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GENEZE
ENERGETICE
Și-a imprimat silueta domi

nantă tn harta orașului de puțin 
timp. Cu cinci ani în urmă exis
ta doar memorizată tn foaia de 
calc. Doi ani mai tîrziu, pe fire
le, proaspete ale magistralelor au 
primit cala liberă primele șarje 
de energie, produse aici. Astfel, 
în 1965, anul Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român, tn relieful economic al 
Capitalei și-a semnat actul de 
prezență un emitor de valoare al 
energeticii — Termocentrala 
Buourești-Sud. O înșurubare ta
cită, modestă, tn spațiile necesi
tății, imaginea termocentralei a 
intrat astfel în panoramicul diurn 
al urbanisticii bucureștene.

Profilate sever pe fondul re-1 
cent al noilor cartiere din jur, 
imensele coșuri îți atrag atenția 
de departe, fixînd parcă locului 
un univers retras în propriile 
date de referință refuzîridu-se in
discreției. Cu această impresie 
te apropii de aglomerarea de 
clădiri, dominate de construcția 
masivă sugerînd stabilitatea 
absolută, 'durabilă — a turnuri
lor de răcire. Nimic nu pare să 
se întîmple aici. Fire de abur își 
părăsesc locurile din instalații 
desenînd deasupra amplasamen
tului centralei misterioase volute 
spațiale. Cînd pătrunzi în interi
orul clădirilor, ți se dezvăluie 
’discrepanța creată între formă și 
fond. Austeritatea este, te con
vingi de acest lucru, valabilă ri
gurozității cu care oamenii, des- 
fășurați pe suprafețe vaste, țin în 
chingi procesele de eliberare a 

-energiei.
Căldură și electricitate. Două 

fețe ale aceleeași mnnede vuse 
în valoare în interioarele acestor 
retorte de alchimie ieșite de 
multă vreme de sub aripa miste
rului. Patru grupuri, întruchipînd 
tot atîtea personaje cu profil dis
tinct intrate în rol pe tabla de 
șah a energeticii românești, își 
ordonează existența aici pe ma
lul sting al Dîmboviței în mo-

mentul în care aceasta se pregă
tește să părăsească orașul. D,ouă 
dintre ele, de cîte 50 de MW; 
celelalte, de puterea dublă a aces
tora. Abur, apă fierbinte, curent

■

electric. Iată cele trei fire ce-și 
împletesc geneza la Termocen-

N. UDROIU
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CUM ESTE 1NTÎMPINAT
TÎNĂRUL INTELECTUAL

SA DISCUTAM ESPRE

Se înalță noi construcții...

IN SAT
Pretutindeni în țară s-a dez

voltat o mare rețea școlară, 
dar mai cu seamă, la sate, 
acolo unde trecutul i-a frustrat 
pe oameni ani și ani de în
vățătură. Și unde sînt școli 
trebuie să fie și profesori. In 
sate au v^nit în anii din urmă 
mii de învățători și profe
sori. Unii dintre ei sînt local
nici și au dorit să se întoarcă 
în locurile natale după termi
narea cursurilor, alții s-au 
stabilit aici în urma proprii
lor lor opțiuni. Au venit aici, 
la sat, mai ales tineri. Unii 
însă vin și pleacă sau recurg 
la soluția navetismului. Dar 
nu toți cei care își părăsesc 
catedrele sau adoptă navetis- 
mul, o fac din lipsa de do
rință de a profesa la sat.

Știm că tînărul venit la sat
după anii petrecuți în facul
tate, la oraș, trebuie să se a- 
comodeze, să se adapteze noii 
vieți și activități. Și n-o poate 
face singur, neajutorat de 
către organele competente și 
obligate să se îngrijească de 
viața intelectualilor satului. 
Profităm de ocazia începerii 
noului an școlar și notăm în 
aceste rînduri cîteva conclu-
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DE TREI ORI
CA LA BRIGADA

Alte episoade din tabloul dinamic al muncii voluntar-natriotic.e
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O NOUĂ FABRICĂ
în vecinătatea Uzinei de alu

miniu din Slatina a început con
strucția unei fabrici de produse 
carbonoase. Ea va cuprinde opt 
secții de bază, o stație electrică 
de transformare și alta de redre

sare a curentului alternativ, pre
cum și diferite alte sectoare. 
Anual, aici urmează a fi realiza
te 26 100 tone de electrozi gra- 
fitați pentru oțelării, electroliza 
clorurii de sodiu, blocuri carbo
nice pentru furnale, blocuri ca
todice și plăci pentru electroliza 
aluminiului, pastă pentru electro
liză etc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a primit pe ziaristul american

Drew Pearson

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central
Român, președintele Consiliului
de Stat, a primit vineri, 6 septem
brie, pe cunoscutul ziarist amen

al Partidului Comunist

can Drew Pearson, care se află 
într-o vizită în România.

La convorbirea care a a\Tit loc 
cu acest prilej a luat parte Mir
cea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Există o psihologie a grupului 
familial ? Este realmente necesar 
să-1 pregătim pe copil (tot așa 
cum îl pregătim pentru viitoarea 
sa calitate de cetățean) și pen
tru viitoarea sa calitate de soț 
sau de soție, și — la rînțlul lui 
— de părinte ? Mai pot fi lă
sate lucrurile să se consume la 
îhtîmplare, ca într-o zonă a lui 
„Fac ce vreau I“, „Fac ce pot 
„Fac ce știu!“, „Fac ce-am în
vățat și eu de-aoasă" — am citat 
replici favorite ale părinților 
oaTe-și explică astfel, de obicei, 
acțiunile lor pseudo-educative.

Eșecurile la acest capitol par 
a fi din ce în ce mai numeroase, 
deși — culmea 1 — abia acum 
se acordă o atenție infinit spo
rită problemei copilului, mode
lării lui pe măsura prezentului ; 
dar — și aici apare impasul — 
e necesară o- suficientă suplețe 
pentru a-i lăsa adultului de mîi- 
ne posibilitatea, peste ani, de a- 
daptare și integrare firească, to
tală, în viața de familie (și, im
plicit, cetățenească, socială) a de
ceniului (deceniilor) următor (ur
mătoare).-

„Meseria de părinte este o 
profesiune dintre cele mai ane
voioase și complexe : eu nu pot 
avea nici o obiecție la adresa 
metodelor 
mei, doar pot face reproși 
ele nu erau atît c_ -.1.1 .... , 
chibzuite, căci ei s-au încrezut 
în metodele de educație clasice 
care au calități, fără îndoială, 
dar sînt lipsite de sprijinul psi
hologiei" (Claude Durei). Și- 
atuncicum poate un părinte să

fie „excelent educator* ? Este 
nevoie să fie „excelent educator" 
ca să se salveze pe sine, presti
giul său, să se asigure în vede
rea inevitabilei bătrîneți, sau este 
vorba de salvarea progeniturii 
sale care — nu uitați niciodată ! 
— pășește în doar cîțiva ani, 
peste pragul maturității și, intră 
în lumea, evident mai compli
cată și contradictorie, a vieții de 
familie și cetățenești. Esențial 
este ca el — copilul nostru — 
să fiu intre în etapa adultă a 
existenței sale grefat de anumite 
tare dobîndite în dificila fază de 
treepre — adolescența.

folosite de părinții 
ce reproșul că 
de cultivare și

Tn viata tuturor intervine un 
moment în care omul simte mai 
acut nevoia unui fel de alianță 
care să-i asigure stabilitatea sen
timentelor și tandrețea de care 
nici o ființă umană nu fuge, ceea 
ce îi dă totodată posibilitatea, 
pe alt plan, profesional, să se 
desfășoare (să pună la bătaie în
treaga sa forță și capacitate). O 
căsătorie reușită aduce tocmai a- 
cest echilibru necesar. Se poate 
deci afirma că momentul căsă
toriei reprezintă, în fond, o mai 
puternică aderare a individului 
la colectivitate, căci echilibrul ii 
dă posibilitatea să-și sporească 
aportul la viața colectivului. Așa
dar, judecarea în viitor, de către 
adolescentul de astăzi, a propriei 
sale căsnicii, a gradului ei de

MIHAI STOIAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Perspectivelezii despre preocuparea pentru 
profesorii și învățătorii care 
hotărăsc să-și dedice activita
tea școlii sătești. Exemplele 
ni le-au oferit comunele ju
dețului Vrancea.

La Vulturu și în satele a 
cestei comune — Hîngulești, 
Maluri, Boțîrlău și Vadu Roșea, 
există toate condițiile pentru a 
asigura cadrelor didactice de 
aici «in standard de viață com
parabil cu cel de .la oraș. A- 
șezările rurale sînt situate pe 
șoseaua națională Focșani- 
Galați sau în imediata ei a- 
propiere, iar în comună e- 
xistă cinci cooperative agri
cole de producție puternice. în 
școlile comunei sîrit încadrați 
96 învățători și profesori din 
care- 80 s-au stabilit definitiv 
aici, 14 locuiesc în gazdă și 
numai două profesoare fac na
veta la oraș. N-ai crede că în 
comună persistă serioase de
ficiențe privind aproviziona
rea acestora cu alimente și 
lemne de foc. Primarul cornul 
nei, tovarășul Stoica Toader, 
susține însă că aici cadrele 
didactice nu duc lipsă de 
nimic. „Poate uneori să lip
sească carnea, dar nu prea 
mult timp, doar cînd nu este 
la restaurant sau cînd nu se 
fac tăieri de necesitate". 11 
contrazicem, mai exact îl con
trazice realitatea. Singura sursă 
de aprovizionare din comună 
sînt tarabele O.L.F., Coope
rativele de producție nu a- 
cordă vreun ajutor cadrelor 
didactice, deși le-ar putea a- 
corda înlesniri legale pentru-a- 
provizionarea cu cele trebui
toare. Cu lemnele de foc si
tuația e și mai grea, pentru 
că trebuie transportate de la 
o distanță mare, iar cheltuie
lile sînt foarte mari.

Iată, deci, o comună bogată, 
cu un nivel de viață ridicat, 
care nu se îngrijește cu nimic 
de dascălii copiilor satului. 
Fiecare cooperativă agricolă 
de producție pasează această 
sarcină celeilalte și nici una 
dintre ele nu întreprinde prac
tic nimic, iar consiliul popu
lar comunal nu intervine pen
tru a pune capăt acestei si
tuații. Zilnic ■ din comună 
pleacă mașini spre Focșani. 
Și cu puțină bunăvoință, s-ar 
putea aduce pentru profesori 
măcar o dată pe săptămînă, o

noastre
actuale
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• După festivitatea

Edgar Papu mare

trebuie să aibă

și-o scenă

de Ia „eu
la „noi44?

VICTOR RARE$
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Corespondența din Atena
de la trimisulANCHETA „SCINTE1I TINERETULUI", 

fructificarea lor in paginile ziarului vă 
fapte și experiențe de viată trăite personalUltimele ptegătiri pentru tăierea panglicii inaugurale a noii școli 

generale construită în cartierul Titan-București. Manualele școlara 
«în* orinduite pe pupitre

Ancheta „Scînteii tineretului’

a premiilor •o
I

r,Scena

Ca orice expresie de valoare, literatura nu 
există în sine, ci numai în funcție de circulația 
și receptarea ei pe plan național și internațio
nal. Ea stabilește relația între doi termeni, unul 
care oferă, iar celălalt care primește. Acesta din 
urmă plătește, prin aprobarea, adeziunea sau 
admirația sa, darul ce i s-a oferit, și închide, 
astfel, circuitul mereu extensibil, înlauntrul că
ruia respiră marea realitate literară și artistică.

Orientîndu-se după aceste coordonate și ținind 
seama că se adresează unui public cu perspec
tive noi de cultură, s-a dezvoltat în ultima 
vreme și literatura noastră. In creațiile lor, scri
itorii tineri au plecat și pleacă mereu de la pre
misa fundamentală că a intervenit o schimbare 
de structură în viața socială a țării, avînd drept 
urmare cerințe artistice de un nivel superior.

Fenomenul culturalizării și al industrializării, 
care ne-au soos la o largă suprafață politică și 
economică pe plan internațional, va avea reper
cusiuni corespunzătoare și în domeniul literar. 
Aoum de la scriitor se cere mai mult decît îna
inte, fiindcă și cititorii români, atît prin numă
rul cît și prin calitatea lor, aparțin uneia din 
țările civilizate ale lumii. I se cere mai mult, dar 
i se și dă mai mult. Scriitorul este scos din si
tuația de izolat Ia periferia societății, și i se a- 
cordă un rol deosebit și activ în întregul sistem, 
pe baza căruia trăim astăzi.

Dezechilibrul existent înainte între agricul
tură și industria noastră rudimentară crea un 
echivalent dezechilibru între preponderența li
teraturii cu temă rurală față de cea cu motive 
citadine. -Industrializarea țării a avut- repercu
siuni notabile și pe plan literar. Ea a creat nu
meroși intelectuali orășeni din muncitorii cali
ficați, și mai cu seamă din fiii lor, născuți în 
centre urbane și îndrumați către aspirații cul
turale superioare. Pentru prima dată, deci, în 
istoria tării noastre avem un mediu orășenesc 
consistent, cu problemele sale, cu dezbaterile sale 
interioare, cu tot ceea ce ține de climatul unei 
civilizații moderne, implicînd cerințe intelec
tuale de ordin major. Ca atare, abia acum devin 
actuale unele din postulatele formulate cu ju-

(Continuare in paq. a 11-a)
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Dialogul statornicit între redacția noa stră și tinerii săi cititori, continuă cu dezba
terea pe care o vom organiza pe marginea răspunsurilor la întrebarea :

CARE CREDEȚI CĂ SINT PRIMELE CINCI SENTIMENTE 
FUNDAMENTALE DE CARE ESTE ANIMAT IN ACTIVITA
TEA SA TÎNĂRUL CETĂȚEAN AL ROMÂNIEI SOCIALISTE?

Așteptăm răspunsurile cu mențiunea 
pînă la data de 12 SEPTEMBRIE. Pentru 

f rugăm să motivați pe larg, mai ales prin 
sau de cei dtn jurul dumneavoastră.

nostru special. 
TAsiiE (Adelei

9



PAGINA 2 SClNTEIA TINERETULUI

DUPĂ FESTIVITATEA DE 
ÎNMÎNARE A PREMIILOR

S-au încheiat recent două reuniuni științifice internațio
nale adresate elevilor : olimpiadele de matematică și fizică 
desfășurate în luna iulie la Moscova și respectiv Budapesta. 
La ambele manifestări au participat și elevii români care, 
în competiția cu colegii din celelalte țări, și-au dovedit 
calitățile cultivate în școală și prin eforturi personale. La 
vremea respectivă ne-am informat (țititorii asupra acestor

două întreceri de prestigiu. Dacă revenim acum o facem 
intrucît ambele competiții au oferit conducătorilor loturilor 
noastre olimpice de elevi — prof. univ. C. IONESCU BUJOR 
și conf. univ. dr. NICOLAE MARTALOGU — un cîmp larg 
de sugestii și observații valoroase. Pentru a le face cunoscute 

le redăm așa cum au reieșit din convorbirile purtate cu un 
redactor al ziarului nostru.

RED. : Ce probleme deosebi
te a ridicat ediția din acest an 
a olimpiadei de matematică ? 
’ Prof. univ. C. IONESCU BU
JOR : O ștachetă mai ridicată 
a exigenței a urcat și baremul 
punctajelor maxime ce urmau 
să’ fie atinse de concurenți 
pentru a se putea situa prin
tre primii în clasament. A- 
ceastă exigență n-a creat to
tuși dificultăți deosebite com- 
ponenților lotului nostru o- 
limpic. Dovada : Rudolf Barbu 
Berceanu, absolvent al clasei 
â X-a Liceul „Mihai Viteazul" 
din București a obținut pre
miul I întrunind punctajul 
maxim, Ștefan Grădinaru, ab
solvent al clasei a Xl-a Liceul 
nr. 3 din Turnu Severin, a 
obținut premiul II, iar Vlad 
Sergescu din București și 
Horia Pop din Tg. Mureș, 
ambii absolvenți ai clasei a 
Xl-a, au obținut premiul III.

RED. : Putem conchide deci 
că nivelul intrinsec al echipei 
a fost bun ?

C.I.B.: Da, cu atît mai mult 
cu cit doar doi elevi din 
echipă aveau experiența în
trecerilor de nivel internațio
nal, ceilalți, printre care și 
Berceanu, participînd pentru 
prima oară la o asemenea com
petiție.

RED.: Vreți să spuneți că 
școala noastră ar trebui să se 
ocupe in mod special de 
„vîrfuri", să formeze o „elită" 7

C.I.B. 1 Vă sperie termenul ? 
Pe mine nu. Da, avem nevoie 
de o elită școlărească nu în 
sensul snob al cuvîntului ci 
pentru valoarea practică pe 
care ar avea-o o asemenea 
preocupare dacă ne gîndim la 
schimbul de mîine al oameni
lor de știință de azi. Mi s-ar 
putea explica că se face acest 
lucru, că elevii au cercuri pe 
aptitudini, că exists clase CU 
profil științific. Teoretic așa 
stau lucrurile. Dar ce eficiență 
au aceste forme ?

Discutam cu elevul Grădi
naru despre cercul de mate
matică din școala sa. îmi 
spunea că în cerc intră cine 
vrea cu condiția să aibă note 
de la 6—7 în sus. Asta în
seamnă că este admis și un 
elev talentat și unul pur și 
simplu silitor și un altul cu in
teres și rezultate mediocre. Ce 
pregătire se poate asigura în
tr-un asemenea cerc ?

Sînt și alte lucruri care 
merită semnalate în legătură 
cu pregătirea matematică a 
celor mai buni țlevi. N-aș 
vrea să-mi supăr colegii din 
învățămîntul secundar dar eu 
fi socotesc pe ei răspunzători 
de carențele pe care le-am 
observat. Nu este vorba de 
cantitatea de cunoștințe pe 
care o primesc elevii — pro
grama asigură o cantitate a- 
preciabilă — ci de modul în 
care este asimilată, de sis
temul prin care 11 se dezvoltă 
gîndirea. Am să vă dau un 
exemplu. înainte cu o lună 
de olimpiadă am avut în can
tonamente, 26 de elevi, dețină
tori al premiilor concursului 
național de~matematică. Am 
observat că elevii aceștia, deci 
eel mal buni, nu și-au apropiat 
un stil de lucru, stilul lor 
fiind prolix, copilăresc, ne- 
științlflc. Elevii nu știu să-șl 
aleagă o bibliografie, Încep da 
timpuriu să studieze tratate

PREZENȚA ELEVILOR ROMANI LA 
OLIMPIADELE INTERNAȚIONALE 

s DE MATEMATICĂ Șl FIZICĂ

universitare deși se editează 
cărți foarte bune, care răspund 
nivelului lor de pregătire și 
înțelegere. Și, în sfîrșit, n-au 
spirit de selectivitate în lucru, 
rezolvă la nesfîrșit aceleași 
tipuri de probleme ceea ce la 
urma urmei nu aduce nici un 
cîștlg, este o pierdere de 
vreme.

Cît privește pregătirea lotu
lui olimpic propriu-zis cred 
că munca ar trebui începută 
din primele zile ale anului 
școlar. Prin Societatea de 
matematică și Revista ,de 
matematică — seria B, prin 
inspectoratele școlare s-ar 
putea recruta un număr de 
elevi de pe tot cuprinsul țării 
care să lucreze*în timpul anu
lui după un program special, 
sub îndrumarea unor profesori 
foarte bine pregătiți Acești 
elevi s-ar putea întîlni în 
vacanțele de iarnă și primă
vară într-o tabără cu pro
gram special de instruire și o- 
dihnă. O primă triere a lor 
s-ar face în etapele concursu
lui național de matematică.

★
RED. : Olimpiada internațio

nală de fizică se află abia la a 
doua sa manifestare. Atît 
organizatorii cît și concurenții’ 
sînt aproape lipsiți de ex
periență. Acesta este singurul 
motiv pentru care lotul nos
tru de elevi n-a recoltat nici 
un fel de distincții în ediția 
din acest an și, după cite știm, 
nici iu anul trecut ?

Conf. univ. dr. NICOLAE 
MARTALOGU r Evident nu 
se poate pune pe seama lipsei 
de experiența realitatea că 
elevii noștri nu s-au clasat 
printre primii în această com
petiție. Olimpiada este us 
concur»-pe care îl riștirâ cei 
foarte bine pregătiți. Elevii 
noștri au fost dezavantajați ce 
o prevedere statutară conform 
căreia problemele de rezolvat 
se aleg din toate icapitolele 
fizicii care se studiază pe par
cursul liceului standard. Pe 
această bază una din probe a 
cerut rezolvarea unor pro
bleme de optică geometrică 
capitol care în programa 
noastră școlară este prevăzut a

fi studiat în clasa a Xll-a. 
Echipa română, formată din 
absolvenți ai claselor a X-a 
și a Xl-a, a realizat un punc
taj care ar fi situat-o pe local 
II în clasament dacă n-ar fi 
primit notația 0. la problemele 
de optică...

RED : Poate că echipa noas
tră a fost deficitară nu numai 
din cauze obiective ? Cu sigu
ranță că observațiile dv. au 
mers mai departe...

N.M.: Sigur că nu ne putem 
mulțumi numai cu constatarea 
că elevii noștri n-au parcurs 
toate capitolele fizicii. La 
urma urmei fn anul viitor a- 
ceastă problemă va fi rezol
vată. întrebarea e dară odată 
cu această rezolvare* vom a- 
sigura și succesul echipei 
noastre olimpice? Parțial da. 
Va trebui însă sâ insistăm și 
asupra altor laturi ale pregă
tirii tinerilor în această știință. 
Am în vedere nu numai con
curenții olimpici c pe toți 
elevii. Cred că în liceu trebuie 
imprimat studiului fizicii un 
caracter mai intuitiv.

RED. : Cum se poate realiza 
acest deziderat ?

N’M . : Vedeți, tot raționa
mentul pe care și-1 face un 
fizician nu pornește de la 
formule ci de la fenomene. De 
aceea, experiența este punctul 
de re azi m pentru speculațiile 
pe care se grefează eșafodajul 
teoretic. Lucrul este perfect 
valabil și pentru elev. De 
aceea, cred că lecțiile trebuie 
exemplificate ei experiențe 
demonstrative. Apoi este n**- 
cesarâ o mur. că experimentală 
individ-ală. Elevi: trebuie a- 
jutati să înțeleacâ caracterul 
relativ al valorilor obținute fn 
crocesui de mâvcan? iar in- 
tenretarea să fie ăritâ *n 

mfte’e eror 'or pos b îe. A» 
tîîa vreme rit nu-i vom în
văța să judece așa. nu vom 
forma oameni care'să gândea
scă asupra fenomenelor fizice, 
să fie caoabili de interpretări 
și contribuții personale. Este 
de așteptat ca cel puțin clasele 
speciale de fizică să-i pregă
tească pe elevi în acest sens.

RED. • Sinteți secretar gene
ral a) Societății de științe fi

zice și chimice. Nil considerați 
că societatea ar putea sprijini 
învățămîntul în imprimarea 
unui caracter practic studiu
lui acestor științe ?

N.M.: Fără îndoială că da. 
Ne-am propus sâ cercetăm 
modul în care se învață fizica 
în clasele de profil. Concluziile 
le vom înfățișa Ministerului 
învățâmîntuluL Avem în 
proiect să edităm o colecție 
de cărți științifice, în format 
de buzunar, adresată cu pre
cădere elevilor. Ne propunem 
sâ perfecționăm rubrica din 
Revista de fizică seria B care 
se adresează cercurilor de fi
zică din licee. Avem de gînd 
ca prin membrii societății 
noastre — profesori de liceu 
— să depistăm elevii cu 
talente și aptitudini deosebite 
pentru a ne ocupa în mod 
special de ei. Mă 2Îndesc însă 
că și alți factori ar putea 
concura la o mai bună pregă
tire a elevilor în domeniul a-' 
cestei științe. Iată, de pildă. 
Facultatea de fizică ar putea 
pune laboratoarele sale la 
dispoziția elevilor, să spunem 
duminica dimineața, sau în 
vacanțe, i-ar putea invita să 
asiste la experiențe mai spec
taculoase sau chiar la unele 
cursuri— Pregătirea elevilor 
taîentati este o cauză comună 
și de aceea cred că trebuie 
sâ-și unească forțele toți cei 
interesați.

con ror birt realizate de
MARIFTl VIDKAȘCU
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TELEVIZIUNE
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PROGRAMUL I
• 16,00 — Transmisiuni sportive.

— Tntilnirea internațtooam de natați» 
București — Sofia. Transmisiune de 
la bazinul parcului rportiv Dinamo.

— Fotbal : Progresul București — Jiul 
Petroșani. Transmisiune de la stadio
nul Republicii

o 18,15.— Stadion : Careul magic (o nouă ierte). 
Meciul de box dintre Joe Louis șl 

Jim Broddoci.
• 18,30 — Mult e dulce și frumoasă.
e 19,00 — Pentru școlari. Acasă la... prof. dr. 

Ana Aslan.
• 19,30 — Telejurnalul de seară, 
e 20,00 — Tele-enciclopedia.
• 21,00 — Vom reveni peste șase luni.

• 21,00 — Studioul de poezie. Versuri închinate
patriei în lectura autorilor Victor Ef- 
timiu, Demostene Botez, Eugen Jebe- 
leanu, Nina Cassian, Najteny Erik, 
Gheorghe Tomozei, Ana Blandiana, 
Nicolae Stoian, Victor Tulbure.

e 22.00 — Concert fără intrare, 
e 23,00 — Telejurnalul de noapte. 
PROGRAMUL H
e 20,00 — Post-scriptum săptămînal.
• 20,10 — Program de circ înregistrat pe pe

liculă.
e 20,35 — Orchestre de muzică ușoară : forma

ția Horia Ropcea.
e 21.M — Telejurnal.
• 21,15 — Recital de sîmbătă seara.
• 21,49 — Bis pe 16 mm.

Povestea canțonetei napolitane (par
tea I-a).

Vedere din Sinaia

MINEVIT
Este o nduă invenție aparținînd 

doctorului Al. Niotogna, menită 
să înlocuiască pierderile de să
ruri ale muncitorilor care lucrea
ză în condițiile unor temperaturi 
înalte. Este vorba de un produs 
bazat pe un amestec de săruri 
minerale și vitamine care, dizol
vate, substituie apele minerale. 
Recent, la C.I.L. Timișoara s-a 
produs pe scară industrială fiind 
foarte solicitat de către sectorul 
siderurgic.

Menționăm că în direcția pro
tecției muncii, același doctor a 
mai realizat Hvperiplastul folo
sit la tratarea arsurilor, pelicula 
profilactică curativă contra colo- 
ranților textili ca și dispozitivul 
pentru vindecarea arsurilor to
tale. aflat deia în citeva spitale 
din țară.

ION D. DANCEA

PERSPECTIVELE LITERATURII
/VOASTRE ACTUALE
(Urmare din pag. I)

mătate de veac în urmă de Eugen Lovinescu, 
și tot abia în ultima vreme se pot bucura de 
audienta cuvenită operele epice și dramatice ale 
unui scriitor de talia lui Camil Petrescu.

Urbanizarea, provocată de dezvoltarea indus
triei naționale, susținută de larga politică a cul
turalizării, deschide și literaturii noastre drumul 
cel mai sigur către universalitate. N-am vrea 
să se înțeleagă că temele literare citadine ar fi 
superioare celor sătești, mai cu seamă în spi
ritul nou în care acestea au fost concepute în 
anii noștri. „Moromeții" lui Marin Preda rămîn 
un exemplu strălucit în această privință. Este, 
insă, incontestabil că în genurile literare culti
vate astăzi, cum ar fi romanul sau drama de 
idei, orașul aduce o pondere mai mare. Accen
tul mal pronunțat pe care, în ordine economică, 
îl deține astăzi industria față de agricultură se 
transmite și în literatură prin,tr-un interes mai 
apropiat pe care-1 dețin temele citadine în ra
port cu cele rurale. Progresul economic a adus, 
astfel, și o modalitate certă către progresul ar
tistic.

In felul acesta se vede concepută literatura 
unor scriitori atît de actuali ca Nicolae Breban 
sau Al. Ivasiuc. Sub două aspecte se deosebesc 
ei fundamental de prozatorii citadini dintre cele 
două războaie. Ne gîndim adică la Camil Pe
trescu, la Matei Caragiale, la Ion Marin Sado- 
veanu, la G. M. Zamfires-cu și la alți cîțiva ro
mancieri sau dramaturgi reprezentativi ai ace
lei vremi. Acești mari scriitori din trecutul 
apropiat grefează conținutul nou de introspecție 
analitică — nropriu intelectului orășenesc mo
dern — pe un anumit procedeu autorizat de la 
nelipsita pînă atunci evocare a tablourilor rus
tice. Ei parafrează, adică, acea notă a pitorescu
lui rural pe portativul unui pitoresc ur
ban. așa cum făcuse mai înainte și I. L. Cara
giale. Scrierile lor adună o evocare caleidosco- 
pică de străzi, de cîrciumi și cafenele cu iz bal
canic. de locuri de vilegiatură, de case suspecte 
cu jocuri de cărți, de mahalale, de nunți, de 
chilomanuri familiare, care compensează prin- 
tr-o altă culoare locală abaterea de la tema ță
rănească. timbrată aproape totdeauna de o su
gestivă atmosferă regională. Dimpotrivă, proza
torii mai noi. de factura lui Nicolae Breban sau 
Al. Ivasiuc elimină orice pitoresc citadin și ori
ce pitoresc în general. Acești scriitori activează 
într-un mediu de civilizație industrială și ur
bană. în care orașele noastre capătă nivel' inter
național. Ca atare, ei rup cu acea tradiție a pi
torescului. care reflecta o umbră de ruralitate 
— sau în orîee caz de „spirit local“ — și asupra 
urbei. Exponenți ai orașului nostru .modern, ei 
pun în paranteză standardul său exterior, și

privesc exclusiv diferențierea multiplă șl com
plexă de probleme a celor ce-1 locuiesc. Toată 
problematica romanelor lor se susține prin ea 
însăși, fără nici un ornament sugestiv din afară.

Dar chiar această problematică, privită în 
sine, este acum alta. Romancierii sau drama
turgii citadini dintre cele două războaie, în ca
drul tablourilor lor sociale, își aplică analiza 
lucidă îndeosebi asupra pasiunii, motiv covîrși- 
tor în acea vreme. Nicolae Breban și Al. Ivasiuc 
depășesc*- acest motiv și pătrund mai adînc 
în procesul unei dezbateri morale ; șau chiar 
dacă apare și pasiunea, ea nu mal interesează 
prin ea însăși, ca obiect de analiză, ci rămîne 
numai o simplă treaptă pentru a se ajunge la 
idee, singurul element supus acum unei ample 
disocieri. Nuanțele cele' mai fine, mai adinei și 
mai exacte din scrierile lor nu provin dintr-o 
trăire a senzorialului sau a subconștientului ci 
de la o colosală forță intelectivă, care proiec
tează o lumină orbitoare asupra unei integrale 
structuri morale. Niciodată, pînă la ei, în lite
ratura noastră, inteligența omenească n-a atins 
un grad atît de înalt, ajungînd pînă la propria 
excedare în acțiunea ei aproape matematică de 
precizări infinitesimale asupra ființei umane, 
privită nu sub aspectul naturalist al unui fata
lism de impulsuri, ci sub acela al atitudinii con
știente.

Dar poezia ? Același pitoresc local pe care 
l-am surprins la romancierii noștri citadini din
tre cele două războaie, se descoperă și la liricii 
acelei vremi chiar la cei mai mari. Sugestii din 
coloritul nostru orășenesc, aflate în unele 
poeme ale lui Arghezî sau vestitul balcanism al 
lui Ion Barbu completează generalul tablou sti
listic al epocii. Asemenea trăsături dispar com
plet Ia poeții noștri de astăzi. Ei nu mai dau 
„tablouri» sau instantanee evocatoare ci numai 
atitudini, dezbateri lăuntrice, aspirații și ela
nuri, exprimate în imagini. In lirica lui Nichita 
Stănescu, Marin Sorescu, Cezar Baltag, Grigore 
Hagiu, Ion Alexandru. Ilie Constantin, Adrian 
Păunescu, chiar dacă se evocă — și realmente se 
evocă — împrejurări naționale și sociale, ele nu 
se mai comunică prin intermediul pitorescului 
local, ci direct prin ideea-imagine.

Marile prefaceri din țara noastră au început 
,să-și arate adevăratele roade. O mărturie din 
cele mai recente constituie Antologia poeziei ro
mâne, scoasă la Paris în limba franceză de că
tre cunoscutul poet Alain Bosquet. Manifestîn- 
du-și o caldă și sinceră admirație îndeosebi fată J 
de liricii noștri cei .mai tineri Bosquet, și, odată | 
cu el, alți autorizați oameni de cultură străini, 
confirmă drumul sigur către universalitatea li
teraturii române, pe care l-a adus la noi socia
lismul, procesul industrializării, dezvoltarea ora
șului, și, în consecință, formele majore ale in
telectului.

mare trebuie să aibă
și-o

Pentru că vara la început 
plină de iâgâduinți ne-a în
șela: in acest an multe din
tre așteptări. ne permitem 
sâ anticipăm cu interviul 
nostru — toamna. Ne-am 
manifestat astfel dorința de 
2 ști cite ceva despre noua 
stagiune a Teatrului Natio
nal din Craiova.. Directorul 
teatrului, actorul Nicolae 
Rada ne-a răspuns la citeva 
întrebări.

— Bănuiesc că așteptați 
eu , emoție reintîlnirea cu 
spectatorii. Ce surprise le-ați 
pregătit ?

— Fiind un teatru național 
ne simțim mîndri de cîte ori 
putem oferi prilej de ma
nifestare dramaturgiei ro
mânești. Astfel pentru sta
giunea următoare colectivul 
nostru a pregătit două pre
miere cu piesele: „Iancu 
Jianu" a lui Octav Măgu- 
reanu și ..Frunze care cad" 
a lui Ion D. Sîrbu.

— In stabilirea repertoriu
lui vă preocupă existenta u- 
nui echilibru între drama
turgia românească șl cea 
străină ♦

— Cred că întotdeauna a- 
ceasta a existat. în stagiunea 
trecută am organizat o reu
șită săptămînă Camil Pe
trescu. Noi am prezentat 
piesa „Suflete tari". teatrul 
din Botoșani — „Iată femeia 
pe care o iubesc", iar cel din 
Pitești „Act vene<ian“. Cu 
două stagiuni în urmă s-a 
organizat o săptămînă Sha
kespeare cu 4 spectacole pre
zentate numai de teatrul 
nostru: „A 12-a noapte», 
„Othelo“ „Doi tineri din 
Verona" și „Femeia îndărăt-

scenă mică”
nică“. Faptul nu este acci
dental. El reprezintă gîndu- 
rile teatrului nostru în legă
tură cu 'condiția demnă, se
rioasă a factual reperto
riale.

— Ub teatru național în 
momentul de fată trebuie sâ 
răspundă cerințelor tot mai 
mari ale publicului printr-o 
activitate cit mai complexă. 
Există condiții pentru des
fășurarea unei asemenea ac
tivități ?

— Scena mare trebuie să 
aibă și o scenă mică, o scenă 
laborator, care să găzduiască 
acele încercări, căutări pasio
nante nu numai ale creatori
lor de literatură dramatică, 
ci și a creatorilor de artă 
din teatru. Sperăm să avem 
o asemdnea scenă într-un vi
itor apropiat. Aceasta să fie 
un lăcaș al debuturilor în 
literatura' dramatică — un 
cîmp de manifestare a cău
tărilor febrile care se sta
tornicesc în pasiunea de 
perfecționare a mijloacelor 
de exprimare ale actorilor. 
Am fi fericiți dacă studenții 
catedrei de regie de la Insti
tutul de teatru și-ar expe
rimenta aici personalitatea 
în devenire. Li s-ar oferi în 
acest fel posibilitatea să se 
verifice atît cu actori cu ex
periență, cît și cu publicul.

O asemenea scenă ar putea 
găzdui și alte activități: con
tinuarea ciclului de confe
rințe — „Despre evoluția 
poeziei și teatrului de-a lun
gul secolelor", seri de poezie, 
întîlniri cu personalități ale 
culturii noastre. Găsesc că o 
sală de 200 de locuri poate 
crea o ambiantă fericită co

municării. Plănuim de ase
menea organizarea unor sap-; 
tămîni dedicate celor mai 
reușite spectacole pregătite 
de studenții și chiar de elevji 
orașului nostru. Sfintei flă
cări ce arde în fiecare dintre 
noi trbuie să-i dăm prilejul 
să ardă cu adevărat. Am gă
sit mult sprijin în această 
idee și sperăm s-o realizăm 
cît mai curînd.

— Pentru că în discuția 
noastră ați folosit termenul 
de „teatru modern» — prefe
rați clasicii sau modernii ?

— Prefer clasicii. Cred 
în teatrul modern în măsura 
în care acesta oferă bucuria 
de a cunoaște complexitatea 
spiritului uman ; mi se pare 
ispititor laconismul acestuia.

— Aveți anumite dorințe 
în noua stagiune ?

— Da, Să se continue tra
diția festivalului Teatrelor 
naționale iar următorul să 
aibă loc în orașul Craiova. 
Am dori un turneu în stră
inătate. Succesul avut de e- 
chipa noastră la Belgrad, sti
mulează dorințe noi. Am dori 
aici un teatru muzical — 
premiera din această vară 
cu „Voevodul țiganilor» ne-a 
dezvăluit gustul publicului 
pentru acest gen de specta
cole.

—- Și ca actor ?
— Reluarea spectacolului 

„Pygmalion" a lui G. B. 
Shaw. Am impresia că anii 
care au trecut de la monta
rea lui au făcut să mi se se
dimenteze niște gînduri 
despre rolul profesorului 
Higgins.

SABINA CARAUȘU

(Urmare din pag. I)

reușită, doar după număruL ieși
rilor săptămînale în oraș, după 
cantitatea de anecdote de „ulti
mă oră“ pe care noul cuplu le 
deține, este realmente superfi
cială. Termometrul ideal al stă
rilor de fapt — echilibrul dobîn- 
dit — rămîn : siguranța și stabi
litatea afectivă, „explozia" capa
cității profesionale.

Ar merita să mai fie lămurit 
și alt aspect: legarea mai strînsă 
de viața colectivității o duce, pen
tru membrii noii familii, și o 
relativă desprindere de „mica 
societate" de pînă atunci — fa
milia fiecăruia. De fapt, pentru 
mulți tineri, crearea noii familii 
înseamnă dobîndirea definitivă a 
stării de adult. iMulți tineri nu 
sînt efectiv adulți pînă nu se că
sătoresc.

Căsătoria reprezintă și un tip 
absolut nou de comunicare cu 
alt individ, de o intimitate £e- 
maiîntîlnită pînă atunci, decît cel 
mult față de sine însuși. „Noi" 
înlocuiește de aici încolo și are 
mai multă putere decît „eu". Că
sătoria este deci prielnică dez
voltării personalității, încununea
ză dezvoltarea afectivă, și intelec
tuală, te ajută să te realizezi pe 
tine însuți cît mai complet. Fi
rește, există și cazuri — pentru 
tipurile egoiste — în care căsă
toria duce la cu totul altceva : 
închiderea între patru pereți, sus
piciunea, reacțiile asociale. Dar, 
pentru majoritatea, ea înseamnă 
simplu : lărgirea orizontului uman 
pe toate planurile.

Referindu-ne la varietatea ti
purilor de căsătorie, putem spu
ne că ele se deosebesc — apro
ximativ — după : vîrsta soților,

diferențe de virstă dintre ei, ca
racterul lor, experiențele lor an
terioare, condițiile în care se naș
te căsătoria, concepția pe care 
unul sau altul din soți o are 
despre căsătorie, felul în care 
aceștia au fost pregătiți pentru 
căsătorie. Chestiunea diferenței 
de vîrstă nu poate constitui o 
regulă absolută. Sînt căsătorii 
fericite și atunci cînd există o 
diferență de vîrstă mai mare 
între soți, cu toate ca, e de recu
noscut, preferabila e cealaltă si
tuație.

V V

„Ascultă-ne pe noi, că sîntem 
mai înțelepți". Ceea ce nu în
seamnă că și așa nu se pot în
temeia căsnicii fericite, căci în 
domeniul sentimentelor nimic nu 
este „planificabil", lipsit de dina
mism.

în privința concepției tineri
lor despre căsătorie, încă 6 va
riantă suficient de frecventă : ti
nerii care se căsătoresc rapid, su
perficial, numai ca să se „joace 
de-a maturii". Ei încearcă astfel 
să fie independenți, adulți, îna
inte de-a fi realmente indepen-

în cazul în -care au certitudinea 
să fac parte din aceeași catego
rie caracteriologică (ca un fel de 
potrivire a grupei sangvine). Fi
rește, lăsînd gluma de-o parte, 
rezultatele n-ar fi niciodată pre
vizibile, ceea ce constituie o do
vadă : că mai important decît să 
urmărești „potrivirea" caractere
lor, este să ții seamă de factorii 
care pot armoniza cele două ca
ractere.

Problemele viitoarei căsătorii 
se cer abordate din timp, cu tact, 
dintr-un unghi evolutiv, dinamic.

— în mod categoric egoist — îl 
sacrifică totalmente pe celălalt 
pentru propria sa reușită. Dez
echilibrul care se produce, în loc 
să determine (așa cum cred unii) 
„recunoștința", stimulează, dim
potrivă, neînțelegerile. Căci ni
meni nu iartă să fi fost sacrificat 
de însuși partenerul său de via
ță ! Mai există — ce li s-a ino
culat acestora, în sînge, de-a lun
gul adolescenței ? — și dintre 
aceia care se otrăvesc reciproc o 
existență întreagă, împiedicînd 
deliberat realizarea aspirațiilor

se pune la adăpostul „contrac
tului" (actul de căsătorie) care-i 
dă lui siguranța că n-are ce să 
i se mai întîmple, chiar dacă se 
poartă așa (atenție ! învățați-vă 
băieții să nu fie astfel de soți). 
Căci se pune întrebarea : 
faptul că ești căsătorit, că 
din punct de vedere legal 
ai o siguranță confirmată, te 
scutește pe tine, bărbat (și hai 
să zicem șl : pe. tine, femeie), 
să-ncerci permanent să te adap
tezi celuilalt ? Adaptarea aceasta 
nu trebuie să însemne, în nici

GASAT0RIA un pasde la„eu“lu „noi“?
Cît privește concepția pe care 

și-o formează tinerii — încă din 
adolescență — despre căsătorie, 
ar fi de două feluri (categorii) 
mari (simplificînd de asemenea 
lucrurile) : căsătoria din dragoste 
și căsătoria din rațiune. Primej
dia în unele așa-zise căsătorii 
realizate exclusiv „din dragoste" 
este că, de fapt, la tinerii în 
cauză, poate să existe o concep
ție naivă asupra dragostei, în 
stare să-i îndepărteze de reali
tate] în loc să-i apropie, să-i a- 
jute la cucerirea — deplină — 
a realității. Cît privește cealaltă 
categorie, a căsătoriei denumită, 
doar pentru uzul demonstrației, 
„din. rațiune" (căci toate căsăto
riile, la urma urmei, trebuie să 
fie și raționale), majoritatea sînt 
puse la cale de părinți, de mă- 
tuși, de familie în general. Aici 
intervin, din păcate — în exclu
sivitate — raționamentele reci i

denți și adulți (în interiorul lor). 
Căsătoriile pripite, care au ca 
mobil „emanciparea" de tipul a- 
cesta, duc — în majoritate — 
la eșec. Nimic nu poate înlocui 
cunoașterea reciprocă a viitorilor 
soți- Cunoașterea care se reali
zează, în mod firesc, anterior că
sătoriei, dar și în tot timpul căs
niciei (traiul în doi și apoi în 
mai mulți — vezi copiii 1), este 
o permanentă școală a comuni
cării sociale care pornește de- 
aici, de la celula de bază — fa
milia întemeiată. Există totuși soți 
care, după o destul de îndelun
gată conviețuire, se plîng că nu 
se înțeleg din cauza „nepotrivirii 
de caracter". Dac-ar fi așa, totul 
ar fi extrem de simplu: ar fi 
destul să ajungă la o clasificare 
cvasi-științifică a caracterelor (e- 
xistă suficiente clasificări în psi
hologie), pretinzînd apoi viitori
lor soți să se căsătorească numai

Adevărata cunoaștere și punere 
de acord a caracterelor și tendin
țelor se realizează totuși numai 
după căsătorie, dar pregătirea 
pentru asta începe mult mai de
vreme. Prima' datorie a părinți
lor este să-i învețe pe .viitorii 
soți să știe cum sa descopere 
unul la celălalt aspirațiile pro
funde și să se ajute reciproc în 
realizarea lor (căci doar așa că
sătoria se poate pune la adăpost 
de suferințele inutile pe care le 
provoacă, treptat, de o parte sau 
de alta, aspirațiile neîmplinite și 
mai ales neîmpărtășite). Se îm- 
tîmplă însă și altfel : soții cad- de 
acord care din ei să capete 
„prioritate" în realizarea unei 
aspirații mai urgente pentru fa
milia nou constituită, iar apoi, 
cînd aceasta s-a realizat, celălalt 
trece înainte, capătă întreg aju
torul necesar. Cazuri nenorocite 
sînt acelea în oare unul din soți

fundamentale ale celuilalt, de 
teamă „să nu-1 piardă". Dar e- 
xistă pierdere mai întristătoare, 
mai definitivă aecît de tipul a- 
cesta ?

Succesul unei căsătorii se mai 
poate măsura și după gradul în 
care fiecare dintre soți îi îngă
duie celuilalt să dobîndească, în 
viață, atît victorii de ordin senti
mental, cît și de ordin social. 
Relațiile afective rămîn, neîn
doios, permanenta bază a căsăto
riei. Dar marea aria constă în 
realizarea sintezei capabile sa 
mulțumească deopotrivă sufletul, 
spiritul, intelectul... Cu toate că 
femeia are, în general, mai multă 
nevoie de tandrețe (asta face 
parte din firea ei) decît bărbatul 
(prin însăși structura sa). Din 
păcate, destui bărbați, după că
sătorie, sacrifică trandrețea iniția
lă pe altarul grijilor cotidiene, 
gospodărești. Acest tip de bărbat

un caz, renunțarea la personali
tate. Unii încearcă atît de mult 
să intre în voia celuilalt, îneît, 
pînă la urmă, din două persona
lități rămîne una. Alteori, soțul 
sau soția sînt mai interesați să-și 
cîștige, pas cu pas, drepturile ce 
le revin prin căsătorie (ca un fel 
de oameni legați prințr-un con
tract, să zicem, intervenit între 
colocatarii unui apartament). 
Dacă, într-adevăr, fiecare soț este 
o personalitate, are deci o reali
tate a sa, proprie, el trebuie să se 
îndrepte deschis către celălalt, și 
nu în virtutea unor clauze obliga
torii.

Cîțiva factori merită a fi citați 
ca fiind nocivi, împiedicînd adap
tarea reciprocă a tinerilor căsă
toriți : a) să aștepți de la căsăto
rie ceea ce ea, în mod normal, 
nu trebuie să-ți ofere (de pildă, 
există tineri care se căsătoresc 
cu fete frumoase numai din do

rința de a stîrni, în jurul lor, in
vidie, Admirație ; dar timpul tre
ce, frumusețea de asemenea, și 
cînd lucrurile se schimbă, reacția- 
acestora poate fi nefericită) ; b) 
dorința de a fi ajutat de către soț 
(soție), nu de a ajuta ; c) încer
carea de a face din căminul tău 
locul în care să poți găsi o com
pensație la toate dezamăgirile pe 
care le încerci în afara căsniciei 
(să-ți răscumperi, de exemplu, 
insuccesele datorate slabei tale 
calificări' profesionale, dovedin- 
du-te — măcar acasă — „tar
tor") ; d) sentimentul de superio
ritate, de mulțumire de sine, ob
ținut pe seama celuilalt.

Și iată cîțiva factori care, dim
potrivă, favorizează adaptarea re
ciprocă a tinerilor soți : a) capa
citatea fiecărui soț de a dezvălui 
și ajuta împlinirea aspirațiilor 
fundamentale ale celuilalt ; b) in
diferent de eventualele mici ne
înțelegeri familiale, solidaritatea 
cuplului în exteriorul căminului 
lor ; c) unitatea de vederi a soții
lor să nu se dobîndească pe 
principiul : „în orice situație, re
acționăm identic !“, ci pe un per
manent dialog între soți, care să 
permită o unitate de vederi reală, 
obținută dialectic, căci de-a lun
gul timpului soții evoluează și ei 
trebuie să ia act de modificările 
intervenite ; d) existența — acesta 
e un factor primordial — a unui 
țel comun, a unei activități con
structive comune...

Dar, pe lingă toate cele înși
rate, cel mai bun barometru al 
reușitei în căsnicie îl constituie 
— repetăm — COPILUL 1 Iar 
copilul trebuie pregătit pentru 
clipa solemnă a aobîndiriî — la 
maturitate — a propriului său 
copil 1

NEÎNȚELESUL
rulează la Patria (orele î 
11.30; 14; 16,30; 19; 21.15);

i Capitol (orele 9,15; 11,30 ;
13.45 ; 16,15 * 18,30 ; 20,45).

VIN CICLIȘTII
rulează la Republica (orele :
9.30 ; 11,45 : 14 ; 16,30 ; 18.45 ; 
21). /

WINETOU
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 12,45 ; 13 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.45) .

TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ 
rulează la Gloria (orele : 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 18,15 ; 20,30); Me
lodia (orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18.30Î; 20,45) ; Tomis (o^e- 
le : 9 ; — 15.45 ; în continua
re ; 18,15 ; 20,30).

BOMBA DE LA ORA 10,10 
rulează la Lumina (orele *
8.45 — 16.30 în continuare ;
18.45 ; 20,45).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Victoria (orele: 
8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
20.45) ; Giulești (orele : 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30)

CĂLUȘARII — PERFORMAN
ȚELE MIȘCĂRII - TIMPUL 
BRĂILEI — NOI UNDE NE JU
CĂM ? — AVENTURA — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 7 ru

lează la Tipuri noi, (orele 9—• 
21 în continuare).

PIRAMIDA ZEULUI 8OARE 
rulează la Doina (orele t
11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21) :
Miorița (orele : 9,15 ; 11,30 J
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

EA VA RIDE 
rulează la Union (orele : 15,30; 
18 ; 20,30).
ROATA VIEȚII
rulează la Feroviar (orele : 8 ;
10.30 ; 13 ; 15.45 ; 16.30 ; 21);
Excelsior (orele : 9 ; 11,15 ;
13.30 . 16 ; 18,30 ; 21) ; Modern
(orele : 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

BELA
rulează la înfrățirea (orele :
15 30 : 17.45 ; 20).

AVENTURIERII
rulează la Dacia (orele 8—
16.30 în continuare ; 18,45 ; 21).

DUELUL LUNG
rulează la Buzești (orele 

15.30 ; 18). •
VALEA

rulează la Grivița (orele : 9.30; 
12; 15,30; 18; 20.30).

VIVA MARIA
rulează la Arta (orele 8,45; 11;
13.15 • 15,45 ; 18.15 ; 20.30) ;
Bucegi (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
15.45 : 18 15 ; 20,45).

IN ORAȘUL .,S“
rulează Ia Flacăra (orele!
15.30 : 18 : 20.30).

EU. EU. EU Șl CEILALȚI 
Unirea (orele 15.30 : 18)

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Vitan (orele ‘15.30; 
18 : 20.30).

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Floreasca (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ; 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30,
16 ; 18.15 ; 20.30).

HATARI
rulează la Aurora (orele»
9.30 ; 13 ; 16.30 : 20).

CORABIA „PASAREA ALBAS
TRĂ" rulează la Crîngași (ore

le : 15,30 ; 18 ; 20 15).
PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC rulează la Ferentari (ore

le : 15,30 ; 18 ; 20.30).
FANTEZIȘTII

rulează la Cosmos (orele :
15.30 : 18 ; 20.15).

DA LABA. PRIETENE !
rulează la Pacea (orele: 16; 
18 ; 20).

MINUNILE DOAMNEI VENUS 
rulează la Cinematecă (orele 
10 : 12 ; 14 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Popular (orele :
15.30 ; 18 ; 20.30).

TAFFY ȘI V1NATORUL 
rulează la Volga (orele: 9 30 ;
11.30 ; 43,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

ALEGERE DE ASASINI
rulează la Moșilor (orele:
15.30 ; 18 ; 20,30).

JUDECATA
rulează la Viitorul (orele:
15.30 ; 18 ; 20,30).
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Cîteva clipe, pentru brigadieri, ora stă în cumpăna dintre ieri și mîine. 
Adunate una lîngă alta ceasurile petrecute pe șantierele naționale ale muncii 
voluntar-patriotice s-au transformat, acum la încheierea activității, în zeci de 
mii de zile lucrătoare, în valori de milioane Ici. Pășind peste pragul acesta 
tinerii iau calea unor noi acțiuni, pe care lunile viitoare așteaptă să Ie 
chipul concret al realizărilor. Chemarea C.C. al U.T.C. îi situează pe toți 
prezent.

Consemnînd astăzi alte însemnări despre activitatea brigăzilor care au 
lucrat pe șantierul magistralei București—Pitești Ie adresăm celor mai buni 
felicitări o dată cu salutul, devenit simbol al efortului dăruit de mii de tineri 
patriei:

DE TREI ORI CA LA BRIGADA: HEI-RUP, HEI-RUP, HEI-RUP, BUM!

dea 
în

•V A-

■■

dreaptă tot merau~f

„Sprt locul muncii t* în

Intr-o duminică după Ia căminul cultural
din Ulmeni venise un bărbat potrivit ca statură, încă 
tînăr, al cărui fel de a fi atrăsese în jurul său un grup 
numeros de băieți. Omul se prezentase simplu : Ion 
jterșoiu împuternicit al Comitetului orășenesc U.T.C. 
Oltenița. Asta era ceva obișnuit pentru tinerii din 
comună. Nu era prima oară cînd aveau în mijlocul 
lor activiști ai organizației sau reprezentanți ai acti
vului obștesc al Comitetului orășenesc U.T.C. Ceea 
ce le stîmise însă, de data aceasta, interesul în cea 
mai mare măsură era tema discuției care se legase 
între ei și nonl venit. Ion Perșoiu începusb să po
vestească întîmplări trăite de el pe Șantierul națio
nal al tineretului de la Bumbești-Livezeni unde lu
crase ca brigadier în urmă cu 20 de ani. Erau fapte 
care ispiteau imaginația, care stîmiseră în cei atunci 
de față dorința de a-și îmbogăți propria lor viață cu 
întîmplări asemănătoare. Cei din grup 

gerea că
aveau convin-

gerea că răspunzînd chemării 
lansate de C.C. al U.T.C., che
mare care le deschidea calea 
către noile șantiere ale muncii 
voluntar-patriotice, gîndurile lor 
puteau prinde conturul visat.

— Așadar, cine vrea să facă 
parte din brigada a Il-a Ilfov ?

Una cîte una mîinile începură
să se înalțe.

„Astfel se născu brigada a 
Il-a Ilfov, avea să-și noteze Ion 
Perșoiu, mai târziu, în jurnalul 
său. Făceau parte din ea tineri 
din comunele Ulmeni, Chimogi, 
Radovanu, Șoldanu, Mitreni, 
elevi ai liceelor nr. 1 și 2 și ai 
școlii de mecanici agricoli din 
Oltenița. Urma să plecăm pe
șantierul autostrăzii București-
Pitești, în punctul de la Corbii Mari, 
în vacanță dar îmi scriau mereu rugîndu-mă să nu-i 
uit și să-i anunț din vreme cînd și cum vom ajunge 
la Corbii Mari. Unul din ei îmi amintea de „de
monstrația* pe care mi-o făcuse arătîndu-mi muș
chii săi „formați". Aveam și un marș al brigăzii 
noastre așa îneît în ziua plecării cîntam cu -toții re
frenul care ne plăcuse atîta fiindcă exprima întocmai

Simțămintele fiecăruia din noi:

Pornim spre magistrală, 
Pe-al muncii șantier. 
De-i soare, vînt sau ger, 
E ritmul muncii-n toate 
Și-ai inimii ce bate. 
Hei-rup de brigadier I

t

SClNTEIA TINERETULUI PAGINA 3

Deși, trebuie precizat de la 
hun început, pe ei îi reco
mandă în egala măsură și alte 
„cărți de vizită" : Reocupări
le, pasiunile lor, felul în care 
gîndesc să-și croiască un drum 
în viață. Au putut fi întâlniți 
aici participant la concursu
rile școlare pe obiecte, mem
bri ai comitetelor U.T.C. pe 
școală, elevi cu rezultate bune 
la toate obiectele de studiu și 
cu înclinații evidente către un 
domeniu sau altul.

De fapt, toți cei care au cu
noscut munca și conduita bri
găzii „Argeș 1" din rîndurile 
căreia un număr de 26 de 
brigadieri au primit „Diplo
ma de onoare" a Comitetului 
județean Argeș al U.T.C. au 
avut cuvinte de caldă apre
ciere la adresa ei. Am sur
prins, astfel, o discuție între 
șeful lotului lonești, inginerul 
Maricescu și profesorul Ion 
Solomon, comandantul brigă
zii.

— Brigadă omogenă, spu
nea inginerul, alcătuită din 
băieți minunați, plini de elan 
și de seriozitate în muncă. 
Merită 10 pe toată linia.

La care comandantul, fost 
brigadier pe șantierele tinere
tului ripostase cu modestie:

— Îmi place pedagogia a- 
plicată.

Cîmpulung, 22 iulie, orele 
6. Din fața Liceului „Dinicu 

spre Pitești. Aveau să se în
tâlnească acolo, la sediul co
mitetului județean U.T.C., cu 
alți colegi de-ai lor de la Li
ceul „Alexandru Odobescu". 

* Punctul terminus al călătoriei 
tuturor: șantierul național al 
tineretului, Magistrala Bucu
rești —• Pitești; lotul Petrești. 
Cei care alcătuiau, în acel 
moment, „brigada de muncă 
patriotică „Argeș 1“ fuseseră 
aleși cu migală din peste SOO 
de solicitanți cîți răspunsese- 
ră chemării lansate în luna 
mai de C.C. al U.T.C. »

— Faptul că fusesem ales, 
avea să mărturisească Gheor- 
ghe Bălan, eu, unul din 8 
băieți; m-a făcut să simt ma
rea răspundere pe care mi-o 
asumasem, m-a făcut să am 
încredere în mine, în forțele 
mele. „Munții" de balast pe 
care trebuia să-i cernem mă 
cam neliniștiseră la început.

Zgomotul lopeților adusese 
un plus de „atmosferă" crîn- 
gurilor de pe malul drept al 
Argeșului.

După primele zile mi-am 
dat seama de posibilitățile 
noastre și fiecare echipă chib- 
zuia cum să muncească mai 
bine ca să cîștige drapelul, 
spunea Mircea Popa, șeful e- 
chipei a 3-a formată din elevi 
ai Liceului „Alexandru Odo- 
bescu" din Pitești.

Atmosfera de întrecere n-a

16. Din fața Liceului „Dinici
Golescu" 50 de elevi pomeții
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dispărut, de altfel, nici un 
moment de-a lungul celor 14 
zile de muncă. O sută de bri
gadieri au încercat și au reușit 
să. se depășească pe ei înșiși 
raportând la sfîrșitul perioadei 
rezultatele muncii lor: 7.239 
metri cubi de balast cernut și 
pregătit pentru lucrările pe 
magistrală.

— Cifrele sînt concludente, 
dar nu ne putem opri aici.

vocali și instrumentiști aleși 
dintre brigadieri. Și, -bineînțe-' 
Ies, să nu uităm, emisiunile 
televiziunii și cele 8 filme vă
zute în această perioadă.

— Am făcut apel, și la tim
pul din afara lucrului, spunea 
comandantul brigăzy, pentru 
ca tinerii să înțeleagă necesi
tatea folosirii lui în mod judi
cios, indiferent de locul unde 
s-ar afla, într-o tabără cu spe-

Golescu“ din Cîmpulung 
și-au văzut visul împlinit. El 
i-au oferit comandantului, 
propriului lor profesor diri
ginte, Ion Solomon, de altfel, 
un dar de preț, conjirmîndu-i 
acestuia cu fapte palpabile 
opțiunea spontană de a merge 
pe un șantier național de 
muncă patriotică. Ei au pro
mis ca după absolvirea liceu
lui și... după luarea examenu-

!
I

ARGEȘ
NOTA

Munca a făcut din băieți un 
colectiv sudat, un tot unitar 
călăuzit de dorința de a face 
din brigada lor o brigadă 
fruntașă pe țară, se destăinuia 
profesorul Ion Solomon, co
mandantul brigăzii.

Brigadierii nu s-au întrecut 
însă numai în cadrul celor 7 
ore de muncă pe zi. Progra
mul zilei continua cu mani
festări sportive, iar seara cu 
spectacole susținute de soliști

cific de muncă sau acasă. Or
ganizarea, în ansamblu, a tim
pului a influențat departaja
rea celor patru echipe din 
brigadă. Regulamentul era e- 
xigent. Deși toate echipele au 
muncit la fel, întrecerea a fost 
cîștigată ele echipa nr. 2. Ea 
a acumulat cel mai mare nu
măr de puncte.

Așadar, băieții lui Gabriel 
Curculescu, elevi ai clasei a 
Xll-a G a Liceului ..Dinicu

10
lui de admitere la facultate să 
se reîntâlnească pe un alt șan
tier național, dar sub condu
cerea aceluiași comandant: 
dirigintele la care țin foarte 
mult.

Întrebați care este garanția 
respectării angajamentului, e- 
levii profesorului Solomon, au 
răspuns fără ezitare:

— Cei care sîntem acum, 
aici, n-avem nici o medie sub 
7.
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CRISTIAN VASILICĂ 
secretar al Comitetului 

județean Argeș al U.T.C.

de trei or
viitoarea magistrală Pitești-Bu^ureștf. Pretutindeni se 
vedeau mașini: buldozere, screpere, cilindri, auto- 
gredere, vibratoare. Autocamioane transportau mun
citori la lucru. Autobasculantele și tractoarele cu re
morci circulau în toate direcțiile. Se stabilise ca, la 
început, brigada noastră să amenajeze acostamente 
pe o porțiune de o mie de metri. Pămintul trebuia 
săpat cu casmaua și adus pînă la mșrginea bordu
rilor. Condițiile de lucru erau dificile. Pămîntul era 
cînd afînat, cînd tare și bolovănos, ori umed din 
cauza ploilor.

„Treabă de cîteva zile", ne-a încredințat șeful lo
tului. Am tăcut. Băieții nu spuneau nici ei nimic, 
însă la ora prînzului treaba era gata. A fost- un entu
ziasm general. După amiază ne-am schimbat locul. 
Lucram pe porțiunea de dincolo de pădurea Văcă
rească și, după cîteva ceasuri, am ajuns din urmă

LEGĂMÎNTUL
LA

KILOMETRUL

Traian Grădilă, elev al Liceului nr. 1 din Oltenița, 
îl cunoșteam dinainte, știam cît de mult își ajută 
părinții la treburile gospodărești, săpa grădina, tăia 
lemne, căra apă și îmi spusesem mereu‘că dacă am 
avea zece ca el în brigadă ne-am putea lua la între
cere cu oricare diQ celelalte brigăzi de pe șantierele 
tineretului. Acum, însă, înțelegeam că brigada noas
tră era formată din 84 de „Traiani", că fiecare din 
ei: Victor Runceanu, Gheorghe Manea, Nicolae Mal- 
deș, Marin Cătănuș, toți ceilalți sînt la fel de conș
tiincioși, înțeleg la fel de bine rostul muncii, însem
nătatea ei în procesul formării unui om adevărat. 
Am auzit într-o seară o voce, tîrziu, după ce se dă
duse stingerea și toți se înveliseră cu păturile : „Dacă 
aș fi eu comandant i-aș scula pe toți de la ora 3 ca 
la 5 să fim pe șantier". N-am căutat să aflu cine e, 
dar acum înțelegeam că vorbele acelea le-ar fi putut 

rosti oricare dintre ei. Nu era 
o bravadă de duzină, n-ar fi 
fost la nimeni dovada unui ero
ism ieftin. Munca pe șantier le 
dezvoltase tuturor spiritul de 
organizare, de inițiativă, serio
zitatea, simțul răspunderii per
sonale, al respectului față de co
lectiv. Ei cunoscuseră acum din 
propria lor experiență chipul nobil 
al solidarității umane, legile 
simple și clare pe care trebuie 
să se întemeieze relațiile sociale 
ale acelora care urmăresc imul 
și același țel. Numai așa îmi pot 
explica inspirația poetului bri
găzii noastre, Ștefan David, li- 
nior C.F.R. la stația Șoldanu, 
care scria i
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Băieții erau mașinile care executau operațiunile inițiale mecani
zat. Văzîndu-ne, cineva ne-a strigat surprins „Ne-ați 
prins pe poziții nepregătiți* !

Eram sigur că ritmul primei zile nu fusese un toc 
de paie și rezultatele ulterioare aveau să le-o dove
dească tuturor. La un moment dat urma să răspîn- 
dim pe șosea 1 600 de tone de balast strins în 270 
de grămezi înșirate din loc în loc pe șosea. Ni s-a 
spus că e o sarcină urgentă ; cu cît o isprăveam mai 
repede cu atît mai bine. N-am avut nevoie decît de 
cinci ore ca să dăm gata totul. Odată, spre sfîrșitul 
zilei de lucru, o ploaie venită pe neașteptate ne-a 
udat pînă la piele. Șiroaiele de stropi au continuat 
să cadă și în timp ce ne întorceam spre cantonament. 
Dar noi cîntam ca și cum nu s-ar fi întîmplat nimic. 
Vocile noastre se auzeau răspicat prin rafalele ploii :

^.Cînd partidnl în asalt 
Ne-a dat inima lui vie.

Lotul Corbii Mari, unde trebuia să lucreze bri

gada, se afla cam la’jumătatea distanței măsurată pe

Eram fericiți, simțeam că sîntem cu adevărat lup
tători, soldați pe frontul pașnic al construcției socia
liste. Lîngă mine stătea, întors cu fața spre vînt,

60
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grăsunii valea 
ț râsunii tara

Sîntem părtași la eforturi și părtași la izbînzi, 
Primim și dăruim fericire fără dobînzi, 
Descoperim stele și comori scufundate, 
Sîntem OMUL și mintea lui clară 
Ca luna în mijlocul nopții de vară.

Peste ani vom face poate popas la kilometrul 60 
al autostrăzii. Semnul acesta nu va fi însă, pentru 
nici unul din noi, numai vopseaua de pe o bornă 
oarecare. Va fi mîndrie, poezie, amintirea unui în
ceput, locul educării conștiinței, va fi piatra, bătută 
cu mîinile noastre chiar, la drumul prosperității pa
triei, va fi semnul că încă mai avem de construit 
pentru noi și pentru cei care vor veni după noi".

Jurnalul se încheie simplu:
„Sînt convins că toți membrii brigăzii noastre vor 

fi în anul viitor prezenți din nou pe șantier. Mi-au 
spus-o chiar ei*.

Comandantul brigăzii a Il-a 
Ilfov, ION PERȘOIU
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BILAN T
• Cei 3336 DE BRIGADIERI care au pres

tat pe șantierele naționale ale tineretului 
București—Pitești, Bumbești—Livezeni, Cîm- 
pina—Comarnic, Baia Sprie —Sighet și Oto- 
peni, un număr de 41063 zile, au executat 
lucrări în valoare 3 218 000 lei.

• Cele OPT BRIGĂZI care și-au desfășurat 
activitatea pe șantierele naționale ale tinere
tului de îmbunătățiri funciare au realizat, în 
cele două serii, lucrări a căror valoare este 
apreciată la peste 640 000 lei.

• RECORDURILE la valoarea medie a 
zilei muncă le dețin tinerii din brigăzile 
Brăila-3 (Gemenele) cu 60,50 lei, Băneasa 
Giurgiu — II — 44,87 lei și Ilfov II 43,57 lei.

rit;

Pagini speciale, rubrici permanente, note, însemnări, reportaje/ fotogra
fii publicate în ultimele luni au încercat să transmită cititorului atmosfera 
de entuziasm, de totală dăruire a tinerilor brigadieri pe care reporterii noș
tri i-au întîlnit în'defileul Jiului, în Balta Brăilei, în diferitele puncte ale ma
gistralei București—Pitești, pe șoseaua dintre Cimpina și Comarnic, la Baia 

" Sprie, pe alte șantiere ale muncii voluntar-patriotice. Revăzîndu-le acum, în 
această clipă în care ca un omagiu adus celei de-a 20-a aniversări a 
Bumbești-Livezenilor, tinerii fac bilanțul realizărilor, avem sentimentul că 
efortul nostru, deși stăruitor, a reușit doar în parte să redea adevărata dimen
siune a faptelor. Fiindcă însuflețirea, entuziasmul cu care tinerii și-au dăruit 
eforturile, patosul și romantismul lor s'ar recunoaște pe de-a-ntrcgul cintat 
doar în pagini de epopee. Dar aceste pagini sînt înseși realizările tinerilor.

a
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Va sile BâranLogodnă
Trebuie, și-a spus el, tre

buie să fiu mai hotărît și 
într-o dimineață a cumpărat 
flori de 400 de lei, adică o 
mașină de flori și l-a rugai 
pe prietenul lui să i le ducă.

Șl prietenul i-a dus florile 
cu brațul și după fiecare braț 
de flori el îl îptreba ce a 
zis ea ? Prietenul îi spunea 
că n-a zis nimic și după ce 
i-a dus și ultimul braț el 
l-a întrebat ce-a zis totuși ea.

— Ce să zică ? i-a măr- 
% turisit prietenul. M-a între
bat unde facem nunta.Pază

— Mă, care ești acolo ? 
strigă din foișor paznicul și 
coborî într-o clipită și aler
gă în bostănărie^și se apro
pie tiptil și se aplecă și luă

Multă vfeme, mai precis un an 
și trei luni, Matei Referat (de 
fapt am auzit că îl cheamă Ni- 
culae) de la întreprinderea „Uni
versală" a trăit în (cel mai deplin 
anonimat. Și iată-1 azi devenit 
arhicunoscut, sau de ce n-am re
cunoaște, celebru. Celebritatea nu 
i se trage de la nu știu ce ra
ționalizare, invenție etc, vi de la 
un lucru," aparent foarte simplu : 
de la referate. Au mai existat și 
mai există oameni care se ascund 
în spatele unor referate de di
verse mărimi, dar Matei a găsit 
o nouă variantă, o nouă formă 
de acoperire cu referate. într-o 
dimineață i-a venit ideea (for
midabil, toata lumCa știe, sau știa 
că ideile proaste vin de obicei 
noaptea) că ‘obiectele nu trebuie 
să dispară fără să știe despre ele 
și generațiile viitoare. De exem
plu în biroul directorului există 

Bineînțeles că 
fi

---------, „ . , cu 
asta ? vor întreba unii. Cum ce-i ? 
Un alt fotoliu cu ce se cumpără ? 
Cu nasturi ? Nu, cu bani. Și cine 
se ocupă cu partea financiară ? 
Matei Referat I Și atunci nu 
trebuie să se știe că aici a exis
tat un fotoliu cu pluș albastru ? 
Trebuie! Așa că Matei Referat 
a alcătuit un amplu referat pri
vind modul de folosire și funcțio
nare a fotoliilor din întreprindere. 
Peste ani și ani, cei care acum 
nici nu s-au născut, vor afla cu 
cîtă pasiune a apărat Matei foto
liile întreprinderii, deoarece în 
dosarul din dulapul său vor întîl- 
ni referatul cu pricina.

într-o seară (încă nu 
noapte) mintea lui a mai 
zdruncinată de o idee i cum să 
lucreze cei care vor fi angajați în 
întreprindere peste 100 de ani. 
Referatul scris pe 30 de pagini a 
fost înaintat directorului. Acesta 
l-a citit de cîteva ori și avea in
tenția să anunțe un spital de 
specialitate dar s-a convins repede 
că Matei e perfect

azi un fotoliu.
acest fotoliu se va rupe, va 
aruncat f la gunoi. E, și ce-i

Totuși i-a vorbit blind, așa ca 
de Ia om la om : „Frate Matei, 
nu știu dacă e cazul să ne ocu
păm noi de felul cum să muncea
scă salariații noștri peste 100 de 
ani. Mai bine să vedem cum sâ 
muncim noi mai bine azi, față de 
ieri“.

A doua zi, directorul a primit 
două referate din partea lui Ma
tei : Unul „Cum am muncit ieri** 
Ș.i altul: „Cum vom munci azi". 
„Bine — a zis directorul — dar 
dispozițiile acelea de plata sînt 
gata, că e ora 12 și la 10 tre
buiau să plece la Bancă ?**. „Știți, 
referatele, îți mănîncâ timp, to
varășe director, doar trebuiesc 
gîndite**.

Și munca cu referatele a con
tinuat. Nu știu din ce pricină, 
întrerupătorul de lumină pentru 
serviciul financiar se află în ca
mera serviciului plan. Matei s-a 
gîndit să reglementeze această 
spinoasă problemă. Referatul in-

titulat: „Cu privire la aprinde
rea și stingerea luminii" și bă
tut în trei exemplare*: unul pen
tru șeful serviciului plan, unul 
pentru șeful serviciului financiar 
și unul lui Matei, cuprindeau 
nici mai mult și nici mai puțin 
de 18 file bătute la mașină pe 
ambele părți. Unii i-am spus-o 
de la obraz : „Ce aveai nevoie de 
referat și nu ai discutat cu cei de 
la plan ?“. „Nu, a răspuns Matei 
— vorba zboară, scrisul tâmîne". 
Și a rămas.

Au urmat referate privind ac
tivitatea echipei de fotbal, a A- 
prozarului din colț, a muncii 
dactilografelor, pînă cînd direc
torul, scos din sărite, i-a strigat: 
„Vezi-ți omule de treaba dumi
tale și lasă-i pe ceilalți**. Și așa a 
făcut A doua zi trei referate 
erau gata : „Munca mea ieri**. 
„Munca mea azi“ și „Munca mea 
mîine".

Semne de circulație 
Desen de G. BADEA

I

GH. NEAGU
— Mi se rupe inima cînd mă 

gîndesc ce te așteaptă 1

POST SCRIPTDM LA...

frumoasa om
pMfia Mm

*
•tfj.Ț-'

era 
fost Trecuseră cîteva sâptămîni 

de la nuntă Prințul nu se mai 
sătura admirind trăsăturile de 
o clasică puritate ale soției 
sale. Frumoasa din pădurea a- 
d or mită nu se mai sătura de 
somn La început prințul o 
privi ceasuri întregi, surizir.d 
fericit : „Doamne, ce minunată

Pe urmă, zimbetul căpătă

de Nicolae Minei

un harbuz cît un butoi și-l 
așeză cu grijă în șareta pre
ședintelui, bolborosind :

— M-ați făcut să-mi bată 
inima. Credeam că cine știe 
ce pungaș veni !Respirație

Iși scoase capul de după 
ghișeu și umflîndu-și vinele 
strigă părînd că se sufocă :

— Mîine ! Azi n-am timp 
nici să respir 1

Cetățeanul plecă.
Și veni a doua zi și la 

ghișeu găsi pe altul.
Mortul se ținuse de cuvlnt.

Desene de
DORIN DIMITRIU

Birocratul: La ghișeu, vă rog Desen de d^BADEA

BROTACUL
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PROFESOR11
F A B U L* A

Un brotac odată, mai puțin integra, 
A vrut peste noapte, să fie celebru. 
Stînd, așa, pe-o frunză și, făcîndu-șl plan, 
A intrat în vorbă cu un pelican.
— E un moft, amice, nici nu mă măsor, 
Printre păsărime pot fi profesor !... 
Un fazan atuncea, ca ștaif și blazon. 
Auzind acestea a și dat un zvon. 
Toată păsărimea strînsă în plenară 
„Promovă" pe dată șeful lor... afară 
Și-n aceeași seară, tuturor pe plac, 
Votă ca „instructor" pe bietul brotao. 
Dornic de-afirmare, cum se-ntîmplă-ades, 
Brotacul profesor la lucru-a purces. 
Ziua următoare, după sfatul său,
Toată păsărimea era pe platou.
— Astăzi, zise dînsul, că-i orator bun — 
Vreau ca împreună să pornim la drum, 
Pentru că, știți bine, vă spun înc-odat, 
Zborul vostru clasic s-a cam demodat. 
Ca instructor însă, socot că-s dator,
Să vă țin prelegeri, să v-asist Ia zbor. 
Dup-a mea metodă, nu-i vorbă, ci faptă, 
Veți zbura de-acuma ca aripa dreaptă. 
De stingă ? Nu-i nevoie. O țineți în joi. 
O să vă convingeți că e de prisos. 
Entuziasmată de exemplul dat, 
Păsărimea toată a aplaudat.
Și ca drept răsplată celui eminent, 
I-oferi pe-nalturi un apartament. 
Brotacul sta în sălcii și-n vînt se legăna, 
In timp ce păsărimea în zbor se încurca. 
Și vrînd să demonstreze că dintr-un singur ibor 
Și făr-de-nvățătură poți fi chiar profesor, 
Se legănă pe-o frunză, în vîrfuri de copao 
Și-alunecă prin ramuri.„ întocmai ca un sac ! 

Fiindcă se întîmplase povestea cam așa : 
Brotacul „profesor" să zboare nu știa 1

★ 
Pe cite ml se pare, morala e de soi, 
Brotac ca în poveste găsești și pe la noi. 
E antrenor de fotbal, saa poate îndrumător, 
Se-ocupă de brigadă, dar n-are nici un spor, 
Iși vîră nasu-n toate, e chiar „tehnician" 

E-adus din Capitală încă de-acum un an : 
Lucrează în uzină și-n schemă-i avansat, 
Face pe controlorul și tuturor dă sfat ; 
Că finisajul ăsta la piesă-i de prisos 
Și că, mă rog, se pare, filetai e pe dos. 
Dar dacă-ntrebi pe dînsul, ceva mărunt, un fleac, 
Vorbește ca brotacul și... cade ea un sac 1

CONST. SOCIFără cuvinte

Desen de C. TĂNĂSESCU.

o nuanță de înduioșare ; «Săr
mana de ea. încă mai e sub 
puterea vrăjii !• Pe urmă, lo
cul duioșiei îl luă nedumeri
rea : „Să fi rămas cu un 
nervos 7“ Pe urmă veni 
rînd îngrijorarea : „N-o fi 
țepat-o musca |e-,e ?'

Cînd însă vraciul de la curte 
îl asigură că Frumoasa din 
pădurea adormită era perfect 

prințul iși luă 
dinți și. profitind de 

1 clipe de 
abordeze

că Framoas

tic 
ia 

în-

sănătoasă, 
inima 
una dintre puținele ei 
veghe, se grăbi să i 
delicatul subiect:

— Dragostea mea. 
să te întreb ceva.

— In treabă-mă_ 
iubitule, îl invită ea. căscînd

— Tu nu crezi că.. ție nu ți 
se pare.. Pe scurt, n-ai im
presia că dormi cam mult ?

— Eu ? Se miră Frumoasa. 
Dimpotrivă ’ Abia... aaaah !.„ 
abia ațipesc și eu. din cînd in 
cînd

— Ațipești douăzeci și trei 
de ore din douăzeci și patru 1 
observă soțul ei.

— Douăzeci și... Exagerezi 
iubitule I Dar chiar... aaah !.„ 
chiar dacă ar fi așa, ce im... 
aaaah !... ce importanță are ?

O clipă, prințul rămase fără 
replică. Cînd iși veni în fire, 
se apropie de Frumoasă și, re- 
zemîndu-i capul de 
lui, mîngîie tandru 
aurii :

— Dragostea mea ! 
trebuie să îngrijească 
și de gospodărie, nu ? 
runcească bucătarului ce anu
me bucate să ne gătească. Să 
vadă dacă slujnicele au dere
ticat ca lumea prin iatacuri. 
Să-mi coasă un solz căzut de 
la cămașa de zale... Frumoaso 1 
Frumoaso, ai adormit ?

aș vrea

aaaah L.

umărul 
pletele

Doar 
cineva 
Sâ po-

Trez:ndu-se pe Jumătate din 
dulcele sopin în care se insta
lase. ea murmură :

— Mama...
— Nu-i mama, eu sînt 1 

spuse Prințul, disperat.
— Mama ta... Să vadă ea de 

gospodă.. aaah !
Și adormi din nou Prințul 

o duse în brațe pînă la patul 
ei, unde, ce-i drept, o lăsă să 
cadă cam de sus Dar încre
țind numai din adorabilul ei 
năsuc. Frumoasa își făcu som
nul mai departe.

Prințul recurse atunci la 
mijloace eroice Din zori și 
pînă în amurg, sub ferestrele 
iatacului ei o surlă, o trîmbiță 
și o darabană executară o ne- 
sfîrșitâ suită de marșuri, polci, 
mazurci. galopuri și alte rit
muri antrenante Soluția se 
dovedi eficace din prima zi : 
Frumoasa rămase trează mai 
bine de patru ore dimineața 
și aproape două ceasuri după 
amiaza, interval în care se 
tîri pînă la bucătărie și moțăi 
cîteva clipe lingă cuptor, pen
tru a adormi de-a binetea în 
cămară, cu fruntea sprijinită 
de un gavanos cu dulceață.

Prințul era îneîntat. Dar a 
doua zi. Frumoasa dispăru fără 
urmă După ce o căută zadar
nic prin tot castelul, îi dădu 
prin minte sâ o ia la între
bări pe una din slujnice, care 
era confidenta soției lui fata 
se codi ce se codi, dar pe urmă 
mărturisi adevărul ?

— Măria Sa Prințesa s-a 
dus să se culce în pădurea a- 
dormită. Zicea că acolo are li
niște.

— Și n-a lăsat vorbă cînd 
se întoarce ?

— Ba da. Mi-a poruncit s-o 
trezesc peste o sută de ani.

LILI
Totul a început tn clinchet de 

pahare și hohote de saxofon, la 
Cucurigu-Bar, acolo unde Piky 
Slăbuțu a cunoscut-o pe prea 
blonda Lili Cristescu, și s-a ter
minat — am putea spune „a 
început să se termine" — tot 
în clinchet de pahare, dar cu 
hohote de plîns, la Fetești, la o 
nuntă.

Istoria (mai bine zis istorioara) 
a decurs simplu și rectiliniu. 
Aplicînd principiul „văzut-plă- 
cut“, principiu învățat la școala 
medie tehnică de comerț pe care 
cu onoare o absolvise, Piky s-a 
însurat* urgent cu Lili, la cele
brarea căsătoriei asistînd și un ce
tățean venit la Starea Civilă cu o 
cerere de schimbarea locuinței- 
și care, plictisit fiind în infruc
tuoasa așteptare în fața respec
tivului ghișeu închis din motive 
necunoscute, a urmărit cu aten-, 
ție și interes scurta ceremonie, be
neficiind în final de o delicioasă 
bomboană de ciocolată „Circu, 
oferită grațios de tînăra și proas
păta doamnă Slăbuțu, care sim
țise nevoia să-și manifeste în
tr-un fel imensa fericire ce o 
resimțea. Cu acordurile marșului 
nupțial răsunînd încă în urechi, 
perechea pleacă spre casă.

Două săptămîni mai tîrziu, în 
apartamentul soților Slăbuțu se 
petrecea o cutremurătoare dramă. 
Lili constată, înmărmurită, că 
Piky e un afemeiat „dezgustător" 
din haina lui, pe care voia s-o 
perie, a căzut un portofel, iar 
din portofel o fotografie. Din

GINA

CAPITOLUL XV

de Aurel Baranqa

I

ȘARJE I
IPENTRU I
IELEVI

ITRANSFORMARE

I

ÎNVĂȚĂTURA

I INGIMFARE

SOLUȚIEI

și devastează, am 
să intervin și în 

un aspect exterior 
bucate ce va face 
rețete seducătoare

Aventurile profesorului
KAIIA si ale asistentului

->

său UMOR

Ars de patima îndreptării lumii, profesorul Katta nu-și găsea 
în dimineața aceea de toamnă, liniștea. Marile inspirații i se 
comunicau sub forma unor efluvii care îl transportau într-o 
transă mistuitoare, pînă la momentul sublim cînd ideea prindea 
corp.

— Stropha, se confensă în sfîrșit, savantul, în această clipă 
am mai intuit o pricină a nefericirii contemporane, a alienării 
omului.

— A alienării ? repetă mecanic si nedumerit asistentul.
— Nu mă refer la alienarea mintală, stare inferioară, de

proză și degradare biologică, bună să fie studiată și rezolvată, 
eventual, de acei felceri primitivi, cunoscuți îndeobște, sub 
numele de psihiatri. Am în vedere alienarea modernă, senti
mentul tragic și existențial al înstrăinării, dezintegrare insi
dioasă prin care omul se desparte de el însuși, fără putința de a 
se regăsi și împăca în vreun fel cu destirml său dramatic, 
naufragiat. Știu care este motivul acestui eșec istoric, Stropha : 
oamenii au uitat cum și ce să mănînce. Te miri, desigur, biet 
naiv, tu însuți înstrăinat fără să-ți dai seama. Te miri, fiindcă 
n-ai habar ce artă reprezenta gastronomia în antichitatea greco- 
latină. Ne-au rămas, e adevărat, puține mărturii scrise, mă 
bazez însă pe referințe complementare care dovedesq, fără 
posibilitate de tăgadă, că arta culinară a/cunoscut la Athena 
sau în Roma imperială o înflorire rafinată. Vezi, dacă te in
teresează, „Banchetul" lui Platon. Veacul de mijloc, de atîtea 
ori, și pe nedrept hulit, a însemnat un timp al voluptăților 
savante și al bucuriilor unui cer al gurii răsfățat. Dar nu e 
nevoie să fac o incursiune atît de adîncă în Istorie ca să 
mă conving de toate aceste adevăruri elementare : bunicii sau 
străbunicii noștri, deși trăiau în epoca poștalioanelor și nu a 
rachetelor cosmice, știau să mănînce, transformînd prînzul sau 
cina într-un prilej de desfătări. Noi, generația de oameni gră
biți, supuși atîtor solicitări care consumă ’ 
uitat să ne hrănim. A fost, deci, necesar 
direcția- asta, Stropha, deși preocuparea are 
minor. Am trecut la scrierea unei cărți de 
dotă în artă culinară, redactînd o serie de __  _______
și economice, la îndemîna tuturor gospodinelor și. din care 
ti-am preparat și dumitale una. spre demonstrație șl convingere ; 
Felul Ia care te poftesc astăzi se cheamă : ..apă a la robinette".

'Se ia o cratiță de un litru și se umple cu apă. Se pune la foc 
scăzut și se lasă pînă dă în clocot. După ce a dat în clocot, 
se aruncă jumătate, se completează cu apă și se lasă să se 
răcească. în timp ce se răcește, se adaugă cite o lingură de apă. 
cît primește. într-o crăticioară alăturată se pregătește un sos 
de apă. fără nici un ingredient, și se toarnă încet deasupra. Se 
bagă totul la cuptor, mesteeîndu-se din cînd în cînd cu o 
lingură de lemn ca să nu se prindă. Se lasă o oră, se Școate 
și se bagă la frigider. Se servește la ma-să în pahare obișnuite. 
Felul ăsta de bucurie. Stropha. are darul că satură fără să 
îngrașe. Poate fi. cu alte cuvinte, întrebuințat și ca sistem de 
slăbire. Ce părere ai, tînărul și devotatul meu prieten ?

— Excelent maestre, admirabil. Mărturisesc, aș mai lua o 
porție.

— Nu dragul meu, mă opun. Amintește-ți de vechiul adagio : 
„mîncăm ca să trăim, nu trăim ca să mîncăm".

$i zicînd aceste cuvinte profesorul se ridică, silindy-1 pe 
Stropha să facă același lucru.

ziua promitea i 
O să-nvăț cu tot avfntal!

INe-nvățînd cu osteneală 
Din al cărților tezaur.

ILa oral ai o zicală t 
Că tăcerea o de aur.

ÎCică-n bancă, de curînd, 
Zece cărți sub el și-a pus, 
Pe colegii lui ținînd 

|Să-i privească mai de sus.

Dacă s-ar face școli în Lună, 
|Cu cartea tu ai merge strună. 
| Materia acolo doară

De șase ori e mai ușoară !

LATINISTUL
| Latina mult o îndrăgești,

Iar lucrul ăsta nu-1 ascunzi. 
I De Cicero îți, amintești 
• întotdeauna cînd te tunzi.

I
urma)

I
I
I

V. POPA’ ’
• I

JOCURI • JOCURI

ROMANIA PITOREASCĂ

— Soția fa sta cu un tip 
iarbă !

— Nesocotita, o să plătească 
amendă...

CRISTESCU
fotografie privea, zimbind așa, 
într-o doară, nici mai mult nici 
mai puțin decît Brigitte Bardot.

A plîns toată noaptea cu ho
hote, Spasmuri și sughițuri, de ie 
cutremura casa. După nenumă
rate încercări de a afla cauza 
acestui potop de lacrimi, Piky 
s-a resemnat și și-a făcut patul 
în baie. Rînd pe rînd, zilele ur
mătoare, Lili extrase din buzu
narele lui Piky fotografii după 
fotografii: Gina Lolobrigida zîm- 
bind cald, Katerina Valente 
zimbind evaziv, Nadia Tiller zim
bind seducător, Stela Popescu 
zimbind pur și simplu...

Tentativele soțului sincer și

contra
profund îngrijorat de a se pune 
în temă relativ la cauzele acestei 
uimitoare Niagare de lacrimi ră- 
mînînd în continuare fără re
zultat, Piky continuă să-și pe
treacă nopțile într-o continuă so
litudine, in baie.

Aflînd nu se știe cum prietenii, 
și luîndu-l subțire peste picior, 
Piky declară că somnul în cadă 
este deosebit de reconfortant, 
fiind răcoare, iar susurul apei 
îngînînd un dulce cîntec de lea
găn (De aici a ieșit și un lucru 
util societății: Piky, gîndind 
profund pentru prima oară in 
viață, propuse uzinei producă
toare un proiect de inovație, in-

titulat „Contribuții noi la crea
rea unei căzi de baie cu utilizări 
multiple : pentru dormit, îmbăiat, 
spălat, sortat și depozitat carto
fii") Lili slăbea. Se consuma Lili 
ceva de speriat I Toate idealurile 
ei se năntiseră. Douăzeci de ani 
î|i cisase un soț „cu caracter" și 
se alesese cu un muieratic. Mă
car daca nu l-ar fi iubit. Dar îl 
iubea, îl iubea la nebunie, „îl 
divinizez, tu, măgarul 1" îi spunea 
ea lui Cici de la Registratură, 
prietena, confidenta și sprijini- 
toarea sa.

Acumulările cantitative duc la 
saltul calitativ. Explozia se pro
duse la Fetești, la nuntă unei 
verișoare, cînd Piky dansă suc
cesiv un boston și o polcă cu o 
cetățeancă leit Liz Taylor.

Lili făcu o criză de nervi, le
șină, nunta se sparse (nașul, puțin 
„abțiguit" văzînd lume strînsă 
în jurul leșinatei, bănui cu totul 
altceva, sări la bătaie, și, la în
ghesuială, îi băgă ginerelui un 
picior în ghips).

Ajunsă acasă, Lily se împru
mută de la Cici, care strîngea 
bani pentru o excursie la Nisi
purile de Aur, și „băgă" divorț.

Acum sînt la a treia înfăți
șare ; stadiul concilierilor fiind 
depășit cu succes — Lili se men
ține tare pe poziție. Afirmația 
lui Pijaj că fotografiile erau des
tinate unei nepoate din Găiești 
înebunită după poze cu artiste, 
sînt considerate de Lili drept 
infernale tertipuri avocățești.

FLORIN IONESCV

ORIZONTAL : 1)
Frumoasa capitală a 
țării noastre, puter
nic centru social, po
litic, cultural. 2) Sta
țiune balneo-clima- 
terică de interes re
publican din cîmpia 
Dunării — Județ din 
noua organizare teri- 
torial-administrativâ 
a tării. 3) Grînarul 
țării — La intrarea 
în Agigea ! 4) înain
te — Apare ! — Odi
nioară (prese ). 5) Se 
prinde ușor I — „Mă- 
rășești" sau ,,Car- 
pați“. 6) Locotenent 
(abr.) — ~
lumină și căldură. 7) 
Cea a narciselor din 
Dumbrava Vadului 
din Munții Bucegi 
constituie un monu
ment al 
Armă a 
Ape ! — 
guturai 
(abr.). 9) 
tean pe care s-a con
struit, în anii puterii 
populare, o puterni
că hidrocentrală — 
A se osifica (pop.). 
10) Simbol al bună
stării și al mișcării 
cultural-educative a- 
flat chiar și în cele 
mai îndepărtate că
tune — A primi cu 
pîine si sare. 11) în 
acest loc — Locali
tate unde Se află o 
cunoscută mînăstire 
care a dus pînă de
parte în lume faima 
meșterilor zugravi 
moldoveni. 12) Treap
tă a blocurilor — 
Cunoscut personaj

Sursă de

naturii — 
dacilor. 8) 
Un fel de 
-r Avocat 
Rîu mun-

LOLOBRIGIDA

popular istet și poz- 
,na>.

VERTICAL î 1). 
Ilustru savant român, 
msdic de talie inter
națională prezentat 
cu lucrări originale, 
fotografii, planșe în
tr-un muzeu bucu- 
reștean care-1 poartă 
numele — Țara noas
tră dragă. 2) Număr 
central ! — Căciula 
transilvăneanului — 
Mărețul eveniment 
al insurecției armate 
de Ia 23 August 1944. 
3) Munții falnici care 
ne brăzdează țara — 
Verbul brizei pe ma
lul Mării Negre. 4) 
Cuvinte frumoase 
Strugurii pe care 
nu-i ajunge vulpea. 
5) A vorbi ca 
leu — Cunoscut

un... 
lac

(5,70 kmp) de lîngM 
București. 6) în una
nimitate (feîh.). 7) 
Perla Bucegilor — 
Cunoscută publicație 
culturală lunară. 8) 
Tele ! — Referitor la 
agricultură — Ter
men, Sovoc. 9) Marcă 
de automobil — Ne
cesar vieții — Fiică 
a Iui Ștefan cel Mare. 
Î0) Cîmp bun de 
cultivat — Faimă a 
Peleșului cu prețioa
se colecții de artă, 
colecții de arme etc. 
11) Marele poet al 
Pontului Euxin — Se 
îmbunătățește conti
nuu datorită hărni- 
tiei și elanului în 
muncă a destoinicu
lui nostru popor.
TOMA MICHINICf

MONUMENTE Șl LOCURI

ISTORICE - aritmogrif
1) Conducătorul răscoalei ță

rănești de la 1784 al cărui gorun, 
de sub care a vorbit moților 
hotărîți să scuture jugul iobă- 
giei, se află la Tebea.

2) Localitate unde se află un 
Inestimabil monument istoric și 
cultural din Moldova (Biserica 
mînăstirii ctitorite (1488) de Ște
fan cel Mare).

3) Una din primele așezări 
mînăstirești ale Țării Românești 
(sec. XIV-lea) a cărei întemeie
re este legată de numele călu
gărului Nicodim și al voievodu
lui Radu I.

4) Localitate în care se gă
sește cel mai vechi monument 
feudal moldovenesc (sec. XIV- 
lea), Biserica Bogdana.

5) Aici se află Cula Iul Tudor 
Vladimirescu, depozit de arme 
în timpul răscoalei, astăzi muzeu 
memorial.

6) Deal de lingă orașul De], 
unde a fost tabăra țăranilor ro
mâni și unguri răsculați în 
1437—1438.

7) Cetate moldoveană construi
tă de Petru I Mușat și măriC 
de Ștefan cel Mar*.
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O consecventă

Vineri a sosit în Capitală, la 
invitația Comitetului Cential al 
Partidului Comunist Român, to
varășul Gian Carlo Pajetta, mem
bru al Biroului Politic și al Di
recțiunii Partidului Comunist 
Italian.

La aeroportul Băneasa, oaspe
tele a fost salutat de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass, țef 
de ’secție la C.C. ăl P.C.R., de 
activiști de partid.

poziție 
internaționalistă

Am avut întotdeauna încre
dere în politica partidului, în 
acțiunile sale pentru restabi
lirea unității mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale, pentru triumful prin
cipiilor marxlst-leninismului 
și a internaționalismului pro
letar. Totodată, am urmărit cu 
atenție măsurile luate de 
partid pentru confirmarea 
fără rezerve a drepturilor de 
egalitate a naționalităților 
conlocuitoare. Găsesc ca justă 
politica Partidului Comunist 
Român prin care exprimă 
principiul dezvoltării priete
niei și colaborării frățești cu 
toate statele socialiste. Ca 
atare, mă angajez să susțin 
Inițiativele partidului în vede
rea apărării cuceririlor revo
luționare, pentru înțelegerea 
între popoare, pentru demo
crație și socialism, pentru pace 
tn lumea întreagă. .

Prof. KOCSIC IOSIF 
inspector la Comitetul 

județean pentru cultură și artă 
Arad

Adeziunea poporului
se exprimă prin faptele

De fiecare dată, prin măsu
rile luate, prin hotărîrile sta
bilite, partidul nostru a demon
strat că slujește neabătut in
teresele poporului, interesele 
socialismului și păcii în lume. 
Comunicatul Plenarei C.C. al 
P.C.R., Declarația Marii Adu
nări Naționale reafirmă cu 
tărie principiile de bază ale 
politicii externe ale partidului 
și țării noastre care își au iz
vorul în învățătura marxist- 
leninistă. Sînt întrutotul de 
acord cu politica profund ști
ințifică a partidului nostru, cu 
aprecierile că relațiile de prie
tenie între țările socialiste și 
partidele comuniste trebuie să 
se bazeze pe respect, încrede
re reciprocă, respectarea suve
ranității și independenței na
ționale, neamestec în treburile 
interne. Hotărîrea neabătută 
a partidului de a milita cu 
aceeași putere și principiali
tate pentru triumful ideilor 
comunismului exprimă hotă
rîrea fiecăruia dintre noi de a

GENIRAȚIE ESTE CHEMATA SA IE
Ca lucrător în domeniul mu

zeografiei și istoriei concrete îmi 
dau seama că un popor nu poate 

• fi abătut de la calea sa fiindcă el 
evoluează conform unor particu
larități specifice istoriei sale și 
dezvoltării sale milenare. Idealu
rile unui popor au vîrsta secole
lor sau mileniilor și fiecare ge
nerație are datoria să le îndepli
nească, sa se apropie mai mult de 
îndeplinirea lor, dîn^ posibilita
tea celor ce vin să pășească mai 

4ț*parte. Asemenea idealuri, pe 
cmept cuvînt istorice, stau la baza 
politicii partidului și guvernului 
nostru și de aceea ^a înflăcărează 
pe toți cetățenii patriei noastre. 
Aceste idealuri sînt independența

I

și suveranitatea fiecărei țări, po
sibilitatea de afirmare liberă și 
pașnică,' ridicarea umanismului 
pe cele mai îdalte culmi. Ele sînt 
înscrise cu putere în Declarația 
M.A.N. și străbat ca un fir de aur 
principiile’ ce stau la baza poli
ticii externe a României. Fiecare 
țară socialistă, fiecare popor fră
țesc, fiecare partid comunist, 
este liber, independent și dator 
moralmente, conform principiilor 
marxist-leniniste să-și apere cu
ceririle revoluționare, îndeplini
rea acestor idealuri.

Noi ne exprimăm completa a- 
deziune față de politica partidu
lui și statului nostru care promo-

sale
îndeplini în mod 
sarcinile reieșite din 
mentele celui de al 
Congres al P.C.R. 
rostite de tovarășul 
Ceaușescu la întîlnirile 
lucru îmi sînt vii în memorie. 
Sînt mindru că avem un ase
menea partid puternic, condus 
de comuniști încercați, trup 
din trupul poporului nostru. 
Adeziunea mea deplină la po
litica partidului o voi exprima 
prin fapte.

împreună cu tinerii din or
ganizația din care fac parte 
facem legămînt în fața parti
dului să muncim neobosiți, cu 
toate forțele p'entru ridicarea 
patriei noastre scumpe pe cele 
mai înalte culmi a^e civiliza
ției și progresulnj.

exemplar 
docu- 

IX-lea 
Cuvintele' 

Nicolae 
de

VINTILESCU DLMfTRU 
tehnician — Tîrgoviște

vează în mod consecvent princi
piile independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în 
treburile interne ale altor state și 
partide, recunoașterea dreptului 
inalienabil al fiecărui popor de 
a-și rezolva singur problemele 
sale interne. Datoria noastră, 
acum, și întotdeauna, este să 
muncim cu însuflețire pentru re
alizarea planului de dezvoltare și 
înflorire a scumpei noastre pa
trii, pentru traducerea în viață a 
politicii înțelepte partidului.

Prof. ION DRAGOMIR 
directorul muzeului de istorie 

Galați

Insărcinații cu afaceri ad-inte- 
rim la București, Rolando Stein 
(Republica Chile), Rafael A. Leon 
Morales (Venezuela), și dr. Juan 
Carlos Nadal Jaume (Republica 
Orientală a Uruguayului) au o- 
ferit vineri în saloanele restau
rantului Athenee Palace un dejun 
în cinstea membrilor delegației 
guvernamentale române, condusă 
de tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu,. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care urmeată să 
facă o vizită în aceste țări, pre
cum și în alte 
Latină.

state din America

al Consiliului de 
Alexandru Lăza-

Prin Decret 
Stat, tovarășul 
reanu a fost numit în calitatea 
de ■ ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Belgia și 
Luxemburg, cu reședința la 
Bruxelles, în locul tovarășului 
Ion Oancea, care a fost rechemat 
în centrala 
lor Externe.

Ministerului Afaceri-

manifestărilor consa- 
de-a 20-a aniversări

în cadrul 
erate celei 
de la crearea Republicii Populare 
Democrate Coreene, vineri după- 
amiază a avut Ioc la Șantierul 
Naval Oltenița o adunare festivă.

Despre, semnificația acestui e- 
veniment a vorbit tovarășul loan 
Cristea, directorul Șantierului 
Naval Oltenița. A luat apoi cu- 
vîntul Kim The Hi. ambasadorul 
R. P. D. Coreene la București.

In perioada 3—6 septembrie 
a avut loc la București cea de-a 
Vl-a ședință a Grupei perma
nente C.A.E.R. pentru mecaniza
rea și automatizarea proceselor 
tehnologice din Industria alimen
tară.

Vineri la amiază a sosit în 
Capitală colectivul Teatrului 
„Thalia» din Budapesta, con
dus de Emil Keres. laureat al 
Premiului ,,Kossuth* care. în 
cadrul planului de colaborare 
culturală dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Ungară, va susține 
spectacole, la București și 
Cluj, cu piesele „Puișor" de 
Moricz Zsigmond și „Familia 
Toth* de Orkeny Istvan.

Balcaniada de atletism

AUR SI AREIUT
PENTRU SPORTIVII ROMÂNI

CAMPIONATELE 
INTERNATIONALE 

DE TENIS
ALE ROMÂNIEI

• Campionatele internațio
nale de tenis ale României 
au continuat la Mamaia cu 
disputarea semifinalelor pro
belor de dublu.

Iată rezultatele tehnice în
registrate : dublu bărbați : 
Tiriac. Năstase (România) — 
Kerekeș. Borsch (România) 
6—3. 6—2 ; Alexander. Dent 
(Australia) — Dr-an. V. Marcu 
(România) 6—4. 9—7 ; dublu 
feminin : Eleonora Dumitres
cu. Mariana Ciogolea (Româ
nia) — Betina Borckert. Ve
ronica Koch (R D. Germană) 
6—3. 6—1 ; Lesley Hunt.
Kathy Harris (Australia) — 
Ecaterina Horșa. Vera Rado 
(România) 6—0. 6—1 ; dubiu 
mixt : Lesley Hunt (Austra
lia). Ion Tiriae (Romania) — 
Mariana Ciogolea. Viorel 
Marcu (Remania) fi—4. 6—3 : 
Kathy Harris. Bob Giltinan 
(Australia) — Betina Borc
kert. Bernd Dobmeyer (R- D. 
Germană) 6—1, fi—X

TINFRII NOȘTRI 
FOTBALIST!

ÎNVINGĂTORI 
IN MECIUL 
CU GRECIA

• Turneul baleante de fot
bal rezervat echipelor de ti
nerel a conlinnal la Salonic 
cu desfășurarea meciului 
dintre reprezentativele Ro
mâniei și Greciei. Tinerii 
fotbaliști români au obținui 
victoria cu scorul de 3—2.

• Tn turneul internațional 
de șah ..Memorialul Capa- 
b La nea- de la Havana. Dri- 
mer (România) a remizat eu 
An>>$in (V.R.S.S.). Drimer 
totalizează acum 3 puncte 
In fruntea clasamentului oe 
află Stein și Holmov (ambii 
U-R-S.S.) eu cite 4 puncte.

Un eveniment care concen
trează in aceste zile atenția iu
bitorilor sportului din Atena îl 
constituie Balcaniada de « *' 
tism. Timp de patru zile, 
pe stadionul Karaiskasi 
golful Pireu, un număr de 
proape 500 de sportivi din cele 
5 țâri balcanice riverane. — 
România. Iugoslavia, Grecia, 
Turcia și Bulgaria — se vor în
trece intr-un spîtit al echității 
sportive desăvîrșite. Ziarele, 
presa de specialitate acordă un 
spațiu larg acestei manifestări.

Stadionul pe care vor avea loc 
întrecerile este o construcție 
modernă, durată din beton și 
marmură, dună toate legile artei 
și arhitecturii, iluminată ..a 
giorno". avind o capacitate de 
40 000 de locuri. întrucît anul 
viitor, tot aici, ^or fi găzduite 
Campionatele europene de atle- , 
tism. în momentul de față sînt 
în curs de efectuare — stadio
nul încă mai împrumută un as
pect de șantier. — o serie de a- 
menajări speciale si lucrări de 
instalare a unor aparate moder
ne care să coresoundă celor mai 
pretențioase cerințe și gusturi. 
Unele dintre acestea ca : pa
nouri electronice de comunicare 
simultană a rezultatelor prin 
benzi luminoase, ceasurile cro- 
nometroare etc. au fost termina
te chiar înaintea Balcaniadei. ș

Nu este lipsit de interes să fa
cem o succintă incursiune în 
istoricul jocurilor balcanice. 
Inițiativa organizării lor a fost 
întreprinsa de către SEGAS 
(organizația asociațiilor gimnas
tice și sportive grecești) și pri
ma ediție a debutat în 1929. De 
atunci pînă azi — în fiecare în
ceput de septembrie — au avut 
loc 26 de ediții, a 27-a fiind cea 
prezentă. între anii 1930 și 1940 
ele s-au desfășurat cu regulari
tate iar apoi. în deceniul al cin
cilea din cauza evenimentelor 
internaționale cunoscute, au fost 
întrerupte. Vioara I, în primele 
ediții a fost Grecia, ca după a- 
ceea supremația să se dispute 
între toate țările, locul I reve
nind de cele mai multe ori 
României și Iugoslaviei. Din 
1964. patru ediții la rind. spor
tivii țării noastre au dominat 
categoric întrecerile, ocuaind 
primul loc pe națiuni. Ziarul 
..Akropolis- scria că de d2ta a- 
ceasta. soorfivii greci vor încer
ca să ..doboare" supremația ce
lor români. Dar Balcaniadele nu 
se inserează ca simple eoisoade 
în istoria și viața sportivă a ță
rilor balcanice : ele au fost și 
continuă să fie un factor al pro
gresului sportului in Balcani, 
care sudează idealurile sportivi
lor. ea și ,?n dezvoltarea colabo
rării. a relațiilor de stimă re- 
ciDrocâ.

Sub acest semn a avut loc. joi 
seara, la lumina reflectoarelor, 
ceremonia deschiderii Jocurilor 
Balcanice. Pe stadionul feeric

atle- 
aici, 
din

luminat, populat de circa 30 000 
de spectatori — și nu era vorba 
de un meci de fotbal — pătrun
de mai întîi fanfara și corpuj 
oficialităților, apoi loturile spor
tive care defilează în ritmul in
tonației marșului. Se înalță stea
gul Jocurilor Balcanice, se cîn- 
tă imnurile tuturor țărilor par
ticipante, sportivul grec Niko
laidis depune jurămîntul balca
nic, dl. E. Miropoulos — primul 
campion balcanic al ediției inau
gurale din 1929 — președintele 
SEGAS-ului a rostit cuvîn- 
tul de deschidere, iar dl. K. As- 
lanidis a adus salutul premieru
lui și guvernului grec, pupă a- 
cesta, mica „olimpiadă" a în
ceput. De fapt inaugurarea s-a 
făcut cu aproape două ore mai 
devreme, cînd s-a dat startul în 
proba de 20 km. marș. Și, spre
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VASILE CĂBULEA

bucuria noastră, primii mărșă
luitori care au intrat prin tune
lul stadionului * au fost atleții 
români Leonida Caraiosifoglu și 
Ilie Vasile care au ocupat în a- 
ceastă ordine primele locuri. 
Primul imn, primul drapel care 
se înalță pe cel mai înalt ca
targ. prima medalie deci—pen
tru România. Un amănunt sem
nificativ : cînd veneam pe sta
dion străbătind splendida arte
ră de pe faleza mării Egee. care 
unește centrul Atenei de Pireu, 
ne-am pomenit că uriașul con
voi de mașini care se revărsau 
SDre stadioane, mergea cu... în
cetinitorul. în fața lor. Caraio
sifoglu și Ilie Vasile. frenetic 
încurajați.

Ca orice întrecere sportivă, și 
acestea își au eroii lor. și pe 
Lia Manoliu o situăm printre 
ei : ea a fost revelația primei 
zile. Desfășurarea concomitentă 
a probelor, ne-a privat, din ne
fericire. să vedem actul nașterii 
marii senzații. Imediat după că
derea discului. Lia a început să 
zburde pe gazon și văzîndu-i e- 
xuberanța ne-am închipuit că 
aceste sentimente le-au declan
șat o ispravă mare. Aruncînd 
discul la 59.22 m. Lia a realizat 
o extraordinară performantă, 
obținind 4 noi recorduri deoda
tă : național, balcanic, personal 
(vechiul ei record era 58.16 m.) 
și al... stadionului situîndu-se a-

I

cum pe locul IV în lume. Din 
nou pe locul II s-a clasat tot o 
româncă. Olimpia Cataramă ca
re cu 56,53 m. și-a semnat și ea 
aici, la Atena, pașaportul pen
tru Mexic. Capitolul marilor 
surprize l-a deschis alergătorul 
peste garduri, Virgil Mihăescu 
clasat pe locul I la 400 m.g. cu 
51.5 sec. (Valeriu Jurcă. campio
nul nostru, situat pe ultirhul loc 
a fost o deziluzie), și Mariana 
Goth care a cucerit medalia de 
argint la 100 m. plat cu 12 sec. 
Dintre sportivii noștri, ea va 
participa la cele mai multe pro
be. în cursa de 800 metri plat, 
campioana noastră Ileana Silai 
deși a stabilit un nou record 
național cu 2 :01,8 a ocupat lo
cul II după alergăt.oarea iugo
slavă Nicolici, camoioană și re- 
cordmenă europeană, care a rea
lizat 2 : 01,5 — noul record bal
canic. Deși departe de perfor
manta ei (6,59 m.) Viorica Vis- 
copoleanu s-a impus între ad
versare — adevărat, de o va
loare modestă — cucerind locul 
I lsT săritura în lungime cu un 
rezultat de 6,30 m. Putini însă 
știu că Viorica era cît pe-aci să 
nu participe. La antrenament ea 
s-a lovit la un picior și toată 
ziua înaintp de concurs a stat 1 
cu comprese reci. Și din nou și 
„argintul" probei revine tot u- 
nut sportiv român — Elena Vin«- 
țilă — care a realizat 6,05 m. 
Remarcabile sînt și performan
țele lui Gheorghe Costache — 
medalia de aur — la aruncarea 
ciocanului — și Gh. Ungureanu 
— medalia de \argint — la 800 
m. plat. în mod necorespunzător 
s-au comportat doar alergătorii 
noștri de 10 000 m. Barabaș si 
Ciucă situați pe ultimele locurț.

După prima zi bilanțul meda
liilor de aur cîștigate, titlurile 
b^Tc-nice se prezintă astfel : Ro
mânia 5 medalii de aur. Iugo
slavia 4. Bulgaria 2, Grecia 0, 
Turcia 0. Pe națiuni și la tete 
si la bateți. România acumulînd 
cele mai multe puncte se situ
ează în fruntea clasamentului.

TURUL ROMÂNIEI

0 BTAPĂ
AGITATĂ

Consfătuire de lucru 
a inspectorilor școlari 

de educație fizică
S-a încheiat consfătuirea de 

lucru a inspectorilor școlari 
de educație fizică din toate ju
dețele țării, care a avut loc în 
Capitală, sub egida Ministeru
lui Invăț&mîntului.

Lucrările consfătuirii, con- 
’duse de prof, univ, Miron 
Constantinescu, adjunct al mi
nistrului înv&țămîntului — la 
care au mal participat repre
zentanți ai Uniunii Tineretu
lui Comunist, Consiliului na
țional al Organizației Pionie
rilor șl al Consiliului Național 
de educație fizică și sport — au 
dezbătut noile programe de 
•tudil legate de procesul de 
modernizare a predării aces
tei discipline în școli, siste
mul competlțional al elevilor 
in anul de învățămînt 1968- 
1969, condițiile de acordare a 
insignei „Cercurile olimpice*, 
amenajarea de noi baze spor
tive, organizarea 
de atletism între 
denți.

La propunerea _______
învățămîntului s-a stabilit că 
noile programe de studii pri
vind educația fizică și sportul 
în rîndurile școlarilor, vor fi 
structurate diferențiat — pen
tru băieți și fete — și vor 
avea prevederi speciale în 
funcție de baza materială și 
sportivă existentă în diferi
tele școli J săli sau terenuri 
special amenajate ca și de 
calificarea cadrelor didactice.

In încheierea consfătuirii, 
printr-un ordin semnat de 
acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, inginerul Nica 
Nicolescu, secretar general în 
Ministerul învățămîntului, a 
fost numit președintele Qomi- 
siei pentru construirea de 
baze sportive pentru elevi.

(Agerpres)

de întîlnirl 
elevi și stu-

Ministerului

SIMPOZION'
în aceste zile, are loc la Bra

șov, Simpozionul cu tema „Orga
nizarea științifică a producției și 
a muncii în domeniul întreprin
derilor de Mecanizare și Trans
porturi Forestiere".

în cadrul acestui simpozion 
sînt prezentate comunicări și re
ferate privind exploatarea parcu
lui de autocamioane, reducerea 
consumurilor specifice, creșterea 
productivității parcului auto, or
ganizarea. întreținerea și repara
rea parcului auto, creșterea capa
cităților de transport etc.

Ministerul Economiei Forestie
re organizează cu acest prilej o 
gală de filme documentare, de
plasări la parchetul de exploatare 
Cîrcovaci și se va vizita expoziția 
de inovații a I.M.T.F.-urilor din 
țară, 9

I

Fabrica de medicamente Galenica din București. în laboratorul de cercetări se urmărește atent 
comportarea unui nou produs. Foto: AGERPRES

(Urmare din pag. I)

cantitate suficientă de carne 
cumpărată direct de pe piața 
orașului. De asemenea, C.A.P. 
ar putea aduce prin rotație, 
contra cost, lemne pentru ca
drele didactice. In sfîrșit, posi
bilități există — lipsește însă 
bunăvoința și înțelegerea din 
partea consiliului popular co
munal.

, Că se* poate proceda altfel, 
cu solicitudinea cuvenită, față 
de intelectualii satului, ne-o 
demonstrează tot faptele.

„Consiliul popular și condu
cerea școlii nu i-a lăsat nici
odată la voia întîmplării pe 
intelectualii trimiși în comuna 
noastră" — ne spune tovară
șul Ion Șerban, primarul co
munei Soveja, situată în 
inima munților Vrancei. Cu
vintele sale sînt confirmate 
de profesoara Florica Albu, 
directoarea Școlii generale de 
8 ani din comună. Intr-adevăr, 
cadrele didactice repartizate 
aici au găsit imediat și la un 
preț acceptabil casă și masă, 
încă în timpul verii au fost 
ajutate să-și procure lemne 
de foc, iar pîinea o pot lua 
de la brutăria din comună. 
Biblioteca școlii dispune de 
numeroase lucrări de’ speciali
tate, revistele sosesc la timp/ 
împreună cu presa cotidiană. 
Alte c'^rți sînt comandate la

GENEZE ENERGETICE

TINÂRUL INTELECTUAL IN SAT
„Cartea prin poștă" și biblio
tecii centrale pedagogice, ma
joritatea comenzilor fiind sa
tisfăcută la momentul oportun. 
Existînd condiții propice, 
unele cadre didactice, printre^ 
care însăși directoarea școlii, 
s-au calificat lucrînd aici, iar 
dintre localnicii plecați la 
studii, la București sau Iași, 
aproape toți s-au reîntors în 
comună după absolvirea insti
tutelor de învățămînt supe
rior. Astfel, Florica Macarie, 
învățătoare și Gh. Ghimpu, 
profesor de geografie au reve
nit, recent, în comuna natală, 
reintegrîndu-se în viața comu- 

Niculina 
Institutu- 
învățători 
la Soveja

nei. învățătoarea 
Toma, absolventă a 
lui pedagogic de 
din Galați se află 
de aproape 10 ani și e hotărîtă 
să rămînă mai departe, deși 
în comuna ei natală — undeva 
prin părțile lașului — ar găsi 
un post corespunzător. Cons
tatăm deci că acolo unde 
le-au fost create condiții nor
male de muncă și de viață, 
cadrele didactice au devenit 
oameni ,.de-ai satului". în co
munele Vizantea, Livezile și 
Văruja — aceeași situație. In 
satele lor îndepărtate s-au 
stabilit în. ultimii ani nume- 
roace cadre didactice reparti
zate aici 
Micu și 
sorul de

: învățătoarele Maria 
Geta Mocanu. profe- 

matemaxică Teodor

Butnaru. T^aî sînt însă și une
le greutăți. In cele mai înde
părtate și izolate așezări nu 
există posibilitățile de confort 

'cele mai bune, dar profesorii 
și învățătorii simt că există 
pentru ei o grijă deosebită din 
partea consiliilor populare co
munale. Se face totul ca viata 
aici să le fie din ce în ce mai 
confortabilă, să poată lucra, 
să-și exercite profesia, evident, 
să se statornicească în comu
nele respective.

Dar, iată că din nou terenul 
ne furnizează cîteva exemple 
contrarii. în comuna Tulnici, 
spre deosebire de comunele e- 
numerate mai sus, nimeni nu 
se preocupă de cadrele didac
tice. de viața lor. Directoarea 
școlii, învâțâioarea Maria De
sagă, ne spune că profesorul 
de franceză. Dumitru Șerbâ- 
nescu, nu-și găsește gazdă care 
sâ-i asigure și masă și că, tot 
din această cauză, profesorul 
de matematică și fizică. Roman 
Dor.ciu, a plecat din comună, 
învățătorul Nicolae Dantiș, di
rectorul școlii din Cozia, s-a 
stabilit aici împreună cu soția 
sa, care este tot învățătoare, 
de cîțiva ani, dar tot de atunci 
se aprovizionează cu alimente 
tocmai de la Focșani, pentru 
că în sat nu i s-a acordat nici 
măcar „privilegiul" de a-și 
procura pîine și mălai. Deși 
pădurea este foarte aproape,

lemnele costă mult, întrucît 
nu pot fi procurate decit prin 
relații șj cunoștințe, cu prețuri 
de speculă. în comună există 
destule căruțe care scot lemnul 
din pădure, dar primarul, 
loan Grobnicu, n-a dat nimă
nui dispoziția să transporte 
lemne și pentru cadrele didac
tice. S-a acreditat în comună 
ideea că învățătorii și profe
sorii au bani destui și trebuie 
să plătească mai mult. Așa se 
justifică prețurile de speculă 
la care sînt obligați pentru 
locuință, aprovizionarea cu \ 
produse alimentare și lemne. 
Și cadrele didactice sînt ne
voite să le accepte pentru că 
altfel nu au unde locui și cum 
se aproviziona sau, dacă au, 
sînt obligați să coboare pînă 
în oraș, de unde-și pot cum
păra cele necesare. Specula 
este tolerată inadmisibil de 
însuși consiliul popular comu
nal, care cunoaște faptele și 
nu întreprinde nimic pentru a 
le pune stavilă.

Inspectoratul școlar județean 
nu s-a simțit dator să inter
vină în folosul cadrelor didac
tice din comuna Tulnici. Nu 
este o treabă de competența a- 
cestuia ? Sîntem gata să re
cunoaștem că nu știm exact 
dacă este sau nu de compe
tența acestuia, și să așteptăm 
răspunsul inspectoratului. II 
așteptăm pentru că la capito-

tiza munca ce se desfășoară la 
tnalți parametri de răspundere a 
celor de aici, este putiiicatâ m 
parte de t'nagir.ea oferită de ca
merele de comandă. întregul 
proces necesar urmăririi fi condu
cerii proceselor din termocentra
lă este erganizat in două came
re. Totul, aparate de măsură |i 
control necesare conducerii ope
rative a blocurilor, comanda la 
distanță a tuturor vanelor și ven
tilatoarelor principale, semnaliză
rile de prevenire ți de avarie, 
protecțiile agregatelor terme,me
canice, reglarea automată a prin
cipalilor parametri se află sub 
mina operatorului obligai sd con
vertească surplusul de energie 
provocat de statica funcției in 
juplimint de dinamizare a reac
ției și capacității de intervenție. 
O metamorfoză ce-și găsește me
diul de existență tn automatizarea 
propășitâ în cele mai mici amâ-

Iul nereguli în ceea ce pri
vește grija pentru cadrele di
dactice inspectoratul trebuie 
să rezolve multe probleme a- 
junse la scadență.

..Intenția noastră este de a 
lega cadrele didactice de 
școala unde au fost reparti
zate, de aceea le sprijinim" — 
îmi spunea tov. Constantin 
Dumitriu. inspector șef la ins
pectoratul școlar județean, în- 
tr-o discuție avută înainte de 
a vizita școlile din aceste co
mune. Revenind la inspecto
rat și prezentînd tovarășului 
inspector șef faptele semnalate 
jn acest articol, mi s-a spus 
că toate sînt de compefența 
Direcției comerciale a jude
țului Vrancea. Nu-1 contra
zicem. facem doar remarca că 
inspectoratul județean putea 
colabora cu Direcția comer
cială cerîndu-i sprijin pentru 
a asigura cadrelor didactice 
cele trebuitoare.

în aceste zile. în județul 
Vrancea trebuie să se prezinte 
la posturile lor peste 100 de 
cadre didactice noi, dintre 
care 64 sînt profesori. Ne aș
teptăm ca aceștia, ca și toate 
cadrele didactice din județ, să 
fie înconjurate de Consiliul 
Popular al. județului Vrancea 
și Inspectoratul școlar cu toată 
grija și știma ce li se 
cuvin.

nunte ale organismului termocen
tralei.

De doi ani, curentul electric 
pornește din Bucutești-Sud pe 
dubli magistrală. în ddfembrie 
1966 s-au încheiat lucrările și a 
fast dai in funcțiune ultimul 
grup al centralei cu turbine cu 
gaze. Interconectată la sistemul 
energetic național, aceasta pulsea- 
sd pe magistralele aeriene kilo
wații așteptați în zonele de vîri 
ale curbei de sarcină, constituind 
rezervă de putere capabilă să in
tervină rapid in caz de avarie. 
Vorbind de centrala cu gaze te 
simți obligat, ca și in cazul an
terior, să amintești de automati
zare, devenit aici sistem de refe
rință. Cele trei turbine ale cen
tralei sînt comandate dintr-o 
singură cameră. Aici săsesc și de 
aici pleacă, precum într-un ana
tomic aparat circulatoria, rețeaua 
aparatajului de măsură necesar 
conducerii operative a blocurilor 
— pentru partea termică și elec
trică. Aici se centralizează insta
lațiile de pornire automată, re
glare, comenzi la distantă a în
trerupătorilor electrici. Nu cum
va vecinătatea atît de sobră a 
panourilor automate este de na
tură sa simplifice mîndria celor 
ce-și pun parafa pe șuvoiul de e- 
nergie ce părăsește coșurile ter
mocentralei ? Este desigur o fal
să aparență. Demnitatea de a te 
ști capabil să stăpînești asemenea 
complexe structuri este superioa
ră oricărui sentiment de eronată 
decentă. în angrenajul energetic 
al Capitalei steaua de primă mă
rime de la București-Sud licăreș
te în foc continuu, ne coordona
tele solicitării de căldură, de lu
mină. de energie. Trepidațiile 
sale, sincronic desprinse din rit
mul de existență al întregii noas
tre economii, proiectează dimen
siunile, proiectate de cincinal și 
aflate aici — și nu numai aici — 
în curs de depășire.

Cînd s-a dat plecarea în cea 
de-a 6-a etapă a Turului Româ
niei, am avut certa impresie că 
cei 53 de cicliști \iu uitat pur și 
simplu că la capătul celor 110 
km se tor afla la Lacul Roșu 
adică la sute de metri mai sus 
decit punctul de plecare. Am 
fost convins un timp că nici unul 

[dintre ei nu mai țineau minte 
ceea ce s-a discutat întreaga di
mineață, că ultimii 10 km și mai 

| ales ultimii 5 km reprezintă un 
J drum care pare a fi mai curînd 

perpendicular, că pentru a-l stră
bate, că pentru a încinge, tre
buie să ai suficiente rezerve de 
forță. Să se fi uitat toate aces
tea ? Altfel cum s-ar putea ex
plica că nu «u trecut decit cîți
va km și Andrei Suciu și C. Cio
can au devansat cu circa 50 de 
m. pe Ziegler și C. Popescu, iar 
aceștia, la rîndul lor, conduc cu 
circa 15 sec. plutonul care for
țează și el ? Este drept că nu 
peste mult timp o defecțiune me
canică îl obligă pe Popescu să 
rămînă în urmă, Ziegler, la rîn
dul său, consideră că nu trebuie 
să continue tentativa de evada
re și plutonul pare aproape a se 
reface cînd bulgarul Bocev sprin- 
tează și el desprinzîndu-se de 
grupul celorlalți cicliști. Prin 
Buhuși primul trece Andrei Su
ci», urmat de Bocev și Ciobanii, 
dar cele 30 de secunde pe care 
le au avans vor fi repede „cheltui
te'1, plutonul prinzîndu-i numai 
după cîțiva kilometri. Se ridează 
aproape în grup compact pînă 
la Piatra Neamț, oraș a cărei li
nie de sprint este trecută în or
dine de Ciocan, Cernea și An- 
cef Blagoe (Bulgaria). De la 
Piatra Neamț, alți cicliști creează 
momente de agitație. Egyed și 
Ardeleanu, mai apoi Manoloo 
(Bulgaria) și Neagoe își încearcă 
și ei șansele, vor sprinta mai 
tîrziu din pluton Ion Selejean și 
Ion Cosma II. Dar muntele sa 
apropie și el nu iartă pe’ cei ca
re nu au o pregătire foarte bu
nă. In .schimb primește cu bucu
rie pe culmile lui pe toți xacci 
care știu să depună maximum de 
qfort și care nu ezită să-l chel
tuiască. Și un minuscul alergător, 
dar un mare „cățărător** se do
vedește a fi Vasile Selejan care 
pornit în trombă urcă serpe fit inele 
cu ușurința pe care alții o au pe 
drumuri drepte. In urma lui Emil 
Rusu. Vasile Selejan nu poate fi 
învins. Va termina primul în a- 
plauzele sutelor de cetățeni care 
au așteptat în centrul frumoasei 
stațiuni Lacul Roșu.

ANUNȚ
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Părinți... peste c'teva zile clopoțelul va suna 
anunțînd prima zi de școală...

Ați cumpărat pentru copiii dv. ar
ticolele de îmbrăcăminte necesare 
școlarului ? Dacă nu, intrați chiar azi 
în magazine și cumpărați uniforma 
respectivă (sarafan, bluză, costum 
etc).



CONFERINȚA STATELOR NEPOSESOARE
DE ARME NUCI IAEIE

Cuvîntana șefului delegației române

Delegația guvernamentală 
română a sosit la Phenian

Marea sărbătoare a poporului coreean

ILANT RODNIC DUPĂ

GENEVA 6 (Agerpres). — In 
ședința de vineri a Conferinței 
statelor neposesoare de arme nu
cleare a luat cuvîntul șeful dele
gației române, George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe. După ce a a- 
sigurat Conferința că delegația 
română „va acționa astfel încît 
Conferința prin rezultatele obți
nute să-și dovedească pe deplin 
necesitatea și utilitatea ei“, Geor
ge Macovescu a spus : Conștient 
de marile avantaje ale păcii și de 
imensele pericole prezentate de 
războaie, poporul român și gu
vernul său se situează ferm pe 
poziția construirii păcii prin așe
zarea la baza relațiilor dintre sta
te și popoare a unor principii ac
ceptate de toată lumea : princi
piul independenței, al suverani- 
tățiij al egalității în drepturi, al 
neamestecului în treburile inter
ne, al respectului reciproc, al a- 
vantajului reciproc. Noi sîntem 
absolut conștienți că numai dacă 
vom face să triumfe' complet și 
definitiv aceste principii în viața 
internațională vom garanta pacea 
și securitatea tuturor popoarelor, 
vom îndepărta pericolul conflic
telor armate, și pînă la urmă, îl 
vom lichida defihitiv.

„Numai respectarea acestor 
principii care constituie norme 
fundamentale ale dreptului inter
național — se spune în recenta 
Declarație a Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România — poate asigura afir
marea spiritului de legalitate și 
justiție în raporturile între state, 
poate asigura dreptul inalienabil 
al fiecărui popor de a-și decide 
singur soarta. Promovarea lor 
consecventă, înrădăcinarea lor 
trainică în viața internațională, 
este o cerință de însemnătate ho- 
tărîtoare pentru dezvoltarea unor 
raporturi de încredere între state, 
pentru apropierea între popoare 
și întărirea prieteniei lor, pentru 
dezvoltarea colaborării și consoli
dării păcii în lume“. *

România consideră că tocmai 
în împrejurările actuale, cînd 
deasupra omenirii planează peri' 
colul generat de existența arme
lor nucleare, cînd pacea lumii 
este amenințată de aceste arme, 
toate statele au datoria esenția
lă de a promova între ele relații 
bazate pe principiile enunțate. 
Este absolut necesar ca fiecare 
guvern să depună eforturi neo
bosite pentru instaurarea acestor 
principii în viața internațională, 
mijloc sigur de apropiere a po
poarelor, de garantare a păcii și 
securității.

Atașată profund cauzei păcii 
si securității generale, acționînd 
pentru colaborare și cooperare 
internațională, pentru prietenie 
cu toate popoarele, România se 
pronunță cu fermitate și consec
vență pentru excluderea forței șl 
a amenințării cu forța ca mijloc 
de sgluționare a diferendelor in
ternaționale, considerînd lupta 
împotriva războiului și a forței 
ca o responsabilitate primordială 
a tuturor statelor, a întregii uma
nități.

Această atitudine izvorăște din 
interesul vital al poporului ro
mân pentru instaurarea unui cli
mat internațional, guvernat nu 
de dreptul forței, ci de forța 
dreptului.

Președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, 
b declarat nu de multă vreme ca 
„țara noastră este hotărîtă să mi
liteze cu toata fermitatea pentru 
înfăptuirea idealurilor de pace, 
prietenie și înțelegere între po
poare, să-și aducă întreaga con
tribuție la soluționarea probleme
lor politice, economice și sociale 
cu care se confruntă astăzi comu
nitatea internațională".

„Mai mult ca oricînd — spunea 
Președintele Consiliului de Stat 
al României — este necesară u- 
nirea eforturilor pentru înfăptui
rea dezarmării și, în primul rînd, 
a celei nucleare — deziderat 
fundamental al popoarelor".

Conferința statelor nenucleare 
are loc după încheierea Tratatu
lui de neproliferare a armelor 
nucleare, în perioada cînd o par
te din state și-au depus semnă
tura pe acest acord internațional.

Tratatul de neproliferare a fost 
conceput și apreciat de către nu
meroase țări ca un pas spre în
făptuirea dezarmării, spre întări
rea securității tuturor țărilor/ mari 
și mici, spre înlesnirea și promo
varea cooperării internaționale în 
domeniul folosirii energiei nu
cleare în scopuri pașnice. El este 
un început și nu un sfîrșit. Este 
un punct de plecare și nu o li
mită. Prin urmare, este o nece
sitate ca Tratatul să fie urmat 
de noi eforturi, de măsuri con
crete în aceste trei domenii, pen
tru a dezvolta într-o direcție po
zitivă ceea ce s-a obținut deja. 
Pentru statele neposesoare de 
arme nucleare, care aderînd la 
tratat se angajează să nu produ
că și să nu dobîndească pe altă 
cale asemenea arme, devine o 
consecință firească și o obligație 
ca în mod perseverent să urmă
rească și să grăbească evoluția a- 
cestui proces esențial pentru pa
cea lumii, pentru viitorul ome
nirii".

Referindu-se la principalele 
probleme care sînt înscrise pe or

dinea de zi a Conferinței — ga
ranții de securitate pentru sta
tele nenucleare, măsuri de dezar
mare nucleară, asistență și coope
rare internațională pentru folosi
rea în scopuri pașnice a energiei 
nucleare — George Macovescu a 
spus :

„O primă constatare pe care 
trebuie să o facem este aceea că 
ele se condiționează reciproc și 
nu putem să discutăm una fără a 
le lua în considerare pe celelal
te.

Aderînd la Tratatul de nepro
liferare, statele nenucleare au nu 
numai dreptul, dar și o înaltă da
torie față de propriile lor popoa
re să vegheze ca angajamentul 
de neînarmare atomică, astfel a- 
sumat, să nu aibă ca efect dimi
nuarea securității lor ci, dimpo
trivă, întărirea acesteia.

Apare de aceea pe deplin jus
tificată cerința ca — pînă la li
chidarea totală a armelor nuclea
re existente — și, deci, pînă la 
înlăturarea completă a amenință
rii nucleare, aceste state să se 
bucure de garanții Sporite de 
securitate.

Aceasta reclamă înainte de toa
te asumarea de către puterile nu
cleare a obligației solemne, pe de 
o parte, de a nu utiliza nicioda
tă și în nici o împrejurare arme
le nucleare împotriva statelor care 
nu le posedă, iar, pe de altă par
te, de a nu amenința aceste stata 
în nici un caz și în nici o cir
cumstanță, cu folosirea lor.

Interzicerea recurgerii la for
ță sau la amenințarea cu folosirea 
forței este un principiu care, 
după o îndelungată experiență a 
omenirii, s-a impus printre pos
tulatele fundamentale ale legali
tății internaționale. O învederează 
obligația ce revine statelor în vir
tutea Cartei O.N.U., de a se ab
ține „să recurgă la folosirea forței 
fie împotriva integrității teritoria
le sau independenței politice a 
oricărui stat, fie în orice alt mod 
incompatibil cu scopurile Națiu
nilor Unite*4. Totodată, acceptarea 
de către puterile nucleare a anga
jamentului de a nu recurge la a- 
menințarea cu folosirea și la uti
lizarea armelor nucleare contra 
țărilor ce nu dețin asemenea arme 
ar fi într-o perfectă concordanța 
cu stipulațiile Declarației cu pri
vire la interzicerea folosirii ar
melor nucleare și termonucleare, 
adoptată de Adunarea Generală 
a O.N.U. la 24 noiembrie 1961. 
Statul care folosește aceste arme, 
se arată în declarație, „trebuie să 
fie considerat ca violînd Carta 
Națiunilor Unite, ca acționînd în 
disprețul legilor umanității și co- 
mițînd o crimă împotriva umani
tății și civilizației".

De la tribuna acestei confe
rințe, căreia îi atribuie o deose
bită importanță, guvernul român 
declară că în spiritul constructiv 
care l-a animat în tot cursul ne
gocierilor Tratatului de neproli
ferare, va continua i să militeze 
pentru construirea uriui sistem de 
garanții conforme cu interesele, 
aspirațiile tuturor popoarelor, și 
apoi pentru aplicarea lui. Guver
nul român apreciază că această 
conferință ne oferă nu numai o- 
cazia de a ne exprima punctele 
de vedere, dar și posibilitatea ca, 
printr-un larg schimb de idei să 
ajungem la formularea unor so
luții concrete, care să fie luate 
în considerare de puterile nu
cleare.

Noi credem în forța de gîndi- 
re și acțiune a colectivității și a- 
ceastă conferință largă reprezintă 
aici imensa majoritate a popoare
lor, reprezintă un număr impre
sionant de țări de a căror voin
ță, de ale căror interese și aspi
rați» trebuie să se țină seama".

în legătură cu problema dezar
mării, George Macovescu a 
spus :

„O dată cu încheierea Tratatu
lui de neproliferare a armelor 
nucleare, eforturile în direcția 
dezarmării și negocierile în ve
derea -realizării de noi acorduri 
în acest domeniu se află într-o 
etapă nouă, sensibil deosebită de 
perioadele anterioare. Legătura 
organică între Tratatul de nepro
liferare și efectuarea altor mă
suri de dezarmare este consfin
țită de un ansamblu de clauze, 
care, ca rezultat al stăruințelor 
continue ale unui mare număr de 
state, între care și România, au 
fost inserate în textul Tratatului.

Conferința oferă un cadru po
trivit pentru o dezbatere multi
laterală a tematicii dezarmării 
nucleare, o ocazie ca statele ne
posesoare de arme atomice să-și 
expună punctele lor de vedere 
față de aceste chestiuni.

Sprijinind constant eforturile 
tinzînd la înfăptuirea dezarmării 
generale și efectuarea cu prio
ritate a unor măsuri efective de 
dezarmare nucleară, România s-a 
pronunțat și se pronunță neabă
tut pentru interzicerea folosirii 
armelor nucleare, încetarea expe
riențelor cu arma atomică, sista
rea producției de armament nu
clear, reducerea și, în ultimă in
stanță, eliminarea din arsenalele 
statelor a stocurilor de arme nu
cleare și a mijloacelor de trans
portare a lor Ia țintă.

Delegația română consideră că 
o măsură ce vine în întîmpinarea 
cerinței popoarelor de a se găsi 
căi de evitare a pericolului folo

sirii armelor atomice o constituie 
crearea de zone denuclearizate, 
însoțită de angajamentul statelor 
nucleare de a nu folosi armele 
atomice, de a acorda în acest 
sens garanții țărilor nenucleare. 

Pornind de la aceste conside
rații, România a salutat. încheie
rea 'Tratatului de interzicere a 
armelor nucleare în America La
tină, sprijină in mod consecvent 
inițiativele privind constituirea 
de asemenea zone în diferite 
părți ale lumii, cum sînt propu
nerile de acest gen referitoare la 
nordul și centrul Europei, la A- 
frica și alte regiuni de pe glob. 
După cum se știe, România a 
făcut propuneri, care își păstrea
ză actualitatea, spre a se trans
forma regiunea în care se află 
situată, Balcanii, într-o zonă de 
bună vecinătate, liberă de arme 
nucleare.

* In realizarea măsurilor de de
zarmare nucleară la care ne-am 
referit, un rol deosebit și o 
înaltă responsabilitate revine, ca 
urmare a obligațiilor ce derivă 
pentru ele din Tratatul de ne
proliferare, puterilor deținătoare 
de arme nucleare. Sîntem de pă
rere că pentru a promova obi
ectivele acestui Tratat, pentru 
ca el să devină un instrument 
viabil, așa cum a fost conceput 
în cursul negocierilor care au 
condus la încheierea lui, pute
rile nucleare trebuie să se an
gajeze în mod hotărît pe calea 
încetării cursei înarmărilor ato
mice, a reducerii și, în final, a 
eliminării acestor arme de dis
trugere în masă din arsenalele 
lor naționale.

Existența unui număr însem
nat de sugestii și propuneri cu 
privire Ia dezarmarea nucleară, 
între care măsurile conținute în 
Memorandumul guvernului
UJUS.S. din 1 iulie a.c., oferă 
o bază pentru discuții aprofun
date și negocieri laborioase, care 
să se concretizeze în noi acor
duri atît de necesare și atît de 
așteptate de popoare".

Trccînd la cea de*-a treia pro
blemă care se află în discuția 
conferinței — folosirea în sco
puri pașnice a științei și tehni
cii nucleare — șeful delegației 
române a declarat:

..Interesul statelor pentru dez
voltarea imei largi și diversifi
cate cooperări internaționale în 
domeniul folosirii pașnice a 
energiei nucleare crește în mod 
deosebit •

Stipulațiile Articolelor IV și V 
ale Tratatului de neproliferare 
care recunosc dreptul inaliena
bil al părților la Tratat de a dez
volta nestingherit cercetarea, 
producția și \ utilizarea energiei 
nucleare în scopuri pașnice și 
de a folosi avantajele exploziilor 
nucleare în economie descriu 
cadrul juridic al cooperării in
ternaționale în aceste domenii 
așa încît statele care au renun
țat la armele nucleare să poată 
beneficia plenar de posibilitățile 
oferite de civilizația „secolului 
atomului".

In încheierea cuvântării sale, 
George Macovescu. a spus : Re
publica Socialistă România a- 
cordă o importanță deosebită 
conferinței statelor neposesoare 
de arme nucleare, pe care o con
sideră un moment însemnat în 
cadrul eforturilor comunității 
internaționale pentru realizarea 
unor măsuri eficiente, menite 
să elibereze popoarele de ame
nințarea forței destructive a ar
melor nucleare și să convertească 
uriașele energii nucleare".

Poporul brazilian săr
bătorește aniversarea 
proclamării independen
ței țării sale.

După ce avionul a decolat 
spre iwrd-est lăsînd în urmă 
aeroportul și larma binecu
noscută a orașului Rio, la 
circa o oră de zbor, pe sub 
aripile aeronavei se perindă 
în goană întinsa savană bra
ziliană. Vegetația sărăcăcioa
să, solul roșietic, arborii 
rari, fac loc, pe neașteptate, 
unor imagini surprinzătoare.

Pe măsură ce imaginea pa
noramică devine mai clară, 
se disting contururile unui 
imens lac artificial în formă 
de V, deschis parcă, vrînd 
să cuprindă în două brațe un 
alt V, mai sobru mai riguros, 
semănind cu un avion. Este 
un oraș. Aici, la circa ' 940 
km. de coastă a fost înălțată 
Brasilia, moderna capitală a 
tării.

După cum consemnează do
cumentele, studii privind o 
nouă capitală braziliană au 
fost întreprinse încă din se
colul trecut. O nouă reșe
dință era impusă de necesi
tăți de ordin geografic, eco
nomic, social. Alegerea locu
lui celui mai potrivit, apli
carea soluțiilor arhitectonice 
cele mai moderne, rezolvarea 
complexelor probleme cerute 
de construirea unui oraș mo
dern a dat naștere la nume
roase dispute, al căror final 
nu a fost consemnat nici 
după ce, oficial, noua capita
lă și-a primit primele zeci de 
mii de locuitori.

PHENIAN 6 (Agerpres). — La 
5 septembrie a sosit la Phenian 
delegația guvernamentală a Re
publicii Socialiste România con
dusă de tovarășul Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care participă 
la sărbătorirea celei de-a XX-a 
aniversări a întemeierii Republi
cii Populare Democrate Coreene.

La sosirea pe aeroportul Sunan,

Ședința guvernului 

cehoslovac
PRAGA 6. — Corespondentul 

Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : La Praga a avut loc joi o 
ședință a guvernului cehoslovac. 
In comunicatul cu privire la șe
dință se relevă că punctul princi
pal al dezbaterii l-a constijuit 
pregătirea declarației guverna
mentale, care urmează să fie pre
zentată zilele următoare în Adu
narea Națională.

Guvernul a dat o înaltă apre
ciere unității și chibzuinței tutu
ror cetățenilor, eforturilor lor pen
tru învingerea greutăților create 
de întreruperea temporară a pro
ducției și transportului și pentru 
micșorarea altor pierderi Guvernul 
a subliniat, de asemenea, că bazîn- 
du-se pe această activitate, .va 
realiza treptat scopul principal al 
declarației programatice din apri
lie, care urmărește dezvoltarea 
ulterioară a societății noastre so
cialiste și față de care poporul 
nostru și-a manifestat în mod 
spontan adeziunea.

PRAGA 6. — Corespondentul 
Agerpres, E Ionescu, transmite : 
Joi a avut loc la C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia Consfătuirea 
națională a conducătorilor mili
ției populare din regiuni.

Tovarășul Alexander Dubcek 
a adresat membrilor miliției 
populare o scrisoare în care se

Cuvintarea 
președintelui Tito

BRIONI 6 (Agerpres) Luînd 
cuvîntul la un dineu oferit în 
cinstea președintelui Mauri- 
taniei, care face o vizită în 
Iugoslavia, președintele Tito 
a abordat o serie de probleme 
internaționale și s-a oprit 
asupra situației din Cehos
lovacia. In legătură cu aceas
ta. el a reafirmat că în rela
țiile sale internaționale Iu
goslavia s-a pronunțat întot
deauna pentru respectarea 
consecventă a suveranității, in
dependenței și libertății, pen
tru dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a hotărî el în
suși căile dezvoltării sale, îm
potriva amestecului în proble
mele interne ale altor țări, 
pentru colaborare internațio-: 
nalâ bazată pe pincipiul egali-

In* 1956, planurile au fost 
aprobate. La întocmirea lor 
au participat, sau au fost 
consultați mari arhitecți ai 
epocii ca Corbusier și Nie
meyer. Locul a fost ales în 
platoul continental brazilian, 
la o altitudine de circa 1 i00 
m. Mii de utilaje și-au făcut 
apariția în liniștita savană. 
Primele materiale de . con
strucție, în special ciment, 
au fost transportate pe calea 
aerului. Se lucra 22 de ore 

Privire asupra
Brasiliei

din 24. Au început să apară 
primele panglici de șosele șl 
căi ferate, legînd imensul 
șantier de zonele industriale 
ale Braziliei, de marile sale 
porturi. Palatul Aurora, des
tinat viitorilor președinți ai 
țării a răsărit din pămîntul 
roșu reflectîndu-se în apele 
lacului artificial...

Erau trasate, în continuare, 
bulevardele largi. După con
cepția urbanistului brazilian 
Luci Costa, două largi arte
re de 8 și respectiv 13 km. 
aveau să definească geome
tric coordonatele noii capita
le. Lunar se consumau 400 000 
Baci de ciment, 60 000 m.c. 
de pămînt. 

delegația a fost salutată de tova
rășul Țoi En Din, vicepreședin
te al Cabinetului de Miniștri al 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, și de alte personalități 
oficiale coreene.

Au fost prezenți Nicloae Popa, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Phenian, și mem
bri ai ambasadei române.

Vă mulțumesc pentru poziția 
fermă și disciplinată pe care ați 
adoptat-o în condițiile grele și 
complexe din zilele trecute. Ați 
înțeles în mod just ordinul de 
zi : v-ați situat în mod ferm de 
partea conducerii partidului 
nostru, de partea guvernului și 
a președintelui republicii Lud- 
vik Svoboda. Ați rămas credin
cioși politicii pe care a înce
put-o P.C.C. în ianuarie 1968.

în continuare în scrisoare se 
spune : întărim de aceea colabo
rarea cu armata populară ceho
slovacă, cu comitetele naționale 
și cu securitatea publică, în spe
cial în ceea ce privește îndepli
nirea sarcinilor excepționale 
din prezent. Situați-vă în pri
mele rînduri ale constructorilor 
socialismului, ajutați la normali
zarea rapidă a situației.

PRAGA 6 (Agerpres). — Agen
ția TASS transmite că președin
tele R. S. Cehoslovace, L. Svobo
da, a primit vineri la Hradul din 
Praga pe V. Kuznețov, reprezen
tant al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al C.C. al 
P.C.U.S., deputat în Sovietul Su
prem al U.R.S.S. și prim-locțiitor 
al ministrului afacerilor externe, 
care a sosit în aceeași zi la Bra
ga*

In timpul convorbirii tovără
șești, deschise a avut loc un 
schimb reciproc de păreri în 
problemele actuale ale relațiilor 
dintre cele două țări.

lății în drepturi, pentru pro
gres și pace în lume. Iugosla
via, a spus el, consideră că în 
urma acordului de la Mosco
va, este necesar să se permită 
popoarelor Cehoslovaciei și 
reprezentanților lor legali, 
partidului comunist și clasei 
muncitoare din R.S.C., să re
zolve singure problemele lor 
și sâ li se acorde în această 
privință tot ajutorul și spriji
nul posibil, respectînd deplina 
lor independență. în aepst 
scop, trebuie să fie retrase 
trupele țărilor Tratatului de 
la Varșovia, ceea ce va crea 
condiții pentru instaurarea 
încrederii necesare și dezvol
tarea colaborării egale în 
drepturi între țările socialiste 
și partidele comuniste.

In sfîrșit, la 21 aprilie 
1960, în prezența oficialități
lor. a reprezentanților diplo
matici din multe țări, a unei 
numeroase asistențe, organe
le guvernamentale au fost 
instalate la Brasilia. O nouă 
stea, simbolică, a fost adău
gată pe steagul național bra
zilian...

In ansamblu, noua capitală 
este alcătuită dintr-o piață 
uriașă „Piața celor trei pu
teri" (în formă triunghiulară, 

cuprinzînd clădirile destina
te camerei și senatului, gu
vernului și. în sfîrșit institu
țiilor judiciare) o imensă ca
tedrală. ce poate adăposti 
circa 4 000 de credincioși, 
cartierul bancar cu birourile 
instituțiilor comerciale, zo
nele rezidențiale, cartierul 
ambasadelor și legațiilor, 
zona gării feroviare și aerie
ne, lacul artificial. Orașul, a- 
semuit de unii cu o pasăre în 
zbor, poate adăposti după 
calculele proiectanților circa 
500 000 de locuitori. El a și 
devenit un simbol al forței 
creatoare a poporului Brazi
liei moderne.

P. NICOARA

La 9 septembrie, poporul co
reean sărbătorește împlinirea a 
două decenii de la făurirea Re
publicii Populare Democrate 
Coreene. Crearea statului demo
crat-popular se înscrie în isto
ria coreeană ca un moment re
marcabil, al împlinirii aspira
țiilor populare de libertate și 
progres, deschizător de noi dru
muri — spre socialism și o viață 
mai bună. Două decenii repre
zintă o perioadă relativ scurta 
dacă o plașăm în contextul is
torici multiseculare a poporului 
coreean. Dar aceste două dece
nii au adus în viața sa prefaceri 
profunde, inegalabile prin im
portanța lor. Coreea populară a 
înaintat vertiginos pe calea în
lăturării urmelor trecutului co
lonial, a realizat progrese clare 
în toate domeniile, bilanțul ani
lor de efort constructiv fiind 
concludent prin amploarea suc
ceselor obținute. în .dimineața 
lui 9 septembrie, în Phenianul 
împodobit festiv, potrivit tradiți
ei, coloanele de oameni ai mun
cii vor exprima nu numai bucu
rie sărbătorească, ci vor trece 
în revistă drumul parcurs și, fi
rește, vor privi cu optimismul 
caracteristic către ziua de mîine.

Progresele Coreei democrat- 
populare le exprimă cel mai bine 
cifrele. Aceasta țară despre care 
se spune că este „țara dimineților 
liniștite" (nume contrazis, de
seori, de o zbuciumată istorie) a 
parcurs în puțini ani un drum 
do succese economice. In 1966 
producția industrială a crescut 
de 41 «de ori în raport cu anul 
1946 iar în 1967 s-a înregistrat 
un spor de 17 la sută în raport 
cu anul precedent, realizîndu-se 
cel mai înalt ritm de dezvoltare 
de la începutul planului de șap
te ani. Cu toate că un sîngeros 
război a obligat poporul coreean 
să întrerupă trei ani munca sa 
pașnică, de construcție, R.P.D. 
Coreeană a reușit să-și asigure 
independența economică, să 
dezvolte diferitele ramuri ale 
industriei și agriculturii. Faptul 
că o țară care înainte de elibe
rare avea -doar cîteva făbricuțe 
textile și niște ateliere modeste 
își asigură în prezent din pro
pria producție tractoare, trolei
buze, autobuze, aparataj elec
tric, o gama variată de mașini- 
unelte releva dimensiunile pro
greselor realizate, profunzimea» 
prefacerilor pe care le-a cunos
cut în perioada postbelică nor
dul Coreei. Sub conducerea Par
tidului Muncii din Coreea, in
dustrializarea socialistă se desfă
șoară într-un ritm accelerat. Re
vista „LA COREE D’AU- 
JOURD'HUI" sublinia într-un 
recent articol consacrat perspec
tivelor economiei coreene ca 
directivele privind dezvoltarea 
industriei grele prevăd să se a- 
corde principala atenție indus
triei electroenergetice și extrac
tive. Pentru a face posibilă pro
ducerea de suficientă energie 
electrică, se va îmbina construc
ția de hidrocentrale cu termo
centrale, se vor construi, paralel.

F> s c LI -t
• VINERI a sosit la Buda

pesta colectivul Teatrului ma
ghiar de stat din Cluj. Intre 7 
și 13 septembrie teatrul clujean 
va prezenta mai multe spectaco
le la Budapesta și Debrețin cu 
piesele „Viforul” de Barbu De- 
lavrancea, „Moartea unui ar
tist" de Horia Lovinescu și „Tra
gedia omului" de Imre Madach.

La gara Nyugati, artiștii clu
jeni au fost întîmpinați de re
prezentanți ai ministrului edu
cației, oameni de artă și cultu
ră, reprezentanți ai vieții teatra
le din capitala ungară. Au fost 
de față membri ai ambasadei 
române la Budapesta.

• AMBASADORUL Republicii 
Socialiste România la Ankara, 
.prof. Grigore Geamănu, a fost 
primit în audiență de prezentare 
de către primul ministru al Re
publicii Turcia, Suleyman De
mi rel.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Un nou stat independent: 
Swaziland

Ziua de 6 septembrie a marcat apariția pe harta continentu
lui negru a celui de-al 40-lea stat african independent — Swazi
land.

Ceremonia consacrată obținerii independenței a avut loc pe 
stadionul național din Mbabane, capitala Swazilandului, unde 
George Thomson, ministru pentru problemele Cominonwealthu- 
lui, reprezentant al reginei Elisabeta, a înmînat regelui Sobhuza 
al II-Iea prerogativele deplinei puteri. Swazilandul a fost ulti
ma colonie a Marii Britanii în Africa.

Hotărîrea asupra acordării independenței Swazilandului a fost 
adoptată în luna februarie a.c. în cadrul conferinței constitu
ționale de la L-ondra, în care cele două părți au convenit ca 
independența micului teritoriu sud-afirican să fie proclamată nu 
după 1969, cum se stabilise inițial, ci la 6 septembrie 1968.

Swazilandul, situat în regiunile muntoase din Africa meridio
nală (un teritoriu de 17 363 km. pătrați și o populație de apro
ximativ 400 000 locuitori), se învecinează cu Republica Sud-Afri
cană și colonia portugheză Mozambic.

DOUĂ DECENII
centrale de capacități mari, mij
locii și mici. în acest fel se va 
putea consolida baza energetică 
a țării și se vor elimina fluctu
ațiile sezoniere în producția e- 
nergiei electrice. Oamenii de 
știință au evaluat la 8 001) 000 
kw forța hidroenergetică poten
țială a numai 64 cursuri de apa. 
Dar rezervele țării, sub acest 
aspect, sînt impresionante. In 
ceea ce privește industria ex
tractivă, pe prim plan se pla
sează prospecția geologică și im
pulsionarea muncii de cercetare 
științifică. Sarcini mari stau și 
în fața industriei metalurgice, 
pentru folosirea Ia maximum a 
capacităților de producție, pen
tru realizarea unei producții la 
un înalt nivel calitativ.

In agricultură, în pofida dau

nelor produse de calamitățile 
naturale, producția de cereale a 
crescut în 1967 cu 16 Ia sută 
față de anul precedent, ceea ce 
ilustrează devotamentul țărăni
mii, abnegația cu care a muncit 
penlru ca urmările inundațiilor 
să nu fie resimțite de economia 
națională. Fără îndoială, un rol 
important au jucat și irigațiile 
— 654 000 ha, adică o suprafa
ță irigată de 5,6 ori mai mare 
decît în 1945.

Un tablou al Coreei democrat- 
populare, oricît ar fi de succint, 
nfi poate să nu menționeze vasta 
operă de construcție: macarale
le sînt un element comun al pei
sajului. Phenianul, despre care 
se afirmă că după război avea 
doar o singură clădire intactă 
este un oraș cu peste un milion 
de locuitori, oraș modem, cu 
întreprinderi de diferite profi
luri, cu cartiere ide locuit de 
o certă frumusețe arhitectonică, 
cu numeroase instituții social- 
culturale. Anual, la Phenian se

•CONSILIUL comandamentu- 
tului revoluției din Irak a ho
tărît în cadrul reuniunii sale de 
joi seara să grațieze pe toți de- 
ținuții politici din țară.

Radio Bagdad, care a transmis 
această știre, a arătat’că hotă- 
rîrea a fost adoptată în vederea 
„lichidării urmărilor trecutului 
și consolidării unității națio
nale".

Postul de radio nu a precizat 
însă numărul persoanelor care 
vor beneficia de această am
nistie.

• FOSTUL ministru de inter
ne bolivian. Antonio Arguedas, 
va fi judecat de un tribunal mi
litar sub acuzația de „înaltă 
trădare", s-a anunțat joi seara 
în capitala Boliviei. Instanța 
este formată din trei judecători 
militari în fruntea căreia se 
află colonelul Jose Nava Mora
les. Data procesului nu a fost 

încă stabilită. 

dau în folosință 10 000 aparta
mente. De altfel, în întreaga țară 
se construiește mult pentru că 
tăvălugul războiului nu a lăsat 
în urma sa decît ruine. Succe
sele R.P.D. Coreene capătă o 
semnificație deosebită prin com
parație cu realitățile sud-coree- 
ne. Partea sudică a Coreei tră
iește drama ocupației străine, 
se zbate în dificultăți provocate 
de o criză economică devenită 
cronică, cunoaște consecințele 
politicii represive a unui regim 
antipopular.

întregul popor coreean năzu
iește să înfăptuiască unificarea 
pașnică a țării. Tovarășul Kim 
Ir Sen a arătat: „Noi susținem 
în mod consecvent că unificarea 
țării noastre trebuie să fie rezol
vată de poporul nostru fără nici 

un amestec din afară, 
armata agresivă imperialistă 
mericană va fi retrasă» din Co
reea de sud".

Deși ne despart mii de kilo
metri, relațiile dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Populară Democrată Coreeană 
s-au dezvoltat și se dezvolta pe 
fundamentul aspirațiilor comu
ne, al marxism-leninismului, 
sînt întemeiate pe respectul re
ciproc al independenței și suve
ranității naționale. Relațiile mul
tilaterale româno-coreene carac
terizate printr-o statornică prie
tenie, prin stimă și respect mu
tual, servesc cauzei socialismului 
și păcii, contribuie la întărirea 
sistemului mondial socialist.

De ziua marii sărbători a Re
publicii Populare Democrate Co
reene adresăm poporului coreean, 
tinerei sale generații, un salut 
frățesc, urarea de a obține noi, 
biruințe pe drumul înfloririi so
cialiste a patriei sale.

M. RAMURA

• CONGRESUL sindicatelor 
britanice (T.U.C.) a adoptat joi 
a serie de moțiuni asupra situa
ției internaționale în care situ- 
îndu-se pe o poziție critică față 
de politica externă actuală a 
Angliei, cere guvernului brita
nic să ia inițiativele menite să 
ducă la încetarea războiului din 
Vietnam și să abandoneze atitur 
dinea de sprijinire a politicii 
Statelor Unite.

CONVORBIRI PRIVIND

RELAȚIILE ECONOMICE

DINTRE ROMÂNIA 

Șl R. D. GERMANA
LEIPZIG 6 — Corespon

dentul Agerpres, St. Deju, 
transmite: Standurile româ
nești de la Tîrgul internațio
nal de la Leipzig au fost vi
zitate de o serie de persona
lități, printre care și de Frie
drich Leucht, locțiitor al mi
nistrului pentru economia ex
ternă al R. D. Germane. El a 
fost însoțit de Constantin Ghi- 
ță, șeful agenției economice 
române în R.D.G.

In cadrul convorbirilor care 
au avut loc s-au stabilit o se
rie de măsuri menite să ducă 
la admcirea relațiilor comer
ciale dintre România și R. D. 
Germană. Totodată, s-a făcut 
un schimb de păreri privind 
unele contractări pe perioada 
196S—1969, care urmează să 
fie semnate pînă la închiderea 
ediției de toamnă a Tîrgului 
de la Leipzig.
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