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Proletari din toate țările, uniți-vă I

Procesul de desăvîrșîre a 
socialismului în patria noastră 
se înfăptuiește pe direcții
le trasate de Congresul 
al IX-lea al Partidului ®o- 
munist Român. Chemat să 
facă bilanțul muncii desfășu
rate de partid și de întregul 
popor român între anii 
1960—1965, Congresul a elabo
rat, în același timp, un vast 
program de dezvoltare econo
mică și socială a patriei noas
tre și a pus în fața muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor 
și a celorlalte categorii de oa
meni ai muncii obiective de 
mare însemnătate pentru 
ființa României și asigurarea 
progresului ei social multilate
ral. Sarcinile prevăzute pentru 
planul cincinal 1966—1970 au 
marcat continuarea pe o 
treaptă superioară a procesu
lui de desăvîrșire a construc
ției socialiste în toate dome
niile de activitate economică, 
științifică și culturală • inten
sificarea introducerii în pro
ducție a tehnicii celei mai 
șvansate, a utilajului și mij
loacelor de producție cele mai 
moderne i adîncirea democra
tismului vieții sociale prin 
crearea unor largi posibilități 
de atragere și participare a 
maselor populare, fără deose
bire de naționalitate, la pro
ducția materială și spirituală 
a societății 1 afirmarea nestin- 

^gheritâ a personalității și a 
opiniilor celor ce muncesc cu 
privire la direcțiile de dezvol
tare ale țării, la căile și me
todele de înfăptuire a direc
tivelor partidului.

Asemenea trăsături reflectă 
esența procesului de construire 
a socialismului în România, ele 
fiind determinate de necesita
tea satisfacerii nevoilor sociale 
interne și ridicarea nivelului 
de trai al poporului i a asigu
rării independenței ^ale prin 
dezvoltarea economiei și rea-

lizarea unor produse de înaltă 
calitate, competitive pe piața 
internațională în concurență 
cu produsele țărilor dezvoltate 
din punct de vedere economic i 
a perfecționării relațiilor so
ciale de producție, a raportu
rilor instituționalizate și ne- 
instituționalizate. Discutarea 
cu , poporul a probleme
lor majore interne și externe 
care îl privesc direct și nemij
locit | consfătuirile cu munci
torii, tehnicienii și inginerii, 
cu țăranii, agronomii, zooteh- 
nicienii, cu oamenii de știință, 
cultură și artă i vizitele și 
ședințele de lucru ce se des
fășoară la nivelul județelor și 
întreprinderilor de mare în
semnătate pentru economia 
națională au devenit practici 
permanente în activitatea con
ducerii de partid și de stat 
Modul în care sînt elaborate 
măsurile de dezvoltare a țării 
„reprezintă — spunea tovară
șul Nicolae Ceaușescu — o 
ilustrare grăitoare a practicii 
partidului de a se sfătui cu 
poporul în legătură cu toate 
acțiunile esențiale pentru des
tinul țării, învederează că 
politica Partidului Comunist

Român este, în ultimă instanță, 
emanația voinței întregului 
popor, a intereselor sale fun
damentale**.

Dezbaterile cu poporul a 
problemelor construirii socia
lismului au o îndoită semnifi
cație. Mai întîi este vorba de 
cunoașterea temeinică a pro
blemelor vieții sociale, pe care 
o asigură astfel de discuții. 
Apoi este vorba de faptul că 
ele dezvoltă libertatea de 
cuget și de opinie ceea ce sti
mulează energic facultățile in
telectuale și de acțiune a ma
selor populare, creează cadrul 
necesar pentru afirmarea gîn- 
dirii originale și a aptitudini
lor creatoare ale acestora. 
Aceste două aspecte se între
gesc șl se completează reci
proc și ele reprezintă unul 
din izvoarele viabilității și 
desfășurării creatoare a socia
lismului în patria noastră.

In cei trei ani care au trecut 
de la Gongres poporul nostru, 
strîns unit în jurul partidului, 
a desfășurat o rodnică și bo
gată activitate în asigurarea 
mersului înainte a societății 
românești Producția indus
trială a întregistrat,
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Peste Dunăre, între Giurgeni 
și Vadu Oii, pasiunea și pri
ceperea oamenilor leagă ma-
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COMBINATUL
SIDERURGIC GALATI |

A construi o țară cînd vea
cul intră în a treia sa treime, 
a proiecta și a împlini, a puri
fica și a îndreptăți, a simți vi
itorul și a-i supune prezentul, 
a avea încredere în bărbații 
națiunii tale chemați să aducă 
rodnicii de preț semințelor re
nașterii, a te călăuzi după su
netul de diapazon al realității, 
a dovedi că societatea nu este 
un haos și a avea argumente
le faptelor pentru a afirma și 
adeveri un punct de vedere o- 
riginal — iată fapte demne de 
cele mai de seamă spirite I

Eu cred că m-am născut în
tr-o epocă favorabilă artei, Jar 
nu în felul roz al vreunui sa
lon de păpuși, ci în felul aspru 
al luptei ideilor. Eu cred că 
niciodată nu s-au întîlnit mai 
impresionant substanța cu ex
presia. O, desigur, scriitorul 
nu poate absorbi realitatea 
fumalistic nediferențiat, trâ- 
dîndu-și propria structură. O 
personalitate artistică autenti
că va nădăjdui totdeauna să 
întâlnească în spațiul adevăru
lui material nu atît refrene ale 
cîntecului său, ci spiritul a- 
celui spațiu, ideea acelui spa
țiu, climatul acelui spațiu.

Au trecut trei ani de la al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. A fost a- 
cesta un eveniment excepțio
nal al vieții țării noastre, al 
politicii națiunii noastre! Ce 
înseamnă evenimentul pentru 
noi 9 înseamnă că' de atunci 
comunicăm direct cu so irele. 
Înseamnă că ne-am găsit căile 
cele mai poți ivite nentru a ne 
îmbrățișa propria noastră tla- 
cără. înseamnă că timpul în
cepe să curgă *»  ma1 todnic în 
favoarea noastră.

Eliberată din stiînsoarea a- 
tîtor încercări prin care a tre
cut, dinamică și perfect res
ponsabilă, țara și-a întîlnit 
eroii și și-a declanșat viitorul 

M-am întors zilele trecute 
dintr-o lungă călătorie prin 
țară. Am văzut kilome-

(Continuare în pag. a lll-a)

ACTIVISTUL
CULTURAL

PROFESIE DE PRIM RANG
Fenomen complex, cultura de 

masă rămîne în continuare cu 
aceeași acuitate în atenția facto
rilor răspunzători suportînd 
Jtudii și mai ales măsuri necesa
re unei perfecționări continue.

Ce înseamnă și cum se rea
lizează pregătirea cadrelor pen
tru activitatea culturală de 
masă? Cum și de unde sînt re
crutați acești oameni ? Cum se- 
face pregătirea lor? Ce calități 
li se cer pentru a putea înde
plini funcția respectivă? Sînt 
întrebări la care au încercat un 
prim răspuns participanții la 
masa rotundă organizată de 
redacția noastră : Emil Iorda- 
chescu, secretar general al con
siliului pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice ; 
Florian Banc, director adjunct 
al așezămintelor culturale : Mir
cea Neagu, director adjunct al 
Casei centrale a creației 
populare ; compozitorul George 
Bazavan, directorul Casei crea
ției a județuluui Ilfov; Stelian 
Filip, instructor metodist al Ca
sei creației a județului Ilfov; 
conf. dr. Radu Stoichiță ; Nico- 
lae Gîrceag, secretar cu proble
mele de propagandă la Comite
tul municipal București al UTC ; 
și Radu Victor, directorul cămi
nului cultural din comuna Co- 
șereni—Ilfov.

DE CE N-AM FOST INVITAT

i
Popularizare și dema

gogie

' Tovarășul N. Gîrceag, sublinia 
că nici o formă de popularizare 
a unei activități nu poate înlo
cui calitatea acesteia. Sînt cazuri 
în care campania de populari
zare este exagerată în raport cu 
acțiunea respectivă. Așa se ma
nifestă un soi de demagogie per
nicioasă în acest domeniu. în 
orice caz. goana după populari
zare atrage atenția asupra unei 
foarte probabile inconsistențe a 
activității. Popularizarea acțiu
nii culturale se face prin ea în
săși. „Nu cum se proceda mai 

. înainte : activitate culturală și 
după aceea film. Să încercăm și 
invers ; film și apoi activitate 
culturală să vedem ce mai ie
se ?“ (coni, dr. R. Stoichiță), 
Problema se pune •*  diferit la 
casele de cultură și la că
minele culturale sau în ca
drul unei organizații. „Dacă 
la casa de cultură sînt doi-trei 

activiști cu o anumită speciali
zare, la căminul cultural sarci
nile acestora cad asupra acelu
iași om. directorul instituției 
respective (N. Gîrceag).

Dar nu mai sîntem în situa-i

MASA ROTUND^

SCÎNTEII
iiheretulihj

țîa de început cînd „luam ceea 
ce puteam, ceea ce se găsea și 
nu c6eă ce trebuia. Un om tre
buie să fie pregătit pentru cul
tura de masă, pentru că aceasta 
numai poate fi făcută diletant", 
(conf. dr. R. Stoichiță).

Pregătirea specială este 
nulă fără cultură 

generală

Tovarășul Radu Stoichiță și-a 
exprimat scepticismul în legătu
ră cu existența unei școli speci
ale care să pregătească activiști 
culturali, fără cultură generală. 
„Iar prin cultură generală înțe-

V. RĂVESCU

Șl CALITATE 
ÎN MUNCA

LA ZIUA COLEGULUI MEU ?
I
I

ȘTIINȚIFICA}
Conf. univ. dr. doc 
VICTOR SAHLEANU

Politica științei în statul con
temporan se concretizează într-o 
continuă preocupare pentru îm
bunătățirea, organizarea și în
drumarea activității de cercetare, 
în concordanță cu cerințele fun
damentale ale progresului social. 
Alături de sugestii și directive de 
ordin tematic, so preconizează 
cu insistență ridicarea calitativă 
a muncii de cercetare Ca și în 
domeniul producției materiale, 
problema ameliorării muncii 
științifice are aspecte organiza
torice, tehnice, psihologice, me
todologice Noțiunea de produc
tivitate a muncii, folosită în sec
torul producției de bunuri, înce 
pe să fie aplicată și în sectorul 
activității științifice. Și în acest 
sector productivitatea este de
pendentă," în mare măsură, de 
înzestrarea materială modernă. 
Ea este dependentă, de aseme
nea de înalta calificare a lucră
torilor — fapt care scoate în evi
dență rolul specializării și al 
perfecționării cadrelor. Pe lîngă 
aspectele citate, sînt de o reală 
importanță buna informare și 
documentare, ca și metodologi
că și teoretică avansată.

O problemă de mare
pentru productivitatea muncii 
științifice, avînd interes 
dată psihologic, etic și politic 
este aceea a muncii în colectiv 
și a muncii individuale. O apli-

LABORATOR

care dogmatică și mecanică a 
principiului colectivismului a 
dus cîndva la o recomandare 
formală a muncii colective (chiar 
și la aprecierea calității unei lu
crări după criteriul riumărului de 
colaboratori I). Bineînțeles că în 
cele mai multe situații concrete, 
de cercetare analitică, asocierea

interes
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Stimate tovarășe 1. T.
Scrisoarea pe ,care al adre

sat-o ..Scînteii tineretului**  i- 
lustrează, fără îndoială, o fră
mântare autentică. Prietenii sînt 
desigur unul din cele mai pre
țioase bunuri ale omului și 
atunci cînd comportarea lor 
față de noi nu se suprapune 
pe imaginea ce^ne-am făurit-o 
despre ei. întrebările nu în- 
tîrzie sa apară. Iar la vîrsta 
pe care 
odată si 
se lasă 
puns și 
duzii și 
fără un 
necesar și-l ceri.

Dacă am înțeles bine, cel 
mai bun prieten sau mai e- 
xact cel pe care-l socoteai ca 
atare a devenit izvorul unor 
întrebări șl îngrijorări. Prin- 
tr-un ciudat proces de cario- 
chineză acest fidel prieten s-a 
dihotonizat, 
ochii tăi 
din clasă, 
de bancă, 
sport care 
gherit competența, înțelepciu
nea și afecțiunea ta; și cel 
de dincolo de zidurile școlii 
trăind într-o lume în care tu

o ai nu se fac nici- 
nimănui concesii, nu 
întrebările fără răs- 
premizele fără con- 
nici nu poți rămîne 

răspuns dacă îți este

formîndu-se sub 
doi din unul: cel 
nedespărțitul coleg 
de conversație și 

utilizează nestin-

LA li

Sen Alexandru

I
(Continuare în pag. a IV-a)

n-ai acces și din care nu răz
bat ca slabe ecouri decît evo
cările unor „bunuri ale civili
zației" pe care amicul pare a 
le avea în necontestată folo
sința. Intre aceste două va
riante ale lui Mircea N. pare 

fi durat un zid destul de 
dacă nici laserul invin- 
al prieteniei n-a izbutit 
străpungă cu luminoasa-i

intensitate. Șl, adunînd 
comparind fapte, amintindu-ți 
unele atitudini și împrejurări, 
întrebîndu-te cine sînt fericițil 
admiși în preajma amicului 
în ceasurile jubiliare, ți s-a 
născut în minte întrebarea: 
Nu cumva ceea ce ne-a des
părțit sînt condițiile materiale 
deosebite în care se desfășoară 
viața noastră ? Nu cumva 
bunul trai de care beneficiază 
Mircea N., ca urmare, a mun
cii părinților săi, l-a determi
nat să-și clasifice colegii după 
ciudatele criterii ale unei lumi 
de mult și pentru totdeauna 
apuse în țara noastră ? Sau, 
poate, totul este o simplă în
chipuire, creație a sensibilită
ții exacerbate a unui tînăr ce 
s-a dezvoltat în condiții mai 
dificile și care s-a adaptat mai 
greu exigențelor social-cultu- 
rale ale unui mare oraș ?

Oricum ar fi, problema ast
fel pusă justifică 
dacă n-ar fi decît 
a trezit o îndoială 
unui adolescent.

Societatea care 
în patria noastră tinde cu to
talitatea forțelor sale motrice

(Continuare în pag. a Il-a)

o discuție 
pentru ci 
in cugetul
se făurește

(Continuare în pag. a IV-a)
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O imagine din spectacolul Ansamblului U.T.C., care va evolua pa 
scenele Sofiei în zilele Festivalului Mondial al Țineretului și 

Studenților
C MARȚI, a trecut prin gara Nicolina un tren care ducea spre 

Sofia un numeros grup de tineri din mai multe țări, participant! 
la cel de al IX-lea Festival Mondial-al Tineretului și Studenților. 
Tinerii au fost salutați cu căldură de către reprezentanții Comi
tetului Județean Iași al U.T.C., precum și de tineri din întreprin
derile și instituțiile orașului Iași. (De la corespondentul nostru).

LA OLIMPIADĂ NU VOM
MERGE CU • •• STATISTICI
In ultimii ani, scrima românească a repurtat o serie de 

importante succese pe plan european și mondial. Este sufi
cient să amintim pe cîțiva dintre medaliații noștri la cam
pionatele mondiale pentru seniori și tineret la Jocurile Olim
pice : Szabo, Vicol, Ene, Iencîc, soții Drîmbă, Ardeleanu, 
Pongraț, Mureșan și alții, pentru a întări afirmația noastră. 
Clasamentul „armelor**  dă un net ciștig de cauză floretei 
față de spadă și mai ales de sabie.

Dar, nu aceste diferențieri ne preocupă, ci faptul că, față 
de obligațiile ce ni le-anș asumat în mod automat, cucerind 
unele poziții fruntașe in ierarhia acestui sport, la ora ac
tuală, nu se poate vorbi de niște perspective certe în legătură

cu apropiatul start olimpic Ia care se vor alinia și cele două 
garnituri de floretă ale României.

Loturile, masculin și feminin, la a căror configurație finală 
s-a ajuns la capătul a patru ani de pregătire, au reușit să 
puncteze această lungă etapă cu cîteva remarcabile rezultate 5 
băieții — campioni mondiali la floretă, fetele — medaliate 
cu bronz Ia aceeași competiție desfășurată la Montreal în 
1967, sînt performanțele cele mai valoroase ale acestui 
răstimp.

In ce măsură aceste rezultate pot constitui o garanție a 
unui succes olimpic pentru care, de fapt, s-au făcut atîtea 
eforturi ?

(Continuare în pag. a V-a)
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PENTRU CE PUBLIC 
TREBUIE Si JOACE 

TEATRUL lll\ RI!>I|A?
După șapte ani de absență, 

de vagi și nesemnificative ecouri 
despre activitatea la sediu, tur
neul bucureștean al Teatrului 
din Reșița a însemnat o experien
ță interesantă, riscantă e drept, 
dar cu atît mai utilă rezultatelor 
de viitor ale teatrului.

Considerîndu-le ca reprezen
tative pentru actuala stagiune 
reșițbană, cele patru spectacole: 
„Anna Cristie", „Veac de iarna*,  
„Vinovății fără vină", și „Marto
rii se suprimă" — demonstrează, 
principial vorbind, o justă alcă
tuire de repertoriu teatral (fiind 
incluse lucrări din dramaturgia 
universală clasică și modernă, o 
piesă românească, o comedie). 
Dacă ne gîndim, însă, că Teatrul 
din Reșița a fost înființat și tră
iește pentru și prin publicul lo
cal — tînăr prin excelență — re
marcăm o ciudata indiferență 
tocmai față de tineret, de viața 
intensă și complexitatea proble
melor puse și cerute de acesta, 
într-un cuvînt, indiferență față 
de piesele contemporane.

Prietenia spectatorilor reșițeni 
se poate cîștiga și menține nu
mai printr-o mai avidă curiozi
tate pentru dramaturgia origina
lă și, mai ales printr-o permanen
tă dorință de noutate, de expe
rimentare autentică. Un prim pas 
s-a făcut prin montarea unei 
drame istorice, de incontestabi
le virtuți dramatice și scenice — 
„Veac de iarnă" de Ion Omescu 
— montare care s-a bucurat de 
semnătura maestrului Val Mugur 
și a scenografei Elena Veachis. 
Spectacol de vîrf al microstagiu- 
nii reșițene, ,yeac de iarna' s-a 
impus printr-o sobrietate deloc 
monotonă a transpunerii scenice, 
printr-un evident tur de forță al 
întregului colectiv — e adevărat, 
cam restrîns pentru cerințele dra
mei. Și, chiar dacă strălucirea n-a 
fost atinsă pe întreg parcursul 
spectacolului, a fost evidentă și 
trebuie apreciată încercarea de 
omogenizare a ansamblului, rit
mul progresiv care a atenuat 
aproape complet stridențele im
plicate de amestecul unui real 
meșteșug artistic cu amatorismul 
supărător în celelalte spectacole.

Ținînd seama de faptul că tea
trul dispune de un colectiv format 
din mulți actori proveniți din miș
carea de amatori, în raport cu nu
mărul limitata al celor ^cut studii 
de specialitate, tntocmifea reper
toriului solicită un accentuat spi
rit de discernămînt în alegerea 
lucrărilor din dramaturgia uni
versală. Pentru că „Vinovății fără

CINEMATOGRAFE
VIVA MARIA

rulează Ia Patria (orele 11,30:
13,45 : 16.15 : 18.45 ; 21.15).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE
rulează Ia Republica (orele 9 :
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18.45 ; 21.51) ; 
București (orele 14 : 16.30 ; 19 ; 
21,15).

Intre noi
rulează la Capitol (orele 10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19).

MINUNILE DOAMNEI VENUS 
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 11 ; 13.30 : 16 ; 18,30 ;
20.45) .

DUELUL LUNG
rulează Ia Festival (orele 8,30 ; 
11 : 13,30 ; 16 , 18.30 ; 21) ; Fla
mura (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
16 ; 18.15 ; 20.30) : Cinemateca 
(orele 10 : 12 : 14 : 16.30 • 18.45: 
21).

TAFFI ȘI VINATORUL
rulează la Grivita (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.45) ; Victoria (orele 8.45 : 11 : 
13.15' 15 45 • 18 15 : 21).

EDDIE CHAPMAN AGENT SE
CRET

rulează la Lumina (orele 8.30 : 
15 45 ; 18,30 : 21).

PRIETENELE
rulează la Central (orele 9;
11.15 : 13.30 ; 16 ; 18,30 : 21).

MONDO CANE
rulează la Timpuri noi (orele 
9—20 în continuare).

SF1NTUL LA PÎNDA
rulează la Union (orele 15.30 ;
18 : 20.30).

vină" de N. Ostrovski, este de
parte de a fi o piesă reprezenta
tivă — nici, măcar pentru genul 
melodramei — pentru secolul XIX 
rusesc și, chiar pentru opera au
torului ei. Spectacolul a suferit 
și din cauza unei colaborări ne
inspirate cu scenograful Paul 
Bortnovski, al cărui deccfr a fost 
de o suficiență prăfuită inexpli
cabilă și propice aerului de co
rectă mediocritate degajat de 
montare (de ce oare se face apel 
numai la colaboratori cu nume 
sonore ?). De asemenea, regia — 
Ioana Ottescu — a urmat cumin
te tiparul șablon al melodramei, 
încercarea de inovare mărginin- 
du-se la o simplă și inutilă in
versare de tablouri.

Iar „Martorii se suprimă" de 
Robert Thamas, divertisment po
lițist de un comic deseori vulgar, 
ni se pare prea generos adop
tată pentru a fi singura comedie 
a repertoriului. Și e păcat, cu 
atît mai mult, cu cît lejeritatea 
tn mânuirea situațiilor comice ni-l 
conturează pe regizorul Mircea 
Avram cu deosebite înclinații 
pentru acest gen; și e gratuit 
apelul la un colaborator pentru o 
comedioară ușoară. Un text de 
bună calitate ar deschide vaste 
posibilități de afirmare colecti
vului reșițean, întrucât aptitudi
nile nete de un comic suculent 
au fost, în cea mai mare parte a 
distribuției, probate.

Relutnd problema colaboratori
lor credem că reîmprospătarea 
unui teatru care vrea să renască, 
să iasă din anonimat — ambiție 
apreciabilă susținută tocmai de 
acest turneu — necesită și solici
tarea tinerilor absolvenți, regizori 
și scenografi, ale căror încercări, 
experimente sau idei proaspete, 
ar insufla Teatrului din Reșița 
tinerețea pe care, desigur, și-o 
dorește.

Ar fi interesantă abordarea 
unor genuri cît mai diferite pen
tru satisfacerea gusturilor tot atît 
de diferite ale publicului — de 
la spectacolele coupee experi
mentale la vodevil și comedie 
clasică, de la drame psihologice 
la montajul literar-muzical. Por
nind de la aceste premise îm
binate cu dorința întregului co
lectiv — limitat ca număr, dar 
mare ca dăruire — de a păși ală
turi de succesele celor mai bune 
teatre din țară, așteptăm un nou 
turneu al Teatrului din Reșița, 
care să ne confirme așteptărue 
stîrnite de aceste spectacole.

LILIANA MOLDOVAN

AVENTURIERII
rulează la Feroviar (orele
8.15 — 15 în continuare ; 17,30 ;
20) ; Excelsior (orele 9,30;
11.45 : 14 ; 16,15 ; 18.45 ; 21) :
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45) ; Gloria (orele 
9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30) ; Modern (orele 9,30 ;
11.45 : 14 : 16.30 ; 19 ; 21,15).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la înfrățirea (orele 10 ;
15.30 ; 17 45 ; 20).

INIMA NEBUNA. NEBUNA DE 
LEGAT...

rulează la Buzești (orele 15,30;
18)

UN DOLAR GĂURIT
rulează Ia Dacia (orele 8 ;
16.30 ; 18,45 ; 21) : Progresul (o- 
rele 11,30 ; 15.30 : 18 : 20.30)

ALEGERE DE ASASINI
rulează la Bucegi (orele 9 ;
11.15 ' 13 30 ; 16 : 18.30 : 21). Au
rora (orele 8 30 ; 10.45 : 13 : 15; 
17.3C • 20) ; Tomis (orele 9 :
15.45 : 18.15).

OBSESIA
rulează la Unirea (orele 15.30: 
18).

CE NOAPTE. BĂIEȚI
rulează la Lira (orele 15.30 : 18) 

PASAREA TIMPURIE
rulează la Drumul Sării (orele

. 15 : 17.30 . 20)
EL DORADO

rulează la Ferentari (orele
15.30 : 18 : 20 30).

STUDIU DESPRE FEMEI
rulează la Giulești (orele 15,30;
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10,00 — Reportaj econo
mic.

17.30 — Pentru copii. Ex- 
Tera ’68

18,00 — Telecronica econo
mică.

18.30 — Curs de limba ger
mană — reluare lecția a 
2-a.

19,00 — Club XX — emi
siune pentru tineret. „Os
păț în tinda munților". 
Emisiune folclorică rea
lizată cu concursul tine
rilor amatori din județul 
Brașov.

19.30 — Telejurnalul de 
seară.

19.50 — Buletn meteorolo
gic. — Publicitate.

20,00 — Interpreți de mu
zică populară.

20,15 — Transfocator.
20,45 — Filmul documen
tar : „Orizont științific 
nr. 4“.

20,55 — „Guantanamera". 
Seară de muzică, dans și 
poezie cubaneză.

21,20 — Avanpremieră.
21,35 — Telecinemateca : 

„Hara Kiri" — producție 
a studiourilor japoneze.

23,25 — Telejurnalul de 
noapte.

I
I
I

I

Destin

SCULPTURILE
LUI PETRE JUCU

18 : 20.30) : Arta 'orele 9 ; 11.15; 
13 ; 15.45 ; 18,15).

FREDDY LOVEȘTE TU ÎNTÎ1 
rulează la Cotroceni (orele 
15 30 : 18 : 20.30).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Volga (orele 9 ; 
15,30; 18: 20.30); Miorița ;o- 

rele 9 ; 11.15 : 13 30 : 15.45 : 18.15;
20,45).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rulează la Moșilor (orele 15.30; 
18) ; Rahova (orele 15.30 ; 18).

ZOLTAN KARPATHY
rulează la Popular (orele 15.30; 
18 : 20.30).

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Munca (orele 15 ;
17.30 : 20).

JENIA, JENIC1KA ȘI K A TIU ȘA 
rulează la Flacăra (orele 15.30: 
18 . 20.30).

BOMBA DE LA ORA 10 ȘI 10 
rulează la Vitan (orele 15.30 ; 
18 : 20.15).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează la Floreasca (orele 9 ;
11,15 : 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30). 
Viitorul (orele 15.30 ; 18 ; 20.30).

DOUA BILETE LA MATINEU 
rulează la Pacea (orele : 15 45 ;
18 : 20.. 15)

ÎMPUȘCĂTURĂ
rulează la Cringași (orele: 
15 J0 : 18 ; 20 30).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Cosmos (orele 15.30 ;
18 : 20.30)

I (Urmare din pag. I)
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legr un om care are niște sensibi
lități față de valorile culturale 
și din moment ce are aceste sen
sibilități formate, are și posibi
litate de a le transmite. Perioada 
de instructaj vine în ajutorul 
transmiterii și traducerii în 
practică". Pe de altă parte, viața 
culturală este de neconceput 
fără participarea tuturor in
telectualilor. Problema aceasta 
se pune cu atît mai mult atunci 
cînd este vorba de cel care 
conduce o unitate culturală. „în 
primul rînd trebuie să-și atragă 
în jur niște specialiști bine pre
gătiți în domeniul muzicii, tea
trului, baletului etc., care să-4 
ajute în mod concret în realiza
rea programelor. Acolo unde au 
existat asemenea instructori 
pregătiți și pasionați de această 
muncă culturală de masă rezul
tatele au fost foarte bune. 
Iată un exemplu concret: An
samblul folcloric din Oradea, 
care cuprinde în rîndurile sale 
peste 100 de tineri, a prezentat 
cu un succes extraordinar spec
tacolul cu „Nunta de pe Crișuri". 
Formația de mandoline a cămi
nului cultural din Rona de Sus— 
Maramureș și o altă formație 
orchestrală din comuna Iris — 
Cluj au obținut premiul I pe 
țară. Aceste succese au fostrpo- 
sibile pentru că acolo au existat 
instructori pasionați care au

Printre exponatele de plas
tică prezentate de către 
membru cenaclului JLon An- 
dreescu" din Capitală se află 
și zece lucrări de sculptură 
aparțini nd profesorului de 
limba română Petru Jucu. 
Personalitatea acestui artist, 
destul de puțin cunoscut, a 
fost prezentată pînă acum in
tr-o singură ipostază și anu
me aceea de mare animator 
al artei sculpturale. Prima 
sa expoziție personală selec
tivă, care, deși mai puțin bo
gată în ceea ce privește nu
mărul lucrărilor, este însă 
destul de reprezentativă pen
tru edificarea și mai ales pen
tru conturarea unei autentice 
personalități artistice.

Am întîlnit o sculptură vi
guroasă, de mare densitate, 
plină de sensibilitate. Artistul 
realizează o sculptură de idei, 
cu o metaforă îndrăzneață.

Problematica creațiilor lui 
Petru Jucu este profund uma
nă. Fiecare lucrare reprezintă 
o ființă, definește o istorie a 
sufletului omenesc. Fără în
doială, rigurozitatea și pro
funzimea ideilor, ancorate a- 
dînc în realitate își au ex
plicația în bogatul filon 
popular care a constituit atît 
sursa de inspirație dar mai 
ales un mijloc de perfecțio
nare.

Prin prezenta expoziție per
sonală, profesorul de limba 
română Petru Jucu ni s-a re
levat ca un talent deosebit de 
viguros. 

ION MIHIȚ

știut să le dezvolte dragostea 
pentru cultură. (Mircea Neagu)

O profesie de rangul 
doi?

Există în prezent oameni care 
se pregătesc să devină activiști 
culturali ?

ACTIVISTUL
CULTURAL

„Cei mai mulți din cei care 
lucrează în cultura de masă sînt 
pregătiți pentru profesiune di
dactica care, din diferite mo- 

Cine-mi va spune

tlve, au ales profesiunea de ac
tivist cultural. Oare fiindcă 
această profesiune e ușoară și 
poate fi făcută de oricine ? Ca
tegoric, nu 1 în Franța, de pildă, 
s-a instituit printr-o lege de 
stat (1964) o diplomă de stat de 
consilier de educație populară. 
Această diplomă are două grade 
și se obține în urma unor acti
vități destul de serioase dînd 
dreptul celui care o posedă să 
fie director de casă de cultură 
sau de cămin cultural, sau să 
practice profesia de educator, de 

formator al cadrelor din acest 
domeniu. E interesant că fran
cezii nu pun bază pe studiile a- 
testate prin diplome atunci cînd 
îi aleg, ci pun accent pe calitățile 
umane. Ii trec printr-o rețea 
foarte strînsă de examene, ast
fel încît comisia, foarte com
plexă, să poată constata dacă cel 
care urmează să fie activist cul
tural are vocație pentru aseme
nea meserie. în general aceste 
examene comportă discuții pe 
probleme de literatură, artă, cul
tură în general, pe probleme de 
teoria educației populare și pe 
probleme practice. Cunoașterea 
unei limbi străine este indispen
sabilă. Și în alte țări există insti
tuții care pregătesc cadre pen
tru acest domeniu. '

Un sistem de recunoaș 
tere obiectivă a 

activistului

Avîrîd în vedere extensiunea 
foarte mare pe care a luat-o 
și la noi sistemul instituțional 
al culturii de masă, care cu
prinde cîteva zeci de mii de 
oameni, sînt de părere că la o 
rezolvare temeinică a situației 
se poate ajunge numai în cazul 
în care noi am a’vea o sursă 
proprie de pregătire a cadrelor. 
(Emil Iordăchescu).

în țara noastră s-au făcut 
unele încercări în acest sens 
prin înființarea școlii medii- 
tehnice de activiști culturali cu 
secția biblioteconomie, cu o sec
ție pentru directorii de cămine 
culturale. Dar o dată cu desfiin
țarea tuturor școlilor" medii 
tehnice s-au desființat și acestea. 
Ulterior, ia București s-a creat 
o școală tehnică de activiști 
culturali care primea absolvenți 
de liceu. Pe lingă cunoștințele 
de cultură generală se predau 
și cele de specialitate. Dar, cum 

aceste școli n-au dat 
De ce ? ..Pentru că — 

spunea tovarășul Florian Bane 
— acțiunile acestea de califi
care a cadrelor, de organizare a 
unor instituții speciale n-au 
avut la bază clar cum anume 
trebuie să arate un activist cul
tural, ce anume trebuie să cu
noască în mod deosebit acesta, 
cu alte cuvinte care trebuie să 
fie profilul său. în condițiile so
cietății modeme, cind crește 
ponderea activității culturale în 
viața oamenilor, problema 
aceasta este de mare actualitate. 
Congresele de sociologie, de 
pedagogie legate de timpul liber 
al oamenilor atestă tot mal mult 
preocuparea pentru acest lucru. 
Toate încercările de pînă acum 
pentru formarea unor cadre de 
specialiști în domeniul condu
cerii vieții cultural-artistice 
n-au dat rezultatele scontate.

Problema cadrelor rămîne o 
preocupare esențială de bază a 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă. S-a studiat expe
riența altor țări socialiste 
(U.R.S.S., Cehoslovacia, Unga
ria), a unor țări capitaliste 
avansate care au realizat foarte 
importante lucruri în domeniul 
pregătirii cadrelor pentru cul
tura de masă. Se pare că se 
conturează ideea activistului cul
tural de profesie, deci a activis
tului salariat, ca un om care, 
așa cum se spunea, să aibă cu
noștințele necesare pentru ca să

poată fi sensibil la valorile ar
tistice. Crearea unei școli spe
ciale pentru pregătirea cadrelor 
nu se poate realiza decît în 
măsura în care profesiunea de 
activist cultural este o profe
siune în mod obiectiv, adică în 
momentul în care acestor oa
meni li se acordă un sistem de 
remunerație pe bază de vechime, 
de experiență, de rezultate în 
muncă, în momentul în care 
activistul cultural nu va fi la 
discreția oricui". Corelată cu 
pregătirea este și problema per-

fecționării. Dar pentru aceasta 
activistul cultural trebuie coin
teresat, legat de muncă, legat 
de instituția culturală respec
tivă. Dar cum se poate realiza 
acest lucru cînd există același 
sistem de salarizare pentru o 
muncă desfășurată calitativ deo
sebit de la un activist la altul, 
și pentru o vechime mai mare 
sau mai mică ? Nici măcar nu 
există posibilitatea premierii 
unor oameni care se zbat și 
muncesc cu toată inima. „Sînt 
case de cultură de care se îngri
jește comitetul U.T.C. dar sala
riul e plătit de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă. Astfel 
stînd lucrurile comitetul UTC 
nu poate și nu are nici o posi
bilitate de stimulare. (N. Gîr- 
cog). Directorii căminelor cultu
rale, în măsura în care au fost 
cadre calificate, au privit cu 
un ochi spre învățămînt și cu 
celălalt spre cultura de masă. 
Așa se explică marea fluctuație 
a acestor oameni. La un sondaj 
efectuat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă s-a con
statat să într-un timp scurt, în 
decurs de cîțiva ani s-au schim
bat mulți directori de casă de 
cultură iar directorii de cămine 
culturale aveau o vechime de 
cel mult trei ani. Lipsa de con
tinuitate - - • •
frînt și 
celorlalți 
a dus la 
culturale _....... _
ia aceasta și faptul că mulți din
tre directorii de cămine sînt din
tre cei care nu au altă meserie. 
S-a creat impresia că această 
activitate este o meserie pasage
ră, care poate fi făcută între 
timp pînă reușești la facultate, 
sau pînă găsești ceva mai bun, 
sau o completare la jumătatea de 
normă pe care o are cineva la 
școala djn comună ca suplinitor. 
A fi director de cămin cultu
ral a convenit de minune ca
drelor didactice în momentul în 
care s-a legiferat sistemul de 
jumătate de normă. Pe lîngă 
salariul lor primesc cîteva sute 
de lei în plus. Activitatea prin
cipali o desfășoară la scoală, 
cealaltă fiind făcută superficial.

și de interes s-a rfcs- 
asupra contribuției 

intelectuali. Acest fapt 
o depreciere a muncii 
de masă. A contribuit

„Intrușii' sînt priviți 
cu ostilitate

Tendința unor oameni de a 
Ieși din formulele obișnuite a 
întîmpinat deseori rezistențe 
puternice, mai ales din partea 
organelor locale sau a celorlalți 
intelectuali, cu deosebire unele 
cadre didactice, care ajunse la 
țară, sînt lipsite de interes pen
tru ceea ce se petrece în sat. 
în aceste cazuri, eforturile 
unora de a înnoi munca cul
turală sînt privite cu ostilitate 
izvorîtă din invidie, din teama 
de diferențiere etc. Există în 
unele locuri mentalitatea că un 
asemenea 
atmosfera 
te, acesta 
trus".

Tovarășul Stelian Filip relata 
cazul unui învățător care a con
dus multă vreme cu pasiune un 
cămin cultural, cu activitate bo
gată, cîștigînds încrederea săte
nilor. Nu numai că nu a fost 
încurajat de ceilalți intelectuali, 
ba mai mult deseori era „pîrît*  
de cadrele didactice din co
mună că a părăsit școala cu 
cinci minute mai devreme ca să 
deschidă căminul cultural pen
tru repetiții sau alte activități.

om entuziast strică 
călduță în care, fireș- 
e considerat un „ln-

Alteori, indicațiile date primeau 
această replică : „cum să fac așa 
cym spuneți dumneavoastră, 
cînd eu rămîn aici cu dînșil 
(organele locale) și dumnea
voastră plecați ?“. S-a ajuns ast
fel la o dependență incomodă a 
activistului cultural, ceea ce a 
generat formalism și proastă 
calitate. Obligativitatea de a 
prezenta în concurs toate for
mațiile, sau de a aduce pe 
scenă .o formație insuficient 
pregătită numai pentru că a ve
nit cineva să țină o conferință 
și trebuie neapărat și program
— creează drum liber improviza
țiilor nereușite și, mai grav, în
depărtează oamenii de căminul 
cultural. „Acolo unde nu există 
muncă artistică, unde nu sînt 
formații artistice bine organi
zate cu repertoriu nou, nu există 
activitate cultural-educativă de 
masă" (Radu Victor).

Asemenea fapte au un efect 
negativ asupra muncii culturale 
de masă, duc în cele din urmă 
la discreditarea ei, fiind so
cotită un domeniu mai puțin 
important de care nu te ocupi 
decît atunci cînd nu ai altceva 
de făcut sau atunci cînd îți 
aduce un plus la salariu. A- 
ceastă -mentalitate este alimen
tată și de faptul că munca cul
turală de masă nu este o pro
fesiune bine reglementată și 
egală, de pildă, ca cea a ca
drelor din învățămînt. Ce tre
buie făcut pentru realizarea 
acestui deziderat ?

„Propunem": Tovarășul Emil 
Iordăchescu — este de părere 
că o rezolvare temeinică a si
tuației se poate face numai in 
cazul în care noi am avea o 
sursă proprie de*  pregătire a 
cadrelor. Aceste cadre să fie re
crutate la terminarea școlii ge
nerale și să fie pregătite de că
tre oameni specializați într-un 
institut specializat, conform 
unei programe alcătuite pe spe- 

. cialități și care să cuprindă atîl 
activități teoretice cît și stagii 
practice. E necesar și util să se 
introducă sistemul acordării de 
grade în așa fel încît cei care 
lucrează în acest domeniu să 
aibă perspectiva meseriei."

în prezent obiectul activită
ții culturale de masă, ca disci
plină, se predă numai la insti
tutele pedagogice. Cu acordul 
Ministerului învățămîntului ar 
fi potrivit — au fost de părere 
participanții la ancheta noastră
— să se introducă în programa 
acestor institute acțiuni spe
ciale pentru pregătirea directo
rilor de case de cultură și că
mine culturale. Ceea ce există 
(10—11 teme), reprezintă „a 
cincea roată la căruță". Dar nu 
numai cadrele didactice contri
buie la această muncă, ci în
treaga intelectualitate. Ar fi ne
cesar să se formeze, măcar pe 
lîngă institutele de 'artă tea
trală, Conservator și Arte plas
tice, secții, catedre care să asi
gure pe absolvent cu cunoștințe 
necesare pentru a putea difuza 
ceea ce el a învățat. Ministerul 
învățămîntului și Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă tre
buie să studieze mai temeinic 
problema aceasta a generaliză
rii unui obiect de studiu profi
lat pe facultăți și pentru activi
tatea culturală de masă.

Funcționează pe lîngă Comi
tetul de Stat un centru de pre
gătire a cadrelor, dar aceasta 
are mai mult un caracter or
ganizatoric, administrativ, nu e 
încadrat cu specialiști pe pro
bleme. Recrutarea atentă a oa
menilor de către casele de crea
ție pentru pregătirea unor ca
dre obștești în domeniul activi
tății artistice de amatori, repar
tizarea lor pe secții potrivit în
clinațiilor pe care le au și nu 
la întîmplare, precum și înca
drarea ținînd seama, și de do
rințele lor, ar duce la o mai 
mare stabilitate a acestor cadre 
în mișcarea de amatori. Nu tre
buie să pierdem din vedere per
fecționarea activiștilor pe care 
îi avem. în acest sens un rol 
însemnat îl au casele de cul
tură. în prezent, prin organi
zarea comitetelor județene de 
cultură și artă un număr de 
case de cultură se ocupă de în
drumarea căminelor culturale, 
coordonează activitatea de pre
gătire a cadrelor pe teritoriul 
respectiv. în același timp casa 
de cultură trebuie să fie un 
model de activitate pentru toate 
căminele, un laborator al cerce
tării. Ea trebuie să aibă un 
studio al artistului amator, să 
învețe pe Instructorii de la sate, 
să organizeze dezbateri pe pro
bleme de propagandă. Stabili
tatea activistului cultural de lo
cul în care își desfășoară activi
tatea nu se reduce la aspectul 
administrativ. „Un activist cul
tural în munca de masă nu 
poate ajunge să aibă o activi
tate lăudabilă, nici numai cu 
pasiune, nici numai cu devota
ment și cu alte virtuți, cl prin 
cunoașterea oamenilor și prin 
legăturile multiple care se 
creează în timp între el șî oa
meni" (conf. prof. dr. Radu 
Stoichită). Activistul cultural 
trebuie să cunoască tradiția 
culturală a zonei respective, 
(M. Neagu).

UN HAIDUC ÎN SECOLUL XX?(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon o urmărit de 
Jandarmi rurali, de polițiști și agenți secreți veniți tocmai de la 
București. Paralel cu toți aceștia — însă evident cu alt scop — 
își continuă cercetările și reporterul pe care „Dimineața" l-a 
trimis pe urmele haiducului : N D Cocea După îndelungi 
căutări, reporterul a izbutit ! Totuși, mulți pun la îndoială au
tenticitatea interviului. Care-i adevărul? El va ieși la lumină, 
căci Pantelimon a fost capturat...

Patrula dueîndu-se după instrucțiunile subsemnatului a con
trolat toate locurile ascunse umblînd în cea mai mare precau- 
țiune, mergînd răspîndiți ca niște cercetași; în calea soldatu
lui Vieru Theodor a fost o colibă pe care trebuia s-o cerceteze, 
ceea ce a și făcut, mergînd încet în fața colibei cu arma gata, 
a zărit pe • cineva, era banditul care stătea cu spinarea la foc 
și arma alături, însă nu dormea. Caporalul Teodorescu Nieulai 
era în apropierea soldatului Vieru*  Theodor și s-a îndreptat și 
el spre aceea colibă. Cînd soldatul Vieru Theodor l-a somat
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puternic cu : „Mîinile sus", banditul a făcut o mișcare să pună 
mina pe armă. Caporalul Teodorescu Neculai care se afla acum 
acolo a și tras un foc de armă in foc, alături de banditul că
ruia i-au sărit tăciunii în față și intimidîndu-se a ridicat mîinile 
în sus zicind : „Nu mai trageți, mă predau"... în acel timp s-a 
adunat întreaga patrulă de 4 soldați (oameni), au înconjurat co
liba, i-au făcut percheziție, l-au legat și adus la pichetul Crucea. 
Prinderea banditului a avut loc la orele 11 noaptea, sosirea la 
pichet cu bahditjil la orele 2 noaptea.

Alt mandat de arestare (semnat : jude-instructor J. A. Floareș) 
și vigilență sporită : însuși polițaiul Fălticenilor — Crețu — îl 
însoțește pe Pantelimon într-o trăsură de piață, la arestul pre
ventiv, unde vine să asiste la încarcerare, la punerea fiarelor, 
acelaș jude-instructor J. A. Floareș.

Pantelimon e din nou în lanțuri. Fentru cît timp ? Mai mult 
chiar : unele tribunale revendică cinstea de a-1 judeca.

1914
PROCESUL (AL H-LEA)

E sfirșit de iarnă 148) cînd Pantelimon dă din nou ochii cu 
Victor V. Iamandi, judecătorul de instrucție al Tribunalului din 
Piatra Neamț, la care e adus direct de la gară. De față la o re- 
întîlnire e și fostul polițai Petru Coroiu (supranumit, în urmă cu 
doi, „generalisimii" Coroiu fiindcă fusese numit — provocînd 
violente controverse între diferite foruri — mai marele tuturor 
operațiunilor care aveau drept scop prinderea lui Pantelimon în 
1911) ; acum e directorul arestului preventiv (ceea ce înseamnă 
că a avut de pătimit din cauza lui Pantelimon fiind deci schim
bat după vestita evadare — n.a.)

—. Uite. Todirică. zice Victor V. Iamandi, cine-o să te păzeaacă 
acum. .

— Iți spun drept, coane, nu m-am așteptat ca tocmai dum
neata să mă păzești pe mine.

Dus apoi la arestul preventiv, e închis în fosta lui celulă, bine 
înțeleg renovată. Dar Pantelimon se dovedește liniștit și hotă- 
rît, deși e din nou cu lanțuri la mîini și la picioare.

29 mai 1914. Se deschide, la Piatra Neamț, procesul lui Pan
telimon. Motivul evadării (după propria-i declarație făcută la 
interogatoriul public) : răul tratament celular, pe care nu-I mai 
putea suporta. Curtea, conextînd procesele — primul pentru 
fapte „omise" la vechea judecată, al doilea pentru fapte produse 
în intervalul dintre data evadării și cea de-a doua capturare, 
stabilește un nou tratament de judecată, îijtr-o sesiune extraor
dinară.
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PRIMA ZI
7 octombrie 1914. Sesiunea extraordinară *").  Ora 12,30. Des

chiderea ședinței, in sala teatrului din Piatra Neamț (intrarea 
numai pe bază de bilete). Foarte numeros public feminin.

La apelul care se face este constatată absența :
• părții civile, adică a tuturor acelora pe care Pentelimon 

i-ar fi atacat, in permanenta sa fugă prin pădurilb sl munții 
Neamțului — cînd era bănuit; nici unul n-o venit să-și for
muleze pretențiile;

• toti martorii apărării;
• toti martorii acuzării. „ ,
Acuzarea și apărarea cad de acord : renunță — și unii, și

alții — la martori. Procesul nu se mai amină.
PANTELIMON “•) Am tinut eă fiu eu in capul tovarășilor 

mei, cari ar fi putut într-un moment nesăbuit să comită acte 
sîngeroase... La stîna lui Nicolae Gheorgheieș ■•■), n-am jefuit 
pe nimeni și m-am dat drept poteraș tocmai ca să fiu pus la 
adăpost de a fi atacat și să nu atac la rindul meu.

PREȘEDINTELE CURȚII: Dar binoclul de la Alexe de ce 
l-ai furat ? La ce-țl putea servi tie ?

PANTELIMON : Ca să văd mai departe, domnule prezinte, 
atunci cînd mă urmăreau poterașii.

Rîsete în sală. Ora 15. Ședința se suspendă (pentru 15 minute). 
Ora 15,45. Ședința se redeschide. Depoziția lui Pantelimon con
tinuă cu descrierea ultimului fapt : atacarea diligentei care 
efectua cursa Broșteni-Fălticeni.

PREȘEDINTELE CURȚII : Așadar, dumneata Iți tăcuseși o 
sistemă din a percheziționa buzunarele trecătorilor ?

PANTELIMON : Mă iertați, domnule președinte, dar niciodată, 
de cînd rătăcesc prin codrii, n-am buzunărit pe cineva. Nu 
făceam decît să opresc pe trecători atunci cind foamea mă 
răzbea și să cer cîțiva gologani, ca să am ce minca.

PREȘEDINTELE CURȚII: De ce al evadat din areetul dela 
Neamț și a cita evadare era asta ?

PANTELIMON : Prima evadare a fost după condamnarea la 
6 ani de tribunalul din Putna, cînd am fost transportat la 
Doftana. îngrozit de cîte văzusem timp de un an de zile, cît 
am stat acolo, am evadat cu riscul oricărei întimplări. La Piatra 
Neamț cind am fost închis anul trecut șl mi-am adus aminte 
de viata de la Doftana, m-am hotărît să evadez și am evadat 
pentru a doua oară.

UN JURAT : Aveai obiceiul să bei ’
PANTELIMON : N-am băut niciodată, în viata mea. în așa 

fel, ca să-mi pierd mințile.
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Ora 17. Președintele Curții ascultă deipozițiile celorlalți cinci 
inculpați.

Ora 18. Prima zi a dezbaterilor se termină. Afară, îmbul
zeală : oamenii vor să-1 vadă cît mai de-aproape pe Pantelimon. 
Haiducul e dus acum într-un „cerc viu" de jandarmi — cu 
armele întinse — însă nu mai are lanțuri nici la mîini, nici la 
picioare.

ZIUA A II-A <”) 
ACUZAREA ARE CUVlNTUL I

Ora 16,30.
PROCUROR P. PAVELEANU: Pantelimon nu este un erou, 

așa cum l-au arătat unii, și nici un persecutat al soartei. El 
este un simplu tîlhar, care caută să se îmbogățească IM) aținînd 
calea trecătorilor și buzunărindu-i pe toți acei cari îi ies în 
drum. Incidentul ridicat de apărare în chestiunea autorității 
lucrului judecat, nu urmărește decît crearea unej atmosfere 
favorabile lui Pantelimon.

25 februarie 1914 data la care este adus de la Fălticeni 
sub o puternică escortă la Piatra Neamț.

lt9 Proiectată să dureze trei zile : 7—9 octombrie 1914.
“•) Reporterul prezent în sală notează prompt: „într-o liniște 

desăvîrșită, publicul din sală ascultă depoziția lui Pantelimon 
care, cu caracteristica țăranului moldovean, știe să dea o nuanță 
— cînd de tristețe, cînd de umor, povestirilor ce face. Pantelimon 
narează faptele cu o previziune uimitoare și nu neagă pe acelea 
pe cari le-a comis, dar respinge cu hotirîre pe acelea cari i se 
pun în spinare degeaba. Arată, in special, că niciuna dintre 
faptele săvîrșite de el n-au fost însoțite de violență ri așa 
explică prezența sa în capul grupului pe cure l-a condus după 
evadarea din arestul din Piatrau, („Dim." 9 oct. 1914).

Ul) Același reporter precizează: a adresat — evident — 
această explicație, juraților.

*»«) 8 octombrie 1914.
Ul) Amintiți-vă de acei 50 de bani găsiți in chimirul lui uitat, 

în fugă, în coliba din pădurea aflată între Crăcăoani și Hangu.
Expunerea șeacă a faptelor, pigmentată cu „dovezile" adu

nate — pentru fiecare caz în parte — în perioada inetrucțlei.
Expunerea se încheie cu un apel adresat juraților: să țină 

seama și de cele incluse în cea ae-a doua deciziune a Camerll 
de punere sub acuzare, privind faptele săvîrșite de acuzat după 
evadare18*).

1M) Cu toate acestea: „Întreaga atmosferă a silii se desem
nează tot mai favorabilă lui Pantelimon “ („Dim." 10 oct. 1914).
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TREI ANI DE LA CQNGRESUL AL IX-LEA AL P. C. R.

„Un eveniment de o deosebită însemnătate în viața partidului și a țării noastre l-a 
constituit Congresul al IX-lea care a elaborat un vast program de construcție economică și 
socială a României, a pus în fața întregului popor obiective de mare însemnătate pentru 
progresul multilateral al patriei noastre socialiste, a inaugurat o nouă etapă în viața 
poporului român".

NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

anilor 1966 și 1967, un ritm 
mediu de creștere de 12,3 la 
sută, superior celui prevăzut. 
Dezvoltarea potențialului eco
nomic al țării este ilustrată, 
între altele, și de faptul că 
numai sporul de producție rea
lizat în 1967 este, față, de 1965, 
de peste 2,5 ori mai mare decît 
întreaga producție industrială 
a țării din 1938. Creșterea pro
ductivității muncii în primii 
doi ani ai cincinalului a înre
gistrat un ritm mediu anual 
de 9,3 la sută. Reducerea chel
tuielilor materiale de produc
ție și a prețului de cost, rea
lizarea de economii peste plan 
au sporit eficiența activității 
economice, fapt ce se oglin
dește în depășirea cu peste trei 
miliarde de lei a volumului 
beneficiilor planificate pentru 
anul 1967.

Primii ani ai cincinalului au 
marcat creșterea însemnată și 
a producției agricole globale. 
Ritmul înregistrat se ridică 
la 7,1 la sută. Recoltele de ce
reale obținute în această pe
rioadă sînt printre cele mai 
mari din istoria țării. Efortu
rile țărănimii se concretizează 
și în rezultatele însemnate care 
au fost obținute în sectorul 
zootehnic, la producția de 
carne, lapte, lînă, ouă etc.

înființarea Uniunilor Coope
ratiste a creat cadrul unor dez
voltări intensive și multilate
rale a agriculturii și a permis 
o integrare mai organică a în
tregului sector agricol în sis
temul economiei noastre națio
nale. Noua formă de organizare 
asigură o mai largă și mai efi- 
cientă participare a maselor ță- 

■țrXrănimii la întreaga activitate 
de conducere a agriculturii, 
precum și a întregii vieți so
ciale a țarii.

Volumul de investiții reali
zat s-a concretizat în cele 
peste 400 de 'capacități și 
obiective industriale ca're au 
fost date în folosință în pri
mii doi ani ai cincinalului, din 
cele 750 prevăzute în directi
vele Congresului. Hidrocen
trala de pe Argeș, Uzina 
de aluminiu de la Slatina, 
Fabrica de îngrășăminte chi
mice de la Turnu Măgurele, 
Combinatul siderurgic de la 
Galați, ia care se'adaugă con
strucția sistemului hidroener
getic și de navigație de la 
Porțile de Fier, Uzina de auto
turisme de la Pitești și alte 
mari obiective industriale ce 
vor intra în funcțiune, măsu
rile luate pentru asigurarea 
sistemului de irigație a agri- 

U culturii ilustrează vitalitatea 
economiei românești, consec
vența cu care partidul urmează 
calea industrializării socialiste 
a țării și a dezvoltării inten
sive a agriculturii, hotărîrea 
cu care clasa muncitoare, ță
rănimea cooperatistă și inte
lectualitatea înfăptuiesc sarci
nile trasate de partid.

Succesele obținute s-au fina
lizat în creșterea venitului 
național în 1966 și 1967 
tr-un ritm mediu anual 
8,7 la sută, cît și în măsurile 
luate pentru ridicarea nivelu
lui de trai al poporului, spori
rea veniturilor populației de 
la orașe și sate, dezvoltarea 
științei, culturii și artei. In 
1967, salariul real a fost de 
2,5 • ori mai mare decît în 
1950, în condițiile în care nu
mărul total al salariaților a 
crescut de 2.2 ori. Veniturile 
reale ale țărănimii au crescut 
în același interval de timp de 
aproape trei ori. 
trebuie adăugat faptul că în 
1968 volumul 
social-culturale finanțate de la 
buget se ridică la 30,6 miliar
de lei, ceea ce reprezintă în 
medie 1565 lei pe locuitor.

O mare parte din fondurile 
alocate de stat pentru dezvol
tarea vieții social-culturale re
vine pregătirii și formării ti
neretului patriei noastre. In- 
vățămîntul de toate gradele 
este complet gratuit: 60 la 
sută din cei peste 136 000 de 
studenți, precum și un număr 
foarte mare de elevi, bene
ficiază de burse din partea 
statului, cămine și cantine : 
elevii școlilor profesionale au 
întreținere gratuită. Statul 
cheltuiește anual pentru fie
care student peste 12 000 lei 
și peste 6000 pentru fiecare 
elev.

Pentru asigurarea ocrotirii 
sănătății poporului‘ statul chel
tuiește 5,9 miliarde lei, aloca
țiile de stat pentru copii se 
ridică la 3,4 miliarde lei, iar 
finanțarea activității culturale 
la 850 milioane lei.

Dezvoltarea și întărirea în
tregii vieți social-politice, a 
țării se exprimă și prin rela
țiile și legăturile ce le întreți
ne și le dezvoltă cu cele peste 
100 de state. Politica externă 
a României și-a cîștigat în 
ultimii ani un imens prestigiu 
pe arena internațională. Ea 
s-a impus tot mai mult prin 
caracterul său profund realist, 
de luptă consecventă și neabă
tută . împotriva imperialismu
lui, de sprijin și ajutor față 
de țările slab dezvoltate, față 
de cele care luptă împotriva 
sistemului colonial și de elibe
rare de sub jugul capitalismu
lui american.

Elementul fundamental al 
politicii externe a României, 
așa cum s-a clarificat în dezba

terile Congresului al IX-lea al 
P.C.R., ca și în documentele 
ulterioare ale partidului, îl re
prezintă prietenia frățească și 
colaborarea multilaterală cu 
țările sistemului mondial so
cialist. Solidaritatea statului 
nostru cu toate țările socialiste 
se bazează pe comunitatea o- 
rînduirii sociale, edificată, de 
popoarele care au înlăturat 
domnia exploatării omului de 
către om și au făurit o viață 
nouă, concepută în baza ideo
logiei marxist-leniniste, a uni
tății țelurilor și aspirațiilor lor 
către deplina egalitate și echi
tate socială, în lupta lor co
mună împotriva imperialismu
lui și reacțiunii. pentru trium
ful păcii și socialismului.

Pe baza directivelor trasate 
de partid, statul nostru socia
list concepe și dezvoltă rela
țiile sale cu celelalte state ca
pitaliste ca relații de un tip 
calitativ nou, relații care nu 
au precedat în istoria mondia
lă. Activitatea economică, so
cială, politică și cultural-știin- 
țifică, desfășurată de țara 
noastră în cadrul sistemului

izvorăște din superioritatea 
proprietății socialiste asupra 
mijloacelor de producție care 
permite să se pună în slujba 
poporului întregul potențial 
material și spiritual al țării 
și să se desfășoare coordonat 
și eficient activitatea de pro
pășire a acestuia și ea se ba
zează pe aplicarea creatoare a 
principiilor generale ale învă
țăturii marxist-leniniste la con
dițiile țării noastre.

în primul rînd, este vorba 
de faptul că partidul a în
țeles și respectat adevărul 
fundamental, izvorî t din prac
tica construirii socialismului, 
că generalul exprimă legile 
sociale obiective, dar el nu 
poate reflecta multitudinea 
aspectelor și diversitatea par
ticularităților concrete ale fie
cărei țări în parte. Teoria ge
nerală a construirii socialis
mului izvorăște, trăiește și se 
dezvoltă în, prin și din con
struirea concretă a socialismu
lui în fiecare țară, luată în 
totalitatea particularităților ei 
istorice, naționale și de tra
diții, a trăsăturilor psihologi-
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mondial al socialismului, se 
întemeiază pe respectarea și 
promovarea neabătută a prin
cipiilor suveranității și inde-r 
pendenței naționale, a egalită
ții în drepturi, neamestecului 
în treburile interne ale altor 
state, al avantajului reciproc. 
Susținerea și dezvoltarea unor 
astfel de principii izvorăsc în 
concepția partidului nostru 
din aceea câ de soarta și des
tinele poporului răspund cla
sa muncitoare din țara res
pectivă, partidul ei marxist- 
leninist Procesul de perfecțio
nare a societății socialiste este 
și trebuie să fie opera clasei 
muncitoare, a țărănimii și in
telectualității din țara respec
tivă. organizate și conduse de 
partidul lor comunist

Garanția câ programul tra
sat de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân va fi nu numai îndepli
nit, dar și depășit est? dată 
atît de rezultatele obținute 
pînă acum, cît și de măsurile 
luate de Conferința Națională 
a partidului și de Plenarele 
Comitetului Central al Parti
dului din anul acesta, cu pri
vire la îmbunătățirea și per
fecționarea conducerii șf pla
nificării economiei naționale, 
a întregii vieți sociale și pu
nerea în valoare a capacități
lor creatoare ale fiecărui om 
al muncii. în elaborarea lor 
partidul a pornit de la stu
dierea și cunoașterea temei
nică a realităților din etapa 
actuală pe care o parcurse 
poporul. EI se bazează pe un 
plan general care permite asi
gurarea conducerii centrale 
de partid și de stat și o largă 
autonomie și libertate de ac
țiune în scopul întăririi socie
tății, a organelor locale, a in
stituțiilor și întreprinderilor, 
a maselor populare. îmbina
rea conducerii centrale cu 
participarea și desfășurarea 
nestingherită a activității cla
sei muncitoare, a țărănimii 
cooperatiste și a intelec
tualității este expresia ma
turității politice a partidu
lui, a creșterii rolului său în 
viața socială și de stat, este 
expresia strînsei sale legături 
cu poporul, ale cărui interese 
le exprimă și le slujește cu 
fidelitate și dăruire de sine.

Sarcinile trasate de Confe
rința Națională cu privire la 
înnoirea și perfecționarea con
tinuă a metodelor de condu
cere și planificare a econo
miei, a formelor organizatori
ce în viața economică și so
cială, îmbunătățirea organiză
rii administrativ-teritoriale 
demonstrează capacitatea 
partidului nostru de a lua mă
surile cele mai potrivite și de 
a adopta soluțiile care să co
respundă în modul cel mai 
judicios posibil problemelor 
complexe ale dezvoltării so
ciale, de a înlătura lipsurile 
și neajunsurile care s-au ma
nifestat și de a dezvălui și 
folosi resursele de progres de 
care dispune orînduirea socia
lă socialistă. Valoarea lor

ce, culturale, științifice și de 
caracter ale poporului respec
tiv. Comuniștii români au 
pornit de la ideea că succesul 
construirii socialismului de
pinde în mod hotărîtor de 
studierea, cunoașterea și folo
sirea resurselor lor interne 
materiale și umane, de luarea 
în considerație a împrejură
rilor concrete în care ei își 
desfășoară activitatea de con
struire a vieții socialiste și de 
respectarea particularităților 
patriei și poporului nostru. 
„Noi considerăm — spunea 
tovarășul Nicoiae Ceausescu, 
cu prilejul vizitei conducăto
rilor de partid și de stat în 
județul Galați — că este de 
datoria și răspunderea fiecă
rui popor, a fiecărui partid 
să-și organizeze viața internă 
corespunzător condițiilor con
crete și aspirațiilor lor; ni
meni nu poate ridica preten
ția că este deținătorul adevă
rului universal sau al unei a- 
numite metode universale in 
construcția socialismului, si că 
cine nu le respectă se abate 
de la socialism. Numai res
pectarea dreptului fiecărui 
partid, fiecărui ponor de a e- 
difica .socialismul corespunză
tor condițiilor concrete in care 
își desfășoară activitatea ajută 
cauzei socialismului, unității 
țărilor socialiste*".

în al doilea rînd. comuniș
tii români au pornit de la 
necesitatea împletirii interese-' 
lor particulare al oamenilor 
muncii, aspirațiile lor milena
re spre bunăstare și fericire 
cu interesele generale ale so
cietății socialiste. Pe acest te
mei. partidul și statul au luat 
măsuri importante de dezvol
tare a proprietății socialiste 
— de stat și cooperatiste — și 
a celei personale. Acest lucru 
se realizează prin dezvoltarea 
concordantă a forțelor și rela
țiilor de producție socialiste de 
la orașe și sate și repartiția so
cialistă după cantitatea și ca
litatea muncii depuse de fie
care membru al societății. Mă
surile preconizate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 19 iunie 1968 
și discutate și adoptate de Ma
rea Adunare Națională privind 
respectarea mai fermă a prin
cipiilor socialiste de retribuire, 
perfecționare a sistemului de 
salarizare etc sînt de natură să 
elimine diferențele mari între 
veniturile unor categorii de sa- 
lariați și să stimuleze activita
tea teoretică și practică crea
toare a acestora.

Dezvoltarea și consolidarea 
continuă a construcției socia
lismului în România este ope
ra întregului partid și popor, 
emulație a gîndirii, înțelepciu
nii și acțiunii tuturor celbr ce 
muncesc. în scopul asigurării 
înaintării patriei noastre so
cialiste pe calea progresului 
social, partidul a pornit și de 
la necesitatea asigurării dez
voltării forței de muncă cu o 
înaltă calificare. El a unit ex
periența dobîndită ' de po
porul nostru cu elanul și vi
goarea noilor contingente de

țineri muncitori, tehnicieni și 
ingineri, cercetători, oameni 
de știință și cultură ; promo
vează conștient lupta dintre 
vechi și nou — lege universa
lă a dezvoltării.

Atenția pe care o acor
dă partidul nostru victoriei 
noului asupra vechiului se în
temeiază pe ideea caracterului 
ireversibil al dezvoltării socie
tății socialiste. El pornește 
'de la faptul că atîta timp cît 
puterea politică și economică 
se află în mîinile clasei mun
citoare, cît timp clasa munci
toare își exercită rolul său 
conducător, socialismul, ori 
cîte greutăți ar avea de învins 
In lupta dintre nou și vechi, 
nu este și nu poate fi în peri
col. Teama celor pentru care 
lupta dintre vechi și nou în 
cadrul socialismului ar putea 
slăbi forța acestuia izvorăște 
din atitudinea lor dogmatică 
față de învățătura marxist- 
leninistă și din incapacitatea 
de a studia, cerceta și înțelege 
că întreaga orînduire socială și 
de stat a socialismului trebuie 
să se adapteze schimbărilor 
care intervin în baza economi
că, în structura socială, în 
dezvoltarea conștiinței sociale 
a membrilor societății.

Adevărata democrație so
cială și politică a socialismu
lui se întemeiază, în concepția 
partidului nostru, pe înfăp
tuirea unei profunde democra
ții economice, a stabilirii și 
dezvoltării unor relații cu a- 
devărat socialiste, de deplină 
egalitate și echitate socială, 
menite să asigure întărirea 
unității poporului în jurul 
partidului. Dreptatea și e- 
galitatea socială deplină pen
tru toți membrii societății 
reprezintă idealul social-po
litic și scopul activității par
tidului nostru. Ansamblul ce 
măsuri stabilite, pe linia trasa
tă de Congresul al IX-lea. de 
Conferința Națională a parti
dului și de Plenara Comitetu
lui Central din 22—25 aprilie 
duce în mod substanțial la dez
voltarea, perfecționarea și îm
bunătățirea raportului dintre 
individ si societate și la adân
cirea democrației socialiste. 
Generația tînără a țării, ase
meni întregului popor, a fost 
aclîhc impresionată de actul 
de profund umanism înfăptuit 
de Plenara din aprilie a.c. 
prin adoptarea hotărîrii în le
gătură cu reabilitarea unor 
activiști ai P.C.R., hotărîre 
care evidențiază încăodată 
principialitatea cu care parti
dul analizează propria activi
tate, hotărîrea ca asemenea 
acte ilegale să nu se-mai repe
te. Punînd în fața fiecărui mem
bru de partid, a fiecărui om al 
muncii răspunderea pentru 
faptele sale și valoarea lor so
cială, partidul cere în același 
timp ca statul să asigure res
pectarea cu strictețe a legali
tății socialiste față de fiecare 
cetățean, indiferent de naționa
litate. de rasă sau sex. Noul 
cod penal are drept țel princi
pal perfecționarea întregului 
angrenaj politic. economic și 
social, punerea în deplin 
acord a modului lui de func
ționare cu cerințele stadiului 
atins de dezvoltarea țării, cu 
sarcinile complexe ale desă
vârșirii construirii socialismu
lui.

Lupta împotriva tuturor 
elementelor care încearcă să 
frineze sau să stânjenească 
opera socială de construire a 
vieții noi. înlăturarea a tot 
ceea ce este vechi.’ perimat, 
depășit și anchilozat și pro
movarea noului, a tot ceea ce 
este avansat constituie una din 
laturile fundamentale ale 
creșterii rolului conducător al 
partidului. Sintetizînd în
treaga experiență socială, po
zitivă. înaintată, valorificînd 
în mod științific tot ceea 
ce a reprezentat gîndire, 
creație, și activitate progre
sistă, partidul studiază con
tinuu noile fenomene ale 
vieții sociale, legile obiec
tive ale dezvoltării societății 
omenești, stabilește în fiecare 
etapă ’ dată calea de acțiune 
pentru lichidarea vechiului, 
pentru triumful noului, pen
tru asigurarea mersului ho- 
tărît înainte.

Astăzi, la împlinirea a trei 
ani0 de la elaborarea progra
mului de dezvoltare a țării pe 
anii 1966—1970, vastul proces 
de perfecționare a întregii, 
noastre orînduiri sociale și de 
stat se află în plină desfășu
rare. Partidul se prezintă deja 
în fața poporului cu un măreț 
bilanț de realizări, privind 
înfăptuirea directivelor ,Con- 
gresului al IX-lea.

Realizările obținute de Ro
mânia socialistă în acești trei 
ani, pe drumul desăvîrșirii 
construirii socialismului si
tuează țara noastră în rîndul 
țărilor cu un ritm înalt de 
dezvoltare, atrag în mod jus
tificat atenția opiniei publice 
mondiale asupra politicii 
partidului și poporului nostru. 
Ele demonstrează optimismul 
și robustețea politicii partidu
lui nostru, creșterea rolului său 
conducător în etapa actuală, 
capacitatea de a asigura mer
sul înainte al întregii noastre 
societăți, realismul și compe
tența cu care participă la dez
voltarea vieții politice inter
naționale.

V. MÂCIU

Furnalul de 1 700 m.c. de la Combinatul siderurgic — Galați Porțile de Fier — 1968

IERI, 23 iulie ’

PE ȘANTIERELE 
CINCINALULUI

Există un ciclu permanent al ener
giilor condensate în fluxul creației. La 
Porțile de Fier, unde metamorfoza ca
pătă un sens adine, concret, socialismul 
ridică ( propriile și puternicele sala 
„porți“.

Venind din afară, ești surprins puter
nic și treci peste timpul extazului, re
verberația ta intimă se acordează la 
trepidația generală și gravă a muncii.

Tot travaliul e dependent aici intr-o 
strînsă racordare de barai de ridicarea, 
de stratificarea sa necontenită. „Senza
ționalul" poate fi văzut doar de afară, 
pentru că cei dinăuntru îl trăiesc"efec
tiv ajunaind să-l considere mod de a fi. 
Dantelăria metalică care marchează 
locul turbinelor e reper în curs de con
turare. Aici operează acum constructor- 
dulgheri, fierar-betoniști și enerqo-mon- 
tori. Ei acționează intr-o strînsă inter
dependență, al cărei rod avansează 
vertiginos spre etapa finală. Am stat 
mai intii de vorbă cu constructorii din 
lotul I central, cu inginerul Mihai Ste
fan de la blocul de montaj, cu inginerul 
Petre Buzatu de la betoane și cu cole
gul lor, Mihai Cojocaru de la blocul nr. 
1. Intr-un gest suprem, conexiunea în
cordării forțelor lor se îndreaptă spre 
priza amonte a centralei și spre calea 
podului de rulare. t Efortul diurn, în 
care zilele iți lărgesc dimensiunile 
obișnuite, amplifieîndu-se la o cotă 
maximă — e atît de ritmat motric, atit 
de intens, incit se transfigurează aproa
pe integral. De efortul acesta depinde 
construcția ulterioară. Se lucrează pen
tru predarea spre montare a grinzilor 
căii de rulare de 400 tone forță. Iar 
montarea turbinelor fiind in strînsă 
relație cu montarea căii, avem în față 
importanța sarcinii actuale. La lotul 
central, energo-montaj, interlocutorul 
nostru maistrul I. Nicoiae ne furnizea
ză cîteva informații la zi, privind lu
crările la turbină. La turbina 1 s-a 
încheiat montarea blindajului exterior 
al camerei spirale cu 3 zile avans față 
de termen; s-a montat camera inferi
oară de lucru a rotorului turbinei, tot

în avans față de termenul planificat, 
incit betonarea porțiunilor intermedi
are e terminată, s-a perfectat predarea 
pentru montare a statorului. Se preconi
zează asfel încheierea acestor operații 
cu 5-6 zile înainte față de prevederi. 
Concomitent se realizează și montarea 
instalațiilor auxiliare a circuitelor afe
rente turbinei. La turbina a două, s-a 
montat provizoriu camera turbinei, iar 
blindajul iriferior al camerei spirale a 
fost executat. •;

Pe șantier activitatea continuă. In
tens zi și noapte. Mereu sosesc utilaje.' 
Și acești oameni minunați, reîntâlniți 
ieri — 23 iulie — determină prin efor
tul și măiestria lor apropierea clipei 
cind Dunărea își va aprinde luminile.

MIHAI MILCA

BARAJUL 
DE LA 

PALTINU
La 17 km distanță de Cîmpina, la Palti

nii, pe valea Prahovei, s-a consumat — ieri 
23 iulie — cea de a 730 zi de muncă în
cordată. Este cunoscută importanța acestui 
nou obiectiv al cincinalului. De aici vor fi 
alimentate cu apă unitățile industriale de 
pe valea Prahovei, orașele Cîmpina, Băicoi 
și Ploiești, de aici va pomi apa ce va astim- 
păra setea a 17 000 de hectare. Și tot aici 
va fi construită o hidrocentrală cu o putere 
instalată de 10,5 megavați.

Bilanțul încheiat ieri pe șantier oferă date 
concludente despre activitatea constructori
lor. La -centrala hidroelectrică a fost execu
tat un volum de 350 000 m.c. escavați, iar 
la fundațiile barajului alți 450 000 m.c. Au 
fost terminate lucrările tehnologice ale ba
rajului de la Paltinu și Voila ale uzinei hi
droelectrice. Lucrările de escavații grosiere 
de la baraj au fost terminate cu aproape o 
lună mai devreme, într-un avans promițător 
aflîndu-se și lucrările la aripa stingă a ba
rajului. Șeful șantierului, tovarășul inginer 
Teodor Cîrlea. care a condus lucrările și la 
șantierul de la Firiza, tinărul inginer șef Al. 
Stoian, de 7 ani pe șantierele de acest fel, 
multe sute de tineri constructori sosiți din 
toate unghiurile țării, ne spuneau cu mîn- 
drie și siguranță că lucrările barajului și hi
drocentralei vor fi gata cu multe luni înainte 
de termen.

ION TEOHARIDE

Țara lucrează la sine
(Urmare din pag. I)

tru. de kilometru pămân
tul atent gospodărit, al
Olteniei, r Bărăganului, al 

! Moldovei și al Transilvaniei.
Am văzut mii de oameni și 

i am vorbit cu zeci de oameni.
Și ceea ce m-a tulburat cel 
mai mult în acest drum a fost 
starea sufletească normală în 
care trăiesc toți locuitorii me
leagurilor țării. Nimeni nu 

> are astăzi în țara noastră
spaima vreunui gest extraor
dinar care ar'putea să i dis
trugă. Toți trăim, normal și 
cred că acesta este ciștigul 
nostru cel mai important: 

l starea firească a lucrurilor. Nu
din solicitări excesive, nu din 
gesturi dincolo de realitate 
se realizează arhitectura unei 
societăți durabile. Ceea ce am 
văzut și am înțeles, parcurgând

drumurile țării nu poate tre
ce neobservat de litera mea. 
Simt și acum că în țara mea 
o dată cîștigat un lucru, o 
dată depășit un orizont, omo
logarea nu mai suportă con
testație.

Ce gust al definitivului! Ce 
semn al progresului! Hrănită 
din propriile sale forțe, na
țiunea română, animată con
stant de sentimentul solidari
tății în numele unor nobile 
idealuri, știe să găsească su
perba cumpănă a lucrurilor 
și să nu piardă niciodată 
ceea ce astăzi e hun cîștigat. 
Aceasta ar fi știința și con
știința adevăratei propășiri. 
După o mie de pași prin țară 
ai senzația ei. După mai mult 
de o mie de pași ai sentimen
tul clar: patria lucrează la 
sine, în deplină conștiință de 
cauză, liniștit și firesc.

COMBINATUL
(SIDERURGIC
CALAT!

23 iulie pe șantierul celui mai mare 
combinat siderurgic al țării a fost o zi 
normală. Obiectivele intrate în funcțiune 
produc conform, graficelor, constructorii 
își continuă opera începută în urmă cu
7 ani, dînd forme noi, înălțime și pro
funzime pământurilor dintre Mălina și 
Cătușa. Statisticile înregistrează noi 
date care sintetizează lapidar rodul efor
turilor siderurgiștilor gălățeni. La furna
lul de 1 700 m.c., cel mai mare din țară, 
s-a elaborat cea de-a 450-a șarjă de fontă, 
in timp ce laminorul a produs circa 1 700 
tone laminate.

Recenta vizită a conducătorilor de 
partid și de stat la acest important obiec
tiv al cincinalului, îndrumările prețioase 
primite cu această ocazie de lucrătorii 
marelui șantier au însemnat un nou im
puls în intensificarea ritmului lucrărilor. 
Se caută noi soluții pentru scurtarea ter
menelor de atingere a parametrilor pro
iectați la instalațiile și utilajele care pro
duc, se înregistrează valori superioare la 
construcții și montaj.

Pentru Combinatul siderurgic Galați, 
1968 a însemnat anul marilor premiere 
industriale. După ce în urmă eu doi ani 
a început să producă laminorul de tablă 
groasă, considerat din punct de vedere al 
capacității și nivelului tehnic o perfor
manță europeană, în 1968 au fost înseriate 
la sistemul siderurgic național aglomera- 
torul de minereu, primul furnal de 1 700 
m.c. din țară, oțelăria, fabrica de ox>,<. 
și laminorul Slebing. Galațiul produce, a 
devenit un mare furnizor de produse fi
nite extrem de importante și prin aceas
ta aduce o mare contribuție la realizarea 
a numeroase obiective ale cincinalului.

S-a intrat într-o etapă distinctă și im
portantă în evoluția cetății de oțel de la 
Dunăre. Cei care construiesc alcătuiesc 
acum, profilul celui de al doilea furnal 
de 1 700 m.c. Autor, șantierul nr. 61. De 
la ingineria șef al acestui șantier, VIC
TOR HERMAN, am aflat că ritmul în 
care se construiește acest al doilea „vul
can" de fontă este superior celui realizat 
la primul. Aceasta se datorește faptului 
că o serie de obiective anexă construite 
odată cu primul furnal sînt comune la 
amândouă, șantierul este mai bine organi
zat, s-a format un colectiv omogen \și 
cu o mai bună experiență. In aceeași pe
rioadă .de timp lucrările la primul furnal 
erau încă mult sub cota „zero". La al 
doilea furnal sînt predate deja la mon
taj sectoarele de epurare fină și epurare 
brută, fundația celor 4 caupere și casa 
furnalului au fost montate primele 3 vi- 
role la corpul metalic al furnalului și, alte
8 virole sînt pregătite pentru primul pre- 
încălzitor de aer. Se lucrează la estacada 
bunkerelor, hala troliilor și la obiectivele 
anexe din sectoarele de deservire. Odată 
cu furnalul pe magistrala de benzi și la 
țglomeratorul de minereu se construieș^ 
cea de a doua linie de alimentare cu mi
nereu avind o capacitate anuală de 
1 560 000 tone aglomerat autofondant și se 
pune la punct circuitul de concasare a 
calcarului — organismul vital pentru 
atingerea în timpul prevăzut a randamen
tului proiectat, parametrilor funcționali 
și de calitate ai furnalului.

In aureola incandescenței oțelului 
la primul 
constructorii 
pul metalic

de 
convertizor 

fundație cor- 
celui de al 

___________atinge ca și la 
celelalte 150 tone fiecare șarjă și va fi 
alimentat cu oxigen de la o fabrică spe
cial construită cu un debit de 11.000 
Nmc. I h. iar desfășurarea producției este 
coordonată cu ajutorul televiziunii indus
triale și a mașinilor electronice de calcul 
de la un tablou centralizat ultramodern. 
Tot pe șantierul oțelăriei, diminuat cu 
intrarea în funcțiune a celei mai mari 
părți a construcției și agregatelor tehno
logice se lucrează la montarea celui de 
al doilea melanjor de fontă. Acest uriaș 
„depozit" de material topit păstrează la 
temperatura de convertizare o rezervă de 
fontă egală cu 10 șarje. Ambele agregate 
urmează să intre în funcțiune în prima ju
mătate a anului viitor.

»

doilea 
pe

___ ______ ___ al
treilea. Capacitatea lui

și al 
urcă 
masiv

I. MECA

I



PAGINA 4 SClNTEIA TINERETULUI

Gînduri la o ADRESEZ
chemare în munți (IÎIVA

Stimate tovarășe redactor-sef

Citesc unele anunțuri turistice în ziarul „Scinteia tineretului" și 
aud de multe ori și la radio cum se face reclama care invită tinere
tul la excursii. Sipt foarte înaintată și mulțumită de o asemenea ini
țiativă. Traseele alese pentru excursii sînt frumoase fi educative. 
Dar ce folos dacă nu peste tot inițiativele se duc la bun sfîrșit.

Iată un caz. Fetița (scuze, fata mea, pentru că are 17 ani) s-a 
înscris, aici la Sinaia, la o excursie în nordul Moldovei și atît ea cît 
și eu eram foarte mulțumite de posibilitatea de-a vedea frumusețile 
acelei regiuni. Dar, vai, această excursie nu se mai face I Motivul: 
nu a întrunit numărul necesar de înscriși. Oaie organizatorii care 
au revocat excursia s-au gîndit la decepția celoi înscriși deja ?

Iată de ce, citind recent în ziarul dv. articolul intitulat „UN- 
SPREZECE TRASEE MONTANE" m-am gîndit — oare cite din 
cele 11 se vor realiza ?

Știu că nu rezolv prea mare lucru cu aceasta, dat v-am povestit 
și dv. situația pentru a-mi mai trece necazul și pentru că m-au 
durut lacrimile fiicei mele. Poate și pentru că tare mult mi-ar place 
si mie să mă duc să văd și eu toate frumusețile țării. Mai vedem 
noi cile ceva, e drept, Za televizor, dar. vă închipuiți, imaginea pe 
care o vezi stînd în fotoliu nu are farmecul contactului cu reali
tatea.

Dar dacă eu nu pot, barem să meargă copiii noștri, căci în acest 
mod vor îndrăgi și mai mult patria lor.

K. P. — Sinaia

ORIGINALITATEA
/zCU ORICE PREȚ '
UCIDE POLITEȚEA

Âuzi de foarte multe ori voci 
ale unor tineri care, socotin- 
du-se originali, exclamă : „po
litețea este apanajul oameni
lor comuni și ca atare nu tre
buie să facă parte din patri
moniul nostru de comporta
re". în concepția acestor ti
neri a fi original înseamnă a 
arbora un aer de morgă, bla
zare, a răspunde monosilabic 
la salut, a trece cu ostentație 
înaintea unei persoane căreia 
i se cuvine respect, a regiza 
un facies de blazare. Cunosc 
un tînăr cu comportări clasice 
în acest gen. Este student, cu 
mari perspective de realizare 
Î>rofesională — după opinia 
ui. Frecventează cu regulari

tate concertele simfonice însă 
„ascultă" numai ultima parte 
a programului pentru că nu
mai atunci sosește. Discută a- 
prins asupra lor, toate apre
cierile lui rezumîndu-se la 
leit-motivul „drăguț concert", 
îndrăgește muzica lui Debus
sy, Weber, Mahler*  pentru că 
îi trezește „emoții puternice". 
Curios este că acest tînăr în- 
tîlnit în diferite împrejurări 
îmbracă o altă fațetă, sau, mai 
bine zis, mai multe ipostaze 
In troleibuz este primul care 
provoacă scandaluri prin îm- 
brîncirea pasagerilor, la film© 
vorbește cu voce tare deran
jând spectatorii despre care 
domnia sa gîndește că nu pot 
„pătrunde*  în mesajul de idei 
al peliculei. Tânărul nostru 
frecventează și cafenelele a- 
runeînd priviri ucigător de 
îndrăznețe fetelor de la mese
le vecine. Mă întreb cum se 
face că acest tînăr, totuși, iu
bește muzica. Shakespeare 
spunea odată : „feriți-vă de 
cei care nu iubesc muzica, ei 
sînt egoiști, meschini și șarla
tani". Este foarte mult ade
văr în aceste cuvinte. Tînărul 
nostru nu trăiește emoția ar
tistică pe care o prilejuiește 
melomanilor frumusețea sono
ră a pianului sau viorii. El 
vine la concert numai pentru 
poză, pentru a demonstra tu
turor că este un om cult, in
struit, cînd — în realitate — 
lucrurile stau invers, sunetele 
trecînd pe lângă pavilionul u- 
rechii asemenea vântului șuie
rător.

Am ales acest exemplu pen
tru a arăta că există pericolul 
de a aprecia pe unii oameni 
după preocupările lor „majo-

re", care la prima vedere 
exclude impolitețea. Sînt per
fect de acord cu faptul că 
arta înnobilează sufletul ome
nesc, îl face mai bun, îl sensi
bilizează la tot ce e frumos. 
Trebuie însă să facem o dis
tincție foarte clară între ade- 
vărații iubitori ai artelor și cei 
care fac din artă o modă și, 
mai grav, o mască a imperfec
țiunilor de caracter pe care 
le au.

MIHAI MITEA
Student — Cluj

ar

(Urmare din pag. 1)

forțelor mai multor cercetători 
este o premisă a rezolvării mai 
rapide a problemei științifice res
pective. Studii psihologice au mai 
arătat că în multe cazuri asocie
rea forțelor spirituale într-un co
lectiv stimulează creativitatea — 
soluțiile care sînt găsite mai re
pede sînt, de asemenea, și superi
oare calitativ. Există teme — 
cum sînt, de exemplu, majorita
tea temelor de cercetare în bio
logie și în medicină care nece
sită o abordare multilaterală, co
laborarea mai multor specialiști: 
morfolog, biochimist, fiziolog etc. 
Chiar în domenii ale științelor 
clasice — cum este fizica atomi
că munca de echipă primează. 
Aceasta nu înseamnă că astăzi 
nu mai există loc și pentru mun
ca științifică pur individuală, 
care își păstrează valoarea în 
unele sectoare teoretice sau de 
sinteză.

Deși în presă și în unele re
viste s-au publicat frecvent re- 
comandații pentru creșterea cali
tății lucrărilor științifice nu s-a 
încercat decît rareori o sistema
tizare a criteriilor după care poate 
fi judecată valoarea acestora.

După părerea noastră, coor
donatele principale la care trebuie 
să raportăm rezultatul unei cer
cetări sînt originalitatea, impor
tanța practică și importanța teo
retică.

Originalitatea poate fi mai 
întii una tematică, dar ea poate 
fi și o originalitate de metodă, 
de soluție, de concepție. La an-

ÎNTREBĂRI
DIFIIZOPILOR

DE FILME
în ultimul timp, pe ecranele 

noastre și-au făcut loc cîteva 
producții care aduc grave pre
judicii educației estetice a ti
neretului. Am văzut de curînd 
filmul „Inimă nebună, nebună 
de legat". Cu toate că Litle 
Tony cîntă bine apar în a- 
cest film cîfiva pletoși dezgus
tători care fac din specia u- 
mană o rușine a biologiei. Ce 
pot învăța adolescenții pri
vind pe acești beatnici care 
trăiesc într-un perpetum „dol- 
ce famiente", intr-o mizerie 
fiziologică de nedescris ? Ce 
pot învăța tinerii din wester
nul „Un dolar găurit" — un- 
film de un naturalism revoltă
tor, scenele sadice curgînd în 
cascade. Organele locale ale 
difuzării filmelor ar trebui să 
selecteze rifei bine filmele des
tinate tineretului, adolescenți
lor mai ales pentru a nu face 
răspunzătoare cea de-a șaptea 
artă de unele fenomene ce 
s-ar putea instala^ în rindul 
tinerilor ca urmare a vizionării 
acestor filme antiestetice.

Am ținut să relev aceste as
pecte după citirea mesei ro
tunde organizată de „Scînteia 
tineretului" și conducă 
V. Arachelian.

M. MIHAI — Cluj

DE CE ESTE PĂSTRAT
SUB ANONIMAT NUNELE

ARHITECTULUI?
îmi voi cere scuze pentru faptul că mă folosesc de un exemplu 

mărunt spre a demonstra o idee mai mare pe care vreau s-o pun în 
discuție în rândurile de mai jos.

în paginile revistelor și ziarelor noastre apar cu regularitate foto
grafii înfăfișînd numeroase obiective nou construite. Alătxm de ex
plicația cux'enită privind edificiul respectiv, nu se uitâ a se men
ționa cu majuscule numele^ fotoreporterului Departe de mine 
gîndul de a jigni pe cineva. E necesară o asemenea semnătură și 
nu la asta vreau să mă refer. Dar comparind aportul artistic și vo
lumul de muncă al arhitectului față de cel al fotoreporterului, mie, 
cel puțin, mi se pare anormal să se ignoreze numele celui care a 
conceput opera de arliitectură față de cel care o fixează pe pe
liculă.

Faptul în sine, bineînțeles, nu de o importanță capitală, este însă 
«emnificativ pentru problema ce încerc să o ridic. Sînt însă multe 
cazuri cînd autorul, cel care imaginează și trasează pe hîrtie în 
linii, forme și culori realitatea viitoare a construcției, iși pierde nu
mele prin multitudinea de semnaturi de avizare care însoțesc pro
iectul și care nu au întotdeauna o contribuție creatoare la opera de 
arhitectură. Persoanele respective au altă specialitate sau dețin func
ții pur administrative.

Prezentai ea operelor de arhitectură in presă, la radio fi la televi
ziune se face, din păcate, trecînd uneori sub tăcere numele celui 
care a conceput lucrarea. M-am întrebat în mai multe rinduri : de 
ce arhitectului și operei sale i se refuză acea „publicitate" legată 
de obicei de persoana și opera unui artist ? Cunoașterea arhitec
tului și a operei concepută de el, prezentarea lui în fața publicului 
— beneficiarul operei sale — descrierea procedeelor arhitecturale, 
elogierea sau criticarea construcției concepute de d, sînt, după pă
rerea mea, căi absolut necesare stimulării creației arhitecturale, un 
imbold pentru realizarea unor construcții îndrăznețe, originale, 
pentru înlăturarea platitudinii plastic-arhitectura’e și funcționale 
ale edificiilor noastre.

în sfîrșit, mi se pare lucrul cel mai firesc ca opera de arhitectură 
să poarte semnătura în marmoră sau piatră a autorului, așa cum 
fiecare tablou, carte sau oricare altă lucrare de artă poarta semnă
tura celui care a conceput-o.

arh. I.IVIU—CEZAR DURBACĂ
D. S.A.P.C. — Calafi

tipodul lucrărilor originale sînt 
cele de simplă informare, lucră
rile de cqmpilafie în care nu este 
evidentă gîndirea autorului. Cu 
o singură remarcă : sinteza critică 
este altceva decît o compilație, 
într-o lucrare vastă de sinteză 
trebuie să se evidențieze poziția 
personală a autorului și cel puțin 
originalitatea prezentării. Nu este 
indiferent nici daca sinteza este 
prima de acest gen (sau de ase
menea proporții) în literatura na
țională sau internațională. Pentru 
cercetările analitice de mică 
amploare — se ridică obli
gator întrebarea dacă lucra
rea nu este numai o repetare 
sau o confirmare a altei cerce
tări. Multe din cercetări se fac

într-un oraș oarecare am a- 
sistat la un ooncurs „Cine știe, 
câștigă" între elevii celor două 
licee. Sus, pe scenă echipele se 
înfruntau ca niște adversari în
verșunați iar sala, împărțită și. 
ea în două tabere, îi susținea pe 
rînd. Totul era însuflețit și cap
tivant, ca la marile competiții 
câre pun în joc cine știe ce ti
tlu internațional. Și totul a mers 
cum nu se poate mai bine pînă 
Ia un punct Pînă cînd secre
tarul comitetului orășenesc U.T.C. 
care fusese și pînă atunci în sce
nă ,în prezidiu ,dar stătuse liniș
tit la locul lui și nu-și manifes
tase $n nici un fel prezența, s-a 
ridicat deodată drept și autoritar, 
înainte de a înmîna premiile, 
a simțit nevoia să. precizeze că 
cel care inițiase concursul a fost 
Comitetul orășenesc U.T.C., că 
tot el va acorda premiile și că 
în numele lui îi felicită pe cîș- 
tigători și pe toți concurepții. Nu 
mai era însă nevoie de aceste 
cuvinte. Sala dădea deja semne 
de nerăbdare. Activistul n-a avut 
nici măcar inspirația să vină mai 
în față și să vorbească mai tare. 
Cîștigătorii au trebuit să se în
toarcă spre el «spre masa pre
zidiului, deci cu spatele la sală, 
pentru a-și primi pachețelul și 
strângerea de mină. Poate de 
aceea colegii lor au și început sa 
plece, grupuri — grupuri, în
tr-o tăcere contrastantă cu at
mosfera de mai înainte. Și în- 
mînarea premiilor a trebuit să se 
încheie în fața unei săli aproa
pe goale. Lipsa de abilitate, de 
pricepere a activistului de a cîș- 
tiga sala își culesese imediat roa
dele.

Intr-un alt oraș, o înmînare de 
carnete la o clasă a VII-«, uteciș- 
tilor primiți de curfnd în orga
nizație. Și aici, atmosfera este

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

ÎN FRUNTE
nu înseamnă
la prezidiu
încărcată de emoție. Sînt emo
ționați nu numai cei câțiva care 
formează subiectul principal al 
adunării, ci și colegii lor din 
bănci. Ca să nu mai vorbim de 
pionierii care așteaptă momentul 
cînd să le ofere flori și să le 
spună cîteva cuvinte. Dar adu
narea — curios I — nu este con
dusă de secretara organizației 
U.T.C. a școlii. Este și ea aco
lo, în față, la catedră, dar cel 
care conduce totul este activist 
tul comitetului orășenesc U.T.C. 
El înmânează oarneteie, el le face 
semn pionierilor cînd... și așa 
mai departe. Dar obișnuințele 
pe oare le-a adunat în ani de 
zile de stat la prezidiu nu-l sca
pă din plasa lor nici într-un ast
fel de moment. Despre carnetul 
roșu nu spune decît că nu 
trebuie pătat, rupt, sau pier
dut, că trebuie plătită regulat co
tizația, Și că „trebuie să-l purtați

cu cinste". Altceva nimic. Nimic 
într-un astfel de moment. Ba 
mai mult, și-a adus cu el și re
gistrul în care se semnează de 
primirea carnetului și-i pune pe 
toți să semneze, acolo, în fața 
întregii olase. între timp, co
legii ce să facă ! Stau de vorbă 
în șoaptă unul cu altul, strigîn- 
du-se ușor pe deasupra băn
cilor. Iar el, activistul, conti
nuă să înmoaie, atent, tooul în 
tuș, arată fiecăruia, cu unghia de
getului mic, undo să semneze și 
apoi pune tacticos sugativa. Ca 
la registratura cine știe cărui 
oficiu de hârtii și adeverințe !

Situațiile înfățișate mai sus, 
deși din locuri și de la acțiuni 
diferite, au o trăsătură comună 
care le face, în cele din urmă, 

asemănătoare. Mortal în care ac
tivistul U.T.C. a înțeles prezența 
sa Ia o acțiune sau alta a însem
nat de fapt o încălcare a drep
tului organizației de a-și organi-

za și de a conduce ea singură ac
tivitățile pe care Ie concepe. A- 
mestecul de acest fel nu este de
loc de natură să asigure buna 
desfășurare a concursului, saii a 
reuniunii ,sau a oricărei alte ac
țiuni. Dimpotrivă, după cum am 
văzut, rezultatele sînt de multe 
ori tocmai inverse, pentru că sim
pla participare în prezidiul unei 
organizații nu dă nimănui drep
tul de a se crede și indispensabil, 
factorul hotărîtor.

Credința unor astfel de ac
tiviști, pe care i-am și întrebat 
uneori ce-i determină s-o facă, 
este însă tocmai aceea că fără 
ei nu se poate, că dacă n-ar fi 
ei n-ar mai fi nimic. Avea nespus 
de multă dreptate secretarul co
mitetului U.T.C. de Ia Segarcea, 
loniță Marin, care afirma că o 
asemenea atitudine dovedește lip
să de încredere în capacitățile, 
în dorința de a izbîndi, ale or
ganizației ,ale membrilor ei. Și 
că numai odată acordată această 
încredere ,dăruirea sufletească și 
sinceritatea deplină vor trece pe 
primul plan, ceea ce va face să 
apară climatu-l favorabil inițiati- 

■ vei, atmosfera specifică și pro
prie fiecărei organizații. „Nu-mi 
place deloc să gîndească altul în 
locul meu, spunea tot dînsul, mi 
se pare că eu devin inutil în ca
zul acesta".

Și totuși, >e mai găsesc unii 
activiști ai județelor sau ora
șelor, e drept, nu mulfi dar nu 
numărul lor contează, ci menta
litatea existentă, care simt, ca pe 
o mîncărime de nesuportat, ne
voia de a fi — Ei — în frun
tea tuturor acțiunilor. Și nu ori
cum în frunte, fiindcă asta nu 
este, la urma urmei, decît ceva 
de dorit ci, așa cum spunea Ion 
Boștinaru, prian-secretar al jn- 
dețenei U.T.C. Olt, „cu preten-

(Urmare din pag. I)
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Pe luciul apei
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vite cu considerație. Dar trebuie 
să apreciem favorabil și acele 
lucrări care se înscriu pe linia 
unor tradiții ale științei româ
nești, deoarece ele valorifică și 
continuă munca înaintașilor și au 
șansa să aibă un răsunet inter
național mai viu, contribuind la 
conturarea unui punct de vedere 
al „școlii românești".

Un alt criteriu general este 
actualitatea temei.

Importanța practică a lucrării 
nu se va judeca după relația 
ei cu problemele practicii ci după 
valoarea practică a rezultatelor 
obținute în aplicații imediate (este 
greu de apreciat care pot fi re
zultatele îndepărtate). Importan
ța teoretica a lucrării care se

spre ridicarea neîntreruptă a 
bunei stări a tuturor cetățeni
lor ei. Ideologia pe care se în
temeiază, planul și metodele 
de construcție, structura ei in
timă, direcția spre care se în
dreaptă, umanismul ei mili
tant, mărturia unui lung și 
aspru trecut de luptă, biruin
țele prezentului și imaginea 
despre viitor pe care ne-o pro
pune, sprijină cu limbajul ho- 
tăritor al fantelor această afir
mație pe care o confirmă însuți 
exemplul tău și &ț altor sute de 
mii de copii care și-au cîștigat 
dreptul la învățătură

In același timp însă, în 
tuala etapă a dezvoltării 
cietății socialiste, participarea 
la construcția economică so
cială șl culturală este apre
ciată în taport cu valoarea pe 
care o reprezintă această par
ticipare pentru întregul popor ! 
Posibilități e profesionale ale 
fiecăruia se exprimă în mun
ca pe care o depune, iar a- 
ceastă muncă îți găsește echi
valentul într-o retribuție co
respunzătoare calității acestei 
munci, sensului și semnifica
ției unei anumite activități 
productive pentru societatea 
socialistă în ansamblul ei. 
Măsurile adoptate în aceste zi
le potrivit hotărârilor recentei 
plenare a C.C. al P.C.R.. vin 
să confirme faptul că spiritul 
de echitate trebuie să guver
neze în aprecierea materială și 
morală a fiecărui membru al 
societății. Desigur, în raport de 
volumul de muncă, de calitatea 
rezultatelor dobîndite este po
sibil ca mijloacele vieții mate
riale să fie diferite de la indi
vid la individ, să nu se poată 
vorbi de o uniformizare a a- 
cesteia. Preocupările de apropi
ere a salariilor prin creșterea 
salariilor mici și mijlocii, con
cretizate în numeroase măsuri, 
izvorăsc din cerințe fundamen
tale ale evoluției sociale din 
nevoia unei cit mai reale cointe
resări materiale; unei cît mai 
judicioase aprecieri. Mi se pare 
firească, tendința fiecărui om al 
muncii de a îngădui familiei sale 
să beneficieze de roadele unei 
asemenea activități care re
prezintă tn sine o valoare so
cială. Această tendință este una 
din cele mai active componente 
ale procesului complex de sti
mulare a forțelor creatoare 
proprii fiecărui om. Dorința 
de a făuri copiilor noștri 
o copilărie mai fericită decît 
am avut-o noi înșine, de 
a le ușura calea în viață pu- 
nîndu-le <a îndemînă mijloa
cele de a se cultiva pe care 
generația noastră nu le-a avut, 
de a-i face să participe la a- 
vantajele materiale prin care

societatea ne răsplătește mun
ca, ne înzecește forțele și se 
întîmpla ca unii tineri, tn nici 
un fel reprezentativi pentru 
profilul tineretului contempo
ran al României socialiste, prin- 
tr-un ciudat și uneori comic pro
ces de translație a valorilor, să 
considere ca un merit personal 
ceea ce este de fapt un reflex 
al capacității creatoare a părin
ților lor.

In mentalitatea unor ase
menea tineri se produc atunci 
transformări nefirești. Nece
sitățile Iot cresc în mod arti
ficial, iar posibilitatea de a le 
satisface alimentează și men
ține acest proces patogen. Cum 
însă filozofia pe care se în
temeiază construcția socialistă 
postulează ca un raport de la 
cauză la efect, existența avan
tajelor, a bunei stări mate
riale în raport direct propor
țional cu indicele creației per
sonale care la vîrsta, la nive
lul de pregătire și uneori la 
însușirile eroilor noștri este în 
mod firesc scăzut, ipostazele 
acestor prințișori uzufructari 
și veleitari par mult mai ridi
cole în societatea noastră de
cît în altele în care nu mun
ca personală ci averea sau 
„nașterea" predecesorilor con
stituie sistemul referință al 
valorii sociale.

Dacă Mircea N. face din 
ceea ce n-a meritat încă în

deme, sprijinite pe o documen
tare Ja zi“ largă și folosind con
tribuții ale savanților din princi
palele țari producătoare de știin
ță fără a ignora contribuțiile ro
mânești. Executarea lucrării tre
buie să fie precisă (deci lucrarea 
trebuie să aibă acuratețe) iar me
todica trebuie să fie adecvată. 
In fine, prezentarea trebuie să fie 
îngrijită, clară, convingătoare.

★
însușirea unor asemenea cri

terii de aprecieri poate înlătura 
în mare măsură subiectivismul 
în judecarea lucrărilor, luate în 
parte ca și în acordarea recom
penselor pentru aceste lucrări. în 
ce privește judecarea în ansam
blu a activității știinifice a unui

MUNCA ȘTIINȚIFICA
pe baza unor ipoteze de lucru 
importate, străine — ceea ce în 
general echivalează (după cum 
s-a mai spus) cu un „import de 
inteligență". Dar o lucrare poate 
să nu fie originală și pentru că 
este numai transcrierea modifi
cată a unei lucrări a creatorilor. 
Unii cercetători au obiceiul — 
numai în parte îndreptățit — de 
a-și publica aceleași rezultate, cu 
mici modificări, în mai multe 
reviste sau în mai multe limbi.

Lucrarea poate să aparțină 
unui domeniu de cercetare nou — 
cum ar fi de exemplu, ciber
netica — sau unui domeniu de 
cercetare clasic. Desigur, lucrările 
care caută să deschidă noi dru
muri în știință, merită să fie pri-

dezvăluie de obicei și ea cu în- 
tîrziere se poate evalua nu numai 
prin reacția specialiștilor ci mai 
ales prin răsunetul asupra cerce
tărilor lor viitoare. Pentru că de 
multe ori lucrări inițial privite ca 
fiind de interes pur teoretic se 
dovedesc a avea o mare însem
nătate practică — cum au fost 
lucrările asupra undelor electro
magnetice și asupra structurii ato
mului.

O altă categorie de criterii sînt 
cele care se referă la logica, la 
metodologia și la prezentarea lu
crării. O lucrare valoroasă este 
o lucrare concludentă, în care 
concluzjile sînt bine susținute de 
fapte. Interpretările faptelor tre
buie să fie cît se poate de mo-

cercetător sau a unei instituții — 
se ridică problema relației între 
cantitatea de lucrări și calitatea 
lor. Cerința superioară este a lu
crărilor de calitate. Calitatea in
suficientă nu poate fi compen
sată printr-o abundență de lu
crări. De multe ori abundența 
de lucrări trădează superficiali
tate sau goana după un număr 
mare de publicații. Dar idcca 
după care lucrări numeroase în
seamnă ipso facto, lucrări inferi
oare este falsă ; ea este răspân
dită și acceptată tendențios de 
către oameni care au o produc
ție științifică greoaie și medio
cră. Dacă ar fi să ne orientăm 
după realizările marilor înaintași 
ai istoriei sau ai medicinii româ-

nești, sîntem siliți să admitem 
că abundența poate fi o expresie 
a unei excepționale creativități și 
puteri de muncă. N. Iorga, Babeș, 
Marinescu, Parhon — au avut 
fiecare la activul său, peste o 
mie de lucrări. Un număr mare 
de lucrări le au și creatorii unei 
noi tehnici, cu care explorează 
diverse domenii ale realității ca 
și oamenii de știință multilate
rali, dar și care folosesc munca 
unui colectiv mare pe care-1 
conduc. Aprecierile se cer dife
rențiate de la caz la caz.,

★
Și acum câteva cuvinte des

pre finalizarea cercetărilor. Sub 
acest termen se înțelege pune
rea rezultatelor obținute la dispo
ziția celor interesați, care le pot 
valorifica în continuare teoretio 
sau practic. Este de la sine în
țeles că finalizarea reprezintă de 
fapt etapa hotărâtoare în succe
sul social al unei cercetări. Toate 
investigațiile de muncă, timp și 
materiale într-o cercetare știin
țifică sînt inutile dacă rezultatele 
nu folosesc nimănui sau nu in
fluențează pe nimeni.

Eficiența cercetării științifice 
nu este numai economică ci so
cială în sensul cel mai larg. Fe
cundarea mintală a specialiștilor 
este un rezultat tot atît de meri
toriu pe cît este o aplicație prac
tică imediată.

Un cercetător poate fi apre
ciat din punctul de vedere al 
randamentului său, în cercetare,, 
raportînd rezultatele sale la mij
loacele care i-au fost oferite. Dar 
valoarea sa socială este dată de 
utilizarea efectivă de către alții 
a acestor rezultate.

nici un fel un piedestal de pe 
înălțimea căruia privește cu o 
nejustificată superioritate pe 
cei din jur, dacă folosește 
pentru a ridica ziduri de a- 
roganță posibilitățile de spo
rire a culturii de care se 
bucura nu numai ca fiu al pă
rinților săi ci și ca cetățean 
al unei societăți care-și poate 
îngădui să răsplătească - munca 
fiecăruia după merit, înseam
nă că, în mecanismul rela
țiilor sale cu societatea, Geva 
nu funcționează. Poate ci este 
vorba despre o simplă rotiță, 
poate de un întreg releu care 
preia și amplifică o defecțiu
ne mai profundă. In ambele 
cazuri ‘însă școala, organizația 
de tineret, familia, trebuie să 
intervină ca un adevărat „ser
viri social de reparații urgen
te" care să redea celor în cau
ză sensul proporțiilor reale 
ale drepturilor ți datoriilor 
lor, redlmensionîndu-le velei
tățile și comportarea după 
„stasul**  echității și bunului

al posibilităților perso
nale și al meritelor față de cei 
a căror activitate creatoare le 
îngăduie să se bucure înaintea 
altora de „bunurile civiliza
ției". Altfel amicul' tău și se
lecționații amici ai amicului 
tău, chiar baricadați în spa
tele unor munțț' de magneto- 
foane 'și aparate de fotogra
fiat, vor semăna cu acele o- 
biecte pline de opinii și pre
tenții pe care fabulistul le 
fulgeră cu distihul sau necru
țător : Toate acele obiecte mi
nunate Uitaseră că sînt imitate.

Pentru că de totdeauna și 
mai ales în societatea noastră, 
omul nu-și realizează esența 
decît prin creația proprie.

Este adevărat, uneori, rădă
cina răului se poate identifica 
în familie. Părinți bine in
tenționați, dar slabi psihologi, 
mame mult prea grijulii, cite 
un tată prea sentimental sau 
prea indiferent (și aici ca pre
tutindeni extremele, adeseori, 
se ating) pun umărul cu bună 
știință la făurirea vreunui ne
firesc. El Dorado cu un singur 
locuitor sau, îndemnați de e- 
courile unor vetuste prejude
căți, parcelează relațiile co
piilor lor pornind, nu de la 
premisa personalității și va
lorii personale a colegilor și 
prietenilor acestora, ci de la 
„situația" și „poziția" părinți
lor. Pe asemenea șubrede fun
dații este limpede ce soi de 
personalități fără personalitate 
se pot clădi. Supralicitarea 
unor necesități create artifi
cial, satisfacerea lor exagerată 
și nejustificată de cerințele 
vîrstei și procesul de dezvolta
re psihică, privilegiul ce se 
consideră drept, consumul fără 
o producție proprie care să-l 
justifice, cultivarea convingerii 
că orice fantezie este îngăduită, 
luxul acolo unde vîrsta nu-l 
necesită, deformarea imaginii 
lumii care este prezentată nu ca 
o lume de creatori, ci ca una 
de furnizori, eliminarea con
stantei efort din formula satis
facerii dorințelor, se întorc îm
potriva acestor părinți care le 
favorizează transformindu-i de 
obicei în vasali pentru prezent 
și în victime pentru viitor. A- 
cești părinți uită că temeiul 
reușitei lor de care se bucură 
azi copiii este talentul și efi
ciența socială care, de obicei, 
nu se pot lăsa moștenire, iar 
la descendenți astfel edu
cați nici nu sînt prea mari 
șanse să apară de la sine. 
Cînd te-ai format în ideea că 
este firesc să te prevalezi în 
fiecare împrejurare de meri
tele și puterea altora este greu 
să ți le construiești pe ale' 
tale atunci cînd viața o cere.

In ceea ce privește rela
țiile. tale cu Mircea N., nu poți 
trage firește o concluzie pînă 
cînd nu te convingi că apre
hensiunile tale sînt reale. Cea 
mai bună cale mi se pare a 
fi tot discuția nemijlocită, 
care, între oamenii cu bună
voință, lămurește cel mai bine 
lucrurile. Nu se poate ca, o 
prietenie atît de strînsă să nu 
vă poată oferi cadrul și mij
loacele unei discuții sincere și 
aspre, dar clarificatoare.

fia că ei trebuie să deschidă și 
să închidă o acțiune. Mai sânt 
astfel de activiști care au rămas 
cu această’obișnuință din al ți ani 
și trebuie dezobișnuifi să se așe
ze într-una sus, la prezidiu*.

Ujmarea inevitabilă a unui ase
menea amestec este inevitabilă: 
tinerii au mereu senzația că sînt 
trași de mînecă, îndemnați fără 
sa știe unde precis într-o singură 
direcție, poate nici măcar cea do
rită de ei. Și cum o asemenea 
„îndrumare;" devine lesne dădă
ceală, interesul lor se manifes
tă tocmai invers proporțional cu- 
ceea ce urmărește activistul. 
Treptat ei nu ttiai simt nemij
locit răspunderea nici uneia din 
activitățile la care participă, de 
fapt ,dar numai atît. fiindcă de 
organizat și de condus le organi
zează și le conduce numai acti
vistul, nu ei. Participarea pur și 
simplu ca act de prezență se 
transformă, la rîndul ei, în pasi
vitate și în obișnuința ca de fie
care dată să fie așteptat tot ac
tivistul pentru a organiza. Iar 
acesta, cînd vine data viitoare, 
face încă odată tot așa cum știe 
el și pe urmă tot el, eventual, 
se revoltă: Fiți, fraților și voi ’ 
mai atenfi I Doar e acțiunea 
voastră, nu a mea. Și când te 
gîndești că de la voi așteptăm 
să deveniți organizatorii pro
priilor voastre activități 1

Adevărul este însă acesta : pen
tru transformarea unui asemenea 
principiu din principiu teoretic 
în realitate, prezența activistului x 
trebuie să-și modifice și ea sub
stanțial calitatea, să se ridice la 
ceea ce numim de obicei omni
prezență. Răspunderea directă, 
angajantă, a tinerilor în actul de 
concepere și de inițiere & întregii 
lor activități nu poate fi stimu
lată decât lăsîndu-i să facă „așa 
cum cred ei că e bine", și nu 
cum crede oaspetele de la județ. 
Acesta nu trebuie să se așeze, în
fipt, în fruntea activității, în
curcând drumul, ci să devină 
părtaș la ea, dirijând-o. eventual, 
îm timpul perioadei de pregătire. 
Atunci poate interveni activistul 
cu un sfat, cu o părere, suge- 
rînd sau îndrumând cu tact, cu 
competența celui care lucrează 
într-o comisie a județenei U.T.C. 
și, deci, are oricînd un cuvînt 
bine venit de rostit. Pe primiri 
plan trebuie să rămînă colectivul 
de uteciști, organizația, care este 
capabilă și singură să conducă o 
acțiune pe care tot ea și-a pro-k- 
pus-o.

D. MATALA

ANSAMBLUL

ELEVILOR

BRAȘOVENI

IN TURNEU

cu nrietenie
SEN ALEXANDRU

De o lună de zile, un an
samblu de cîntece și dansuri 
populare format din -45 de ar*  
tiști amatori, străbate satele 
și orașele județului Brașov. 
Programul său se intitulează 
sugestiv „Tinerețe, cîntec, 
joc". A poposit printre țăra
nii cooperatori din Șercaia, 
Șercăița, Hîrseni, Recea, Co
păcel, Arpaș, Viștea, a cules 
aplauze pe scenele orașelor 
Agnita, Victoria, Făgăraș, 
Rupea. 20 000 de spectatori 
au vizionat spectacolele sale, 
admirînd interpretarea cu 
măiestrie a jocurilor româ
nești, maghiare sau germane 
de pe aceste meleaguri, doi
nele si strigăturile noastre 
vestite. Ansamblul, care deja 
și-a câștigat în județ un re
nume, este așteptat cu nerăb
dare în alte localități brașo
vene, apoi în județul Sibiu. 
Dar cine sînt virtuoșii ar
tiști ? Desigur numele lor nu 
spune deocamdată nimic, de
oarece nici unul nu depășeș
te vîrsta de 17 ani. Sînt toți 
elevi, majoritatea de la 
Școala profesională a Uzinei 
„Electroprecizia" Săcele, res
tul de la alte scoli profesio
nale din Brașov, plini de ta
lent și pasiune pentru crea
țiile folclorice ale poporului 
nostru.

Inițiativa înființării acestui 
ansamblu a avut-o Comitetul 
județean Brașov al U.T.C. 
care îl patronează de fapt. El 
va avea o activitate perma
nentă, urmând ca în fiecare 
an, în timpul vacanței de 
vară, să întreprindă turnee 
prin țară. Este o inițiativă 
lăudabilă, demnă de a fi pre
luată de către toate comite
tele județene U.T.C.

LAL ROMULUS

Joc de vacanță îrt tabăra de la Sinaia
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Plecarea unei delegații române
la Havana

Marți la amiază a plecat 
•pre Havana o delegație a Re
publicii Socialiste România, 
alcătuită din tovarășii Dumi
tru Popescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., redactor șef al 
ziarului „Scînteia", conducă
torul delegației, Gheorghe Pa
coste, adjunct al ministrului 
petrolului, care va participa la 
festivitățile prilejuite de cea 
de-a XV-a aniversare a insu
recției naționale cubane.

<■
INFORMAȚII

Marți, Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, a primit în audiență pe 
Hamzah Atmohandojo, în le
gătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor sale de acreditare 
în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Indonezia în Repu
blica Socialistă România.

★
în dorința dezvoltării multi

laterale a relațiilor dintre cele 
două țări, guvernul Republicii 
Socialiste România și cel al 
Republicii Arabe Yemen, au 
hotărît ridicarea nivelului re
prezentării diplomatice la rang 
de ambasadă.

★
La invitația Comisiei naționa

le a Republicii Federale a Ger
maniei pentru U,N.E.S.C.O., o 
delegație a Comisiei naționale 
române pentru U.N.E.S.C.O., 
compusă din prof. dr. docent 
Jean Livescu, adjunct al minis
trului învățămîntului, vicepreșe
dinte al Comisiei, și Valentin 
Lipatti, ambasador, delegat per
manent al Republicii Socialiste

încheierea
cursurilor

> de perfecționare
dc la Sinaia

Săptămîna aceasta se încheie 
la Sinaia cursurile de perfecționa
re organizate de Ministerul învă- 
țămîntului pentru profesorii de 
limbi străine din clasele V—XII. 
Cursurile au fost predate de pro
fesori din universități ale Angliei, 
Franței, R. D. Germane, «Statelor 
Unite ale Americii și Uniunii 
Sovietice.

In actuala vacanță — la Bucu
rești, Craiova, Iași și Timișoara — 
S-au desfășurat și cursurile pentru 
profesorii de limba și literatura 
română, în cadrul cărora, acadeîni- 
cieni, critici literari și scriitori au 
ținut prelegeri despre literatura 
între cele două războaie mondia
le, tendințele și realizările poeziei 
noastre după 23 August, noi o- 
rientări în cercetarea stilistică. 

^Alte cursuri, destinate profesorilor 
■^de specialitate din învățămîntul 

de cultură generală, au avut ca 
obiect unele ramuri ale matema
ticii, fizicii și chimiei modeme : 
teoria probabilităților, algebra su
perioară, analiza matematică, dez
voltări noi în optică, semiconduc
tor! și aplicații, relații între struc
tura și proprietățile legăturilor 
chimice în lumina mecanicii cu
antice, izomeria plană.

Pentru bibliotecarii din școli, 
Ministerul învățămîntului a orga
nizat în aceeași perioadă, în ora
șele Cîmpulung-Muscel și Brăila, 
cursuri de perfecționare cu tema 
„Principalele metode și procedee 
de lucru în bibliotecile copiilor 
și tineretului".

Peisajul citadin, e dominat 
aici, in Sălaj, de prezența aproa
pe obsesivă a dealurilor. Orășe
lul Șimleul Silvaniei, așezare 
veche și gospodărește rînduită pe 
malurile Crasnei, e și el înconju
rat binențeles, de dealuri împă
durite. Peste tot aproape, vesele 
grădini. Împreună cu două gazde 
foarte deferente, președintele 
consiliului popular al orașului, 
Florian Vîlceanu, și locțiitorul — 
pe linie de partid — al secre
tarului comitetului orășenesc, 
Ilarie Bîrla, ne aflam pe înaltul 
deal al Brădetului, care domină 
larga panoramă a orașului, așe
zat la poala Măgurei, care cu
prinde, lățindu-se, pitoreștile sate 
Bic, Chei și Pusta. Distanță de 
vechea regiune Crișana, cu reșe
dința la Oradea, 110 km...

Pe dealul înalt Brădet, printre 
grațioase siluete de brazi, într-un 
larg luminiș, se înalță o cabana 
cu ascuțite muchii de țiglă roșie, 
cu balconașe și terasă, unde s-a 
amenajat, printre flori, o braserie. 
In vale, așa-dar, panorama ora
șului, străbătută de panglica al
bastră a Crasnei, peste care se 
arcuiește un pod metalic...

Tineretul orașului, deosebit de 
receptiv la toate intențiile de în
frumusețare și sistematizare gos
podărească, a realizat printr-un 
efort colectiv, prin muncă patri
otică, acest șerpuitor drum în 
deal către cabana „Brădet", pre
cum și săparea — pe malul 
Crasnei — a unei ample cavități, 
care va deveni, încă în vara 
aceasta, ștrandul orașului. O no
bilă ambiție a președintelui este 
crearea, cît mai grabnică, în Șim
leu, a unor locuri și prilejuri de 
agreabilă odihnă și amuzament.

— Avem oameni harnici aici, 
buni gospadari și tare muncitori, 
decît că șiirîleenit noștri nu prea 
au cum să-și petreacă vremea, 
timpul lor liber...

Florea Vîlceanu, om tînăr și el» 
are părul și mustăcioara tunsă 
țcurt, de culoarea frunzelor pă-

I ,
La plecare, pe aeroportul 

Băneasa, erau prezenți tovară
șii Ghizela Vass și Mihail Flo- 
rescu, membri ai C.C. al P.C.R., 
Dumitru Lazăr, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., 
Vasile Șandru, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale, precum 
și Zenen Buergo, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Cuba la București.

România pe lîngă U.N.E.S.C.O., 
a făcut o vizită în această țară.

Cu acest prilej, a fost înche
iat un protocol între cele două 
comisii naționale, pe anii 1969— 
1970, care prevede dezvoltarea 
relațiilor și schimburilor bilate
rale în domeniile educației, știin
ței, culturii și informației.

★
Marți după-amiază a sosit, în 

Capitală delegația guvernamen
tală iraniană condusă de ydr. 
Alinaghi Alikhani, ministrul eco
nomiei, care va participa la lu
crările celei de-a IV-a sesiuni a 
Comisiei mixte ministeriale ro- 
mâno-iraniene.

Pe aeroportul Băneasa, oaspe
ții au fost întîmpinați de Gheor
ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior și de membri ai condu
cerii unor ministere economice.

Au fost de față Soltan H. V. 
Sanandaji, ambasadorul Iranului 
la București și membri ai amba
sadei.

(Agerpre»)
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i
I
I
I
I
I

La intrare în stațiunea 
Mangalia Nord o inscripție 
originală : pe coajă de stejar 
un alb vegetal desenează un 
cuvînt din ce în ce mai cu
noscut : CAMPING. Merită să 
te abați in sensul săgeții și să 
vizitezi acest camping care 
poartă amprenta bunului gust 
și fanteziei.

După ce ai trecut o poartă 
lucrată în lemn în cel mai 
autentie stil montan, intri 
Intr-a pădure de stejar 
unde în freamătul frunzelor 
simți vecinătatea mării. Apar

Ute de toarnă, ți niște ochi 
jucăuși, de viezure. Arată cu 
mina așezarea din vale, scăldată 
în lumina trandafirie a amurgu
lui, și vorbește însuflețit despre 
elanul care a cuprins orașul după 
noua împărțire teritoriala. Măr
turisește nemulțumirea sa de 
căpetenie : fosta regiune Crișana 
a neglijat cu indiferență vizibilă 
orășelul, concentrîndu-și toate in
vestițiile și eforturile la Oradea. 
Aceeași justificată învinovățire, 
reproș pe deplin susținut, am 
întîlnit-o și la Zalău, care a fost 

Pe meleagurile Sălajului

ani în șir vitregit și neglijat, 
sistematic de regiunea Cluj /

„.în Șimleul Silvaniei am fost 
de două ori. De fiecare dată am 
ștrăbătut străzi deosebit de cu
rate, pline de flori, mărginite de 
case proaspăt zugrăvite, bine în
treținute, parcuri frumoase. Cî- 
teva magazine modeme și un 
complex meșteșugăresc — croito
rie, frizerie, încălțăminte, radio 
și televizoare — dau, în centrul 
orașului, un aspect civilizat, de 
confort contemporan. S-au con
struit și locuințe noi, de cînd cu 
noua administrație: 32 aparta
mente Ungă gară, și un bloc 
I.A.S. cu 12 apartamente. Pînă 
la 23 august, se vor da în folo
sință alte 3 blocuri, cu 14 aparta
mente. Cifrele de mai sus im
presionează mai puțin un bucu- 
reștean; aici însă aceste date 
capătă proporții deosebite.

apoi primele căsuțe : mi
cuțe, cochete, viu colorate, 
cu bănci și mese de lemn a- 
șezate la intrare. Realizatorii 
acestui camping, gospodarii 
stațiunii, au ținut ca „satul 
de vacanță" cum îl numesc 
ei, să ofere condiții de con
fort cit mai bune tnriștiior 
care au poposit aici. Camere
le sînt destul de încăpătoare, 
dotate cu strietul necesar n- 
nui confort modern de tabă
ră, Ințelegînd prin aceasta 
și instalațiile de electricitate, 
apă rece și caldă.

Am vizitai aici fabrica de unt 
și brinzeturi, care poartă denu
mirea de „Industria laptelui 
Sălnf și care se caracterizează 
prin faptul că cei 280 de salariați 
sini in covirșitoarea lor majori
tate tineri...

Planul pe 1968 prevede, prin
tre altele, realizarea unor pro
ducții sporite de lapte, unt, 
brinzeturi — produse cerute tot 
mai mult pe piața internă și la 
export. Propunerile de proiect 
pentru planul cincinal 1971—1975 
și planul schiță de perspectivă

1976—1980 au fost întocmite de 
către colectivul de conducere a 
întreprinderii, pe baza unor con
sultări a cadrelor de specialitate 
și a muncitorilor, avîndu-se in 
vedere și propunerile făcute de 
Direcția agricolă a județului Să
laj, privind producția de lapte- 
marfă ce urmează a se realiza 
în viitor. De asemenea, s-a ținut 
cont și de investițiile ce se vor 
aloca pentru dezvoltarea capaci
tății fabricii și modernizarea 
fluxului tehnologic...

Scurtul istoric al fabricii ni 
l-a prezentat în curtea fabricii, 
povestit cu o admirabilă joviali
tate, Traian Petran, noul director, 
tînăr tehnician, care îmi prezintă 
în clipa următoare o fetiță în 
halat alb, cu ; “ 
care este Pia Pop.

— Sînteți practicantă ? Labo
rantă ? Studentă în practică ?

itoare o fi ,
păr blona și creț,

(Urmare din pag. I)

„Aurul” de la Montreal — o 
victorie îndelung comentată în 
lumea'scrimei și care, o spunem 
deschis, a constituit chiar și pen
tru unii sportivi un succes ne
sperat — a creat însă, din pă
cate, o falsă viziune asupra po
sibilităților cu adevărat reale ale 
floretiștilor noștri I Altfel spus, 
au apărut păreri, chiar și prin
tre specialiști, care anticipează 
un succes olimpic al culorilor 
noastre, plecând numai de la a- 
ceastă premisă.

Or, stadiul actual al pregătirii 
lotului nu se află încă la nivelul 
unor „certe valori internaționale", 
așa cum ne place și cum am 
dori să ne intitulăm. Aceasta re
zultă pregnant din analiza unor 
date și observații obiective cu
lese încă din timpul pregătirii de 
iarnă a scrimerilor noștri frun
tași și, mai puțin, din recenta a- 
naliză a loturilor, susținută în 
planul biroului Federației de spe
cialitate. în timp ce, în informa
rea făcută de antrenorul federal, 
Vasile Chelaru, abundă caracte
rizările individuale gen „...prezent 
la pregătire, depune mult inte
res și conștiinciozitate în mun
că- o serie de date prezen
tate în cadrul lectoratelor meto
dice de la Centrul de cercetări 
științifice „Viitorul” în legătură 
cu pregătirea scrimerilor, scot în 
evidență unele lacune demne de 
luat în considerație, cum sînt: 
folosirea unor șabloane, aceleași 
în fiecare etapă, de planificare a 
antrenamentelor, atît in struc
tura lor, cit ți în lecțiile indivi
duale; lipsa preocupării din par
tea antrenorilor lotului pentru o 
strictă individualizare a antrena
mentelor, prin ignorarea folosi
rii unor exerciții tehnico-tactice 
convenționale pentru fiecare tră
gător în parte; inexistența, pe 
linia instruirii, a unui efort sus
ținut de îmbogățire a procedee

lor tehnico-tactice. Cu alte cu-

Te afunzi în pădure și „sa
tul de vacanță" (el poate să 
adăpostească deocamdată cir
ca 150 de locuitori), îți apare 
ca un șir de adevărate ilus
trații la cărțile cu povești. 
Căsuțele au înfățișări diferi
te și vorbesc despre satele 
dobrogene, maramureșene, 
vrîncene etc. (fotografia ală
turată) întîlnești și căsuț» 
tip „Scufița roșie- sau altele 
care sugerează povești nordi
ce cu zîne ale zăpezilor și 
reni bătrîni și înțelepți. O at
mosferă de intimitate, propl- 
ee relaxării, cu totul cores
punzătoare ideii de vacanță 
In mijlocul naturii.

O plimbare prin acest eam- 
ping se poate încheia, firesc, 
la micul bar-bufet unde un 
înfometat sau însetat poate 
găsi tot ce-i poftește inima.

V. CONSTANTINESCU
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Traian Petran hohotește gros:
— Mia Pop este inginer zoo

tehnist, a lucrat trei ani și 
jumătate „în lapte" și este... in
ginerul șef al fabricii noastre!

Costumați în halate albe, por
nim să vizităm fabrica. In aouă 
încăperi modeste, de o mare cu
rățenie și cu atmosferă de farma
cie : laboratorul de micro-biolo- 
gie, o mică bijuterie în domeniul 
determinării microbilor din lapte, 
a mucegaiurilor, a drojdiei. Lap
tele destinat fabricării, prin di
ferite procedee de pasteurizers, 

trebuie să ajungă la situația de 
zero microbi.

Traian Petran» directorul, ne 
vorbește despre o aprinsă dorință 
a sa (pe care o cităm, în atenția 
Ministerului Industriei Alimenta
re):

— Avem toate condițiile, ab
solut toate, pentru înființarea u- 
nei secții de înghețată „Polar**.  
Ne trebuie numai utilajul și vom 
dovedi maximum de productivi
tate. După cum caseina pe care 
azi o vindem, am putea-o folosi 
la fabricarea, aici la Șimleu, de 
nasturi și piepțeni. De ce să nu 
facem și această treabă ?

sznt nevoiți să-i deranjeze 
pe vecini, ii roagă să înțe
leagă situația; își însoară 
băiatul și, se știe, nuntă 
fără nuntă nu s-a mai po
menit, chiar dacă stăm in 
bloc. Toate păreau bune, 
înțelegerea făcută, dar 
asta pînă duminică dimi
neața, cînd, pierind mirele 
la casa miresii. s-au trezit 
toți nuntașii atacați de cî- 
teva familii alăturate, bă
taia durind vreo citeva ore.

— De ce n-a intervenit 
miliția ?

— Nu s-a dus nimeni să 
anunțe, fiindcă faptul se 
petrebea în bloc^ și toata lu 
mea știe că miliția are dis
poziție sâ nu se bage in 
casa omului.

De unde se știe ? Ce se 
știe ? Umblă intr-adevăr 
zvonul că „miliția nu se 
amestecă** in rezolvarea 
unor incidente de felul ce
lor relatate mai sus. Un 
adevăr ? Firește că nu. 
Oricît ar progresa societa
tea noastră socialistă, ori
cît de larg ar fi cadrul de
mocratic al vieții noastre — 
iar acest cadru binefăcător 
il cunoaștem azi cu toții —, 
totuși de miliție și de in
tervenția ei avem nevoie, 
tocmai în numele respectă
rii atmosferei civilizate. 
Miliția reprezintă organul 
nostru de ordine, numit de 
noi, în favoarea noastră, 
îndemnat să-și exercite 
atribuțiile cu perspicacita
tea inteligenței și bunelor 
maniere, dar nicidecum nu 
poate fi vorba de o mini
malizare ori o restrîngere 
a rolului ei cînd este vorba 
de huligani, de șperțari sau 
de orice alți încălcători ai 
legilor vieții în societate. 
Cei cîțiva huligani și scan
dalagii — mai ales ei! — 
s-au încurajat degeaba tre
zind că-și trag peste cape
tele înfierbintate un colț de 
dulce perdea de „bunăvo
ință** socială.

Ca tineri insistăm să se 
exercite cu toată severitatea 
punerea la locul cuvenit a 
acestor „eroi** cu pumnul 
sau cu gura umflată de 
epitete injurioase, pe care 
le aruncă in stingă și-n 
dreapta, pe la „Patria** ori 
prin^ parcul Herăstrău, 
după obișnuința scuipatu
lui de semințe.

Iar în acest scop ar mai 
trebui cercetate — de către 
cei in drept — să-i legitime
ze pe scandalagii — unele 
locuri și unele figuri, tinere 
dar fără școala obrazului. 
In Limitele legii și civiliza
ției, dar trebuie. Fiindcă, 
ne putem trezi că sub zvo
nul „îngăduinței** inventa
tă de cei ce sînt certați cu 
bunul sinîț cetățenesc, să 
răsară scaieți pe Magheru.

$i cine are nevoie ?

în curtea fabricii, se înălța, 
pînă mai zilele trecute neglijată, 
construcția noului congelator cu 
patru tunele, care a făcut obiectul 
unei apariții la televizor. Criti
cați la „Reflector", constructorii 

vinte, sub aspectul pregătirii 
tehnice, lotul bate pasul pe loc.

Drîmbă, Falb sau Mureșan 
exersează procedee identice, cu 
regularitate în fiecare lecție — 
ce-i drept, așa cum spune „car
tea" — însă deloc corelate în 
direcția valorificării potențialului 
și particularităților lor specifice, 
învinșii noștri de la „mondiale4* * 
— școli de scrimă sovietică, 
maghiară și poloneză — uzează 
pe larg tocmai de aceste parti
cularități ale antrenamentului 
sportiv.

La olimpiadă
nu vom merge

cu statistici
Corelînd această inexplicabilă 

stagnare valorică cu părerile 
„tonice" despre valoarea floretei 
noastre pe plan mondial, despre 
care aminteam și care — prac
tica vieții o dovedește — au în
totdeauna cele mai nedorite efec
te, ne-am pomenit în fața în- 
frîngerilor neașteptate (vezi me
ciurile cu echipa Poloniei), toc
mai într-un moment în care se 
credea că totul merge ca pe 

* roate.
Dar, în loc să se fi tras imediat 

cele mai reale concluzii care, 
deși neplăcute, sînt singurele ca-

Elisabeta

Polihroniade

a cîștigat

turneul de șah

de la Szarvas

BUDAPESTA 23 (Ager- 
pres). — Turneul internațio
nal feminin de șah de Ia 
Szarvas (Ungaria) s-a în
cheiat cu victoria remarca
bilă a reprezentantei Româ
niei. Elisabeta Polihroniade, 
care a totalizat 10 puncte 
din 13 posibile, fără a suferi 
nici o înfrîngere. în ultima 
rundă, Polihroniade a remi
zat cu Szady, Pe locul doi, 
la un punct în urmtUșahis- 
tei noastre, s-a clasat Tere
za Stadler (Iugoslavia).

Din cauza unor partide 
întrerupte clasamentul fi
nal nu a fost definitivat, 
dar Eleonora Jianu, care a 
remizat cu Sinka și totali
zează 8 puncte, are șanse de 
a se situa 
locuri.

în primele 5

★
Ciștigînd 

partida cu 
Gertrude Baumstark (Româ
nia) se menține în fruntea 
turneului internațional de 
la Sofia, cu 8 puncte. Pe 
locul doi, cu 6.5 (2) puncte, 
se află iugoslava Iovano- 
vicL

in runda a 10-a 
Dimova, șahista

congelatorului s-au trezit la reali
tate și s-au pus pe treabă /

PERSPECTIVELE 
ÎNSEAMNĂ MÎINE

Județul Sălaj are destule 
materii prime care să per
mită o industrie, care azi 
nu prea există. Dar în primul 
rînd, determinant va fi elementul 
om: sălăjenii sînt buni și încer
cați gospodari, oameni care prin 
firea lor sînt mai scumpi la vor
bă, dar sînt de nădejde, oameni 

ai faptelor, care știu și înțeleg să 
meargă în pas cu vremea pe care 
o trăiesc. Fără false entuziasma 
reportericești, trebuie să spunem 
răspicat că unde am umblat prin 
Sălaj, am găsit peste tot locul a- 
ceastă puternică dorință, la tineri 
și bătrîni, de a înnoi viața econo
mică și culturală a județului, o 
voință mărturisită prin fapte.

Am văzut acolo C.A.P.-uri 
fruntașe, am vizitat și unele care 
au fost greșit orientate și gospo
dărite mai slab. Cooperativa a- 
gricolă de la Zăoani, fruntașă în 
zootehnie, își pune permanent 
problema unor îmbunătățiri can
titative și calitative. Cea de la 
Românași — faimoasă în culturile 
de castraveți „Comișon" se preo
cupă intens de a extinde legumi
cultura. Cea de la Heredean, de 
la Carstelecu, de la Sur duc — 
sini cooperative care, deși date ca 

pabile să îndrepte, adevărul a 
fost escamotat. Conducerea teh
nică a federației explică aceste 
insuccese ca fiind oricînd recu
perabile. Ba, mai mult, potrivit 
explicațiilor date de antrenor, 
insuccesele devin argumente tac
tice : „ne-am concentrat atenția 
și forțele pentru a-i învinge pe 
japonezi. Cît despre polonezi, nu 
trebuie să ne facem probleme

Astfel de raționamente nu în
seamnă însă nimic bun.

Pentru o echipă care are pre
tenții la un loc fruntaș în ierarhia 

mondială — și aceste pretenții 
sînt justificate în ceea ce-i pri
vește pe floretiști — astfel de 
explicații nu pot decît să o tragă 
înapoi. Este edificator exemplul 
luptătorilor, care, avînd o serie 
de „principii" de pregătire ase
mănătoare, au capotat lamenta
bil la „europene”. Fără a ne pripi 
în concluzii, trebuie să arătăm 
că paralela lupte-scrimă mai vă
dește unele apropieri nedorite. 
Consultînd graficele pregătirii 
efectuate în timpul iernii — puse 
la dispoziție de prof. Cornel 
Răduț de la Centrul de cercetări 
științifice în domeniul educației 
fizice și sportului — se poate 
vedea, cu ușurință, că radiogra
fiile ciclurilor săptămînale de 
pregătire ale luptătorilor și, din 
păcate, ale scrimerilor, prezintă, 
inexplicabil, multe jumătăți de 
zi — 5 pe săptămînă — irosite, 
în care nu s-a lucrat nimic.

Cît privește antrenamentele e- 
Eectuate, nici acestea nu prezintă 
indici corespunzători în ceea ce 
privește diagrama de efort Bu
năoară, Ionel Drîmbă, în cazul 
unei lecții de 180 de minute nu 
efectuează decît 62 de minute 
de efort de intensitate medie, în 
care se axează numai pe lucru 
specializat, ca în orice lecție o- 
bișnuită de scrimă. Lipsește to
tal lucrul cu îngreuere, lipsește 
individualizarea. Și timpul tre
ce... Nu se pot contesta calită
țile individuale tehnice, morale 
și de voință ale unor trăgători 
ca Olga Szabo. Drîmbă, Mure
șan. Dar numai atît nu este în
deajuns.

Un aspect deosebit de impor
tant este acela al existenței u» 
nor elemente valoroase, care să 
dubleze primele garnituri. Dacă 
pentru lotul feminin de floretă 
problema nu se pune chiar cu 
atîta acuitate, la băieți, în 
schimb, în această privință situa
ția este alarmantă. între cei cinci 
componenți ai lotului și al șa
selea trăgător — să-1 numim Bă
nică, Filip sau Habala — este 
un decalaj care necesită cîțiva 
ani de pregătire. Două eventuale 
indisponibilități ar face din e- 
chipa noastră de floretă, cam-

• în runda a 3-a a turneului 
final al campionatului mondial 
studențesc de șah de la Ybbs 
(Austria) au fost consemnate 
rezultatele : Danemarca—Româ
nia 2—2 ; U.R.S.S.—Islanda 3—1 ; 
Bulgaria—R.D. Germană 2—2 ; 
Cehoslovacia-Iugoslavia 2,5—1,5 ;

exemplu pa județ, fac eforturi 
încununate de succes de a se de
păși în etapele viitoare....

L-am cunoscut, de pildă, pe di
rectorul Inspectoratului Silvic al 
Sălajului, un tinăr inginer, cu 
ochii de culoarea oțelului ți cu 
trăsăturile tăiate energic ca în
tr-un material foarte dur: Gh. 

Botezatu. Pe lingă toate îndatori
rile sale silvice, inginerul Boteza
tu, care se află de 14 ani pe me
leagurile sălăjene, din proprie ini
țiativă și cu efortun considerabi
le, a înființat în pădurea Lapiș, 
o cerbărie, aducind acolo, înțăr
cuite deocamdată, 20 de exem
plare de cerbi lopătari. Cerboai- 
cele se așteaptă (cu emoție) să 
fete primii pui si pădurea va fi 
populată cu cerbi, care vor fi lă- 
șați în libertate. De asemenea, a 
colonizat pădurea cu căprioare și 
fazani. Poate că faptul în sine, 
pentru economia județului, nu 
prezintă o deosebită importanță. 
Dar acest fapt e semnificativ, e 
simbolic pentru toți gospodarii 
Sălajului, care au pornit spontan 
aproape o întrecere a depășirii 
lor proprii....

In Zalău, ținîndu-se seama de 
faptul că în Sălaj există argile de 
calitate superioară, se preconizea
ză ridicarea unei fabrici de ce
ramică de construcție (cărămizi, 
țigle, faianță pentru fațade), care 
va căpăta în cincinal o mare ex
tindere. Tot în Zalău, a început 
clădirea unui palat al culturii, cu 
ajutorul unei întreprinderi de 
construcții clujene. De ce nu s-ar 
înființa cu timpul și un combinat 
industrial de stofe și confecții, a- 
vîndu-se în vedere marea produc
ție de lînă pe care o dă județul ?

Perspectivele economice și cul
turale ale noului județ sînt multe, 
promițătoare, ample și greu pot 
fi cuprinse în limitele fugare ale 
unui reportaj modest. Încă de ve 
acum, însă din pragul viitoarelor 
realizări, județul este realmente 
cuprins într-un larg proces de 
nouă înflorire.

L GRINEVICI 

pioană mondială, o simplă fi
gurantă la Jocurile Olimpice din 
Mexic.

Așa ițind lucrurile titularii lo
tului pot să fie liniștiți: cea de 
• doua „lamă" este încă de
parte...

Un alt „amănunt" cu serioase 
repercusiuni este acela al inexis
tenței materialului cine-foto, deși 
federația este dotată cu aparat 
de filmat și de proiecție. în foto
teca federației poloneze — ca să 
luăm un singur exemplu — pot 
fi găsite filme ale execuțiilor 
tehnice ale lui Drîmbă, Mureșan 
și mulți alții dintre scrimerii ro
mâni. Cîți sportivi străini au 
fost analizați, după film sau 
chinograme, în cadrul ședințelor 
tehnice de pregătire ale loturi
lor noastre ?

Nu poate nimeni contesta fap
tul că antrenorii celor două lo
turi depun eforturi susținute în 
pregătirea elevilor lor. Impor
tant este însă să apreciem cali
tatea acestor eforturi conjugată 
cu preocuparea omogenizării e- 
voluțiilor la același înalt niveL 
Pentru că, dacă se poate conta 
pe constanța trio-ului. Szabo, 
Drîmbă, Mureșan, în scliimb, 
Iencic, Ene, Ardeleanu, Falb pot 
produce surprize prin evoluții 
inegale, de la un concurs la al
tul. Or, în lupta acerbă care se 
va desfășura la Olimpiadă, nu ne 
putem face socotelile pe baza 
șansei și a bunei dispoziții prea
labile. Pentru înclinarea balanței 
de partea talerului unei valori 
sportive autentice, antrenorii 
trebuie să aibă primul cuvînt, a- 
sigurînd lotului o pregătire teh
nică de nivel mondial.

In răstimpul răihas pînă la 
J. O. lipsurile semnalate pot fi, 
în mare parte, corijate. Direcția 
principală este, după părerea 
noastră, combaterea exagerării 
lucrului specializat, în sală, și 
mărirea ponderii antrenamente
lor cu îngreueri, în aer liber. 
Potențialul tehnic, care există cu 
certitudine, trebuie amplificat 
prin antrenament specializat, în 
funcție de particularitățile indi
viduale și'clădit pe un potențial 
biologic, care încă nu este su
ficient și uniform dezvoltat. Cit 
privește mentalitatea explicării și 
justificării unor înfrîngeri, vezi 
meciurile cu Ungaria, Polonia, a- 
eeasta trebuie combătută cu 
toată hotărîrea și înlocuită cu 
munca realistă îndreptată spre 
un scop precis și major. Este 
lăudabil că ne-au preocupat, în. 
scrimă, unele obiective interme
diare gen Cupa Giovanini, Cupa 
Adrian Romei, Cupa Europei, 
dar să nu uităm o clipă Ca toate 
la un loc nu fac cît un succes 
olimpic.

Cît privește creșterea schimbu
lui de mîine, promovarea cu
rajoasă a tineretului, aceasta iă- 
mîne o problemă — din păcate 
—• pentru anii următori și care 
comportă analize amănunțite.

Cu posibilitățile actuale ale 
scrimerilor noștri, cu retușurile 
de ultimă oră care se m3i pot 
face încă pregătirii tehnice, tre
buie să sperăm într-o compor
tare meritorie în Mexic, în 
toamna aceasta. Și, să nu uităm, 
cu considerarea fiecărui asalt în 
parte ca un lucru de maxin'ă 
responsabilitate. Meciuri ușoaie 
și la discreția cuiva nu există, 
pentru nimeni...

prof. LUCIAN GLIȘCA 
VIOREL RARA

R. F. a Germaniei—S.U.A. 3—1 ; 
In clasament conduce*  U.R.S.S. 
cu 9 puncte, urmată de R.F.G. 8 
puncte. Cehoslovacia 7 puncte. 
Echipa României ocupă locul 9, 
eu 4,5 puncte. în grupa B, pe 
primul loc se află reprezenta
tiva Israelului, 8,5 puncte, se- 
secundată de Norvegia 7,5 
puncte.

• Președintele Federației In
ternaționale de ciclism profesio
nist, Duchateau, asistat de Lou
is Perfetta. președintele comi
siei tehnice, a procedat la o an
chetă în legătură cu cazul rutie
rului francez J. Anquetil, hotă- 
rînd anularea suspendării pro
nunțate contra acestuia în urma 
concursului desfășurat la 23 
Iunie la Forli.

• Rezultate înregistrate în 
competiția europeană de fotbal 
..Cupa Internațională" (fostă 
Cupa Rapan) : Bellinzona (Elve
ția) — Legia Varșovia 1—1 
(1—0); A.S.K. Linz—Haelsing- 
borg 4—1 (2—1) ; F.C. Karl Marx 
— Stadt—F.C. Bienne 3—0 (1—0); 
Lausanne—A.B. Copenhaga 2—2 
(2—2).

• Desfășurată timp de două 
zile la Sokolovo, dubla întîlnire 
internațională de atletism din
tre selecționatele masculine și 
feminine ale Cehoslovaciei și 
R. D. Germane s-a încheiat cu 
victoria oaspeților, învingători 
cu scorul general de 207—119 
puncte (masculin : R. D. Germa
nă—Cehoslovacia 126—84 puncte; 
feminin : R. D. Germană—Ce
hoslovacia 81—35).

Vedere generală a Grădinii Botanice din Cluj. Pavilionul central 
șt fațada

Foto : RADU MIRCEA

ÎNSEMNĂRI
Imi povestește cineva 

niște fapte, pe cît de neim
portante in aparență, pe 
atît de serioase în realitate. 
Se dusese la cinematogra
ful „București**  să vadă un 
film și nu apucase să ajun
gă la casă, cînd i s-a oferit 
un bilet, de către un tînăr. 
A scos cei 3 sau 4 lei cit 
scria pe el și i-a dat flăcă
ului care-i făcuse binele. 
„A, nu! i-a răspuns acesta. 
Cinci!“. Ce „cinci**?...  
„Cinci lei, maestre, păi eu 
ți-l dau degeaba ?**  „Te rog 
să nu faci speculă, i-a re
proșat omul nostru, indivi
dului. Arăți a tînăr civili
zat**...  Și-a dat să plece. In 
clipa aceea s-a pomenit cu 
zece pumni în cap, arun
cați pe la spate, hoțește. 
„Asta pentru leul pe care 
nu l-ai dat !“, i s-a strigat,

— Dar miliția ? am în
trebat. De ce n-ai apelat la 
miliție ?

— Cineva mi-a spus că-i 
găsesc peste o oră la „Pa
tria**.  Au și acolo o su
cursală. Dar mi s-a spus sd 
nu încerc degeaba, căci mi
liția nu se mai amestecă. 
. Un fapt, deci. Al doilea:

Intr-un bloc are loc, în- 
tr-o sîmbătă, o nuntă. So
crii anunță lumea din jur, 
își cer scuze cu o săptămî
nă înainte pentru că. vrînd 
nevrînd, în simbăta aceea

miliția!



Atacuri ale patrioților 
sud-vietnamezi

Ciocnirile dintre unitățile 
patriotice și forțele americano- 
guvernam^ntale devin din ce 
în ce mai intense, în apropi
erea Saigonului, scrie cores
pondentul agenției France 
Presse. Luni după-amiază, la 
Go Cong (aproximativ 50 
kilometri de capitala sud-vi- 
etnameză) a avut loc un pu
ternic schimb de focuri între 
patrioți și o unitate saigoneză. 
Lupte puternice s-au înregis
trat în cursul aceleiași zile la' 
Cau Ngang, în provincia Vinh 
Binh (100 kilometri de Sai
gon) și în provincia Guang 
Tri.

Spre miezul nopții, patrioții 
sud-vietnamezi au declanșat 
în provinciile Guang Ngai și 
Guang Nam o serie de bom
bardamente cu obuze și rache
te, urmate de mai multe 
atacuri simultane, coordonate 
împotriva unor importante 
obiective militare americane. 
In 'provincia Guang Nam,

Conferința 
de presă 

a primului 
ministru 
francez

Premierul Couve de Murvilîe a 
arătat, în cadrul unei conferințe 
de presă, că atît in pobtica Fran
ței față de N.A.T.O., cit și în 
politica sa monetară internațio
nală, nu întrevede „nici un mo
tiv pentru care guvernul francez 
ar proceda la vreo modificare**.  
El și-a exprimat cu același prilej 
părerea că deficitele bugetar și 
comercial ale Franței vor conti
nua încă o perioadă de 13 luni. 
Pentru redresarea situației econo
mice, a adăugat Cou^e do Muț- 
ville, „vor fi necesare noi mă
suri tehnice". El a respins tot
odată ideea unei devalorizări a 
francului, aratînd că aceasta „nu 
ar corespunde interesul ii gene
ral".
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Inti-un interviu acordat revis
tei „Paris Match", Couve de Mur- 
ville a reafirmat politica externă 
a Franței, bazata pe principiul 
„stabilirii de bune relații între 
toate țările europene, indiferent 
de sistemul lor politic. Aceasta 
este calea pe care trebuie să per
sistăm". Răspunzînd la întrebări 
privind politica internă, premie
rul francez a arătat că controlul 
asupra schimburilor de dc ize a 
fost instituit în luna mai ca o 
măsură de circumstanță, jnnîrd 
să fie înlăturat din momentul în 
care nu va mai fi necesar. El a 
precizat totodată că, finind sea
ma de actuala si’-ație economică 
și financiară a Franței, „este evi
dent că stalul va fi constrîns să 
revizuiască ansamblul cheltuieli
lor sale bugetare" și, in consecin
ță, „va trebui să renunțe la uncie 
programe și să extindă altele". Cu 
aceasta el a răspuns la întreba
rea dacă Franța va abandona u- 
nele obiective de ordin militar 
sau în domeniul cercetărilor spa
țiale 

Trei conducători ai Tineretului Comu
nist din Venezuela, care vizitează Româ
nia la invitația C.C. al U.T.C., ne-au vor
bit despre problemele generației tinere 
din țara lor. Să le facem cunoștință: 
Alexis Adam, președintele F.C.U. (Fede
rația Centrelor Universitare) din Caracas. 
Lucas Leal și Vidal Perez, membri ai 
conducerii organizației tineretului comu
nist din Venezuela. Interlocutorii noștri 
folosesc un limbaj simplu, precis, direct, 
presărat cu cifre și date, vorbesc cu în
flăcărarea proprie tribunului popular. Ni-i 
imaginăm într-un amfiteatru supraaglo
merat sau în inima unui cartier sărac din 
Caracas, adresîndu-se mulțimii eruptive. 
Două ore am notat relatările lor.

ALEXIS ADAM: Problema nr. 1 pentru 
tineretul Venczuelei o reprezintă lipsa locu
rilor de muncă. In fiecare an 115 000 tineri 
ajung la virsta cînd ar trebui să obțină un 
Ioc de muncă, să-și cîștige existența. Vene
zuela nu poate oferi tineretului dornic să 
lucreze decit 17—20 000 locuri de muncă. 
Restul ? Se vor zbate pină vor pătrunde pe 
porțile unei uzine, vor îngroșa rîndurile șo
merilor, vor duce o existență de mizerie, 
în fiecare an, un masiv contingent de tineri 
măresc armata șomerilor. Dar problema posi- 
biiităților oferite (mai exact — care nu sînt 
oferite) tineretului are multiple aspecte. 
800 000 de tineri de vîrstă școlară nu pot în
văța. Motivele sînt din cele mai diverse — 

de la lipsa localurilor și cadrelor didactice și 
pînă la grelele condiții materiale care trans
formă într-o nesfîrșită succesiune de sufe
rințe traiul unei mari părți a populației. 
Nenumărați tineri care locuiesc în zone 
depărtate de școli —- fenomen frecvent — nu 
pot să-și realizeze aspirația de a învăța. La 
nivelul universitar situația nu este nici ea 
mai bună. în Venezuela există șase universi
tăți cu 46 000 de studenți. în fiecare an, 20 000 
de tineri sînt nevoiți să renunțe la gîndul de 
a deveni studenți. Lipsesc săli de curs, lipsesc 
cadre didactice și, în plus, lipsește posibilita
tea educației tehnice superioare. Venezuela 
nu are nici măcar un institut politehnic. 
Lupta tineretului nostru nu se limitează Ia 
accesul in universitate, ci vizează și diver

bombardamentele au afectat 
în special puternica bază mi
litară americană de la Da 
Nang, atingînd pistele de ate
rizare. Printre celelalte obiec
tive afectate de bombarda
mentele patrioților se numără 
tabăra forțelor speciale ame
ricane de la Muntele de mar
mură (situată la 6 kilometri 
sud de Da Nang) și cartierul 
general american aflat în a- 
propierea orașului. în total, 
menționează agențiile de pre
să, peste 140 de rachete și 
obuze au fost lansate asupra 
bazei militare de Ia Da Nang 
și a împrejurimilor ei.

Tot înspre miezul nopții, 
aproape simultan cu bombar
damentele efectuate la Da 
Nang, alte obuze erau lansate 
de patrioți asupra majorității 
districtelor militare din pro
vincia vecină, Guang Ngai. 
Au fost atinse sediul adminis
trativ al provinciei și cartie
rul general al celei de-a doua 
divizii saigoneze.

După trei ore de bombarda
ment patrioții au atacat clă
direa stației de radio de la 
Guang Ngai.

între 16 și 19 iulie 1968 
a avut loc la Dubna Simpo
zionul Internațional pentru 
probleme privind protecția 
împotriva radiațiilor a zbo
rurilor cosmice și influența 
complexului de factori de 
zbor asupra diferitelor 
obiecte biologice.

La simpozion au partici
pat oameni de știință din 
Republica Populară Bulga
ria. Republica Socialistă 
Cehoslovacă. Republica 
Populară Polonă, Republica 
Socialistă România, Repu
blica Populară Ungară și 
Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste.

FINLANDA. Construcții noi la Helsinki

în Comitetul celor 18
In ședința de marți a Comite

tului celor 18 state pentru dezar
mare, a luat cuvîntul delegatul 
R. P. Bulgaria, K. Hristov, care 
a relevat faptul că Tratatul de 
neproliferare a armelor nucleare, 
elaborat în cursul sesiunii prece
dente a Comitetului, ..creează, 
fără îndoială, un climat favorabil 
negocierilor ulterioare privind 
problemele dezarmării .

Delegatul bulgar a arătat că 
problema crucială în prezent este 
cea privind eliminarea pericolu
lui unui război nuclear. „Sîntem 
de părere, a spus el, că pentru 
realizarea acestui lucru, dintre 
problemele pe care urmează să 
le dezbată Comitetul, să se dea 
prioritate interzicerii folosirii ar
melor nucleare". El a sprijinit 
propunerea făcută Comitetului 
de a se etamina ca sarcină fun

sificarea invățămintulut pentru a pune 
școala superioară în serviciul dezvoltării 
țării. învățămintul venezuelian nu satisface 
cerințele progresului național. De aceea, ge
nerația tînără se pronunță pentru o reînnoire 
a școlii, pentru o reformă structurală. Lupta 
aceasta este strins legată de cea pe care o 
duce întregul popor pentru o industrie na
țională. pentru o dezvoltare economică ;nde- 
pendentă, eliberată de povara greu suporta
bilă a monopolurilor nord-americane.

— în unele statistici se demonstrează că 
Venezuela este o țară cu o populație tînără.

formarea tineretului într-o forță care să 
lupte împotriva vechiului. Din fericire, tine
retul Venezuelei este animat de un puternic 
spirit progresist, antiimperialist. în cinci din 
cele șase universități naționale, mișcarea 
studențească are în frunte tineri comuniști 
aleși de colegii lor. In a șasea — condu
cerea aparține, de asemenea, forțelor de 
stingă. Alexis Adam a fost ales cu cel mai 
mare număr de voturi acordat pină acum 
unui președinte al F.C.U. din Caracas. O 
influență la fel de mare o exercită organi
zația noastră și în învățămintul secundar.

VENEZUELA: 70 LA SUTĂ 
DIN LOCUITORI SINT TINERI
Trei conducători ai tineretului comunist vorbesc ziarului 
nostru despre problemele generației tinere din Venezuela

Ce importanță se acordă problemelor tine
retului ?

LUCAS LEAL : 70 la sută din populație nu 
a depășit virsta de 30 de ani. 50 la sută din 
locuitori au sub 21 de ani. Calculele demo
grafice prevăd că în anii următori ponderea 
tineretului va crește pînă la 80 la sută din 
totalul populației și chiar va depăși acest 
procentaj. Ritmul de creștere a natalității este 
de 4,2 la sută anual. Tineretul din Venezuela 
reprezintă o masă largă, confruntată cu nu
meroase probleme. Este firesc, de aceea, ca 
problema tineretului în general să preocupe 
cercurile politice — pe unii sincer, pe alții 
doar din demagogie. Există grupări politice 
care doresc ca tînără generație să fie o forță 
înnoitoare a societății, după cum există gru
pări politice care doresc să împiedice trans-

La noi, în Venezuela, tinerii se angajează în 
lupta politică de Ia o vîrstă fragedă. Cei 
230 000 elevi reprezintă o forță activă, devo
tată ideilor progresiste, pe care ne bazăm cu 
încredere.

VIDAL PEREZ : Vreau să adaug ceva — 
despre tinerii din cartierele sărace, din zo
nele de neagră mizerie. Sînt, cei mai mulți, 
șomeri, foști țărani atrași la oralș de speranța 
unei existențe mai bune, muncitori ocazionali. 
Sînt o masă de tineri cu stare de spirit revo
luționară, o populație explozivă, deseori pro
tagonista unei lupte eroice. Pregătim în aceste 
zile o adunare generală a tineretului din 
cartierele mizere ale Caracasului. Va fi în
ceputul unei noi etape de luptă...

— S-au publicat numeroase informații des

damentală elaborarea unui pro
iect de tratat privind această 
problemă.

în continuare, delegatul Sue
diei, d-na Alva Myrdal, a propus 
Comitetului celor 18 un plan de 
discuții în cinci puncte, care să 
cuprindă următoarele: interzice
rea atotcuprinzătoare a experien
țelor nucleare; încetarea produc
ției de materiale fisionabile în 
scopuri militare; interzicerea fa
bricării de arme chimice și bio
logice ; demilitarizarea fundului 
mărilor; înființarea unui orga
nism internațional care să coor
doneze și să aprobe efectuarea 
de explozii atomice pașnice.

Alva Myrdal a cerut Comite
tului celor 18 ca, în afară de cele 
cuprinse în planul de cinci punc
te, să se examineze proiectul u- 
nui tratat privind interzicerea fo
losirii armelor nucleare, proble
ma desființării bazelor militare 
de pe teritoriile țărilor străine, 
precum și problema privind mă
surile regionale de dezarmare.

Apei a luat cu-rintul delegatul 
p. S. Cehoslovace. Tomas Laho- 
da. care a trecut în revistă avan
tajele ce le reprezintă 
acordului de neproliferare a ar
melor nucleare. El a arătat că.

acord de către R. F. a Germa
niei ar constitui un însemnat pas 
spre garantarea securității Euro
pei centrale.

De’ei 
declarat că pn 
nndearizate trebuie să 

?tul R. S. Cehoslovace a 
«Ierna zonelor de- 

în 
central atenției lucrărilor Comi
tetului și, după părerea sa. ea ar 
trebui să-și găsească locul în vii
toarea ordine de zi a sesiunii co
mitetului. De asemenea, el a ce
rut să se acorde prioritate măsu
rilor generale de dezarmare nu
cleară, propunînd discutarea in
terzicerii folosirii armelor nu
cleare, încheierea unui tratat cu 
privire la interzicerea exploziilor 
atomice subterane, precum și po
sibilitatea elaborării unui proiect 
de tratat prin care să se inter
zică folosirea fundului mărilor în 
scopuri militare.

Viitoarea ședință a Comitetu
lui celor 18 va avea loc joi di
mineața.

R. S. CEHOSLOVACA. 
Copii de la o grădiniță din 
Plzen, la plimbare pe una 

din străzile orașului

încredere deplină in conducerea

R. S. Cehoslovace

Comunicatul Prezidiului C. C. al Frontului National Slovac

La Bratislava a avut loc o 
ședință a Prezidiului C.C. al 
Frontului Național Slovac. în 
comunicatul dat publicității 
se subliniază că actualul pro
ces social care se desfășoară 
in Slovacia are un puternic 
caracter socialist, democratic 
și progresist și corespunde 
multilateral intereselor ți nă
zuințelor poporului. Acest lu
cru este confirmat de nume
roasele declarații și rezoluții 
care sprijină fără rezervă po
ziția Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și hotăririle 
C.C. al PjC.C. in legătură cu 
scrisoarea celor cinci partide 
comuniste și muncitorești.

Prezidiul C.C. al Frontului 
Național Slovac, se arată în 
comunicat, a constatat că oa
menii muncii din Slovacia au

Marți dimineața. Aczel Gyorgy, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
a primit delegația de activiști ai P.C.R., condusă de Simion 
Dobrwvici. piim-secretar al Comitetului județean Vrancea 
al P.CR-. care se află în Ungaria într-o vizită de schimb 
de experiență.

I^a întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, a fost de față Dumitru Turcuș, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Budapesta.

pre tulburările studențești din Caracas. Ce 
anume le-au generat?

ALEXIS ADAM: Punctul de pornire l-a 
reprezentat nemulțumirea față de refuzul de 
a acorda alocații bugetare pe măsura necesi
tăților. Problema este, în fond, strins legată 
de cea a structurilor anacronice ale universi
tății, de rămînerea în urmă față de avansul 
permanent al științei. Autoritățile încearcă să 
micșoreze influența universității în viața 
țării și influența forțelor de stingă in viața 
universitară. Refuzul oficialităților de a acorda 
alocațiile cerute se înscriu pe linia unei po
litici represive. Tactica aleasă era cea a 
amputărilor bugetare care să lovească în stu
dențimea progresistă. Sub lozinca „Mai multe 
fonduri pentru universitate", studenții au or
ganizat puternice manifestații. Tinerii au 
argumentat: universitatea centrală, de pildă, 
a fost construită pentru a răspunde nevoilor 
a 7 000 de studenți. Dar universitatea numără 
în prezent 25 000 studenți. In aceleași clădiri, 
în aceleași biblioteci, în aceleași aule, în a- 
celeași laboratoare. Construcția unor noi clă
diri universitare a devenit o acută necesitate. 
Refuzul de a acorda fonduri înseamnă — in 
esență — refuzul de a permite accesul în în- 
vățămîntul superior. După lupte îndirjite, am 
obținut o victorie parțială : o oarecare mărire 
a bugetului, pe care însă o socotim insuficien
tă. Odată cu noul an universitar vom relua 
lupta...

VIDAL PEREZ: La acțiuni revendicative 
au participat alături de studenți și mulți din 
profesorii lor. Intr-una din cele mai impor
tante facultăți, decanul și corpul profesoral în 
întregul lui au ieșit în stradă împreună cu 
studenții. In rîndurile tineretului, ale poporu
lui nostru există o profundă aspirație spre 
înnoiri sociale, spre prefaceri progresiste. Eve
nimentele dezvăluie pregnant această aspi
rație.

— Vizitați pentru prima dată România?
LUCAS LEAL : Sîntem la prima noastră 

călătorie in țara voastră despre care am auzit 
și citit atîtea lucruri interesante. Interesul 
nostru față' de România provine din dorința 
de a cunoaște înfăptuirile socialismului, im
portantele realizări ale poporului român, viața 
generației tinere. Impresiile de pînă acum — 
vă spunem cu deplină sinceritate — sînt dintre 
cele mai bune...

EUGENIU OBREA

Manifestări 
cu prilejul 
sărbătorii 
naționale 

a R. P. Polone
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a R. P. Polone - cea dc-a 24-a 
aniversare a eliberării patriei de 
sub jugul fasc-.st —, președintele 
Consiliului de Miniștri, Jozef 
Cyrankiewicz, a oferit o recepție.

Au participat Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Marian Spychalski, pre
ședintele Consiliului de Stat, și 
alți conducători de partid și de 
stat ai R. P. Polone.
, Au fost, de asemenea, prezenți 

membrii corpului diplomatic.
Jozef Cyrankiewicz. a rostit un 

toast, relevîrid importanța zilei de 
22 iulie pentru istoria poporului 
polonez. In cei 24 de ani care 
s-au scurs de la eliberarea țarii, 
a aiătat el, poporul polonei, sub 
conducerea partidului, a transfor
mat țara într-un stat modem, cu 
un ritm dinamic de dezvoltare.

El a felicitat apoi cu acest pri
lej clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea pentru realizările 
obținute și le-a urat succese în 
munca de consolidare a puterii 
materiale și morale a poporului, 
pentru dezvoltarea continuă a 
țării.

In întreaga țară s-au desfășurat, 
de asemenea, manifestări cultura
le și serbări populare cu prilejul 
sărbătorii naționale.

exprimat încrederea deplină 
in conducerea Cehoslovaciei 
și o sprijină in atitudinea ei 
principială și chibzuită în în
deplinirea sarcinilor istorice 
legate de continua dezvoltare 
socialistă a vieții contempo
rane și viitorul țării.

Prezidiul C.C. al Frontului 
Național Slovac cheamă pe 
membrii tuturor partidelor 
politice și organizațiile Fron
tului Național Slovac ca, in 
spiritul unității și coeziunii, 
să intensifice eforturile în ve
derea îndeplinirii programului 
de acțiune al P.C. din Ceho
slovacia și, in spiritul interna
ționalismului proletar, să în
tărească relațiile de prietenie 
eu popoarele frățești ale Uni
unii Sovietice și ale celorlalte 
țări socialiste.

Africa ! Pe care turist invi
tația de-a vizita acest conti
nent prima dată nu-1 va găsi, 
fără îndoială, nepregătit ? 
Europeanului i s-au adus în 
casă, prin intermediul televi
ziunii, ori în orașe — pe 
ecranele cinematografelor — 
imagini atît de diferite de 
viața sa, incit, ca să-și închi
puie Africa și africanii, face 
apel la imaginile neclare ale 
preistoriei din manualul de 
școală elementară: păduri 
pierdute în memoria timpu
lui, în care se deschid, pe 
malurile unor riuri misteri
oase, niște lăcașuri vegetale 
în care trăiesc contrazicind 
secolele, într-o filozofie a lor, 
impenetrabilă aproape, oame
ni care seamănă cu noi, dar 
care au altă culoare, mers 
elastic de ființă nedespărțită 
încă de natură, credințe ciu
date și, mai ales, o muzică de 
ritmuri reluate și prelungite 
pînă la sentimentul întâlnirii 
cu zeitatea gravă, teribilă ca o 
mască supranaturală. Și toate 
acestea plasate undeva 
spre curbura globului, ca
re se învîrte prin spa
țiile cosmice oferind soa
relui orașe pulsînd de viață, 
furnicare de tehnicitate mo
dernă, dar lăsînd departe să
lașele unor bărbați și femei 
care, ignorînd era atomică, 
dansează, aproape goi, în 
nopți cu lună ecuatorială, 
«dansuri de cult panteist... A- 
dăugați la aceasta numele eî- 
torva viețuitoare — cămila, 
crocodilul, pantera, elefantul, 
girafa —; ce știm noi mai 
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mult despre Africa ? O 
revistă americană, „News
week", scria încă din 1960 
că „tradiționala harta a 
cărții de aventuri nu ne mai 
spune nimic" întrucît „ni
meni nu mai are nevoie să i 
se explice unde e Katanga 
sau Ruanda Urundi".

Dar, abia plecat la dram, 
îți dai seama de proporțiile 
adevărate ale lipsei de infor
mație proprie. Se adaugă Ia 
aceasta drumul căci voind să 
ajungi în sud, la Ecuator, 
pleci spre... nord. Budapesta, 
apoi Praga sînt primele capi
tale de tranzit. Dar o zi la 
Praga, acum, este generoasă 
în impresii. Se vorbește util 
de mult despre evenimentele 
de aici incit „vara cehoslova
că" se cere cunoscută acasă la 
ea. Iată de ce, probabil, toți 
pasagerii găzduiți Ia „Hotel 
Internațional" cu cîteva săp- 
tămînî în urmă, ne-am reîn
tâlnit imediat în tramvaiul 18 
ce duce spre centra. Se aș
tepta cineva Ia un „ce" deo
sebit, observabil în agitația 
străzii, la o tulburare ? Une
le gazete străine dă
deau semne de iritare. 
Dar Praga părea a nu 
fi auzit nimic din toate 
acestea. Pe „ Vaclav Na- 
mestni" — celebrul bulevard 
praghez — era un calm de
săvârșit ; sus, la Muzeul Na
țional, lingă fintîna de gra
nit, visau îndragostiții... in 
magazine, — atmosfera de fie
care zi. „Tot ceea ce dorim 
esle liniștea, îmi spunea o 
pi oi ușoară în vîrstă, care vor
bea franțuzește. în rest, am 
pornit bme și noi singuri știm 
mai exact ce avem de făcut 
pentru fericirea noastră..."

Și iată-ne din nou la drum. 
Stewardesele, două fetițe ce
hoslovace, cu ochi neobișnuit 
de albaștri, ne-au împărțit 
tuturor harta pe care este de
senat itinerariul cursei de Co
nakry. O dungă roșie duce 
spre vîrfurile Alpilor. Aflîn- 
d-o, ne lipim frunțile de ochiu
rile rotunde. Vrem Sahara, 
dar dorim Alpii, pe care în
tr-o oră îi vedem deja : vin 
spre noi. în plin iulie, cu vîr- 
furi peste care parcă abia 
acum a nins. Zăpadă ! La ce 
ne gîndim ? Nici motoarele 
parcă nu se mai aud în 
această pace de soare și de 
alb pur, de mătase moale, ze- 
firică. Pămîntul, zărit ici-co- 
lo în niște petice cenușii pe 
funduri de văi, pare străin, 
chiar ncinteresant, ca o loca
litate pe lîngă care teci în
tâmplător, nefiind obligat 
să-i dai atenție Apoi dunga 
roșie o ia spre Spania ; Me- 

diterana sărută cărămiziul 
coastei Iberice... Barcelona în 
dreapta... Insulele Baleare în 
stânga. In sfîrșit, Africa! Mal 
relativ jos, fără prea multe 
golfuri, debut fără vegetația. 
După modnl cum sar toți pa
sagerii Ia ocheanele de sticlă 
încep să cred că sînt, ca și 
mine, novice pe acest conti
nent. Cei mai emoționați par 
totuși negrii aflați în avion, 
ei care s-au născut în Africa 
și care merg „acasă".

Fetele cu ochi albaștri ne 
anunță prima coborâre pe pă
mîntul african: în cîteva mi
nute vom fi la Rabat, capita
la Marocului. Plutim peste 
Altantic, cînd apare sub aripi 
spre stînga, orașul, geo
metrie ;de cuburi albe, deco
rate, pe undeva, cu ziduri ro
șii de cetate maură. Aeroport 
alb, de zahăr. Două fete ma
rocane, într-o uniformă sini- 
lie, ne spun „bun ve
nit". Dar, văd bine ? p© 
catargul oficial unduiește 
tricolorul românesc. „Minis
trul vostru de externe este în 
vizita la noi". Ce nostal
gii și cîte sentimente de 
mîndrie se deschid în om în- 
tîlnindu-se Ia atîtea depărtări 
cu semne care vorbesc despre 
țara lui, despre ai săi ?

Marocanii ni se par deja 
deosebiți. Alt port, altă scrie
re. Cămila folosită la arat... 
Cum va fi în lumea negrilor ? 
începem să resimțim căldura. 
Ni se oferă o coca-cola maro
cană, rece, liniștitoare. La 
plecare, aceleași două fete 
măslinii, ieșite parcă din nrn-

bra unor plante tropicale. Și 
iar cerul, imens, nestîrșit Jos, 
Atlanticul, apoi Casablanca. 
Plaja Kon-Tiki, plaja Miami, 
blocuri turn, vapoare uriașe. 
Valuri succesive de spumă 
albă brodează legătura ape
lor albastre cu pămîntul pe 
care-a răsărit orașul cu re
zonanțe dintre cele mai ro
mantice. Dar Africa se pare 
că o întâlnim cu adevărat 
abia ceva mai departe, în cli
pa cînd din toate părțile aud 
exclamindu-se în numeroase 
limbi: „Sahara Deja ?
Gata ? Ce departe mi se pă
rea, acasă, pe Dîmbovița, 
acest ocean, ușor roșcat, de 
nisipuri fără astâmpăr ! In
stalații speciale ne mențin, în 
cornul de aluminiu zburător, 
la o temperatură normală. 
Jos însă Atlanticul nu poa
te astâmpăra dogoarea: nisi
pul încins se întâlnește direct 
cu apele, nelăsînd, pe sute 
de kilometri de litoral, nici 
firul de iarbă să crească. Sa
hara spaniolă, Mauritania. În
tâmplarea a făcut ba un cub 
de gheață, minuscul dar per
fect în dimensiuni, să rămînă 
în paharul de pe măsuța din 
fața mea. L-am reținut ca pe 
un simbol, multă vreme, 
poate și dintr-un capriciu 
de-a opune extremele una al
teia : o bucată de gheață plu
tind cristalină deasupra de- 
șerturilor care nu cunosc o 
picătură de apă (uneori cu 
zecile de ani) deasupra dune
lor care se aleargă adesea 
unele pe altele, înnebunite de 
setea pămîntului.

Avionul coboară: Dakar
ul. O stea dc coral ti
vită cu diguri portuare 
intră in ocean, copiind 
orașele cele mai moderne ale 
Europei. Africa neagră nu 
este insa cel mai bine repre
zentată aici. Senegalul înce
pe pe continent, îl cunoaștem 
incepind de pe aeroport, unde 
ne așteaptă funcționari negri, 
piloți și stewardese negre, dar 
și un public — călător ori 
spectator — de cele mai di
verse condiții sociale, oameni 
modernizați total, sau alții le
gați de tradiție, precum fetele 
din vederile viu colorate 
pentru care legea purtării 
pieptului acoperit n-a deve
nit încă o obligație de la sine 
înțeleasă, poate și pentru că 
e mai comod, mai plăcut să 
te miști cu trupul liber în 
cuptorul uscat care ne încon
joară din toate părțile.

Doar cîteva prime impre- 
rii. Africa abia urmează 
să o cunoaștem.
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