop,
bărbat pe limpedea cîmpie dunăreană 
crescut in ceață primă a ultimului snop.

Trăiesc aici, născut, aici, visat aici, 
aceasta este țara mea, iubirea mea,

și pentr-un călăreț din paradisul frunții mele 
îmi șade pălăria pe frunte ca o șa.

Vitalitate, neam stelar de singe, 
vitalitate, suflet al lui Bălcescu sfînt, 
rotește-ne deasupra rădăcinii noastre, 
rămîi în firea noastră, in caldul ei pămînt.

Cinci jiuri și cinci murășuri și cinci 
șireturi și cinci crișuri să ne lege 
vitalitatea, ca un cor de mîini, de țara 

noastră 
de singe, de iubire și de lege.

CHII PREZENTULU I

Gi
FILMUL
ISTORIC

Ca să devină un bun universal, ca să trezeas
că interesul altora, cinematografia unei țări tre
buie, cred, să spună ceva deosebit — tematic și 
stilistic — să îmbogățească astfel orizontul de 
Cunoaștere a omenirii. Aceasta nu se poate face 
mai firesc decît înfățișînd felul de a fi al po
porului care o creează.

Problema specificului național, în sensul ori
ginalității cinematografiei noastre, impune — în 
afara multiplelor discuții care se poartă în pre
să — și apariția unei lucrări mai ample despre 
caracterul nostru național.

Adevăratele particularități ale caracterului na
țional românesc trebuie căutate de către ci
neaști în creațiile spirituale ale poporului ■nos
tru și nu în produse de artizanat. Fenomenul ro
mânesc nu stă în căciulă .opinci, chimir bătut 
în ținte, iie înflorată sau narcise cum cred unii 
realizatori (a se vedea ultima ecranizare după 
Sadoveanu); de asemenea, nici filmele de un 
aspect prea particular local (Merii sălbatici. Să
rutul, de pildă) nu pot aspira la universalitate! 
Fără o reală originalitate națională nici o cine
matografie — la fel de altfel ca și literatura, 
plastica și celelalte domenii ale artei — nu are 
șansa (dacă aceasta poate fi numită așa) să in
tereseze lumea întreagă. Mihai Ralea observa 
în articolul său „Etnic și estetic" că un scrii

tor mare intră, prin poporul său, în relație cu 
toată umanitatea. La fel și un mare cineast. 
Eisenstein, Chaplin, Ford, De Sica, Rene Clair 
sînt doar cîteva exemple.

Pentru cinematografia noastră nouă cred că 
specificitatea națională constituie — în primul 
r':nd — o problemă a realismului. Fără o lume 
localizată — așa cum, din păcate, se întîmplă în 
■Casa mult visată, în Dragoste la zero grade, 
în Post restant etc., etc., — fără personaje 
care să aparțină unei ambianțe determinate — 
Șah la rege etc. — fără o optică proprie in sen
sul ei larg social — Sărutul, Camera albă, Me
rii sălbatici — aceasta nu este posibilă.

Trecutul exercită o acțiune esențială în con
turarea particularităților naționale și orientarea 
studioului nostru în a turna filme inspirate din 
trecutul istoric este cît se poate de lăudabilă. 
Mai ales că cele — foarte puține — de pînă acum 
s-au bucurat de un real succes în țară și în 
străinătate (Tudor, Pădurea spînzuraților, mai 
recent Răscoala, Haiducii). Un popor se distinge 
prin firea lui de altele tocmai pentru că are o 
istorie a sa, care i-a modelat într-un fel sufle
tul. Să nu uităm însă că, o dată apărute, aceste 
trăsături psihice se manifestă și în actele pre
zentului cu o egală vigoare. Cinematografia 
noastră este deci chemată ca în spiritul pre
zentului să utilizeze tezaurul istoriei naționale.

Socialismul este legat intim de viitor, de pro
gresul științei moderne, de civilizație. Filmele 
noastre n-au cum să aducă nota distinctivă și 
originală a ethos-ului românesc, astăzi, în lume 
fără a-l confrunta cu problematica vie, actuală, 
a acesteia. Falsele progleme pe care unele din 
filmele noastre le ridică nu pot decît să dău
neze afirmării specificului național. Vreau să 
fiu bine înțeles : socotesc că marile preocupări 
contemporane ale omenirii sînt și ale noastre. 
Ele capătă însă în altă parte răspunsuri inac
ceptabile pentru noi.

A le lua în discuție din punctul nostru de 
vedere este mijlocul cel mai sigur pentru obți
nerea unui echilibru între particularitățile spe
cificului național și atributele universalității. 
Este poate ceea ce a făcut mai de mult Victor 
Iliu în filmul Moara cu noroc și, mai curînd, 
în Comoara de la Vadul Vechi ; este poate ceea 
ce a încercat să facă și ceea ce a izbutit, par
țial, Lucian Pintilie în prea puțin apreciatul 
Duminică la ora 6. Iar premiul de la Mar del 
Plata primit de acesta din urmă demonstrează 
că numai confruntîndu-se pe o problematică a 
autenticelor frămîntări omenești — proprii epo
cii noastre — cinematografia românească poate 
să-și afirme originalitatea.

CORNEL TODEA

CEVA MAI 
i\ FAR..

Iubitorii de cărți par
curg adeseori drumuri 
însemnate în speranța 
găsirii unui exemplar 
căutat și adeseori aș
teptările lor sînt răsplă
tite. Ei nu vizitează însă 
numai librăriile ci și an
ticariatele.

Anticariatele cuprind 
de multe ori stocuri in
teresante de cărți justi
ficând interesul pe care 
vizitatorii îl arată a- 
cestor localuri speciali
zate în vînzarea de cărți 
vechi.

NOTE
Toată lumea privește, 

dar sînt mai puțini cei 
care-și fac din privit o pro
blemă, un mijloc de medi
tație sau de destindere ac
tivă uneori.

Abordată din unghiul 
mai intim al educației es
tetice, privirea ne desco
peră zone multiple ale re
alității, fațete nebănuite, a 
ști să te îmbogățești sufle
tește privind, conștient de 
actul creator al privirii, 
fiind apanajul omului ci
vilizat.

Privim la cinematografe, 
la teatre, la concerte, la 
spectacolele în aer liber, 
dar uităm cel mai adesea 
mediul familiar în care ne 
mișcăm zilnic.

Locul de muncă, drumul 
pe care-l parcurgem pînă 
acasă, străzile, parcurile, 
clădirile, propria noastră 
locuință, de la mobilă și 
pînă la florile puse-n pa
har, sînt tot aîtea prilejuri 
de a privi.

■Nu mai vorbesc de chi
purile oamenilor, de ges
tica lor, de felul în care 
umblă și se îmbracă, pri
virea capătă aici un dome
niu atît de vast, de nuan
țat, încît pentru a-l putea 
stăpîni îți este absolut ne
cesară o anumită vocație, 
un anume talent sau, în 
cazul cel mai sigur, o prac
tică îndelungată.

Privirea are un soi ciu
dat și inefabil de magnet, 
atrăgînd, selectînd geome
trii spațiale, întîmplări în 
mișcare, se asociază mires
melor, stărilor sufletești, 
gîndurilor în formare, ne 
antrenează toate simțurile, 
întreaga personalitate.

Michelangelo privea ore 
întregi alunecarea norilor, 
repetînd experiența primu
lui om ridicat pe verticală, 
îmbrățișînd de odată tot 
cerul cu privirea, și-n for
mele lui sculpturale se 
strecoară neliniștea con
centrată a privirii, sinoni
mă cu gîndirea.

Vorbim de cazurile ex
cepționale pentru a putea 
stabili mai ușor numitorul

ductiv, urbanistic, discipli
nează privirea, o obișnu
iește cu priveliștea com
plexă, larg stilizată.

Un muncitor dintr-o uzi
nă mai veche, îmi povestea 
o întîmplare fără pretenții, 
notabilă pentru caracterul 
ei didactic. Plafonul de ar
mătură metalică al halei 
unde lucra fusese vopsit 
de cîteva zile cu miniu, cu
loare foarte puternică și

A ȘTI SÂ
PRIVEȘTI

de Grigore Hagiu

comun, sensul general spre 
care trebuie să tindem.

O bună parte din viața 
noastră se desfășoară, se 
consumă privind, și a o 
neglija, deliberat sau nu, 
invocînd alte activități, 
presupuse majore, înseam
nă a ne lipsi de o dimen
siune umană.

Luptăm, printre altele, 
în societatea noastră fun
damental nouă, de netă e- 
sență umanitară, și pentru 
desalienarea privirii, pen
tru scoaterea ei din meca
nic, urmărindu-i consecin
țele practice.

Mediul industrial pro-

luminoasă, împrospătînd 
lumina zilei filtrată prin 
geamuri, și-n tot acest 
timp el se simțise mai des
tins, mai odihnit în orele 
de lucru, fără să-și dea 
seama decît tîrziu cărui 
fapt datora această stare.

Folosirea culorii drept 
mijloc de complacere cu 
ambianța înconjurătoare a 
devenit de mult, în cazurile 
noilor construcții, o com
ponentă importantă, scopul 
ei vizual fiind prețuit la 
justa valoare.

Invățînd să privești, te a- 
propii mai ușor de lucruri 
te împrietenești cu ele.

La Uzinele de tractoare 
din Brașov am văzut un a- 
gregat special de perforare 
a arborilor bloc motor, la 
Uzinele „Vulcan" din Capi
tală un altul, bătînd la cald 
capacele imenselor rezer
voare de gaz metan, și 
frumusețea, precizia lor de 
execuție, scutind excesele 
de energie nervoasă ome
nească de prisos, m-au 
fascinat. Ori de cîte ori am 
ocazia să revin în locurile 
amintite, trec să le văd, 
măcar pentru o clipă.

Nevoia de a privi se 
transformă uneori brusc 
într-o imagine concretă, 
vizînd un anumit reper, pe 
care trebuie neapărat să-l 
contempli.

Cine nu a realizat, prin 
intermediul privirii, orașe 
unde i-ar conveni să locu
iască o vreme, peisaje prin 
care i-ar place să se plim
be, anumiți arbori ce-i a- 
mintesc de copilărie ?

Și cine nu are sădite în 
memorie o amiază de vară 
toridă pe timpuri, o noap
te la mare, un răsărit de 
soare în munți ? — legîn- 
du-se de ele, judecind lu
mea prin imaginea lor, de
venită oglindă statornică, 
măsură tuturor lucrurilor.

Gînditorul lui Rodin are 
ochii deschiși, între reali
tatea exterioară și lumea 
interioară se interpune, 
gravă în transparența ei, 
privirea, și imaginea, deve
nită clasică prin rigurozi
tate, convine spiritului 
nostru ager, iscoditor.

Știința de a privi este
„Mătrăguna1', noua premieră a Teatrului Național din Iași

Intre acestea o mare 
parte sînt de literatură 
română care iși are de
sigur iubitorii ei. Ceea 
ce surprinde insă în ma
joritatea anticariatelor 
este proasta expunere a 
cârtii românești în edi
ție veche. Intrăm în spa
țiosul anticariat din Pa
sajul Cretulescu. Fru
mos expuse in vitrine 
sînt cărfile de bibliogra- 
tie. La iei așezate la ve
dere cărți în franceză și 
italiană.

Nici produsele editu
rilor noastre nu sînt ne
glijate. Ca să consulii 
însâ raliul de carte ro
mânească de edifie ve
che trebuie să te ghe- 
boșezi, să te apleci a- 
proape în genunchi pen
tru ca sub streașină unei 
mese de etalare a căr
ților sâ afli un impor
tant număr de cărți e- 
dilate Ia noi in Iară de 
la 1870 și ceva încoace 
dinlre care unele merită 
toată atenția.

Aceeași situafie la an
ticariatul din b-duf Mu- 
gheru unde ctfrjile po
menite sînt puse într-un 
raft greu explorabil.

Anticariatul din apro
pierea Gării de Nord 
posedă și el un număr 
considerabil de cărți de 
literatură română în e- 
difie veche dar care a- 
flale în chiar spatele 
cuslodelui nu pol fi pur 
și simplu abordate de e- 
ventualii amatori. Or, 
aceste cărfi credem că 
ar merita o atenție deo
sebită, Nu s-ar putea 
oare găsi o modalitate 
de expunere care sa le 
favorizeze și să le pună 
mai la lndemlna cum
părătorilor t

V. M.
proprie omului
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PREMII
Comitetul de Stat pentru Cultură $1 Artă a atribuit pre

miile pe anul 1965 pentru cel mai bun spectacol cu o piesă 
originală de actualitate și pentru cea mai bună interpretare 
a unui erou contemporan din dramaturgia originală.

Premiul pentru cel mai bun spectacol cu o piesă originală 
de actualitate — în valoare de 20 000 lei — a fost atribuit 
colectivului care a realizat spectacolul cu piesa „Nu sînt tur
nul Eiffel" de Ecaterina Oproiu, la Teatrul de Stat din Pia
tra Neamț.

Premiul pentru cea mai bună interpretare a unui erou 
contemporan din dramaturgia originală a fost acordat acto
rilor : Eugenia Dragomirescu — lei 4 000, pentru rolul „Ea“ 
din spectacolul „Nu sînt turnul Eiffel" și Virgi! Ogășanu — 
lei 4 000, pentru rolul „El" din același spectacol.

(Agerpres)

ZILE DE
EMOȚIE

I
CÎNTEC STUDENȚESC

ÎN MUNȚI
După inaugurarea 

de acum cinci zile a 
sezonului estival stu
dențesc pe plaja de la 
Costinești, alte două 
„orașe ale vacanței" 
— Pîrîul Rece și Iz
vorul Mureșului — 
și-au deschis larg por
țile, primind ospita

liere primele contin
gente din cei aproa
pe 2 800 de studenți 
care își vor petrece 
o parte din vacanță 
la munte. Ieri, festivi
tățile de deschidere a 
taberelor studențești 
de munte au marcat

începatul unui șir do 
atrăgătoare și odih
nitoare activități :
excursii, întreceri
sportive, seri de dans 
ori concuisuri „Cine 
știe, cîștigă" pe teme 
culturale, turistice, au
diții muzicale ca >1 
multe altele.

De trei zile a început 
în întreaga țară exame
nul de admitere în învăță- 
mîntul profesional. Mii, zeci 
de mii de absolvenți ai școlii 
generale se prezintă la star
tul competiției animați de do
rința însușirii meseriei „celei 
mai frumoase" : fie construc
tor, strungar, frezor, matrițer, 
sau mecanic agricol. Iată-ne 
în aceste zile de mare emoție 
oaspeții cîtorva școli.

Grupul școlar de pe lîngă 
Uzinele „23 August". Printre 
cei peste 250 de candidați 
domnește o atmosferă febri
lă, caracteristică marilor eve
nimente. Chipuri îmbujorate 
intră sau ies din sala de e- 
xaminare.

— Este de subliniat pregăti
rea mult mai temeinică de 
care dau dovadă noii candi
dați, ne spune tovarășul ing. 
GHEORGHE TOMESCU, pre
ședintele comisiei de admite
re. Pot spune de pe acum că 
pe unii dintre ei îi vom întîl- 
ni cu siguranță printre cei mai 
buni elevi ai școlii.

La Grupul școlar poligrafic 
„Dimitrie Marinescu" ne-a în-

timpinat tOV. Ing DELIA 
NEAMȚU, președinta comisiei 
a doua :

— Au intrat în competiție 
aproape 600 de candidați. Re
marc în mod deosebit, pe lin
gă cunoștințe solide de mate
matică și română, o mai bună 
claritate în exprimare, conci- 
ziune și logică.

Aceeași atmosferă sărbăto
rească, aceleași cuvinte calde, 
la adresa candidaților am în- 
tîlnit și la Grupul școlar de 
pe lîngă Uzina „Vulcan", șl la 
Gt-upul școlar chimie, ca, de 
altfel, la toate școlile vizitate.

I. ANDREIȚĂ

încă puțin, și răspunsul la 
matematică se așterne pe ta
blă în tormule, ecuații, defi
niții. (Moment din timpul e- 
xamenulut oral ta Grupul 
Școlar de pe lingă Uzinele 

„23 August" din Capitală)
Foto : GH. CUCU

HI!

PREZINTĂ:

ECHIPELE 
FINALISTE 
LA C. M.

CHILE
Fotbalul chilian este mai puțin 

cunoscut în Europa decît cel ar
gentinian sau Uruguayan și ar fi 
fost și mai puțin dacă ultima ediție 
a campionatelor mondiale nu s-ar 
fi disputat în această țară și dacă 
această țară nu s-ar fi clasificat pe 
locul III.

In Anglia totul va fi altfel și 
Chile nu poate spera să realizeze 
performanța din 1962, chiar dacă 
fotbalul său este în general bun. 
în Europa vor putea fi urmăriți 
cîțiva jucători buni, căci valoarea 
lor nu este inferioară aceleia a 
unui jucător din Argentina sau U- 
ruguay. Trebuie citați fundașul 
Ayzaguirre, Fouilloux, inter de ori
gină franceză, Leonel Sanchez, pe 
care-1 cunoaștem ca extremă stin
gă și, în fine, Toro, care a jucat 
în Italia, la Modena.

ACTUALI T A T E A 7----- -

Miercuri dimineața 
a părăsit Capitala, 
îndreplindu-se spre 
Anglia, un grup de 
oameni de știință ro
mâni care urmează si 
participe la diferite 
manifestări Interna
tionale. Academicienii 
iorgu Iordan și Emit 
Petrovici vor repre
zenta tara la a 9-a 
ediție a Congresului 
de științe onomastice, 
de la Londra, iar Ni- 
colae Patraulea, mem
bru corespondent nl 
Academiei, va lua par
te la al 5-lea Simpo
zion international de 
dinamica gazelor ra
refiate. de In Oxford.

Totodată, Alexandru 
Balaban ți Victor Sa- 
hinl, membri cores
pondenți ai Acade
mici, și Margareta A- 
vram, șef de secție la 
Centrul de chimie or
ganică, vor participa 
la un simpozion inter
national de aromatici- 
taie, de la Sheffield.

Miercuri clupă- 
amiază au început 
la Bacău, lucrările 
Conferinței Uniunii 
sindicatelor din în
treprinderile econo
miei forestiere, i-V

la București cele ale 
Uniunilor clin uni
tățile sanitare, ’ din 
instituțiile adminis
trative de stat și 
sfaturi populare.

Participă delegați 
din întreaga tară re- 
prezentînd membrii 
de sindicat din ra
murile respective.

La uzina de prepa
rare a minereurilor 
din Deva a început să 
se fabrice un concen
trat de plumb și zinc. 
Prin prelucrarea aces
tuia, in uzinele chimi-

co-metalurglce se re
cuperează și se pun 
în valoare însemnate 
cantități de metale 
neferoase, care în tre
cut se pierdeau în 
procesul de prelucrare 
a metalelor.

La Constanta a lost 
data in func/iune o 
stafie modernă de eti- 
lare a benzinelor, cu o 
capacitate de 5 000 
m. c. în 24 de ore .

Pe lingă construcția 
slaliei propriu-zise, 
aici a mal fost clădit 
și lin grup social-sa- 
ni tar.

In scopul Îmbunătă
țirii condițiilor de 
manipulare a produ
selor petrolifere, în 
portul Constanta se 
lucrează in prezent la 
modernizarea stației 
de pompare existentă.

La invitația Con
siliului Central al 
Uniunii Generale a 
Sindicatelor din 
România a sosit în 
Capitală o delegație 
a Consiliului Cen
tral al Sindicatelor 
din R. P. Ungară, 
condusă de dr. Las-

zld Darvas, șef-ad- 
junct al secției de 
salarizare, care timp 
de 10 zile va efectua 
un schimb de ex
periență in proble
mele salarizării, în
trecerii socialiste și 
nivelului de trai.

Cooperativa „Arta 
Populară" din Brăi
la a Început produc
ția unei serii, de 7 
covoare orientale a- 
vind laturile de 7 
metri lățime și lun

gimea de 10 metri 
Primul covor cu o 
suprafață de 70 m.p., 
care are o densitate 
de 2 500 ochiuri pe 
metru pătrat, se lu
crează după modelul 
clasic persan denu
mit „ardebil" con
fecționat pentru pri
ma dată acum 427 
ani și se află expus 
la Muzeul „Elisa
beth* din Londra. 
(V. Moineagu).

Ultimele finisări la locomotiva Diesel hidraulică de 350 G.P. 
folosită in industria forestiera

COLIBA UNCHIULUI TOM
Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21). 

ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE :
Republica (orele 8,45; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Vic
toria (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18.30; 21), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
29.45) , Stadionul Dinamo (ora
20.30) .

DRAGOSTEA ESTE INTERZISA : 
Luceafărul (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21), Excelsior 
(orele 9,30; 12; 14,15; 16,30; 19; 
21,15), Melodia (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Doina
grădină (ora 20,15).

PREA T1RZ1U :
Capitol (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21), grădină (ora
20.45) , Feroviar (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Capitol gradină (ora 20,30).

CELE DOUĂ ORFELINE :
București (orele 8,30; 11; 13,30; 

16; 18,30; 21), Modern (orele 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
21,15), Arenele Libertății (orele
20.30) .

FANTOMAS:
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Grivița (orele 9; 
11,15; 13,45; 16, 18,30; 21),
Gloria — Aleea I.O.R. nr. 6 — 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Patinoarul 23 August 
(ora 20,30), Festival grădină 
(ora 20,30).

FAȚA PIERDUTA :
Lumina (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,30; 20,45), Cosmos
(orele 16; 18,15; 20,30).

FANFAN LA TULIPE :
Central (orele 9; 11,15; 13,30, 
15,45; 18,15; 20,45),

VANINA VANINI :
Union — 15,30; 18,15; 20,45).

PROGRAM PENTRU COPII i
Doina (ora 10).

SERBĂRILE GALANTE :
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,45), Popular (orele
15,30; 18; 20,45), Pacea (orele 
15,45; 18,15; 20,30).

ANGELICA, MARCHIZA ÎNGERI
LOR -.

Giuleștl (orele 10,30; 15,30; 18; 
20,30), Arta (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21), grădină
(ora 20,30), BucegI (orelo 8,30;

111 13,30; 16; 18,30; 21), grădi
nă (ora 20,30).

DUPĂ MINE, CANALII I 
Înfrățirea între popoare (orele 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

GHEPARDUL:
Dacia (orele 9—12,30 în conti
nuare ; 16; 19,45).

FIII „MARII URSOAICE" :
Buzești (orele 15,30; 18,30),
grădină (ora 20,30), Moșilor 
(orele 15; 17,30; 20), grădină
(ora 20,30).

CORĂBIILE LUNGI :
Unirea (orele 15,30; 18), grădi
nă (ora 20,30).

ACȚIUNEA ZIMBRUL t
Tomis (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18.45; 21), grădină (ora 
20,30). Aurora (orele 10; 12,15; 
15; 17,15; 19,30), grădină (ora 
20,30).

DRAGOSTEA ȘI MODA ;
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30), 
Miorița (orele 8,45; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21), Floreasca 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45).

CUM 5B REUȘEȘTE 1N DRA
GOSTE .-

Vitan (orele 16i 18,30).
EU S1NT CUBA :

Munca (orele 15; 17,45; 20,30), 
Volga (orele 9; 11,45; 14,45i
17,45i 20,15), Drumul Sării (0- 
rele 15; 17,45; 20,30).

MEXIC
B Tn sfîrșit Mexicul, o țară spe- 
B cialistă a campionatului mondial 
B mai ales pentru ușurința de a se 
■ califica în zona în care se găsește 
B și care a făcut-o să participe la 
K tonte campionatele mondiale în 

faza finală în afară de cele din 
1924 și din 1938.

Pasiunea pentru fotbal este foar
te mare și în continuă creștere în 
Mexic, unde acest joc este în pro
gres, cu ajutorul a numeroși jucă
tori argentinieni și brazilieni, în 
special atrași de condițiile bune ce 
li se oferă.

Mexicul nu vine în Anglia cu 
pretenția de a cîștiga titlul suprem 
ci în special pentru a obține cî- 
teva rezultate — surpriză, care să 
poată mulțumi publicul său și pre
sa, și care să permită jucătorilor 
de a se reîntoarce acasă în chip 
de eroi.

La toate edițiile campionatului la 
care au participat, mexicanii nu au 
cîștigat nici măcar o întîlnire : în 
Chile, împotriva Spaniei, cînd se 
bucurau deja pentru un rezultat 
egal, care ar fi lăsat o puternică 
impresie acasă, Peiro, în ultimul 
minut, a marcat golul înfrîngerii 
lor. Din această cauză, luptînd 
pentru Un rezultat cu orice preț, ei 
vor fi foarte greu de bătut în gru
pa lor.

Trebuie să ne așteptăm la o tac
tică defensivă, cu contraatacuri 
pentru a putea surprinde țările mai 
puternice. Dintre jucători îi vom 
vedea pe portarul Carbajal, 
care a jucat în ultimele trei 
campionate mondiale, un adevărat 
record ; antrenorul va fi tot Tre- 
llez, care are experiența din Chile.

R. P. D. 
] COREEANĂ

meci, prin Jocul colectiv, demn de 
o echipă europeană și prin fotba
liștii da valoare. Din 37 de întîl- 
niri internaționale, Coreea de Nord 
a pierdut numai două.

Tehnica individuală va uimi pe 
«pectatori deoarece fotbalul nord- 
coreean este de clasă, viu și inte
ligent; do asemenea, Jocul colectiv 
se îmbină de multe ori cu cel indi
vidual. Cel mai bun jucător al e- 
chipei R.P.D. Coreene se pare că 
este extrema stingă Kim-Seung, 
care a înscris 3 goluri Australiei 
în intîinirea din retur.

Da. R. P. D. Coreeană reprezintă 
un element de absolută curiozitate 
si cred că italienii, în grupa cărora 
Joacă, nu trebuie să subestimeze 
de la început această țară și să 
creadă că au în față un adversar 
comod pe care-1 pot învinge în 
ritmul unei simple întîlniri de an
trenament.

PE SCURT

Coreea de Nord reprezintă un e- 
lement de curiozitate și ne va per
mite să judecăm adevărata valoa
re a fotbalului asiatic, mai ales că
nu există dubii că această țară are 
cel mai bun fotbal al continentului.

Pescari pornind in zori în lar
gul mării

Coreea, popular^ a învins, una 
după alta, toate celelalte echipe a- 
siatice.

Pentru calificare la Londra a eli
minat fără frică Australia cu 6—1 
și 3—1, Aceste ultime două partide 
au avut loc în Cambodgia (țară 
neutră) pe cel mai frumos stadion 
din Asia, cel de la Pnom Penh. 
Echipa coreeană a uimit pe spec
tatorii neutri printre care condu
cătorii F.I.F.A., prezenți la acest

Terenul vă 
contrazice, 
tovarășe 

prim-seeretar
— Ptnă acum nimic.
Primul secretar al comite

tului raional al U.T.C. ne spu
nea : „au foarte bune rezul
tate în întărirea disciplinei în 
producție". Oare respectarea 
tehnologiei de lucru nu în
seamnă tot — și poate în pri
mul rînd — „disciplină în pro
ducție" ?

★
„Cea mai mare atenție am 

dat-o concursurilor pe mese
rii organizîndu-le periodic în 
fiecare secție și cursurilor de 
ridicare a calificării pe care 
le frecventează 103 tineri", ne 
spune responsabilul cu pro
ducția și calificarea din comi
tetul U.T.C. Fraza reproduce 
aproape identic ceea ce ni s-a 
spus și de către primul secre
tar al comitetului raional al 
U.T.C.

In secția de prelucrări me
canice ni se recomandă un 
număr de tineri cu care să 
stăm de vorbă (cu specifica
ția : sînt tineri care cunosc 
bine ce a organizat U.T.C. în 
această privință).

— Ați participat la con
cursul pe meserii ?

— Nu, n-am fost (Petru 
Brad-ea, strungar).

— Nici ca spectator ? !
— Nu. La noi în secție nici 

nu s-a ținut. Știu că este pla
nificat dar nu s-a organizat 
pînă acum (loan Ștef, sudor, 
membru în comitetul U.T.C.).

— Dvs. ?
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— Nici eu. Cînd trebuia să 

se țină concursul „pentru cel 
mai bun strungar" s-a între
rupt lumina în sală, s-a amî- 
nat peste trei săptămîni apoi... 
nu mai știu, (Iosif Vanciu, 
strungar).

A doua întrebare pusă tine
rilor a fost: Ce ați învățat în 
ultimul timp la cursurile de 
ridicare a calificării ?

— Am fost o singură daiă, 
la început...

— Apoi ?
— Nu mai m-am dus...
Cu excepția tovarășului Nl- 

colae lie, care a participat la 
un curs de 6 luni pentru con
trolori tehnici, toți ceilalți 
ne-au dat în esență același 
răspuns.

Revenim la comitetul U.T.C.: 
„Ne-am preocupat de înscrie
rea tinerilor la cursuri. Da, 
mai sînt și situații neprevăzu
te, unii tineri sînt transferați 
dintr-o secție în alta chiar în 
cursul unei luni, uneori cursu
rile coincid cu alte activități, 
n-am mai putut urmări...".

Tinerii cu care stătusem de 
vorbă nu făceau însă parte 
dintre aceste „situații nepre
văzute".

★
„Au o bună experiență în 

răspîndirea cărții tehnice în 
rîndul tinerilor" ni s-a spus la 
comitetul raional. Și, la prima 
vedere, așa este. „Comitetul 
U.T.C., ne informează Ioan 
Cadar, secretarul U.T.C. pe u- 
zină, a popularizat în perma
nență cărțile mai interesante, 
a prezentat recenzii, uneori 
s-a discutat în adunări gene
rale U.T.C. despre importanța 
studierii literaturii tehnice, au

fost întocmite liste cu cărțile 
pe meserii pe care le-am di
fuzat organizațiilor să le adu
că la cunoștința tinerilor... 
La întrebarea ; „Și cîți tineri 
citesc cărți tehnice, ni s-a 
răspuns cu mult firesc:

— 45.
Comparată cu numărul ti

nerilor din uzină, această ci
fră, care cuprinde și pe cei 
care au împrumutat fie și nu
mai o singură carte de la bi
blioteca tehnică ne dă urmă
torul raport: 1 la zece!
Nu este prea puțin față de 
„preocuparea permanentă" ?

★
O observație întemeiată fă

cută de tineri este și aceea ca 
din bibliotecă lipsesc cărțile 
noi. Chiar și acelea care sînt, 
se pierd in mulțimea lucrări
lor învechite, depășite. („Ce să 
facem, pentru casarea unei 
cărți ne trebuie negația scrisă 
de la 8 uzine cum că n-au ne
voie de acea lucrare. Am în
ceput să fac adrese..."). Să nu 
existe într-adevăr o altă re
zolvare pînă atunci ?

★
N-am stat prea mult la Uzi

na de utilaj miner și acest lu
cru ar putea să justifice întru 
cîtva părerea tovarășului prim 
secretar al comitetului raional 
U.T.C. că „prea ne-am grăbit 
să desprindem concluzii". Pre
cum s-a putut vedea nici n-am 
încercat acest lucru. N-am 
făcut nici o apreciere asupra 
activității organizației U.T.C. 
lăudate. Am notat doar aceste 
cîteva lucruri constatate. Ne 
exprimăm însă o nedumerire : 
aprecierea muncii unei orga
nizații o putem face numai

din rapoarte și informări ? Nu 
este oare firesc să cunoști și 
părerea tinerilor, să ai în ve
dere nu numai numărul ac
țiunilor ci să cercetezi și acele 
date care dau măsura eficien
ței uneia sau alteia din activi
tățile organizate ?

Sîntem curioși dacă răspun
sul pe care ni-l dăm noi la a- 
ceste întrebări coincide cu cel 
pe care-l așteptăm să ne so
sească de la Beiuș.

Cincinal — 
ziua 186 

cum ne spunea tovarășul 
Toma Ion, inginerul șef al 
Direcției de construcții și 
montaje a Sfatului popular 
al Capitalei — are ponde
rea cea mai mare în pla
nurile construcțiilor bucu- 
reștene, pe frontul căruia 
„atacă" în același timp 
trei întreprinderi ce însu
mează șapte șantiere.

Parcurgem grăbiți zona 
locuită a cartierului, tre- 
cîhd printre svelte blocuri 
turn și elegante blocuri cu 
fațade mozaicate. Ca un 
magnet ne atrag siluetele cu 
linie grafică ale macarale
lor care la fiecare ridicare 
adaugă Bucureștiului un 
nou perete, o fereastră sau 
un acoperiș. Sîntem de-a- 
cum în plin șantier, ce ne 
întîmpină cu obișnuita for
fotă. Viitoarea magistrală a 
noului microraion este deja 
prevăzută cu stîlpi și fire 
pentru troleibuzele ce vor

circula aici pentru viitorii lo
cuitori. Pătrundem mai depar
te, spre inima șantierului. Ur
măm panglica de beton a unui 
drum nou care șerpuiește pe 
„teritoriul" șantierului nr. 2 
al întreprinderii da construc
ții și montaj nr. 4. Faptul că 
un șantier nou are drumuri 
practicabile (la începutul anu
lui aici era încă un cîmp liber), 
reprezintă o notă bună la ca
pitolul organizare. De altfel 
mai tîrziu am aflat că în cele 
cîteva luni de primăvară o- 
dată cu începerea fundației la 
primele blocuri s-au executat 
în beton toate drumurile de
finitive, precum și instalații
le de apă, electrică, termofi- 
care și canalizare a cvarta
lului respectiv.

Primul contact cu oamenii 
acestui șantier, surpriză : Un 
om cu figura arsă de soare 
ne pare cunoscut.

— Ne-am întîlnit la Onești 1 
întrebăm noi.

— Sigur... dar și pe Magis
trala de la Nadeș !

— Atunci poate și la Bi- 
caz ?

— Da, dar și la termocentra
la de la Ovidiu...

Maistrul Grigore Ionescu 
este într-adevăr un veteran 
al șantierelor. El este unul 
dintre miile de constructori 
din țara noastră care își 
schimbă mereu locul de mun
că. După cîteva minute de a- 
mintiri comune trecem la pro
blemele șantierului.

— La noi se aplică metoda 
industrializării construcțiilor, 
metodă recomandată de di
rectivele celui de al IX-lea

Congres al partidului. Și în
tr-adevăr sistemul de lucru cu 
panouri prefabricate conferă 
o bună productivitate. Se 
montează 2 apartamente și 
jumătate în 24 de ore la o 
macara, adică un bloc în 20 
de zile.

O bună productivitate este 
condiția esențială a îndepli
nirii angajamentelor din în
trecerea socialistă. Aflăm că 
pînă la 23 August vor fi date 
în folosință 195 de apartamen
te. Cele 3 blocuri din apropie
re, deja în stadiu de finisare, 
ne sugerează seriozitatea cu 
care este privit angajamentul. 
Amănunte despre sistemul de 
lucru și noutățile arhitectoni
ce ni Ie oferă șeful șantieru
lui, inginerul Lucian Rădu- 
canu.

— Sistemul de lucru în pa
nouri prefabricate este conve
nabil. Ne permite un front 
larg de lucru. în afara blocu
rilor pe care le construim a- 
nul acesta însumînd 855 de 
apartamente, am început și 
pregătirile unor lucrări de 
fundație pentru anul viitor. 
Noi primim panourile de la 
„Progresul". Ele vin la exte
rior gata finisate cu plăcuțe 
mici de ceramică, cu mozaic 
din pietriș de rîu sau de ce
ramică ondulată. Nu mai ri
dicăm schele greoaie în jurul 
blocului; o simplă nacelă tra
să de scripeți va purta mun
citorul care va face doar ope
rația de spălare a fațadelor, 
în interior, datorită suprafe
țelor netede, tencuitorii au de 
asemenea puțin de lucru.

...Ne încheiem ziua tot la

mica construcție a comandan
tului. Aflăm că cele 6 maca
rale au lucrat ritmic și noul 
cartier al Capitalei a crescut 
pe verticala acestui punct — 
șantierul nr. 2 — cu încă 15 
apartamente.

De fapt, ziua s-a terminat 
în fața unei școli. Una din 
școlile noi ale cartierului. Nu
mai că școala aceasta, aflată 
la confluența zonei locuite cu 
zona șantierului are o semni
ficație cu totul deosebită. Este 
„Centrul școlar profesional de 
construcții montaj" al Sfatu
lui popular al Capitalei, care 
pregătește muncitori pentru 
toate profesiile șantierelor. 
Cîteva sute de tineri și tine
re între 16 și 18 ani așteptau 
cu emoție să intre la examenul 
de admitere. Chirescu An. 
ghel, fiul unui tractorist din
tr-o comună de lîngă Alexan
dria, Gheorghe G., Stan Ioa
na din raionul Zimnicea, sau 
Sîrbu Maria sînt numai cîți
va dintre cei care, doresc din 
suflet să devină betoniști, 
montori, zugravi sau insta
latori pe șantierele patriei. 
Primii lor ani de activitate 
în construcții vor coincide cu 
ultimii ani ai cincinalului.

Privește primii lor pași fă- 
cuți pe poarta școlii de con
structor cu o firească emo
ție : oare cite din cele 300 000 
de apartamente se vor ridica 
pînă în 1970, le vor construi 
acești tineri, care deprind aici 
tainele meserie ale măiestriei 
și priceperii ?

în inima cartierului Balta 
Albă am întîlnit, așadar, și 
prezentul și viitorul.

• întrunit la Londra, comi
tetul executiv al F.I.F.A. a 
stabilit miercuri ca turneul 
final al campionatului mondial 
de fotbal să se desfășoare în 
1974 în R.F. Germană. După 
cum se știe, ediția din 1970 a 
acestei competiții va avea loc 
în Mexic.

• Ultima etapă a campio
natului categoriei A de fotbal 
va avea loc duminică. în capi
tală, pe stadionul Republicii 
de la ora 15,45 se vor desfă
șura în cuplaj meciurile : 
Steaua—Dinamo Pitești și Di
namo București—Farul Con
stanța.

• CONSTANTA 6 (Ager
pres). Prin telefon : Aseară în 
sala sporturilor s-a disputat 
meciul internațional de box 
dintre echipele orașelor Con
stanta și Istanbul. Pugiliștii 
româi au obținut victoria cu 
scorul de 12—6.

• Pe ringul montat în in
cinta patinoarului artificial 
.,23 August" din Capitală s-au 
întîlnit aseară echipele de box 
Steaua București și TSK 
Berlin (R.D.G.). Scorul final 
12—8 pentru Steaua.

• Sala Dinamo din Capitală 
va găzdui vineri, sîmbătă și 
duminică finalele campiona
tului republican de gimnastică 
individual și pe echipe (mas
culin și feminin).

• Federația română de tenis, 
în colaborare cu I.E.B.C., or
ganizează în incinta Ștrandu
lui Tineretului un curs de ini
țiere de tenis de cîmp pentru 
copii și tineret între 7 și 18 
ani. Participanții la curs vor 
avea la dispoziție rachete și 
mingi. Tot la Ștrandul Tine
retului funcționează și un 
curs de înot rezervat copiilor 
între 5 și 14 ani.

Pentru ambele cursuri în
scrierile se primesc zilnic între 
orele 10—13 și 16—19 la Ștran
dul Tineretului.

• După consumarea a opt 
runde, în turneul internațio
nal feminin de șah de la Bu
dapesta, conduce maestra ro
mână, Elisabeta Polihroniade 
cu 6 puncte.

• Din cele 16 echipe finaliste 
au sosit în Anglia, 9 echipe : 
Uruguay, R.P.D. Coreeană, 
Mexic, Ungaria, Chile, Argen
tina, Bulgaria, Franța, U.R.S.S. 
Joi vor sosi echipele Braziliei. 
Spaniei și Italiei, iar vineri 
sînt așteptate formațiile Por
tugaliei, Elveției și R.F. Ger
mane. Fotbaliștii uruguayeni 
s-au antrenat 20 de minute pe 
stadionul Wembley, unde vor 
întîlni Anglia în „premiera" 
campionatului.

• Ieri în nocturnă la Utrecht 
echipa Rapid București a în
vins cu 2—0 (0—0), selecțio
nata feroviară a Olandei, ir. 
meci retur pentru campiona
tul european feroviar de fot
bal. Rapid s-a calificat pentru 
turul următor al competiției.

• La Oslo a 6-a ediție a 
meciului internațional de at
letism dintre echipele mascu
line ale Norvegiei și României 
a început aseară. După prima 
zi, scorul este de 60—16 puncte 
în favoarea atletilor români.
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Popoarele condamnă

Vietnam.

Avionul - pirat a fost doborît...

Demonstrații de protest îm
potriva intervenției S.U.A. în 
Vietnam au avut loc la Frank
furt pe Main, Stuttgart și în 
alte orașe din R.F.G.

S.U.A., Johnson, un 
protest împotriva 
S.U.A. în Vietnam, 

a fost anexată foto-

c

la Pekinromâne la Alger
a delegației
de activiști

P. C.Rai

La uzina de prelucrare a țițeiului din Angara

iugoslave

Malawy - republică

economiei

6. — Corespondentul 
trans-

Argentina. Forțele militare 
patrulind Ia Buenos Aires 
in fața Palatului preziden
țial în timpul recentelor 

evenimente

„este e-
După doi ani de la obținerea 

independenței, în noaptea de 
marți spre miercuri, statul a- 
frican Malawi a fost procla
mată republică în cadrul

agresiunea americană
în Vietnam cei zete“

în întreaga lume continuă demonstrațiile 
de protest, luările de atitudine ale opiniei 
publice împotriva noilor acțiuni agresive 
ale S.U.A. în

îu semn de protest împotri
va agresiunii S.U.A. în Viet
nam, la Amsterdam a avut loc 
în fața ambasadei americane 
o demonstrație a tineretului 
olandez. Purtînd panouri cu 
lozinci pe care scria „Liberta
te Vietnamului!", demonstran
ții s-au îndreptat apoi spre 
clădirea Ministerului de Ex
terne, unde au înmânat o scri
soare de protest în care ce
reau încetarea imediată a 
bombardamentelor americane 
asupra teritoriului R. D. Viet
nam.

Federația națională a studen
ților din Turcia a trimis pre
ședintelui 
mesaj de 
agresiunii 
La mesaj 
copia Declarației de indepen
dență proclamată în urmă cu 
190 de ani în S.U.A.

iu orașul Los Angeles se des
fășoară în prezent lucrările 
celei de a 58-a conferințe a- 
nuale a guvernatorilor din 
S.U.A. In fața clădirii unde 
se desfășoară lucrările confe
rinței au avut loc luni și marți 
demonstrații de protest împo
triva războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam.

Numeroșii manifestanți 
purtat pancarte pe care 
scris : „Încetați războiul
Vietnam", „Refuzăm să lup
tăm". Prin difuzoare erau 
scandate lozincile: „Puneți 
capăt războiului lui Johnson".

au 
era 
din

14 deputați ai Consiliului 
național chilian au dat pu
blicității o declarație de pro
test împotriva bombardamen
telor aviației americane asu
pra periferiilor orașului Ha
noi și portului Haifong și a 
intervenției americane în Viet
namul de sud. în declarație 
se subliniază că războiul dus de 
Statele Unite în Vietnam 
„violează în mod flagrant 
normele dreptului internațio
nal". Deputății au cerut în
cetarea imediată a acestui 
război și retragerea trupelor 
nord-americane de pe terito
riul vietnamez.

La Hamburg a avut loc o 
demonstrație a locuitorilor o- 
rașului și a studenților din 
localitate împotriva agresiunii 
americane în Vietnam. Pe nu
meroase panouri purtate de 
demonstranți erau scrise cu
vintele „Nici un om, nici o 
marcă pentru războiul din 
Vietnam ț“. Demonstranții au 
organizat un miting, după care 
s-au îndreptat spre Consulatul 
general al S.U.A. din Ham
burg.

Peste 500 de' studenți au or
ganizat în fața sediului ser
viciului de informații al S.U.A. 
din Calcutta o demonstrație 
de protest împotriva agresiu
nii americane în Vietnam și a 
bombardării orașelor Hanoi și 
Haifong.

Armata populară a R. D. 
Vietnam dă riposta meri
tată piraților aerieni ame
ricani. Iată. în fotografia 
noastră rămășițele unui 
avion american doborît re

cent la Thanh Hoa

Vizita delegației

hiar acum citeva zile cînd la 
Frankfurt avea loc reuniunea 
miniștrilor-adjuncți de fi
nanțe ai „celor zece" — prece
dată de întrunirea, Ia Roma, 
a miniștrilor de finanțe ai ță
rilor Pieței comune — rezer
vele monetare americane sufe
reau o nouă pierdere : 100 mi

lioane dolari. Imediat după terminarea 
convorbirilor amintite, un comunicat emis 
de către Banca Federală de Rezerve a 
S.U.A. anunța o nouă scădere de 86 mi
lioane dolari. Cu această cantitate pier
dută în cursul lunii mai, bilanțul primelor 
cinci luni ale anului in curs marchează o 
scurgere de aur în valoare de 224 mili
oane dolari. Cauza principală a acestor 
scăderi, apreciază comunicatul băncii a- 
mericane, o constituie cumpărarea auru
lui de către Franța.

Fără îndoială, faptul și-a pus amprenta 
asupra discuțiilor care au avut loc. In- 
trucit în trezoreria americană există as
tăzi aur în valoare de numai 13,580 mili
arde dolari, oficialitățile americane au pu
tut cu greu să lupte pentru apărarea po
zițiilor proprii.

La Roma ca și Ia Frankfurt pe ordinea de 
zi a fost înscrisă problema reformei siste
mului monetar internațional și a lichidită
ților monetare mondiale. La amîndouă 
întrunirile a fost vizibilă continuarea de
zacordului dintre Franța și S.U.A. La con
ferința din capitala Italiei, ministrul de 
finanțe al Franței, Michel Debre, a decla
rat : „Adoptarea de sisteme prin care să 
se creeze noi lichidități monetare interna
ționale este inutilă și ar putea fi chiar 
periculoasă atita timp cit persistă defici
tul balanței de plăți americane". Argumen
tația franceză se bazează pe date oficiale 
americane. Recent, cercuri financiare a- 
mericane apreciau că, pentru moment, a 
fost abandonată speranța în redresarea
balanței de plăți externe. Aprecierea se 
bazează, de bună seamă, pe planurile mi
litariste de continuare și intensificare a 
agresivului război din Vietnam. Potrivit 
datelor din primul trimestru, deficitul a- 
cestui an se va situa în preajma graniței 
a 2,5 miliarde dolari; jumătate din a- 
ceastă sumă se datorește cheltuielilor de 
război din Vietnam.

Vicepreședintele Pieței comune, Robert 
Marjolin, a făcut citeva propuneri care, 
după cum se pare, au reținut atenția „ce
lor șase". El a cerut ca nici un sistem de 
lichidități internaționale să nu fie adop
tat mai înainte ca deficitul american să 
fi fost lichidat timp de doi ani consecvent; 
în așteptarea acestui eveniment să nu se 
elaboreze nici un fel de sistem. Cu alte 
cuvinte, statele Pieței comune amină la 
„calendele grecești" căutarea unui nou 
sistem de lichidități întrucît. In proximii 
ani. nu este de așteptat nici un fel de li
chidare a deficitelor americane.

Rămine de văzut dacă — la reuniunea 
deschisă ieri, la Paris — adjuncții miniștri
lor de finanțe vor putea ajunge la un 
acord care să constituie apoi baza de 
discuții a miniștrilor de finanțe care ur
mează să se întîlnească la Haga, la sfir- 
șitul lunii iulie.

EUGEN PHOEBUS

„Proton - 3“
in Cosmos
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

Agenția T.A.S.S. transmite că, 
în conformitate cu programul 
de explorare a spațiului cos
mic, Ia 6 iulie, în Uniunea So
vietică a fost lansată stația 
cosmică științifică grea „Pro- 
ton-3". Stația „Proton-3“ a 
fost plasată pe o orbită cu a- 
pogeul de 630 km și perlgeul 
de 190 km. Perioada de revo
luție este de 92,5 minute. De- 
clinația orbitei este de 63,5 
grade.

Stația „Proton-3“ este înze
strată cu aparate speciale pen
tru continuarea cercetării 
complexe a razelor cosmice.

ALGER 6 — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : 
Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socia
liste România, condusă de 
Pompiliu Macovei, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, care, la invi
tația Partidului Frontul de 
Eliberare Națională și a guver
nului algerian, a participat la 
festivitățile prilejuite de săr
bătorirea celei de-a 4-a ani
versări a proclamării indepen
denței Algeriei, a fost primită 
miercuri do Houari Boume
dienne, președintele Consiliu
lui Național al Revoluției, pri
mul ministru al Algeriei.

Cu acest prilej a avut loc o

convorbire în cursul căreia au 
fost discutate probleme pri
vind relațiile dintre România 
și Algeria și perspectivele dez
voltării și lărgirii lor. Convor
birea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

în aceeași zi, delegația ro
mână a avut o întrevedere cu 
Cherif Belkassem, membru al 
Secretariatului executiv al 
Partidului Frontul de Elibe
rare Națională, și cu Ahmed 
Taleb, ministrul educației na
ționale.

în cursul după-amiezil, la 
sediul Radioteleviziunll alge
riene, delegația s-a întreținut 
cu Bachir Boumaza, ministrul 
algerian al informațiilor.

PEKIN 
Agerpres, I. Gălățeanu, 
mite: Miercuri a sosit la Pe
kin delegația de activiști al 
Partidului Comunist Român, 
condusă de Iov. Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.C.R.

La aeroport, membrii delega
ției au fost lntîmpinați de B<> 
I Bo, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, U Siu-ți, 
membru al C.C. al P. C. Chi
nez, și de alți activiști de par

romano- coreeana

După răspunsul francez

PHENIAN 6 (Agerpres). — 
Recent au avut loc la Phenian 
lucrările sesiunii a VII-a a 
Comisiei româno-coreene de 
colaborare tehnico-științifică.

Comisia a examinat activi
tatea tehnico-științifică desfă
șurată de la ultima sesiune și 
a aprobat programul de cola
borare pentru perioada urmă
toare.

Protocolul încheiat cu acest 
prilej a fost semnat din partea 
română de Popa Nicolae, am
basadorul Republicii Socialiste

România în R.P.D. Coreeană, 
președintele părții române, iar 
din partea coreeană de Ro 
The Săc, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planifi
cării, președintele părții 
reene a comisiei.

In timpul șederii sale, 
legația Română a vizitat 
treprinderi industriale și 
stituții culturale din R.P.D. 
Coreeană.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat intr-un spirit de prie
tenie și înțelegere deplină.

PARIS 6 (Agerpres). — 
Miercuri a avut loc o ședință 
a Consiliului de Miniștri fran
cez, condusă de președintele 
de Gaulle. Principala proble
mă dezbătută a fost, după 
«um relatează agenția France 
Presse, cea a staționării tru
pelor franceze în Germania 
occidentală. Ministrul de ex
terne, Couve de Murville, re- 
ferindu-se la schimbul de note 
între Paris și Bonn în legătu
ră cu această problemă, a ex-

pus conținutul comunicării 
primite din partea guvernu
lui vest-german la 30 iunie, în 
care se preconizează, printre 
altele, numirea unui delegat 
vest-german pe lingă trupele 
franceze staționate în Germa
nia occidentală,

într-o declarație făcută pre
sei la sfîrșitul ședinței de ca
binet, Yvon Bourges, secretar 
de stat pe lingă primul minis
tru pentru informații, a ară
tat, printre altele, că Franța

este gata să satisfacă dorința 
guvernului vest-german pri
vind menținerea trupelor 
franceze în R.F.G., fiind dis
pusă să discute „condițiile în 
care aceste trupe vor participa 
eventual la apărarea comună, 
dacă guvernul francez va ho
tărî că ele trebuie angajate". 
El a precizat însă că 
vident că Franța are în Ger
mania occidentală drepturi 
care sînt cunoscute și care de
curg din istorie".

Șantierele naval» spa
niole vor Începe con
struirea a cinci nave de 
război ultra-moderne. 
Ele vor fi construite sub 
licență americană și în
zestrate cu rachete. Wa
shingtonul a hotărit să 
remită Madridului ra
chete „Hawk". De pe a- 
cum soldați și ofițeri spa
niol! se antrenează In 
manevrarea acestor ra
chete, la școala specială 
din Huntsville (Alaba
ma). Toate acestea se 
desfășoară în cadrul a- 
corduiui „special" secret, 
semnat Ia începutul aces
tui an. Potrivit aceluiași 
acord, Statele Unite ur
mează. să „dăruiască" 
Spaniei un portavion, un 
crucișător echipat cu 
rachete și 23 de nave de 
debarcare de ultimul tip.

Generozitatea Wa
shingtonului are un sub
strat mult mai puțin se
cret decit „acordul se
cret" recent încheiat. Au
toritățile militare ameri-

cane vor să-șl asigure 
controlul total asupra 
întregii regiuni înconju
rătoare a bazei de la 
Rota. In virtutea acordu
rilor Încheiate cu Madri
dul, această bază este 
folosită de submarinele 
atomice americane înzes-

Aceste proiecte, legate 
de revendicarea Wa
shingtonului ca „zona 
Rota" să devină „zonă 
exteritorială" stau, după 
cum a devenit cunoscut 
din unele indiscreții ma
drilene, in centrul trata
tivelor americano-spa-

Madridul pretinde ca 
Statele Unite să exercite 
presiuni asupra Angliei 
pentru rezolvarea dispu
tei Gibraltarului în fa
voarea Spaniei.

In timp ce tirguielile 
din capitala americană 
continuă, din Spania, cu

riul bazei". în același 
timp, în apropierea bazei 
s-au desfășurat timp de 
cinci zile consecutiv de
monstrații la care au 
participat mai multe mii 
de oameni și in cadrul 
cărora s-a cerut evacua
rea bazei americane. O 
demonstrație cu același 
obiectiv s-a desfășurat 
vinerea trecută la Barce
lona. Fenomenul este cu 
atît mai simptomatic cu 
cit e bine cunoscută te
roarea polițienească din 
Spania.

Commonwealthului. Cu acest 
prilej, în capitala țării a a- 
vut loc o manifestație, iar pe 
stadionul orașului au fost or
ganizate tradiționalele dansuri 
ale triburilor negrilor din a- 
cest stat. La festivități au par
ticipat primul ministru Has
tings Banda, care a devenit 
și primul președinte al Repu
blicii Malawi, membri ai gu
vernului, delegații străine in
vitate să ia parte la sărbători
rea acestui eveniment.

La Blantyre, capitala țării, 
s-a anunțat că lucrările Par
lamentului republicii Malawi 
se vor deschide oficial azi, 
7 iulie.

BELGRAD 6 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : în zilele de 5 și 6 
iulie au avut loc ședințele 
Vece! pentru problemele eco
nomiei și Vecei Federale ale 
Skupștinei Federale, în ca
drul cărora a fost discutat și 
adoptat planul social de dez
voltare a R. S. F. Iugoslavia 
pe perioada 1966—1970. în ca
drul unei ședințe comune a 
celor două Vece, Petar Stam- 
bolici, președintele Vecei Exe
cutive Federale a prezentat o 
expunere. Potrivit planului, 
venitul național urmează să 
crească într-un ritm anual de 
7,5—8,5 la sută, producția in
dustrială cu 9—10 la sută. în 
aceeași perioadă, producția a- 
gricolă urmează să sporească 
cu 25 la sută.

trate cu rachete „Pola
ris". In împrejurările 
creșterii împotrivirii față 
de menținerea bazelor 
militare americane în 
Europa occidentală, Pen
tagonul ar dori să gă
sească „un loc mai si
gur" în Spania. S-a aliat, 
astfel, despre intenția a- 
mericană de a amenaja 
la Rota cel mai impor
tant depozit de rachete 
cu încărcătură nucleară.

niole, ce se desfășoară 
actualmente în capitala 
Statelor Unite. Potrivit 
unor surse militare ame
ricane citate de cores
pondentul din Washing
ton al Iui NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG „nego
ciatorii spanioli tin foar
te sus ștacheta cererilor". 
In afara revendicărilor 
privind suplimentarea 
considerabilă a livrărilor 
de armament modern,

toate asprimile cenzurii, 
au răzbătut unele știri 
semnificative. LE 
RO relevă că numai în 
prima jumătate a lunii 
iunie au fost semnalate 
aproape 20 de cazuri de 
„sabotaj" în incinta ba
zei de la Rota. Săptămî- 
na trecută autoritățile 
militare americane au a- 
nunțal că „renunță la 
orice servicii ale munci
torilor spanioli pe terito-

Spaniolii 
trăiască în 

RIGA- stocului nuclear

nu vor să 
vecinătatea 

ameri
can și a bazelor ameri
cane. Generalii americani 
In căutare de „locuri mai 
sigure" pentru bazele lor 
vor avea, probabil „sur
prize" neplăcute și pe 
teritoriul spaniol.

EM. RUCAR

PE 
SCURT
Ieri s-a deschis Ia Karlovy 

Vary cel de-al 11-lea Festival 
Internațional al filmului. La 
actuala ediție a Festivalului, 
participă 22 de țări. Delegația 
de cineaști români este condu
să de prof. dr. Mihnea Gheor
ghiu, vicepreședinte al Comi

tetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă. Cinematografia 
română va fi reprezentată la 
Festival de filmul „Procesul 
alb". Juriul Concursului este 
format din 11 cineaști. Din ju
riu face parte și regizorul ro
mân Liviu Ciulei.

Agenția China Nouă anunță că 
Ciu Tu-nan, președintele Comite
tului chinez pentru relații cultu
rale cu străinătatea, și Knezo Na- 
kajima, președintele Consiliului 
Asociației pentru schimburile cul
turale Japonia-China. au semnat 
Ia Pekin o declarație, cu privire

la schimburile culturale dintre
R. P. Chineză și Japonia,

Primul ministru francez, 
Georges Pompidou, însoțit de 
ministrul său de externe, Cou
ve de Murville, a sosit miercuri 
Ia prînz la Londra, într-o vi
zită oficială de trei zile.

într-o emisiune a postului de ra
dio Sanaa, difuzată ieri, s-a anun
țat că trupe britanice au atacat 
teritoriul Republicii Yemen într-o 
legiune în care de citeva zile se 
dă o bătălie de mare amploare

Intra forțele republicane și cela 
regaliste. Ministrul de externe al 
Republicii Yemen, s-a spus în 
cursul emisiunii, a anunțat că va 
trimite note de protest Consiliului 
de Securitate al O.N.U. și Secre
tariatului Ligii Arabe în legătură 
cu atacurile britanice.

La ambasadele Greciei și 
Turciei din Viena au început 
tratativele în jurul problemei 
cipriote, informează agențiile 
de presă.
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