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In zilele de 26 și 27 iunie a.c. a 
avut loc ședința plenară a Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român.

1. Plenara a dezbătut și aprobat 
Directivele cu privire la elabo
rarea planului cincinal 1971-1975 
și a direcțiilor principale ale dez
voltării economiei naționale în 
perioada 1976-1980.

Plenara a hotărît ca lucrările cu 
privire la planul pe 1971-1975, 
precum șl la stabilirea direcțiilor 
principale ale dezvoltării econo
miei naționale în perioada 1976- 
1980 să înceapă în acest an și să 
se încheie, în linii generale, pînă 
la sfîrșitul anului 1968. Pentru în
drumarea și coordonarea întregii 
activități de elaborare și funda
mentare a acestor lucrări s-a 
hotărît înființarea unei comisii 
centrale de partid și de stat.

2. Plenara a dezbătut și aprobat 
Hotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri cu privire 
la majorarea salariilor mici, stabi
lind ca, începînd cu data de 1 
august 1967, salariul tarifar mi
nim să se ridice de la 570 lei la 
700 lei.

3. Plenara a aprobat măsurile 
pentru raționalizarea și gospodă
rirea economicoasă a parcului de 
autoturisme de la ministere, insti
tuții centrale și locale, întreprin
deri, organe de partid, sindicale, 
cooperatiste și obștești.

4. Plenara C.C. al P.C.R. a ana
lizat și apreciat pozitiv activita
tea desfășurată de Ministerul Afa
cerilor Interne șt de organele sale 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
partidului și guvernului cu pri
vire la asigurarea securității sta
tului și a ordine! publice, apăra
rea proprietății socialiste, a drep
turilor și intereselor legale ale ce
tățenilor. Ținînd seama de condi
țiile perioadei desăvîrșirii con
strucției socialiste în care se află 
țara noastră, de dezvoltarea con
tinuă a democrației noastre, de 
necesitatea atragerii mai largi a 
oamenilor muncii la asigurarea 
respectării normelor de convie
țuire socialistă, plenara a stabilit 
măsuri pentru perfecționarea con
tinuă a activității Ministerului 
Afacerilor Interne și îmbunătăți
rea structurii sale organizatorice.

în cadrul discuțiilor au luat 
cuvîntul tovarășii Miu Dobrescu, 
Aurel Vijoli, Gheorghe Călin, 
Gheorghe Vasilichi, Ion Stănescu, 
Ion Ioniță, Gheorghe Pană, Con
stantin Dăscălescu, Tudor Io- 
nescu, Chivu Stoica, Grigore Ră- 
duică, Cornel Onescu, Adrian Di- 
mitriu, Constantin Pîrvulescu, 
Augustin Alexa, Ion Coman, Vir- 
gil Trofin, Valter Roman, Ștefan 
.Voicu, Alexandru Drăghici.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul 
Ceaușescu.
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De la Paroșeni — la Luduș și acum la termocentrala Craiova. 
Un drum al maturizării, parcurs de tinărul montor Vlad 
Coravu, obținind rezultate demne de marile construcții la 

care a participat.
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SALARIILOR MICI

tovarășul Nicolae
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FERICIREA
DE DURATA

IONEL HRISTEA

(Continuare în pag. a ll-a)

HOTĂRÎREA
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN Șl A CONSILIULUI
DE MINIȘTRI AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA CU PRIVIRE LA MAJORAREA

Disc 'I ITA MSSDFSrBE 
EDUCATI H. RĂ^bNDERI

De cele mai multe ori afirma
țiile și negațiile asupra raportu
lui dragoste-fericire sînt legate 
de „fazele acute" ale sentimen
tului. Fericirea că ne-am întîl- 
nit... Euforia celor dintîi clipe de 
dragoste... Nefericirea despăr
țirii... chinul așteptării. Deci, mai 
toate glodurile, afirmațiile, jude
cățile se îndreaptă, fie către mo
mentul de început, fie spre cel 
de sfîrșit (cînd există un sfîrșit).

Dar tineri sînt și cei doi în
drăgostiți de la o uzină chimică 
clujeană despre care am mai scris 
cindva ; se iubesc de mulți ani, 
au un copil, așteaptă un al doi
lea și întreaga lor relație infirmă 
repausul din răspînditul șlagăr... 
De ce nu ești ca-n prima zi ? 
Amîndoi, și ea mai ales, sînt mult 
mai bogați sufletește decît în 
prima zi !... Idila începutului, cu 
tot farmecul ei, aureolat și de 
amintire (se știe că de la dis
tanță trecutul arată și mai fru
mos...) apare azi săracă în com
parație cu ceea ce au descoperit 
împreună de-a lungul anilor. Fata 
fusese o „sălbăticiune" plină de 
un farmec cam primitiv care, 
dacă n-ar fi evoluat, dacă nu 
s-ar fi transformat în „altceva" 
s-ar fi epuizat repede. Băiatul 
fusese mai sobru, cu un fel de 
gravitație a profesiunii care-1 pa
siona nespus, făcîndu-1 să evo
lueze rapid pe scara valorii so
ciale — cam uscat însă, și sortit 
să devină plicticos la un drum 
mai lung alături ; dar iată că ea 
l-a îmbogățit sufletește pe el, l-a 
făcut să devină mai comunica
tiv, mai receptiv la lucrurile sim
ple ale vieții, iar el la rindu-i a 
mai maturizat-o. i-a dat o nouă 
dimensiune sufletească — pro
funzime — care prinde bine, și 
nu-i răpește de loc din spontanei
tate. Vorbeam acum vreun an 
despre „competiția" dintre ei pe 
planul culturii ; în asemenea în
treceri nu prea există învingători 
și învinși, este de fapt un ritm 
comun, cu unele detalii proprii 
fiecăruia, care i-a dus, alături, 
într-o altă zonă a dragostei, mai 
înaltă, cu bucurii specifice aces-

tei perioade, altele decît bucuriile 
începutului.

S-ar zice că vorbesc de căs
niciile vechi de tot, cu păr că
runt și tabieturi... Dar de unde 1 
Vorbesc de tineri căci tînăr ești, 
ca vîrstă și după zece ani de la 
„idilă" (cei în cauză sînt încă 
uteciști...). Tînăr poți fi și ca 
temperament, ca energie, ca do
rință de a explora mereu dome
nii noi, în comun...

Cu o condiție. O condiție fun
damentală. Să nu confunzi acest

O MIE
DE UIMIRI
OMENEȘTI
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CU PLANUL SEMESTRIAL
ÎNDEPLINIT !

Industria regiunii 
Maramureș, și-a înde
plinit planul semes
trial.

Direcția regională 
de statistică din Baia 
Marc, a anunțat că 
pe ansamblul econo
miei regiunii Mara
mureș, planul de pro
ducție pe primul se
mestru al anului, a 
fost îndeplinit și de
pășit la principalii 
indicatori.

în timpul care a 
trecut din acest an, 
industria regiunii Ma
ramureș, a produs

peste plan printre al
tele, 2 900 000 că
rămizi și blocuri 
ceramice, 1 600 m* 
cherestea de fag, con
fecții în valoare de 
aproape 19 000 000 
lei, 120 tone ulei 
comestibil și altele.

Se subliniază cu 
acest prilej faptul că 
aproape întregul spor 
de producție a fost 
obținut pe seama 
creșterii productivi
tății muncii, rezultat 
al măsurilor luate în

acțiunea de organi
zarea științifică a 
producției și a muncii.

V. MOINEAGU

• întreprinderile a- 
parținînd Ministeru
lui Minelor și-au 
îndeplinit cu 4 zile 
mai devreme sarcini
le de producție pe 
prima jumătate a a- 
nului. A fost realizată 
o producție care în
trece cu 10 Ia sută pe 
cea din perioada co
respunzătoare a 
lui precedent.

anu-

Au intrat în fabricație

DOUA NOI

DE MAȘINI

La Uzinele „7 Noiembrie“ din 
Craiova au intrat recent în fabri
cație două noi tipuri de mașini 
agricole. Este vorba de o mașină 
pentru împrăștiat îngrășăminte 
și amendamente chimice sub 
formă de praf și granule și alta 
pentru împrăștiat îngrășăminte 
organice în vii și livezi. Prima cu

LA CONSTANȚA

o

TIPURI

AGRICOLE

productivitate de pînă la 36 
ha pe schimb, poate fi folosită 
în timpul iernii și pentru a îm
prăștia nisip sau sare pe șosele.

Ambele mașini sînt tractate și 
pot fi utilizate și la transportul 
îngrășămintelor din depozite la 
locul de folosire.

BAZĂ SPORTIVĂ ÎN AER LIBER
CONSTANȚA (de la corespon

dentul nostru).
Peste cîteva zile, pentru tinerii 

din orașul Constanța va fi dată 
în folosință o nouă bază sporti
vă. Amenajată de U.C.F.S. Do- 
brogea, în aer liber ea valorifică • 
clin plin condițiile naturale pe 
care le oferă plaja largă a orașu
lui. Noua bază sportivă cuprinde 
un teren de fotbal de dimensiuni 
reduse, aparate de gimnastică și 
un bazin de înot pentru începă
tori. Bazinul de înot, realizat prin 
închiderea unei porțiuni unde ni
velul apei nu depășește adînci- 
mea de 60—80 cm, și va fi uti
lizat pentru predarea primelor 
noțiuni de înot tuturor copiilor

între 7 și 12 ani care vor dori 
să urmeze în timpul verii cursu
rile școlii de înot care se va des
fășura aici. în același timp, pe la
tura dinspre larg a digului, pen
tru intrarea în apă, au fost insta
late scări metalice. Sub supra
vegherea unor cadre competente 
instructori cu pregătire de spe
cialitate, acolo se va face selec
ționarea tinerilor care dau dova
dă de aptitudini pentru înotul de 
performanță. Noua bază sportivă 
va fi folosită, mai ales, de elevii 
aflați în vacanță care s-au înca
drat în programele cluburilor șco
lare din oraș.
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Apelul industriei — adrese 

matematicii — este frecvent : 
necesar. „Legături" trainic 
s-au stabilit pînă acum. Mate 
matizarea producției fiind în « 
gală măsură in atenția oameni 
lor de știință și a cadrelor ter 
nice din întreprinderi. Discuți 
noastră cu academicianul TIBE 
RIU POPOVICIU, directori 
Institutului de calcul din Clu 
s-a referit, în primul rînd, 1 
acest aspect.

— Matematizarea înseamn 
aplicarea metodelor matematic 
în conducerea și organizare 
producției, în vederea optimi 
zării acesteia, pentru alegere 
procedeelor care asigură pro 
cesului de fabricație o maxim 
rentabilitate, iar produselor ol] 
ținute o calitate superioară 
Complexitatea vieții economic 
face imposibilă soluționare 
unor probleme cu sprijinul ex 
perienței sau al altor factori su 
biectivi. Acest lucru îl face ma 
tematica care și-a dezvolta 
metode proprii acestui scop 
cercetările operaționale.

Dintre problemele întilnit 
frecvent în practica economic 
multe ar putea fi abordate p 
cale matematică (repartizare: 
sarcinilor de producție, stabili 
rea sistemului optim de pro 
ducție, întocmirea orarelor d 
producție, 
obiective __ .___ , ______
fabricației etc.).

— La ce aspecte se referă co 
laborarea dintre Institutul p 
care îl conduceți și întreprinde 
rile clujene ?

— Legăturile noastre cu 
treprinderile sînt multiple, 
vem un puternic colectiv 
matematicieni specializați 
cercetări operaționale.

planificarea uno 
complexe, lansare:

în 
A 
d<

-----  ------------ îi 
cercetări operaționale. Aces 
domeniu al matematicii includ» 
metodele de optimizare și apro 
ximare care intervin în econo
mie, în conducerea întreprinde
rilor, în organizarea proceselor 
de producție, în organizarea 
optimă a transporturilor etc,

IOAN RUSU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului“ 
pentru regiunea Cluj

(Continuare în pag. a V-a)

Vizita în tribunale este, în multe cazuri, 
un șir de uimiri. Uimiri care încep cu în
trebarea : cum se poate întîmpla ? și 
care sfîrșesc — ierte-mi-se eventuala exa
gerare — cu ultima mirare posibilă : 
domnule, unii dintre cei ce se judecă aici 
sînt oameni normali ? Dacă sînt normali 
cum de le lipsește rușinea incit să vină 
in fața lumii cu lapte întratit de mizere 
moral incit trebuie să-ți fie jenă numai 
să te gîndești că se pot intîmpla ? La tri
bunalul raional „N. Bălcescu" se judecă 
in prezent procesul a două femei care, în 
fața întreprinderii „Carmen“, s-au păruit 
reciproc și și-au dat cu niște borcane în 
cap pentru... un bărbat. Ei bine, la fieca
re înfățișare „bărbatul" vine și el în sală 
și stă foarte calm in timp ce „doamnele“ 
ies in față — ambele purtînd ochelari ne
gri — și se acuză reciproc cu vorbe la fel 
de negre. Urmează șiruri de martori și, 
bineînțeles, șiruri de întrebări ca aces
tea : care dintre cele două doamne a virît

prima degetele în coafura celeilalte ? — 
care a scos prima borcanul'din poșetă? 
— borcanul dumneaei, piritei, s-a spart 
de Ia prima lovitură in capul dumneaei, 
reclamantei ? — le-ați văzut întinse pe 
jos, leșinate, pe amindouă sau numai pe 
una ? etc„ etc.

Și circul continuă așa, în toată legea, 
antrenînd instanța formată din oameni 
care au studiat -o viață întreagă, în pă- 
ruieli stupide și borcane azvîrlite-n ca
pete care nu reflectează dinainte ' 
ce trebuie și nu trebuie să intre 
tele obișnuite ale omului.

★
lata pe rol, un proces dintre 

care duc întinderea nervilor și a răbdă
rii la paroxism : inginerul Aurel Borghi 
din Str. Hagi Ghiță 47 se judecă cu soba- 
rul Mihail Ciunchișan și soția acestuia, 
Agripina, nu mai puțin decît de... 11 ani ! 
pentru unele și aceleași fapte : pîrîtul, 
Ciunchișan, cînd spală rufele răspîndește

la ceea 
în fap-

acelea

abur în locuință, strică smalțul de la < 
chiuvetă, cînd vine beat înjură, și iarna 
cînd e zăpada mare, refuză să iasă cu lo
pata la făcut pirtie ! După declarația scri
să de la tribunal al lui Ciunchișan. pro
cesul aflat acum pe rol este al 23-lea în 
acest amar de vreme de mai bine de un 
deceniu ! , „ x x .Să vedem cum se desfășoară pînă in 
prezent numai acest ultim proces ca sa 
ne dăm seama ce răbdare supraomeneas
că trebuie să fi avut juriștii tribunalului 
Grivița roșie" pentru a mai putea încă, 

să asculte și să fie calmi după 11 am de 
aruncare pe bara dreptății a unora și 
acelorași acuzații: . _© Prima sosire la tribunal a lui A. Bor- 
ghi (repetăm, vorbim doar de cazul celui 
de al 23-lea proces pe aceeași temă !) a

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Institutul de proiectări pentru construcția de mașini. în a- 
telierul de machete.
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PENTRU

10000 DE
Noctură in Orașul Gheorghe Gheorghiu-De).

STUDENȚI
Ștefan lureț

TONUL
AFECTATP

de Radu Coiașu

Ce est*. mai exart cum tre
buie <ă fie un prospect turistic ?

O incitație la călătorie astfel 
întocmită ihrît, luînd cunoștință, 
să-ți lase gura apă. tar picioarele 
să simtă furnicăturile nerăbdării, 
inrepind singure si joace in tim- 
blet, ca m> poveștile cu fluierul 
fermecat. Atunci, dorul de dru
meție. îmbinat de cîteva imagini 
alese și niște cuvinte potrivi?*’ 
(junxuatr descripție lirică, jumă
tate informație opciativâ), dt-abia 
așteaptă să se confunde cu să
geata indicatoare a unui traseu ; 
iar rucsacul Iți umflă pinza, de
monstrativ. punindu-și in valoare 
capacitatea, cu emoția tain că a 
obiectelor folosite ocazii mal cînd 
se apropie și pentru ele. in sfîr- 
ști. prilejul dc .m-și tr^ viața"

( n astfel dc prospect a apă
rui. sub titlul ..Itincrarii turistice 
studențești". mierv-ghid destinat 
sg recomande foa'c genurile de 
excursie care, intre iulie ș- sep
tembrie. tw cuprinde 10 000 dc 
tineri din tnrățăminhd superior. 
Ridicat in mi-nile celor ce încă 

(întorc cu febrilitate paginile 
\ cursurilor și caietelor de note, 

prospectul se oferă cu o modes
tă cuviință, ca o scoică între ca
pacele căreia doarme, neștiută, 
tre islucidă și tulburătoare, perla.

Căci din slovă, din poză ori 
din vignetă se detașează o lume 
de comori, o lume 
vede știrbită cu nimic 1 
prin faptul că și-o oferă 
rora.

Dimpotrivă.
...Sînt acolo, la nesigurul 

dintre zi și noapte, creste 
grozavă semeție peste care pă
durile de conifere plutesc ca un a- 
hur verde al stîncii. Sînt neguri 
clocotind cu căldări imense și 
sînt sulițe de raze ureînd, la ră
săritul soarelui, ca într-un asalt 
de oaste antică, pereți verticali 
din șisturi cristaline. Sînt flori 
gingașe pe pajiște, sărutate zilnic 
de norii ce lunecă încet, în tă
cere. deasupra petalelor umede. 
Sînt ochiuri rotunde de apă năs
cute în era glaciară, iezere spre 
care privesc, de sus oglindin- 
du-sc, grațioasele capre negre și 
vulturii solitari. Și tot in acest 
decor sint. firesc incorporate, 
sentimentele călătorului: bărbă
tescul orgoliu pentru cei peste 
2 000 de metri încâlceați. pînă 
acolo unde depariele iți înge
nunchează la picioare ; și comu
niunea de suflet cu marii dru
meți- cintăreți ce și-au purtat pe 
aici pașii cu visurile. Alecsandri. 
Russo. Vlahuțâ. Hogaș. Galaction, 
Sadoveanu. cîți alții încă . fi tre
sărirea lăuntrică la vederea noi
lor frumuseți, clădite de homo 
faher în prelungirea muntelui ori 
la poalele lui, cît ține arcul Car- 
pațzlor, mărturii de oțel și beton 
ale istoriei contemporane, pentru 
cartea veacurilor viitoare...

Apoi decorul oferit se schimbă 
brusc, ca la o răsturnare de ca-

care nu-și 
magia 
tutu-

Icidoscop. spre a se ivi o alta 
împărăție o frumosului Delta 
Dunării. La capătul unui an dc 
sludiu. cerul dimprcjurul tîmple- 
lor slăbește, desfăcut, cu degete 
invizibile, dc briza dulce, aceeași 
rare face să foșnească stuful și 
leagănă nuferii intre insule de 
plaur. Te cărări de apă, călători 
intre cherhanale cu nume sonore 
și belșug db prftc. sc trecu in 
legănare prin fabuloasa țară a 
pasărei flamingo și a lebedelm 
cintătoarc, a coloniilor dc peli
cani și cormorani, a călifarilor 
albi și roșii, a tuturor celor 300 
neamuri de zburătoare stăpine 
peste Deltă. Cînd ochiul osteneș
te dc priveliștea dintre apă și 
cer, nimic mai simplu pentru 
înotător dccit o coborire în adîti
cul limpede, acolo unde vizorul 
și arbaleta îl preface în vinător 
subacvatic, dacă nu cumva, în- 
cîntat cum e să descopere alte, 
uimitoare, culori și alte, inedite, 
ritmuri dc viață, uită să arunce 
săgeata in pintecul crapului. Și 
apoi mai exiriă și altfel de sub- 
mersii, acele cufundări in apele 
trecutului, de pildă un lung ocol 
in jurul ruinelor unei cetăți. Ero- 
cleia, zidită acum opt secole de 
genovezi. corăhieri șl neguțători 
iscusiți, aici, la porțile maritime 
ale Dunării. Popasuri întinse pe 
plaje de aur. incursiuni fi păduri 
cu sălbatice ețplozii vegetale ce 
ifi aproprie tropicele, nopți cu 
lună ce corup la poezie- pînă și 
pe fanaticii științelor exacte.

Dar dorințele și fantezia tine
rilor călători, intîmpinate de pre- 
venitoarea atenție a asociațiilor 
studenților prin organismele tu
ristice ale acesteia, au destinat 
tara anului 1957 și altor itinera- 
rii, ca și altoi categorii de 
excursii. Nu mai puțin de 17 
circuituri unesc în traseele lor 
variate castele medievale și com
binate chimice, minăstiri și hi
drocentrale, muzee de artă și 
monumente ale naturii. Iar 
excursiile cu temă adincesc și 
mai mult cunoașterea, pînă cînd 
cisternele din cetatea Sarmizege- 
tusei, albastrul picturilor de la 
Voroneț și linia cupolei de la 
Expoziția economiei naționale 
rămîn imprimate definitiv pe re
tină, dar și în memoria senti
mentală.

Itincrarii turistice studențești... 
Călătoriile desemnate pe fun

dalul acestei veri au, toate, auto
nomia vrajei, recomandîndu-se 
singure. Totuși, de-abia cînd în- „ 
țelegi că din octombrie pînă în 
iunie viitor mii și mii de ore 
petrecute cu folos la cursuri, se
minalii, în bibliotecă și labora
toare se vor alimenta, discret, din 
oxigenul călătoriei de acum, ulti
mele semne de între.hare cad. Și 
te grăbești să pleci, inventindu-ți 
singur cîntecui de drum, dacă, 
așa cum se cam întîmplă, printre 
cintecele deja create nu găsești 
n:ci unul pe larga măsură a su
fletului tău...

INTRE

GUSTURILE

Creatorii și îndrumătorii gu
sturilor și-au pus nu odată pro
blema găsirii unor modclc-etalon, 
a unor standarde generale recu
noscute în conformitate cu care 
operele sau produsele lor să pă
trundă mai direct și pe o scară 
cît mai largă în public. Au exi
stat de altfel epoci ale istoriei 
artei în care sculptura sau pic
tura. drama sau poezia se supu
neau unor reguli fixe, unor ti
pare rigide în care erau obligați 
să se încadreze, toți creatorii, an
samblul lor constituind tocmai un 
asemenea etalon. Respectarea fi
delă a canoanelor, imitarea mo
delului căpătau în acea epocă nu 
numai sensul unor convenții ar
tistice coercitive, dar împrumuta, 
adesea în mod automat, prin 
simpla sa existență, o aură axio
logică. o anumită valoare, ope
relor respective.

Epoca modernă, odată cu pre
țuirea superioară a individualită
ții umane, a generat o mare va
rietate de gusturi și preferințe, 
ducînd la o diferențiere accen
tuată a operelor și produselor ce 
trebuiau să le satisfacă. în ace
ste condiții se părea la început 
că însăși ideea de etalon al gu
stului era sortită pieirii. pentru 
a permite afirmarea cît mai per
sonală a creatorilor și a mulțumi 
exigentele din ce în ce mai sin
gularizate ale indivizilor.

Practica dezvoltării reale a 
creației umane pe cele mai di
verse planuri era însă mult mai 
complexă și astfel nici răspunsul 
la această mare nevoie de unici
tate nu putea fi atît de simplu. 
Producția industrială în serie, 
generalizată în condițiile indu
strializării moderne, a reintrodus, 
uneori cu o forță imposibil și de 
altfel inutil de stăvilit, domnia 
modelului, a standardelor, a 
stas-urilor. Construcțiile, mobi
lierul, vestmintele, obiectele de 
larg consum se supuneau în pri
mul rînd cerințelor economice și 
constructive și doar apoi celor 
estetice, ori în felul acesta o a- 
numită uniformizare era inevi
tabilă cu toate străduințele de a 
introduce măcar o tentă indivi
dualizatoare în comparație cu 
produsul etalon.

O atare situație* a fost 
bilă de altfel nu numai datorită 
presiunii exercitate- de natura 
producției moderne, »ci și pentru 
că aceasta se adresează unei 
naturi umane ale căirei necesi
tăți sociale și biologia? în acest 
domeniu erau relativ omogene, 
deci nu solicitau o prea mare di-

pera dc artă ea nu poate fi con
cepută in afara oricărei legături 
cu tradiția mai recentă sau mai 
veche sau cu restul creației con
temporana față de care se dife
rențiază dar nu se înstrăinează 
cu totul. (Celor care caută să 
fie originali cu orice preț sau 
care consideră că n-au suferit 
nici o influență din partea ni
mănui ar trebui să li se arate 
naivitatea și utopia orgoliului in
dependenței absolute I).

într-un sens specific deci — 
fără a putea vorbi de copii pro
duse în serie — nu putem eli
mina nici din artă conceptul de 
model, chiar daca evident în 
practică vom întâlni nu eta
loane rigide ci creații exemplare 
și reprezentative, a căror influență 
se exercită nu prin simplă imita
ție și numai arareori în mod di
rect.

Dacă este vorba de procesul 
de receptare, prezența modelului 
etalon — este adesea și mai evi
dentă. Nu este vorba numai 
situațiile în care o vedetă 
cinematograf devine model 
frumusețe pentru admiratorii _. 
sau cînd o anumită modă reu-

de 
de 
de
ei

model le-ar știrbi personalitatea 
și ar duce In uniformizarea marii 
varietali a gusturilor ținem să 
precizăm dintr-un început că a- 
cesla nu trebuie confundat cu 
șablonul, ci considerat doar ca 
unul din numeroasele criterii 
care, materializate intr-o imagine 
artistică concretă, cu forță repre
zentativa poate sluji orientării 
axiologice a receptorilor.

Din acest punct de vedere un 
inestimabil model îl reprezintă 
literatura și arta clasică națională 
și universală. Examenul și selec
ția severă a timpului, decantarea 
și concentarca unei experiențe ar
tistice seculare fac din operele 
clasice nu modele de urmat în 
sensul că acum ar trebui să se 
scrie, să se picteze sau să se 
compună ca odinioară, ci în sen
sul că prin reprezentativitatea lor 
ele oferă un ansamblu de crite
rii constituit și care poate repre
zenta puncte de reper.

De aceea, disprețul unor tineri 
față de arta clasică pe care o 
consideră desuetă și vetustă este 
nejustificat mareînd nu „moder
nitate“ cum pretind ei. ci mai 
degrabă sărăcie spirituală și a-

FERICIREA DE DURATA

ferențiere. (Probabil ca de la o 
asemenea concepție pornesc și 
acei proiectanți de modele care 
socotesc că dacă pînă la urmă 
..oamenii sînt tot oameni" nu 
este nevoie să se străduiască prea 
mult pentru a le satisface și 
nevoia firească către diversitate, 
considerată de ei drept simplu 
„capriciu")

Nu același a fost diurnul ur
mat în dezvoltarea artei și asta 
nu numai pentru că artiștii s-ar 
fi dovedit mai receptivi față de 
dorința oamenilor de a evada 
din uniformizarea pe care o crea 
cadrul înconjurător, ci, în pri
mul rînd. datorită însăși naturii 
ei : aceea de a produce unicate 
inimitabile și neînlocuibile.

Desigur, ar fi simplist să ne în
chipuim că aici nu funcționează 
nici un fel de modele, că nu in
tervin nici un fel de norme : în
suși faptul că fiecare operă de 
artă nouă apare intr-un climat 
și într-un cadru valoric constituit, 
fiind obligată măcar in parte să 
utilizeze limbajul artistic existent 
generează o anumită unitate ca 
fi numeroase asemănări și înru
diri. Oricit de originală ar fi o-

de Ion Pascadi

șește să se impună și acționează 
ca un etalon al bunului gust în 
vestimentație. Nu avem în ve
dere nici asemenea cazuri ca cel 
remarcat în spirituala ei cronică 
de .Ecaterina Oproiu cînd anu
mite filme (este vorba de serialul 
„Sfîntul“) plac nu pentru nouta
tea și valoarea lor estetică deo
sebită ci tocmai pentru că spec
tatorul recunoaște „rețeta de fa
bricație” și urmărește amuzat 
desfășurarea unei intrigi ale că
rei momente aproape că le ghi
cește și al cărei final îl cu
noaște.

Nu avem deci în vedere reac
țiile de gust în fața diverselor 
situații cotidiene și nici divertis
mentele mai mult sau mai puțin 
artistice — al căror interes crește 
de altfel direct proporțional cu 
coeficientul de inedit și surpriză 
pe care-1 conțin — ci rolul mo
delelor în orientarea receptării 
operelor de artă propnu-zise. 
Pentru cei care s-ar grăbi să 
protesteze că însăși noțiunea de

servire față de moment. Școala 
trebuie să întrețină cultul cla
sicilor nu numai din respect pen
tru tradiție dar și pentru a per
mite înțelegerea mai profundă a 
prezentului și descifrarea în li
niile sale generale a viitorului.

Formulele de creație tradițio
nale nu trebuie cunoscute pen
tru a fi apoi proiectate în mod 
forțat asupra oricărei încercări 
de inovație cum procedează unii, 
ci pentru a avea față de ce s-o 
raportăm în scara dezvoltării isto
rice. Pretențiile zgomotoase ale 
unor vizitatori ai expozițiilor de 
pictură contemporană sau ale 
unor ascultători ai concertelor 
de muzică modernă de a regăsi 
aici modelele clasice la care a 
rămas cultura lor artistică sînt 
nejustificate pentru că fac ab
stracție de faptul că arta, ca de 
altfel totul în jurul ei, este în

permanentă evoluție. Cunoștințele 
dobîndite însă prin studierea artei 
clasice pot să ușureze mult înțe
legerea atunci cînd aceasta este 
privită nu ca o schemă fixă ci 
ca una dintre verigile reprezen
tative ale unui lanț.

Existența modelului în recep
tare este extrem de evidentă în- 
tr-o sumară cercetare a gustului 
public. Dc altfel, însuși faptul că 
se poate vorbi do un gust a’, co
lectivității (mai restrînse sau mai 
largi), că în marea varietate a 
preferințelor, a gbsturilor indivi
duale pot fi recunoscute unele 
trăsături și sensuri generale este 
semnificativ în acest sens. In, 
diferite momente ale dezvoltării 
și sub acțiunea a numeroși fac
tori opinia publică vehiculează 
anumite valori și1 contribuie La 
formarea anumitor gusturi care 
evident — deși se vor adapta 
fiecărei personalifăți — nu-și vor 
pierde ceea ce au comun. Di
versitatea gusturilor se va înca
dra pînă la urmă în perimetrul 
larg și flexibil, dar nu lipsit de 
orice’ granițe, al unui ideal care 
va conferi de .altfel și unitatea de 
ansamblu firească și necesară.

De aici nu! trebuie trasă con
cluzia că tot ce iese din cadrele 
gustului public (adică a acelor 
preferințe geperal acceptate de 
opinia publică) vine în ’contra
dicție cu idealul nostru estetic. 
Practica a arătat ca inovațiile reale 
deși pleacă de la acest gust pu
blic cel mai adesea îl depășesc 
în sensul că tind să-i lărgească 
sfera de cuprindere, introducând 
noi valori în cîmpul opiniei ge
nerale.

Subliniind rolul pozitiv dl mo- 
'delglor-etalon — ca sisteme 
constituite din criterii de valoare 
materializate — trebuie să pre
venim neapărat asupra primejdiei 
ca ele să fie înțelese ca un fel de 
canoane obligatorii sau exemple de 
imitat. Imitația are, desigur, și ea 
un rol în formarea orizontului 
de cultură al unui individ sau în ' 
transmiterea unor influențe și ex- i 
periențe, dar ea nu va lua nicio
dată locul creației originale, al 
inovației autentice.

Fenomenele de mimetism ar- | 
fistic ce pot fi întâlnite adesea, 
preluarea ca atare a unor for- | 
muie și maniere de creație pen
tru a le aplica apoi unui mesaj 
ideologico-emoțional căruia îi 
sînt străine, snobismul modei, 1 
lipsa de personalitate și de cri- | 
terii proprii sînt doar cîteva din- i 
tre pericolele posibile asupra că
rora am mai atras atenția și în ! 
alte rînduri. Pentru a le evita 
oamenii trebui^ să-și, însușească i 
estetic nu un singur model ci cît 
mai multe, fiecare dintre ele fiind i 
considerat ca una dintre moda
litățile' artistice valabile dar nu | 
și obligatorii. Nimeni nu-și pro- I 
cură etaloane numai pentru a le i 
avea, după cum nu cumpărăm | 
metri sau kilograme, ci ne folo
sim de ele ca unități de măsură.

Cred că trebuie să fii cronicar 
dc. televiziune — nu student, nu 
pionier — ca să urmărești cu re
gularitate și pînă la capăt, „Al- 
ma-Matcr" și „Studioul pionie
rilor". Am făcut-o, și de fie
care dala am sperat zile și emi
siuni mai bune. Nu mă așteptam 
pentru asta nici la prime de. sa
crificiu, nici la mulțumiri — cred 
însă că nu vor veni proteste. 
Protestul ar însemna o iluzie ți, 
din păcate, aceste două emisiuni 
interzic iluziile : sînt slabe.

Pe parcursul cîlorva sâptă- 
mîni, de-a lungul a zeci și zeci 
de minute, memorin nu e în sta
re sa mărturisească^ împăcată cu 
sine, mai mult de doufl-trei sec- 

Ivențe bune printre care o discu
ție între studenții timișoreni po 
tema : ce înseamnă a fi intelcc- 

Itual ? — de ajuns de substan
țială, în pofida generalităților — 
și un Marius Cnicoș Rostogan, I interpretat admirabil de Florin
Piersic în fața unor pionieri în
cântați.

IE puțin — șl doar teama de 
a nu cade în pamfletul ușurel, la

Ipgbiî să 
,»distrugi

I

îndemîna oricărui cronicar iuca- 
r. j analizeze dar capabil să 
,»distrugă", mă îndeamnă să nu 
spun mai mult. Caracteristică 

este inconsisten- 
... nici un student serios sau 
mai puțin.serios nu poate găsi
Iopiui mai iihi

„Almei-Mater" 
ta — nici un

Ilîuu puțin .aeiiu» nu poate găsi 
vreo sursă de interes în discu
țiile acestea stângace și superfi-

Izaj" 
oare-Iciale amestecate — pentru „do
zaj" — cu o muzică ușoară, 
oarecare și realizări studențești I inabil puse în pagină. Regia e ne
glijată, nesigură, mereu încurcată 
de un prezentator — e drept 

Ila început de drum — care pro
gresează Insă foarte încet în vo
cabular și mișcare. Iar umorul I emisiunii — vai, umorul nu de
pășește calambururile de doi bani 
ale studentujui fără spirit.

■ Miercuri — într-un spectacol 
de vacanță, bancuri și șlagăre —• 
am putut auzi, foarte clar fiind» 

Ică nici un hohot de rîs nu bru
ia poantele, scrisoarea de dra- 

Igoste a unui matematician, exer
cițiu de umor la care orice li
cean renunță din primii ani dâ 
gîndire conștientă. „Studioul pic* 

Inierilor" e în schimb monoton, 
dansuri și poezii, iar poezii și 
dansuri, într-o regie cuminte ac- 

Iceptînd fără remușcări falsitățile» 
Nimic nostim, sincer,, .copilăresc^ 
neașteptat.

Iîn pofida a ceea ce le despar» . 
te — și categoric ca? hu le des- . 
part prea multe — cele două e- 1

“ subterană f , 
_ - - — ,-rrr--,,

nul copiilor și al studenților — 
' » aceeași 

- ..............w„ dulceag,
_ afectat, indiscutabil nu de te-

Iia început ae anim — care 
gresează însă foarte încet în 
cabular si mișcare. Iar um.

Inierilor" e 
dansuri și

neașteptat.

I misiuni au o legătură șubtera 
tonul. Tonul pf^zen’tatdrilQr,'

I aduși parcă, deodată, la 
vîrstă mentală. Un ton .

Ileviziune. Afectat, artificial — 
tonul acesta pornește de la pre- 
_ zentatori : cel de la „Alma Ma-

Iț ter” pare un frate mai mare, fra- 
te-modcl. frate virtuos, cu un su-

I

(Urmare din pag. I)

tip mai evoluat de bucurii cu re
semnarea. Mulți ar putea reac
ționa ultragiați la un asemenea 
termen (tinerii de care vorbeam 
cu 'iguranțâi. Dar confuzia exis
tă. Și nu e rară de loc. Cei obiș- 
nuiți să identifice „absolut“ fe
ricirea dragostei cu fiorii înce
putului. cei care nu cunosc de
cât bucuriile proaspete ale „idi
lei" tind conștient sau inconști
ent să creadă că după toate a- 
cestea se instalează o fază inertă. 
„Ne-am iubit, ne-am luat și 
gala". Nu e vorba de cei care 
„nu se mai iubesc“, a căror dra
goste s-a năruit dintr-un motiv 
sau altul, după o perioadă de 
coexistență (aceasta e o altă pro
blemă despre care o să încerc 
să scriu altădată). Vorbesc de 
aceia care. întrebați, ar răs
punde : „sigur că o mai iubesc, 
dar" ...Acest „dar" pe care s-ar 
prea putea nici să nu-1 rostească, 
înseamnă, de fapt, cam asta : „dar 
ce pretenții aveți : să-i cânt se
renade după atâția ani ? Ne-am 
obișnuit împreună, ne înțelegem, 
ce vreți mai mult ?"

Serenadele, desigur, nu prea se 
mai practică într-o relație sufle
tească de durată (presupunând 
că au existat la început), dar o 
idee ca cea de mai sus, decla
rată sau nu, reprezintă de fapt 
tocma; „resemnarea" de care 
amintisem. Resemnare ce poate 
exploda periculos mai târziu, pe 
neașteptate si la orice vârstă : în- 
timplarea aduce în față ne al tub 
trei „al treilea" care redeșteaptă 
brusc bucuriile îngropate în a-

mintiri ale „idilei" și atunci des
coperi că ești „încă tînăr" și de 
aci toate dramele bine cunoscute, 
care n-au dispărut, nu vor dis
pare prea lesne, și pe care niște 
simple formulări etice, oricit ar 
fi de frumoase și adevărate, nu 
le pot repara cu ușurință. E pă
cat (deși cîteodată necesar) să 
ajungi să salvezi o relație veche 
cu precepte „nu e bine că faci 
asta", „nu e frumos" sau „e 
grav", căci în toate aceste ca
zuri va fi vorba de constrângere. 
Există, fără îndoială, și o constrîn- 
gere a îndatoririlor personale sau 
sociale, dar este cu mult mai fi
resc să nu se ajungă la ea, să nu 
se fi ajuns pe cale interioară, la 
tentația de a schimba „fericirea 
de durată" cu o „fericire efe
meră". Voi încerca să pătrund, 
cu alt prilej, în delicate și com
plexe situații care se rezumă deo- 
bicei în afirmația „iubesc pe alt
cineva". Aici e vorba doar de 
primul termen al problemei — 
de fapt termenul fundamental —, 
de ideea că cele mai multe dra
me de acest fel pleacă de la con
fuzia dintre dragostea pe termen 
lung și obișnuință. Cauza mi se 
pare a consta în ignorarea în 
practică a adevărului teoretic că 
orice dragoste trebuie întreți
nută. dezvoltată mereu.

..întreținerea" nu însemnează 
doar „evitarea conflictelor". De
sigur că conflictele sînt într-o 
măsură inevitabilă căci e vorba 
de două ființe deosebite (doar 
poezia afirmă că doi ^îndrăgostiți 
fac ,.o singură ființă". însă în 
viața cotidiană nu e chiar așa...). 
Dar acomodarea, toleranța, înțele-

gerea recipiocă, este cred, doar o 
fază inițială, pasivă, a întreți
nerii dragostei. Poți trăi „în 
bună înțelegere" și totuși cons- 
trins lăuntric și atunci o nouă 
„reaprindere" într-un alt senti
ment, e totdeauna posibilă. Esen
țialul mi se pare că constă în 
menținerea unui sentiment viu, 
în receptarea conștientă a unor 
bucurii mereu noi pe care și le 
oferă doi oameni de-a lungul li
nilor. Dacă știu să le caute... 
„Egalitatea" de care am vor
bit altă dată, păstrarea unui 
pas comun în viață, este o 
latură a problemei. Un mare 
loc are însă și fantezia, capaci
tatea de a descoperi sau crea, în 
sinul aceleiași relații, laturi me
reu noi, îmbogățind și multipli
când revelațiile vieții, împărtă
șind bucuriile, suferințele, veștile 
bune sau rele, realizînd acea ală
turare din care se nasc bucuriile 
superioare sau bai să le numim, 
totuși, „fericire".

Ușor de spus, nu ? Adevărul 
e acesta (nu trebuie ascuns) că 
despre problemele relațiilor o- 
menești se pot înșira totdeauna 
cuvinte frumoase. Cititorul scep
tic le confruntă cu practica sa 
personală și poate ridica din u- 
meri. Departe de aceste rînduri 
intenția de a nega comwlexilățile 
concrete ale fiecărui caz în parte. 
Mi se pare însă că tocmai aceste 
complexități concrete constituie 
pentru fiecare, sursele clădirii 
propriei sale „fericiri de durată". 
Aceasta, spre deosebire de feri
cirea începutului, este o operă 
conștientă, dirijabilă. Răul în
cepe. cred, din clipa în care lași 
totul la voia întâmplării...

ZIUA ACEEA
DE NEUITAT.

Multe lucruri din viața de 
elev rămîn o veșnicie in memo
rie. O zi anume se fixează, unde
va, într-un loc aparte in amintire. 
Este ziua despărțirii de școală, 
de profesori. Unii o numesc ziua 
sfîrșitului de an școlar, alții săr
bătorirea hacalaureaților. Am a- 
sistat la o asemenea zi, aflîn- 
du-mă ca invitat, printre elevii 
unei școli de un gen aparte : Li
ceul militar „Dimitrie Cantemir' 
din Breaza. Ceremonialul înche
ierii anului școlar — mai tîrziu 
ca la liceele obișnuite — în ca
drul căruia sînt sărbătoriți absol
venții are o notă de inedit. Eve
nimentul a început cu... festivi
tatea de bilanț șl premiere. In 
sală sînt adunați viitori ofițeri ai 
forțelor armate ale țării.

— Anul de invâțămînt, pe care 
l-am încheiat azi. arată in cu- 
vîntul său, comandantul liceului, 
vine să adauge noi realizări pe 
linia continuei ridicări a calității 
procesului de invâțămînt și edu
cație, pregătirii unor elevi cu te
meinice cunoștințe de cultură ge
nerală, capabili să urmeze cu re
zultate bune și foarte hune șco
lile militare superioare de ofițeri, 
pentru a deveni cadre de bază 
ale armatei, ofițeri cu înalte ca
lități, cu o bună pregătire tacti
că, cu solide cunoștințe militare 
și politice, atașați trup și suflet

poporului român, hotărîți să-și 
îndeplinească cu cinste îndatori
rea de a apăra cuceririle revolu
ționare, realizările socialismului.

Dar aceste atribute ce definesc 
profilul fiecăruia dintre elevii 
școlii, au un adaus ce dă și mai 
multă greutate evenimentului t 
elevii înscriși la examenul de ba
calaureat au promovat în pro
porție de 99,5 la sută. Rezultate 
excelente au dobîndit absolvenții 
și la examenele de admitere în 
școlile militare superioare de ofi
țeri.

— Rezultatele noastre încor
porează în același timp munca 
tovarășilor profesori și ofițeri — 
spunea de la tribună elevul ab- 
solvent plutonier Aurel Drago- 

cu noi 
clasei, 
primit 
U.T.C.

...... , -......... , in nu
mele tuturor absolvenților, hotă- 
rîrea noastră de a munci în așa 
fel la școlile militare superioare 
de ofițeri unde mergem, pentru 
a deveni cadre de elită ale ar
matei noastre, să facem cinste 
generațiilor de cantemiriști, să 
dovedim prin fapte cinstea ce ni 
s-a acordat de a fi santinelele in
dependenței și suveranității ță
rii...

— Iar noi cei care vă luăm lo-

rîs convențional care te invită la 
convenție.

La „studioul pionierilor", foi. 
Daniela — prezentatoare care a 
adus cîndva un stil nou în emi
siunile pentru copii, dar ajunsă 
prea repede la manieră — Da
niela discuta cu pionierii mîn- 
gîindu-i încurajator pe față, pre
cum o surioară duioasă frățiorii, 
în curtea școlii, înainte de exa
men : „Care-i cel mai important 
obiect pe care l-ați găsit la cer
cul de arheologie ?" întîeba, 
tandru, dânsa. Și pionierul răs
pundea, repede, robot : „Cel mai 
important obiect pe care l-am 
găsit...'. „Ce vei face în vacan
ță ?" era întrebat, cu cea mai I surâzătoare vervă, un pionier,
Dan. „Voi trăi desigur clipe de 
neuitat"... răspundea el, cursiv, 
în aceste condiții nu era de mi
rare că o fetiță cu talent putea 
recita cu patimă și entuziasm în 
ochi: „La Năvodari chimiștii fao 
nu știu ce ninsoare...", „docherii 
dau autografe pe zare"... și „zeci 
de mii de oameni ai muncii 
strîng bronzul...’. Aceste cuvinte 
erau versuri (sau în versuri) 1 To
pul acesta mai mult decât di
dacticist, nereprimat de regie, 
promovat de „cei mari" printre 
„cei tineri", interzice limbajul 
normal, ca între oameni, mi
nează decisiv emisiuni întregL 

! „Dați copiilor dul
ciuri 1“ n-ar trebui să depășească 
granițele telepublicității.
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In rînduri compacte, pe clase, cu pas cadențat, defilează, 
în frunte cu comandanții lor bacalaureații cantemiriști.

Ineaza dec 
Reclama i

solvent plutonier Aurel 
mir — munca depusă 
în clasă și în afara 
ajutorul și sprijinul 
din partea organizației 
Exprim, aici în fața dv.,

cui — a spus elevul plutonier- 
major Sitnion Boncu, promovat 
în clasa a Xl-a, vă urăm mult 
succes în pregătirea viitoare și 
vă promitem că vom purta, cu 
aceeași cinste și demnitate, tot 
mai sus, făclia învățăturii.

Elevi, ofițeri și profesori, 
sînt felicitați cu căldură și se în- 
mînează apoi premiile fruntașilor 
la învățătură și pregătirea mili
tară.

Elevii clasei a X-a, promovați 
lntr-a Xl-a, au pregătit în cin
stea colegilor de care se despart 
— un program artistic : cîntece, 
recitări, dansuri, exerciții de gim
nastică. Zecile de artiști amatori 
sînt aplaudați la scenă deschisă.

Actul trei aduce festivității 
mai multă sobrietate și sporește 
nota ostășească a ritualului. Toți 
elevii sînt adunați, în careu, pe 
platou, pentru festivitatea pre
luării absolvenților de către de
legații școlilor militare superioare 
de ofițeri. Generalul-maior Emil 
Herăscu, urează succes viitorilor 
elevi-ofițeri, le vorbește despre 
drumul viitor, despre îndatoririle 
față de patrie, față de partid, 
despre mîndria carierei militare. 
„Servim Republica Socialistă Ro
mânia" se aude, ca un tunet, răs
picat, vocea izbucnită năvalnic 
din piepturile sutelor de elevi — 
legămîntul sfînt pe viață. Ur
mează apoi acele formalități

„protocolare“: scoaterea drapelu
lui, primirea raportului, ultimul 
apel al elevilor, pe care-l fac 
foștii lor comandanți, prezenta
rea elevilor de către aceștia, de- 
legaților de la școlile militare su
perioare, salutul acestora adresat 
elevilor, defilarea absolvenților.

...Trec, în rînduri compacte, 
într-o aliniere perfectă, prin fața 
generalului, ofițerilor și a corpu
lui didactic, imbrăcați în vesto
nul alb, imaculat, cu caschete 
albe și cu pantalonii bleumarin 
cu dungă roșie, absolvenții can- 
temiriști. Și parcă aud, în sur
dină, în cadența pasului și rit
mul fanfarei, aceste versuri:
Iți mulțumesc azi, patrie, precum 
Un spic din lanuri brazdei

mulțumește 
Căci tînăr sînt, iar pasu-mi

de pe-acum 
Mi l-ai deprins să urce,

vulturește.

V. cabulea X,



HOTÀRÌREA
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN Șl A CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA CU PRIVIRE 

LA MAJORAREA SALARIILOR MICI
în activitatea ce se desfă

șoară pentru îndeplinirea ho- 
tăririlor Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân. oamenii muncii obțin 
rezultate de seamă în crește
rea avuției naționale, a puterii 
economice a țării. în dezvol
tarea științei și culturii.

Prevederile planului cinci
nal se înfăptuiesc cu succes, 
în anul 1966. prima’ an al cin
cinalului, producția industrială 
a crescut cu 11,7 la sută față 
de 1965, iar in primele cinci 
luni ale anului în curs cu 
13,7 la sută față de perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut. depășindu-se astfel nive
lurile prevăzute. Producția in

dustrială se dezvoltă cores
punzător nevoilor economiei 
naționale, se adaptează per
manent la cerințele tehnicii 
moderne, asigurind valorifica
rea la un nivel tot mai ri
dicat a resurselor țării. în 
agricultură, ramură de bază a 
economiei naționale, în anul 
1966 s-a realizat o producție 
de cereale cu 10.3 la sută mai 
mare decit în anul 1965, con
stituind cea mai mare pro
ducție obținută in țara noas
tră.

Realizările din industrie și 
agricultură au făcut posibilă 
o dezvoltarea susținută și a 
celorlalte sectoare ale econo
miei naționale — construcții, 

transporturi și telecomunicații, 
comerțul interior și exterior.

O atenție deosebită se acor
dă realizării programului de 
investiții ale cincinalului. Au 
intrat în funcțiune noi obiec
tive și capacități de producție 
in toate ramurile economiei, 
au fost lărgite și modernizate 
întreprinderile existente. în
zestrarea economici cu mașini, 
utilaje și instalații complexe, 
promovarea sistematică a pro
gresului tehnic, ridicarea ni
velului de pregătire profesio
nală a cadrelor, au asigurat 
îmbunătățirea continuă a efi
cienței activității economice. 
Aceasta se reflectă în sporirea 
productivității muncii în 1966 

cu 8.1 la sută față de 1965. 
iar în primele cinci luni ale 
anului în curs cu 10,1 la sută 
față de perioada corespunză
toare a anului trecut. Aproa
pe trei pătrimi din sporul pro
ducției industriale s-a reali
zat pe seama creșterii produc
tivității muncii- Sporirea pro
ducției și a eficienței activi
tății economice se oglindește 
în creșterea venitului național, 
care în anul 1966 a fost cu 
9.8 la sută mai mare decît 
în 1965.

Pe măsura creșterii poten
țialului economic al țârii, se 
îmbunătățesc continuu condi
țiile de viață ale oamenilor 
muncii — scopul fundamental 

al politicii partidului nostru. 
Măsurile luate pentru tradu
cerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al IX-lea al pai ri
dului cu privire la ridicarea 
sistematică a nivelului de trai 
au dus in anul 1966 la creș
terea veniturilor bănești ale 
populației cu 10 la sută față 
de 1965, Iar a veniturilor pro
venite din salarii cu 11,3 la 
sută. La începutul acestui an 
au fost majorate salariile lu
crătorilor căilor forate care 
contribuie la siguranța circu
lației, salariile docherilor, ale 
cadrelor economice din între
prinderi și instituții.

A început aplicarea noii 
legi a pensiilor, au fost majo
rate toate categoriile de pen
sii. Nu de mult s-a efectuat 
o reducere a prețurilor cu 
amănuntul la circa 600 sorti
mente de bunuri de consum. 
Aplicarea tuturor acestor mă
suri luate de partid și de stat 
aduce oamenilor muncii veni
turi suplimentare de aproxi
mativ 2,3 miliarde lei anual.

începînd de la 1 ianuarie 
1967, peste 1,1 milioane de 
membri ai cooperativelor agri
cole de producție beneficiază 
de pensii lunare în bani. Pe 
această cale, veniturile bă
nești ale țărănimii cooperatis
te vor crește în cursul anului 
1967 cu circa 600 milioane lei.

Creșterea în continuare a 
venitului fiecărui om al mun
cii depinde de progresul. eco

nomic al întregii țări, de creș
terea productivității muncii 
sociale. Mobilizate în acțiunea 
de îmbunătățire a organizării 
științifice a producției și a 
muncii, colectivele întreprin
derilor industriale scot la 
iveală și pun în valoare noi 
și importante rezerve de creș
tere a producției și producti
vității muncii, de folosire mai 
rațională a capacităților de 
producție, de reducere a pre
țului de cost și sporire a acu
mulărilor statului.

Acțiunile recente întreprin
se de partid și guvern pen
tru ridicarea pe o treaptă su
perioară a eficienței în toăte 
domeniile de activitate au 
arătat că în economie există- 
încă mari resurse care valori
ficate pot asigura, în conti
nuare, un ritm și mai înalt 
de dezvoltare a economiei, de 
creștere a nivelului, de trai.

Realizările obținute în pri
mul an și jumătate al planu
lui cincinal creează condiții 
pentru o nouă majorare a sa
lariilor oamenilor muncii. Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul 
de Miniștri consideră că este 
posibil ca, încă din acest an 
— cu un an mai devreme de
cît se prevede în planul cinci
nal — să se ia noi măsuri în 
direcția creșterii veniturilor 
oamenilor muncii, prin majo
rarea salariilor mici.

In acest scop, Comitetul 

Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România hotărăsc»

1. Cu începere de la 1 au
gust 1967, salariul tarifar mi
nim se majorează de la 570 
la 700 lei lunar.

2. De la aceeași dată, sala
riile tarifare actuale de pînă 
la 750 lei lunar se majorează 
în medie cu 10,4 la sută.

Majorarea salariilor tarifare 
se va face diferențiat pe gru
pe de salarii, după cum ur
mează :

— în medie'cu 19,7 la sută 
pentru salariile tarifare ac
tuale de pînă la 600 lei lunar ;

— în medie cu 11,5 la sută 
pentru salariile tarifare ac
tuale de la 600 lei la 700 lei 
lunar;

— în medie cu 7 la sută 
pentru salariile tarifare ac
tuale de la 700 la 750 lei 
lunar*

★
Ridicarea nivelului salariu

lui tarifar minim sporește pu
terea de cumpărare a salaria- 
ților încadrați în treptele in
ferioare de salarii, constituie 
o măsură importantă în ca
drul acțiunilor inițiate de par
tid și guvern pentru ridicarea 
bunăstării celor ce muncesc. 
De această majorare de sa
larii vor beneficia într-o pro
porție mai însemnată munci
torii din industria ușoară 

(textilă, confecții); exploatarea 
forestieră, prelucrarea lemnu
lui, agricultură și silvicultură; 
construcții-montaj ; industria« 
locală și gospodăria comunală; 
industria alimentară (morar.it, 
panificație, conserve), comerț 
șl alimentație publică, trans
porturi, poștă și telecomuni
cații, învățâmînt, cultură si 
ocrotirea sănătății, precum și 
unele funcții administrative 
inferioare din toate ramurile.

Pe această cale, la nivelul 
unui an întreg, salariații vor . 
realiza un spor de -venituri de 
1,2 miliarde lei. Ținîr)d seama 
și de celelalte măsuri luate 
în acest anteu privire la ma
jorarea salariilor și pensiilor 
și reducerea prețurilor cu 
amănuntul, veniturile supli
mentare pe care le vor ob
ține oamenii muncii se ridică 
în total la circa 3,5 miliarde 
lei anual.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și 
Consiliul de Miniștri îșl ex
primă convingerea că măsu
rile de majorare a salariilor 
vor mobiliza și mai puternic 
oamenii muncii la îndeplini
rea și depășirea prevederilor 
planului cincinal, la înfăptui
rea cu succes a politicii parti
dului de dezvoltare în ritm 
susținut a economiei noastre 
naționale și de ridicare siste
matică a nivelului de trai al 4 
întregului popor.

REÎNTÎLNIRE - după un an — CU UN INGINER DIN GOSTAT

Uzinele „23 August". De aici pornesc pe drumurile de fier ale țării locomotivele Diesel 
mecanice de 120 C.P., locomotivele cu tracțiune hidraulică de 350, 700 și 1 250 C.P. In 

fotografie — aspect din hala de montaj.

Factorul
Colaborarea dintre 

comitetul orășenesc 
Iași al U.T.C., con
siliul local al sindi
catelor și comitetul 
orășenesc pentru cul
tură și artă in vede
rea creării unei opi
nii de masă în între
prinderi pentru întă-

subiectiv are
rirea disciplinei în 
producție a început 
să-și arate roadele. 
Analiza amănunțită a 
felului cum își orga
nizează tinerii ziua 
de muncă, înregistra
rea pe bandă de 
magnetofon a scuze
lor acelora care întîr- 
zie la lucru, fotogra-

cuvintul !
fiile realizate cu a- 
celași prilej și proiec
tate după aceea pe 
ecran în cadrul unor 
discuții colective au 
dovedit cu prisosință 
că factorii subiectivi 
pot și trebuie să-și 
spună cuvîntul în 
îmbunătățirea proce
sului de producție.

PRIMA FAȚĂ

A LUCRURILOR

..Activitățile cultural-ar- 
tistice se bucură de cea 
mai mare căutare în rin- 
dul tinerilor din raionul 
nostru“.

Spectaculoasa 
metamorfoza

Străbătînd Maramureșul, 
cu un an în urmă, am 
cunoscut la gospodăria a- 
gricolă de stat Ianculești, 
în raionul Cărei, un tinăr 
inginer de care m-am sim
țit legat numai după cî- 
teva ore de discuție in bi
roul său. întrezăream tema 
unui reportaj despre mun
ca unui specialist din 
G.A.S. Revenind a doua 
zi am vizitat împreună 
secțiile gospodăriei. In dis
cuții am trecut de la tema 
de filozofie a vieții, la ca
litățile... magnetului diver
selor meserii și în mod 
deosebit a celei de inginer 
agronom. Dar... cunoștința 
mea evita mereu, cu un 
fel de jenă, să-mi spună 
cîte ceva despre munca sa.

Am revenit la Ianculești 
acum cîteva zile. Cum era 
firesc, am căutat, vechea 
mea cunoștință, pe ingine
rul ȘTEFAN MAIER. 
L-am întîlnit. Are acum un 
nou loc de muncă : este 
șeful fermei zootehnice din 
cadrul întreprinderii agri
cole de stat Cărei.

Printre brazdele răstur
nate de fin am întîlnit un 
om vioi, dînd indicații în 
dreapta și în stingă. Re
vederea noastră ne-a bucu
rat reciproc. Dar... (din 
nou un „dar“) numai după 
cîteva minute, se scuză : 
„Nu ai vrea să ne vedem 
diseară la Cărei ? Acum, 
crede-mă, nu mai am 
timp...“. Surprins de o ase
menea schimbare, îl în
treb • „Dar ce-i zorul și 
verva asta la tine de parcă 
ai avea mîine nuntă ?" 
'Zâmbește. arătîndu-mi cu 
un gest larg toată ferma : 
„Asta e... nunta mea de 
fiecare zi. Dacă te intere

sează am să-ți spun di
seară de ce și cum...“.

Revederea cu inginerul 
Ștefan Maier mi-a sugerat 
tema rîndurilor de față. 
Așa că, pentru a nu-l de
ranja în munca sa l-am 
însoțit — de la distanță 
— în acea zi obișnuită de 
muncă, încercînd să desci
frez mobilul schimbării 
prietenului meu. Mai întîi 
a străbătut întinderea cu 
fin proaspăt cosit, încer- 
cîndu-i, din loc în loc, ti
miditatea. S-a abătut apoi 
pe la o echipă de meșteri 
care reparau saivanele 
„pipăind" calitatea lucru
lui executat. De aici, a 
trecut la laboratorul fer
mei, urmărind rezultatele 
calculelor teoretice pentru 
noile rații de furajare a 
oilor, în vederea sporirii 
producțiilor de lină și lap
te. Apoi, din nou în cîmp, 
unde cîțiva tineri mecani
zatori coseau mecanic finul. 
Inițial am avut impresia 
că vizita lui nu are o or
dine dinainte stabilită. In
ginerul Ștefan Maier își în
deplinea, însă, strict un 
plan zilnic întocmit încă 
din seara zilei precedente.

Seara, la Cărei, nu am 
făcut decît să transcriu 
relatările lui.

„Fără îndoială, te întrebi, 
cum se face că sînt azi, 
„ca-n preajma nunții" 
de ocupat, în timp ce nu 
mai un an în urmă, e- 
ram — după cum îmi re
proșai — „sătul“ de me
serie. Pe atunci trăiam un 
vis... spulberat. Ca oricare 
tinăr abia sosit de pe băn
cile facultății mă vedeam 
specialistul indispensabil 
producției, omul solicitat 
permanent pentru cunoștin

țele sale, pentru locul și ro
lul de conducător nemij
locit al muncii în cîmp. 
Realitatea însă...

Cînd am sosit la Iancu
lești am fost numit șeful li
nei brigăzi. Aveam ca a- 
jutor un tehnician. Planul 
de lucru pentru ziua urmă
toare îl făcea de fiecare 
dată inginerul șef al gos-

Azi sînt, după cum vezi, 
șeful unei ferme speciali
zată în creșterea oilor. A- 
vern un efectiv de 6037 oi 
și o suprafață de 1200 
hectare pășune finețe și 
teren rezervat furajelor 
cultivate. Ne-am propus să 
realizăm 7,6 kg lină, de la 
fiecare oaie și un total de 
33 hectolitri lapte și 30

caz, „neintrînd în sfera 
lor de activitate". Toto
dată, fiind conducătorul ei 
nemijlocit, direct răspun
zător. interesîndu-l totul 
— de la aspectul gospo
dăresc al fermei și pînă la 
perspectiva întinsă peste 
ani — specialistul este 
astăzi nevoit să nu treacă 
nimic cu vederea, să cin-

SALTUL DE LA

IERI LA AZI
podăriei. Mie, nu-mi re
venea nici cel puțin „răs
punderea" de a transmite 
sarcinile oamenilor din 
brigadă, pentru că o făcea 
tehnicianul. în cîmp, mer
geam destul de rar. Mai 
tot timpul mi-l pierdeam 
cu întocmirea proceselor 
verbale de însămînțări, de 
fertilizare, de recoltare, de 
folosire a substanțelor fito- 
farmaceutice, inventare tri
mestriale, anuale etc. Lipsa 
de continuitate în conduce
rea directă a lucrărilor, mă 
transforma pur și simplu 
în voiajor. Niciodată nu 
mi-am putut da seama în 
ce măsură munca mea a 
contribuit direct la rezul
tatele obținute.

tone carne. Rasa de oi este 
bună, suprafața pentru fu
raje suficientă: rezulta
tele depind, deci, în mod 
direct de munca noastră, 
de felul în care eu, ca spe
cialist voi ști să organizez 
treburile. Dirijez și răs
pund de întregul proces de 
producție: de la asigura
rea cantității și calității de 
furaje și pînă la ultimul 
gram de lapte și lină, de 
la angajarea celor cu care 
lucrez la asigurarea cîști- 
gului, a condițiilor lor de 
muncă.

Iau un exemplu : în pre
zent, ciobanii participă și 
la recoltatul și însilozatul 
furajelor, ceea ce altădată 
n-ar fi făcut-o în nici un

tărească bine ș\ din timp 
fiecare indicație dată.

Avînd o singură specie 
de animale, eu, ca inginer, 
am tot timpul și posibili
tatea pentru o muncă di
rect legată de producție. 
Repartizez sarcinile pe fie
care om, controlez îndepli
nirea lor, apreciez la justa 
valoare contribuția fiecă
ruia. Nouă, specialiștilor 
din gostaturi, ne re
vine răspunderea confir
mării în practică a 
justeței unei idei deo
sebit de valoroase. Nu 
avem dreptul s-o compro
mitem cu toate greutățile 
inerente începutului. Pen
tru aceasta trebuie să fim 
adevărate creiere electro

nice care prevăd cu pre
cizie, cu chibzuință, lucră
rile imediate, la zi, precum 
și cele de perspectivă".

Am reușit cu greu să-l 
fac pe fermier să vorbeas
că mai rar, pentru a putea 
„prinde" pe carnețel, cele 
spuse despre munca lui. 
(Este același om, de la 
care, numai cu un an în 
urmă, nu am putut „scoa
te" nimic pe aceeași te
mă !). Ceea ce mi se pare 
deosebit de important după 
reîntîlnirea cu inginerul 
Ștefan Maier la interval de 
un an, este noul său stil 
de muncă. M-a impresio
nat însă, în aceeași mă
sură, schimbările în modul 
de a gîndi, de a acționa, 
de a se realiza acest tînăr 
inginer ca urmare a „ideii 
deosebit de valoroase" 
cum numea el hotărîrea 
partidului cu privire la 
munca în gostat. Noua vi
ziune a muncii, specialistu
lui, statornicirea răspun
derii personale pentru 
munca să, mîndria de a-și 
vedea pe viu roadele efor
turilor sale — iată ceea ce 
înseamnă saltul calitativ 
de la IERI la AZI. Verva 
de acum a tînărului ingi
ner, entuziasmul lui, ener
gia pe care nu o precupe
țește, confirmă eficiența 
trainică a noului sistem de 
organizare. Roadele sa 
confirmă în schimbările 
pozitive din atitudinea față 
de muncă a lucrătorilor 
din gostaturi — izvorul 
sporurilor de producții ale 
acestor unități model din 
agricultură.

M. DUMITRESCU

Cuvintele, transcrise e- 
xact, aparțin tovarășului 
AUREL VOICU, prim se
cretar al Comitetului raio
nal Costești al U.T.C. De 
perfect acord cu dînsul, 
continuăm discuția asupra 
modului cum se preocupă 
comitetul raional U.T.C. 
pentru îmbogățirea activi
tății cultural-artistice, pen
tru inițierea acelor ac
țiuni care să se bucure de 
deplina adeziune a tineri
lor, stimulindu-le continuu 
interesul față de astfel de 
manifestări. Xe oprim a- 
supra unei singure locali
tăți : comuna Costești — 
centru de raion. Comună 
mare, orășel în toată pu
terea cuvântului, cu posi
bilități evident superioare 
celorlalte sate din jur.

O anume categorie de 
activități se detașează, prin 
frecvență, din rindul ce
lorlalte acțiuni : serile
distractive pentru tineret.

— Au loc săptămînal. 
ne spunea pe un ton de 
vădită satisfacție tovarășul 
Aurel Voicu, in timp ce-și 
consultă zeci de hârtii, pla
nuri și carnețele. în afara 
cărora n-am reușit să-i 
..smulgem“ un cuvânt. 
Personal am participat, de 
la începutul anului și 
pînă acum, la 7—8 aseme
nea seri distractive și 4—o 
baluri.

Subliniind că dansul or
ganizat cu prilejul fiecă
rei seri distractive este 
precedat de conferințe, 
momente poetice, medali
oane literare, recenzii, sim
pozioane — dînsul men
ționează : „Tinerii au fost 
totdeauna mulțumiți !" 
Solicităm o mai accentua
tă precizare a modului în 
care decurg acțiunile de 
dinaintea dansului, cît și 
cum sînt dorite. înțelese 
și receptate de tineri. Ce 
întreprinde comitetul ra
ional U.T.C. pentru ca a- 
ceste acțiuni, alături de 
popularitatea de care se 
bucură, să capete o efi
ciență sporită.

— Cinstit vorbind, nu 
prea cunosc acest lucru, 
n*rturisește tovarășul Au- 
îel Voicu,

A AUTOMULȚUMIRII |N AUTOCRITICĂ
Nici intervenția tovară

șului Pavel Ghiold, locții
tor al secretarului comite
tului local U.T.C. n-a fost 
de natură să elucideze a- 
cest aspect.

— Să mergem, însă, pînă 
la casa raională de cultu
ră, conchide primul secie- 
tar. Știți, colaborăm cu 
dînșii. Acolo trebuie să se 
știe exact.

Dăm curs invitației.

A DOUA FAȚĂ

— Nu știu cum să vă 
explic, începe tovarășul 
VIRGIL ANTONESCU, 
metodist al casei de- cul
tură. Spre deosebire de 
alte locuri, la noi tineri
lor nu le prea place să 
danseze. De aceea ne-am 
și propus să punem un ac
cent deosebit pe acțiunile 
cultural-educative care 
preced dansul ; fie o con
ferință, ținută de cineva 
de la București sau vreun 
tovarăș de-aici, de Ia 
U.T.C., fie o recenzie, lec
tură de poezie sau un 
simpozion. Pe acestea din 
urmă le pregătește biblio
teca raională ; au și ei pla
nul lor.

De la bibliotecă no
tăm : medalionul „Cara- 
giale", seara literară „Ti
neret — mîndria țării" și 
procesul literar ..Ion" du
pă romanul lui Li viu Re- 
breanu, rămas deocamda
tă... în intenție; atit re
ține tovarășa Lenuța lo- 
nescu, bibliotecara șefa, 
ca „acțiuni mai deosebi
te“.

— Vin tinerii ?
— Mai mult la dans, 

recunoaște dânsa amar.. 
Noi, însă, ne străduim. Și 

facem acțiuni. în registrul 
nostru de evidență sînt 
consemnate 20 de aseme
nea manifestări ținute din 
ianuarie și pînă acum.

— Vedeți, vedeți, se 
muncește — continuă to
varășul .Antonescu. Mai 
puneți aci și simpozionul 
..De la roată la rachetă“, 
și concursul fulger ..Recu
noașteți melodia și inter
pretul ?" și — era să uit
— jocurile distractive. Jo
cul cu sticla, tăiatul sfo
rii cu ochii închiși, stinsul 
luminării. Să-î vedeți pe 
tineri ce se mai înghesuie 
și cum rid ; e-o plăcere 
să-i privești. Și dacă mai 
adăugați la toate acestea 
programul zilnic de club
— șah, remi, televizor — 
aveți imaginea completă 
asupra muncii noastre cu 
tineretul. De altfel, ani 
primit și cîteva scrisori de 
mulțumire din partea lor, 
le-am citit la stația locală 
de radioficare...

— Da, da, se muncește ; 
colaborăm, întărește și to
varășul prim secretar Au
rel Voicu.

In concluzie, „asta-i 
realitatea !“ — conchide, 
în numele tuturor, tovară
șul GHEORGHE ANGE
LESCU, directorul casei 
de cultură, nu fără un 
zîmbet de mulțumire mi
jit discret în colțul sting 
al gurii.

...Șl, ÎN SFÎRȘIT, 

ADEVĂRUL I

Mărturisesc că în timpul 
discuției, eram încercat de 

întrebarea : oare acesta să 
fie adevărul adevărat ? 
îmi păreau oarecum exa
gerate laudele reciproce 
ale celor trei factori : co
mitetul U.T.C., casa de 
cultură, biblioteca.

Și-am extins sfera de 
investigație. M-am adresat 
direct tinerilor, beneficia
rii acestor mult lăudate 
seri distractive. Iată cîteva 
opinii :

CONSTANTIN NEDE- 
LEA, tîmplar : „De doi 
ani. după ce-am absolvit 
școala la Pitești (pentru 
că de fel nu sînt de aici) 
am devenit un participant 
statornic la acțiunile cul
tural-artistice care au loc 
în Costești ; fie organizate 
independent, de casa de 
cultură, bibliotecă sau or
ganizația U.T.C., fie de 
toți acești factori în cola
borare. De doi ani. insă, 
tînjesc după ceva mai bun, 
pe măsura noastră. Pen
tru că, să le luăm pe rînd. 
Dansul — slab ! Lipsesc 
felele. în comună există 
fete, dar n-au fost încă 
atrase. înaintea dansului 
au loc niște conferințe, 
poezii, pe care nu prea le 
ascult. Nu știu cine și cum 
le face, dar nu-mi cad la 
inimă. îmi spuneți că ați 
auzit că sîntem bucuroși, 
rîdem la jocurile distracti
ve. Da, rîdem, dar cre
deam că tovarășii de Ia 
casa de cultură, de la 
U.T.C. au sesizat cauza 
rîsului ! Că doar se rîde 
și la urs. Auzi, ci-că să tai 
o sfoară, cu un ghemotoc 
de hîrtie legat de ea, cu 
ochii închiși. Sau să sufli 
în luminare... Spuneți și 
dv. nu-i de rîs ? Așa că... 
să fim serioși 1 E parcă un 
făcut, ca acțiunile de la 
casa de cultură, organizate 
pentru noi, să nimerească 

precum Ieremia : cu oiș- 
tea-n gard. Cauza ? Știu 
eu, or fi multe ; eu însă 
una o bănui și-o spun pe 
față, fără ocolișuri : ne 
cred mai nepretențioși de
cît sîntem, și d-asta ne 
bagă pe gît lucrurile sla
be. A venit vreodată, însă, 
cineva să stea de vorbă cu 
noi, să .vadă că ne-au mai 
crescut pretențiile ? N-a 
venit 1 Și-atunci ? Dă-i 
înainte, că la țară merge 1“

MARIN STAN: „Ne 
place să dansăm — și 
vrem să dansăm. Cine spu
ne că nu ne place dansul, 
înseamnă că nu ne cu
noaște. Și-i păcat. Numai 
că la serile noastre dis
tractive dansul ține un 
ceas, un ceas și ceva. 
Și-apoi, și-acesta, mai 
mult rumbe de-alea de o- 
raș. Nu zic că nu-s bune ; 
că le jucăm și noi. Dar 
mai vrem și cîte-o bătută, 
cîte-o horă. Dar nu se 
fac. Ba mai mult, ca să 
dansezi un ceas, trebuie să 
mai asculți înainte alt ceas 
o conferință sau ceva de 
genul acesta, c-am impre
sia că sîntem momiți cu 
dansul ca să venim la con
ferința“.

ION STOIC/K : „Eu 
m-am învățat; vin cam 
cînd bănui că s-a termi
nat partea I și prind doar 
dansul“.

ION GIIIȚâ, mecaniza
tor : „Lucruri mai intere
sante găsești în unele co
mune din raion, decît 
aici, la centru. Că noi, cu 
tractorul, umblăm cam 
peste tot. Uite la Deagu- 
rile, la căminul cultural. 
sînt mai frumoase serile 
distractive decît aici, la 
Costești. Dar acolo sînt 
stăpini flăcăii ; ei le fac, 
pentru ei le fac”.

Le amintesc tinerilor că

se pot bucura și de acti
vitatea de club : șah, 
remi, tenis, televizor : 
Florea I. Stan, Ion Ghiță 
și Marin Stan îmi dau 
imediat replica : „Vezi-ți 
domnule de treabă. De
cît să mergi acolo, mai bi
ne tragi pe dreapta și te 
odihnești. Șah și remi — 
mai rar, televizor — din 
cînd în cînd, iar în ce 
privește tenisul, i-am vă
zut acum vreo două luni 
pe nea Fane Jugan și nea 
Gabi (a se cili Virgil An
tonescu) jucînd între ei. 
Cînd venim la club, tre
buie să ne luăm cărțile de 
joc de-acasă. De-akle noi 
jucăm cărți, iar cei de la 
casa de cultură table ; 
dar nu cu noi — dincolo, 
în biroul lor.

Apoi programul. Clubul 
o deschis de la 5 după-a- 
miază pînă la 8 seara. Or. 
noi pe la 7—8 începem să 
venim acolo. Stai un ceas, 
două, prin bunăvoința lui 
nea Gabi (a se citi tot 
Virgil Antonescu) — „Ve
deți, ce nu fac eu pentru 
voi !“ — și tocmai cînd 
ți-e lumea mai dragă, cînd 
e ceva frumos la televi
zor, numai ce-auzi: „Gala, 
plecarea. Și-așa am stat 
peste program“. Nu s-ar 
putea schimba oare pro
gramul acesta, că noi mun
cim în agricultură, nu la 
condei ?“

Acestea sînt. consemna
te fidel, opiniile tinerilor. 
Am discutat îndelung cu 
ei, cu mulți dintre ci. Și 
de data aceasta mi-am im
pus o exigentă verificare. 
Sub o formă sau alta, în
să, părerile tuturor gravi
tau în jurul acestor idei. 
Posibilitatea unei aduceri 
la același numitor se ex
cludea de la sine. Am re
venit atunci la comitetul 
raional U.T.C. și la casa 
de cultură. Le-am relatat 

părerile celor despre care 
aici se susținea cu ardoa
re : „Tinerii sînt mulțu
miți". Și...

RECUNOA

ȘTERI

PE JUMĂTATE

La comitetul raional 
U.T.C. explicația a fost cît 
se poate de scurtă : „Nu 
ne așteptam la așa ceva. 
Faptul ne miră cu atît mai 
mult, cu cît în unele dis
cuții purtate cu noi, (spo
radice. desigur ; din mers, 
între două ședințe) tinerii 
n-au adus niciodată ase
menea obiecții. Vom în
cerca să-i consultăm raai 
îndeaproape...".

Cea mai puternică re
zistență, însă, am întîm- 
pinat-o din partea forului 
de specialitate — casa de 
cultură. Mînuitorul necru
țătoarei „spade" : Gheor
ghe Angelescu, directorul 
instituției. „Le-am dat, to
varășe, le-am dat de toa
te. Că doar n-o să repet 
din nou : conferințe, re
cenzii etc., etc. Unii, vi 
s-a mai spus, ne-au trimis 
chiar mai multe „scrisori 
de mulțumire“. Am cerce
tat, însă, soarta acestor 
scrisori la stația locală de 
radioficare. Nu-i vorba de 
nici o mulțumire, ci de o 
unică (rețineți !) scrisoare 
în care „un grup de tineri“ 
solicita mai multe baluri. 
Exasperat, tovarășul direc
tor „acuză" : „Ce să le 
mai facem ? Există o adu

nătură de tineri fără nici 
un interes față de acțiu
nile noastre, care creează 
o atmosferă neplăcută în 
sală...”. Observînd că „ar
gumentele“ dînsului nu 
sînt de natură să convin
gă — și sesizînd și un a- 
nume gest ce.trăda atitu
dinea reprobabilă a sub
semnatului la auzirea ter
menului cu care-i caracte
riza pe tineri : „adunătu
ră“ — tovarășul director 
o dă pe „cauze obiecti
ve“ : „Nu ne vin mate
riale pentru tineret ; nici 
pe linia noastră, nici pc 
linia U.T.C.“. Și, într-un 
tîrziu, a pocăință și regret, 
dar și cu o supremă indig
nare, spune :

— Acționăm și noi cum 
ne taie capul ; nu cunoaș
tem de fapt activitatea de 
zi cu zi a tinerilor, viața 
lor.

— Ați încercat, însă, s-o 
cunoașteți, să le sondați 
serios, opinia, gusturile — 
și să acționați în conse
cință ?

întrebarea a plutit în 
aer stingheră, fără răs
puns.

Din sondajul în rîndui 
tinerilor, alte consultări cu 
factori de răspundere în 
domeniul respectiv, clin în
seși „roadele" activității 
casei de cultură și „com
petența" în specialitate a 
comitetului raional U.T.C. 
reiese limpede că în mun
ca lor, cei doi factori de 
care ne-am ocupat n-au 
ținut seama de unele 
lucruri esențiale, precum
pănitoare în aprecierea re
zultatelor, a eficienței pro
priei munci — în ultimă 
instanță. Cîteva dintre 
ele :

— Subaprecierea celor 
cărora te adresezi, în sluj
ba cărora ești dator să 
muncești.

— Concepția „orice, că 

merge !“ — cu un efect pe 
măsură, fie și numai în ce 
privește acțiunile cultural- 
artistice ce preced dansul 
la serile distractive. Plati
tudinea, simplitatea infor
mațiilor, lipsa unei concor
danțe între conținutul a- 
cestora și preocupările, 
dorințele tinerilor, lipsa — 
în special — a unui lim
baj adecvat au determinat 
la tineri o atitudine de ne
păsare, refractară chiar, 
față de astfel de manifes
tări, deși — recunoaștem
— prin sita ..riguroasei’ 
exigențe „scapă" uneori și 
cîte o acțiune bună.

— Lipsa totală (și de 
aici, un nou apel la con
cepție !) a cpea ce în mod 
obișnuit înțelegem prin 
specific sau culoare loca
lă ; de la jocurile populare 
solicitate de tineri în ca
drul serilor distractive și 
pînă la numeroasele obi
ceiuri frumoase, tradiții lo
cale existente în aproape 
fiecare comună din raion
— o întreagă rezervă dc 
acțiuni (și, implicit, de po
sibilități) stă la îndemâna 
amintiților factori care se 
ocupă de cultura și edu
cația tineretului.

MONOTONIA Șl

PLATITUDINEA 

UNOR

ACTIVITĂȚI

Și aceasta, în ciuda fap
tului că, potrivit spuselor 

tovarășului Antonescu, „ca 
vechime în muncă, sînț’m 
cea mai bine încadrată 
casă de cultură din regiu
ne". Adevărat, tovarășii 
Ghcorghe Angelescu și 
Virgil Antonescu lucrează 
de 4 ani aici, iar un alt 
tovarăș metodist, Sergiu 
Rusu, de 12 ani — și toți 
numai la casa de cultură 
din Costești. Asemenea 
„acte de vechime" se gă
sesc și pe la comitetul ra
ional U.T.C. Cu atît mai 
mult neajunsurile semna
late nu sînt de înțeles.

Am înțeles, în schimb, 
că .această .colaborare în 
numele căreia' se ‘vorbește 
mult despre manifestă
rile culturale „apreciate" 
(am văzut cum, stînd de 
vorbă cu tinerii înșiși) nu 
dă rezultate care să poa
tă fi luate în seamă. A- 
ceasta în primul rînd 
pentru că ea se desfășoa
ră formal și nu avîndu-se 
în vedere faptul anume 
că este destinată tinere
tului. Comitetul U.T.C. 
speră în „colaborarea" cu 
casa de cultură, aceasta 
se întemeiază, în acțiu
nile organizate pentru ti
neri, pe propriile ei pre
supuneri și așa se nasc 
manifestări oarecare, neu
tre, fără culoare. Credem 
că o mai exactă reparti
zare a contribuției, regle
mentată în termeni mult 
mai fermi decît această 
benevolă și leneșă „cola
borare" ar fi o soluție de 
natură să îndrepte lucru
rile. De vreme ce în pro
gramul caselor de cul
tură sînt prevăzute, și este 
firesc, acțiuni pentru ti
neret n-ar fi normal ca 
U.T.C. să răspundă di
rect într-un număr de 
zile pe săptămînă — de 
programul caselor de 
cultură dedicat tineretului 
punîndu-i-se, bineînțeles, 
la dispoziție și mijloacele 
care să-i înlesnească exer
citarea de fapt a unei a- 
semenca răspunderi ?

ION ANDIIE1ȚA

morar.it


MOMENTUL
GRIGORESCU

de acad. George Oprescu

Este evident că Amân, oricît 
de excelent pictor, nu poate 
totuși atinge în pictură noastră 
importanța lui Grigorescu, Acea
sta se putea vedea din plin în 
ultima expoziție Cbmemórind 
războiul de la 1877.

Griemvsctt c«tc Singurul Care a 
executat in cursril campaniei 
din 1877. nu numai desene de 
b spontaneitate, de o acuitate, de 
o viziune, de o îndrăzneală în 
execuție uimitoare, ci și adevă
rate capodopere în ulei.

Grigorescu se ridica în majo
ritatea operelor sale la o înăl
țime, pe cârc Aman n-â atins-o 
decît nuriiai in unele din por
trete și în cîtcva dintre tablourile 
istorice, adică tocmai în genul 
de care ne preocupăm. Ne-am 
aștepta deci ca Grigorescu să fi 
lăsat în urma sa, și el, exem
plare de pictură istorică, care 
nu numai să se poată compara, 
dar să întreacă pe cele rămase de 
la Aman. Și totuși, aceasta nu 
s-a întâmplat. Cum se explică 
deci câ ac^st fenomen, logic în 
aparența, sa nu dea rezultatele 
pe care le presupuneam ? Expli
cația constă în faptul că educa
ția profesionala a celor doi pic
tori èra departe de a fi egală : 
Aman trecuse priri școli, în care 
învățase tot cè se putea însuși 
în acea vreme, de là. Q jnvăță- 
tură solidă, în vederea efectuării 
oricărui fel de operp de artă 
pictata. $i Grigorescu învățase, 
în adolescență măi mult pe 
apucàte. là Paris, timp d’e. un an 
și cîtevâ lunț, în atelierul lui 
Còniu. dar rezultatul èra deosebit 
de cel là care ajunșese. dip punc
tul de vbderc al ^udjuîui Aman 
care, in chip sișieniatic....trgcuse 
prin școala de Beile .arte diri. Paris, 
timpul necesar ca sa-și.însușească 
tot té se cùvèneh sa.știe.up. pic
tor. pCnțril â se pìiteà. exprima.

Un tablou aparținînd genului 
istoric nù este o pperăr oarecare 
în materie de pictură. De.,ța di- 
mehsmnb. pînâ , la compoziție și 
pîna Iă desen, la atitudinea per
sonajelor și Ia distrubuirea umbre
lor și luminilor, èl era diferit de

o pil liii.i <•biMHiilâ. ri Jind omul, 
după temperamentul Și mijloa
cele unui pictor. Și Grigorescu 
a încercai,, chiar in tinerețe, să 
Tacă un tabb.m istoric. Sînt cele 
două variante ale luptei lui 
Drogoș cu Zimhrul, una din ele, 
cu țoale ca se găsește la înce
putul carierei lui de pictor laic, 
merită să fie semnalată. După 
această încercare el a renunțat 
la tcutaliva de a executa picturi 
aparținjn.d genului istoric, țiînă 
în vrciuea războiului din 1877. 
Pe cîmpul .ie luptă, el a avut 
numeroase ocazii să-și închipuie 
un subiect cc-1 impresionase, 
tratat după toate regulile1 și tradi
țiile. genului istoric. . în rea
litate, a și încercat aceasta în 
cîteva schițe, care au toate în
sușirile unui frumos și impresio
nant tablou de caracter istoric, 
dar, prin dimensiuni și prin ca
racterul de schiță pe care l-a ,păs
trat felul execuției, n-ar putea 
intra cu adevărat în genul istoric. 
Chiar și pînzele, în care sînt 
reprezentate convoaiele de pri
zonieri au ceva din seriozitatea 
și din grandoarea specifice genu
lui acestuia.

Totuși, cu adevărat ■ un tablou 
de genul istoric. îndeplinind con
dițiile necesare, adică dimensiu
nea, rezultatul Final al execuției, 
intenția în compoziție este nu
mai Atacul de la Smîrdan. S-ar 
părea că inițiativa acestei opere 
ar aparține; nu lui Grigorescu, ci 
primăriei Capitalei., care i-a cori-; 
mandat tabloul, terininat numai 
către 1885 El îi fusese coman
dat și început la Buourești, ime
diat după război, continuat în 
atelierul din Paris, de unde apoi 
fusese trimis la București, t la 
expoziția din 1885. Să nu uităm 
însă, -(cind privim această - operă 
îndrăzneață. ,de zece metri pă- 
trați suprafață) ce spusese Gri
gorescu despre- o lucrare luată» 
lăsată, .și reluată de mai -multe 
ori, că într-un. tablou ^migălit 
„începi să. te observi, și-din.mo
mentul, acela e mai mult mește^ 
$ug decît nțtă",. .

Grigorescu spunea, de aseme-

Dumitru

Almaț

De bîre ori dau oco
lul Bisericii Negre din 
Brașov, mă opresc in 
fața stâtuii de bronz 
a. lui Ioân Honterus. 
Cu cartea intr-o mina 
șl cli cealaltă întinsă 
.■î'-tiprn piiininluliii 1 
a oamenilor, jiart-fi 
riredibă Hbsprc o acu
ta și urtiVersală pro
blemă de conștiință : 
oameni, lepădați dog
mele încremenite, în
chistate ; nu mai cre
deți că viața pămîn- 
tească c „o Vale a 
plingbtiU cultivați ra- 
țitinea și aveți încre
dere în puterea ei ; 
intemeiați-vă știința 
pe experiență și rațiu
ne, adică așa, cum 
spun. c61 mai cultîză- 
tori întru ale gîndblui 
..stridiâți știința iii 
mafoa carte a riâtu- 
rii“...

Ioan Honterus s-a 
născut la Brașov, în

149R. A studiat la 
Cracovia și la VlrOfl, 
la Wlttenberg șl la 
Basci. A fost unul din 
acei tineri neliniștiți, 
l'rămîntați de între
bări șl de probleme 
care căuta ub maestru 
sâ-1 rtjUfd a Ieși din 
criista sufocantă a 
dogmclru* șl a se lansa 
in furtuna deschisă a 
vieții; Toata patima 
de a trăi, sugrumate 
timp de un mileniu de 
ascetismul catolic țlș- 
nca acum prin fiecare 
por al tinerilor năs- 
ctițl din rîndririle 
burgheziei bogate. Și, 
așa după cum ca
pitalismul rupea în
grădirile regimului 
feudal, după cum lup
ta țăi-anilor cU nobili
mea aducea emanci
parea ca, do pildă. în 
războiul țărănesc ger
man, condus de Th. 
Muntzer, așa după

nea, adesea, prietenilor săi, că un 
tablou început jînțp-p dispoziție 
de știi și nqterpunat întriaceeași 
dispoziție, pricît s-ar căzni artis
tul mai tirzîti, nu poate termina 
lucrarea cu aceeași adîncime și 
frumusețe, ca în ședința în care-1 
începysçfi

Aceașta este tocmai cazul 
Atacului de la Snurdan. EI nu este 
și nu putea sa fie Ia înț^fimea 
pe car,e am dorit-,o în opéra lui 
Grigprieșcu., Turcul mo'rt^ , din 
primul plan, dorobanțul care sim
bolizează . àvîntu) îrilrégulu.1 re
giment, .(Y.azuț însă m’onotQn..-din 
spate, și cu exagerări inadmisibile 
la un așa de mafe, deserta(or ça 
mișcare) sînt părțile care ca

pictură .șînt demne de Grigo- 
rescu, mai ales ostașul, turcul 
mort, care pe facp să ne gîndim 
Ia cîteva Subiecte similare' ce
lebre din ațt? .franceza și spapiolă 
tratate asemănător, la Manet 
și la Gpvâ.jpe lingă, care „exem
plul aegstjUi _ cadavru impunător 
că pictura p.oate sta cu cinste. 
Tabloul în .întfegime însă, nu esfe 
printre, cele mai bune ale. ma
relui Gfigprescu. ,Și totuși, un 
studiu pentru un atac, sub formă 
c]e scțuță., un ălț studiu intitulat 
Pe valea Rahovei, au o impetuo
zitate in execuție, un titm în 
gradarea importanței grupelor, 
culminihd cu grupul compus din

trei persoane,- în primul plan : 
un turc mort, care va răriiîne. și

. Atacul de la Smtrdan, tin do
robanț, Străptirigînd Cu baioneta 
un ostaș ttirc îii pieiOare, sînt 
printre cele mai reușite lucrări 
rezultate din contactul artistului 
cu țăzboiul.

După Grigorescu, genul istoric 
nu măi cunoaște nici un artist, 
Ia care să ne gîndim eu interes 
și admirație: Luehian .însiiși, în 
tabloul său de mari dimensiuni 
Citețul, este departe de a fi rea
lizat ceva oare să ie poată com
para pictural tablourilor istorice 
ale lui Aman și celui a lui Gri

gorescu.
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„EXPLO

CONSTRUG

Ne vorbește 
cont. umv.

Mircea Oncescu

In „Microantenele" de astăzi, conf. univ. 
Mircea Onaescu ne prezintă câteva date de 
ma^im interes științific cu privire la noi dru
muri- deschise Jn ftiinfa,. contemporană pe ca
lea , folosirii energiei nucleare în scopuri paș- 
niqe. , , > \ i i

Pentru început cîteva informații cu privire 
la propulsarea navelor cosmice...

Fenomenul de fisiune nucleară in lanț este 
utilizat în ultimul timp și în unii reactori de 
putere mai mică, folosiți pentru transportul 
vehiculelor și pentru propulsarea navelor cos
mice. Este o soluție foarte bună pentru navi
gația între planete — navigație care cere im
pulsuri mici insă de lungă durată. Încercările 
făcute la sol cu reactori nucleari pentru spațiu 
— cum se numesc — au fost încununate de 
succes. Desigur că va mai trece timp pînă la 
folosirea Jpl efectivă țp spațiu, dgoarece mai 
sînt probleme secundare de rezolvat.

Perspective mari în viitor are folosirea reac- 
torilor nucleari în alimentarea cu energie elec
trică și, căldură a stațiilpr științifice în locuri, 
inaccesibile sau greu accesibile mijloacelor 
obișnuite de transport. Astfel de reactori sînt 
special construiți pentru a fi ușor transporta
bili cu avionul. Și aici, ca și la reactoriț pen
tru spațiu, s-a. căuțat să se renunțe la' ecranul 
de protecție din beton sau alt material greu. 
In stațiunile de cercetări din Antarctica, de

pildă, reactorul se asamblează direct în bdn- 
chiza> de gheață. Un asemenea reactor furni
zează, pe lîpgă energia electrică, căldură, apă 
caldă pentru încălzire, iar barele de uraniu se 
schimbă după un timp destul de lung ■ cinci- 
șase ani.

Reactori de acest tip a'p fost folosiți de ase
menea, cu succes și la stațiile de radar care

îndrumă mersul avioanelor în condiții și în 
regiuni greu accesibile.

Oamenii de știință au căutat să găsească 
utilizări p’așnice și exploziilor nucleare, desigur 
urmărind acele posibilități care nu duc la con
taminarea radioactivă a mediului ambiant. 
De exemplu, în ultimii ani s-au cercetat cu- 
renții atmosferici la înălțimi mari —

10—11 000 de metri. La limita aceasta dintre 
troposferă și sțrritosferă este interesant să se 
cunoască schimbul de aei — și pentru aceas
ta, cu ajutorul unei explozii nucldaie, s-a răs- 
pîndit un izdtop dl tviilffamiilui i&5. Cu avi
oane speciale s-Hu ludt apoi pfobe de la di
ferite înălțimi și s-au putut stabili astfel di- 
tecțiile șt seiistifilh de rriișbare âte aerului. Se 
prevede ca explozia nucleară să fie folosită — 
deocamdată au fost efectuate încercări pe mo
dele — pentru săparea unor canale terestre de 
dimeflfâlhl mliti, sqftiție mai ieftină și hiai 
indicată decît cele dăSice. Exploziile nucleare 
subterane se preconizează a fi folosite și pen
tru modificarea unor minerale ; la temperatu
rile și pfesiifnile foârte mări dezvoltă te de ase
menea explozii se produc modificări de struc
tură avantajoase în rocile mineraliere. Se stu
diază îti pre'zeht gazeificâreă țițeiului în săi șl 
apoi extragerea lui sub această formă ntai a- 
vantajbasă din multe puncte de vedere. In 
sfîrșit, Ultimă aplicație â exploziilor nucleare la 
care mă voi referi eStă dceeă propusă deocam
dată pentru crearea unor cavități subterane în 
care energia degajată la o explozie să ridice 
temperatura rocii înconjurătăare. De la supra
față, apa va fi trimisă înăuntru; datorită căl
durii, da s& bâ vapotiza și, prin conducte mon- 
tațe în prealabil, vaporii vor acționa 0 uzină 
electrică de la suprafața solului.
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AMINTIRI
Critic de artă fecund 

ri multilateral. George 
Sbîrcea a trăit ani în șir 
alături de unii dintre cei 
mai de seamă reprezen
tanți ăi artei miizicale, 
le-a împărtășit gîridurile, 
pro- c' t el e. ezitării,'. O r; - 
care dintre amintirile sale 
dbbîndește de aceea nu 
numai un înalt grad de 
autenticitate ci și o .vaSta 
gamă de nuanțe și culori.

— Primă întîlnire cu 
compozitorul C. C. Nottara 
âm âvut-o la Cluj, in 
1940. Dirija orchestra Fi- 
brihohicii. Redactor pe a- 
tunci al „Tribunei“ lui A- 
girbfceanu. i-am luat un 
interviu. Colocviu] nostru 
s-a concentrat în jurul 
problemelor perspective
lor creației muzicale ro
mânești. Compozitorul era 
îngrijorat de faptul că 
multi dintre creatorii 
români s-ău îndepărtat 
de contactul intens cu 
muzica populară...

— Și totuși în multe din 
lucrările sale (în 1935 știu 
că i s-a jucat chiar și Ja 
Bratislava o operă de suc
ces — „La drumul mare“

după Cehov), nu și-a de- 
finit un s.til. propriu de 
muzică românească...

— Creți că amintirea e- 
ducației sale muzicale , era 
iaca, prea, puternica, pen
tru. a se.putea smulge din 
tiparele postrQmantismului. 
Descoperise. însă yalparea 
artistică ,a muzicii -poporu
lui și posibilitățile prelu
crării ei in-arta .cultă.. O 
dovedește, în primul. rîhd 
faptul căj făcînd cu .prile
jul interviului amintit o 
trecere îri revistă a com
pozitorilor--noștri de acum 
aproape trei decenii, a stă
ruit îrjcjeospbj .asupra ce- 
lora care; -afirmau eu ho
tărâre legăturile lor cu fol
clorul : pe Jora, pe Otes- 
cu, pe Dragei. (despre al 
cărui ..Divertisment rus
tic“ afirma că „reprezintă 
muzica noastră în esența 
ei cea mai intimă și carac
teristică“), pe Cuclin, Ne
grea, Constantinescu, An- 
dricu, Rogajski. Lipatti și 
Mircea Popa,

— Voi atrage atenție 
artiștilor noștri care 
pleacă peste hotare — 
scria cîndva Nottara — că

publicul străin e curios înr 
tîi de toate de specificu} 
creației românești, și numai 
în mod incidental de fej- 
Iul .cum îj .interpretăm pe 
Bach, Nlozarl, sau BeetLor 
yen. Nici, marele Eoescu 
nu. uită să execute cit mai 
des lucrările compozitori
lor .români,, ajuțînd astfej 
difuzarea și popularizarea 
lor._ .. ....

— Să nu uităm în a- 
celași timp faptul că' Not
tara și-a povediț uneori și 
prin creația proprie atașa
mentul față de melosul 
popular, îndeosebi în opera 
sa într-un act. „Se face 
ziuă" unde a folosit (mai 
aîes în stenele. corale) 
chiar citatul folcloric, mo
tivări popular autentici 
Despre cele peste 300 de 
melodii culfes’e, în cîteva 
incursiuni folclorice, făeu-t 
te prin Bărăgan.’ sptinea 
că sînt „tămîie lăsată * în 
cădelnițe de trecut“.’ Era 
îndrăgostit, de alțfel. de 
tot ce e’ artă și spirit ro- 
mînesc. în casa sa din. Bd. 
Dacia, erau nenumărate 
dovezi despre această dra
goste : scoarțe oltenești, 
icoane de la Nicula, cera
mică populară, cusături și 
cîteva vechi fluiere ciobă
nești, a căror tehnică o cu-

GEORGE SBÂRCEA ni-1 prezintă pe

IOAN HONTERUS-
UN EMINENT UMANIST

RENASCENTIST

noștea tot- atîț de bine ca 
pe aceea a viorii. , .

— Cum- ați ’ défini „o- 
mul" Nottara ? ,

— Ceea co spuneau fran
cezii odinioară, despre băr- 
bății ■ eminenți pe care .îi 
admirau : che-valier saps 
peur1 et sans reproche ! Era 
o inima caldă și senșibila 
— care își păstra ingenui
tatea -în ciuda deziluziilor 
pe care le întîmpinase în 
cariera sa. Cu o înțelege
re și modestie exemplară,’ 
el și-a deschis casa și ini
ma tinerilor artiști, nu nu
mai muzicieni.

Participam adesea la 
după • amiezile muzicaje 
care aveau loo în casa lui. 
Se întîlneau acolo, pe lin
gă Bogalski. Alessandres- 
cu, Lipatti. George Cocea, 
tineri poeți, pictori și scri- 
tori între care pictorul 
Drăguțescu, poetul Botta,

•■

apțQruî Miliâi Popescu și 
foarte ,mulfi alții.

, —Am găsit, înff-o a'^hl- 
văi stenograma unui alt 
colocviu pe care l-ați avut 
cu Nottara și pe care l-ați 
publicaț în I9ș2. Erau a- 
colo. citevâ minunate a- 
mintiri deșp’re anii copilă
riei sale. Penhiteți-mi Să 
vi- le ^reamintesc •.

„Primul meu instrument 
— spunea Nottara — a 
fost, de , fapt, alcătuit din 
două bețe.: unul închipuia 
vioara, celălalt arcușul. 
Primul copccrt pe câre 
l-am, cîntat astfel a fost 
Sopa'tâ Kreuizer de Beet- 
hdven, âilzita în irfuri la un 
concert în sala Atetteuhii. 
Studiile sistem'atice le-am 
început în 1898, având de 
astă data aprobarea depli
nă, ă tatălui meu. Prima 
operă apzită a fost Lucia 
di Lammermoor: scena

nebu’riicî rn-a capfîvât în 
așa’ măstîră,' îticît a' trezit 
în’ m'îhfe dorință de' a Com
pune. Dorința â'ceaSta S-a 
transformat îritr-6 hotărîre 
de riâ’clirifît 6îrid, îri 1900, 
Mas'eăgni și-a dirijat la 
București „Cavaleria rusti
cană“. La vîrsta de 17 ani 
arii îhPetftfț stridiile muzi
cale la Parii. într-o dumi
nică, la un coiiceft Colon- 
fte. Enescu a cîntat pentru 
prima dată un corlcert de 
Mozart, (al VUI-lea), des
coperit chiar atunci într-o 
arhivă diri Germania. Am 
itridiat vioara cîtva timp 
cu el. Locuia pe strada 
Bruxelles, în Montmartre. 
O bătrînică mărurită. ve
nerabila Madame Mărie, 
îmi deschidea cu zîmbet 
matern ușa, conducîndu- 
mă îri studioul unde Enes- 
cii lucra în picioare, la un 
pupitru, orchestrînd. Lec

cum manufactura lua 
loeiil atelierului meș
teșugăresc producând 
înzecit mai mult și 
mal bine, așa după 
cum corăbierii portu
ghezi sau spahioli 
spărgeau cu eroică în- 
drăzhealB Zările ocea
nice și descopereau nu 
numai drumuri noi 
spre miraculoasele 
țări ale mirodeniilor, 
ci și continente noi. 
tot așa și în domeniul 
gîndiril oamenii vre
mii noi; ai Renașterii 
n-aveau dstîmpăr. 
Căutau, căutau mereu, 
îi frămînta permanent 
demonul nehodinit al 
căutărilor. Căutau în 
propriul eu și în stele, 
căutau în esența mate
riei și în tainele mari
lor arte. îi lovea și-i 
vexa tot ce era vechi 
și ruginit. îi jignea 
și-i înfuria tot ce era 
impus în ordinea po
litică, în cea științifi
că, în cea religioasă. 
De aceea protestau 
mereu și cutezau să 
ardă bulele papale. 
Făcînd parte din fa
langa acestor tineri, 
Ioan Honterus a învă
țat de la Copernic, în 
Cracovia, astronomia, 
iar la Wittenberg a 
luat legătura cu pro
testantismul lui Lu
ther.

A fost Honterus un 
teolog. Și. în bună 
parte, gîndirea lui este 
determinată de acest 
fapt. Determinate și 
limitate intr-Uh Cadru 
și îri niște concepții 
azi de mult depășite. 
Dar atunci, în prima 
jumătate a sec. XVI, 
cultură se rostea mai

ales prin reprezentan
ții Bisericii. Honterus 
are chiar un merit in 
plus, față de concepția 
teologică. A răspîndlt 
Reforma. Și asta, în 
Vremea aceea, însem
na progres.

Tînărul pornit din 
orașul de sub Tîmpa, 
ca și Nicolaus Olahus, 
originar din Argeș, 
ihvața la marea școa
lă a lumii europene 
despre cele mai noi 
descoperiri ale stiln*. 
ței și se angaja în cea 
mai aprigă bătălie 
pentru reforma reli
giei, pentru eliberarea 
conștiinței umane,

creeze, la rîndu-i, u- 
cenicl și să răspîn- 
dească lumina științei 
oamenilor din Carpați. 
Drept aceea a organi
zat pornind din 1544, 
gimnaziul din Brașov, 
școală temeinică, după 
un program modern, 
luminat de făclia u- 
manismului renascen
tist. Prin grija lui 
Ioan Honterus, la 
Brașov s-a înființat, 
in 1535, o tipografie 
unde a tipărit nume
roase cărți didactice 
și apoi de știință. Om 
metodic și cu spirit de 
bun organizator, uma
nistul brașovean a ti-

pentru luminarea po
poarelor.

Cînd s-a întors în 
Brașov era un lutheran 
așa de convins îneît a 
intrat în breasla meș
terilor, în tagma în
stărită a negustorilor 
sași, i-a pus în curent 
cu zburătucirea gîndi- 
rii slobode de anchi
loza și cătușele papa
le și i-a atras la cre
dință, la reforma lui 
Luther. Așa. și pe 
porțile Bisericii Ne
gre din Brașov ca și 
pe ale celei din Wit
tenberg, au apărut 
cele 92 de teze luthe- 
riene.

Ca om de știință, / 
Honterus a căutat să

părit cărțile lui de 
școală în limba latină, 
greacă și germană. 
Astfel Brașovul ajun
gea, în prima jumăta
te a secolului XVI, nu 
niznai un important 
centru economic în a- 
ceastă parte a lumii, 
ci și un centru cultu
ral de seamă. Era vre
mea cînd orășanul 
Neacșu din Cîmpulung 
Muscel scria în ro
mânește judelui bra- 
șoveah Hans Bekner 
(1521), dindu-i infor
mații politice și mili
tare grabnice, despre 
mișcările turcilor... 
...Era vremea lui Nea- 
goe Basarab și Radu 
de la Afumați, apoi a

Iui Petru Rereș, care 
atita s-au străduit cu 
meșteșugul diploma
ției ori cu spada să 
mai oprească pe co
tropitori la Dunăre. 
Era vremea grelei în- 
frîngeri a nobilimii 
maghiare la Mohacs și 
vremea luptelor Mol
dovei cu Soliman 
Magnificul. Era vre
mea clnd Transilvania 
se organiza ca voie
vodat separat (1542). 
Aproape în aceeași 
vreme, românii din 
Scheii Brașovului, îm
preună cu judele 
cetății de meșteri și 
negustori, îl ajutau pe 
Coresl să tipărească 
slovă românească. în 
acea vreme, Ioan Hon
terus publica, la Cra
covia, o descriere a 
lumii : „Rudimenta
Cosmographiae", un 
prețios manual de 
geografie și astrono
mie, întemeiat pe con
cepția heliocentrică 
a lui Copernic. A fost 
așa de mult apreciată 
această carte de ști
ință și cultură înc/x 
școlile din Germania 
și din sud-estul Eurer' 
pei au folosit-o pîna 
în veacul al XVII-lea. 
Iar autorul, ca s-o 
facă și mai ușor de 
învățat și mai agrea
bilă, a versificat-o, tot 
în limba latină, și a ti
părit-o în două ediții 
la Brașov în 1541 și 
la Zürich în 1546.

Prin lucrările aces
tea, un savant crescut 
pe pămînt românesc 
se făcea adine cunos
cut în marea lume a 
științei și culturii eu
ropene.

a ■ ■ ■ ■
Pămîntul aspru, peisajul sever, cîmpia 

presărată cu blocuri mari de piatră anunță 
munții, în imediata apropiere a Madridului. 
Ne aflăm în centrul Spaniei. Dar acest 
peisaj nu este întru totul arid și nici lipsit 
de frumusețe. Un farmec aparte, specific 
vastelor orizonturi montane, descoperite, 
înecate în aerul tare și în lumina clară, 
subliniind contururile șt reliefînd siluetele. 
Escorialul, palat și reședință a lui Filip 
II, rege al Spaniei, bloc de granit imens, 
pe care l-am crede sculptat în stîncă, își 
desfășoară formele masive, colțuroase, în
scriind o siluetă impresionantă.

Privit din afară, Escorialul copleșește. 
Lipsa aproape totală a ornamentului, pare 
a fi rezultatul unei concepții sterile, prea 
raționaliste; alegerea stilului doric, stil 
sobru prin excelență, subliniază această 
poziție. Realizată de-a lungul unei lungi 
perioade de 21 ani (1563—1584) sub con
ducerea arhitecților Juan de Toledo și 
Juan de Herrera, grandioasa compoziție 
trebuia să fie în același timp castel, mînăs- 
tire și cavou, monument, care în intenția 
lui Filip II era menit să reprezinte cu 
cinste absolutismul spaniol. Secolul 16 nu 
mai văzuse asemenea dimensiuni; doar 
palatul englez Whitehall ar fi putut riva
liza, dar a rămas neterminat. în acel mo
ment, numai monarhia spaniolă, cu am
bițiile ei nemăsurate, cu resursele el imense

ESCORIALUL

țiile luate, cu el, lîngă fe
reastra deschisă spre un 
parc, nu le voi uita nici
odată...“.

— îmi vorbea adeseori 
de anii petrecuți la Paris, 
despre marii compozitori 
ai epocii. Fusese răpit do 
noutatea muzicii lui De- 
bussy. In primul sau con
cert public, ca violonist, 
dat în sala „Voltaire“, Not
tara a interpretat multe 
piese ale compozitorilor 
francezi tineri la data a- 
ceea. El a asistat și la ce
lebra primă audiție a poe
mului simfonic „Marea“ 
al lui Dcbussy.

— în cuvîntul introduc
tiv pe caro George Breazul 
îl rostea cu prilejul inau
gurării casei memoriale 
„Nottara", vorbea în mod 
special despre epoca stu
diilor muzicale de la Ber
lin.

— Am văzut multe fo
tografii, afișe, programe de 
sală, prospecte, aflate în 
arhiva compozitorului, des
pre cei 5 ani petrecuți de 
el la Berlin. Aici Nottara 
a avut prilejul să-i audă 
?i să participe la repetiții
le lui Nikisch, Richard 
Struauss, Reger și cîtva 
timp el a activat, la vioa
ră, în orchestra Operei

Germane, unde a cîntat la 
prima audiție berlineză a 
lui „Parsifal“. Acolo a 
compus și prima sa lucra
re, „Siciliana pentru vioară 
și pian".

— Cum ați defini acum 
din perspectiva anilor lo
cul lui Nottara în gîndi- 
rea muzicală românească ?

— Nottara face parte 
din acea generație a com
pozitorilor români, care, 
deși crescuți în spiritul ro
mantismului german, au 
recunoscut din timp nece
sitatea creării unor școli 
naționale de compoziție 
prin aflarea unei sinteze 
între specificul melosului 
nostru popular și cultura 
muzicală universală. Nu 
i-a fost dat lui Nottara să 
reflecte această sinteză, 
dar, artist cu o temeinică 
educație artistică, a cău
tat-o mereu în lucrările 
sale, multe dintre ele pe 
nedrept date azi uitării. 
Ele aparțin unc4 faze de 
evoluție a muzicii noastre 
și ilustrează posibilitățile 
de expresie ale unora din
tre cei mai buni creatori 
ai noștri din primele trei- 
patru decenii ale secolului.

IOSIF SAVA

își putea permite o asemenea sarcină. 
Coridoare care ating o lungime de peste 
16 km sau circa 1 200 porți sînt doar unele 
cifre indicative pentru amploarea construc
ției.

Întreaga compoziție este subordonată 
unei scheme riguroase abstracte, aproape 
rigide și putem urmări ușor forma patrată 
a planului, marcat de patru turnuri de colț 
ce încadrează pereți exteriori reci și so
lemni, animați doar de ritmul monoton al 
ferestrelor.

Complexul este dispus într-un sistem per
fect geometric de rețea, pătratul de bază 
fiind împărțit în incinte mai mici tot 
patrate. subordonate centrului de greutate 
al compoziției, un dom admirabil propor
țional față de ansamblu. îndrăzneață cu
polă țișnește aproape la 90 m înălțime, 
susținută spațial de turnurile clopotnițelor, 
întărind astfel dominanta verticală a cen
trului. Planul, foarte adunat, este asemănă
tor celui de la Sf. Petru din Roma și sen
timentul, privit din interior, este acela 
al unui mare vid, pe care îns<j armonia 
proporțiilor îl face sesizabil, fără a-l su
pradimensiona. Cu toate calitățile remar
cabila ale domului, ele sînt în parte di
minuate prin lipsa unui acces care să-i 
asigure perspectivele necesare : în interiorul 
Escorialului, ne izbește în primul rind, 
curtea îngustă care îl precede limitind ob
servarea. Contrastul dintre vastele per
spective exterioare și spațiile îngrădite este 
foarte puternic și reprezintă una dintre 
cele mai frapante caracteristici ale ansam
blului.

Totul este mare în Escorial, neobișnuit 
de mare; o măreție gîndită și verificată 
pentiu a obține un efect de exagerare 
a forței și voinței. - ' ■— - •

Dominînd natura și totuși Integrîndu-i-se, 
Escorialul (prezența unui semnificativ 
moment istoric european) este o remarca
bilă lecție de arhitectură monumentală 
renascentistă, obținută cu minimum de 
mijloace.

Arh. I. SIMIONESCU



INFORMAȚIE
Miercun la prinz. a părăsit 

Capitala, indrrptindu-se spre 
Budapesta, o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist, condusă 
de tov. Ion ropencu. secretar al 
C C. al U T C, care va participa 
h lucrările celui de al Vll-lra 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist tKTSZ).

La plecare, pe aeroport. au 
fost de față losif Waltcr. secre
tar al C.C. al U T C . membri ai 
Biroului și activiști ai C.C. al 
V.T.C

UN FILM
DESPRE

ADOLESCENTĂ
J

Interviul nostru 
cu rrgirorul

GHEORGHE MAGHI

Pe regiiorul Gheorghe 
Xathi l-am Inliinlt intr-c» a- 
mlarA caniculari. In ciuda 
căldurii sufocante ți a sta
turii sale opulente, inadap
tabili... meteorologic, Gh. 
Naghi răsufla ușurat. Moti
vul principal, terminarea u- 
nui nou film pe al clrui 
generic apare in dubli cali
tate : de regilor și actor.

— Un film despre șl pen
tru tineret ?

— Da și nu. „Cine va des
chide ușa“ este un film des
pre educația copiilor, despre 
grija pe care trebuie s-o 
manifeste părinții, școala, 
strada față de virata difici
lă a adolescenței. Criza fa
miliară a părinților operea
ză o dramă dureroasă in lu
mea tncă populată dc mitu
rile copilăriei, ale eroului 
principal. Scăpat de sub a- 
tenta supraveghere părin
tească adolescentul ajunge
incet-incet un delicvent fi
ind trimis intr-un institut
de reeducare. De fapt fil
mul începe cu Întoarcerea 
lui din școala de corecție, 
întoarcere care intr-o îm
prejurare nefericită — bă
nuit pe nedrept de un nou 
furt — amplifică drama. Pre
supusa recidivă este un pre
text care declanșează reîn
toarceri în timp cu amintiri 
plăcute sau dureroase ale 
copilăriei, ale unei virste de 
care el s-a înstrăinat — și 
din vina celor din jur — 
dramatic, brutal. întoarcerea 
acasă, după o serie de în- 
timplări care pun în valoa
re generozitatea și sensibi
litatea celor din jur, este 
momentul culminant al fil
mului nostru semnlficînd re
întoarcerea în plan moral 
la puritatea unei virste de 
care sîntem, noi cei maturi, 
principalii responsabili. Is
pășirea pedepsei este astfel 
prețul greu pe care-1 plăteș
te eroul filmului nostru șl 
datorită celor din jur care 
n-au intervenit la timp, o- 
crotindu-i frumusețea uni- 
versului său adolescentin.

— Care este distribuția 
noii dumneavoastră produc
ții

— Scenariul, semnat de 
poetul Al. Andrițoiu și Nico- 
lae Ștefănescu și-a găsit in 
Todan Viorel (imaginea) și 
Dumitru Capoianu (muzica) 
doi inspirați comentatori. A- 
lături de actorii maturi Ște
fan Mihăilescu-Brăila, Dra
ga Olteanu, Eugenia Bădu- 
lescu, Vasilica Tastaman și 
eu. apar cîțiva copii selecțio
nați după vizionarea a cîtor- 
va mii de elevi printre care 
Coste! Oprescu (14 ani) elev 
la Școala nr. 28 și Momea 
Teodorescu. Filmul sper că 
va putea fi vizionat in a- 
ceastâ vară.

— Proiecte ?
— Mă preocupă în conti

nuare dezbaterile de etică 
din imediata noastră actua
litate și aș fi fericit să pot 
realiza filme, in continuare, 
pe scenarii scrise de Fănuș 
Neagu, Al. Andrițoiu sau 
Nicolae Velea.

V. A.

ÎMPRICINAȚILOR
„PALATUL

Lccul cel mai căutat, In orele de neașteptată caniculă, mal 
ales de cei mici... ștrandul cu apa lui atft de înviorătoare.

A

(Urmare din pag. I)

(4 
pentru 

amî-

avut loc în luna martie a.c. cînd 
a făcut reclamația.

• La 10. IU — Consiliul 
oameni) s-a întrunit 
conciliere. Proces-verbal 
nare, lipsă inculpatul.

• La 17. III — a doua întru
nire a Consiliului, din nou lip
să pîrîții, din nou amînare.

• La 24. III — a treia întru
nire a Consiliului, lipsă pîrîții, 
reclamantul declară că nu se 
împacă.

• La 12 IV — A. Borghi a 
venit din nou la tribunal cerind 
judecarea și numind 2 martori.

• La 3 mai — ședință publi
că cu tribunalul complet (pre
ședinte, 2 asesori, procuror, se
cretar) — amînare, lipsă mar
tori reclamant.

• La 17 mai — ședință publi
că — amînare, pîritul cere mar
tori (7 inși, deja chemați în 
proces).

• La 31 mai — ședință publi
că, amînare, lipsă martori pirît.
• La 14 iunie — ședință pu

blică, amînare. se cer noi pro
be.

O ...La 28 iunie — va avea 
loc a 9-a înfățișare. Va fi ulti
ma ? Greu de spus. Pe urmă va 
fi, bineînțeles, a 10-a, recursul, 
în care vor fi antrenați alți 5— 
6 oameni, de la Tribunalul Ca
pitalei.

înmulțiți cele 23 de procese 
cu cele 9—10 înfățișări, cu cei 
circa 15 oameni antrenați la 
fiecare dispută și veți avea re
zultatul, măcar statistic, al aces
tei drăcești plăceri ale unora de 
a se judeca la nesfirșit ! Asta 
pentru că nu aveți posibilitatea 
să studiați dosarele, să vedeți că, 
de pildă, unul dintre cele 23 de 
procese s-a purtat pentru a se 
obține hotărirea de a-1 obliga 
pe celălalt la plata „a 12 lei a- 
mendă in folosul curățirii unui 
W.C.", în timp ce numai hîrtia 
de cereri și drumurile cu tram
vaiul au costat incomparabil 
mai mult, iar avocatul singur 
100 lei !

Martor, fie și întîmplător, la 
astfel de situații, rămii stupe
fiat : nu cumva sîntem într-o 
zonă a absurdului real ?

Am plecat să-i vizităm acasă 
pe împricinați. O stradă liniș
tită. O locuință frumoasă. Deși 
intră pe aceeași poartă, drumu
rile celor doi nu se întilnesc 
decît. se pare, la un W.C. Fie
care au treburi, nu prea stau 
unul lingă altul. Ce e mai ușor 
decit să te împaci, omenește 
vorbind ?

Și totuși !
Inginerul Borghi și soția au 

scos imediat dosarele (au copii 
după fiecare hîrtiuță pendinte 
de pricină, aflată în arhivele 
tribunalului), și ne-au declarat : 
„Nu ne lăsăm, tovarășe 1 Ne ju
decăm pînă vom muri... Dum
neavoastră nu știți ce viață im
posibilă ne face ! Vine beat, în-

jură, face abur, strică chiuve
ta...“.

Vă credem total, le-am spus, 
sîntem siguri că nici celălalt nu 
e un om cum ar trebui să fie, 
dar vă întrebăm : cu experien
ța dv. de 11 ani prin tribunale, 
credeți că se rezolvă ceva jude- 
cîndu-vă mereu ? Sperați, adică, 
într-o salvare reclamindu-vfi la 
nesfirșit 9 „Nu 1“ — au răspuns 
dinșii. Atunci ? „Dar ce vrei, 
domnule, a sărit doamna, să ne 
lăsăm insultați, deranjați ? Ne 
vom judeca !"

Cu aceeași ocazie am aflat că 
nici celălalt, Ciunchișan. nu 
vrea să termine panorama : i se 
propusese să se mute în altă 
parte, prin schimb, dar a refu
zat. Trag reciproc la ceartă ca 
scaietele la coada asinului.

Am plecat cu dureri de cap. 
Și din nou cu tristeți. Tristețea 
de a vedea că niște oameni, 
care au trăit o singură dată pe 
lumea asta, și care s-a întim- 
plat să fie vecini. își irosesc 
zilele, care ar putea să le fie 
de bucurie, pe cearta în jurul 
unor nimicuri, a unui... W.C. ! 
Uluitor de trist...

Faptul (și multe altele, simi
lare) ne determină însă să în
trebăm dacă nu cumva și mo
dul de a judeca astfel de pro
cese — foarte corect. în fapt, 
dar numai prin sosirea împrici- 
naților și martorilor în tribu
nal — nu este insuficient în a- 
semenea cazuri. Ne întrebăm 
dacă n-ar fi mai util să se 
creeze, tot aparțlnînd de justi
ție, acel sistem în care oameni 
special investiți să meargă între 
împricinați la locul disputei șl 
să-i despartă (hotărînd îndepăr
tarea unul de altul). Soluții 
practice existau chiar în acest 
caz, iar dacă se proceda astfel 
de la început scăpau mulți de-o 
mare pacoste !

omenește

arhivele

• SPORT • SPORT «SPORT • SPORT •

a*) SEZON
CU PERIPEȚII...

— După cum sc vede, ești un partizan 
convins al blocajului, al mlnglci parate, 
reținute, scoasă astfel definitiv din sfera 
de acțiune a ofensivei adverse. Din acest 
punct de vedere, te situezi pe linia unor 
predecesori celebri în fotbalul nostru : 
Pavlovicl, dc la „Ripensia" (ah. Timișoa
ra fără Ripensia I), Crețcanu. de la „Ju- 
ventus". Stilul spectaculos, reflexele, cli
pele de inspirație te apropie însă de ce
lălalt „magician al porții*, pe care, ca șl 
mine. 1-al admirat în copilărie : Mircea 
David, portarul „Venusului“.,.

— Abecedarul portarului începe și sfîr- 
șește, ropot, cu arta de a stăpini balonul, 
cît mai sigur cu putință și in orice îm
prejurare. Eu așa am apucat, de la ,.bă- 
trinil" tinereții mele, și așa am făcut, ani 
de zile. Spre apusul carierei, cind. inevi
tabil, siguranța prizei scade (aici își spu
ne cuvintul, în primul rînd, uzura ner
voasă) am început și eu să resping cu 
pumnul, să „salvez în extremis" 
— după o expresie favorită a 
gazetarilor de specialitate. 
N-aș putea spune că mi-a mers 
prost, cu sistemul ăsta : vezi, de 
pildă, sezonul 1960—1961.

Intr-adevăr merită să stăruim 
puțin asupra acestei perioade, 
în care „steaua" lui Voinescu 
s-a reaprins brusc, cu o strălu
cire neașteptată. Sezonul fot
balistic 1960 a început foarte 
devreme, în a doua jumătate a 
lui februarie. Două meciuri de 
pregătire, cu Donawitz (Austria) 
și Wisla Cracovia, apoi relua
rea campionatului (Jiul — 
1—2, autogol Zavoda II) apoi, la 
tie, o întilnire de mare atracție : C 
Intcrnazionalc Milan, pe stadionul ,,23 Au
gust". Inter nu era încă în vremea aceea, 
miracolul betonului, invincibila, campioa
na campioanelor, creația lui „H. H." — 
dar, oricum, era un unsprezece bine co
tat pe plan european, cu Angelillo, Fir- 
mani. Merghetti, Lindskog și alte super- 
vedete... Debut furtunos, atacuri succesi
ve la ambele porți, cîteva ratări recipro
ce — și, în minutul 20, faza incredibilă, 
pe care cei ce-au avut șansa s-o vadă o 
vor derula in gînd de nenumărate ori, 
pînă la adinei bătrînețl...

...Merghetti scapă singur în careu, tra
ge puternic, la semiinălțime, Voinescu, pe 
picior greșit, respinge în cădere, min
gea se îndreaptă spre Firmani, complet 
liber, la cîțiva metri de poartă. Golul e 
„făcut“ : italianul schițează mișcarea de 
șut — cînd portarul militarilor, azvîrlit 
parcă de lin resort, zvîcnește în aer și 
boxează din nou, de astă dată pină la... 
Lindskog ! Suedezul, de pe aripa stingă, 
preia din voie, tir violent, sub transver
sală, dar Voinescu e în plin zbor și re
ține ferm, printr-o uluitoare răsucire, de 
salto-mortale ! ! Stadionul, în picioare, o- 
vaționează frenetic ; aplaudă și oaspeții, 
stupefiați șl entuziasmați în egală mă
sură... Peste șaizeci de secunde, Alexan- 
drescu deschide scorul ! După pauză, ega- 
larea plutește în aer ; din nou Lindskog 
are minge de gol (minutul 55) și din nou 
„omul negru" din poarta C.C.A. salvează 
în corner, printr-un reflex senzațional. 
Victorie finală cu 2—0. asupra uneia din
tre cele mai valoroase formații de club 
de pe bătrînul continent...

„N-am mal văzut un asemenea por
tar !", exclamă Dino Achilll, antrenorul 
secund al milanezilor. „Reflexele lui Voi
nescu — declară Raksi la cabină — au 
valorat cît ambele noastre goluri“.

■fîț’țdN

1 2 IULIE LA BUCUREȘTI

Europei. Lotul nostru 
vn număra printre 
alții pe proaspătul 
campion european la 
categoria 03 kg. Si- 
mion Popescu, C. 
Turturea, Florian 
Ciorcila, Ion Alio- 
nescu. Marin Bolocan, 
Gheorghe Popovici 
(cat. 87 kg. medalia 
de bronz), Ion Baciti 
clasat al III-lea la 
precedenta ediție a 
europenelor, Nicolae 
Martinescu și alții.

Juniorii au șl el 
„probleme" In pro
gramul compctițional

CERNEA, recunos
cut! ca specialiști cu 
o înaltă competență. 
Timpul rămas pînă 
la startul marii con
fruntări este relativ 
scurt șl de aceea 
«portivli noștri vor 
trebui să-1 folosească 
in modul cel mai Ju
dicios. particlpînd In
tens la antrenamente 
și competiții, 
vizează vîrful 
formă sportivă 
tru septembrie.

O primă confrun
tare va avea loc în 
curind : la 1—2 iulie 
cînd se vor desfășura 
Campionatele inter-

Unul din cele mal 
importante eveni
mente sportive ale 
anului SI constituie, 
»ar* îndoială. Cam
pionatele mondiale 
do lupte grcco-ro- 
mane pe care Bucu- 
reștiul le va găzdui 
•n primele zile ale 
•unii septembrie. Fe. 
derațla Intrrnațlo-

_ de lupte 
(F.I.L.A) acordind 
tarti noastre creditul 
organizării unei ast
fel de importante competiții. a avtj| 
y«l«or in vedere 
faptul că. In nllimll 
•nl. .portivli rom Ani 
au doblndlt succeae 
remarcabile pe cele 
nt"! reputate „sal- ■rle ,|e |„m|) |n 
cele mai mari con
cursuri. Plrvuiescu, 
Rularea. Cernea sint 
?um,al cîteva nume 
de luptători care in 
confruntările spor- 
jve internaționale 
de prim rang s-au 
dovedit cei mal buni, 
cucerind victorii de 
răsunet, iată dece, 
cLmT"»; sarc,na con- so,idării acestui bi
nemeritat prestigiu 
nu este deloc ușoară. 
Federația noastră dc 
specialitate are de 
data aceasta misiuni, 
cu mult mai dificile 
reclamate dc alcătui, 
rea unui Iot valoros 
Si de rezolvarea unor 
Importante sarcini 
uh?n,2a?°rice- Să nu Uițam că au fost tri
mise Invitații de par- 
Hcipare tuturor fe- 
^ratillor de lupte a- 
Jihațe la F.I.L.A., 
adica 77, a căror con- 
nrmare ar constitui 
an record de parti
cipare.

°e pregătirea lup
tătorilor noștri se o. 
cupă antrenorul e- 
meriț ION CORNEA- 
Nu 8> maestrul eme
rit al sportului ION

POARTA

C.C.A. :
10 mar-

: C.C.A. —

...Dar acesta nu-l decît începutul. Cl- 
teva zile mai tlrziu, sedus, probabil, de 
eficacitntea procedeului, Voinescu res
pinge două „torpile" lansate de Dridea și 
Bădulescu, și C.C.A. smulge un 1—0 pe 
cit de chinuit, pe atit de prețios. Petro
lului, aflat In cursă pentru titlu. Dumi
nica următoare, partida decisivă in cam
pionat, împotriva dinamoviștilor bucu- 
reștenl. Ca de obicei, Tătaru inaugurează 
festivalul golurilor, dar în minutul 25 
survine lovitura de teatru. Varga centrea
ză slab, Voinescu prinde și apoi scapă 
mingea in plasa. Deruta (firească) in ta
băra C.C.A. — și, în consecință, o nouă 
modificare pe tabela de marcaj... Me
ciul pare pierdut ; Dinamo atacă dezlăn
țuit, apărarea „albaștrilor" se clatină ca 
o barcă in furtună, Eftimie șutează nă- 
praznlc dc la 16 m — un „păianjen" fără 
drept de apel.

— E greu să faci afirmații absolute — 
spune Voinescu, privindu-mă cu 
o gravitate neobișnuită — dar 
sint convins că a fost cel mai 
tare șut pe care l-am apărat 
vreodată.

Știam că la 1—3, totul s-a 
sfirșit ; știam că am pe conști
ință golul acela stupid și mai 
știam că nimeni nu-mi va re
proșa nimic, pentru că, ce mai 
încolo-incoace, Voinescu este 
un emotiv, un portar de „zile“. 
Așa că trebuia să prind, deși 
era absolut imposibil : mi-am 
dat seama de asta, încă îna
inte ca Eftimie să loveas

că mingea, pentru că, mă crezi sau 
nu mă crezi, intuisem exact ce se va 
petrece... Am sărit, in disperare, măcar 
s-o ating, să simt cum îmi arde buricele 
degetelor și trece mai departe, rostoeo- 
lindu-se în plasă... Am „agățat-o" cu stin
gă, i-am tăiat viteza, un strop de secun
dă, și am scos-o de sub bară, automat, 
așa ca în vis, cind te prăbușești din nori 
și ești fericit, fiindcă te-ai și trezit, tea
făr și nevătămat... Scor final C.C.A.—Di- 
namo 3—3. Revanșa, reeditarea derbiu
lui Capitalei, acea confruntare între 
piscuri, care a însemnat ani în șir, pen
tru „microbiștii" bucureșteni, ceea ce în
semnau, între 1935—1940. duelurile Ve- 
nus—Rapid a avut loc toamna, la 13 no
iembrie. ...Din nou pe „23 August“, C.C.A. 
și Dinamo, față-n față. Din nou 1—0 pen
tru echipa lui Voinescu (marchează Con
stantin, în minutul 15) și. peste două mi
nute, din nou, ca într-un coșmar, o lo
vitură liberă executată de Varga : șut de 
la 25 de metri, Voinescu blochează, scapă 
mingea și se uită lung după ea : 1—1 1 Și 
apoi... S-ar putea crede că inventez ! Cine 
vrea să se convingă să consulte colecția 
„Sportului popular“, pe 1960... In minu
tul 18 — penalti în favoarea dinamoviști
lor. Trage (bineînțeles) Eftimie, șut pre
cis, jos, în colț, și Voinescu apără („Dragi 
ascultători — printr-un reflex extraordi
nar, Voinescu reține chiar pe linia por
ții !“). Și cum lanțul fantastic nu se 
poate încheia aici, peste numai trei mi
nute Eftimie — nu altul — pătrunde ne
stingherit în careu, iar „omul negru“ (sa 
bâte noire, cum ar zice francezul) plon
jează la picioare, trimițînd mingea cu 
pumnul, peste bară !! C.C.A. va învinge 
cu 3—2, adăugind inegalabilei sale cununi 
de lauri, încă un titlu suprem, în compe
tiția celor mai bune echipe ale țării...

care 
de 

pen-

Uvertură la...

mondialele

de lupte

naționale de lupte 
greco-romane ale 
României, aflate la 
a Vl-a ediție. Va fl 
un fel de uvertură la 
viitoarele campionate 
mondiale.
face că printre invi
tați se 
chipele
U.R.S.S., . .
Suediei și altele. In 
total vor fi prezente 
13 reprezentative în 
rîndurilc cărora vor 
evolua mulți cam
pioni mondiali, olim
pici și europeni. Din
tre aceștia se deta
șează cîteva „nume“ : 
Stânge (R. F. a Ger
maniei) — campion 
mondial și Freij (Sue
dia) vicecampion al

Așa se

numără e- 
Ungarlel. 

Turciei,

al acestui an. Punc
tul culminant ii con
stituie, fără îndoială, 
prima ediție a Cam
pionatelor mondiale 
dc lupte pentru ju
niori dc Ia Haskovo 
(Bulgaria) ce va avea 
loc între 22—27 au
gust. Federația a 
avut grijă să progra
meze. în ideea „acli
matizării" cu marea 
competiție, o dublă 
întilnire pentru ju
niorii noștri care a 
și avut Ioc zilele tre
cute în compania pu
ternicei formații simi
lare, a Bulgariei la 
Constanța și, meci re
vanșă, Ia Mangalia.

VIOREL RABA

Matematizarea producției
(Urmare din pag. I)

la

• în prima zi 
turneului 
nai de volei feminin

în
de 
în 

ro-

a
internațio-

NU ARUNCAȚI 
BORCANELE GOALE 
rețineți *■
de ('f c<-i Lie
eie to. dv. cu U-data. 'M Here 

__________ ■ ■■ ' _

SCURT
• Meciul de șah în

tre echipele mixte ale 
României și Poloniei, 
disputată la 12 mai, 
în două ture, s-a 
cheiat cu scorul 
13,5—10,5 puncte 
favoarea formației 
mîne.

• La Chișinău s-au 
desfășurat întrecerile 
celei de a șasea etape 
a campionatului mon
dial de motocros 
clasa 500 cmc.

de la Magdeburg, e- 
chipa României a 
întîlnit selecționata 
Bulgariei. Victoria a 
revenit voleibalistelor 
bulgare cu scorul de 
3—0 (15—10. 16—14. 
15—10). In ' ' ’
doilea joc, selecțio
nata R. D. 
a dispus 
(15—2, 15—12, 13— 
15, 15—12) de repre
zentativa Ungariei.

suedez Hans Alsex 
l-a învins cu 21—11, 
21—14, 
fostul
S.U.A., 
koff.

21—16 pe 
campion al

Bob Kusi-

cel de al

Germane 
cu 3-1

• într-un concurs 
internațional de tenis 
de masă ce se desfă
șoară în prezent la 
New York, jucătorul

• Cu 
concurs 
de atletism, desfășu
rat în localitatea 
Văsteras (Suedia), cu
noscutul sportiv aus
tralian Ron Clarke a 
stabilit un nou record 
mondial în proba de 
două mile (3 218,64 
m) cu performanța 
de 8’ 19” 8/10.

prilejul unui 
internațional

Colectivul în al cărui domeniu 
de activitate intră studierea u- 
nor astfel de teme rezolvă pro
bleme pe care diferite instituții 
le ridică. Adesea, sînt puși in 
situația de a elabora teorii a- 
dccvate problemelor aflate în 
studiu.

Noi avem la dispoziție mașina 
Dacice 1 proiectată și construită 
la Institutul de calcul din Cluj 
care s-a dovedit a fi deosebit 
de utilă. Numai anul trecut în 
cadrul institutului nostru au 
fost rezolvate sau studiate — la 
cererea a numeroase instituții 
și întreprinderi din țară — 19 
probleme. Dintre acestea amin
tesc : Calculul duratei de viață 
a unei particule elementare, 
problemă pentru a cărei eluci
dare s-au rezolvat 200 de ecua
ții transcendente pentru Institu
tul de fizică din București ; 
Repartizarea transversală a sar
cinilor imobile la poduri pentru 
D.S.A.P.C. Cluj ; Prelucrarea 
statistică (înglobarea substanțe
lor radioactive în prezența unor 
droguri) pentru Institutul medi- 
co-farmaceutic din Cluj e(c.

Colaborarea cu întreprinderile 
trebuie să aibă un caracter sis
tematic. Vom rezolva, probabil, 
într-un an 20 de probleme, în 
altul mai multe. Important mi 
se pare ca, în acțiunea de ma
tematizare să fie atrase și ca
drele tehnice din întreprinderi, 
în ultimii doi ani și jumătate, 
institutul nostru a făcut un pas 
— aș putea spune de perspecti
vă — în această direcție, prin 
organizarea în cadrul unor în
treprinderi din oraș, de ședințe 
de comunicări științifice perio
dice. Atît cercetătorii noștri cit 
și cadre tehnice de la între
prinderile unde au loc ședințele 
prezintă comunicări. Obiectul

acestora îl constituie proble
mele practice a căror rezolvare 
implică ajutorul matematicii. 
Ultima ședință de comunicări a 
avut loc Ia începutul lunii iu
nie a acestui an.

In toate aceste întreprinderi 
sint posibile rezultate mult mai 
bune prin aplicarea metodelor 
matematice indiferent că este 
vorba de programarea matema
tică sau de cele probalistico- 
statistice etc. Este posibil pe 
baza metodelor matematice să 
se stabilească liniile de fabrica
ție optime a uzinelor construc
toare de mașini pe baza tehno
logiei de grup, specifice fiecărei 
întreprinderi. Alte aplicații pot 
viza controlul statistic al calită
ții produselor, cercetarea preci
ziei mașinilor și analiza proce
selor tehnologice în ansamblul 
lor, analiza măsurătorilor tehni
ce luate în vederea prelucrării 
rezultatelor experiențelor de la
borator sau producție, automa
tizarea controlului calității pro
duselor etc.

— Dată fiind complexitatea 
problemelor pe care producția 
le ridică spre rezolvare mate
maticii. cum vedeți, în viitor 
lărgirea și sporirea în eficiență 
a colaborării dintre întreprin
deri și matematicieni ?

— în prezent, solicitările în
treprinderilor și instituțiilor ne 
depășesc posibilitățile. Nu avem 
personal pentru deservirea ma
șinii dc calcul. O propunere 
foarte interesantă se află în 
studiu. Este vorba de înființa
rea unui centru de calcul al în
treprinderilor. Acest centru — 
sub îndrumarea Institutului de 
calcul — ar putea rezolva toate 
problemele de control, de cir
culație a informației legată de 
producție și altele de o foarte 
mare importanță, care condițio
nează. hotărîtor. organizarea 
științifică a producției.

TEATRU. CINEMA • RADIO . TELEVIZIUNE
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Dinu Păturică : Teatru] Na

țional „I. L. Caragiale", sala 
Comedia on •
Prinț și
Teatru] __
(16 48 20), ora 19.30; Logodni- 
nicul din lună : Teatrul de o- 
peretă (14 80 11), la Teatrul de 
vară 23 August, ora 19,30 ; 
Opinia publică : Teatrul de 
Comedie (16 64 60), ora 17,30 
și 20.30 : Petru Bareș : Teatrul 
„C. I. Nottara“. sala Maghern 
(15 93 02).ora 19,30: Absenta 
unui violoncel : Teatrul „C I. 
Nottara“. sala Studio, ora 20 ; 
Ca-n filme : Teatul „Barbu 
Delavrancea" (12 94 23). ora 
20 : Morișca : Teatrul „Barbu 
Delavrancea la Teatrul de va
ră Herăstrău, ora 20 ; Horia 
și Radu își asumă riscul : Tea
trul „C. Tănase". la Tea irul de 
vară „23 August", ora 20.

(14 71 71), ora 20 ; 
cerșetor (premieră) : 
de operă și balet

lună : Teatrul de o-

rulează la Republica (orele 
9.15 ; 11,30 : 14 ; 17 ; 19,15 ;
21,30).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop

rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.30 ; 18,45 ; 
21). București (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16,45 ; 19 : 21.15).

PENTRU UN PUMN DE 
DOLARI — cinemascop

rulează la Feroviar (orele 
9 : 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21). 
Modern (orele 11,45 ; 14 ;
16.30 : 19 ; 21,15). Excelsior (o-
rele 11,45 ; 14 : 16.15 : 18,45 ;
21,15).

PE GHEATA SUBT7RE - 
cinemascop — ambele serii 

rulează la Capitol (orele 9,30 ; 
13 ; 16.30 î 20).

SPABTACUS - (Ut» P '”tro 
ecran panoramic .

rulează la Patria (orele 6 , 
12.45 : 16.30 ; 20.15);____ _

PRINTRE VULTURI — 
cinemascop

rulează la Festival (orele 9;
11 : 13,30 ; 16 ; 18.30 : 21). Gri-
vița (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
16 ; 18.30 ; 20,45) Gloria (orele 
9; 11,15; 13,45; 16; 18,15 ; 20,30), 
Tomis (orele 9 : 12 ; 15 : 18 ; 
20.45).

VIATA LA CASTEL
rulează la Victoria (orele 9;
12 ; 15 ; 18 ; 20,45). Melodia 
(orele 9:11; 13,30 ; 16 ; 18,45; 
21.15) Bucegi (orele 9 : 11.45 ; 
14 ; 16,15 ; )8,30 ; 21).

CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUI

rulează la Union (ora 15,30) 
FILME DE ANIMAȚIE (ora 
18) șl SOTH IN —-----
20,30).

CASA RICORDI
rulează la Doina
13.45 : 16 : 18.30 ;

unvnn.CANE —

ORAȘ

11.30;(orele
21).
ambele serii

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

JUDEX
rulează la Giuleștî (orele
15.30 ; 18 : 20,30).

WINNETOU — ambele serii 
rulează la Dacia (orele 7,30—
20.30 în continuare).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Buzcștî (orele 15,30; 
18), Munca (orele 15 ; 17 ; 19 ; 
21), Volga (orele 8.30; 11; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21).

APE LIMPEZI — cinemascop 
rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 : 20,30).

ANGELICA ȘI REGELE
rulează la Arta (orele 8,45; 11;
13.30 ; 16 ; 18.30 : 21 :), Cos
mos (orele 15,30 ; 18 ; 20,30), 
Ferentari (orele 15,30 ; 18 ;
20.30).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ — cinemascop

rulează la Unirea (orele 15,30;
18)

EL GRECO — cinemascop 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 ; 20.30).

JUANA GALLO
rulează la Vitan (orele 15,15 ; 
18).

DOCTOR PRATORIUS — 
cinemascop

rulează la Miorița (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45), 
Flamura (orele 9: 11.30 ; 13,30 ;
16 : 18,15 : 20.30)

FERNAND COW BOY
rulează la Popular (orele
15.30 . 18 : 20,30)

MOARTEA VINE PE PLOAIE 
rulează la Aurora (orele 
9; 11,15; 13.15; 15.45; 18; 20.30).

FANTOMA DIN MORRISVILLE

rulează la Moșilor (orele 15,30; 
19).

NU SÎNT DEMN DE TINE ru
lează la Doina (orele 11,15 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15).

ROBII
rulează la Viitorul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

BUMERANGUL — cinemascop 
rulează la Colentina (orele 
15,30 ; 17,45 ; 20).

MONTPARNASSE 19 
rulează la Floreasca (orele
11.45 ; 15 ; 18 ; 20,45).

NOTRE DAME DE PARIS 
rulează la Rahova (orele 
15,30 ; 18).

SPIONUL — cinemascop

rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15).

BANDA DE LAȘI 
rulează la Lira (orele 15,30; 
18), Lumina (orele 9,15 ; 11;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45).

CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30 ; 17,45 ; 20), Pacea (orele
15.45 : 18 : 20,15).

UN FILM CU O FATA 
FERMECĂTOARE

rulează la Cotrocenl (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

IERBURI AMARE 
rulează la Central (orele
9.30 ; 12,15 ; 18 ; 21) și ZORBA 
GRECUL (ora 15).

tic „Sonetele portughezei“ de 
Elisabeth Berett Browning. 
23.00 Palmaresul melodiilor.

PROGRAMUL II

Jacques Rousseau — muzician ; 
22.10 „Cînd Ramona avea 20 de 
ani" — muzică ușoară ; 23.22
Ciclul „Opera contemporană" 
Sandor Szokolay.

GRĂDINI
26 Iunie—2 iulie 1967

PRINTRE VULTURI — cinemascop — rulează la Festival (o- 
rele 20,15) Tomis (orele 20,30).

PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop — ambele serii rulează 
la Capitol orele 20,30.

VIAȚA LA CASTEL — rulează la Bucegi (orele 20,30).
ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop — rulează la Arta (o- 

rele 20,30)..
JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop — rulează

la Unirea (orele 20,30).
VIAȚĂ DIFICILA - rulează la Expoziție (orele 20,30). 
JUANA GALLO — rulează la Vitan (orele 20,30). 
DENUNȚĂTORUL — rulează la Buzești (orele 20,30).
ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA KRUZ — rulează la 

Colentina (orele 20.30).
DOCTOR PRATORIUS - cinemascop — rulează la Moșilor 

»orele 20,30).
SOȚIE FIDELA rulează la Progresul-Parc (orele 20,30).
MOARTEA VINE PE PLOAIE — rulează la Aurora (orele 21). 
BANDA DE LAȘI — rulează la Lira (orele 20,30).
NOTRE-DAME DE PARIS - cinemascop - rulează la Raho

va (orele 20.30).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — rulează la Stadionul 

Republicii (orele 20.15) Stadionul Dinamo (orele 20,15 Arenele 
Libertății (orele 20,15).
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PROGRAMUL I

8.20 Moment poetic — inter
pretat de George Buznea de la 
Teatrul „C. I. Nottara" din 
București ; 8.25 La microfon, 
melodia preferată ; 9.30 Radio- 
magazinul ascultătoarelor ; 10.00 
Arii din operete interpretate de 
Lili Dușescu ; 10.30 Simfonia I 
în Do major de Georges Bizet; 
11.15 Parada soliștilor și a or
chestrelor de muzică ușoară ; 
12.00 „Prima întilnire“ - mu
zică ușoară ; 12.25 Muzică popu
lară 13.13 Succese ale muzicii 
ușoare ; 13.30 întilnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat ; 14.35 „Cred în fericirea 
noastră“ — muzică ușoară ; 
15.50 Melodii populare interpre
tate dc Ion Stoicănel ; 16.15 Re
cital vocal Vasile Martinoiu : 
16.30 „Nume dragi“ — muzică 
ușoaxă. 16.50 „Eu doinesc, codrul 
răsună" — program de doine și 
jocuri ; 17.10 „Curcubeul melo
diilor" — muzică ușoară ; 17.35 
„Ascultați și recunoașteți" — 
program de muzică de cameră ; 
18.05 Radiosimpozion. Realism 
și capacitate creatoare; 20.30
Soliști și orchestre de muzică 
ușoară ; 20.50 Interpret! ai fol
clorului nostru • Ana Pacatius 
și Gheorghe Zamfir : 21.05 An
tena tineretului : 2? 15 întilnire 
cu jazz-ul ; 22.45 Moment poe

8.45 „Frumos curgi. Argeș, la 
vale“ — muzică populară ; 9.00 
Cvartetul „Barchet“ prezintă 
ciclul Cvartetelor de Mozart : 
Cvartetul în Sol major K. V. 
387 ; 10.03 Din repertoriul or
chestrei simfonice a Filarmoni
cii de stat din1 Botoșani ; 10.30
Lectură în premieră. Tudor 
Teodorescu-Braniște : „Oameni 
și paiațe“. Vasile Nicolescu : 
„Parabola focului“ ; 11.00 Cîn- 
tece pe versuri de Alexandru 
Andrițoiu și Ton Horea ; 11.45 
Recitalul pianistului Wilhelm 
Caupa ; 15.00 Selecțiuni din 
„Estrada duminicală" ; povestea 
cîntecului „O sole mio" de Di 
Capua ; 15,00 Selecțiuni din
operete românești ; 15.15 De-ai 
ști cît de dragă-mi ești“ — mu
zică ușoară : 16.30 Simfonia 
concertantă pentru violoncel și 
orchestră de George Enescu ; 
17.10 Luminile rampei. înregis
trări din spectacolele Teatrului 
de operă și balet ; 18.00 Forma
ții vocale și orchestrale de mu
zică ușoară , 18.25 Album de 
piese corale ; 18.40 Muzică de 
cameră de Tiberiu Olah ; 20.00 
Concert simfonic interpretat de 
orchestra simfonică a Radiote- 
leviziunii. Dirijor Emanuel 
Elenescu : Uvertura de Sigis- 
mund Toduță : Simfonia a III-a 
în Fa major de Brahms ; 20.45 
Prietenii mei scriitori : Tudor 
Vianu. Evocări de Petru Co- 
marnescu și Ton Biberi ; 21.25
Cercul melomanilor: Jean
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18.00 La ordinea zilei : Organi
zarea științifică a producției și 
a muncii. 18.20 Mult e dulce și 
frumoasă... 18.50 Pentru tinere
tul școlar Studioul Pionierilor ; 
19.30 Telejurnalul de seară ; 
20.00 Varietăți pe peliculă. 20.15 
Teleglob. De la Roma la Carta- 
gina : 20.40 Dicționar de perso
naje. Litera „N". ; 21.15 între
bări la care s-a răspuns, între
bări Ia care nu s-au răspuns încă; 
21.45 Parada vedetelor; 22.00
Imagini de pe o frescă. Film 
de televiziune realizat de FIo- 
rica Gheorghescu și Carmen 
Dobrescv : 22,30 De la Giotto la 
Brâncuși. Emisiunea a Xl-a. 
22.50 Telejurnalul de noapte f



Lucrările
sesiunii
Adunării
Generale

YORK 28. — Trimisul 
Agerpres, R. Câplescu,

| La Seul au avut loc recent demonstrații studențești împo
triva rezultatelor ultimelor „alegeri“. în fotografic, un stu- 

| dent participant la demonstrații, arestat de poliția sud- 
coreeană

; TEZELE C.C. AL P.C.U.S. CU PRIVIRE LA A 50-A
'aniversare a marii revoluții socialiste

DIN OCTOMBRIE

NEW 
special 
transmite: Dezbaterile de marți 
după-amiază ale sesiunii extra
ordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. au început prin interven
ția reprezentantului permanent 
al Somaliei, Abdulralum ' ’ \ 
Farah, care a criticat politica 
faptului împlinit. „Deși 
Izraelului au declarat la începu
tul actualului conflict că nu au 
pretenții teritoriale, ei vorbesc 
acum pe față despre intenția de 
a rămîne în Gaza, Sinai sau pe 
teritoriul Siriei și fac pregătiri 
active pentru preluarea întregu
lui Ierusalim'", a spus el în con
tinuare. Vorbitorul a cerut apoi 
o soluționare grabnică a proble
mei refugiați’.or.

Frank Aiken, vicepreședinte al 
guvernului și ministru al aface
rilor externe al Irlandei, care a 
luat după aceea cuvîntul a pre
cizat că „nimic nu îndreptățește 
Izraelul să anexeze teritoriile ță
rilor vecine“. El și-a exprimat 
speranța că Izraelul va anunța, 
fără întârziere ca una din contri
buțiile sale la un tratat de pace 
și neagresiune semnat de Izrael 
și de vecinii săi arabi și garantat 
de O.N.U., retragerea trupelor 
sale în granițele existente la 4 
iunie.

Stabilirea unei păci durabile 
nu este posibilă fără înlăturarea 
tuturor factorilor care au iăcut 
pină acum imposibilă o înțele
gere între arabi și izraelieni, a 
subliniat în intervenția sa repre
zentantul Columbiei, Julio Cesar 
Turbav Ayalu, care a prezentat 
apoi un plan în șase puncte în 
vederea normalizării situației. 
Printre altele, în acest plan se 
prevede recunoașterea dreptului 
la existență a statului Izrael. crea
rea de zone demilitarizate și re
tragerea trupelor izraeliene la 
linia de armistițiu.

Ultimul înscris pe lista vorbi
torilor a fost delegatul Zambiei, 
Joseph Ben Mwemba, care a 
declarat că țara sa menține le- 
Jații de prietenie atît cu statele 
arabe, cit și cu Izraelul. scoțînd 
totodată în evidență că potrivit 
respectării stricte a Cartei 
O.N.U., „agresiunea trebuie con
siderată un fapt inadmisibil“. O 
soluție permanentă în Orientul 
Mijlociu nu poate să rezide in 
ocuparea teritoriilor străine, ci în 
recunoașterea și aderarea la ho- 
tăririle solc-mne ale Națiunilor 
Unite.

Folosind dreptul de răspuns, au 
mai luat cuvîntul reprezentanții 
Izraelului. Siriei. R.A.U. și Ara- 
biei Saudite.

Abby

liderii

NEW YORK 28 (Aeerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., 
marți ------------
Departamentului de Stat 
S.Ü.A.. Dean Rusk.

în aceeași zi, A. Gromîko s-a 
întâlnit cu Mahmud Fawzî, asis
tent al președintelui R.A.U. pen
tru afacerile ex'teme.

afacerilor externe
Andrei Gromîko a avut 

convorbiri cu secretarul 
al

proces complex și multilateral 
legat de învingerea grelei moș
teniri lăsate de dominația 
multiseculară a claselor ex
ploatatoare, a izolării naționa
le, a neîncrederii, diferenție
rii. Perfecționarea colaborării 
politice și economice a țârilor 
socialiste — se subliniază in 
teze — va crea condiții pen
tru noi succese ale statelor so
cialiste, asigură creșterea pute
rii sistemului mondial al so
cialismului și întărirea influ
enței lui asupra întregului 
proces al dezvoltării sociale.

După victoria lui Octombrie 
a început criza sistemului co
lonial al imperialismului. 
După cel de-al doilea război 
mondial, în situația slăbirii ge
nerale a imperialismului, a 
apariției sistemului mondial 
al socialismului, a puternicului 
avînt al mișcării muncitorești 
și democratice, sub loviturile 
anfiimperialiste de eliberare 
națională s-a prăbușit sistemul 
colonial al oprimării popoare
lor creat de capitalism. Pe lo
cul fostei lumi coloniale au a- 
părut peste 70 de state națio
nale independente.

In jumătatea de secol care 
a trecut, mișcarea comunista 
s-a transformat într-o uriașă 
forță. Ea a devenit cu adevă
rat mondială. Partide comu
niste există practic în toate 
țările în care există clasa mun
citoare. Experiența de o jumă
tate de secol — se arată in 
teze — a demonstrat că forța 
mișcării comuniste constă în 
devotamentul față de 
xism-leninism. Cea mai actua
lă problemă a mișcării con, i- 
niște internaționale este al,?- 
gurarea unității ei pe baza 
principiilor marxist-leniniste.

Tezele se referă la influența 
pe care a avut-o Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie asupra relațiilor inter
naționale. Fără participarea 
Uniunii Sovietice și a celor
lalte țări frățești nu poate fi 
soluționată nici una dintre 
problemele internaționale ma
jore — se spune în tezele 
C.C. al P.C.U.S. Masele de 
oameni ai muncii, clasa mun
citoare tot mai activ influen
țează rezolvarea problemelor 
vitale de politică externă. S-a 
schimbat substanțial și rolul 
fostelor țări coloniale inde
pendente în relațiile interna
ționale. In zilele noastre, sta
tele naționale progresiste, prin 
politica lor externă indepen
dentă, acționează activ în in
teresele păcii. In prezent, po
poarele dispun de suficientă 
forță pentru ca prin acțiurj.; 
intense, coordonate, să nu p7* 
mită dezlănțuirea unui 
război mondial. Totuși, 
timp cît există imperialismul 
se menține pericolul războaie
lor de cotropire — se arată în 
teze.

Tezele scot în evidență că 
alianța în luptă a țărilor so
cialiste și a tuturor forțelor 
antiimperialiste reprezintă u- 
nul din factorii cei mai im
portanți în politica internațio
nală. Se arată, de asemenea, 
că apărînd cu consecvență 
pacea și securitatea în rela
țiile internaționale, statul so
vietic a menținut și își va 
menține și pe viitor capacita
tea de apărare la cel mai 
înalt nivel. Forțele armate 
sovietice sînt înzestrate cu 
toate tipurile de tehnică mi
litară modernă, inclusiv arma 
racheto-nucleară.

Tezele arată în continuare 
că o parte integrantă a poli
ticii externe a țărilor socialis
te o constituie coexistența 
pașnică între state cu orîn- 
duiri sociale diferite îndrepta
tă spre crearea unor condiții 
favorabile ca popoarele să do- 
bîndească dreptul sacru 
a-și hotărî singure căile 
dezvoltare a țărilor lor, pen
tru dezvoltarea colaborării e- 
conomice, tehnico-științifice, 
reciproc avantajoase, a schim
burilor culturale între toate 
țările.

In teze se arată că oa
menii sovietici sprijină cu ho- 
tărîre poporul vietnamez care 
duce o luptă eroică împotriva 
agresiunii criminale a impe
rialismului american. Ei sînt 
ferm convinși — cauza dreap
tă a poporului vietnamez va 
triumfa.

Țelul măreț al poporului 
sovietic — construirea comu
nismului — reprezintă, toto
dată, și principala lui acțiune 
Internaționalistă. Sarcina prin
cipală a politicii externe so
vietice rezidă în asigurarea 
condițiilor favorabile con
struirii comunismului.

Forțele comunismului sînt 
nenumărate, de partea lor se 
află adevărul vieții. Numai 
comunismul este capabil să 
rezolve problemele fundamen
tale ale dezvoltării sociale, să 
salveze omenirea de asuprire 
și exploatare, de foame și să
răcie, de militarism și răz
boaie, să instaureze pe pla
neta noastră democrația, pa
cea, prietenia între popoare, o 
viață demnă de om. Anii 
care vor veni, se spune în în
cheiere în tezele C.C. al 
P.C.U.S., vor aduce noi vic
torii învățăturii lui Marx, En
gels, Lenin, câuzei comu
nismului.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
Presa sovietică a publicat „Te
zele C.C. al P.C.U.S. cu privire 
la a 50-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie".

Oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică, popoarele țărilor so
cialiste frățești, mișcarea co
munistă și muncitorească in
ternațională, întreaga omenire 
progresistă sărbătorește so
lemn în anul 1967 cea de-a 
50-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie 
— se spune in capitolul intro
ductiv al tezelor C.C. al 
P.C.U.S.

(Revoluția din Octombrie a 
făcut începutul izbăvirii ome
nirii de orînduirea exploatării.

I Transpunând în viață ideile 
comunismului științific, a avut 
cea mai puternică influență 
asupra întregului mers al is
toriei mondiale. Ea a inaugu
rat epoca reînnoirii integrale 
revoluționare a lumii — epo
ca trecerii de la capitalism la 
socialism.

Drumul spre victoria revo
luției proletare a fost indicat 
de teoria socialismului științi
fic. Conducătorii proletaria
tului mondial, K. Marx, F. En- 
gels, V. I. Lenin, au făcut o 
analiză profundă a legităților 
dezvoltării sociale, au dezvă
luit cele mai ascuțite contra
dicții ale capitalismului, au a- 
rătat. inevitabilitatea pieirii 
sale ca rezultat al revoluției 
socialiste. Ei au arătat că, sub 
conducerea partidului revolu
ționar, în strînsâ legătură cu 
masele neproletare ale celor ce 
muncesc, clasa muncitoare este 
chemată de istoria însăși să 
lichideze capitalismul și să in
staureze socialismul.

Tezele se referă la făurirea 
în Rusia a partidului proletar 
de tip nou — partidul bolșe
vicilor. în fruntea partidului 
— care a condus cea mai mă
reață revoluție din istorie — 
s-a aflat gînditorul genial, re
voluționar Vladimir Ilici 
Lenin. El a fost inspiratorul 
și organizatorul ideologic al 
revoluției. în teze se subli
niază dezvoltarea de către 
Lenin a teoried marxist-leni
niste în noile condiții ale e- 
pocii imperialismului, elabo
rarea de către Lenin a celor 
mai importante probleme teo
retice și practice ale construc
ției socialismului și comunis
mului.

Revoluția din Octombrie — 
se subliniază jn teze — pro
letară prin conținutul ei, a fost 
în același timp o revoluție 
profund populară. Expresia e- 
sențială, principală, a carac
terului popular al Revoluției 
din Octombrie, a fost alianța 
clasei muncitoare cu țărăni
mea, lupta comună și colabo
rarea frățească a oamenilor 
muncii de toate naționalitățile 
împotriva asupritorilor.

în continuare, în teze se 
subliniază că Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie a 
înlăturat sistemul exploatării 
și asupririi, că pentru prima 
dată în istorie toate bogățiile 
naturale și cele mai impor
tante mijloace de producție 
au devenit un bun al po
porului. Proprietatea poporu
lui asupra mijloacelor de 
producție a devenit baza eco
nomică a socialismului.

Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie a zdruncinat 
pină la temelii lumea capita
lismului. De la Revoluția din 
Octombrie, lumea s-a împăr
țit în două sisteme — socia-
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întrevederea tovarășului'
IIon Gheorghe /Maurer

cu René Maheu
PARIS 28. — Corespondentul 

Agerpres. Al. Gheorghiu, trans
mite : Președintele Consiliului de 
Miniștri a1. Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
care se află la Paris, a primit 
marți la Ambasada română pe 
Rene Maheu, directorul general 
al U.N.E.S.C.O., la cererea ace
stuia.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau-

ier a avut o convorbire cu Rene 
Maheu asupra unor probleme 
interesînd U.N.E.S.C.O. și rela
țiile României cu această Organi
zație.

La convorbiri au asistat Pier- 
re Lebar, șeful divizei Europa 
de la U.N.E.S.C.O. și Ion Iaco- 
bescu, delegatul permanent ad- 
interim al României la 
U.N.E.S.C.O.
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PE SCURT 9 PE SCURT !

• NOI ciocniri între armată 
și muncitorii mineri bolivieni 
de la mina Huanuni s-au pro
dus marți, soldate cu un mort 
și 7 răniți, informează agenția 
France Presse. Armata a des
chis foc asupra unei manifes
tații a muncitorilor mineri caro 
protestau împotriva brutalități
lor de la sfîrșitul săptăminii 
trecute cînd a fost instituit con
trolul militar asupra minelor 
„Catavi“, „Siglo Veinte" și res
pectiv „Huanuni“.

• CU PRILEJUL celei de-a 
cincea aniversări a creării 
Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic (Frelimo), reprezentanța 
din Dar-es-Salaam a acestei or
ganizații a dat publicității un 
comunicat în care se arată că, 
în prezent, forțele patriotice din 
Mozambic controlează un teri
toriu de 75 mii mile pătrate pe 
care se află o populație de 
800 000 locuitori. Comunicatul 
adaugă că in întreaga țară pa- 
trioții continuă lupta împotriva 
colonialiștilor portughezi.

• PARTICIPANTII la lucră
rile Conferinței Internaționale 
a muncii, care se desfășoară de 
trei săptămini la Geneva, au 
aprobat marți, cu 297 de voturi. 
34 contra și 13 abțineri, bugetul 
pentru anul 1968 al Organizației 
Internaționale a Muncii. Buge
tul atinge suma de 24 836 091 do
lari.

Luind cuvîntul cu acest pri
lej, David Morse, directorul ge
neral al Biroului Internațional 
al Muncii, a declarat că salv
gardarea si promovarea dreptu
rilor omului, contribuția la in
dustrializarea și la sporirea 
locurilor cî*» muncă în țările in 
curs de dezvoltare, constituie 
principalele obiective pe care 
și le propune spre realizare 
O.LM. în următorii ani.

• TITLUL de „Miss Ceho- 
slovacia-1967“ a fost acordat ti
nerei Aljbet Strukolova, studen
tă la Facultatea de Științe Na
turale din Kosice, în vîrstă de 
22 de ani. La decernarea acestui 
titlu s-a avut în vedere nu nu
mai aspectul exterior, ci și mo
dul de comportare în societate, 
gusturile și pregătirea generală 
a participantelor la concurs.

„Miss Cehoslovacia-1967“ a 
căpătat multe cadouri, printre 
care și o invitație de a participa 
la concursul de la Londra pen
tru alegerea lui „Miss Univers“.

@ TREI dintre cei 18 tineri ar
gentinieni care anul trecut au 
răpit un avion de pasageri cu 
care au ocupat apoi simbolic 
insulele Folkland aflate sub ad
ministrația britanică, ridicind 
drapelul de stat al Argentinei 
deasupra acestor insule. au 
fost condamnați la închisoare 
pe termene pînă la 3 ani și ju
mătate. Restul de 15 au 
condamnați la închisoare 
suspendarea pedepsei.
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Tentativa
de la „Rough

Tower*
O nouă încercare de , 

terie a deținătorilor stațiilor 
clandestine de radio ce ope
rează de-a lungul coastelor 
Angliei a fost semnalată 
miercuri noaptea, în ciuda 
măsurilor tot mai drastice pe 
care guvernul britanic le a- 
doptă împotriva lor. Mai 
mulți „pirați ai undelor" au 
pornit în larg la bordul na
vei „Offshore 11“ care asigură 
aprovizionarea posturilor
„Radio Caroline", „Radio 
London", și„Radio Britain", 
intenționînd să ia cu asalt un 
vechi fort „Rough Tower", 
rămas din timpul celui de-al 
doilea război mondial, ce se 
înalță din mare, sprijinit pe 
piloni, la 7 mile de portul 
Harwich. Se știe că „pirații 
radioului” folosesc cu predi
lecție astfel de forturi vechi 
pentru a-și instala acolo emi
țătoarele.

Pirateria s-a soldat, însă, cu 
un eșec. Îndată ce primul „a- 
scdiator” a încercat să urce 
scara pentru a ajunge pe 
platforma lui ..Rough Tower" 
apărătorii - vechiului fort au 
lansat asupra „piraților” nu
meroase proiectile (în special 
sticle conținînd materiale in
flamabile). Aceștia din urmă 
au fost nevoiți să se îndepăr
teze, mai ales că la bordul 
navei lor izbucnise un incen
diu.

pira-

Procurorul... acuzat
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I
Slist și capitalist. In fața oa

menilor muncii din Republica 
Sovietică au apărut sarcini Î complexe și grele : apărarea 
cuceririlor revoluției, folosi- 

Irea statului dictaturii proleta
riatului pentru obținerea vic
toriei depline asupra claselor 

înfăp- 
socia-Ì exploatatoare, pentru 

tuirea transformărilor
liste.8 Ini feră
dusă de muncitorii și I sovietici, cu sprijinul
al proletariatului

' ? ni nnl „î o ini.

se re- 
eroică 
țăranii 
frățesc 

i internațio- 
" nai, împotriva intervenției im- 
Iperialiste și a gardiștilor albi, 

pentru salvarea revoluției.
După izgonirea intervențio-

continuare, tezele 
la lupta grea și

Ini.știlor străini și încheierea 
războiului civil — se mențio-
nează în teze — s-a deschis

I posibilitatea concentrării efor
turilor partidului și poporului

CAIRO 28 (Agerpres). Ziarul 
egiptean „Al Ahram“ anunță că 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.A.U. a cerut tuturor misiunilor 
diplomatice acreditate la Cairo, 
precum și Misiunii O.N.U. sâ-și 
închidă consulatele și birourile 
din zona canalului de Suez. Re
deschiderea lor. subliniază ziarul, 
va fi posibilă după lichidarea 
consecințelor conflictelor izbuc
nite în Orientul Mijlociu.

Postul de televiziune „Columbia Broadcasting System“ a 
acuzat pe procurorul districtual din Neu) Orleans, Jim Gar- 
rison, de a fi recurs in ancheta sa cu privire la împrejurările 
asasinării fostului președinte John Kennedy la „metode care 
contravin legii și normelor de conduită morală“. In repetate 
rinduri. același post de televiziune a adus in fața micilor 
ecrane declarații ale unor persoane chemate să depună ca 
martori in ancheta lui Garrison, care susține că John Ken
nedy a fost, victima unui complot. In aceste declarații se ara
tă că procurorul Garrison ar fi făcut presiuni și a recurs 
chiar la mituire. Ancheta lui Garrison pare să se întoarcă 
asupra autorului ei. Astfel este apreciată și demisia princi
palului colaborator al lui Garrison, William Gurbich care a 
declarat că nutrește „îndoieli“ asupra acestei anchete.

în vederea soluționării sarcinii 
(principale a revoluției — con

strucția societății socialiste. 
Tezele menționează însemnă
tatea pe care a avut-o înfrîn- 
gerea ideologică și politică a 
troțkismului și a oportunis
mului de dreapta.

Sarcina-cheie în construcția 
socialismului — se spune în 
teze — a ' constituit-o indus
trializarea socialistă. Ea s-a 
desfășurat în condițiile încer
cuirii capitaliste și a primej
diei permanente de agresiune 
din partea forțelor imperialis
te. Aceasta a impus termene’ 
foarte scurte transformărilor, 
a necesitat o mare încordare 
a tuturor forțelor și mijloace
lor. Industrializarea în U.R.S.S. 
s-a efectuat fără ajutorul din 
afară, pe seama acumulărilor 
interne, a celui mai strict re
gim de economii.

Industrializarea, se arată în 
teze, a creat baza materială
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necesară pentru consolidarea 
independenței economice a 
țării noastre, a reconstrucției 
tehnice, a tuturor ramurilor 
economiei naționale, pentru 
trecerea agriculturii pe o nouă 
bază socialistă. Industrializarea 
a avut o uriașă însemnătate 
social-politică. Industria so
cialistă creată de popor a de
terminat in multe privințe 
victoria Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei.

Reorganizarea agriculturii 
pe baze socialiste este cea mai 
complicata și mai grea sarcină 
după cucerirea puterii de că
tre proletariat. Ca urmare a 
colectivizării satului, orîn- 
duirea micii producții de măr
furi a cedat locul celei socia
liste ; agricultura. în trecut 
cea mai înapoiată ramură a 
economiei, a fost îndrumată 
pe făgaș socialist.

Pentru construirea cu succes 
a socialismului, se subliniază 
în teze, a fost necesară înfăp
tuirea revoluției culturale. în 
cursul revoluției culturale a 
fost creată o cultură socialis
tă, cu adevărat populară. Cea 
mai mare realizare a revolu
ției culturale a constituit-o 
formarea conștiinței socialiste 
a maselor de oameni ai 
muncii.

în procesul construcției so
cialiste, se arată în teze, a fost 
înfăptuit programul leninist în 
problema națională, s-a afir
mat frăția socialistă a tuturor 
popoarelor sovietice.

Arma principală a 
struirii socialismului 
U.R.S.S. este statul dictaturii 
proletariatului. Statul sovietic 
a constituit cea mai mare 
forță capabilă să organizeze 
munca creatoare a milioanelor 
de oameni, să asigure crea
rea unei economii și culturi 
noi, avîntul bunăstării po
porului. Ca urmare a trans
formărilor revoluționare, a 
entuziasmului politic și în 
muncă al popoarelor, în Uniu
nea Sovietică, pentru prima 
dată în lume, a fost construită 
societatea socialistă. Victoria 
socialismului a fost consoli
dată prin lege în Constituția 
U.R.S.S.. adoptată în decem
brie 1936 de Congresul al 
VUI-lea extraordinar al So
vietelor.

Subliniind că dezvoltarea 
Uniunii Sovietice a avut loc 
într-o situație internațională 
complicată, în condițiile pri
mejdiei permanente a agre
siunii imperialiste, tezele a- 
rată în continuare că războiul 
impus Uniunii Sovietice de 
fascismul german a fost cea 
mai mare ciocnire militară a 
socialismului cu forțele de șoc 
ale imperialismului. Ea a de
venit Marele Război pentru 
Apărarea Patriei al poporului 
sovietic, pentru socialism. în
tregul popor sovietic s-a ridi
cat în apărarea patriei. A fost 
creat Comitetul de Stat pen- 

președinția

con- 
în

tru apărare sub 
lui I. V. Stalin.

Marele Război 
părarea Patriei a 
greu și cel mai sîngeros din- 
ire toate războaiele prin care 
a trecut Uniunea Sovietică.

Eroicul nostru popor, sub 
conducerea Partidului comu
nist — se arată în teze — a 
știut să lichideze greutățile 
primei perioade a operațiuni
lor militare și a obținut în 
anii 1942—1943 o cotitură in 
desfășurarea războiului. Po
porul sovietic, eroica sa ar
mată au purtat principala 
greutate a războiului, au ju
cat rolul hotărîtor în victoria 
asupra Germaniei hitleriste.

Tezele subliniază faptele 
de eroism ale ostașilor sovie
tici, lupta desfășurată în spa
tele frontului 
munca plină de abnegație a 
întregului popor pentru sus
ținerea frontului. In anii as
prelor încercări 
lui, se arată în 
tea poporului 
aflat partidul 
El a organizat, . ,
înarmat din punct de vedere 
ideologic poporul sovietic în 
lupta cu dușmanul. Poporul 
sovietic a apărat patria socia
listă, cuceririle Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. 
Fascismul a fost învins.

în continuare, tezele relevă 
faptul că victoria Uniunii So
vietice în Marele Război pen
tru Apărarea Patriei a avut 
o însemnătate istorică mon
dială.

Rezultatele Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei al 
Uniunii Sovietice au demon
strat în modul cel mai con
vingător că în lume nu există 
asemenea forțe care ar putea 
să zdrobească socialismul, să 
îngenuncheze poporul credin
cios ideilor marxism-leninis- 
mului, devotat patriei socialis
te, unit în jurul partidului le
ninist.

în teze se arată apoi că 
după victoria asupra fascis
mului, poporul sovietic a 
pornit la înfăptuirea în con
tinuare a planurilor construc
ției pașnice. Creșterea produc
ției materiale a permis înfăp
tuirea unor măsuri îndreptate 
spre creșterea bunăstării 
poporului. Noi succese au 
fost realizate în domeniul

pentru A- 
fost cel mai

dușmanului,

ale râzboiu- 
teze, în frun- 
luptător s-a 
comuniștilor, 

a însuflețit, a

științei și tehnicii, în dezvol
tarea culturii spirituale.

Orientindu-se spre dezvol
tarea continuă a democrației 
socialiste, se arată în teze, 
partidul a condamnat cu ho- 
tărîre, la Congresul al XX-lea, 
cultul personalității lui Stalin, 
care s-a concretizat în prea
mărirea rolului unui singur* 
om — străine spiritului mar- 
xist-leninist — în abaterea de 
la principiul leninist al condu
cerii colective, în represiuni 
nefundamentate și aite în
călcări ale legalității socialiste 
care au adus 
tații noastre, 
rări, deși au 
rioase, nu au 
societății socialiste, 
zdruncinat pilonii socialismu
lui.

Partidul a luat măsuri pen
tru înlăturarea urmărilor cul
tului personalității în toate 
domeniile muncii de partid, 
de stat și ideologice, pentru 
respectarea normelor și prin
cipiilor leniniste ale vieții de 
partid.

Tezele subliniază că victoria 
deplină, definitivă a socialis
mului reprezintă rezultatul 
principal al activității de 
transformare revoluționară a 
poporului sovietic sub condu
cerea partidului comunist. For
marea sistemului mondial so
cialist — se relevă în conti
nuare — întărirea puterii eco
nomice și de apărare a Uniu
nii Sovietice au schimbat ra
portul de forțe de pe arena 
mondială în favoarea socialis
mului, au creat o garanție trai
nică împotriva restaurării ca
pitalismului în U.R.S.S., au a- 
sigurat victoria definitivă a 
socialismului. Tezele sublinia
ză că P.C.U.S. a procedat la 
rezolvarea sarcinilor construc
ției socialiste fără a se lăsa 
intimidat de noutatea și gran
doarea problemelor, de greu
tăți, de căile neexplorate încă, 
de insuccesele și retragerile 
vremelnice.

Victoria socialismului a creat 
premisele economice, sociale, 
politice și spirituale pentru 
trecerea la construirea socie
tății comuniste. Crearea bazei 
tehnico-materiale a comunis
mului pe baza dezvoltării ști
inței și tehnicii, mecanizări și 
automatizării, creșterii necon
tenite a productivității muncii 
constituie sarcina principală a 
Uniunii Sovietice, se arată în 
teze. Făcîndu-se un bilanț al 
realizărilor economice obținute 
pînă în 1966, se subliniază că 
sporul mediu anual al produc
ției industriale în perioada 
1929—1966 a fost în U.R.S.S. 
de 11,1 la sută. Față de 1913. 
în 1966 producția industrială 
a sporit de 66 de ori, produc
ția industriei constructoare de 
mașini și de prelucrare a me
talelor — de 538 ori, a indus
triei chimice — de 294 ori, a 
cimentului — de 45 ori. a in
dustriei ușoare — de 16,2 ori, 
a industriei alimentare — de 
12,8 ori, toate tipurile de trans
port — de 23,1 ori. Anul aces
ta, se spune în teze, U.R.S.S. 
a ajuns la nivelul producției a 
peste 100 milioane tone de o- 
țel pe an. Industria sovietică 
este în stare acum să îndepli
nească cele mai complicate sar
cini de producție și tehnice. 
In anul 1966, în agricultură 
s-au produs 171 200 000 tone de 
cereale sau de 1,8 ori mai 
mult decît în 1940 ; 10 800 000 
tone de carne, sau de 2,3 ori 
mai mult : 1 200 000 tone de 
unt. sau de 3,1 ori mai mult 
decît în 1940. Dar asupra a- . 
griculturii — menționează te
zele — au avut o influență 
negativă încălcările legilor e- 
conomice ale producției so
ciale, principiilor cointeresării 
materiale, îmbinării juste a 
intereselor sociale și persona
le, subiectivismul în conduce
rea producției agricole. 
P.C.U.S. a luat măsuri energi
ce pentru lichidarea greșelilor 
și lipsurilor în conducerea a- 
griculturii. La Plenara din 
martie 1965 a Comitetului 
Central a fost elaborat un sis
tem de măsuri economice și 
politice pentru accelerarea rit
mului de dezvoltare a produc
ției colhoznice și sovhoznice.

îndeplinirea noului cincinal 
(1966—1970) va permite asigu
rarea înaintării considerabile 
a societății sovietice pe calea 
creării bazei tehnico-materiale 
a comunismului — se arată în 
teze — va întări puterea eco
nomică și de apărare a țării.

In teze se arată că, menți- 
nînd ritmul creșterii cu pre
cădere a industriei grele, 
P.C.U.S. s-a orientat spre dez
voltarea rapidă a tuturor ra
murilor industriei, ritmul de 
creștere a producției mărfuri
lor de consum apropiindu-se 
de cel al producției mijloace
lor de producție. In înfăptui
rea planurilor economice o 
mare importanță are traduce
rea în viață a noului sistem 
de planificare și stimulare e- 
conomică.

Creșterea producției socialis
te a creat o bază trainică pen
tru ridicarea bunăstării mate
riale și culturii poporului so
vietic. Veniturile reale ale 
muncitorilor din industrie și 
construcții au sporit în anul 
1966 de 6,6 ori în comparație

prejudicii socie- 
Aceste denatu- 
fost foarte se- 
schimbat natura 

nu au

cu 1913. veniturile 
lărănimii calculate . 
locuitori — de 8,5 ori.

Au sporit, fondurile de stat 
alocate asigurărilor și pensiilor 
oamenilor muncii. A fost re
dusă durata săptăminii de lu
cru. în condițiile menținerii și 
majorării salariilor, se va în
cheia în preajma celei de a 
50-a aniversări a lui Octom
brie, în linii generale, trecerea 
la săptămâna de lucru de 5 zi
le cu două zile libere.

In continuare, tezele se o- 
cupă de structura socială a so
cietății sovietice și de dez
voltarea democrației socialiste, 
arătînd că structura socială a 
societății sovietice se caracte
rizează prin existența claselor 
și grupurilor prietene de oa
meni ai muncii, prin unitatea 
intereselor lor economice, so- 
cial-politice și ideologice, prin 
interesul comun în construirea 
comunismului.

în perioada construcției co
muniste are loc perfecționarea 
și dezvoltarea continuă a vieții 
de stat socialiste și a democra
ției. Puterea populară în 
U.R.S.S., se arată în teze, își 
găsește expresia, în primul 
rînd, în soviete. Forța statului 
sovietic socialist constă în lăr
gimea bazei sale sociale. O da
tă cu victoria socialismului, 
se arată în teze, statul dictatu
rii proletariatului devine orga
nizația politică a întregului 
popor, rolul conducător avîn- 
du-1 clasa muncitoare.

In continuare, tezele subli
niază rolul sindicatelor, al U- 
niunii Tineretului Comunist 
Leninist, al organizațiilor de 
masă cooperatiste, culturale, 
tehnice, științifice, sportive, de 
apărare în viața socială a ță
rii.

Forța conducătoare a socie
tății sovietice este Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice. 
In întreaga sa activitate, par
tidul se conduce după 
învățătură 
mu lui.

Știința 
societății 
pată în socialismul 
realmente în U.R.S.S., consti
tuie un aport remarcabil la 
tezaurul marxism-leninismu- 
lui. P.C.U.S. prețuiește mult 
realizările gîndirii marxiste- 
leniniste din alte țări, ține sea
mă de ele și le utilizează în 
activitatea sa teoretică și prac
tică în lupta pentru socialism 
și comunism.

Tezele subliniază creșterea 
rolului conducător al partidu
lui, o dată cu dezvoltarea so
cialismului. In cei 50 de ani ai 
puterii sovietice, partidul s-a 
transformat într-o forță uria
șă ; rîndurile lui cuprind peste 
12,8 milioane comuniști — cei 
mai înaintați reprezentanți ai 
clasei muncitoare și ai tuturor 
oamenilor muncii.

Tezele se ocupă apoi de 
munca ideologică în etapa ac
tuală de trecere spre comu
nism.

Țara Sovietică, se arată în 
teze, dispune de tot ceea ce îi 
este necesar pentru construi
rea comunismului și toate re
sursele materiale și sipirtuale 
sînt consacrate acestui țel.

Revoluția din Octombrie a 
marcat începutul trecerii re
voluționare de la capitalism la 
socialism în întreaga lume. In 
cei 50 de ani care au trecut, 
procesul revoluționar mondial 
s-a dezvoltat neabătut, atră- 
gînd țări și popoare noi. A- 
ceastă dezvoltare are loc în 
lupta împotriva imperialismu
lui, care opune o rezistență 
îndîrjită forțelor revoluției, iar 
în anumite sectoare trece 
la contraofensivă. Conținutul 
principal, direcția principală și 
particularitățile principale ale 
dezvoltării economiei a ome
nirii sînt determinate în pre
zent de sistemul socialist mon
dial. de forțele care luptă îm
potriva. imperialismului, pen
tru reorganizarea socialistă a 
societății.

Cauza înnoirii revoluționare 
a lumii, începută de Octom
brie și întruchipată în victoria 
socialismului în U.R.S.S., este 
continuată de victoriile revo
luțiilor socialiste din alte 
țări. Formarea sistemului so
cialist mondial constituie cel 
mai mare eveniment istoric 
după victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Tezele se referă la succese
le obținute de țările socialiste 
în construirea socialismului. 

. Acum — se subliniază în teze 
— pe baza exemplului multor 
popoare, s-a dovedit că trece
rii de la capitalism la socia
lism îi sînt proprii o serie de 
legități comune, care s-au 
manifestat pentru prima oară 
în cursul transformărilor so
cialiste în U.R.S.S. S-a confir
mat și faptul că fiecare popor 
aduce multe lucruri noi în 
formele și metodele acestei 
treceri. Calea străbătută de ță
rile socialiste a îmbogățit și 
concretizat atît înțelegerea le
gităților generale, cît și a. di
feritelor forme .și metode’ ale 
construcției socialiste.

Referindu-se la procesul de 
creare a relațiilor între țările 
socialiste, tezele arată că sta
tornicirea relațiilor internațio
nale de tip nou constituie un
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