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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

MICROENCICLOPEDIE

VIZITA TOVARĂȘUL!!! 

NICOLAE CEAUȘESCU 

IN REGIUNEA BURGAS

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXII, SERIA II, NR. 5355 6 PAGINI - 25 BANI SÎMBĂTÂ 6 AUGUST 1966

Reșița. Transport de minereu

Convorbiri între delegația 

Partidului Comunist Român 

și delegația Partidului 

Comunist din DanemarcaTn cursul zilei de vineri, 5 augtist, la Comitetul Central al P.C.R. au continuat convorbirile între delegația Partidului Comunist Român și delegația Partidului Comunist din Danemarca. Convorbirile
au decurs într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.în legătură cu schimbul de păreri care a avut loc, cele două delegații au hotarît să dea publicității un comunicat.

O întrebare pentru ingi
neri: l ÎNDE ÎNCEPE ȘI 
UNDE SE TERMINĂ 

SPECIALIZAREA ?

ARATURIDin datele centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii reiese că în întreaga țară au. fost arate, pîna la 4 august, peste 1 250 000 hectare, ceea ce reprezintă 45 la sută
DE VARĂdin terenurile prevăzute. Din această suprafață, circa450 000 hectare au fost pregătite pentru însămînțările de toamnă. (Agerpres)

OPINII DESPRE

1

Constanta Ioniță este desenatoa
re copistă la Institutul de proiec
tări miniere. O parte din proiectele 
realizate de specialiștii Institutului 
trec și prin nuna ei. Ea s-a re
marcat în mod deosebit ia opera
ția de multiplicare a proiectelor, 
realizîncl numai lucrări de calitate.Foto ! N, STELORIANDOCUMENTAȚIA TEHNICA

Am urmărit cu Interes articolele apărute pîna acum în „Scîn- teia tineretului “ despre perfecționarea calificării profesionale a inginerilor. Aș vrea, de aceea, legat de această problemă, să exprim cîteva opinii în legătură cu documentarea ftehnică, cu~rolul pe care-1 joiacă aceasta în pregătirea inginerului; în rezolvarea sarcinilor ce-i’stau în față.
Combinatul chimic Făgăraș 

dispune de o bună bază mate
rială pentru documentare. Bibli
oteca tehnică este dotată cu un 
număr de 20 000 volume, cu nu
meroase reviste și fotocopii. Nu
mai în anul trecut, au intrat în 
bibliotecă 306 volume și 220 ti
tluri de reviste tehnice' româ
nești și străine...Documentariștii combinatului — un inginer și 2 tehnicieni — triaza cu operativitate cărțile și revistele care ne sosesc, selecționează titlurile care ne interesează, semnalează în mod deosebit noutățile tehnice. Prezentarea cărților și titlurilor de articole tehnice se face prin buletinul de informare tehnică, care este edi

tat în fiecare lună și difuzat tuturor inginerilor, maiștrilor și tehnicienilor din combinat. în a- cest buletin sînt editate și lucrări originale, realizate de specialiștii combinatului și destinate
• Uzina cu 100 de cercetători

• Cui se adresează revistele 

de specialitate? • 1.0.T. și 
C. D. T. invitați să citească o 

statistică • Cind - și pe ce 

criterii - se fac traducerile?

ridicării pe o treaptă superioară a proceselor și aparatelor din instalațiile noastre.Pe baza unei bune informări, a materialelor documentare de care dispunem, s-a trecut, în com

binatul nostru, la introducerea pe scară industrială ia ureei în a- zotat de amoniu, în scopul măririi stabilității termice la fabricare și depozitare; s-a reușit obținerea unui azotat de amoniu (ingrășămînt) neaglomerabil. s-a perfecționat producția de fenol, s-au automatizat unele operațiiFiecare inginer din combinatul 
nostru este antrenat în munca 
de documentare pe baza unor 
teme de cercetare, repartizate la 
începutul anului și a căror re
zolvare îl determină să-și rezer
ve permanent timp pentru in
formare și documentare, pentxjtn 
studierea principalelor materiale 
documentare care au tangențe 
cu specialitatea sa, cu tema de 
cercetare de care răspunde. 
Avem în combinat, deci, peste 
100 de cercetători.

Ing. T. ZAHARESCU 
director general al 

Combinatului chimic Făgăraș

(Continuate In pag. a V-a)

In vizităla Muzeul satului din 
"Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care petrece cu soția cîteva zile de odihnă în Bulgaria, a vizitat regiunea Burgas, împreună cu tovarășii Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central alPartidului Comunist Bulgar.președintele Miniștri al Consiliului deR.P. Bulgaria,

Mitko Grigorov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, precum și cu ambasadorul României în Bulgaria, loan Beldean.în orașul Burgas, mii de locuitori au salutat cu căldură pe oaspeți. în continuare, au fost vizitate Combinatul petrochimic de lingă Burgas și stațiunea balneară ,.Țărmul însorit".
iN iNTiMPIMREA ZILEI MINERULUI

Pentru asigurarea combustibilului necesar celor două mari termocentrale care vor funcționa în Oltenia, industria carboniferă din această regiune va cunoaște o mare dezvoltare în anii cincinalului. în 1970 urmează să se extragă o producție de 7 milioane tone lignit, ceea ce reprezintă o creștere de 409 la sută față de realizările anului 1965. Acest lucru se face pe seama dezvoltării minelor și carierelor existente — Horăști, Leurda. Cicani — prin construcția de noi mine — Ploștina, Roșiuța, Lupoaia în Valea Motrului — a noi cariere — Beterega, Gîrla, Tismana din perimetrul minei Rovinari. Pentru realizarea nivelelor anuale de producție, în anii cincinalului s-au alocat fonduri de investiții în valoare totală de 2,6 miliarde lei din care 1,2 miliarde lei construcții - montaj, lucrările respective urmînd a asigura un ritm înalt de creștere a extracției de lignit și după • 1970.Creșterea producției cu o medie anuală de 1.250.000 tone impune măsuri deosebite, pentru realizarea unor capacități mari de producție în termen cit mai scurt. Aceste măsuri trebuie să conducă la reducerea timpului de eliberare a a- vizărilor, a proiectelor, la intensificarea ritmului de construire a incintelor și rețelei de deschidere a minelor și carierelor, la stabilirea unei tehnologii de extracție corespunzătoare condițiilor locale de zăcămînt, care să facă posibilă realizarea unor indicatori tehnico-economici superiori într-o deplină securitate a muncii.Pentru scurtarea timpului de elaborare a documentațiilor se prevede sporirea capacităților de proiectări miniere existente în regiune de circa 10 ori, urmînd ca aici să se întocmească majoritatea proiectelor cu caracter minier. Intensificarea ritmului de deschidere a minelor se. poate realiza prin crearea de unități cu activitate specifică acestor lucrări dotate cu un număr
SPARTACHIADA DE VARĂ

CIND LUPUL ARE DREPT 
LA SEMNĂTURĂ

Aștemem pe hîrtie aceste rînduri cu un sentiment de nedumerire, de indignare. Faptul pe care îl relatam mai jos creează o notă aparte, discordantă în viața noastră socială. Asemenea fapte sînt de necrezut in colectivitatea noastră, în care munca, cinstea, corec- . titudinea constituie atribute esențiale. Cu atît mai mult indignează, cu cît el s-a petrecut într-o instituție menită să educe, în care lucrează oameni-a căror misiune nobilă este aceea de a contribui la formarea tinerei generații.
CUM A DEVENIT O ȘCOALA 
£MOȘIA“ LUI TRANULICĂ 
L FERENDINO

'Năvodari, 1961. Pe lingă 
finiră Uzină de superfosfați

• Unde duce atitudinea tolerantă față de niște pseudo-angaja
mente • Premiile n-au mai ajuns la elevi S Amendă generală
și acid sulfuric, din nevoia de 
a pregăti cadre calificate, ia 
ființă Grupul școlar de chi
mie. Tot de atunci sarcina de 
director i-a fost încredințată 
lui Tranulică Ferendino. Fi
rește, chiar de la început, șco
lii i-au fost puse la dispozi
ție fonduri pentru asigurarea 
bazei materiale, a procesului 
de învățămînt, pentru crearea 
unor condiții cît mai bune de 
viață și studiu elevilor. De la 
an la an averea școlii a cres
cut, înzestrîndu-se cu inter
nat, gospodărie anexă, ate
liere. Administrarea cu grijă 
a acestor bunuri constituia 
pentru directorul școlii, ca 
pentru orice conducător de

instituție, cea dinții îndato
rire.

Tranulică Ferendino a con
siderat, însă, această îndato
rire ca pe o mană cerească, 
confundînd averea școlii, cu 
venitul său personal. A început 
cu lucruri mărunte, cu ciupeli 
ce puteau părea neglijențe, 
ajungînd pînă la urmă să-și 
vire mîinile ■pînă-n coate în 
avutul obștesc, însușindu-și, 
uneori cu „acte", alteori di
rect, sume de bani, obiecte, 
bunuri materiale. Lista aface
rilor oferă imaginea clară d. 
gamei întinse de „operații". 
A sustras din crescătoria sco
lii un număr de 7 purcei, can
tități însemnate • de alimente

din hrana elevilor au luat 
drumul obișnuitelor „fripturi 
de la ora 10", cu prilejul 
plecării elevilor în vacanță 
300 de ouă, care trebuiau 
servite copiilor drept hrană 
rece au fost duse acasă la 
director. întocmindu-se un 
proces-verbal fals de distri
buire a unor premii, 70 de 
pixuri în valoare de 980 lei, 
au fost „transformate" într-o 
servietă pentru director. Ți- 
nind probabil să aibă și 
„amintiri" mai concrete, du
rabile și-a confecționat în 
atelierul școlii, din materialul

ION andreița
' (Continuare tn-pag. c V-a)'■

Ediția- 1966 a Spar- 
tachiadei de vară 
cheamă la stări în a- 
cesle zile, pe cei mai 
buni dintre sutele de 
mii de tineri, care in 
primăvara anului au 
debutat in pasionan
tele Întreceri ale a- cestei mari competi
ții de masă.

In zilele acestui 
august torid și-au dat 
Intiinire pentru cuce
rirea titlului de cam
pion al orașului și ti
nerii bucureșteni, re
prezentanți ai peste 
160.000 de par-ticipan- 
ți la prima etapă a 
spartaohiadei. O re
marcă pentru buna 
organizare ca și pen
tru larga participare 
in etapa I-a se cuvine 
asociațiilor : Bumba
cul, I.O.R., Uzinele 
„23 August".

Bucuros de oaspeți, 
stadionul Dinamo și-a 
deschis ieri larg por
țile invitindu-i pe pro
tagoniștii raioanelor' 
Itiinf București la o În
trecere . așteptată cu
muli interes.

Jn această-primă-zi •

a.competiției, care va 
continua simbătă și 
duminică, organizato
rii au preierat între
ceri demonstrative : 
pe gazonul stadionu
lui au evbluat plăcut 
ansambluri de gimnas
tică, cicliști fruntași 
ai orașului, într-o 
cursă de urmărire, și 
formații de dansuri. 
Astăzi și duminică 
spectatorii vor putea asista la evoluțiile fi- 
naliștilor bucureșteni. 
La întrecerile pe echi
pe îndeosebi se aș
teaptă partide atrac
tive. O seamă de for
mații : „Steagul Roșu" 
(handbal fete). „Vul
can" (volei fete și-fot
bal), „Biruința" (gim
nastică iele) și I.T.B. 
(gimnastică - băieți) ca 
și-echipa de fotbal a 
F.M.U.A.B., au dovedit 
în ultima etapă o 
bună pregătire, ceea 
ce Ie Îndreptățește la 
cucerirea- titlului de 
campion al orașului 
București In ediția ac
tuală a spartrtchiadei 
de-vară.

I

I 
I

suficient de combine de înaintare, astfel îneît, la sfîrșitul cincinalului volumul tăiat și încărcat mecanic la lucrările de înaintare să reprezinte peste 87 la sută din total. Pentru a ușura cît mai mult munca minerilor și pentru sporirea vitezelor de avansare în abatajele cu front lung, se prevede înzestrarea tehnică superioară a tuturor unităților subterane, asigurîndu-se in 1970 mecanizarea tăierii și susținerea metalică în aceste locuri de muncă în proporții de peste 84 la sută.Se.prevede de asemenea, ex

ORIZON! -
1970

tinderea susținerii cu complexe mecanizate a abatajelor precum și mecanizarea în întregime a evacuării producției.Pentru deschiderea noilor cariere de la Rovinari se vor termina lucrările hidrotehnice de regularizare și de deviere a Jiului și a afluenților săi. Carierele vor fi dotate cu excavatoare de mare capacitate. care să conducă atît la scurtarea termenelor de intrare în producție cît și la obținerea unor indicatori tehnico-economici ridicați.în 1966, la cariera Cicani vor intra în funcțiune două excavatoare cu rotor, cu o capacitate de 800 metri cubi pe oră fiecare. Unul va fi folosit la descopertă, iar celălalt la extracția de cărbune. Pentru carierele Beterega, Gîrla și Tismana sint prevăzute utilaje de excavare cu rotor cu capacități sporite care ajung pînă la
ing. GRIGORE SOLYMOSSI 
director tehnic al Trustului 

minier Oltenia

(Continuare in pag. a V-a)
TELEGRAME

Tovarășului

NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNlI 
Președintele Prezidiului Sovietului 

Suprem al U.R.S.S. MoscovaDragă tovarășe Podgorrtîi,în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări cu prilejul realegerii dumneavoastră în postul de președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.Sînt convins că prietenia trainică și colabo'4 rarea frățească statornicite între Statele noastre se vor dezvolta continuu, spre binele ambelor noastre popoare, al cauzei socialismului și păcii în. lumea întreagă.
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului Se Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului

ALEXEI NIKOLAEVICI KOSIGHIN 
Președintele Consiliului ide Miniștri 

al U.R.S.S. Moscova 'Dragă tovarășe Kosîghin,Cu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, vă adresez, în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și al meu personal, cele mal calde felicitări și urări de bine.Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre Republici Socialistă România și Uniunea Sovietică se vor dezvolta și întări continuu spre binele popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.
ION GHEORGBE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

ț
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VALOAREA
RIULUI ALB

DECALOGUL SPECTATORULUI (X)

Pentru producțiile obținute, gospodăria agricolă de stat din Pădureni trece de mai mulți ani, în regiunea Banat, ca o școală cu prestigiu. Renume i-au adus mai ales realizările de la ferma de vaci. 5 089 litri de lapte de la fiecare vacă furajată s-au obținut anul trecut (cînd unitatea a și obținut locul întîi pe țară), cu o economie la prețul de cost de aproape 300 000 lei, iar în primele șapte luni ale lui ’66, numai depășirea sarcinilor de plan echivalează cu încărcătura a douăzeci și unu de vagoane. Un adevărat rîu alb, cu 316... izvoare bine și economic întreținute și dirijate de oameni.Cifrele au putere de prezentare. „Mult, bun șl ieftin — la aceste cuvinte s-ar putea rezuma întreaga noastră muncă — sublinia într-o discuție tovarășul Florentin Cîrpanu, directorul gospodăriei. în realitate, însă, e vorba de o muncă multilateral orientată, de un întreg complex de factori satisfăcuți zi de zi, oră de oră, minut de minut în grajduri și în afara lor, în grupele de cercetare și în cîmp. Pentru că, fără să exagerez, cred că aproape în întregime, succesele noastre se datoresc a- cestei activități, precum și faptului că în orice moment fiecare îngrijitor a simțit răspunderea a ceea ce face, producție și prețul constituind sale11.La ferma mulți tineri — fără debutanți în meserie, Pădureni cu doi, trei, cinci sau șapte ani în urmă. Cum era și normal, organizația U.T.C. a fost permanent prezentă în această adevărată bătălie pe frontul producțiilor. Permanent funcționează aci școala îngrijitorilor. Cărțile, dar mai mult propria experiență sînt temeinic studiate. întreg colectivul se preocupă pentru creșterea producției zilnice de lapte măcar cu cîteva' grame ; pentru reducerea prețului de cost cu cîțiva bani. într-o recentă adunare generală a organizației U.T.C., spre exemplu, s-a luat în discuție un caz : cum a reușit Ion Dan să depășească în primele șapte luni ale anului sarcina de plan cu o mie și ceva de litri, iar Gheorghe Amoașei, numai cu dpuăzeci — treizeci? Nu și unul și celălalt îngrijesc vac: din aceeași rasă și folosesc aceleași furaje ? Dacă e așa, de unde provine diferența ?Cei doi au explicat cum lucrează. Și-au spus părerea și alții. Diferența de producție venea îndeosebi de la furajare. Amoașei hrănea la fel toate vacile din grupă („alergam după 10—15 minute pe care le cîștigam") pentru că nici nu știa exact cu cît produce mai mult una decît cealaltă, pe cînd Dan — disp.unînd de o evidență de invidiat și de către contabili, — le dădea după meritul fiecăreia. Măsura era găleata de lapte. Deosebiri se întîlneau și la modul de executare a mulsului, la organizarea acelei spunea

• PREMIUL 1NTII PE 
TARĂ... DOAR UN ÎNCEPUT
• IN ȘAPTE LUNI, CIRCA 
200 000 LITRI LAPTE PESTE 
PREVEDERILE PLANULUI
• LAPTELE SE PRODUCE 
LA PREȚUL DE DESFACE
RE AL... APEI MINERALE

oglindade vaci
de cost munciilucrează excepție chiar la

face acum analiza rezultatelor din ziua precedentă.Dar succesele economice nu se datorează numai îngrijitorilor. Sigur, ei sînt principalii semnatari dar și cei din cîmp au avut un cuvînt de spus — prețul de producere al kilogramului de furaj este doar greutatea de pe celălalt taler al balanței, opusul producției de lapte obținută — și acest lucru depinde în exclusivitate de mecanizatori. Cu cît e mai scăzut cu atît e mai bine. S-a explicat acest lucru mecanizatorilor (nici unul dintre ei nu are mai mult de 28 de ani, iar lucrările agricole la culturile furajere sînt executate mecanizat în proporții de aproape sută la sută). Principalele căi de acționat: prin lucrări la timp și de calitate — asupra sporirii cantităților de furaje la unitatea de suprafață ; printr-o mai bună organizare a muncii — în direcția măririi productivității pe tractor și a realizării de economii la carburanți și piesele de schimb. Cu cincisprezece bani s-a realizat, în medie, un kilogram de furaj, iar litrul de lapte cu numai 1,17 lei.Ceea obținut trecut, și în șapte luni ale acestui an nu este considerat la gospodăria agricolă de stat din Pădureni ca o limită. „A- vem încă rezerve — sublinia tovarășul Cîrpanu. Că e așa ne spune însuși faptul că de la o grupă la alta de animale există încă mari diferențe de producție ; că n-am rezolvat încă în întregime problema reducerii pierderii de furaje în depozite. Aceste lucruri ne preocupă11. Și, cele spuse de director pot fi privite ca o invitație, ca o solicitare pentru tinerii îngrijitori de animale Elisabeta Subici, Dumitru Bejenaru. Dumitru Negru, Gheorghe Nicolaescu, Mihai Roatărașu; pentru mecanizatori. Ca uteciști, participarea lor efectivă la rezolvarea acestor probleme de producție trebuie s-o considere, înainte de toate» ca o chestiune de conștiință, de mîndrie.

ce s-a anul precum primele

GH. FECIORU

fătărilor. „Importanța adunări generale — tovarășul Emil Sas, inginer șef și membru al roului organizației U.T.C., a constat atît în faptul că Amoașei i s-a arătat că procedează prea bine la grijirea vacilor din grupa care răspunde, cît mai ales în concluziile pe care le-a desprins fiecare, în măsurile ce au urmat. Chiar a doua zi, în toată ferma producția s-a urmărit pe fiecare animal în parte. Și prețul de cost la fel. In fiecare dimineață se

Familia, să zicem, și-a făcut pe deplin datoria. A știut din timp să stîrnească tînărului interesul și dragostea pentru teatru ; a creat, înlăuntrul căminului familial acea atmosferă prielnică dezvoltării gustului artistic. Și-a făcut datoria și școala. L-a deprins pe tînărul elev cu marile valori ale literaturii dramatice, cu analiza, pe măsura lui, a sensurilor ei majore. L-a și dus la cele mai potrivite spectacole, pe care le-a supus apoi discuției colective tinerești. Instituțiile noastre de artă, să zicem, au înălțime : n-au decît de mîna cum am spus, echilibrat și nelăsîndu-se rîte pe panta degradării, vializării spectacolelor, presupunem că pînă și tica teatrală și-a îndeplinit îndatoririle de îndrumătoare cu obiectivitate, competență, gust sigur, curaj.Să deducem de aici că tînărului spectator, care a primit totul de-a gata, ca un copil răsfățat al zilelor noastre, nu i-a mai rămas, lui însuși, nimic de făcut ?Dacă ar fi așa, ideea noastră despre perfectul spectator ar fi dintru început și dezastruos eronată. Cu lucruri primite de-a gata, în condițiile cele mai trandafirii cu putință, fără un minimum de efort, de contribuție personală, se poate crea, dacă nu de-a dreptul o monstruozitate imbecilă, cel puțin un perfect automat. Și, cum e lesne de înțeles, nimen: nu urmă-

rește așa ceva. Orice și oricît ți s-ar da, toate ar fi de prisos, cită vreme tu însuți nu ești în stare de un aport propriu. Căci așa cum există o artă în a dărui, există și arta de a primi, care nu comportă mai puține îndatoriri. Un exemplu brutal ne va lămuri. Dăruiește unui copil o jucărie. Dacă e copilul bine crescut, iți va mulțumi cu drăgălășie. chiar dacă jucăria îl va atra-

albastru. Va dovedi astfel gust personal, ceea ce nu poate fi supărător nimănuia.Ceea ce înseamnă, pe de o parte, că sîntem liberi să ne arătăm preferințele, dar că avem datoria să ni le dezvăluim în forme civilizate și potrivite locului, iar pe de altă parte, că avînd dreptul să formulăm pretențiile fața artă, și arta e îndreptățită aibă pretenții de la noi în
ne de să ce

și ele lafostdat spectacole întîi, avînd un repertoriu tî- tri- Să cri-
DAR ÎNSUȘI

SPECTATORUL?
de Lascăr Sebastiange mai puțin și-i va fi mai puțin pe plac. Rîzgiiatul, dimpotrivă, va strîmba din nas, va începe să urle, va sfărîma jucăria în picioare. Și tot ce va fi bun în această urîtă. dezgustătoare purtare, va fi că-ți va aduce aminte de Domnul Goe. Totodată, nu excludem eventualitatea ca un copil, cît de bine crescut, după ce a mulțumit frumos pentru atenția care i s-a arătat, să spună fără stinghereală că ar fi preferat ca jucăria să nu fie colorată galben, ci

privește și înțelegerea ei, și purtarea noastră față de ea.Să luăm un moment în considerație o situație cu totul contrară aceleia — optime — pomenite la început. Să ne închipuim, cu alte cuvinte, că nimeni, nici familia, nici școala, nici instituțiile de artă, nici critica n-au făcut nimic pentru precizarea gustului nostru artistic. Presupunerea, firește, este cu totul absurdă, cînd astăzi, la noi, se face absolut tot ce-i cu putință în această direcție, ca în toate
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ROMANUL NOSTRU 
ILUSTRATcelelalte sectoare. Să facem totuși presupunerea. Chiar în acest caz neobișnuit, și de fapt inexistent, capătă oare tînărul dreptul la o înțelegere pe dos și la o comportare anarhică ? Nicidecum. Așa cum există în el însuși, de la naștere, posibilitatea pentru fiecare individ de a se dezvolta fizicește, există și latența dezvoltării morale, intelectuale, estetice, sub înrîurirea societății în ansamblul ei. Nu-i nevoie decît de bunăvoință, ca ceea ce este doar latent să iasă la suprafață, să se manifeste, să se dezvolte. Mai mult : chiar dacă, din păcate, am avut parte. în jurul nostru, numai și numai de exemple rele, încă putem găsi în noi, dacă o voim, forța de a ne răzvrăti împotriva lor și de a le depăși. Dar cine e acel nefericit care să nu fi întîmpinat decît exemple rele ?In lucrarea sa Le Rire (Rî- sul), filozoful Henri Bereson reproduce o anecdotă al cărei tîlc ne atrage și nouă atenția în legătură cu ce susținem. Un străin, în trecere printr-un sat — zice anecdota •— intră in biserică la ceasul predicii. Preotul vorbea, firește, despre păcatele omului și le înfiera cu mare patos. Mai ales femeile și fetele au dat plîns. O babă care nu-și putea stăpîni hohotele sughițurile, și care băgă seamă că străinul, aflat mai lîngă dînsa. nici nu pește, îl întrebă : „Da’ dumneata nu plîngi maică?11 La care străinul, impasibil, a răspuns : „Nu pot. Că nu sînt din parohie11. Iată un credincios perfect automatizat și o evlavie mecanică.Dar iată mai ales niște „sentimente11 incapabile să prindă viață în afara cadrului moștenit și dincolo de rutină. Perfect. Pripășitul nț plîngea decît în parohia lui. Dar ce am spune despre un tînăr spectator care s-ar „neliniști11 exagerat în stal pe motiv că așa se obișnuiește în parcul din cartierul său ? Am spune, desigur, că el a izbutit să-I întreacă anecdotă, să aducă lui. Insă spune.Rămîne două-trei ză. care sînt îndatoririle spectatorului față de arta de la care el are pretențiile sale, de multe ori legitime. Și cu asta, ne vom apropia de concluzie.

în mai și de toc- cli-

de Mihail Sadoveanu
Rezumat.

să vedem. în cele articole ce urmea-

I

I cPLASTCARNET

pe omul din devreme ce a știut la teatru „parohia11 mai mult n-am

l •> de fire și iibte sintetice 
Săvinești. Aici se află în probe 
mecanice o nouă unitate de capro- 
lactamă (In foto : vedere exterioa

ră a noii unităti).

Datorită vicleșugului-moașei Irina Vorniceasa, Niculăieș s-a oprit 
cu prada lui la Volcineț. Acest tîrgușor e dat acum de Cazimir-C.ai, 
lui Mihu Logofăt, boier moldovean fugar în Țara Leșească. lnti-un 
palat aproape părăsit, s-a adăpostit jitnicerul, în așteptarea unchiu
lui său.

Jupînița Marușca sta într-un jilț lîngă chipul Mariei-Doamna șî 
jelea și ea din cînd în cînd pe voevozii cei morți. Nu suferea lîngă 
ea decît pe moașa Irina Vorniceasa, care o încuraja cu dragoste și 
grijă și, mai cu seamă, cu vorbe multe.

— Aha I Domnia ta ești, postelnice Simion ? Ai venit să săvir- 
șești frumoasă faptă ; dar te vestesc că ai să dai seamă judecătorilor 
luminăției sale Craiul. își răsuci năprasnic calul aducîndu-1 In 
două picioare și veni asupra postelnicului, cu sabia închinată peste 
umărul sting — repezind-o din stingă spre dreapta. Simion Jder pri
mi tăișul în straja fierului său, apoi ii lovi la greabăn, răsturnîndu-I.

— Postelnice Simioane, gifîi Niculăieș Albu, nu mă omorî, căci 
sînt încă tînăr.

— Prietene Niculăieș, răspunse Simion Jder, domnia ta stai acum 
sub o hotărîre mai tare decît a mea.

La malul marii

Reunite selectiv, cele li 
lucrări în ulei din actuala 
expoziție personală a pic
torului Ion 
să releve 
drum, o zonă 
garș în artă 
vn profil artistic 
Fermecat de peisajul natal, 
de oamenii copilăriei și 
adolescenței, Ion Țințaș ’ le 
rămîne un constant și fidel 
cronicar. Compozițiile („A- 
lai de nuntă în Oaș", „Oșeni 
dansînd", „Oșancă bro
dind" ș.a.) traduc, cu vagul 
parfum rustic al lucrărilor 
lui Ghiață, emoții directe, 
raportate pregnant la o 
realitate concretă și senzo
rială, trăită cu plenitudine 
de artist. Dezbrăcați de 
haina pitorescului, țăranii 
lui Țințaș au o elevată 
gravitate omenească, ceva 
din materialitatea și densitatea vieții lor. Peisajul 
însă, poate cu excepția piticei „Excursie la Peștera 
Polovraci", se menține în
tr-o inexplicabilă notă de 
dulcegărie vetustă. Majo
ritatea lucrărilor de acest 
gen („Peisaj", „Interior de 
pădure", „Peisaj carpatin", 
„Crîng" ș.a.) aduc interi
oare de păduri, sumbre ca 
viziune, saturate de bru- 
nuri și verde metalic, care 
dincolo de lipsa unei preo
cupări plastice (compoziție, 
idee, transpunere croma-

Țințaș tind 
sintetic un 
de investi- 

a pictorului, 
propriu.

tică sintetică), vizează în
clinații naturaliste de re
dare cit mai fidelă a copa
cului, a irizărilor și vibra
țiilor frunzelor etc., ușor 
„literaturizate".

Comparate cu compozi
țiile, cu naturile statice 
chiar, peisajele vădesc o 
sărăcie a registrului afec
tiv, înclinat unilateral că
tre un lirism elegiac, de 
album. S-ar mai cuveni

„Constructori") în care 
tema generală ori simpla 
„aburire" (citește moder
nizare) a contururilor nu 
le situează în contempora
neitate, intr-o realitate vie 
și determinată, nu le po
tențează ca idee, mesaj, 
trăire. Ele ne apar mai 
mult ilustrări, pe o gamă 
tehnică, picturală, cunoscu
tă, fixată deja. Realitățile 
contemporane cer artei

— Am dori mai cu seamă noi să știm, întreba comisul Manole, 
care ar putea fi răsplățile unor slujitori cu dreptate, ai măriei sale 1

— Răsplățile măriei sale nu pot fi decit bune... ztmbi arhiman
dritul.

— Așa socot și eu. Avem dintru-ntăi nunta feciorului nostru ne
guțătorul. Aici are amestec mult jupîneasa Ilisafta, Este însă altă 
nuntă la care are cuvînt hotărît luminăția sa Vodă. De aici socot 
eu că poate ieși amărăciune pentru alt fiu al nostru.

— Intr-adevăr, încuviință părintele Amfilohie, ar fi greu de 
crezut eă măria sa dintr-o dată să se înduplece și să-și schimbe ho- 
tărîrile^cele vechi în privința fetei lui Iațco. Totuși, uitindu-mă eu 
de două zile la această jupîniță, cercetînd cum vorbește, cum se uită 
și cum se mișcă, socot că e în stare să bată din picior în fața măriei 
sale : iar măria sa ce-ar putea face decît să zimbească de nebuniea ei 
și s-o mîngîie pe frunte ?

amintită o oarecare satis
facție a pictorului, difuzată 
in fiecare lucrare, în ceea 
ce privește viziunea, con
cepția generală plastică, 
paleta, nu lipsită uneori de 
virtuți, satisfacție care 
riscă să devină un zid, un 
obstacol în calea îmbogă
țirii continue a limbajului 
său plastic. Faptul e evi
dent și în lucrări inspirate 
din cea mai stringentă ac
tualitate („Studenți la prac
tică", „Oțelar" și mai ales

inventivitate și îndrăzneală, 
o pregnanță a 
tice, o paletă 
mulțumită de 
în căutarea
și acorduri noi.

gîndirii plas- 
veșnic ne- 

sine, veșnic 
unor tonuri

CORNEL RADU
CONSTANTINESCU

*) Expoziția de pictură 
Ion Țințaș deschisă la Ga
leriile Fondului Plastic din 
Calea Victoriei nr. 132.

TEMA A III-A: 
NEMĂRGINIREA VISELOR

Compozitorul ipoteticei sim
fonii a adolescenței nu va 
putea, desigur, ignora vocile 
din ce în ce mai puternice 
unite în cuprinsul aceleiași în
trebări : ce voi fi eu ?

Nespus de multe drumuri 
stau în fața ta, ele te poartă 
cu gindul pe toate latitudinile 
indeletnicirilor omenești, îți 
făgăduiesc satisfacții nebă
nuite, posibilitatea de a te 
exprima și realiza. Ecourile 
vieții care bat la ușă se în
trețes pe nesimțite în melodia 
vieții tale de zi cu zi.

Se întîmplă un lucru curios : 
deși ești încă elev simți cum 
te desprinzi încet de școală, 
deplasîndu-te spre alt centru 
de atracție pe care l-am putea 
numi cu aproximație viitorul. 
Este însă un viitor propriu 
vieții tale interioare, dife
rit de cel conjugat în ver
be prin împletirea lui constantă cu prezentul de ca
re, în cele din urmă, nici 
nu-l mai poți desprinde. Ca 
un covor fermecat visul poartă 
una spre cealaltă viața ta de 
azi și dorita ei înfățișare de 
mîine, ștergînd hotarul dintre 
ele.

Acum răsună în simfonia 
adolescenței tema nemărginirii 
visului. Din mii de existențe 
posibile se desprinde, înain- 
tînd din ce în ce mai mult in

SCRISORI DESPRE ADOLESCENȚĂ!»
primul plan, una sigură, dar 
care la rîndul ei cuprinde ne
numărate modalități de înfăp
tuire, tot atîtea cite sînt 
înscrise pe pelicula ultra sen
sibilă a visului. Este profesiu
nea așteptată cu nerăbdare, 
nutrită cu lecturi suplimentare și activități ce depășesc înda
toririle școlare, înfiripată poa
te din răspunsurile primite de 
la părinți în faza îndepărtata 
a lui „de ce dezvoltată la 
cercurile de la Palatul pionie
rilor, înlesnită de anume în
clinații și aptitudini deosebite 
sau poate descoperită brusc, 
nu cu prea mult timp în urmă, 
în împrejurări întîmplătoare și îndrăgită pentru totdeauna, 
deoarece răspunde unor năzu
ințe tainice care abia acum ți 
s-au limpezit, ori legată în 
cugetul tău de viața unor per
sonalități exemplare pe care 
vrei să le urmezi.

Silueta ta luminată de pu
ternice lămpi scialitice se a- 
pleacă peste mese de operație 
sau, cu lămpașul minerului și

de Sen Alexandru

ciocanul geologului, urci munți 
sau ii cutreeri pe dinăuntru. O 
clipă te desprinzi din stîlpul 
de foc al sondei în erupție sau 
pășești în pragul unor clast 
însorite. Un tînăr desprinde 
priviri obosite din ocularul 
microscopului și te recunoști 
fără uimire. Altul fuge să dea 
o carte la tipar, strigă „motor" 
la începutul unui film sau 
dezlănțuie cu bagheta o furtu
nă de sentimente și toți își 
seamănă pentru că-ți seamănă.

Și pentru că viitoarea clă
dire începe să. se schițeze, 
acum poți începe să clădești.

TEMA A IV-A : 
NECESITATEA EXPRIMĂRIIDar a clădi înseamnă de 
fapt a crea, adică a spune ceva 
despre tine celorlalți, a te ex
prima în forme concrete, cît 
mai durabile cu putință. Fap
tul că te-ai format într-o per

manentă osmoză cu societatea 
în care trăiești, comunicînd 
neîncetat cu ceilalți oameni te 
ajută să descoperi că ai ceva 
de spus numai al tău, dar care 
nu poate fi cu adevărat valo
rizat decît dacă este împărtă
șit celorlalți. Acum scrii „con
fesiuni", jurnale intime, scri
sori mai lungi decît ai scris 
sau vei mai scrie vreodată și 
aproape totdeauna poezii, chiar 
dacă nu intenționezi să te 
dedici literaturii.

La o mai atentă cercetare 
descoperi că în toate acestea 
este vorba, mai ales, despre ti
ne, despre măzuințele și 
frămîntările, despre eșecurile 
și reușitele tale, despre îndo
ielile și speranțele tale. Aici nu 
avem de-a face cu fixarea de 
sine însuși a unui individualist 
exacerbat care se crede pe 
sine centrul universului, ci cu fenomenul firesc de autodefi
nire, de. apreciere a propriilor

dimensiuni. Este clipa în care te întrebi, nu fără o ușoară tea
mă : ce fel de om sînt eu ? Ce 
voi izbuti să realizez în viață ? 
Ca răspuns la aceste întrebări 
fundamentale ți se impune ne
cesitatea unei pregătiri cît mai 
temeinice, a călirii caracteru
lui, a limpezirii idealurilor 
proprii, a racordării lor la 
idealurile societății socialiste. 
Dar, îndeosebi, este necesar să 
te întrebi care este sistemul 
de valori care are curs în so
cietatea noastră, după ce cri
terii sînt apreciați oamenii, ce 
Ie cer tovarășii lor și ce 
trebuie să-și ceară ei înșiși. Vei descoperi în acest caz că aceste cerințe se pot rezuma la 
un singur cuvînt: creație, ne
întreruptă, creație în toate sen
surile, pe toate planurile, sub 
toate aspectele, o mișcare am
plă îmbină colectivul și personalitatea într-o dialectică pro
fundă și subtilă care le sporesc 
amîndorura puterile. Eroul societății noastre fiind prin însăși esența ei creatorul care-și

pune toate puterile minții și I brațelor în slujba oamenilor, I este firesc, dragul meu prieten, > ca și tu să te făurești astfel I încît să ajungi un creator, ori- ■ ce domeniu de activitate îngă- ■ duindu-ți din plin bucuriile I creației. ■
FINAL j

Imaginara noastră simfonie a " adolescenței se cuvine să aibă I și un final. Mi se pare că ul- | 
timul acord, concluzie firească 
a desfășurării ei de pînă acum, 1 se cuvine să fie ideea datoriei | față de oameni. Atît de mulți oameni au participat la con- 1 struirea personalității tale, în- I cît nu poți face un pas fără " să descoperi un prilej de gra- I titudine și fără să simți lăun- I trie îndemnul de a nu-i deza- I măgi. Oamenii din jur, părin- _ 
ții, profesorii, cei ce te-au în- I 
vățat meseria, artiști ale că- I ror opere ți-au sporit capaci- ■ 
tatea de înțelegere a frumoșii- I 
lui, cei care au construit tot I 
ce te înconjoară ți-au dat, dar a mai ales ți-au prilejuit să le I dai la rîndul tău, și în amin- 1 două modurile te-au ajutat să _ 
ajungi în pragul tinereții, să I 
te bucuri de fericirea muncii și I creației.De fapt tu, dragul meu prie- I 
ten, trebuie să strîngi în ado- I lescență atîtea bogății și să-ți ’ cultivi o atît de intensă voca- 1 tie a vieții încît creșterea ta să " nu se termine nicioda 1. |

O clipă se arătă in soare, de sub coviltir, obrazul bălai al jupîniței
Marușca. Atunci găsi de cuviință să mormăiască starostele Nechifor. 

— Ptiu, drace I

— Văzînd toate aceste, părintele Nicodim cugeti! că pe foaia de 
la sflrșilul ceaslovului său, deschis pe măsu(ă, în chilia de a 
Neamfu, mai are de însemnat una. Mai întîi a scris de cutremur. Pe 
urmă, despre nunta domnească. Acum vine alta la rînd :

„Cînd am fost în Țara Leșească, în luna octombrie, anii: 147?

Desene de MARIN PREDESCU

l



• Tribuna secretarului
£ Viața de organizație
U.T.C 
nțele AZI
• Răspundem

și ceri 
vîrstei 

la între
băr-ile cititorilor O Viața

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

• „Nu-i lucru ușor sa te des
coperi, să tc cunoști fe tine în
suți. Tocmai la aceasta m-a ajutat 
cel mai mult...*'.

• „Te simți mai sigur pe tine, 
mai capabil, mai îndrăzneț a tunci 
cînd un tovarăș, de-aceeași vîrstâ 
cu tine fiind, te ajută in numele 
unor țeluri comune. Dar cînd ei 
sint mc' mulți!"

• „Cp pt ' ti» f mc. frumos 
decit a te ști o părticică a unui 
colectiv puternic, hotărit, care 
știe sa-si propună și să realizeze 
lucruri atit de frumoase...".

26 DE
ANI

„Membrii Uniunii Tineretului Comunist care au împlinit vîrsta 

de 26 de ani, la cererea lor, pot rămine în continuare, membri 

ai U.T.C., pină la vîrsta de 30 de ani inclusiv'* 1.

Iată, însă un lapt deosebit : la organizația U.T.C. de la mecanizate — secție dintre cele mai importante ale portului Constanța — cîteva zeci dintre tinerii care au împlinit vîrsta de 26 de ani, la cererea lor, au fost eliberați din drepturile și îndatoririle de uteciști. Infirmă cumva acesta afirmația de mai sus ? Nu. Am stat de vorbă cu o parte din acești tineri și răspunsurile lor, ex- plicînd gestul — trădau o anume părere de rău, un regret, că nu mai sînt uteciști. Se naște, atunci întrebarea : din moment ce Statutul organizației le dă dreptul de a mai activa în organizație, de ce au cerut scoaterea din evidență ? Au cerut? ! Este un fel de a spune, fiindcă iată cum s-au petrecut lucrurile :— La adunarea generală, secretarul comitetului U.T.C. ne-a întrebat: ce aveți de gînd ? Mai rămîneți sau nu ? Cînd cineva ți se adresează pe un asemenea ton nu știi ce să crezi. Am avut impresia că vor să scape de noi (Lovin Filip, organizația de bază U.T.C. tractoare 3, raionul 1).—• Eu am cerut să rămin mai departe utecist deși am 27 de ani. Cit privește pe unii din colegii mei cred că s-a procedat greșit. Nu s-a discutat cu ei nici înainte, nici în adunarea generală. (Ion Ghe- țău, mecanic ajutor).Am stat de vorbă cu FLO- REA EREMIĂ, secretarul comitetului U. T. C. — Port, cu ȘTEFAN CHERVAȘU, secretarul comitetului U. T. C. de la mecanizate, și el membru al biroului comitetului U.T.C. — Port. Ce părere au ’despre acest lucru ? Nici o părere. Ba mai mult, secretarul comitetului U.T.C. de Ia mecanizate s-a arătat și supărat pentru că am insistat cu întrebările: „N-au mai vrut, tovarășe. E statutar și gata Apoi, au mai dat o explicație : „Tinerii sînt navetiști, nu mai' pot activa. Dacă rămîn la adunări nu mai au mașini cu ce să meargă acasă".Ceea ce nedumerește este de cînd și în ce temei domiciliul poate constitui un criteriu după care un tînăr poate sau nu poate fi membru al organizației ? Și oare, ne mai întrebăm noi, calitatea de utecist se reduce doar la participarea la adunări, așa cum lasă să se înțeleagă cuvintele secretarului U.T.C. de la mecanizate ?

(din „Statutul Uniunii Tineretului Comunist din Republica 
Socialistă România")
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Am transcris mai sus, ca pe niște adevărate „motto-uri", 
opiniile unor tineri din regiunea Dobrogea despre ceea ce 
înseamnă organizația U.T.C. în viața lor. Opiniile lor au 
acoperirea unei îndelungi activități în cadrul organizației, 
sint rodul unei experiențe bogate, de durată. Fiindcă acești 
tineri au o particularitate, o notă biografică comună: au 
împlinit 26 de ani, numărîndu-se, deci, printre aceia pe care, 
riscînd un termen poate impropriu, i-am putea denumi 
uteciștii mai vîrstnici.

Recent, potrivit Statutului U.T.C., acești tineri au făcut 
cunoscută organizațiilor din care fac parte dorința lor de 
a rămine pe mai departe uteciști.

Ce i-a îndemnat să solicite aceasta? Răspunsul răzbate 
limpede, cu claritate din propriile lor declarații, exprimate, 
în majoritatea cazurilor, sub forma unor emoționante măr
turisiri. în cadrul adunărilor generale. Fie că este vorba de 
Paulina Constantino!, șoferiță la întreprinderea de 
transporturi Constanța, care datorează organizației în
demnul de a se califica, de a-și însuși o meserie care o 
atrăgea, dar care părea tuturor celor din familia ei nepotri
vită unei fete, de Stana Doinaș, de la aceeași întreprindere, 
care pune pe seama organizației U.T.C. meritul de a o fi 
învățat să cunoască oamenii, să-i judece după adevăratele 
lor calități, lucru hotărîtor — după părerea ei — in înte
meierea unui cămin fericit, de tînărul Vasile Dumitru de 
la macarale auto pe care organizația l-a ajutat să-și înlă
ture „niște lipsuri serioase", sau de cei trei colegi dc echipă. 
Tiițuianu. Babă, Ostașu — toți trei Gheorghe — de la Șan
tierul naval Constanța, pe care activitățile desfășurate in 
cadrul organizației i-au apropiat și care s-au simțit încu
rajați de laudele din adunările generale în strădania de a 
deveni muncitori de bază în secție — cuvintele acestor tineri 
spun același lucru : îndemnul de a rămîne pe mai departe în 
organizație le-a fost dat de frumusețea anilor trăiți în cadrul 
organizației, de satisfacțiile numeroase și profunde pe care 
calitatea’ de uteciști li le-a oferit. Răspunsurile lor traduc 
aceleași sentimente de dragoste și atașament față de organi
zația U.T.C. care le-a prilejuit prin întreaga activitate cu-

ȘI NOI DĂRUIRI

Un fapt

1

Firește, modul profund greșit, contrar prevederilor statutului organizației noastre, în care s-a procedat cu tinerii de la secția mecanizate constituie o explicație a gestului lor. Tonul folosit de secretarul organizației, de membrii comitetului U.T.C. al portului (dintre care doi sînt activiști sa- lariați ai Comitetului orășenesc U.T.C. Constanța), a contribuit, indiscutabil, ca tinerii să ia notărîrea pe care au luat-o. Dar, acesta nu constituie totuși motivul principal. Tinerii amintiți, oameni de 26 de ani, ar fi avut maturitatea de a nu lăsa ca un asemenea procedeu să se răsfrîngă asupra activității lor viitoare, într-o atît de mare măsură.
Constituia, de altfel, o datorie 
a lor de uteciști de a nu per
mite să fie încălcate prevede
rile Statutului, normele vieții 
de organizație. Atitudinea unor membri ai comitetului U.T.C a putut avea asemenea consecințe, numai fiindcă ea s-a grefat pe un teren prielnic, datorat activității slabe, mai ales din ultimul timp, a organizației U.T.C., de la mecanizate. Legătura statornică, durabilă între tînăr și organizație nu ‘ se poate întemeia decit pe o activitate bogată, care să-1 atragă, să răspundă preocupărilor, nevoilor lui.— Cu cîțiva ani în urmă, în port desfășuram o activitate' cultural-sportivă bogată. A- proape fiecare organizație își avea echipele ei. în ultimul timp, însă, nu se mai vorbește de așa ceva. Am vrea să mai facem sport, dar n-avem, voie să folosim terenul (Gheorghe Fota).— La noi munca de organizație se reduce numai la ședințe. (Tînărul Lovin Filip a ridicat o problemă, care ni se pare că ar fi trebuit, și trebuie, să dea de gîndit comitetului U.T.C. Datorită programului de lutru tinerii de la secția mecanizate au în cursul unei luni 8 după amieze libere. în acest timp trebuie să participe la nu mai puțin de 11 ședințe).Iată, așadar, explicația adevărată.Cazul tinerilor de la mecanizate, care au încetat să se mai numere printre uteciști, nu a trezit, cum era firesc, o serioasă preocupare organelor U.T.C. respective, care nu s-au străduit nici măcar să afle adevăratele cauze. Dacă ar fi procedat astfel ar fi putut, precum se vede, să desprindă concluzii dintre cele mai utile pentru activitatea organizației.

noașterea și însușirea politicii partidului comunist, mobi- 
lizîndn-i la traducerea ei în viață, i-a ajutat să-și însușească 
înalte calități moral-cetățenești, preocupindu-se să sc for
meze ca oameni adevărați, ca pricepuți și destoinici con
structori ai socialismului.„Consider că e de datoria noastră, a celor mai vîrstnici, să-i ajutăm pe uteciștii mai tineri, așa cum și noi la rîndul nostru am fost ajutați, să-și facă în cadrul organizației o adevărată ucenicie revoluționară. Personal am și cerut organizației să-mi încredințeze o astfel de sarcină" (Gheorghe 
Cucoș. Șantierul naval).„Doresc să devin membru de partid. Consider că activînd pe mai departe în organizația U.T.C. mă voi putea pregăti mai bine pentru aceasta, voi reuși mai ușor să dobîndesc calitățile care să îndreptățească năzuința mea". (Ion Bădica, 
economist). Același gînd ni I-a destăinuit și Vasile Dumitru, 
macaragiu.

Cuvinte care dovedesc o legătură trainică între tineri și 
organizație, un atașament profund față de organizația U.T.C., 
față de activitățile desfășurate în cadrul acesteia cu parti
ciparea și contribuția lor, activități care i-au făcut să înțe
leagă că locul lor este și pe mai departe in cadrul colecti
vului de uteciști.

Să existe oare vreun utecist care să nu trăiască aceste 
simțăminte ? Anii de activitate în cadrul organizației — o 
parte din anii, poate, cei mai frumoși din viață — lasă 
amprente puternice, durabile asupra fiecăruia.

Ce faceți pentru

a întări si inai mult->

legătura dintre tineri 

și organizație?

Reuniți în jurul unei mese rotunde, organizate în colaborare cu Comitetul regional Dobrogea al U.T.C., răspund la a- ceastă întrebare secretari ai unor comitete U.T.C. din orașele Constanta, Tulcea și Medgidia : MIHAI CHIRIAC (întreprinderea de celuloză și hîrtie) : ION RADU (întreprinderea de construcții hidrotehnice) : BĂDIȚĂ LĂZĂRESCU, (C.F.R.) ; ION MISA (întreprinderea metalurgică de utilaj Medgidia) ; CONSTANTIN PĂTRĂHĂU (întreprinderea pentru comercializarea și livrarea produselor petroliere) ; BICAN FILIMON (Trustul de construcți edilitare și hidrotehnice); ROZA REMUS (Trustul de amenajări și valorificare a stufului — Tulcea) ; CRI- STU CUȚITARU (Direcția de sistematizări, arhitectură și proiectări construcții Constanta) ; ANA SIMIONESCU (întreprinderea nr. 4 instalații, trustul regional de construcții).Reproducînd din dezbaterile care au avut loc, avem credința că transmitem o experiență utilă privind preocuparea1 pe care trebuie să o aibă organizațiile U.T.C. pentru desfășurarea unei activități bogate, interesante care să răspundă exigențelor tinerilor, să le dezvolte dorința ca și după 26 de ani să activeze în continuare în U.T.C. J să facă ca din propria lor experiență de uteciști, să izvorască convingerea' că în organizație au posibilitatea să se realizeze și pe mși departe, să se desăvirșească în continuare ca oameni înaintați, să-și valorifice în folosul organizației experiența-de muncă, de viață.
Preferințele tinerilor■>
diferă și după virstă!

Cum le cunoaștem ?

MIHAI CHIRIAC :La o zi a secretarului cineva, nu-mi mai amintesc cine, spu

nea că ar fi bine să se publice un ghid de preferințe pe grupe de virstă. Sigur, ar putea să fie util pentru cultura noastră generală, dar practic însă... practic trebuie sa cunoști ceea ce se petrece în colectivul tău. in uzina în care lucrezi și care poartă în ea întreaga sa gamă de particularități.
!OV RADU :— Cred că tovarășul Chi- riac are dreptate cel puțin în ce privește cunoașterea realităților din întreprinderea în care lucrezi. După Congresul al VlII-lea al U.T.C. am făcut un asemenea sondaj în rîndul tinerilor de pe șantierul nostru. Cei de 18—20 de' ani solicitau în esență două lucruri : dans, cit mai mult dans (nu numai săptămînal, ci chiar și de mai multe ori pe săptamînă) și sprijin pentru a-și completa studiile. I-am întrebat ce gîndesc. ce vor face la 26 de ani. La această virstă peste 90 la suta se vedeau ingineri.Lucrurile se schimbă oarecum cu cei între 25 și 30 de ani. Foarte mulți, veniți de la țară, sînt căsătoriți, mulți cu familiile aflate in regiunile din care provin. Sînt oameni care au responsabilități în. plus față de ceilalți și care simt nevoia unei anumite statorniciri, a unei așezări mai gospodărești dacă vreți. Au venit la noi, cei Vnai mulți ca zilieri. Se vor lucrători calificați, oameni cu o specialitate bine determinată în șantierul nostru. Chiar și in modul în care au solicitat diferite activități recreative, de pildă excursiile, se vede o anumită diferență. Primii voiau să meargă în excursie de dragul de a fi împreună, de a ride, de a cînta... Unde vor merge îi interesa mai puțin. Ceilalți erau mai exigenți cu timpul lor. Sigur, nu le erau străine nici dezideratele colegilor mai tineri, dar în plus, aproape 99 la sută vroiau ca excursia sa le dea posibilitatea să acumuleze și noi cunoștințe.

— Din cele spuse se mai 
ridică, cel puțin încă o pro
blemă pe lingă cea a cunoaș
terii orizontului de preocu
pări ale tinerilor, și anume 
exigența acestora față de ac
tivitățile organizate.

ION MIȘA :— Exact. Așa cum s-a mai spus aici, înaintând în ani, ajungem să prețuim mai bine timpul, să fim mai exigenți cu modul în care ni-1 cheltuim, fie că este vorba de producție sau de orele dinafară acesteia. Am observat la un moment dat că de la reuniunile noastre numărul tinerilor trecuți de 25—26 de ani a început să scadă. Am discutat cu cîțiva dintre ei. Am primit cam aceleași răspunsuri : „Am treabă acasă" sau, „Știi șl iu, familia...". Ei 

veneau cu regularitate la adunările generale, își plăteau cotizația, uneori mai participau și la acțiuni de muncă patriotică... Ce le mai puteam cere ? Și totuși... O întrebare nu ne dadea pace : „Oamenii aceștia, în general, trecuți de 26 de ani, își reduc existența doar la muncă și la cei patru pereți ai casei?" Hotărit nu. Le place teatrul, cinematograful, muzica, dansul. Atunci ? Ne-am sfătuit cu tovarășii de la comitetul de partid și cu sprijinul dînșilor, am organizat o masă rotundă cu tinerii trecuți de 26 de ani (aproape toți căsătoriți). „Sinteți -mulțumiți cum vă distrați, cum ați vrea să vă petreceți timpul liber?" A fost poate discil.ia cea mai interesantă avută cu ei pînă atunci. Observațiile, sugestiile lor, au mers de la probleme de conținut, (de ce nu ne-am întîlni și altădată, ca astăzi, invitîndu-ne și soțiile sau soții, la o discuție despre eăsătorie, despre răspunderile reciproce ale soților etc.), pînă la unele chestiuni de amănunt, („nu pot să vin cu so(ia la reuniune și s-o tin 3 ceasuri în picioare. Dacă ar fi o masîr la care să-i pot oferi o prăjitură, o cafea, o bere...)
Limitele reale 

ale noțiunii 

de specific

CONSTANTIN PĂTRĂHĂU:— Chestiunea prezintă interes din mai- multe puncte de vedere. Eu cred că nici noțiunea de specific nu trebuie să o împingem mai departe de limitele ei reale. în fond toți acești tineri trecuți de 26 de ani și care au cerut să ră- mînă în continuare uteciști, se bucură de aceleași drepturi și au aceleași îndatoriri ca toți membrii organizației noastre. Spun aceasta pentru că am avut impresia că unii din- trei noi au înțeles că munca cu tinerii între 26 și 30 de ani s-ar reduce la ceea ce este specific acestei vîrste. Greșit.
— Cum tot atît de greșit ar 

fi dacă nu s-ar ține seama și 
de ceea ce este particular mun
cii cu această categorie de 
tineri.— Evident. Și noi am și găsit răspuns la unele din problemele specifice tinerilor trecuți de 26 db ani. Lă solicitarea celor căsătoriți, de pildă, am organizat mai multe activități la care aU putut veni cu soțiile sari soții. La o seară, a tinerilor căsătoriți, familiile au putut să se cunoască mai bine, unii să se împrietenească, au fost plăcut impresionați de atmosfera caldă, tovărășească existentă. Am mai organizat o asemenea seară, deschisă bineînțeles și burlacilor. Au urmat apoi două excursii pe Dunăre. In legătură cu aceste reuniuni, poate unde majoritatea din comitet sîntem oameni căsătoriți, am avut în vedere din vreme și „amănuntele" la care s-a referit tov. Mișa",

ION MIȘA :— în rîndurile acestor tineri viața de familie ocupă un loc foarte important. Și este bine așa. Dar fiecare o înțelege în felul său. Un tînăr considera normal să întîrzie seară de seară cu prieteni! ?i soția să-l 

aștepte, altul trebuia să-și ceară voie de la nevastă pînă și pentru a veni la adunarea generală. Un baiat, de altfel foarte bun, a venit la noi și ne-a spus că divorțează pentru că soția nu-i face de mîncare, iar soția, cînd am discutat cu ea. era convinsă că nu are nici o obligație în această privință atîta timp cit sînt cantine, deși nu lucra nicăieri și stătea acasă. Eu am dat exemple de cazurile cele mai ieșite din comun. Acestea și altele ne-au condus la concluzia că tinerii trebuie ajutați să se clarifice in legătură cu îndatoririle reciproce pe care și le-au asumat Întemeind o familie. Această problemă a făcut obiectul discuțiilor din jurul unei mese rotunde. în timpul dezbaterilor a fost lansată o leorie pb care unii chiar au aprobat-o. Este vorba de copii : ..Copiii nu aduc decit obligații, nu fac decit să te încurce să-ți trăiești propria ta viață". Atunci nu am putut lămuri chestiunea. Cu toți însă am căzut de acord să o facem cu prilejul unei întilniri viitoare. Și noi ne pregătim in acest sens, pentru că problema prezintă o importanță deosebită și unde dacă nu în organizația U.T.C. poate fi ea lămurită.
BICAN FILIMON :— Și la noi sînt foarte mulți tineri veniți de la țară. Cei mai mulți au luat contact aici, pentru prima dată, cu un colectiv muncitoresc, cu disciplina riguroasă a vieții de șantier. Organizăm pentru ei întilniri cu veterani ai șantierelor, discutăm în adunări generale despre frumusețea meseriei de constructor, despre disciplină, îi ajutăm să se califice. Dar trebuie să facem și mai mult. Am să dau citeva exemple. Mulți tineri de 25, 26. 27 de ani, se aflau la primul lor salariu. Unii îl risipeau în cîteva zile, alții ii economiseau cu severitate, privîndu-se chiar și de niște lucruri strict necesare. Cum îți cheltuiești salariul, cum îți organizezi viața personală, de ce are nevoie un om pentru a trăi civilizat etc., sînt probleme care au făcut obiectul unor disputate dezbateri. Dar, numai atît nu era suficient. Am făcut un control foarte atent la grupurile sociale. Am descoperit o seamă de necazuri, multe reclamate nu o dată și de tineri. Am discutat cu conducerea întreprinderii care a manifestat multă înțelegere. Acum așternuturile sînt schimbate la timp, în dormitoare au fost montate difuzoare, la club rulează cu regularitate filme...
ROZA REMUS:— Indiferent de numărul ariilor pe care îi au, tinerii vin la organizație uneori chiar și cu cele mai intime probleme ale lor. Condițiile de .muncă în Deltă, Ia stuf, sînt puțin mai’ diferite' decit, .'să zicem, ale tovarășilor de la moderna fabrică de panificație. Timpul uneori trece tare anevoie. Și ținerii, ca toți tinerii, vor și ei să Se distreze. Ce poți organiza la zeci de kilometri depărtare de bază ? Și totuși băieții și fetele din brigada artistică do agitație au acceptat să facă un efort în plus deplasîn.du-se periodic la coloane, caravana cinematografică și-a făcut program fix pentru fiecare coloană. Cu ajutorul comitetului de sindicat, al conducerii, am soluționat și problema spațiului de cazare a familiilor tinerilor cînd acestea îi vizitează. Sînt probleme aparent minore, dar ele, cele puțin pentru noi, au o mare importanță.

CONSTANTIN PĂTRĂHĂU :— Nu știu cum sînt tinerii pe la dv., dar celor de la noi le plac sportul, dansul, activitatea culturală. Am fost cu un colectiv al comitetului orășenesc prin mai multe organizații U.T.C. în mull.-' locuri 

ni s-a spus că tinerii trecuți de 26 ani, de obicei familiști nu sint antrenați la sport. în formațiile artistice pentru că... sint familiști. Echipa noastră de fotbal, cn excepția a doi oameni, este formată din tineri căsătoriți, la fel echipa artistică și cea de volei. Sigur, au lost și soții sau soți care în afară de slujbă și casă nu mai acceptau nimic.
Cum ați procedat ?— Soții sau soțiile respective au fost invitate la întreprindere și am discutat cu dînșii. I-am condus să asiste la un meci de fotbal, Ia unul de volei, i-am invitat altă dată să participe la spectacolele date de formațiile noastre etc. în prezent, la noi. majoritatea ute- ciștilor trecuți de 26-—27 de ani. sînt un exemplu pentru cei mai tineri atît în ceea ce pricește activitatea profesională cit și cea socială.

Experiența de muncă

IIRISTU CUȚITARU :— Modul cel mai frecvent și. zic eu. cel mai firesc, de a da posibilitatea acestor tineri să-și valorifice în munca de organizație experiența pe care o au, stă în alegerea lor în organele conducătoare U.T.C. Activînd în același birou sau comitet, cu băieți și fete, unii sub 20 de ani, îi ajută să se dezvolte, să capete deprinderi de buni organizatori, maturitate politică. Și, după cum au spus și ceilalți tovarăși, prin experiența și maturitatea lor aduc un plus de profunzime fiecărei activități. Dar nu toți sînt aleși în organele U. T. C. Și atunci ? Am să dau cîteva exemple. în întreprinderea noastră cei mai mulți tineri de această virstă sînt ingineri, membri ai Uniunii Arhitecți- lor. La solicitarea noastră, ei țin periodic informări în fața tinerilor cu tot ce este nou în acest domeniu de activitate. Foarte mulți merg în excursii de studiu prin țară. Observațiile lor fac obiectul unor dezbateri întotdeauna de un mare interes. Tot prin intermediul lor, noi organizăm acum, în colaborare cu Uniunea Arhitecților,' discutarea unor proiecte care aduc soluții arhitectonice noi, interesante...
BĂDIȚA LĂZĂRESCU :— Discutînd despre această problemă nu cred că trebuie să căutăm neapărat exemple deosebite. Munca de organizație este formată dintr-un număr infinit de fapte mai mari sau mai mici. Intervenția de fiecare dată a acestor tineri, cu maturitatea, cu pro

Se obișnuiește ca Ia sfirșitul fiecărei mese 
rotunde să se Scrie o concluzie. Am parcurs 
din nou rîndurile scrise pînă aici și ne-am 
dat seama că cea mai importantă concluzie 
este un îndemn adresat tuturor organizații
lor U.T.C. âe a fi mai aproape de preocupările 
și cerințele tinerilor, de a da fiecăruia exact 
ceea ce așteaptă de Ia organizație, și de a 
Ie cere întotdeauna pe măsura puterii, expe
rienței, pregătirii lor.

funzimea. cu pregătirea lor, are un mare efect educativ. Si pentru ca exemplele nu pot fi ocolite, am să dau și eu cîteva. Fiecare adunare generală la noi este pregătită de un colectiv de uteciști. Am avut grijă întotdeauna, printre altele, ca și vîrstele să fie judicios reprezentate. Referatele sînt întocmite astfel cu mai multă profunzime. A- ceasta. plus luările de cuvînt ale tinerilor trecuți de 26 de ani, ridicîi nivelul n- dunărilor noastre ; caracterul lor de școală a .educației comuniste devine mult mai pregnant. Sau un alt exemplu : și la noi ca și în celelalte întreprinderi, vin an de an noi tineri de pe băncile școlilor profesionale. Nu toți sînt însă obișnuiți cu ritmurile producției, cu disciplina muncii, nu au încă, formate o seamă de denrinderi proprii muncitorului industrial. Cei mai mulți dintre tinerii aflați la vîrsta discutată au trecut printr-o asemenea situație, au trăit astfel de experiențe. Si tocmai lor le-am dat sarcina să se ocupe de acești tineri. Și vă mărturisesc că o fac cu. multă pricepere, cu mult tact, între aceste generații punțile de legătură sc construiesc mult mai repede, pentru că există încă multe preocupări care le-au rămas comune.Aiii cerut secretarilor U.T.C. 
prezenți în jurul mesei rotun
de să-și spună, părerea și in 
legătură cu cazul de la meca- 
nizate-port.

ANA SIMIONESCU :— Eu nu știu exact ce s-a petrecut în organizația respectivă. Acolo însă ceva este în neregulă. Comitetul orășenesc va analiza probabil a- ceastă situație. Oricum, mie mi se pare un lucru profund greșit. Dacă primirea în U.T.C. se face în mod strict individual eu cred că și eliberarea din drepturi și obligații trebuie să aibă același caracter.
IIRISTU CUȚITARU :— Asta ca procedeu. Să nu uităm însă că tînărul se leagă de organizație prin mii de fire, prin acele sentimente atît de profunde și curate de care este capabilă tinerețea. Eu am convingerea că multe din aceste sentimente se păstrează toată viața. Toate acestea trebuie să le avem în vedere cînd este vorba de un om care atîția ani de zile a activat în organizația noastră. îmi aduc aminte de un tînăr de 27 de ani din întreprinderea noastră care primind alte sarcini de răspundere nu putea să mai desfășoare o activitate normală în U.T.C. în adunarea generală în care am comunicat cererea lui de a fi eliberat din drepturile și îndatoririle de utecist au vorbit mulți uteciști. Ei au apreciat atitudinea combativă, principialitatea, seriozitatea a- cestui tînăr. A vorbit și el. A povestit cit de mult a însemnat organizația pentru întreaga lui dezvoltare. Povestea la un moment dat că în anul II de facultate intrase într-un anturaj de o faimă îndoielnică. Au început notele mici, cîteva examene pierdute... „Este meritul organizației — a spus el — că a intervenit Ia timp cu toată hotărîrea ajutîndu-mă să mă îndrept. De atunci organizația a însemnat pentru mine siguranță, încredere că slăbiciunile nu-mi vor fi tolerate, că niciodată nu voi fi lăsat să greșesc.Am povestit acest caz pentru că asemenea adunări nu trebuie doar să înregistreze un act formal, ci să fie, fiecare în parte, un puterpic moment educativ, să lase tînărului încă o amintire plăcută, dc neuitat.
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STRĂVECHI IZVOARE
DE FRUMUSEȚE

Fiecare epocă și-a avut trăsături specifice, prezente 
in toate manifestările creației artistice, în arhitectură, 
poate mai pregnante fiind mai vizibile, ele au căpătat 
forme caracteristice, unitare, in cadrul respectivei 
epoci istorice, au căpătat un STIL.

Noul nostru ciclu iși propune ca de-a lungul a ci tor- 
va articole să prezinte cititorilor cîteva trăsături dis
tinctive ale istoriei arhitecturii românești, ale celor 
mai remarcabile opere arhitectonice create de-a lungul 
veacurilor pe teritoriul țării noastre.

In zona geografică ce corespun
de teritoriului României de astăzi, 
s-a născut și dezvoltat — încă din 
perioada orînduirii sclavagiste — 
o arhitectură interesantă, cu mul
tiple calități arlistice, ce atestă o 
deosebită inventivitate constructi
vă, o mare siguranță în stabilirea 
proporțiilor, un simț coloristic cu 
multă putere de discernămînt, o 
mare abilitate în adaptarea la te
ren și folosrrea materialelor loca
le. Toate aceste calități, esențiale 
pentru o arhitectură majoră, au 
condus — împreună cu prelucrarea 
creatoare a unor influențe exte
rioare — la cristalizarea unei ar
hitecturi originale, ale cărei valori 
au fost de mult recunoscute pe plan 
mondial.

Reflectînd cu fidelitate șl adap- 
tîndu-se condițiilor epocii, arhitec
tura românească a dovedit o im
presionantă continuitate artistică, o 
maturitate și o personalitate de 
netăgăduit. Pe teritoriul țării noa
stre a existat o artă de a construi 
din vremuri îndepărtate care a stat 
Ia baza creațiilor artistice de mai 
tirziu (arta populară, arta greco- 
romană și dacică a perioadei scla
vagiste).

Izvoarele arheologice sînt in
complete încă, totuși suficiente 
pentru a lămuri trăsăturile esenția
le ale „temelor* de arhitectură.

în perioada sec. VIII—VII î.e.n. 
și sec I e.n. pe teritoriul Dobrogei 
au înflorit numeroase orașe (ca- 
tăți-colonii) reprezentative pentru 
civilizația grecească I Histria, To
mis, Constanța, Callatis. De-a lun
gul unei perioade de circa 
12 secole, în aceste cetăți — orga
nizate după tipul celor părăsite 
de coloniști, s-a dezvoltat o arhi
tectură de o valoare deosebită, pe 
care descoperirile arheologice o 
confirmă mereu. La Histria, unde 
aceste cercetări au căpătat o mare 
amploare, s-au descoperit zidurile 
de apărare, 2 temple, locuințe, re
țeaua de străzi, locurile publice, 
etc. Clădit și reclădit, orașul este 
definitiv distrus de goți. Ulterior, 
reclădit 
trăiește pînă în sec. 
fost părăsit pentru 
în acest timp, 
țarii, ia naștere 
cvasi urbana, localități 
cute sub numele dacic de dave. 
Cele mai însemnate și în același 
timp cele mai interesante pentiu 
noi sînt mai ales așezările cetății 
din regiunile muntoase, caracteris
tice dacilor. în general grupate, a- 
cestțș cetăți formau de regulă- un 
sistem reciproc de apărare, legate 
între ele cu o rețea de turnuri, lo- 
cuințe, puncte de veghe, ce per
miteau o rezistență îndelungată, e- 
șalonată în adîncime. Cel mai cer
cetat și probabil cel mai impor
tant centru, pare a fi fost grupul 
masiv al cetăților dacice din mun-

ții Orăștlei unde s-au descoperit 
rămășițele a 4 cetăți mari (Costești, 
Blidaru, Piatra Roșie și Grădiștea 
Muncelului), cîteva cetățui și pes
te 30 de turnuri, locuințe destul 
de spațioase, scări monumentale ; 
materialele (lemnul și piatra) și teh
nica folosită indică un stadiu a- 
vansat de civilizație. La Grădiștea 
Muncelului, cetate aflată pe un 
platou la 1 200 m. altitudine 
descoperirile atestă două com
plexe distincte : o așezare milita
ră și una religioasă în imediata a- 
propiere, legată de prima cu un 
drum lat de 5 m., pavat cu lespezi, 
ce conducea spre un grup de cinc i 
sanctuare : două pe plan circular 
asemănătoare unor cromlehuri și 
trei de formă dreptunghiulară de 
tipul aliniamentelor. Toate elemen
tele indică justețea ipotezei ce 
consideră dealul Grădiștei ca fiind 
Muntele Sacru al dacilor.

Amploarea construcțiilor, canti-

MOMWIE 
RIN ISTORIA 
MIORII 
mWi

în limite restrînse, mai 
VII cînd a 
totdeauna, 

teritoriul 
civilizație 

cunos-
pe
o

tatea impresionantă a resurselor 
materiale aduse de la o mare dis
tanță, tehnica folosită stau mărtu
rie posibilităților statului centrali
zat dac, a măiestriei meșteșugari
lor, a ingeniozității constructive șl 
în alegerea terenului. Spre deose
bire de procedeele savante folo
site în rețeaua fortificațiilor, locu
ințele sătești, predominante, erau 
concepute mult mai simplu, pe un 
plan dreptunghiular, oval sau cir
cular, cu pereții edificați din trun
chiuri da copaci brute sau cioplite 
așezate orizontal, îmbinate Ia col
țuri, fie dintr-un schelet, purtător 
umplut cu împletitură de nuiele și 
lipitură de lut. Acoperișul era 
executat din paie, stuf, șindrilă, 
seînduri. Uneori, prispa complela 
planul casei, fiind elementul nece
sar dar avînd și o funcție estetică 
care s-a păstrat pînă în ziua de 
astăzi. fprotecție, loc de muncă, 
de odihnă etc.)

în sec. II e.n. Dacia, transfor
mată în provincie romană, a cu
noscut transformări esențiale so
ciale, economice, artistice. Cuce
ritorii romani au adus și impus cu 
ajutorul unei riguroase organizări 
administrative, experiența unei 
culturi superioare care s-a supra
pus peste fondul autohton de mi-

prin 
Este 

de 
in- 

care 
ultraso- 

ecliipate

Observatorul din Neucha- 
tel (Elveția) intenționează 
să efectueze emisiuni cu 
impulsuri pentru ora exac
tă pe un emițător de unde 
lungi.

Cu toate că toate țările 
europene posedă un servi
ciu pentru ora exactă dotat 
în maioritatea cazurilor cit

ȘTIINȚIFIC
7n Anglia s-a construit o 

mașină pentru prelucrarea 
cu mare precizie a sticlei și 
materialelor ceramice 
acțiunea ultrasunetelor, 
vorba de un generator 
ultrasunete, incorporat 
tr-un ax rotativ și 
transmite energia 
nlcă unor unelte 
cu diamante.

Piesele de prelucrat pol 
fi montate intr-o mândrind 
rotitoare sau iixă. In acest 
mod este posibilă desfășu
rarea unui mare număr de 
cicluri de operațiuni de pre
lucrare ca perforări, tile- 
tări, frezări și ștantări. Ope
rațiunile pot ii efectuate cu 
o precizie de pină la 0,013 
mm cu viteze ridicate de 
așchiere.

,,ceasuri atomice' de 
mai mare precizie, aceasta 
nu satisface totdeauna ce
rințele științifice. Se consi
deră că un emițător special 
care să transmită impulsuri 
pentru ora exactă pentru 
întregul continent euro
pean ar fi raționai din punct 
de vedere științific și eco
nomic.

La lto (Japonia) s-a reali
zat o seră plutitoare tntr-o 
sferă cu diametrul de 35 
m. montată pe o șarpantă 
de oțel. 7n cele trei etaje 
ale ei se află plante tropi
cale și animale exotice. Ea 
este montată pe fundații în 
mijlocul unui mic lac și nu 
se poate pătrunde in ea de
cît printr-un tunel din ma
terial plastic transparent.

La Catedra de igiena 
muncii și boli- profesionale 
de la Academia medicală 
din Cracovia (R. P. Polonă) 
a fost realizat un dispozi
tiv telemetrie special pen
tru examinarea de la dis
tanță a activității sistemu
lui cardiovascular.

lenară tradiție. Resursele imense, 
exploatate metodic în folosul or
ganizării teritoriului, au contribuit 
la edificarea unor vaste lucrări 
edilitare, urbanistice, militare j au 
contribuit la perfecționarea unor 
metode de lucru mai ales în ceea 
ce ne privește au fost utilizate 
pentru construirea a numeroase și 
variata monumente de arhitectură, 
remarcabile prin calitatea și pro
porțiile lor. Marele pod peste Du
năre Ia T. Severin (arh. Apollodor 
din Damasc), adevărată ,.minune 
a tehnicii" a acelei epoci, avea o 
lungime de 1135 m, cu 20 pile de 
piatră înalte de 45 m și late de 18. 
Construcțiile militare — castele și 
castre, formau un sistem de apă
rare continuu, împreună cu valu
rile (din pămînt și lemn) — de 
exemplu valul de la Flămînda pr- 
Dunăre pină la Bran pe o lungime 
de 235 km.

Așezările orășenești —■ coloniile 
și municipiile — au fost construi
te după tipul roman curent : for
mă rectangulară cu străzi perpen
diculare, înconjurate cu ziduri 
(4—6 m înălțime) pe o suprafață 
de 10—35 lia, în incinta căreia la 
intersecția celor două străzi prin
cipale — cardo și decumantfs - - 
se găsea piața centrală a orașului 
— forum-ul — iar de-a lungul lor 
clădirile principale — temple, băi 
publice, sediile unor colegii etc. 
Dintre toate orașele clădite de 
romani, cel mai bogat în clădiri 
monumentale pare să fi fost Sar- 
mizegetusa. Palatul impunător al 
Colegiului Augustalilor, descoperit 
în cadrul incintei și exemplul unic 
de asemenea edificiu în tot Impe
riul Roman, un amfiteatru de peste 
5 000 Jocuri, dovedesc importanța 
atribuită capitalei romane a Da
ciei. In Dobrogea, monumentul 
comemorativ Tropaem Traiani 
(diametru 30 m, 
este un exemplu 
rii monumentale 
mani, după cum 
periri de la Constanța, 
strează 
vechilor
Marea Neagră.

In Dobrogea,
Tropaem 

înălțimea 12 m) 
fastuos al gindi- 
a arhitecților ro- 
recentele desco- 

dempn- 
amploarea metamorfozei 
colonii grecești de la

Arhitect I. SIMIONESCU

Molcom, visător, adine, mai statornic, necăutînd cu dinadinsul trecerile aventuroase și luptele îndîrjite cu stîncile cele mai dure ale Carpaților, ba dimpotrivă, parcă încer- cînd uneori înțelegerea cu ele, gustînd plăcerea cîmpiilor întinse, rodnice și scăldate în soare. Mureșul a fost, totuși, ca și fratele său geamăn, Oltul, martorul mut al zbu- istorii a poporului

Heracle al mitologiei voinicul voinicilor, Iorgu Iorgovan dinînsă decîtvechi români,
ciumatei nostru.Apele încă pe oglinda ' Decebal într-o că pînă la confluența Mureșului cu Streiul, străvechiul Sargeția, ar fi gonit călare viteazul și nefericitul rege dac în încercarea lui disperată de a ridica la luptă noi oșteni și a rezistaZadarnică cebal ar fi conjurat de și-a tăiat poalele unui stejar, — strigind însă înainte urmăritorilor, că nici moartea nu și-o primește de la vrăjmași, ci și-o dă singur. Iar apele Mureșului î-ay spălat sîngele. La Vețel, Ungheni. Ilia și în celelalte așezări dacice de pe malurile sale, noii stăpîni și-au ridicat castre, și-au construit fortificații.N-a trecut însă mult și totul a început să se zguduie. Pe drumurile Mureșului, ce taie Transilvania în două, de la răsărit la apus, au răsunat tropote sălbatice de cai în năvală, focuri s-au aprins în zare. Săbii, vîrfuri de sulițe și coifuri au strălucit în văzduh.Poate atunci, poate mai tîf- ziu, se povestește că Mureșul s-ar fi revărsat, încercînd să oprească astfel năvala cetelor înarmate, să le potolească strigătele și setea de sînge. Ca și fratele său geamăn, la Turnul Spart, Mureșul ar- fi spălat sălașul în care se cuibăriseră vrăjmașii, palatul de argint, clădit, zice-se pe Dealul Cetății din Deva, de zîne și apărat cîndva împo-

sale mai păstrează undeva, nevăzute, în lor lucie, chipurile lui și Traian. De altfel, legendă se povestește
încă Romei.încercare I De- fost ajuns și, în- o armată romană, gîtul cu sabia, la

triva unui zmeu sau balaur, de acel române, numit baladă.O întâmplare o ține minte Mureșul mai bine altele. Hora lui Pavel.Descendent al unei familii de oșteniPavel ajuns, datorită meritelor sale, din ajutor de morar, voievod al Banatului și comite de Timișoara, s-a făcut cunoscut încă din tinerețe, prin felul cum se pricepea să lupte pentru apărarea pămîntului strămoșesc.

Pavel, făcînd să se zguduie pâmîntul și rîul în matcă sub bătaia picioarelor sale și să se clatine cerul, din pricina chiotelor lui.Strîns legat este Mureșului de acela al lui Mihai Viteazul. Plaiurile au clocotit de urale. cînd viteazul s-a proclamat aici, în Alba Iulia, „domn al Țării nești, al Transilvaniei toată luind car veacuri al poporului.Urmele pașilor mărețului domn știe Mureșul să ți le

numele
Româ- și a înfăp-

Prin 1945—1946, în revistele 
umoristice, în special în „Piți- 
goiul", căpătase circulație nu
mele unui tînăr caricaturist, 
care semna GOPO. Tînărul, 
pe adevăratul său nume Ion 
Popescu, era student al Aca
demiei de arte frumoase din 
București. Reputația de ca
ricaturist și ilustrator de cărți 
nu a fost dezmințită nici cînd, 
în 1950, Gopo realizează pri
mul său film de desen animat: 
„Rățoiul neascultător".

Activitatea de organizator 
al studioului de filme anima
te. primul care a fost înfiin
țat la noi în țară, ca și fil
mele pe care le prezintă în 
continuare („Albina și porum
belul" și „Doi iepurași"), sînt 
răsplătite cu înalta distincție 
a Premiului de Stat. După 
alte filme de desene animate, 
de data asta dedicate adulți- 
lor („Marinică" și „Șurubul 
lui Marinică") debutează ca 
regizor în filmul cu actori. 
„Fetița mincinoasă" s-a nu
mit povestirea transpusă pe 
peliculă de Gopo și a fost un 
micro-basm care a intercalat 
unei morale directe duioșiile 
unei vîrste școlare mici.

țara Moldovei", pentru întîia oară, mă- vremelnic, visul

LINA"
de AL. MITRU

de

De o statură uriașă și cu o forță nemaiîntîlnită, Pavel era in stare să dezrădăcineze copaci, să întîmpîne cu mîinile goale o haită de lupi sau o oaste dușmană -și lupta în bătălie — pildă pe care i-o urmau și oștenii — cu două săbii în mîini, ținînd friul în dinți.La Cîmpul Pîinii, pe Mureș, venind în ajutorul voievodului Transilvaniei, Pavel, numai cu o ceată de bănățeni, i-a înfrînt pe cei doi pași. Aii și Skender, care la 1479, însoțiți de o armată de treizeci de mii de oameni, au prin defileul Oltului, tînd pînă la Orăștie.In amurgul acela după bătălie, în timprele își seînteia ultimele raze. Mureșul a cătat uimit la hora veselă întinsă pe malul său, în mijlocul căreia, în hohotele de rîs ale oștenilor, ținînd cinci căpetenii dușmane, una in dinți, două la subsuoară și două în mîini, juca năstrușni-

GOPOAlba Iulia, ca să pomenim numai cîteva dintre ele.Apele Mureșului au clocotit atunci întîia oară, aflînd, purtate de vînt, veștile schingiuirilor la care cei trei martiri au fost supuși de domni, în Alba Iulia, pentru vina de a se fi ridicat în numele libertății și dreptății poporului român obidit. Pe platoul numit altă dată „Dealul Furcilor" și astăzi se văd gravate, și astfel vor rămîne pe totdeauna, pe o piatră, cuvintele pioase : „Smerită închinare lui Horia, Cloșca și Crișan." Tot atunci pare să se fi născut și cîn- tecul atît de des rostit în trecut de români :
Murăș, Murăș mergător, 
De te-ai face vorbitor, 
Eu Murăș te-aș întreba, 
De mai am bine ori ba ?Și încă mai știe „Murășul cel „cu apă lină" o seamă de cîntece și despre revoluționarii de la 1848. Pe malul său, într-o pădurice din Arad ce nu mai dăinuiește de mult, se pare că s-au întîlnit doi înflăcărați luptători, Bălcescu și Kossuth.Curgînd încet la vale, și a- pele Mureșului — cum rostește Geo Bogza despre Olt — îi poartă pe oameni „în foșnetul lui imens, departe, printre stele".De pe malurile Mureșului, de la Banpotoc și-a adus genialul Brâncuși. blocurile de travertin, din care a sculptat marile lui poeme în piatră, „masa gîndurilor" sau „a tăcerii" „poarta sărutului" și altele, opere închinate, superba „coloană înălțimilor albastre visului și fericirii.

arate și astăzi. La marginea Aradului, unde și-a ținut sfatul cu căpitanii săi înainte de a elibera cetatea. In dreptul Mirăslăului, după înfrângerea de la 18 septembrie 1600, cînd el se afla pe malul Mureșului, ascultîndu-i șoaptele de mingîiere, în timp ce doamna Stanca, ieșind din cetatea Făgărașului, îngenunchease pe malul Oltului și implora apele, vîntul, soarele și luna, să-i dea ajutor iubitului său soț.Mai încolo se află Mihalțul, întemeiat de oștenii, cărora domnitorul le-a dăruit o cină- după biruință. Iar Ia Brînco- venești se găsește castelul cu cinci turnuri, stăpînit din 1599 pină în 1600 de Sava Armașul, un alt oștean de legendă al viteazului.Cîte cîntece cunoaște Mureșul ! Sînt cîntecele țăranilor, care la 1784, sub conducerea lui Horia, Cloșca și Crișan, au pătruns în castelele domnilor, la Deva, Petriș, Săvîrșin sau

roșu de ce soa-
pătruns înain-

ca și infinită", și pure,
Podul lui Apolodor de la Turna Severin. Reconstituire

■

M AX Y
despre:

In Editura „Meridiane' a aparut zilele 
astăzi trei din lucrările intitulate: pagina deacestea un album închinat artistei Ligia Macovei. Reproducem

„Trecut-au anii"; Ilustrație la poeziile lui Salvatore Quasimodo; „Pereche"

în fața biroului pe care se 
înalță, teanc, volume de artă, 
pictorul mă poftește cu ama
bilitate.—■ Așadar, amintiri... Am să-ți spun cite ceva despre doi dintre creatorii cei mai de seamă ai artelor plastice românești moderne. Da, despre Brâncuși și Pallady.

încep să notez, urmărind 
evocările punctate, de adevă
rate meditații estetice ale 
interlocutorului :— Intr-un timp, amîndoi s-au aflat la Paris. Și totuși, nu numai că nu s-au împrietenit, dar după cîte știu nici nu s-au cunoscut. Erau amîndoi artiști, români într-o țară străină, aparțineau aceleiași generații. De ce nu s-au a- propiat? Fiind mai tînăr, tot atît de entuziasmat de personalitatea unuia și a altuia, am reușit să-i cunosc. Mă a- propiam de ei ca de adevărați maeștri, de la Pallady știind că aveam să învăț cum să înțeleg mai bine pictura, iar de la Brâncuși spiritul epocii noi.

— Care era atmosfera artis
tică a vremii ?— începînd cu Cezanne, Matisse, Van Gogh și Gau- gain toată epoca noastră e tulburată de prezența acestor inovatori care au răsturnat multe din tradițiile de pînă la ei. căutînd să întemeieze altele noi.Brâncuși mai mult, Pallady poate mai puțin fac parte din

generația celor care acum 50— 60'de ani, conștient sau inconștient, au resimțit suflarea nouă care alunga de pe teritoriul plastic tot ce devenise caduc. Era epoca în care se a- firmau personalități de anvergură, atît de diferite, ca Braque, Picasso, Chagall, Kandinsky, Klee uniți de simezele expozițiilor în pofida contrastelor și opozițiilor lor. Noi, care eram pe atunci la începuturile artei, am simțit suflul și harul unor atari personalități. Mă

mai puțin artă iar creațiile sale cu un vădit mesaj social sau filozofic nu sînt desigur inferioare naturilor moarte sau interioarelor cu nud ale. lui Matisse care sînt atît de a- greabile. Aria adevăratei arte este îndeajuns de vastă pentru a cuprinde toate aceste tendințe care — în funcție de epocă, țară și personalitate — iși găsesc fiecare justificarea.
— Cum răspundeau Brân- 

cuși și Pallady acestor preocu
pări artistice ale epocii ?— îmi amintesc de cîteva fapte care pot permite unele concluzii. De pildă, o discuție pe care am avut-o cu Pallady la una din expozițiile sale de la București. Am putut afla a- tunci idei și intenții ale autorului care nu aveau aproape

BRÂNCUȘI și PALLADY
voi opri doar la un aspect al acestor transformări care mi se pare revelator pentru opera celor doi artiști români. Mă gîndesc la faptul că fiecare stil aduce și un mod nou de raportare reciprocă a aspectelor sociale, simbolice, metafizice sau de simplu agrement ale artei. Pallady face parte din cei asemenea lui Matisse care considerau că arta trebuie să fie un agrement artistic — ceea ce nu e desigur o idee greșită în sine. Dacă în Guernica, Picasso a realizat un strigăt îngrozitor al luptei antifasciste creînd o mare operă la apusul tendinței spre agrement — el nu a făcut

nimic comun cu lucrările ce se găseau expuse în sala Ateneului Român în care erau orîn- duite atîtea pagini subtile și e- vocaioare din ceea ce gîndea plastic Pallady. Am fost surprins și l-am întrebat : „Cum, dar tot ce spui vine în conflict cu ceea ce faci?" Și țin bine minte răspunsul lui: „Nici un artist nu e mulțumit de ceea ce face !“. Am continuat: „Da, în sensul desăvîrșirii ! Dar aci pare a fi o divergență de poziții?". Și atunci, izbucnind, Pallady — care, după cum se știe, era un impetuos, un permanent răzvrătit față de lume și față de el însuși — mi-a
răspuns : „Cum adică, dumneata crezi că eu nu știu să desenez și să compun ca un cubist ? Iată, să-ți arăt ce încerc !“ Mi-a arătat și m-a con-

vins. Morala întimplării ? Ca și alți mari artiști, ca toți marii artiști — Pallady, deși a mers pe linia unei creații în care farmecul și subtilitatea duceau la o pictură de agrement era totuși preocupat, chiar obsedat de frămîntările perioadei, își dădea seama că are a răspunde și unei alte concepții, unei alte filozofii, u- nei alte poziții.
— Dar Brâncuși ?— în atelierul lui din Paris, de pe Pas de Roncin, la Cafe Versailles din Montparnasse, în București, oriunde l-am întîlnit pe Brâncuși

nii-am putut da seama de multiplele trăsături care-1 deosebeau de Pallady. De altfel, dialectic, cînd vorbești despre două mari personalități egalitatea lor nu poate consta decît în deosebirile dintre ele. Și dacă vorbeam mai înainte agrementul artei 101 Pallady — artă de farmec și subtilitate coloristică, trădînd oarecum o atmosferă „fin de siecle" plină de savoare și rafinament — arta metalelor și pietrei a lui Brâncuși, deși diferită prin multe trăsături, nu poate fi totuși total despărțită de această tendință. Oul, D-ra

Pogany, Pasărea măiastră, Cocoșul sînt piese în care atenția pentru materie, desăvârșirea execuției merg atît de departe îneît ating imaculatul ; asemenea forme, duse piuă la infinit în sensul absolut al de- săvîrșirii, deși au un conținut simbolic, deși sînt sintetizări mecanice legate de o viziune diamantină, asemeni cristalului nu stau desigur în afara caracterului agrement al realității. Ele îți fac și plăcere, îți dau despre om o idee de împlinire spirituală. Dar conținutul lor nu e bazat pe o așezare în actual a unei existent trecut ci este drumul de perspectivă al permanenței umane față de dezvoltarea sa.
MIRON FLORIAN

(Continuare într-o 
viitoare)

pagină

Continuă desenul animat și 
filmul cu actori. „Scurtă isto
rie" îi deschide „accesul" la 
marile premii ale festivaluri
lor internaționale, deși medalii 
și diplome de prestigiu obți
nuse și. cu „Fetița mincinoasă" 
(la Damasc și Edinburgh). 
„Omulețul" lui Gopo. simbol 
al întrebărilor, al căutărilor, 
al răspunsurilor umanită
ții — este eroul scurt-metra- 
jelor animate, Homo Sapiens, 
Șapte arte, Audio-Video, care, 
prezentate Ia noi competiții 
artistice, aduc realizatorului 
alte nenumărate premii la 
Tours 1958, Santiago 1960, 
Karlovy-Vary I960, Vlena 
1962, Oberhausen 1964 etc. 
Parodiază schema clasică a 
basmelor in „O poveste ca în 
basme" (film cu actori) și ob
ține alte... premii, la Mar del 
Plata — 1962, și, cu același 
film dar cu titlul schimbat in 
„De dragul prințesei", la Di
jon, în Franța în 1963.

In ultimul timp se dedică 
exclusiv filmului cu actori. 
Aceleași succese obținute la 
festivalurile internaționale, nu 
pot acoperi un anume pas pe 
loc. Gopo declară, prevăzător, 
„judecați-mă după cel de-al 
cincilea film de lung me
traj". Anii au trecut și, 
după „S-a furat o bombă", 
„Pași spre lună". „De-as fi 
Harap Alb" și „Faust XX", 
urmează cel de-al cincilea 
film. Cel care-l va turna. 
Lungul exercițiu pe care l-a 
întreprins Gopo, renumele in
ternațional pe care l-a obți
nut („un clasic al desenului 
animat", cum l-au înscris isto
ricii și criticii de film), tre
buie consolidat sau totul se 
va reduce la opțiunea: ani
mație sau film artistic.

La recentul festival inter
național al filmului de anima
ție desfășurat la Mamaia, și 
la care a fost președintele 
juriului, Gopo a prezentat 
„hors concurs" cinci „pilule" 
animate (filme în care totul 
era povestit, comentat și pa
rafrazat la modul fabulei, în
tr-o durată de proiecție de 
40—50 de secunde, uneori 
chiar mai puțin) din care voi 
povesti pe cel intitulat Laurii: 
clasicul omuleț participă la 
un concurs de tir, săgeata 
lui nimerește în plin, la 
mijlocul panoului. Aplauze 
și lauri pe frunte, pe urmă 
ovații și laurii, care atîrnă 
greu acum, cad pe ochi. La 
noul concurs de tir săgeata nu 
mai nimerește nici panoul...

Gopo va turna în curînd al 
cincilea film.

TUDOR STĂNESCL'
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dansului și portului
popular

TIRGUL

Festivalul cîntecului,

DIPLOMELOR
DE BACALAUREAT

lor, ma- ajuns, și în grup, colegilor asemă-

Ansamblul folcloric al regiu
nii Crișana a adus în scena 
festivalului de la Mamaia, fru
musețea datinilor românești de 
pe Crișuri. Lioara — datină de 
joc cunoscută în zona Crișu- 
lui Negru, Vergela, obicei din 
partea nordică a Crișului repe
de, Tîrgul sărutului sau Tîrgul 
mireselor, sărbătoare din zona 
montană a Crișului alb. Tîrgul 
de fete de la Găina, au fost 
îndelung aplaudate de public.

„Soare, foarte mult soare” 1 
•—• ne spunea spectatoarea Au- 
thier Nicole din Paris, expri- 
mindu-și în cîteva cuvinte bu
curia de a fi prezentă la un 
asemenea festival. O altă pari
ziană Anne-Marie Fourneyron, 
apreciind frumusețea costume
lor populare românești : „Un 
gust rafinat al desenului și al 
culorii". Subliniind varietatea 
melodică a cîntecelor. repezile 
mișcări de pași și figuri din

dansurile populare românești, 
ne-a întrebat la sfîrșit : „Unde 
se învață la dv. atitea lucruri, 
sau mai bine zis. cînd stau 
copiii, maturii și bătrînii să le 
învețe ? Cred, a completat ea, 
că nir voi mai vedea atît de 
curind urcînd pe scenă artiști 
de 5 ani lingă artiști de aproa
pe 80 de ani. Poate la anul 
și tot aici".

Cîntărelii populari ai Crișu- 
rilor, Bologa Elena, Dumitru 
Sopon, Florica Bir, Bot Teodor, 
Maria Precup, laureată a festi
valului international de folclor 
de la Cairo din 1964, au adus 
o notă distinctă în spectacol.

„Tîrgul sărutului", așa cum 
s-a intitulat spectacolul muzi- 
cal-coregrafic al regiunii Cri
șana. este denumirea unui ri
tual străvechi. Cităm din pro
gramul de sală apărut, ca de 
obicei, Tn 4 limbi : „O "sărbă
toare a primăverii in zona 
montană a Crișului Alb. Mire- 
sele căsătorite în iarnă, cînd 
drumurile de acces în munți 
sînt grele, coboară în primă
vară la tîrg să se întîlneascâ 
cu rudele și cunoscutii. Intîl- 
nirea estă marcată de urări, 
sărutări și Voie bună".

S1MBATA 6 AUGUST 196618,00 — Pentru copii filmul ..Alba ca Zăpada" ; 19,00 — Telejurnalul de seară ; 19,15— Colecții, colecționari, pasiuni ; 19,45 — Actualitatea cinematografică ; 20,00 — Te- le-enciclopedie — Federico Garcia Lorca — Orgă — Riviera — Muzicienii ; 21,00 — Antena este a dumneavoastră își dau concursul artiști amatori din Reșița ; 21,45 — Memoria peliculei ; 22,05 — Preludiu „Mamaia — 1966“ ; 22,15— Filmul : „Sfîntul" ; 23,05 —-Telesport; 23,15 — Telejurnalul de noapte ; 23,25 — Buletinul meteorologic ; 23,30 —închiderea emisiunii.N. OANCEA

Solii ariei sucevene pe scena Festivalului

Opinii despre 
documentația 

tehnică

avut tangență combinatului realizează un

Un sprijin valoros am putea primi în activitatea noastră din partea publicațiilor Institutului de documentare tehnică și ale Centrului de documentare al M.I.Ch. Tema
tica abordată de aceste publi
cații este, însă, departe de a 
satisface cerințele noastre. Astfel, din 250 articole publicate in 1965 de I.D.T. în ..Chimie și industrie chimică" (caiet selectiv) și „Industria chimică" (extrase) numai 14 articole au cu profilul nostru, caresortiment destul de variat de produse (peste patruzeci). Situația este și mai nesatisfăcătoare la publicațiile „Noutăți în industria chimică", editate de Centrul de documentare al M.I.Ch. unde, din 509 articole apărute în 1965, numai 29 iu putut servi ca materiale documentare pentru noi.Semnalăm că, în decurs de doi ani de zile, nu a apărut nici un articol despre unele produse de bază pe care le fabricăm, cu toate că, după cite cunoaștem, tehnica a înregistrat progrese mari în cest domeniu.Această lipsă se resimte atît mai mult, cu cît, niciditura tehnică nu a publicat cărți originale sau traduceri în aceste domenii de specialitate. Singura carte publicată în domeniul substanțelor explozive, apărută acum 10 ani, este scrisă în limba engleză și. de aceea, ea este utilizată de un număr restrîns de specialiști.

a-cu fi

A ÎNCEPUT inminarea

Am surprins un asemenea moment la Liceul „N. Băl- cescu“ din Capitală. Deși tinerii nu mai poartă de cîteva săptămîni matricola liceului, deși pășesc pe porțile școlii în haine „civile" și nu în uniforma care i-a întovărășit unsprezece ani, mai păstrează încă un aer școlăresc. Primesc "cu emoție din mîinile foștilor lor profesori diploma care atestă sfîrșitul unei etape importante din viața turitatea la care au pornesc spre poartă cercetînd diplomele de parcă n-ar fi nătoare.309 tineri, absolvenți ai liceului la cursurile de zi, serale și fără frecvență primesc diploma de bacalaureat.

T ?J
între 25 august și 1 septembrie va avea loc în capitala Bulgariei al II-lea Festival balcanic de filme etnografice și folclorice. în cadrul căruia vor fi prezentate producții ale studiourilor din Albania, Cipru, Grecia, Iugoslavia, România și Turcia, precum și din țara gazdă.Cinematografia românească va fi prezentă cu șapte pelicule selecționate din producția studioului ..Alexandru Sahia“.
• Pentru minerii 

de la Filipeștii de 
Pădure — cea mai 
mare exploatare de 
lignit din bazinul 
carbonifer Munte
nia — a fost dat în 
folosință un mo-

CLUJ (prin telefon).
Orașul Cluj găzduiește timp de 3 zile a 50-a ediție a cam

pionatelor republicane individuale de atletism ale seniorilor.
Prima zi a acestor campionate a fost dominată de cursa 

de 800 m. fete care a avut o desfășurare dramatică. Favo
rita probei, Ileana Sillay (C.S.M. Cluj) a pornit într-un tempo 
infernal trecînd pe primii 400 m. în 59,5 secunde ! (rezul
tat cu care se putea clasa în finala cursei de 400 m. Ea a 
condus detașat 770 m. dar epuizată nu a mai putut răspunde 
atacului inițiat de Florentina Stancu, junioara Elisabeta Ba
ciu și Claudia lacob. Aceasta a fost de altfel și ordinea so
sirii, cu performanțe excelente. De remarcat că tînăra 
romașcană Elisabeta Baciu a spulberat recordul de junioare 
al probei realizînd 2’08”6. Stilul în care a alergat a arătat 
că e capabilă de progrese mai mari.

START IN

A L I T
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ATEA
dern dispensar cu 
100 de locuri. Ser
viciile de consulta
ții și tratament a- 
sigură minerilor, în 
apropierea locului 
de muncă, asisten
ță și tratamente 
medicale calificate.

mane siguranță în exploatare, preîn- tîmpinînd eventualele erupții sau gaze. de țiței
4

început

TELE GRAME

utilajMai" începutUzina de petrolier „1 Ploiești a să producă un nouagregat — prevenitorul de erupție de 700 atmosfere. Agregatul a fost omologat la una din sondele de mare adîncime forată recent în țară. Prevăzut cu dispozitive cu acționare hidraulică, noul utilaj asigură sondelor o mai

■ La Iași a 
construcția unui ae
roport a cărui pistă 
de decolare și ate
rizare va avea lun
gimea de 1 350 
Noul aeroport va 
fi dotat cu mijloace 
moderne de radio- 
navigație. ceea ce 
va permite ateri
zarea și decolarea 
în , orice condiții 
meteorologice. Ae
rogara aeroportului 
este prevăzută cu 
săli de așteptare, 
bufet, cabine tele
fonice, diverse ser
vicii poștale, stand 
cu articole de arti
zanat etc.

m.

Tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, a trimis tovarășilor I. V. Spiridonov și I. I. Palețkis, telegrame de felicitări cu prilejul alegerii lor în funcția de președinte al Sovietului Uniunii și respectiv președinte al Sovietului Naționalităților al Sovietului Suprem al U.R.S.S.în telegrame se exprimă convingerea că între Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România și Sovietul Suprem al U.R.S.S. vor continua să se dezvolte legături de colaborare în interesul întăririi prieteniei frățești dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovietice.
★Tovarășul Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului A. A. Gromîko o telegramă prin care-1 felicită cu prilejul numirii sale în funcția de ministru al afacerilor externe al U.R.S.S. Sînt convins — se spune în telegramă — că relațiile de prietenie dintre țările noastre se vor dezvolta continuu în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei socialismului și păcii.

• In runda a doua a 
turneului final al campio
natului mondial 
tar de șah de la 
echipa României a 
formația Bulgariei, 
încheierea timpului 
lamentar de joc scorul este 
egal : 1,5—1,5, o partidă 
fiind întreruptă.

universi- 
Orebro 
întâlnit 

După 
regu-

• La campionatele euro
pene de natație, care se vor 
desfășura la piscina în aer 
liber „Den Hommel" din 
Utrecht, se scontează pe o 
participare de aproximativ 
750 de sportivi și sportive

care
R.D.

din 27 de țări printre 
Bulgaria, Danemarca, 
Germană, R. F. Germană, 
Anglia, Italia, Franța, Un
garia, România, Cehoslova
cia, Suedia, U.R.S.S.

• Cu prilejul unui con
curs de atletism desfășu
rat la Moscova pe o pistă 
desfundată din cauza 
ploii, atletul sovietic Leonid 
Nikicenco a parcurs 10 000 
m pldt în 28’4r’4ll0 (cel 
mai bun rezultat al sezo
nului din U.R.S.S.).

• Astă-seară la Londra 
campionul mondial de boq;

la categoria „grea" Cassius 
Clay își va pune titlul în 
joc în fața englezului Brian 
London. Clay este neîn
vins în cariera sa de boxer 
profesionist care numără 
25 de meciuri.

• La Varna au începui 
întrecerile turneului zonal 
pentru campionatul mon
dial feminin de șah la care 
participă 15 jucătoare din 7 țări. România este re
prezentată de Alexandra 
Nicolau, Elisabeta Poli- 
hroniade și Margareta Pe- 
revoznic.

i 
I 
I 
I 
I

(Agerpres)

EDIȚIE

Foto: V. RANGA

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

Spectaculoasă a fost și cursa de 1 500 m. unde spre sur
prinderea generală, Constantin Bloțiu a avut un adversar 
redutabil pînă în ultimii metri ai cursei. Este vorba de Avrin 
Schaeible (Dinamo Brașov), care cu timpul de 3’45"5, a so
sit doar la două zecimi de secundă de învingător. In această 
cursă juniorul Ion Nicolae (Steaua) a egalat cu 3’53"8, re
cordul de juniori al probei. Un record a mai egalat la 
100 m. femei atleta Ioana Petrescu (Rapid) cu 11,8 secunde 
într-o finală în care au alergat și 3 junioare.

Păcat că pista de triplu salt a fost într-o stare inadmi
sibilă. Din această cauză Șerban Ciochină (Metalul) într-o 
formă bună nu a reușit decît 15,79 m. fiind doar singurul 
concurent care a trecut de 15 m.

Dintre campioni am mai reținut: Lia Manoliu (Metalul) 
la disc 52,28 m., Gheorghe Costache (Dinamo) la ciocan cu 
64,82 m. și junioara Georgeta Cristea (Steaua) cu 11,3 fecunde la 80 m. garduri.

Concursul continuă astăzi și mîine.

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
Părerea mea este că, Insti

tutul de documentare tehni
că, Centrul de documentare 
tehnică al M.I.Ch. și Editura 
tehnică ar putea să se documenteze mai bine asupra no
menclatorului de produse chi
mice fabricate in țară și să ia măsuri operative pentru pu
blicarea materialelor docu
mentare necesare, să lărgeas
că sfera de cuprindere a a- 
cestora. In prezent, lipsesc a- proape total materiale documentare în domeniul explozivilor minieri și pulberilor, cu toate că pe plan mondial există reviste de specialitate și cărți care tratează pe larg a- ceste probleme.Aduc în discuție și o problemă de interes general pentru economie. Accesul la sursele originale de documentare în limbi străine este încă limitat la un număr restrîns de ingineri și anume, la cei care cunosc o limbă străină. în combinatul nostru, din cei 164 de tovarăși cu studii superioare, mai bine de 40 cunosc una sau două limbi străine. Pentru ceilalți ingineri, baza de documentare o constituie traducerile.Apar, legat de acest fapt, două probleme : 1) organiza
rea unor acțiuni, fie de către 
întreprinderi, fie de către mi
nister, pentru 
bilor străine ; 
autorizației de 
celor ingineri 
care întrunesc număr de tovarăși din combinatul nostru au fost îndru-

studierea lim-
2) acordarea 

traducător a- 
din combinat 
condițiile. Un

se prezinte traducător Atestarea face, însă,
la exame- din limbi traducăto- cu destulă evident, folosirea

mâți să nul de străine, rilor se întirziere, ceea ce,creează greutăți în traducătorilor proprii.Am insistat în acest articol asupra unor probleme de documentare tehnică, întrucît a- ceasta ocupă un loc însemnat în acțiunea de perfecționare a pregătirii profesionale a cadrelor tehnice. Importanța exercitării unei bune documentări tehnice a fost relevată și cu ocazia Sesiunii Marii Adunări Naționale, care a dezbătut sarcinile planului cincinal. Avem datoria, atît noi, conducerile de uzine, cît și ministerul, unitățile de documentare centrale, să creăm toate condițiile pentru ca inginerii să fie permanent la curent cu tot ce apare nou în tehnică, să studieze acest nou și să-l fructifice din plin.

lii sub „domnia" lui Tranu- 
lică Ferendino nu se oprește 
la atît; el nu a acționat 
singur; l-au ajutat cîțiva sa- 
lariați ai școlii: administra
torul, contabilul, achizitorul 
etc., care, facilitîndu-i ac
țiunile, și-au asigurat și ei 
„partea" lor. Interesant este 
următorul lucru : în ultimii 
trei ani școala a schimbat opt 
administratori. Nu încercăm, 
să explicăm motivele. Cert 
este că pentru a putea între
prinde asemenea afaceri ne
cinstite ai nevoie de oameni. 
Și, precum se vede, directorul 
și i-a găsit. Și i-a găsit în 
persoana unora care mai suferiseră condamnări penale 
pentru înșelăciune și delapi
dare, a altora cărora li se 
desfăcuse contractul de muncă 
în alte părți și pe care, pro- 
punîndu-i 
Tranulică 
manda ca 
dere.

preocupări privind organi
zarea procesului de învăță- 
mînt, conducerea și îndruma
rea muncii didactice nici nu 
poate fi vorba. Chiar sa fi 
vrut, „predilecția" pentru pro
blemele gospodărești nu-i dă
dea răgaz. Și mai bine că n-a 
făcut-o. N-ar fi fost de-a 
dreptul ciudat ca tocmai un 
asemenea individ să se ocupe 
de educație ?

CUM S-A AJUNS DE LA UN 
DOSAR CU 69 FILE LA

UNUL CU 89 DE FILE

tocmit de aceleași organe,

să fie angajați, 
Ferendino îi reco- 
oameni de încre-

Cînd lupul are drept 
la semnătură

școlii, o măsuță pentru radio, 
bar, dulapuri, soclu pentru 
divan, șipci și bulumaci pen
tru gard. A ajuns pînă acolo 
incit sub pretextul deterioră
rii unor bunuri, a trecut la 
amendarea tuturor elevilor, 
procurînd astfel însemnate 
sume de bani.

CINE SE ASEAMĂNĂ
— SE ADUNĂLista pagubelor aduse șco

O ÎNTREBARE DE PRISOS

Nu-i nevoie 
atribuțiile unui 
școală. Este de la 
că el are datoria de a conduce 
întreaga activitate și. în pri
mul rînd, procesul de învăță- 
mînt, munca de instrucție și 
educație. Cum s-a achitat 
T. F. de această datorie ? 
Este o întrebare de prisos. 
Mai întâi, fiindcă, de la bun 
început, și-a declinat com
petența în această privință, 
rezervindu-și doar 
mele administrative.

să precizăm 
director de 

'. sine înțeles

proble-
Despre

Astfel a condus T. F. școala 
din Năvodari din 1961 pînă 
în 1966. Și în toți acești ani. 
sistematic și progresiv, acti
vitatea lui a constat în ase
menea afaceri, mai mici sau 
mai mari. Se pune între
barea : Cum a putut fi lăsată 
școala, răspunderea activi
tății ei, pe mina unui astfel 
de individ ? Cu atît mai mult, 
cu cît faptele lui T. F. nu au 
fost descoperite în ultimul 
moment. Cu prilejul tuturor 
controalelor efectuate în școa
lă s-au constatat lipsuri în 
munca directorului. In 1964, în 
urma unui astfel de control 
efectuat de către organe ale 
Ministerului Industriei Chi
mice s-a întocmit un dosar, 
care conține nu mai puțin de 
69 de file și în care se vor
bește despre lipsuri în ges
tiune, însușire de bunuri, 
abuz de funcție. Despre măsu
rile care s-au luat vorbește 
faptul că la controlul recent, 
în 1966, dosarul lui T. F., în-

a 
ajuns la 89 de file. Explicația 
este următoarea. Lipsurile di
rectorului au fost puse pe 
seama lipsei de experiență, a 
neglijenței. ~ 
iasă de 
curată, 
ușoare, 
care se 
cut: ipocrizia.
cînd paharul s-a umplut, el 
s-a gîndit să mai încerce o 
dată această metodă. Ai un 
sentiment de dezgust citindu-i 
memoriul și angajamentul îna
intate ministerului de resort, 
în care, T. F., cel care fura 
din hrana elevilor, își însușea 
necinstit bani și obiecte, „trezit în fața realității și a conștiinței" solicită înțele
gere, bunăvoință, fiind vorba 
de „greșeli inerente, ca urmare a lipsei de tact și chiar de experiență". Cel care își 
încheia 
mentele muncii", aceasta 
ranță. De data aceasta, 
ulciorul s-a spart.

Nu putem încheia 
capitol fără să nu ne 
asupra încă unui aspect. Cola
boratorul nr. 1 al lui T.F. era 
tânărul Vasile Enache, conta
bilul șef. Este un lucru mai 
mult decît dureros că un om 
care săvîrșește asemenea fapte 
face parte 
noastră.

T.
fiecare 
să scape cu 

utilizînd un mijloc în 
dovedește de neîntre- 

Chiar acum.

F. a știut să 
dată basma 

critici

Cel care 
memoriile și angaja- 
cu cuvintele ..Onoare 

sconta și de 
pe îngăduință.

data 
tole- 

însă...

acest 
oprim

din organizația

P. S. Ce se
la școala din 
nulică Ferendino a fost scos

întimplă. acum 
Năvodari? Tra-

din muncă. La fel și contabi
lul șef Vasile Enache. Cei
lalți „colaboratori" au primit 
și ei sancțiuni. Se impute, 
însă, o observație: măsurile 
nu sînt cele mai severe. Ase
menea fapte trebuie curmate 
din rădăcină. La Grupul șco
lar de chimie din Năvodari se 
impune o curățenie radicală. 
Simpla scoatere din muncă nu 
constituie pedeapsa suficientă 
pentru gravitatea faptelor re
latate. Locul acelor care se 
pretează la afaceri de soiul 
celor amintite mai sus este 
bine precizat de lege. De re
ținut, totodată, că sfera inves
tigațiilor trebuie extinsă și în 
afara școlii, pentru că în afa
cerile sale ex-directorul Fe
rendino a găsit și „bunăvoin
ța" altor oameni mai slabi de 
înger.

I 
I
I 
I
I
I 
I
I »

CLEOPATRA cinemascop —
(ambele serii) rulează Ia Patria 
(orele 9; 12,45; 16,45; 20,30;
București (orele 8.30; 12,15: 16;
19.45) .

JURNALUL UNEI FEMEI IN ALB 
rulează la Republica (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16.15; 18,45; 
21,151.

CIINELE DIN BASKERVI1LE 
rulează la Lucealărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30), Festi
val (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grivila (orele 9; 
11,15; 73,45; 16; 18,30; 21), Mo
dern (orele 9, 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.30).

5 000 000 DE MARTORI 
rulează Ia Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

ACȚIUNEA „ZIMBRUL” — 
cinemascop — rulează Ia Lu
mina (orele 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21).

CĂSĂTORIE DE FORMA — cine
mascop —

rujează Ia Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 78,15;
20.45) , Rahova (orele 15,30; 18). 

COPLAN ÎȘI ASUMA RISCUL
rulează la Central (orele 8,45; 
11; 13,30; 15,45; 18,15, 20,45). 
Buzești (orele 15,30; 18). Arta 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16:
18,30; 21).

HAI. FRANȚA ! 
rulează la Union 
18).

MONEDA ANTICA 
rulează la Doina 
13.45; 16; 18,15;
gram pentru 
10,15).

INSULA SCLAVILOR — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC nr. 4. UN NASTURE 
— BORODINO — VALENTIN 
FEROV — PICĂTURA

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 continuare).

CELE DOUA ORFELINE 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18,15; 20,45), Aurora orele 9; 
11,15; 13,30; 16,
Volga 
16,15; 18.45; 21).

COLIBA UNCHIULUI 
nemsscop —

rulează Ia Feroviar (orele 9; 
12,15; 15,15; 18,15; 21,15). Ex
celsior (orele 8; 11; 14; 17; 
20), Flamura (orele 0, 12: 15; 
18; 21).

FANTOMAS — cinemascop — 
rulează la Inirătirea Intre po
poare (orele 14, 16; 18.15: 
20,30).

MÎINE, MEXICUL 
rulează la Dacia (orele 9; 
13.30; — continuare 16: 18,30;
20.45) .

FARA PAȘAPORT IN TARĂ 
STRĂINA

rulează la Bucegi (orele 9.30; 
12: 16; 18.30; 21), Tomis (orele 
9, 11.15; 13.30; 16.15; -----
20.45).

ESCROCII LA MlNĂSTIRE 
rulează la Crtngași 
15.30; 18; 20.30), Gloria 
9: 11.15; 14; 16; 18.45;

DRAGOSTEA ȘI MODA 
ruleazn la Uniren (orele 
181

SERBĂRILE GALANTE 
rulează la Vilan (orele 
18).

IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — 
cinemascop —

rulează la Miorița (orele 8.30; 
11. 13.30; 16; 18.30; 21)

Orizont—1970

pe
1 800 metri pătrați pe oră. Haldarea sterilului rezultat din descopertă se va executa cu utilaje speciale cu debite pînă la 4 400 metri pătrați pe oră. Transportul sterilului șl cărbunelui se va realizabenzi cu covor de cauciuc cu viteza de 5 metri pe secundă.Fluxul tehnologic din aceste cariere va fi dirijat printr-o instalație centrală de dispeceri cu comenzi de pornire și plecare automatizată.Dotarea cu utilaje din cele mai moderne, tehnologiile noi care se vor folosi, precum și o mai bună organizare a proceselor de producție în minele și carierele de lignit din Oltenia. întrevăd reducerea prețului de cost în anul 1970 față de realizările anului 1965 cu mai mult de 26 la sută. A- ceastă situație impune încadrarea unităților miniere cu personal de înaltă calificare

(orele 15,15;

(orele
20.45), 

copii orele

(orele 9;

11,30; 
pro- 

9;

18,30: 21).
11.15; 14;

TOM — ci-

18,30;

(orele 
(orele 
21.15).

15.30;

15.30;

care să conducă lucrările competent și în deplină securitate a muncii.Pentru stabilizarea cadrelor și pentru crearea unor condiții social-culturale cît mai bune în perioada cincinalului se vor da în folosință 131 000 metri pătrați apartamente la Motru și Tîrgu Jiu. iar pentru pregătirea muncitorilor mineri și a personalului mediu tehnic se prevede construirea de școli de calificare, precum și a unei școli profesionale în orașul Motru. Realizarea la timp și în bune condiții a acestor obiective im- nortante. asigură dezvoltarea industriei cărbunelui din regiunea Oltenia în anii cincinalului și în continuare. îndeplinind una din sarcinile trasate prin Directivele celui de al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.
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Apelul unor militari americani

care condamnă agresiunea S. U. A
Agenția V.N.A. transmite apelul adresat de piloții americani locotenent-comandorul 

James Hutton și maiorul James Young, prizonieri în R. D. Vietnam, către militarii și 
piloții americani participant Ia războiul din Vietnam, prin care le cere să protesteze îm
potriva raidurilor aeriene asupra Vietnamului.sîntem un număr de americani, care am

Vizita delegației
comerciale române

în Tunisia

ÎNSEMNĂRI DIN R. P. BULGARIA

„Noi piloți violat spațiul aerian al R. D.- Vietnam; am comis crime împotriva și am spune am fost capturați, numeroase păreri ale noastre sînt asemănătoare în ceea ce privește războiul nedrept pe care îl ducem în Vietnam", se adaugă in apel. „Atît timp cît guvernul american va continua să sporească efectivul trupelor, eșecurile lui în Vietnamul de sud vor crește. Acesta este un sacrificiu inutil al tineretului țării noastre".„In prezent, se arată în apel, ne-am dat seama că lupta poporului vietnamez pentru adevărata ' ;unificarea deplină, fără amestec străin, nu diferă deloc de lupte pe care noi am dus-o împotriva englezilor acum 190 de ani.Războiul împotriva Vietna-- mului este un război criminal, deoarece violează suveranitatea și integritatea teritorială a acestei țări. Reflectați serios la aceste chestiuni și dacă credeți că au un sens pentru voi, atunci nu ri.mîneți nepăsători și nu vă sacrificați viața. Scrieți deputaților noștri și altor personalități ale guvernului, prietenilor și părinților noștri. Comunicați-le adevărul despre războiul din Vietnam și în acest fel noi vom pune capăt război.De asemenea, refuzați să mai

poporului vietnamez fost capturați", se în apel. „După cs

independenți- și

rapid acestuitrebuie să mergeți la luptă și să efectuați zboruri asupra Vietnamului și cereți repatrierea voastră, se spune in încheierea apelului".Alți doi piloți americani, prizonieri în R.D. Vietnam, Wendell B. Rivers și Raymond. .Tames Mefritt, au adresat guvernului american o petiție în care condamnă cu hotărîre continuarea războiului împotriva poporului vietnamez.
Declarația M.A,E. 
al R.D. Vietnam
La 5 august, anunță agenția 

V.N.A., Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație in 
care protestează împotriva 
raidurilor aviației americane 
asupra portului Haifong și îm
potriva continuării războiului 
„de escaladare" în Vietnamul 
de nord. Declarația mențio
nează că in cursul raidurilor 
din 2 august, portul Haifong 
a fost atacat în trei rînduri și 
că importante întreprinderi 
industriale au fost avariate, 
numeroși locuitori omorîți, 
printre care 16 copii, mulți 
alți răniți și zeci de clădiri de 
locuit distruse. în continuare, 
se arată că bombardierele a- 
mericane „B-52" au atacat nu
meroase localități din partea 
de nord și de sud a zonei de
militarizate. în afară de a- 
ceasta, aviația americană a 
atacat în 84 de rînduri rețeaua 
de diguri, baraje și canale de 
irigații din 14 provincii.

A

In Comitetul celor 18

Intervenția reprezentantului

roman
GENEVA 5 — Corespondentul Agerpres, H. Liman transmite: în ședința din 4 august a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva au luat cuvîntul lordul Chalfont (Marea Brita- nie), Alva Myrdal (Suedia), Francesco Cavalletti (Italia), și A, Fischer (S.U.A). Șeful delegației române. ambasadorul Vasile Dumitrescu a declarat că printre măsurile colaterale care figurează pe ordinea de zi a Comitetului există și o serie de propuneri viabile, realiste, de natură să promoveze îmbunătățirea climatului internațional prin reducerea cursei înarmărilor și a pericolului nuclear.El s-a referit i la propunerile de a folosirii armelor de creare a unor clearizate, întărite mentul statelor nucleare de a nu folosi niciodată armele nucleare împotriva tarilor nenucleare.V. Dumitrescu a vorbit apoi despre problema securității europene, subliniind contribuția importantă pe care o aduce Declarația adoptată recent la Consfătuirea de la București a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia la cauza întăririi păcii și securității în Europa.Șeful delegației române a declarat că problema securității europene „este una dintre problemele cele mai importante ale vieții politice de pe continentul nostru, care afectează, prin consecințele sale, întreaga situație internațională, interesează în mod direct toate țările Europei, precum și popoarele din lumea întreagă".„Pornind de la analiza situației existente pe continentul nostru, Declarația de la București pune în lumină, pe drept cuvînt, faptul că în Europa se intensifică și se dezvoltă tot mai mult curentul în favoarea lichidării războiului rece, pentru înlăturarea obstacolelor care 'apar în calea colaborării general europene, pentru .normalizarea vieții internaționale și apropierea între popoare".V. Dumitrescu a declarat în continuare, că „analiza obiec- - tivă a situației din Europa, făcută cu prilejul Consfătu-

în acest sens interzicere nucleare și zone denude angaja.-

Conflictul oțelului
Oțelul a devenit ia

răși obiectul unui con
flict cu 
siuni în 
ricana.
„Inland
tion“ de a spori eu 2,1 
la sută prețurile la une
le sortimente de oțel a 
declanșat o veritabilă 
reacție în lanț.

vaste repercu- 
economia ame- 
Decizia firmei 
Steel Corpora-

11 firme siderurgice au majorat prețurile, printre ele nu- mărîndu-se „U. S. Steel Corporation", cea mai importantă societate siderurgică din. S.U.A. In ziua cînd Gardner Ackley, președintele Comitetului consilierilor economici ai Casei Albe, adresa îndemnul de a se opri creșterea prețurilor, două importante consorții — ,,Kaiser SteelCorporation" și „Republic Steel Corporation" — au ignorat apelul. „Prin urcarea generală în rîndurile palilor producători de oțel din S.U.A." — transmitea agenția ASSOCIATED PRESS.Experții Casei Albe, consultați în grabă, încearcă să găsească o ieșire din această

aceasta prețurilor a devenit princi-

situație dificilă. A doua „bătălie a oțelului" — la numai 9 luni după prima — găsește administrația într-o poziție lipsită de forță. FRANCE I’RESSE aprecia că președintele Johnson dispune de „atuuri mai slabe de a cîștiga, decît cele pe care le-a avut la dispoziție cînd a obligat firmele siderurgice să reducă la jumătate creșterea prețurilor". Agenția pariziană apreciază că la Casa Albă domnesc temeri în ceea ce privește efectele psihologice ale urcării prețurilor la oțel într-o perioadă electorală. Oțelul fiind un -sector cheie în domeniul prețurilor industriale, consecințele actualelor creșteri de prețuri vor multiplica dificultățile administrației. în plus, se remarcă faptul că autoritățile nu mai dispun în acest moment de-stocuri de oțel care să lp permită să influențeze prețurile.Urmările „bătăliei oțelului" sînt, deocamdată, greu de apreciat. în orice caz, evoluția prețurilor în acest de prim-ordin va mări siunea inflaționistă din nomia S.U.A.

ivii de la București, a scos în evidență și necesitatea desființării blocurilor militare care nu mai corespund condițiilor internaționale actuale. O cale radicală pentru slăbirea încordării militare în Europa ar constitui-o desființarea N.A.T.O., o dată cu Tratatul de, la Varșovia".„Convingerea noastră fermă este că adevărata garanție a securității internaționale a fiecărei țări nu se-află în politica' blocurilor, ci în lichidarea surselor de încordare dintre state, a- cauzelpr care pot genera conflicte armate, în dezvoltarea ■ încrederii și colaborării dintre state, pe temeiul 'principiilor- fundamentale ale dreptului internațional respectul suveranității și independenței naționale. egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc.Militînd pentru desființarea blocurilor militare, țările semnatare ale Declarației și-au exprimat totodată hotărîrea de a depune eforturi consecvente pentru adoptarea unor măsuri parțiale de dezarmare și de frî-nare a cursei înarmărilor în Europa, de natură să faciliteze crearea securității europene, consolidarea păcii și securității internaționale. Una din acestea ar fi retragerea trupelor americano și a celorlalte trupe ne- europene de pe continentul nostru, retragerea tuturor trupelor străine în limita granițelor lor naționale. Efecte pozitive asupra situației internaționale ar avea lichidarea tuturor bazelor militare străine de pe teritoriul altor state.O importanța deosebită pentru securitatea europeană are împiedicarea accesului, sub orice formă, a forțelor militariste din Republica Federală Germană Ia arma atomică.In încheierea intervenției sale, V. Dumitrescu, referin- du-se la Declarația de la București în legătură cu agresiunea Statelor Unite ale Americii în Vietnam, a declarat că este de datoria tuturor statelor de a face tot ce depinde de ele pentru a pune capăt agresiunii S.U.A. în Vietnam, a lichida focarul de război din Asia de sud-est, a obține micșorarea încordării și normalizarea relațiilor internaționale. Numai în acest fel se poate crea climatul indispensabil oricărui progres în. cadrul negocierilor de dezarmare. Nici un stat, nici un guvern preocupat de destinele păcii nu poate și nu trebuie să trateze cu indiferență acțiunile S.U.A. în Vietnam. Aceste acțiuni amenință nu numai independența și' libertatea poporului vietnamez,' dar creează un pericol din ce în ce mai grav pentru, pacea-generală".

sectorpre-eco-

TUNIS. — 5 (Agerpres). — 
In perioada 28 iulie — 5 august 
o delegație comercială română, 
condusă de Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului co
merțului exterior, a vizitat 
Tunisia, unde a avut întreve
deri cu secretarul de stat pen
tru plan și economie națio
nală Ahmed Ben Salah, 
adjunctul acestuia pentru pro
blemele de industrie, comerț 
și agricultură, Bechir Ennazi, 
precum și cu conducerea altor 
organisme de stat, industriale 
și comerciale tunisiene. La 
încheierea vizitei și discuțiilor, 
a fost semnat un comunicat 
care constata existența posibi
lităților de. colaborare econo-

mică și de extindere a schim
burilor comerciale între Repu
blica Socialistă Romania și 
Tunisia și exprimă dorința 
ambelor părți de a dezvolta 
relațiile în aceste sectoare de 
activitate economică. In legă
tură cu aceasta, partea tuni
siană va trimite la rîndul sau 
la București o delegație 
nomică în septembrie a.c.

Delegația comercială 
mână a efectuat o serie 
vizite la unele obiective 
dustriale din Tunisia.

Discuțiile s-au purtat într-o 
atmosferă cordială și într-un 
spirit constructiv.

eco-
ro
de 

in-

PRAGA. — Orașul se îmbogățește cu o construcție avînd 21 
etaje și 104 apartamente. Constructorii au ajuns la etajul 14

Uzina „Anton Ivanov" este situată la marginea Sofiei, într-un cartier in care am impresia că sînt puține case de locuit și multe coșuri de fabrică. Atmosferă de șantier. Febrilitate, zgomot, autocamioane în mișcare. Tîrnăcoapeje mușcă din pereții unei clădiri bătrîne. Zidurile acelea care poartă povara timpului devin un uriaș morman de moloz. Șantier în uzină ? Gheorghi Kumbiliev, directorul întreprinderii, ne îndreaptă privirile către pereții ce îngenuncheau în fața tîrnăcoapelor.
— Renunțăm la moștenire...

— spune rîzînd.
„Moștenirea" o reprezentau 

mai multe clădiri insalubre 
în care, în deceniile începu
tului de secol, capitaliștii in
stalaseră niște ateliere micu
țe pe care, ambițioși, le de
numiseră fabrici. O căsuță, pe 
ridurile căreia citești vîrsta, 
supraviețuiește, nu departe de 
clădirea impunătoare, robus
tă, a uzinei construită în anii 
din urmă.

— Sîntem o întreprindere 
nouă deși după cum vedeți 
locul pe care ne-am început 
activitatea nu a fost chiar gol
— relatează Gheorghi Kumbi
liev. Dar faceți, vă rog, o 
comparație: înainte lucrau
400 de muncitori. în uzina 
noastră avem 4 300 muncitori, 
adică de aproape 11 ori mai 
mult...

Directorul ne informează 
că „șantierul" care ne-a în- 
-tinipinat chiar Ia poarta în
treprinderii este preludiul 
unei noi construcții, deoarece 
actuala clădire a uzinei este 
pe punctul de a nu mai face 
față cerințelor izvorîte din ex
tinderea 
ției. 
vorba 
uzinal, 
caracter administrativ și 
cial) aparțin unei perspective 
imediate.

Uzina, ai cărei oaspeți sîn
tem. produce... frig. Nu-i nici 
o greșeală de tipar. Produsul 
principal poartă numele de 
„Mraz". adică „frigul", și este 
un frigider eu calități deose
bite, apreciate nu numai pe 
piața bulgară, ci și la export. 
Uzina sofiotă expediază în 
magazine anual, 45 000 de fri
gidere. în anul viitor se pro
iectează o nouă creștere a 
producției : 50 000 de fri
gidere. Uzina produce în pri
mul rînd frigidere destinate 
folosinței casnice. în căldura 
ceasurilor de prînz. priveam 
cu jind frigiderele imaculate, 
aliniate în depozit ca niște 
ghețari în apele nordului. 
Producția uzinei nu se limi
tează la acest gen de frigide
re : muncitorii ei realizează 
frigorifere pentru nave, pen
tru mari 
nevoile 
deri.

De 
aflăm 
unor indici calitativi superiori 
este pusă în legătură nu nu

mai cu îmbunătățirea dotării 
tehnice a uzinei, ci și cu îm
bogățirea bagajului de cunoș
tințe profesionale ale munci
torilor. O lozincă uriașă, pe 
care am văzut-o într-una din 
secțiile întreprinderii, chema 
pe tineri să-și însușească nou
tățile tehnice. Lozinca aceasta 
este realizată cu perseverență. 
1 500 de muncitori ai uzinei 
(în imensă majoritate tineri) 
se califică pentru a atinge o 
treaptă mai înaltă în pregă-

harnică. cu rezultate frumoa - 
sc in producție. Totuși, tinăra 
nu se.declară mulțumită de 
ceea ce a realizat pină acum.

— Fără învățătură nu poți 
face nimic — ne repetă cu 
convingere acest adevăr de 
mult verificat de viață. Iva
nova a devenit elevă în anul 
I al școlii tehnice serale. 
„Este doar începutul..." — dă 
asigurări reporterilor bucu- 
reșteni care îi consemnau de
clarațiile.

— Care este preocuparea 
dumneavoastră nr. 1 ? — l-am 
întrebat pe Stoian Stoiccv 
Stoianov.

Tînărul blond, slăbuț, cu o 
înfățișare veselă, răspunde 
fără ezitare.

— învățătura...
Montor calificat, .Stoianov 

este în anul II al școlii teh
nice serale. Și este convins că 
învățătura nu o va încheia o

continuă a produc- 
Noile construcții (este 

nu numai de spațiul 
ci și de anexele cu 

so-

depozite și pentru 
diferitelor întreprin-

Ia interlocutorii noștri 
că problema atingerii

/I k
Tinerețea

wuzinei

tirea de specialitate. Uzina 
posedă o școală medie tehni
că. Programa analitică ține 
seama de cerințele actuale ale 
întreprinderii ca și de proiec
tele de viitor. Perspectiva 
lărgirii uzinei, ceea ce presu
pune necesități suplimentare 
de cadre cu o bună pregătire, 
se reflectă atît în programul 
școlii tehnice cit și în cel al 
școlii profesionale care func
ționează de asemenea pe lingă 
întreprindere. 300 de tineri 
urmează cursurile fără frec
vență ale învățămîntului su
perior. Din rîndurile lor se 
vor recruta inginerii de care 
uzina are nevoie (într-o pe
rioadă apropiată se prevede 
dublarea efectivului ingine
resc).

într-una din secții facem 
cunoștință cu Boghinia Iva
nova. o brunetă cu ochi al
baștri. Stăm de vorbă cu ea 
lingă mașina Ia care lucrează, 
în uzină a intrat cu trei ani 
în urmă. S-a calificat Ia locul 
de muncă în șase luni. Tova- 

■ rășii vorbesc despre Ivanova 
cil căldură : muncitoare bună,

dată cu obținerea diplomei de 
absolvire a școlii. De altfel, 
el nu se zbate pentru o diplo
mă pe care s-o înrămeze fru
mos și să o expună în văzul 
tuturor. Ținta lui este clară : 
o calificare mereu mai bună.

îi sondăm cîmpul de preo
cupări extra-profesionale.

— Citesc mult, prefer pro
za. Și iubesc... fotbalul ! Sînt 
un suporter frenetic 
„Levski"...

Fusese atins un 
nevralgic. Cei din jur 
să nu-i împărtășească 
rințele : „Lokomotiv" își 
în uzină susținători nedezmin- 
țiți.

înainte de a părăsi uzina, 
sub soarele dogoritor al amie
zii. stăruim cu privirea pe 
clădirile imbătrinite din care 
tîrnăcoapele mușcau necruță
toare. De la atelierele insalu
bre ale trecutului pînă Ia 
moderna uzină pe care am vi
zitat-o este o distanță în timp 
cu valoare simbolică pentru 
prefacerile din țara vecină.

al lui

punct 
păreau 
prefe- 

are

EUGENIU OBREA

în apropiere de Piei Me

Deprimați și extenuați, acești militari americani, fotografiați nu departe de Piei Me, nu au decît o dorință : să scapi 
de războiul murdar dezlănțuit de S.U.A. în Vietnam

Metaforă
perimată

Toridul august spaniol e marcat de evenimente simptoma
tice pentru evoluția climatului politic. Atenția observatorilor 

madrileni e îndreptată spre așa-numitul „caz al militanților 
comisiilor muncitorești".

Comisiile muncitorești au apărut in urmă cu circa un an de 
zile ca o reacție a muncitorimii vizînd desființarea actualului 
.sindicalism oficial" — instrument al marelui capital. Mișca

rea aceasta s-a amplificat și s-a dezvoltat rapid.

La mijlocul lui iulie 4 000 de 
membri ai ,.comisiilor muncito
rești" din întreprinderile capitalei 
spaniole s-au îndreptat spre Minis
terul- Muncii spre a prezenta un 
„caiet de revendicări".

Autoritățile au recurs Ia forță. 
Manifestația ,, comisiilor muncito
rești" a fost reprimată cu brutali
tate. Mai mulți militanți ai comi- 
siițor^au fost arestați și deferiți 
tribunalului „ordinci publice" in
culpați pentru „delict de asociere 
ilegală", 
mental 
drastice 
sistențeî 
în comisii muncitorești".

Simbăta trecută s-a anunțat însă 
la Madrid că patru dintzepmilitanlii 
arestați (Ceterino de Maetzu, Mar
tinez Conde, Camacho și Hernando) 
au fost eliberați de sub cauțiune (o 
cauțiune „grasă" de cite 50 000 
pesetas). Alți 15 manifestanți au 
roși eliberați pe o cauțiune de 
eite 10 000 pesetas. Acesta — 
remarca' numeroși observatori — 
este un indiciu că „in pofida do
rinței, evidente, autoritățile nu în
drăznesc să meargă prea departe

CD n comunicat guverna* 
anieninfa cu „cele mai 
represalii* în cazul per- 
actualei „asocieri ilegale

cu represaliile" (corespondentul 
.din Madrid al Iui NEUE ZURCHER 
ZE1TUNG).

Numeroase fapte arată că miș
carea pentru o organizare sindi
cală muncitorească peste capul și 
Împotriva sindicatelor 
„oiicialc" a căpătat 
forță. Imediat după 
din iulie, muncitorii 
întreprinderi madrilene ca 
kns-Hispania“ ,,Schneider", 
eoni" nu declarat grevă 
eliberarea reprezentanților 
arestați. La Bilbao și Barcelona 
s-au declanșat de asemenea greve 
și au avut loc manifestații de -se 
lidaritate ca militanții madrileni 
arestați. La Mieres (in Asturia), 
centru cu vechi tradiții revoluțio
nare, muncitorii au demonstrat 
sub lozinca ,.Libertate sindicală", 
ținînd piept o zi întreagă atacuri
lor furibunde , ale forțelor poliție
nești. Merită remarcat faptul că 
muncitorii din Madrid au strins si 
au achitat integral sumele exorbi
tante impuse drept cauțiune 
tru eliberarea tovarășilor lor 
tați.

Torța curentului de opinie

ial angiste, 
o deosebită 
incidentele 

muți 
„Par- 

cerlnd 
lor

pe il
ar es-

pen-
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MINISTERUL Afacerilor Externe 
'al U.R.S.S. a trimis la 5 august o 
notă ambasadei S.U.A. din Mosco
va în care exprimă un protest ho- 
tărîț în legătură cu noile acțiuni 
ale forțelor armate ale S.U.A. îm
potriva navelor comerciale sovieti
ce din portul Haifong.

IN cursul raidurilor aeriene În
treprinse de av ația americană la 
5 august, anunța agenția V.N.A., 
unitățile foițelor armate au provo
cat noi pierderi agresorilor. Ast
fel, numai in zona portului Hai
fong au fost doborite trei avioane 
iar multe altele avariate.

DUPĂ CUM relatează agenția 
T.A.S.S., copreședintele sovietic al 
Conferinței de la Geneva din 1962 
cu privire la Laos a piimit tele
gramele adresate la 28 mnie și 6 
iulie de Fumi Vongvicit, secreta
rul general al partidului Neo Lao 
Haksat, ministrul informațiilor, 
propagandei și turismului al Lao- 
sului. In telegrame se atrage <i- 
tenția copreședinților asupra bom
bardării conlinuie a teritoriului Lab- 
sului de către aviația americană, 
ceea ce constituie ,,o încălcare e- 
videntă a acordurilor de la Ge
neva din 1962 și o primejdie se
rioasă la adresa securității țărilor 
din Indochina și Asia 
est".

de sud-

mi „un sindicalism liber" este în
vederată și de faptul kă persona
lități și organizații catolice, legute 
încă, printr-o apreciabilă măsură, 
de mișccvea falangistă au luat o 
atitudine opoziționistă în raport 
cu sferele guvernamentale. într-un 
interviu acordat 
SIGNO, una din 
proeminente ale 
spaniole, profesorul Tierno 
van s-a pronunțat pentru „renun
țarea Ia sindicatele 
crearea

^democratic".
Relerindu-se la aprecieri din 

surse guvernamentale, corespon
dentul citat mai șus al lai NEUE 
ZURCHER ZEITUNG releva că 
..este din ce în ce mai greu să se 
paralizeze sau să se frîneze valul 
în creștere 
schimbare 
structuri".

„Calma
lcit-rnotiv i
cc, se vădește
mată...

hebdomadarului 
personalitățile 

intelectualității 
Gen

verticale și
unui sindicalism liber și

al presiunilor pentru o 
radicală a actualelor

vară spaniolă", acest 
al poeziei clasice iberi- 

o metaforă peri

EM. RUCĂR

Consiliului 
continuat

COMITETUL social al 
Economic și Social a 
examinarea punctului de pe ordi
nea de zi intitulat : ..Locuințe, 
Construcții și sistematizare'. La dis
cuțiile asupra acestui 
luat cuvînlul delegatul 
nole Docan.

punct a 
român, Ma-

PRIMUL MINISTRU 
lui, Sadik el Mahdi e 
formarea unui nou guvern în locui 
cabinetului condus de Mohammed 
Mahgoub, care a demisionat în 
urmă cu zece zile.

al Sudanu- arnmțat joi

CONSILIUL Organizației Stair -■- 
Americane a hotărît cu 15 voturi 
și 5 abțineri aminarea Conferim -: 
miniștrilor afacerilor externe ai ța
rilor membre ale O.S ',
urma să aibă loc la 2i airvirj: 
Buenos Aires. S-a căzut o.- , c’d 
să sc stabilească o n>w: ----
tru această confci-rlc - - 

10 octombrie.


