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OGLNZI PARA
A TUTUROR ENERGIILOR CREATOARE

BURNASUUJI

JUDEȚUL TELEORMAN CONECTAT

LA MARILE ENERGII ALE PATRIEI

A

LELE ÎN CIMPIA

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Primăvara este anotimpul tulburător al marilor germinații. 
Anul acesta, ea va începe pentru noi odată cu evenimentul 
de înaltă semnificație, al alegerilor de deputați în Marea Adu
nare Națională si Consiliile Populare, sub semnul adeziunii una
nime a maselor largi la politica partidului si sfatului nostru.

Țara întreagă trăiește intens o vie activitate politică, pre- 
gâtindu-se pentru alegeri prin noi și importante înfăptuiri. 
Nimic mai potrivit pentru reporteri, în aceste zile în care mili
oane de cetățeni ai țării participă la însuflețitoarele adunări 
populare ale Frontului Unității Socialiste (o statistică sumară 
ne arată că pînă acum au luat cuvîntul circa 300 000 alegători 
formulînd aproape 35 000 propuneri), decît să străbată melea
gurile patriei, încercînd să descifreze în avîntul general sensuri 
si semnificații.

O veche colecție a revistei „Reporter , mai precis, numă
rul din 8 august' 1937, care relata despre mizeria și îna
poierea satelor teleormănene, ne-a sugerat ideea de a pleca 
de-a lungul văii Călmățuiului, acea „lungă, îngustă și săracă 
vale a Călmățuiului" cum o numea Zaharia Stancu în al său 
celebru roman „Desculț". Și pentru că numai cu cîteva zile în 
urmă aflasem că în comuna Crîngul scriitorul Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă Româ
nia, fusese desemnat în unanimitate de oamenii acelor locuri 
drept candidatul lor în alegerile pentru Marea Adunare Națio
nală, reporterii s-au decis să pornească în călătorie deopotrivă 
pe urmele lui Darie, binecunoscutul erou al romanului „Desculț 
dar și pe urmele relatărilor din revista „Reporter' a anului 1937, 
dintre care ne-am permis să reproducem o parte și in pagi
nile noastre.
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tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

30 BANI SÎMBĂTĂ 25 IANUARIE 1969

VIE EFERVESCENTĂ POLITICĂ Șl DE MUNCĂ, INTENSĂ MOBILIZARE

IN iNTlMPINAREA ALEGERÎlOR
D ■ LA 2 MARTIE

organizațiilor U.T.C.

• Un eveniment al vieții 
a noastre artistice

Inaugurarea

secției

române

a Teatrului

Traducerea în viață, prin 
eforturile conjugate ale între
gului popor, a politicii econo
mice a partidului, înfăptuirea 
programului de industrializa
re socialistă a țării, de trans
formare socialistă a agricultu
rii și ridicare a nivelului pro
ducției agricole, a determinat 
însemnate mutații de ordin ca
litativ în economia României. 
Așezarea industrializării socia
liste în centrul programului 
economic al partidului, cores
punzător condițiilor conerete 
ale economiei românești, a mo
bilizat forțele pentru crearea

și dezvoltarea unei modern» 
și puternice industrii grele și. 
în primul rînd, a construcții
lor de mașini — condiție d» 
importanță vitală pentru asi
gurarea unui ritm intens d“ 
dezvoltare ulterioară continuă 
a economiei naționale.

Geea ce a devenit specific 
pentru dezvoltarea Rorpâniei 
în anii construcției socialist» 
este dinamismul, unanim re
cunoscut astăzi, al acestei dez
voltări. Prin ce se caracteri ■ 
zează o economie dinamică "> 
De la bun început, trebuie fă
cută deosebirea între dinamism

și dezvoltarea de natură con- 
juncturală. Aceasta din urmă, 
determinată de anumiți fac
tori, de o anumită conjunctură 
favorabilă, cu acțiune și pre
zență mai mult sau mai puțin 
de scurtă durată, sau de anu
mite stimulente de natură ar
tificială (cum ar fi, de exem
plu, inflația), este anulată o 
dată cu încetarea acțiunii a- 
celei situații de moment care 
a determinat-o. O economie 
cu adevărat dinamică, așa cum 
se manifestă economia româ
nească, este definita prin de
terminarea obiectivă a dezvol-

Ieri, la Satu Mare, evenimen
tul care a polarizat în jurul său 
atenția tuturor iubitorilor de artă 
din județ a fost prilejuit de 
inaugurarea celui mai nou co
lectiv de teatru din țară, secția 
îomână a Teatrului de Nord. 
Alături de secția maghiară, care 
și ea a sărbătorit ieri 15 ani de 
prodigioasă activitate, premiera 
inaugurală a secției române cu 
piesa Haiducii de Victor Eftimiu 
a marcat festiv nașterea noii in
stituții teatrale.

Un tur de orizont în tre
cutul cultural-artistic al ora
șului ne oferă destule puncte 
de reper în pasiunea pentru 
teatru a locuitorilor. în 1870 a 
fost înființată aici Societatea 
pentru fondul teatrului româ
nesc, pentru ca apoi, pe fundalul 
acestei permanențe, în anul 
1922 eminentul om de teatru și 
dramaturg G. M. Zamfirescu să 
pună bazele unei trupe ale 
cărei spectacole au fost reținute 
de presa vremii. Trupele de tea- 

9 tru ale lui Macedonschi, Sidoro- 
vici și ale altora au dus mai de
parte ceea ce autorul Domnișoa
rei Nastasia a început.

în ultimii ani, politica promo
vată de partidul și statul nostru 
a dus la o amplă și revelatoare 
înflorire a activității cultural- 
artistice care a angrenat, alături 

£ de instituțiile profesioniste de 
cultură, și un număr mare de 
tineri pasionați de artă.

Dezvoltarea cultural-artistică 
a județului a condus în chip 
firesc la înființarea secției ro
mâne a Teatrului de Nord, îm- 
plinindu-se astfel un vechi dezi
derat al publicului

Tînărul

Alături de ceilalți locuitori 
ai orașelor și satelor patriei, 
tinerii participă cu o deose
bită însuflețire la eferves
centa activitate politică din 
campania electorală. In nu
măr mare, tinerii sînt pre- 
zenți la adunările cetățenești 
în care continuă desemnarra 
candidaților pentru alegerile 
de la 2 martie. Dovedind 
înaltă responsabilitate civi
că, în cadrul adunărilor au 
luat cuvîntul și numeroși ti
neri, care au făcut propu
neri referitoare la gospodă
rirea și înfrumusețarea sate
lor și orașelor, și-au făcut 
cunoscute angajamentele lor, 
ale organizațiilor U.T.C. din 
care fac parte.

tării sale, prin caracterul sta
bil, de durată al acestei dez
voltări, prin modul echilibrat, 
constant. în care ea se reali
zează.

Concludent în acest sens este 
ritmul mediu de dezvoltare pe 
care l-a înregistrat producția 
globală industrială în anii de 
economie planificată, unul din
tre cele mai înalte din lume. 
Astfel, acest ritm a înregistrat 
o valoare de 13,2 la sută pen
tru perioada 1951.—1967, de 
13,4 la sută pentru perioada 
1961—1967, iar în 1966—1968, 
de 12,3 la sută.

Atunci cînd apreciem di
mensiunile creșterii economi
ce, pe baza ritmului dezvol
tării, trebuie neapărat să a- 
vem în vedere și nivelul de 
la care se pleacă. AsLfel, dacă 
ținem seama de faptul că în 
anul 1967 producția globală 
industrială a țării era de 8,21 
ori mai marc decît în anul 1950 
și de 2,41 ori mai mare decît 
în anul 1960, reiese că și va
loarea unui procent de creș
tere a producției în anul 1968 
față de anul 1967 este de peste 
opt ori și, respectiv, de aproa
pe 2,5 ori mai mare, decît a 
aceluiași procent raportat la 
anul 1950 sau 1960.

în aceste condiții, menține
rea unui ritm constant al creș
terii înseamnă, în același timp, 
și o amploare mult sporită de 
la an la an a dimensiunilor ab
solute ale dezvoltării econo
mice. Totodată, ritmul și mări
mea absolută a dezvoltării nu

e— în județul GALAȚI, ne in
formează telefonic redactorul 
nostru, Dumitru Matală, se re
marcă în aceste zile, în toate 
organizațiile U.T.C., o intensi
ficare a activităților politico- 
educative, a manifestărilor cul- 
tural-artislice. La Schela și la 
Băleni, la Foltești, Șendreni și 
Braniștea, au avut loc primele 
întîlniri ale tinerilor cu candi
dați pentru alegerile de depu- 
tați în Marca Adunare Națio
nală sau în consiliile comunale. 
Acțiunile consacrate tinerilor 
care votează pentru prima oară 
— menite să-i ajute în înțele
gerea semnificațiilor acestui 
important moment — au fost 
concepute ca un ciclu tematic 
complex : „Tntîiul vot, moment 
de neuitat". Asemenea acțiuni 
au și avit Ioc Ia Independența, 
Slobozia, Conachi, Brăhășești, 
Tepu, Matca. în numeroase alte 
organizații. Un bogat program 
de măsuri a stabilit comitetul 
județean U.T.C., împreună cu 
comitetul județean pentru cul
tură și artă, pentru înviorarea 
activității cultural-artistice, pen
tru pregătirea unor spectacole 
inspirate din realitățile socialis
te ale satelor și orașelor. Sînt 
prevăzute mari festivaluri ale

(Continuare în pag. a Vl-a)

Zl— GHEORGHE SUCIU

— EUGEN SIMION

• CONDIȚIA
I. NICOARA

CREATORULUI
(Continuare în pag. a VII -a)

Semnează :

— AL. ANDRIȚOIU

Semnează :
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SPORTMOMENT
44 întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii au terminat

In construcție • Dezbaterea noastră :REVIZUIREA COSMONAUTIC:

INPAG.A5-A:

• EXPERIENȚA DE 
VIAȚĂ - 0 NOȚIUNE 

PERIMATĂ?

— VIOREL MĂRGINEAN

Să

O

SI REPARAREA TRACTOARELOR
5

sătmărean. 
colectiv, condus de 

cunoscutul om de teatru, regi- 
zorul Mihai Raicu, îșl propune 

nrOTÎnta îmi m.

EDIFICII PE' ITRU STUDENT!
An de an, înlr-o permanentă trecere de la proiect la reali

tate, prin efort constructiv complex, datorat grijii deosebite a 
partidului și statului nostru, studenților _ le sînt dăruite 
noi și importante edificiii. Astfel, tinerii din facultățile 
Capitalei dispun astăzi de 85 de cămine în care locuiesc apro
ximativ 24 000 de sludenți, de 28 de cantine cu o capacitate 
de 30 000 de locuri. în întreaga țară în cursul actualului cin
cinal se vor construi noi cămine și cantine studen
țești cuprinzînd circa 18 200 de locuri. Sînt date profund con
cludente pentru condițiile materiale, în permanentă îmbună
tățire, create studențimii noastre de către statul socialist. Acum, 
la început de an, perspectivele edificării de noi obiective pen
tru studenți întregesc, prin noi elemente, imaginea puternicu
lui sprijin material pe care statul nostru îl asigură dezvoltării 
învățămîntului superior, înalta prețuire pe care partidul și în
tregul nostru popor o acordă școlii și slujitorilor ei.

Interviu cu ing 
George Zarojonu

director în Ministerul 
Învăfămîntului

întreprinderile 
pentru mecanizarea 
agriculturii, activi
tatea continuă să 
fie concentrată. în 
această perioadă. în 
ateliere pentru re
vizuirea și repararea 
tractoarelor ce vor 
fi folosite în cam
pania agricolă de

primăvară. După 
cum rezultă din da
tele primite de 
Consiliul Superior 
al Agriculturii, pină 
la 20 ianuarie au 
terminat repararea 
tractoarelor 44 de 
I.M.A. In județul 
Constanta, toate u- 
nitătile au încheiat 
aceste lucrări, iar

cele din 
Dîmbovița, 
Brăila și 
au realizat 
porție de 
sută. In 
tară, în întreprinde
rile pentru mecani
zarea agriculturii, 
tractoarele au fost 
reparate în propor
ție de 74 la sută.

județele 
Tulcea, 

Buzău le- 
în pro- 

90-94 la 
întreaga

1969 UN AN
Situația reprezentativei 
masculine de handbal

AL ASTRONAUTICII ?
răspunde : OLIMPIU NODEA 

— maestru emerit al sportului.

• Album săptăminal

să prezinte publicului un re- 
pertoriu bogat și echilibrat, pu- 

® nînd accentul pe calitatea pro
ducțiilor și urmărind totodată 

£ valorificarea dramaturgiei ori
ginale.

a Primul gong a răsunat în sala 
Teatrului de Nord ieri seară, 
punctând prin vibrațiile sale pre- 

W miera inaugurală a secției .româ
ne. Aplauzele generoase ale pu- 

£ blicului au dovedit apropierea a- 
cestuia de partitura dramatică, de 

£ strădania interpreților și a celor
lalți realizatori. La spectacol a 

— participat, alături de alte persona- 
™ lități de scamă ale culturii noa

stre, și autorul piesei, acad. Victor 
9 Eitimiu.

GH. STOLERU 
VICTOR MIHALCA

—■ Peste 40 la sută din 
volumul total de investi
ții destinate învățămîntului su
perior a fost afectat anul tre
cut lucrărilor de pe șantierul 
noului local al Institutului 
politehnic din București. Ce 
va însemna anul 1969 pentru 
acest grandios edificiu al în- 
vățămîntului nostru superior ?

— Se are în vedere — ne 'pu
ne ing. GEORGE ZAROJA- 
NU, director în Ministerul Invă-

(ămînlului — punerea în funcțiu
ne a unei suprafețe de circa 
39 000 m.p. în cadrul căreia ur
mează să fie date în folosință 
„corpul de învățămînt general", 
„rectoratul" și „amfiteatrele". 
Astfel în anul universitar viitor, 
cursurile generale pentru anii I și 
Ii se vor putea desfășura în noile 
clădiri. Numai pentru lucrările 
noului local al Politehnicii sînt 
preconizate în acest an fonduri 
de peste 82 milioane lei. După 
cum se știe, în etapa finală, acest

vast edificiu cu o suprafață de 
172.000 m.p. — proiectat de un 
colectiv condus de prof, arhitect 
Octav Doicescu — va oferi con
diții optime de pregătire pentru 
12 000 de sludenți, repartizați în 
10—12 facultăți specializate. Spa
țiul interior al Politehnicii este 
distribuit în 580 de laboratoare, 
28 de amfiteatre, 130 de săli de 
proiecte și desen și 120 de săli 
de curs. în alte încăperi vor fi 
amenajate biblioteci.

— Ce alte noi spafii desti
nate învățămîntului 
angajează eforturile 
torilor în București ?

— Clădirii primului

superiot 
construe-

pavilion,

ION TRONAC

(Continuare în pag. a Vl-a)

O COMISIE JUDEȚEANĂ ÎN PRAGUL NOULUI SEZON TURISTIC
Există, în Timișoara, un loc, 

un birou să-i spunem, unde ușa 
nu contenește să se deschidă 
ospitalieră cîteva ceasuri în șir 
pe zi :

... — Aș dori să aflu amă
nunte despre excursia tematică 
pe urmele armatei române în 
lupla pentru eliberarea patriei 
de sub jugul fascist. (Un repre
zentant al cercului turistic de la 
întreprinderea „Electrobanat").

... — Sîntem zece colegi. Vrem 
să ne petrecem vacanta de iar
nă Ia Slîna de Vale. Cu ce ne 
puteți ajuta ? (Doi studenti de 
la Politehnică).

Ați ghicit, desigur; de altfel 
nici nu era greu de identificat

DE LA INVITAȚIA UNICA LA 

„PACHETUL DE ACȚIUNI"
sediul acestor convorbiri : Co
misia de turism a Comitetului 
județean Timiș al U.T.C. Adă
postită, cum spuneam, într-un 
birou în plin centrul orașului 
(strada Piața Vasile Roaită — 
nr. 3), loc de invidiat de orice 
filială O.N.T. — această co
misie, alături de care activea-

ză și cea municipală, este foca
rul de unde pleacă și se adu
nă, concentric, toate intențiile, 
acțiunile și inițiativele turistice 
ale tinerilor din întreg județul.

I-am trecut pragul, în postu
ra vizitatorului diurn.

— Ne așteaptă, în vară, un 
concediu frumos. Am vrea să-l

folosim cît mai plăcut, mai din 
plin.

— Doriți o excursie în cir
cuit ? Țara Moților sau nor
dul Olteniei, Moldova, Transil
vania ? Sau preferați munții ? 
Dacă vreți să vă odihniți vă 
putem asigura un Ioc Ia caba
nele tineretului de la Șag-Timi- 
șeni. Avem și expediții nautice : 
pe Dunăre, în Deltă, pe marc.

„Nehotărîrii" noastre î se 
dă replica a numeroase in
vitații, prilejuri de opțiune. Ob- 
servînd, în consecință, miezul 
problemei, avem, desfășurată pe 
cîteva pagini de memorie, repre
zentarea unei activități pe cît 
de rodnice, pe alît de intere
sante. Folosim, mai întîi, prile
jul de a face o succintă trecere 
în revistă a rezultatelor anului 
recent consumat. Peste 30.000 
de tineri (din care, 10 la sută 
din mediul sătesc) antrenați în 
excursii și numeroși alții în di
verse alte acțiuni turistice : con
cursuri de orientare, drumeții, 
simpozioane etc. închegarea, în 
marile organizații U.T.C. — „E- 
lectrobanat", liceele nr. 2. 3,

I. ANDREIȚA

(Continuare în pag. a Vil-a)
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.DARIE, SPUI
IU DREPT?"

Am început reportajul nostru despre cîmpia Bur- 
nasului în biroul președintelui Uniunii Scriitorilor 
din Republica Socialistă România din eleganta clădire 
de pe șoseaua Kisselef nr. 9 din București.

Desfacem primul volum al romanului „Desculț" la 
pagina 55 și alegem drept întrebare a interviului 
nostru unnătoarea frază :

„— Darie, spui tu drept ? Iți aduci tu bine 
aminte ? Nu cumva anii care te despart de acele 
timpuri au pus între ochii tăi și trecut o pînză cenu
șie ? Nu cumva peste cele ce povestești arunci pul
berea tristeții tale ? Ia aminte"...

Cunoaștem răspunsul din carte :
„— Știi bine cît a trecut de atunci. Nimic n-am 

uitat... Îmi aduc aminte de fiecare bucătură pe care 
am băgat-o în gură și de ficare zi în care am flămln- 
zit...“

Noi însă așteptăm un răspuns nou.
— Fără îndoială, începe scriitorul Zaharia Stancu — 

ceea ce am scris în cărțile mele a fost întotdeauna 
puternic legat de adevăr. Am trăit în copilărie — și 
nu numai în copilărie ci și mult mai târziu — o viață 
care era nu numai viața mea ci și a majorității țăra
nilor din România.

Dumneavoastră mi-ați arătat intenția de a merge 
pe urmele lui Darie, prin ceea ce eu am numit în 
cîteva din cărțile mele „lunga, îngusta și săraca vale 
a Călmățuiului", adică de a cerceta acele sate des
pre care am scris nu o dată și despre care mai con
tinui să scriu, sate care acum fac parte din circum
scripția electorală unde voi candida pentru un loc de 
deputat în Marea Adunare Națională.

Toate aceste sate, și fără îndoială, multe altele de 
pe cuprinsul țării, arătau acum. 30—50 de ani în
tocmai cum le-am descris : sate foarte sărace, așezate 
din adîncă vechime pe locuri roditoare și locuite de 
oameni foarte harnici. Satele de pe Valea Călmățuiu- 
lui au rămas aproape așa cum le cunoșteam din co
pilărie pînă acum vreo douăzeci, douăzeci și ceva 
de ani, cînd partidul comuniștilor, după grele lupte 
duse cu reacțiunea, a preluat puterea în statul român.

Sînt sigur că în această călătorie pe care dumnea
voastră o veți face, veți vedea altceva. Cooperativi
zarea agriculturii a fost isprăvită din anul 1962, iar 
țărănimea noastră duce acum cu totul o altă viață. 
Veți găsi pe această vale a Călmățuiului școli, veți 
găsi în fiecare sat și în fiecare comună un număr 
mare de învățători și profesori și veți vedea spitale, 
case de nașteri, cămine culturale, veți găsi o țără
nime care își construiește o stare înfloritoare.

Vara trecută în aceste ținuturi a bîntuit seceta. 
Anul acesta, cum vedeți, zăpezile au căzut mari, 
oamenii se bucură și cu toții sîntem convinși că anul 
care abia a început va fi unul dintre cei mai buni.’ 
Veți vedea că mulți oameni de pe Valea Călmățuiu- 
lui, deci și din Salcia, lucrează la marele Combinat 
Chimic din Tumu Măgurele.

Dacă veți sta mai mult de vorbă cu oamenii, veți 
afla că mulți dintre copiii lor au mers la școli supe
rioare și au devenit tehnicieni, ingineri, agronomi, 
medici etc. Orașele și-au deschis larg porțile fiilor de 
săteni.

Acum 50 de ani, doar doi copii erau la învățătură, 
la seminar. Unul, fiul preotului satului, iar celălalt 
fratele meu mai mare, care a murit acum un an și 
de a cărui figură aproape toate cărțile mele sînt pline. 
Fără îndoială că veți găsi și lipsuri, mai ales în 
această iarnă care urmează unei secete aspre. Dar 
noi știm — și oamenii de pe Valea Călmățuiului o 
știu și ei — că raiul nu poate fi coborît din cer pe 
pămînt. Raiul, adică schimbarea întregii noastre țări 
într-o vastă grădină înflorită, în care oamenii să tră
iască în bunăstare și fericire, trebuie să ni-1 construim 
singuri cu mîinile noastre. Iar eu, nu de ieri, de 
alaltăieri, ci de foarte multe zeci de ani, cred în a- 
ceasta. Va sosi un timp în care tot ceea ce este azi 
plan și vis se va transforma, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, într-o uriașă realitate. Este 
deajuns să porniți la drum ca să vă convingeți.

Vreți să mergeți pe urmele lui Darie. Eroul meu 
a făcut în viață și-n literatură o cale destul de lungă. 
El a povestit o parte din aceată cale în cărțile pe 
care le-am scris. . t

Dacă ar fi să-i doresc ceva acestui erou, i-aș don 
să apuce și el clipa în care ar putea rosti :

„Desăvîrșîrea socialismului în România este acum 
un fapt împlinit — și cu toții urcăm pe treapta su
perioara a comunismului .

JUDEȚUL TELEORMANCONECTAT LA MARILE ENERGII ALE PATRIEI
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în urmă cu 30 de ani, un confrate* de la revista 
bucureșteană „Reporter" pornea o expediție teme
rară : denunțarea sărăciei și înapoierii din satele 
românești. începutul l-a făcut cu județul Teleor
man. Pagina de revistă, împărțită în capitole ca 
„Satul", „Notabilitățile", „Pămîntul de muncă", 
„Un moșier și 10 chiaburi", „Domnul Titi", „Asis
tența medicală", „Puii de țărani și cartea", „Intre 
trust și pluguri cu doi boi" etc., era un adevărat 
strigăt de revoltă.

Pornit din București cu trenul prin inima Te-

Reporter
■■ ■*»

>

na

leormanulul, 
„Certificatul 
poți elibera 
clasa a IlI-a. Oameni mizeri, goi, desculți, bolnavi, 
supți la față și fără vlagă".

Continuîndu-și drumul cu autobuzul el adăuga : 
„In cursă mai călătoreau : un jandarm care n-a 
plătit, un popă rumen la față, un primar beat, o 
femeie pe care o dăduse afară de la spitalul ju
dețean pentru că îl luase locul alt bolnav, o în
vățătoare netunsă de 2 ani..."

Privind pe ferestrele autobuzului, reporterul 
constata cu amărăciune că „satele sînt aceleași 
ca acum 10—15—50 ani. Aceleași curți goale, ace
leași case pline de țărâna drumurilor. Aceiași oa
meni desculți pe șosea, pe cîmp, pe marginea unui

reporterul de 
de paupertate 
după o zi de

acum 30 de ani nota : 
al poporului nostru îl 
călătorie cu trenul la

din împroprietărirea 1917—1921, Pămîntul de la 
1864 s-a împărțit între moștenitori... Din 360 lo
turi a cîte 5 ha., nu mai sînt întregi decît 10—15. 
Restul s-a împărțit sau s-a vîndut din cauză că 
n-au avut ce mînca... Ca să dau exemplu de lipsă 
de pămînt, citez cazul unui om căruia i s-a dat un 
lot de 5 ha. A avut 6 copii : 4 băieți și 2 fete. Fata 
cea mare are, la rîndul ei, 6 copii ; 5 băieți și o fată. 
Doi dintre copiii ei, la rîndul lor sînt căsătoriți. Cel 
mare are 3 copii : doi băieți și o fată. Al patrulea 
copil căsătorit are un copil : o fată. Al cincilea co
pil, o fată măritată, are 4 copii : doi băieți și două 
fete. Al șaselea copil, căsătorindu-se, are un copil 
— băiat. Deci, făcînd socoteala, cele 5 ha., se îm
part la 34 de suflete.

„PUII DE ȚĂRANI ȘI CARTEA" : Țăranii nu-șl 
dau copiii la carte fiindcă n-au cu ce să-i îmbra
ce iarna să-i trimită la școală. De la 8 ani un co
pil de țăran se duce la muncă cu părinții... Ma
nualele au prețuri prohibitive.

„DĂRILE" către stat, județ și comună sînt foarte 
mari : la un lot se plătește anuaf*100 lei. Asta în
seamnă că din 10 în 10 ani, un țăran cumpără lo
tul de la stat din nou.

„ASISTENTA MEDICALA" : Afară de moșier, 
cei 10 chiaburi și notabilitățile, care toți se duc la'

pîrtu. Publicăm în continuare cîtevia fragmente 
din reportajul „Prin satele teleormănene" apărut 
in revista „Reporter" din 8 august 1937 :

„PĂMÎNTUL DE MUNCA". Sînt în sat două fe
luri dq pămînt: din împroprietărirea de la 1864 șl

SâTELE
TELEORMĂNENII

oraș la medic, ceilalți locuitori n-au nîci o asisten
ță medicală. Nici medicamente. Bolile sociale bat 
în plin. Nașterile slnt asistate de femeile din sat, 
în lipsa moașelor.

„GRINDINA, TOBA, OFENSIVA AGRICOLĂ"! 
La casele țăranilor bate toba perceptorulului și pa
tul puștii jandarmului. Jumătate din țăranii din sat 
cumpără porumb pentru mămăligă de la 1 martie. 
Guvernul anunță ofensiva agricolă, inaugurează 
centre... Adică diurne și lefuri grase. Pentru a- 
ceste lefuri tobele perceptorilor bat, prefăcînd în 
aur sunător tot ce s-a sechestrat la mașinile de 
treier".

Mindru de cei 7 copii ai săi, angajați în diverse 
sectoare economice ale județului, cooperatorul 
Vasile Vtrtopeanu din Crîngul privește cu încre

dere la semnele acestei ierni bogate

PARALELE
Un imens disc alb. Cea 

mai mică măgură, cea mai 
cutezătoare movilă s-au 
stins în această mare ima
culată a zăpezii. Dar de
desubt pămîntul foșnește, 
trăind ; magaziile lui mine
rale se alimentează cu re
zerve ce vor descătușa în 
primăvară întîiele semne 
ale roadelor.

Județ, altădată, emina
mente agricol, Teleorma
nul în anii noștri și-a ală
turat unei agriculturi aflată 
în plin proces de in
tensificare, chimizare, me
canizare, o puternică re
țea de obiective indus
triale care vor cons
titui obiectul unui capitol 
special al reportajului nos
tru. însăși delimitarea lui 
recentă ca județ, în ca
drul oiganizării administra
ți v-teritoriale a țării, e o 
dovadă a echilibrului său 
industrial-agrar, care per
mite o particularizare spe
cifică a sa în sistemul e- 
conomiei noastre naționale.

...Reîntîlnim pămînturi 
peste care s-au scuturat 
pumnii uscați de foamete 
și mizerie ai țăranilor de la 
1907. „Să nu uiți, Darie". 
Ecoul se-ntinde și se zbate 
între stîlpii de înaltă ten
siune, se-nvăluie în aburii 
turnurilor mari de la Roși
orii de Vede și Turnu-Mă- 
gurele — și calcă zdra
văn, din nou, pămînturile 
albe.

Din casele lor, țăranii 
privesc pe ferestre cîmpu] 
alb. Ca pe liniile invizi- 

■ bile ale unei uriașe coaie, 
cifrele își caută conturul 
durabil asociindu-se în- 
tr-un bilanț limpede: din 
280 sate ale județului, 272 
sînt electrificate, n case, 
pe mesele împodobite cu 
mileuri brodate, 22.869 de 
aparate de radio, 13 618 
televizoare și 32 561 difu
zoare anunță orele unui 
prezent al limpezimilor.

Ferestrele caselor se des
chid înspre iama de-afară

pe cîmpurile căreia cifre 
noi se adaugă : pentru ne
voile agriculturii, în anul 
1969 se vor cheltui din bu
getul local al județului, în 
afara alocărilor din partea 
statului, peste 46 600 000 
lei. Numai Consiliul popu
lar județean va fi. benefi
ciarul unor investiții de 
112 740 000 lei.

Satele s-au așezat pe te
melii noi. Schimbări pro
funde se petrec și în struc
tura lor demografică, în 
relațiile dintre oameni, în 
conștiința țăranilor. Noile 
condiții de viață creează 
perspectiva apropierii sa
tului de nivelul de viață și 
confort orășenesc. Puterea 
economică a familiei per
mite și solicită acest lucru. 
Iată o dovadă : valoarea 
totală a mărfurilor cum
părate în întregul județ, a- 
nul trecut, a atins cifra de 
1,3 miliarde lei.

Din nevoia îmbunătățirii, 
asistenței medicale, știută 
fiind greaua moștenire a 
trecutului în acest dome
niu, numai în ultimii ani 
s-au dat în funcțiune po
liclinica de la Tumu Mă
gurele, policlinica și am
bulatoriul T.B.C. de la 
Zimnicea, circumscripțiile 
sanitare de la Videle și de 
la Roșiori, farmacii etc. 
In tot județul sînt 11 mari 
spitale, 71 case de nașteri, 
o rețea de creșe și dis
pensare medicale ; există 
la fiecare 1600 de locui
tori un medic, ceea ce în
seamnă că unei singure 
comune îi revin mai mulți 
doctori.

1500 ha din Lunca Du
nării vor fi redate agricul
turii, prin lucrări de în
diguire și desecare. De a- 
semenfea tot acum, încă 
4 000 ha vor fi irigate, fo- 
losindu-se apa din amena
jările existente. Alte 770 
ha de teren, numai în a- 
nul 1969, vor fi terasate și 
plantate cu viță de vie.

Anul trecut seceta a dat 
mult de furcă sătenilor. 
Dar printr-o muncă rațio
nală, prin ajutorul substan
țial primit de la stat și 
printr-o organizare atentă 
și la timp a lucrărilor a- 
gricole, seceta a fost opri
tă departe de efectele ce 
le-ar fi provocat altă dată 
pe aceste meleaguri.

Astăzi notabilitățile sa
tului sînt gospodarii satu
lui, fruntașii recoltelor, ță
rani care știu să mînuias- 
că o mașină, să facă un 
calcul încărcat cu cifre 
complicate, să conducă co
operative agricole. Ei 
notabilitățile care ne 
mese, împărtășindu-ne 
jile și bucuriile lor.

în curînd zăpezile 
gate se vor scufunda
cămările pămîntului. Peste 
4.800 de tractoare vor tăia 
brazdă în cîmpia teleormă- 
neană. Rodul pămîntului 
se va așeza în calea tre
cătorului, bucurîndu-i pri
virile. Deocamdată o iarnă 
bogată dăinuie peste ne
răbdarea semințelor care 
așteaptă, germinînd, geana 
lunii martie...

sînt 
pri- 
gri-

bo- 
în

Permanentele
pămîntului

Pămînt bătrin
judef tinăr

Anii viitori vor aduce 
încă alte prefaceri. Pînă 
la sfîrșitul cincinalului alte

Toate satele au legende
le lor. Cărturarii cu dra
goste de meleagul natal, 
învățători ori agronomi, 
au așternut pe hîrtie le
gendele, amintirile bătrî- 
nilor și au numit foile a-

belea compuse cu dragos
te și evlavie „monografia 
satului".

Noua monografie a 
satului Tudor Vladimi- 
rescu începe cu anul 
1959 cînd a luat ființă 
cooperativa agricolă de 
producție. Evenimentul e- 
chivalează cu o nouă cti
torie a așezării, mareînd 
înlocuirea unei etape is
torice cu alta nouă, renăs- 
cătoare : 37 de familii din 
cele 780 existente la ora a- 
ceea scriau prima filă a 
noii monografii, cu o a- 
vere obștească modestă, 
270 000 lei (în 1968, ave
rea obștească se ridica la 
6 800 000 lei iar fondul de 
bază la 4 500 000 lei). Azi, 
795 familii, adică toți lo
cuitorii satului, sînt mem
bri ai cooperativei agricole 
de producție din satul Tu
dor Vladimirescu.

— Cîți oameni au ple
cat din sat în ultimii ani ?
— îl întrebăm pe Saulea 
Dumitru, președintele co
operativei.

— De fapt, nici unul, 
răspunde dînsul. De la în
ființarea cooperativei și 
pînă azi, nici un coopera
tor nu și-a părăsit ocupa
ția strămoșească. Afară 
doar de copiii unora din
tre noi care, învățînd la o- 
raș să construiască mașini 
sau să înalțe case, au ră
mas să muncească acolo...

II îugăm pe președinte 
să descifreze secretul sta
bilității oamenilor în sat. 
In loc de răspuns, ne arată 
un registru împărțit în 
lungi coloane de cifre.

— Aici este vorba de 
ceea ce contabilul nostru 
șef numește eficiență eco
nomică iar vicepreședintele
— și arată spre un băr
bat în vîrstă, ai cărui o- 
chi trădează o energie ne
obișnuită — numește coin
teresarea materială. Este 
vorba de faptul că în fie
care an cooperativa noas
tră a reușit să mențină va-

Pregătiri pentru examenul de bacalaureat
Cei aproape 60 000 

de școlari din clasa 
a Xll-a se află în 
ultimele săptămîni 
de cursuri. Ei vor 
începe, in trimestrul 
următor, recapitula
rea și sintetizarea 
materiei, pentru a se 
prezenta cît mai bi
ne pregătit) la exa
menul de bacalau
reat. La obiectele 
pentru care se cere 
Ia examenul de baca
laureat materia stu
diată în clasele IX— 
XII — literatura ro
mână, literatura ma
ternă, matematica, 
fizica, chimia. latina, 
limbile moderne — 
repetiția se va des

fășura între 7 apri
lie — 24 mai, iar la 
disciplinele a căror 
materie aparține ex
clusiv clasei a XII-a
— istoria României, 
biologia, filozofia și 
socialismul științific
— predarea va con
tinua pînă la 30 a- 
prilie, urmînd ca re
petiția să se facă de 
Ia 3 la 24 mai.

Candidații secției 
reale vor susține la 
bacalaureat probe 
scrise și orale la li
teratura română și 
matematică, iar la 
fizică, chimie sau 
biologie, după alege
re, numai probe o- 
rale. Cei de la sec

ția upianistă vor fi 
examinați, scris șl 
oral, la literatura 
română, la una din 
limbile moderne stu
diate incepind din 
clasa a V-a sau a 
Vl-a ale școlii gene
rale, sau la limbă 
latină. Ei vor răs
punde oral la istoria 
României, biologie 
sau filozofie și so
cialism științific după 
preferință.

Candidați! prove
nit! de Ia secțiile șl 
liceele cu predare în 
limbile naționalități
lor conlocuitoare vor 
da examen și la lite
ratura maternă.

La Pitești, constructorii continuă munca proiectanți- 
lor'înălțind un nou important edificiu industrial: 
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rul sumei de 30 de lei. E 
ceva, nu-i așa ? De ce să-l 
tenteze orașul pe om, cînd 
și aici, în sat, se poate cîș- 
tiga bine ? Slavă domnu
lui, electricitate avem și 
noi, aragaz, televizor, ra
dio, cinematograf... și șo
sele bune...

Președintele avea drep
tate. Secretul stabilității 
populației satului trebuie 
căutat în saltul făcut în 
producția agricolă, de la 
800 kg porumb la hectar, 
la 3 200 kg pe teren neiri
gat, sau în saltul producției 
de griu de la 900 kg la 
hectar la 2 360 kg.

Cooperatorii din satul 
Tudor Vladimirescu au 
știut să profite de a- 
vantajele lucrului în co
mun și sprijinul acor
dat de statul socia
list. O parte din cele 
44 696 tone îngrășăminte 
repartizate ogoarelor din 
cîmpia Burnasului în anul 
1968 și o parte din cele 
4800 tractoare de care 
dispune județul Teleorman 
au găsit aici, Ia coopera
torii din Tud.or Vladimi
rescu, teren prielnic. A- 
devărate minuni au făeut 
cursurile agrozootehnice în 
care sînt cuprinși toți co
operatorii. Un rezultat al 
seriozității cu care este pri
vit aici învățămîntul agro
zootehnic îl oferă cei 160 
de oameni de Ia legumi
cultura cuprinși în două 
cercuri de învățămînt. A- 
nul trecut au avut repar
tizate legumiculturii doar 
26 hectare. Pentru a face 
față secetei, lecțiile cercu
rilor au fost axate pe 
tema combaterii efectelor 
uscăciunii. Rezultatele au 
fost surprinzătoare chiar și 
pentru ei : au obținut o 
producție dublă față de 
cea planificată, ceea ce în 
bani înseamnă 811 000 lei 
în loc de 494 000 lei. (Mai 
tîrziu, la aceștia s-au adă
ugat 75 000 retribuția su-

C AMINE PENTRU TINERII MUNCITORI

Comitatul județean Pra
hova al U.T.C., în colaborare 
cu cabinetul județean de or
ganizare științifică a pro
ducției si a muncii, a des
chis un curs de scurtă du
rată — adresat tinerilor eco
nomiști din întreprinderi. 
Temele cuprinse în progra
ma cursurilor își propun să 
prezinte tinerilor specialiști 
o seamă de aspecte legate 
de rolul tînăruiui economist

în întreprindere, rolul său 
în soluționarea problemelor 
complexe ale organizării 
producției. în cadrul preocu
părilor generale de ridicare 
a eficientei întregii activități 
economice.

In atenția Imediată a co
mitetului județean U.T.C. 
se află organizarea unor 
cursuri similare pentru in
ginerii din unitățile econo
mice.
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Premii la concursul 
de lucrări științifice 

pentru profesori
La încheierea concursului 

de lucrări științifice organi
zat de Societatea de științe 
istorice din doi în doi ani, 
pentru profesorii din învă- 
tămîntul de cultură generală, 
juriul a acordat următoarei 
Ie preoții : Premiul II pro
fesorilor Ion Nania, din Pi
tești, pentru lucrarea „Cu 
privire la începuturile prelu
crării pietrei pe teritoriul 
României" și Louis Roman, 
din București, pentru lucra
rea „Privire generală asupra 
Izvoarelor statistice din pe
rioada 1770—1800 referitoare 
la localitățile și populația 
Țării Românești" ; premiul 
III profesorului Ion Ciurea,

din Brașov, pentru lucrarea 
„File din istoria Branulul de 
Sus".

Următorul concurs va avea 
Ioc în 1970.

(Agerpres)

EXPO-FOTO
Sub egida Consiliului ju

dețean al pionierilor, în co
laborare cu Muzeul „Olte
nia". în Craiova s-a deschis 
expoziția „Expo-foto". Aici 
sînt expuse lucrări realizate 
de pionierii din toate jude
țele tării premiate la con
cursul foto organizat de 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor șl Minis
terul învătămîntului. Prin
tre cele 96 de lucrări se află 
și cele ale pionierilor craio- 
veni, elevi la Liceul „Nico- 
lae Bălcescu".

TRAIAN ROȘIANU

In ultimii zece ani — ca 
o expresie materială a aten
ției acordată de partidul și 
statul nostru îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale oa
menilor muncii — ne-a spus 
tovarășul Constantin Cîrtină, 
președintele Consiliului 
popular al municipiului Bra
șov — s-au dat în folosință 
13 000 de apartamente in 
municipiul Brașov.

Pentru a contribui Ia sa
tisfacerea cerințelor de lo
cuințe ale tinerilor — care 
au o pondere mare în struc
tura populației municipiului 
— încă din anul trecut a 
început construirea a zece 
cămine — cu o capacitate de 
5060 de locuri și, separat, a 
unui număr de cămine însu- 
mînd 2360 de locuri rezer
vate tinerilor constructori.

— In ce stadiu se află a- 
ceste lucrări ?

— Chiar din primele zile 
ale anului, două din blocu
rile Uzinei de autocamioane, 
unul al Uzinei „Rulmentul"

și două ale Uzine] de trac
toare și-au primit locatarii.

Aceste cămine, ridicate din 
fondurile statului, costă fie
care din ele, în medie, între 
3—3,5 milioane lei. înmul
țind această cifră cu zece — 
numărul lor total — rezultă 
suma de peste 30 milioane 
lei — sumă care vorbește de 
la sine de importantele e- 
forturi financiare făcute de 
stat pentru condițiile de 
viață ale tinerilor.

— In ce categorie de con
fort se încadrează blocurile 
despre care ne-ați vorbit ?

— La întocmirea proiecte
lor s-a ținut seama atit de 
necesitatea creării unei am
bianțe plăcute — asigurată 
din plin de camerele frumos 
mobilate — cît și de aceea a 
amenajării unor săli de club 
și bibliotecă, menite să con
tribuie efectiv Ia formarea, 
și pe această cale, a unei 
vieți spirituale bogate tine
rilor locatari.

GII. GHIDRIGAN

INVITAȚIE 
LA

DRUMEȚIE

La sfîrșitul acestei săptă
mîni 90 dintre cei mai des
toinici elevi de la Grupul 
școlar „23 August" vor pe
trece o zi în decorul Pre
dealului. recompensă pentru 
activitățile voluntar-patrlo- 
tice desfășurate în toamnă, 
împreună cu ei merg 40 de 
colegi de la Școala generală 
nr. 74 și uteciștl de la în

treprinderile Metalurgica și 
Mătasea populară. Tn peisa
jul alb al Muntelui-Roșu se 
vor recrea colegii lor mai 
mari, tineri muncitori ai 
Uzinei „23 August". Cabana 
Diham va fi gazda a 25 de 
tineri de la Fabrica de ma
șini unelte și agregate, iar 
cota 1 400 din Sinaia, a nu
meroși tineri de la Postă-

văria Română și ÎNCERC.
Pe fiecare din aceste invi

tații am descifrat preocupa
rea organizatorilor — comi
tetul U.T.C. al sectorului 3 
— pentru a oferi tinerilor 
un frumos și bine meritat 
final de săptămînă.

I. A.
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Combinatul de îngrășăminte chimice din Tumu Măgurele — unul din nucleele de bază ale industriei național»
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o Jude|ul „eminamente agricol" de altă dată, va 
produce în acest an, prin unitățile sale industriale, 
mărfuri în valoare de peste 2,5 miliarde lei.

o Tn cuprinsul cîmpiei Teleormanului, despre care 
doctorul lliieru spunea că populația este decimată 
de ftizie, pelagră și paludism, media de viață a 
locuitorilor atinge 68 ani. 11 spitale, dintre care 
3 sătești, 71 case de nașteri, un medic la fiecare 
1 600 locuitori ți un asistent sanitar la fiecare 500 
locuitori veghează viața oamenilor, din cîmpia 
Burnasului.

• Dinr 280 tata, 272 sînt electrificate.

• Statul socialist a alocat In acest an 800 mi
lioane lei investițiilor din județul Teleorman.

TELEORMAN -:

' •
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• Populafia satelor ți orașelor teleormănene va 
primi în 1969 mărfuri de consum în valoare de 
peste 1,4 miliarde lei.

e Noutate : din cîmpia Burnasului izvorăște pe
trolul. Schela Videle a devenit, de acum, o pre
zență activă pe harta industrială a țării. Peste o 
mie de locuitori ai satelor din 
300 tineri, fac astăzi parte din 
trolițtilor.

jur, printre care 
detașamentul pe-

i

CÎMP «

>
< *

o 1 460 familii se vor muta în 
tamenfe noi.

acest an în apar*

o 4 800 tractoare vor ieși în primăvară pe ogoa
rele cooperativelor.

ii

BURNASULUI
plimentară și suplimentul 
pentru export — alți 
51 000 lei.)

în ceea ce privește efi
cienta economică a muncii 
noastre — ne spunea A- 
chim Iulică secretarul or
ganizației de partid — 
vreau să subliniez un lu
cru și anume acela că a- 
ceasta n-ar fi fost posibilă 
fără un element esențial : 
aportul organizației de 
partid.

Omul a căutat repede 
într-un sertar și a scos o 
broșură :

— Iată ce spune tovară
șul Ceaușescu : „In fabrică 
toată lumea știe că secre
tarul de partid, comuniștii, 
se ocupă în primul rînd 
de producție. în sat, de a- 
semenea, comuniștii, secre
tarul de par’eid trebuie să 
acorde principala atenție 
producției agricole. Pro
blema centrală la sate este 
producția agricolă și tre
buie să judecăm munca 
secretarului comunal, a or
ganizației de partid, a tu
turor comuniștilor, în ra
port cu rezultatele obținute 
în creșterea producției a- 
gricole".

Turnurile 
din cimpie

„Orașul 
mănincă oamenii ?*

(Din întrebările lui Darie)

în frumoasa cîmpie a 
Burnasului, între Dunăre 
ți Călmățui, la Turnu Mă
gurele, au apărut de cî- 
țiva ani alambicuri uriașe. 
Turnurile metalice ale 
Combinatului chimic se o- 
glindesc în apele domoa- 
le ale Dunării, iar imagi
nile neobișnuite ale uzinei 
curg la vale, odată cu va

lurile mici ale bătrînului 
fluviu, risipindu-se spre 
mal. Dacă fluviul ar avea 
glas, el ar putea spune 
Bărăganului că o bună 
parte din îngrășămintele 
chimice, prafurile acelea 
albe împrăștiate pe cîmp, 
se nasc acolo, la Tumu 
Măgurele, oraș renumit 
cîndva pentru regimentul 
de roșiori și concertele du
minicale ale fanfarei mili
tare. Statisticile, care în
registrează fidel respirația 
județelor noastre, spun că 
în Teleorman are loc un 
proces viguros de industri
alizare. Județul va da în 
1969 o producție industri
ală în valoare de 2,5 mi
liarde lei, rod al puterii 
creatoare a 8 200 de mun
citori, tehnicieni și ingi
neri teleormăneni. 3 461 
muncitori, adică aproape 
jumătate din clasa munci
toare a Teleormanului, se 
află concentrată la Turnu 
Măgurele, sub turnurile 
din cîmpie ale combinatu
lui chimic și ei vor realiza 
în 1970 o treime din în 
treaga producție de îngră
șăminte chimice a țării.

Și tot statisticile spun că 
41 la sută din acești mun
citori au absolvit școli pio- 
fesionale, că 30 la sută au 
Tost calificați prin cursuri 
de 6 sau 12 luni iar alți 
8 la sută au fost calificați 
la locul de muncă.

Cel care vizitează com
binatul chimic din Tumu 
Măgurele nu poate să nu 
fie surprins de numărul 
mare de tineri întîlniți în 
halele modeme de produc
ție, la tablourile automa
tizate, înveșmîntați în sa
lopete albastre, purtînd pe 
creștet căștile de protecție 
colorate. Media de vîrstă 
a combinatului este 27 de 
ani dar mulți dintre „ve
teranii" combinatului, a- 
dică cei care lucrează aici 
de la prima șarjă săvîrșită 
în 1964, nu au mai mult de 
21 sau 22 de ani. Un ase

menea „veteran* este Zlă- 
tan Ștefan care a împlinit 
recent 22 ani. El a plecat 
din Turnu Măgurele la 16 
ani pentru a urma școala 
profesională din Colibași 
și pentru a se reîntoarce 
în orașul natal să dea via
ță, alături de alte sute de 
tineri, marelui combinat 
al chimiei. Mai mult 
de tonă treimi din chi- 
miștii de Ia Tumu Mă
gurele aparțin primei ge
nerații de orășeni. Printie 
tinerii veniți din satele 
cîmpiei Burnasului sub 
turnurile chimiei se află și 
trei din fii bătrînului co
operator Vîrtopeanu pe 
care l-am întîlnit în co
muna Crîngul. Ion, Ghe- 
orghe și Ilie Vîrtopeanu 
fabrică aici îngrășăminte 
pe care ceilalți frați ai lor, 
Marin și Cercel, tehnicieni 
agronomi, le presară toam
na și primăvara pe ogorul 
proaspăt arat.

O simplă uzină a modi
ficat așadar nu numai des
tinele unor oameni dar a 
schimbat fața unei regiuni 
considerate pînă nu de
mult un leagăn al înde
letnicirilor agrare.

„Orașul mănîncă oame
nii..." observa cu spaimă 
Darie, eroul din „Desculț", 
martor al destinelor pră
bușite ale țăranilor care în- 
groșau la orașe rindurile 
șomerilor și ale sărăcimii 
cartierelor proletare.

Orașul socialist înseam
nă pentru tînărul plecat de 
la sat calificare, școală su
perioară, o profesie legată 
de tehnica modernă. Re
zervor inepuizabil de ener
gii sociale, satul românesc 
contemporan, ridicat la 
demnitate și bunăstare, 
comunică activ cu orașul 
în deplina și frățeasca 
conlucrare a două clase a- 
liate întru realizarea ace
luiași scop : ridicarea na
țiunii socialiste române pe 
cele mai înalte trepte ale 
progresului și civilizației.

Crîngul— 
legenda 

și realitate

— Pe vetrele satelor 
noastre stăruie fumul le
gendei. Semne materiale 
— cioburi de vase, vîrfuri 
de suliță, armuri — au ră
mas prea puține. Dar mai 
durabile s-au dovedit, prin 
secole, întîmplările și vie
țile unor oameni pe nu
mele cărora legendele și-au 
aduăgat aureolele lor ne
muritoare.

— Comuna noastră se 
compune din mai multe 
sate : Crîngul — satul de 
centru — Dracea, Florica, 
și Zlata. Fiecare din aces
te denumiri sînt relativ 
recente, în urma lor ascun- 
zîndu-se nume vechi lămu
ritoare pentru istoria aces
tor așezări. Crîngul se nu
mea cîndva Ologi. Și azi 
se mai văd urme ale unor 
cetăți pe la Podul de Pia
tră, cetăți ale lui Mihai 
Viteazu, pe care se zice că 
le-ar fi apărat de turci o 
ceată de ostași din armata 
domnitorului. In această 
luptă, turcii i-au prins și 
le-au tăiat picioarele. Ce
lelalte sate s-au numit cînd 
Paragina, cînd „satul mlaș
tinilor", cînd „satul pără
sit". Cert este că sătenii 
noștri sînt descendcnți di- 
recți ai acestor viteji înno
bilați de voevodul Mihai 
Viteazul sau fiii unor ță
rani săraci lipiți pămîntu- 
lui, care astăzi vor să 
răzbune definitiv trecutul 
amar.
Toate aceste relatări ni 

se ofereau într-o preum
blare pe ulițele cu pîr- 
tii largi ale comunei. Oa
menii se adunaseră pe la 
porți în șube groase și 
lungi pînă la pămînt și plă-

nuiau zilele primăverii nu 
prea îndepărtate. Frumoa
să comună. în acțiunea de 
înfrumsețare, în anul 1966 
Crîngul a obținut premiul 
întîi pe regiume, în valoare 
de 60 000 lei.

Inginerul Florea Zaharia, 
președintele C.A.P. din 
comună, adaugă :

—, In 1968, findul de 
bază al cooperativei noas
tre s-a ridicat la 9 400 000 
lei iar averea obștească la 
12 300 000 lei. In înzestra
rea C.A.P.-ului avem, pe 
lîngă obișnuitele atelaje, 
încă 9 camioane, 2 trac
toare proprii, cu patru re
morci, două mașini mici. 
De altfel, mașinile au în
ceput să apară în curțile 
sătenilor noștri și ca pro
prietate personală ; pînă 
acum, patru dintre ei deja 
au mașini, unul fiind Vic
tor Ovedenie care și-a 
cumpărat-o numai din re
tribuțiile de la C.A.P.

...Să ne amintim ziarul 
din 1937 care relata că un 
bilet la clasa a IlI-a Ia un 
tren de călători costa o a- 
vere, că drumurile dintre 
satele îndepărtate ale ju
dețului erau desfundate și 
căruțele se înnoroiau pînă 
la căpățînă.

în Crîngul o realitate 
comună dc-acum o consti
tuie gradul tehnic de în
zestrare și confort al fie
cărei familii. Acum 30 de 
ani nu era aici nici un a- 
parat de radio ; astăzi Ia 
fiecare 2-3 case există a- 
parate de radio, aproape 
toți sătenii au aragazuri, 
2—3 biciclete la fiecare 
casă, aproximativ 300 te
levizoare.

în județul Teleorman 
lucrează la sate peste 
20 000 de tineri printre ca
re se numără și cei din 
comuna Crîngul.

Ei sînt de multe ori pro
motorii unor rodnice iniția
tive. Datorită lor, în mar
ginea satului există un sta
dion bine amenajat și e-

• Pentru nevoile agriculturii teleormănene se 
vor cheltui în 1969 numai din bugetul local 
46 600 000 lei. Tot în 1969 vor da primele pro
duse Combinatul pentru deshidratat legume și 
fructe, Combinatul de prefabricate din Alexandria, 
fabrica de conserve din Turnu Măgurele etc.

*
»

chipat. Alături e un punct 
turistic și un ștrand al ti
nerelului, cu izvoare per
manente. De altfel, în pri
măvară vor începe lucră
rile de canalizare a comu
nei. în Dracea, deja lucru) 
acesta a fost făcut. Fîntî- 
nile s-au desființat; cinci 
cișmele, la care în curînd 
se vor mai adăuga încă 
5—6, vor alimenta cu apă 
întreg satul.

Omida — astăzi

Veacul nostru și-a pus 
semnele în vatra satului 
imediat după Eliberare. în
ființarea cooperativei agri
cole de producție a deter
minat o altă evoluție în 
viața țăranilor din Omida 
— acum Salcia. Istoria 
nouă începe astfel:

La început au fost doar 
patru : Ion Carabașu, Tra
ian Dogaru, Dumitrie 01- 
mazu, Simion Bădoi. Inau
gurarea însă s-a făcut în 
decembrie 1959 cu 70 de 
familii, iar în proprietatea 
cooperativei intrau numai 
două perechi de boi valo- 
rînd 10 000 lei, apoi un 
car, un plug, o grapă și o 
prășitoare, în valoare de 
5 000 lei.

Azi cooperativa numără 
1324 familii, stăpînind o 
suprafață de 3 254 ha, 
8 537 315 lei avere ob- 
șteaseă plus 6 137 315 lei 
fond de bază, 6 camioa
ne, 77 atelaje etc.

II întrebăm pe Filip Da
vid, președintele cooperati
vei, despre cei patru coo
peratori, primii care și-au 
depus cererile de înscriere. 
Doar Simion Bădoi e pen
sionar ; ceilalți sînt coop
tați în funcții de răspun
dere în viața socială a co
munei.

— Ca să puteți înțelege 
ce a însemnat cooperativa 
agricolă pentru noi, vă voi 
spune că săteni ca Tudor 
Trifu, Teofil Drăguț, Ște
fan Neda, Gheorghe Tianu 
nu aveau înainte nici ca
să, erau dintre cei mai să
raci oameni din sat. Acum 
fiecare dintre ei are o gos
podărie frumoasă, o casă 
spațioasă, cu mobilă nouă, 
cu aparate de radio.

Măgurile noastre spuzite 
de soare nu puteau fi cul
tivate. Doar pîrloagă știr
bă pentru vite. Le-am te- 
rasat și acum avem 70 ha 
de viță nobilă. Gît privește 
zootehnia, numai din acest 
sector, în 1968 am reali
zat 1680 000 lei. Abia 
acum au prins oamenii 
poftă de viață — asta o 
vezi pe toate ulițele. E o 
„campanie" neîntreruptă 
de construcție a caselor, 
într-un ritm teribil: anul 
trecut s-au ridicat pe te
melie nouă vreo 90 de ca
se și alte vreo sută au fost 
renovate.

Simpli cooperatori își 
spun cuvîntul chibzuit, 
gospodăresc, în treburile 
care-i privesc pe toți deo
potrivă...

Lumină nouă tn satul 
lui Darie. Oare ce au a- 
juns eroii romanului ? în
vățătorul Victor Georges
cu îmi explică :

— Ai lui Dichirliu, cînd
va ciobani, sînt astăzi toți 
cu multă carte ; băiatul e 
inginer, fata e profesoară. 
Ai lui Mitroi, ca și ai lui 
Tiță Uie, au ajuns profe
sori, muncitori prin fabrici, 
ingineri ; unii mai sînt în
că prin școli. Ceea oe vă 
spun eu • un document 
istoric.

Salcia își duce viața îna
inte adăugind capitole vil 
la marele roman al realită
ților zilelor noastre.

Tinerețe, forță, optimism — unul dintre zecile 
de mii de tineri teleormăneni care concretizează 
cifre de plan ale cincinalului în fapte de muncă 

și de creație

SĂ NU UIȚI 

DARIE!
Coboară-ți de pe pleoape, Darie, colbul du

rerii. Luminează-ți privirile. Dacă treci pe cîmp, 
ascultă zumzetul metalic și aspru al sîrmelor de 
telegraf, ale înaltei tensiuni. Uită-te în ochii oa
menilor și-ai să vezi și-n ochii lor aceeași ten
siune a împlinirilor, a bucuriilor. Șl să nu uiți 
Darie ! Dincolo de crusta gerului, a pămîntului, 
zac semințele și-n ele pulsează aceeași tensiune 
a miracolului și-a germinării.

Să nu uiți, Darie ! Martie aliniază la startul 
primăverii polurile verzi ale seminței, soarele 
într-un amplu arc suitor, frunțile meditative 
ale oamenilor și visurile. Pe teritoriul copilăriei 
tale vor înflori și anul acesta recoltele, împu
ternicind pămîntul cu sarcinile noi ale sevei. Șl 
oamenii vor cumpăni, printre tarlale, lumina 
adăugînd-o, calm, fiecărui fir.

Șl să nu uiți, Darie I Stă scris în cartea mare 
a țării numele celui care stăruie, veghează și 
sprijină ca aceste fapte noi să fie durabile. Și 
dacă numele lui este Partidul Comunist Român, 
este fiindcă el ne adună pe toți în sine și ne 
dăruie nouă înșine, mai drepți, mai curați, mal 
bogațl.

Nimic să nu uiți!

Reportaj de ATANASIE TOMA 
și GHEORGHE ISTRATE 

Fotografii de ION CUCU

In biblioteca Universității 
din Craiova, dialog studen
țesc febril cu cărțile de 
specialitate. Sîntem în pli

nă sesiune de examene 
Foto: C. CONSTANTIN

FELDMAREȘALA
rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
București (orele 8,30; 11: 13,30; 
16; 18,30; 21).

PANTOFUL CENUȘĂRESEI 
rulează la Republica (orele 10; 
12; 14,30; 17: 19; 21).

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN

rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Festival (orele 8.30: 11: 13,30; 
16; 18,30; 21).

DRUMUL SPRE SATURN • 
SFÎRȘITUL SATURNULUI 

rulează la Modern (orele 9,30; 
13; 16,30; 20).

GISELLE
rulează la Victoria (orele 9;
11,15; 13,45; 16,15: 18,30; 20,45).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 16;
18.30) . AVENTURA (orele 11;
13.30) . STRIGATUL (orele 8,30; 
21).

ANNA KARENINA
rulează la Lumina (orele 9— 
17 în continuare: 20).

HOMBRE
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER, MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

rulează la Doina (orele 9; 
12,15; 16; 19,30). Giulești (orele 
15,30; 19), Arta (orele 9—15,45 
în continuare ; 19,15).

FRAGII SĂLBĂTICI
rulează la Union (orele 15.30;
18; 20.30).

ACUZATUL
rulează Ia Floreasca (orele 
18,15; 20,30). FREDY, LOVEȘ
TE TU INTÎI! (orele 9; 11,15; 
13,45; 16),

ALO, JAPONIA !
rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21 în continuare).

BECKET
rulează la Feroviar (orele 
9,30; 13; 16,30; 20).

UN DELICT APROAPE PER
FECT

(rulează la Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20.45), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Grivița (orele 9,30; 
12: 15.30: 18: 20,30). Aurora (o- 
rele 8,45: 11; 13,15; 15,30; 18; 
20,30).

LUSTRAGIUL
rulează la înfrățirea (orele 
15,15 ; 17,45 ; 20), Cosmos (orele 
15,30 ; 18 : 20,15).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 19), Drumul Sării (ore
le 15,30; 19), Cotroceni (orele 
15,30; 19).

VERA CRUZ
rulează la Dacia (orele 8,30;
16.30 In continuare; 18,30; 
20,45).

URLETUL LUPILOR 
rulează la Bucegl (orele 9—
13.30 în continuare: 15,45; 
18,15; 20,45).

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNA

rulează la Unirea (orele 18). 
MARIANA. AGENTUL 055S 
(ora 15,30).

O FATA FERICITA
rulează la Lira (orele 18; 
20,15), HEIDI (orele 15,30).

JUDOKA, AGENT SECRET 
rulează la Volga (orele 15,80; 
17,45; 20,15).

ASTA SEARA MĂ DISTREZ 
rulează la Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9—15,45 tn con
tinuare: 18.15; 20.30).

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20.30).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Moșilor (orele 18). 
TANDREȚE (ora 15,30).

TOPKAPI
rulează la Popular (orele 18; 
20,30). ÎNTOARCEREA VRĂ
JITORULUI (ora 15,30).

TREI COPII „MINUNE" 
rulează la Munca (orele 18; 
18). CASA NOASTRĂ (ora 20).

VIVA MARIA
rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18). SUPERAUTOMA-
TUL (ora 20,30).

&8teatre>
Opera română : „Triptic 

de balet" (premieră), ora 
19,30, Teatrul Național (Sala 
Comedia) : „Enigma Otiliei", 
ora 19,30; (sala Studio) : 
„Jocul adevărului", ora 19,30; 
Teatrul Mic : „Baltagul", ora 
15; „îngrijitorul", ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : „Un tramvai numit 
dorință", ora 20 ; (Sola Stu
dio) : „Știutul Mitică Blaji
na", ora 20 ; (în sala Teatru
lui de Comedie) : „Victlmlle 
datoriei", ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Bd. Maghe- 
ru) : „Echilibru fragil", ora 
19,30 ; (Sala studio) „Viziuni 
flamande", ora 20 ; Teatrul 
Giulești : „Meșterul Manole", 
ore 19,30 Teatrul „B. Dela- 
vrancea" : „Ion", ora 20; 
Teatrul Evreiesc de Stat : 
„Mangheriada", ora 20 ; 
I.A.T.C. : „Hedda Gabler", 
ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă" : Andromaca", ora 
19 ; Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei 50) : A- 
venturile Iul Plum—Plum", 
ora 17: (sala din str. 
Academiei nr. 28—30) : „A 
fugit un tren", ora 17 ; 
Teatrul Satiric Muzical 
„C. Tănase" (sala Savoy) : 
„Ca Ia Tănase", ora 19,30.

SIMBĂTĂ

PROGRAMUL I

17,30 — Telex T.V.
17,85 — Lumea copiilor : 

„Steluța năzdrăvană".
18,05 — „Mult e dulce șl 

frumoasă" — emisiune 
de limbă română.

18,80 — Pentru școlari : „Să 
ne cunoaștem patria". 
„De-a lungul Dîmbovi
ței".

19,00 — Telejurnalul da sea
ră.

19,40 — „Cununița griului" 
— film realizat de Stu
dioul de Televiziune.

80,00 — Tele-enciclopedia.

21,00 — Un invitat pe săptă- 
mînă : Constantin Dră- 
ghicî.

21,20 — Filmul serial: „Sfîn- 
tul".

22,15 — „Muzică... la zero 
grade".

23,00 — Telejurnalul da 
noapte.

PROGRAMUL n
20,00 — Telex T.V.
20,05 — Muzică ușoară. For

mația de coarde Ion 
Calistrache.

20,35 — Desene animate.
20,45 — Recitalul de sîmbă- 

tă seara.
21,30 — Bis pe 16 mm.
22,15 — Roman - foileton: 

„Forsyte Saga 
(XIX).

PROGRAMUL I

DUMINICA

8.30 — Ora exactă. Cum va fi vremea ? Gim
nastica de dimineață.

8,40 — Pentru copii și școlari. Filmul artistic 
„Crăiasa zăpezii".

10,00 — Ora satului.
11.30 — TV pentru specialiștii din agricultură :

Legumicultura.
12,00 — De strajă patriei.
12.30 — Concert simfonic. Orchestra almfonică a

Radioteleviziunil.
13,20 — închiderea emisiunii de dimineață.
15.30 — Telex TV.
15,35 — Duminică sportivă. Retrospectivă olim

pică Mexico 1968 (III).
17,00 — MAGAZIN DUMINICAL
19,00 — Telejurnalul de seară.

19,20 — Monografii contemporane. Maeștri mari 
de pe Valea Argeșului.

19,40 — Telesport
20,00 — Varietăți coregrafice.
21,00 — Film artistic „MARTIN SOLDAT". Co

medie cu Robert Hirsch.
22,30 — Muzică ușoară cu Elena Neagu și Jean 

Păunescu.
22,45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.
PROGRAMUL II
20,00 — Telex TV.
20,05 — Film artistic „KOZARA" o producție a 

studiourilor iugoslave.
21,55 — George Coșbuc — Cîntărețul pămîntu

lui românesc. (Film documentar).
22,15 — Medalion muzical.
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Prin lansaria navelor cosmice „Apoi -8", „Soiuz-4 fi „So- 

iuz-5", aslronautica a scris, în aceste zile, o nouă pagină in 

istoria științei și a cunoașterii umano. Aceste noi și răsunătoare 
succese științifice au creat — spun specialiștii — premisele 

unui pasionant „an astronautic".
Inserăm, astăzi, în coloanele dedicate cronicii noastre științi

fice, cîteva opinii ale unor specialiști români, schițînd 

cîteva din contururile viitoarelor repere și etape cosmonautice.

MOMENT

COSMO

NAUTIC

REPERE PENTRU
ELECTRONICA COSMICĂ"

Succesul evoluției în spa
țiul extraterestru a ori
cărui obiect cosmic lan

sat de pe Pămînt, indiferent 
de „programul său de lu
cru", nu poate fi asigurat fără 
utilizarea unor instalații perfec
ționate de automatizare a opera
țiilor multiple ce trebuie să le 
efectueze nava cosmică sau păr
țile sale, fără folosirea unor 
echipamente de mare complexi
tate pentru prelucrarea, trans
miterea și receptionarea date
lor. O parte însemnată a aces
tor echipamente este instalată 
direct la bordul navelor cos
mice. în construcția sistemelor 
de ’ automatizare, de calcul și, 
într-un sens mai general de 
prelucrare a datelor, ocupă un 
loc central elementele șl circu
itele electronice.

Probabil că unul din aspectele 
mai ieșite din comun, care s-ar 
cere relevate în legătură cu lan
sarea unei nave cosmice ce tre
buie fie să rămînă în vecinăta
tea Pămîntului, unde să efectu
eze manevre complicate — ca 
în cazul ultimelor două nave 
sovietice — fie să acopere un 
traseu de genul celui parcurs de 
Apollo-8 constă în necesitatea 
culegerii, prelucrării, transmite
rii și recepționării unui volum 
considerabil de informații. Rea
lizarea acestor operații este re
clamată de îndeplinirea fiecărui 
punct al programului de zbor — 
cum ar fl, de pildă, măsurătorile 
științifice asupra unor fenomene 
fizice — precum și de asigura
rea evoluției optime dorite a 
obiectivelor cosmice. De exem
plu, rachetele purtătoare pentru 
lansarea navelor cosmice, ob
servatoarele astronomice orbi
tale — navele interplanetare (ca 
cele de tip Apollo), rachetele de 
tip „Saturn" — conțin fiecare 
drept element component esen
țial, instalații electronice de 
prelucrarea datelor (altfel spus, 
calculatoare electronice) sau e- 
chipamente digitale programate 
pentru dirijarea automată a 
zborului. Mașinile electronice de 
calcul de la bord sau cele insta
late în centrele terestre de co
mandă pot avea drept scop, pe 
lîngă comanda navigației, regla
rea cantității de combustibil 
folosit, controlul situațiilor cri
tice sau de avarie etc.

Ar fi interesant să menționăm 
cîteva din caracteristicile apa
raturii electronice de prelucrare 
a informației, instalată pe o 
navă cosmică. Evident, ca o pri
mă exigență este siguranța de 
funcționare a acesteia, mal ales

atunci cînd nava nu este coman
dată de om, ci este dirijată au
tomat. Calculatoarele electro
nice instalate pe asemenea obi
ecte pot lucra fără întrerupere 
un timp îndelungat (cîteva luni) 
fără a prezenta nici un defect.

Un factor primordial pentru 
toate navele cosmice constă în 
greutatea și volumul aparaturii 
Instalate la bord. Suprafața dis
ponibilă limitată cere adesea ca 
aparatura electronică să fie în
chisă în capsule cu volum mi
nim (conuri, cilindri) care se 
dispun — cel puțin parțial — 
compact în porțiunea anteri
oară a navei. în aceste condiții 
se impune folosirea circuitelor 
microelectronice capabile să asi
gure îndeplinirea unui 
mare de funcții pe baza 
scheme de dimensiuni 
(pe 
cu 
mm* se pot realiza astăzi 
de tranzlstoare, diode, rezistente

o plăcută de 
dimensiuni de

număr 
unor 

infime 
siliciu 
cîțîva 

. sute

etc). în sfîrșlt, sistemele de lu
cru electronice utilizate com
portă o viteză de lucru extrem 
de mare, ceea ce dă posibilita
tea prelucrării intr-un timp 
scurt a unei cantităti uriașe de 
informație.

Fără doar șl poate că nu s-ar 
putea concepe în nici un mod 
lansarea și evoluția unei nave 
cosmice fără ajutorul calcula
toarelor electrice — sisteme per
fecționate de prelucrarea date
lor — și în afara nivelului de 
azi al tehnologiei componenți- 
lor și circuitelor electronice. Pe 
de altă parte, avîntul actual al 
electronicii se datorește in bună 
măsură dezvoltării cercetărilor 
spațiale. Avem în față un exem
plu tipic de stimulare reciprocă 
a programului în două ramuri 
complet distincte ale științei.

Conf. unlv. dr. Ing. 
MIRCEA PETRESCU 

Institutul politehnic-Bucurețti

Realizarea eu minimum de 
mijloace a unui maximum 
de efect, sau de efecte, 

constituie o lege universal a- 
plicată de experiența tuturor 
activităților practice, terestre. 
Transferînd această lege în 
sfera preocupărilor spațiale — 
pe linia efortului de umanizare 
a spațiului interplanetar, în sen
sul transmiterii în acest spațiu a 
experienței terestre — apare în 
mod firesc legitima întrebare: 
oare acest efort a fost angrenat 
pe căi economice, avînd a realiza 
maximum de efect cu minimum 
de cheltuială ? Ar putea fi dat 
răspunsul la această întrebare 
numai dacă se ia in vedere vasta 
acțiune declanșată pentru ca 
omul să debarce pe Lună și pe 
planetele sistemului solar, în pri
mul rind pe Marte și Venus 
Aceasta este atît o operă „actu
ală", cît și de oarecare „perspec
tivă". Este actuală, deoarece anul 
1969 este declarat anul „Lunii" 
și este de perspectivă atunci 
cînd ne referim la cele mai a- 
propiate planete de Pămînt.

Avînd în vedere racheta uriașă 
utilă pentru un „tir" în direcția 
Lunei (fie ți cu orbite de aștep
tare" ți de „ajustare" în jurul 
Pămîntului și a Lunei) oare cît 
de gigantică ar trebui să devină 
racheta purtătoare necesară pen
tru a executa un „tir", de exem
plu, în direcția planetei Marte ? 
Incercînd să ne imaginăm dimen
siunile unei astfel de superrachete

„Platforma
circum-

terestră“

0 revoluție in biologia omului

Eroismul atît de necesar cos
monauților exprimă anumi
te condiții de Organism. 

Acestea sint în parte nati
ve, iar în parte sint rezul
tatul unei discipline foarte 
severe de mai mulți ani la rind. 
Fapt este că funcțiile conștiente 
ți cele vegetative trebuie antre
nate cu multă răbdare ți atenție 
în sensul dorit. Nu este deloc 
simplu să se schimbe bineînră- 
dăcinatul stereotip neuroefector 
in cursul unui interval relativ

foarte scurt, dacă ne gîndim fi 
la individ, și la nenumăratele 
trepte anterioare în biologia o- 
mului și a speciilor care l-au 
precedat. Trebuie amintit apoi 
cadrul natural, substanțial schim
bat, mai ales imponderabilitatea. 
Deosebit de important, de ase
menea, este și ceea ce I. P Pa
vlov a denumit instinctul de li
bertate, adică nevoia elementară 
de mișcări corespunzătoare for
ței și aptitudinilor vîrstei respec
tive, ca, de exemplu, comunică

rile electronice primite de la 
capsula cosmonauților navei „A- 
pollo", ce se referă concret la o- 
boseala legată de unele tulburări 
gastrointestinale și digestive. 
Insă echilibrul fiziologic s-a re
stabilit repede, așa incit progra
mul s-a putut efectua pe deplin. 
Constatări similare se cunosc și 
despre cosmonauții sovietici, in 
sensul că de la individ la individ 
reacționează în primul rind un 
anume sector al vieții vegetative, 
deoarece vegetativul domină în

treaga automatică a organismului.
In contrast cu vegetativid, vo

ința îl face pe om să domine 
toate impresiile conștiente și toa
te reacțiile volitive aferente.

Așa cum se știe, lungul antre
nament făcut la sol și în aer ca 
etape de pregătire, reușește a 
constitui un nou stereotip neuro
muscular și neuroefector in con
dițiile în care mereu perfecțio
nată tehnicitate științifică permi
te realizări epocale.

Fiecare dintre cosmonauți, 
considerat ca parte dintr-un com
plex special, nu și-ar putea păs
tra tot avîntul și dinamismul său 
decît realizînd între timp înțele
gerea și sprijinul moral familiei 
sale, care îl susține și-l dinami

zează în tot complexul acesta vast 
al zborurilor cosmice.

Perspectivele deschise progre
sului omenirii necesită evident 
o explorare corectă a condițiilor 
proprii fiecăruia dintre obiective
le unde cosmonauții se vor putea 
opri. In sensul acesta se cunosc 
deja unele coordonate ale cerce
tărilor științifice viitoare. Desi
gur că numai o acumulare me
todică de noi date științifice va 
putea servi ca bază pentru reali
zări pozitive de durată în cuce
rirea Cosmosului.

Etapa actuală și imediată im
plică din partea tuturor oameni
lor de știință o foarte vastă cola

borare internațională pentru ca 
această mult așteptată cucerire 
asupra forțelor naturii să se poa
tă realiza respectînd, bineînțeles, 
legile esențiale ale fiziologiei 
omului. Poate că experiența acu
mulată pe bază de înregistrări 
multiple pe diferiți cosmonauți 
care au venit din spațiul cosmic 
să poată constitui un adevărat 
tezaur din care să se desprindă 
liniile de cercetare și tehnicitate 
cele mai fecunde pentru urmă 
toarele zboruri sau etape ale cu 
ceririi Cosmosului.

Prof. dr. docent 
EMIL CRĂCIUN 

membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste 

România

STARTURILE VIITORULUI
Lansarea, în mal puțin de 

două săptămîni, a două 
stații interplanetare spre 

Venus și a două nave cos
mice din „a treia gene
rație" pe orbite circumte- 
restre, constituie nu numai o 
afirmare sugestivă a potenția
lului cosmonautic sovietic, dar 
și un început de cel mai bun 
augur pentru „anul cosmonautic 
1969". Perspectivele sint mal 
mult decît încurajatoare. Este 
de așteptat că succesul obținut

prin organizarea primei stații 
cosmice experimentale, va fi ex
ploatat de specialiștii sovietici. 
Dintre posibilitățile de utilizare 
a stațiilor orbitale menționăm 
doar reorganizarea — poate, încă 
anul acesta — a unui laborator 
extraterestru. în care echipele 
de lucru vor fl periodic schim
bate ; de asemenea, o stație cos
mică, de dlmensunile actualului 
cuplu „Soiuz-4", plus „Soiuz-5“ 
(lungime — 20 m, diametru peste 
2 m, volum disponibil — cca 40

metri cubi) care să poată servi 
excelent ca platformă cosmică 
de lansare a unei cabine locuite 
spre Lurfă sau planetele apro
piate.

La rîndul lor. specialiștii ame
ricani contează că în februarie 
echipajul Divitt. Scott șl 
Schweikart va reuși să descifre
ze pe orbită toate posibilitățile 
vehiculului de excursie lunară.

Dacă și acest zbor va avea 
succesul cu care ne-a obișnuit 
Borman șl echipa sa, oficialită

țile N.A.S.A. se arată dispuse să 
încerce, în mai-lunie a.c. ...ma
rea cu degetul"! „Marea" este de 
fapt regiunea craterelor lunare 
Columb și Gutemberg, iar „de
getul" este modulul lunar în 
care vor lua loc cei doi membri 
al echipajului expediției Saturn 
—5 Apollo—10. format din 
Thomas Stafford, Eugene Cer- 
man, și John Young. în toamna 
acestui an. misiunea Apollo—11 
condusă de Neil Armstrong va 
repeta, dacă va fi nevoie, zborul 
echipei lui Stafford, iar după 
alte cîteva luni este planificat 
zborul navei Apollo—12, care 
prevede tot o aselenizare.

Anul 1969 este din nou un an 
în care există perioade favora
bile zborurilor spre planetele a- 
propiate. Exemplul sovieticilor

care au lansat două stații spre 
Venus, ar putea fi urmat de e- 
chipa doctorului W. Pickering, 
directorul lui Jet Propulsion 
Laboratory din Pasadena și pă
rintele aparatelor „Mariner". 
Intr-adevăr. N.A.S.A. a comuni
cat planul lansării spre planeta 
roșie a două stații automate 
Mariner, care vor survola pla
neta la numai 3 300 km înăl
țime I

Fără îndoială că lansarea de 
sateliți tehnologici de cercetări 
și de telecomunicații nu va fi 
abandonată. Din contră, Franța 
intenționează să înceapă lansă
rile de la noua bază din Guiana. 
Este vorba de Diamant 13, care 
poate satellza, pe o orbită cu a- 
pogeul la peste 1 500 km, un sa

telit de două ori mai greu decît 
D—1.

Japonia a prevăzut, de aseme
nea, la acest capitol un buget 
spațial de 39,5 milioane de do
lari. Ca urmare, după încercarea 
rachetei autohtone MU—4, este 
foarte posibil să se adeverească 
părerea prof. dr. Nobarec Ta- 
jaki : în martie Japonia va pă
trunde în clubul cosmic prin 
lansarea unui satelit artificial.

Cît privește sateliții de tele
comunicații. geodezie, meteoro
logie. de dirijarea tehnologiei 
sperăm că-și vor aduce In con
tinuare aportul la îmbunătăți
rea traiului pe „Bunul Pămînt".

Conf. dr. ing. 
FLORIN ZAGANESCU

din punct de vedere tehnic, gîn- 
dindu-ne că tirul ar fi declanșat 
direct de pe Tămint la planeta 
Marte, am ajunge în mod firesc 
la niște dimensiuni formidabile. 
S-ar putea replica faptul că de 
îndată ce omul va stăpini Luna 
fl o ca organiza, numai după 
aceea — folosind-o ca pe o „plat
formă spațială", tirul ar putea fl 
declanșat în direcția planetelor 
vecine, ceea ce ar fi cu totul alt
ceva sub raport economic și im
plicit în ceea ce privește con
strucția rachetei care, poate, n-ar 
mai trebui să fie, în acest caz, o 
superrachetă.

După părerea multor specialiști, 
Luna nu oferă încă avantaje în 
ceea ce privește transformarea ei 
intr-o platformă spațială econo
mică, dată fiind depărtarea el 
mare față de Pămînt.

T ransporturile necesare pe 
Lună a unor încărcături relativ 
mici — cîteva tone de fiecare 
dată — ar necesita organizarea 
unor lansări de adevărate esca
drile de rachete uriașe, fiecare 
rachetă de lansare trebuind să 
aibă cîteva mii de tone, ceea ce 
ar umfla peste măsură lista chel
tuielilor.

Potrivit părerii acelorași spe
cialiști, o platformă spațială de
vine economică numai dacă
este amplasată în imediata
apropiere 
tre 
tare), 
nența ei’ j _____r.
de la ea, s-ar face printr-o activi
tate febrilă, asemenea activităților 
stupinelor, rămînînd tot timpul 
sub controlul imediat și eficient 
al mijloacelor de la buzele de lan
sare care ar fi prompte în caz că 
vreuna dintre cosmonavele cu e- 
chipaj pentru cărăușie ar intra în 
dificultate. Pe de altă parte, daci 
este adevărat că oricum explora
rea planetelor de către navele cu 
echipaj trehuie să-și aibă tran
zit printr-o platformă spațială, 
nu cumva și exploatarea econo
micoasă a Lunei ar trebui făcută 
tot de pe o platformă spațială 
circumterestră P

Să conchidem. Soluția realizării 
unei platforme clrcumterestre care 
să deservească zborul cu echipaj, 
atît spre Lună, cît și spre plane
tele vecine Pămîntului, pare să 
fie o soluție asupra căreia specia
liștii, ți mai ales practica astrona- 
utică nu și-au spus încă ultimul 
cuvînt. In această ordine de idei 
zborul cosmonavei „Apollo-8" și 
lansările lui „Soiuz-4" șl „Soiuz- 
5" lasă deschise spre soluționare 
pe plan economic problema as 
tronauticii în ceea ce privește cos
turile viitoare ale explorărilor 
interplanetare.

Conf. univ, ing. 
ION PASCARU

pe

numai 
în 

a Pămîntului (în- 
200 și 1000 km depăr- 

în acest caz „permu
ți „cărăușia* la ea, ți

Cosmonau

nom
În domeniul cuceririi spa

țiului cosmic, ultimele 
zboruri — mă refer

la „Apollo-8“ șl La „So
iuz-4" și „Soluz-5" — au marcat 
pași de o importanță de necon
testat. Se pare că sîntem mar
torii unei „ofensive" decisive în 
ceea ce privește desprinderea o- 
mului de pămînt. Unele fotogra
fii realizate de zborul lui Apol- 
lo-8", pe care le-am primit și a- 
nalizat de aproape, au o calitate 
neînchipuit de Bună ; ele vor 
putea să contribuie Ia rezolva
rea unor probleme complexe le
gate direct de procesele de for
mare ale solului și reliefului 
lunar.

Sperăm că experiențele care 
urmează vor aduce pe pămînt 
probe ale solului lunar, care de 
asemenea vor fi hotărltoare în 
rezolvarea unor probleme de or
din astronomic. Deosebit de aș
teptat este momentul în care un 
echipaj va reuși să debarce la 
suprafața Lunii. Bineînțeles că 
fără rezultatele excepționale ale 
mecanicii cerești în faza actu
ală.. dar șl fără cercetările de 
ordin astrofizic realizate asu
pra Cosmosului apropiat, nu ne
am putea pune astăzi problem» 
realizării celui mal mare eve
niment științific și tehnic al se
colului nostru — debarcarea n- 
mului pe un alt corp ceresc.

Zborul spre lună este contro
lat cu ajutorul unor calculatoare 
electronice speciale care deter
mină cea mai potrivită traiecto
rie pe care trebuie să o urmeze 
nava plecată în misiune. Or, 
problema traiectoriei Pămlnt- 
Lună este de fapt, din punct de 
vedere al mecanicii cerești, un 
caz special al cunoscutei pro
bleme a celor trei corpuri, din
tre care unul este Pămîntul, al 
doilea Luna, iar al treilea corp 
cu masă neglijabilă este tocmai 
nava cosmică. încă de mult timn 
acest caz în mecanica cerească 
— fără să se refere la un zbor 
cosmic real — a fost cercetat de 
către Hill. Tocmai din cauza re
lației descoperite de el, traiec
toriile pe care s-au mișcat ve
hiculele trimise spre Lună (e 
și cazul lut ,,Apol!o-8“) se înscriu 
în așa numitele curbe ale Iui 
Hill. Un fapt deosebit de im
portant este că o dată cu epoca 
zborurilor cosmice, mecanica ce
rească, atît în Uniunea Sovietică 
cît șl în Statele Unite, s-a dez
voltat Intens tocmai în acest do
meniu al teoriei curbelor Iul 
Hill.

Cu alte cuvinte relația dintre 
astronomie sl cosmonautică are 
și un sens Invers, adică cosmo
nautica contribuie direct la dez
voltarea astronomiei. Dacă ne 
referim, de pildă, la programul 
sovietic de investigare a Cosmo
sului, ne dăm perfect seama de 
acest fapt. Navele cosmice sovi
etice — inclusiv ultimele două 
— urmăresc, printre altele, un 
plan vast șl detaliat de cerce
tare a boltii cerești în afara pă- 
mîntulul. a zonelor dense ale 
troposferii. Mal precis, figu
rează în obiectivele de cercetare 
observarea unor corpuri cerești 
în lungimi de undă care nu pot 
fl studiate de la suprafața pă- 
mîntulul, cum ar fi astronomia 
razelor X. a razelor violete sl 
cea a razelor gama. Importanța 
acestor studii este foarte mare, 
deoarece corpurile cerești ob
servate pe aceste lungimi de 
undă vor conduce la concluzii 
certe care vor putea verifica sau 
respinge unele teorii cosmolo
gice noi. De asemenea, orienta
rea după Soare a sistemelor 
navelor cosmice „Soiuz-4" și 
„Soiuz-5", reprezintă o nouă 
realizare spectaculoasă, deoare
ce aceasta presupune, din punc
tul de vedere al mecanicii ce
tești despre care am ver- 
blt mal sus, cunoștințe de 
astronomie speciale pe care tre
buie să le posede cosmonauții.

Nu pot eă închei fără a re
marca faptul că la ora actuală 
ultimele nave sovietice lansate 
au dovedit posibilitatea reală de 
salvare a cosmonauților aflațl 
în situații critice, ceea ce va 
constitui un impuls deosebit dat 
cercetărilor spațiale și va con
tribui efectiv la mărirea și men
ținerea moralului celor care 
pleacă în misiuni cosmice.

ION CORVIN SÎNGlOZAN 
directorul Observatorului 
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Medaliatul cu aur
O realizare românească cu o carte de vizită 

internațională deosebită este releul multiprot 
realizat de ing. E. Hoge de la Institutul de cer
cetări șl proiectări electrotehnice. Aparatul a 
fost expus, împreună cu alte invenții românești, 
la cel de-al 17-lea „Salon internațional al in
ventatorilor" de Ia Bruxelles anul trecut. Aici 
au intrat in competiție nu mai puțin de 620 de 
invenții din cele 958 prezentate de peste 20 de 
țări. Șl dintre cele 117 de medalii de aur, argint 
și bronz, țara noastră a primit trei medalii 
printre care una de aur a fost atribuită tocmai 
releului multiprot.

Astăzi, motoarele asincrone trifazate sint fo
losite în industria modernă mal ales pentru nu
meroasele avantaje tehnice și economice pe 
care le prezintă. De multe ori aceste motoare 
ies din funcțiune fie datorită arderii boblnajului, 
fie îmbătrinirii rapide a acestuia. Șl cum nu
mărul dc motoare trifazate crește datorită ne
cesităților industriale, crește în același timp și 
numărul aparatelor scoase din uz. Astfel, la 
noi In țară, numai într-un singur an s-au ari 
40 000 de motoare. Iar in momentul de față nu
mărul motoarelor care urmează să fie rebobi- 
nate a atins cifra de 100 000.

de la Bruxelles
Dacă considerăm că în general eostnl unei 

rebobinări echivalează aproximativ 63 la sută 
din costul motorului ne dăm seama că pagubele 
pe care Ie aduc aceste „rebobinări" economiei 
naționale sint fabuloase.

Din această cauză s-a simțit nevoia tot mal 
acută a găsirii unor procedee care să conducă 
la protejarea electromotoarelor împotriva dete
riorării. Există în lume peste 50 de invenții în 
acest scop. Totuși aceste mijloace cu toate că 
au constituit un progres însemnat în apărarea 
motoarelor, nu au putut oferi o protecție din 
toate punctele de vedere. Ele nu au reușit să 
împiedice imbătrînirea prematură a izolației. 
Or, superioritatea releului medaliat la Bru
xelles constă tocmai în faptul că deconec
tarea automată a electromotorului se face nici 
prea devreme, dar nici prea tîrzlu, adică în 
timp optimal. Efectul este obținut prin două 
caracteristici de funcționare, una electromagne
tică și alta termică.

Plnă acum, Institutul de cercetări șl proiectări 
electrotehnice a și produs 200 de astfel de relee, 
dintre care 190 funcționează In diferite între
prinderi din țară.

Frof. unlv. dr. AL. NICOLAU

într-unul din laboratoarele Institutului de Cercetări ți 
proiectări electrotehnice

Chimioterapia cîștigă 
tot mai mult teren, 
alături de chirurgie și ra
dioterapie, în tratamentul 
complex adecvat diver
selor forme și stadii e- 
volutive ale bolii cance
roase.

Pentru a se efectua, 
însă, tratamentele cu cl- 
tostatice pe cale intraar- 
terială, (tratamente care 
de fapt au permis obți
nerea celor mai bune re
zultate), se utilizau la în
ceput diverse mijloace de 
administrare intraarte- 
rială foarte greoaie.

în acest sens, în baza 
datelor din literatură și 
a experienței personale, 
privind accidentele chi
mioterapie! intraarteriale, 
împreună cu ing. Muscel 
Cornel și tehnicianul Du
mitrescu Nicolae, am rea
lizat. în cadrul laborato
rului de electronică a In
stitutului Oncologic Bucu

rești, două aparate de in
fuzie, unul variantă mo
bilă, iar cel de al doilea 
dependent de rețeaua e- 
lectrică, ce pot realiza o 
presiune reglabilă între 
80—300 mm. mercur.

Cu ajutorul lor se mă
soară în permanență pre
siunea de administrare și

mitent, acustic și optic.
Aparatele măsoară, de 

asemenea, numărul de pi
cături a căror valoare 
este indicată în perma
nență pe cadranul unul 
instrument de numărare. 
Iar atunci cînd debitul 
scade sub 5 picături pe 
minut, situație întîlnită

OFENSIVA
CHIMIOTERAPIE!...

se reduce la valoarea ini
țială programată, cînd ea 
crește. în cazul subpre- 
siunii, se închide circui
tul de infuzie, oprind In
trarea sîngelui pe cate- 
ter. Aceasta face ca am
bele situații de accident 
să fie semnalizate conco-

în instituirea unei trom- 
boze, pericolul este ime
diat semnalizat acustic șl 
optic.

în cazul Intrării acci
dentale de aer în dispo
zitiv. un sistem electro
nic semnalizează prezen
ta acestuia pe circuitul

de perfuzie, deschîzînd 
automat un circuit de e- 
liminare.

Pentru citostaticele cu 
inactivare rapidă, la a- 
paratul menționat am a- 
dăugat un rezervor de 20 
ml în care citostatlcul 
este menținut activ în 
soluție de polietilenglico! 
sau slab acidă șl se asi
gură o scurgere reglabilă 
a cltostaticulut, permi
tted te acest fel, menți
nerea activității sale în 
proporție de 85—90 la 
sută pe toată perioada 
perfuziei.

Aceste aparate au per
mis, de altfel, introduce
rea în clinică și a altor 
tehnici noi de tratament.

Dr. ION MOGOȘ 
cercetător

Institutul Oncologic 
București
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TERILOR : „CONDIȚIA CRE

ATORULUI" Șl „EXPERIENȚA 

DE VIAȚA — O NOȚIUNE 

PERIMATA ?" PUBLICAM 

NOI OPINII ALE UNOR 

TINERI CREATORI.

(Vezi celelalte puncte de ve

dere în numerele 6116 ți 

6120 ale ziarului nostru).

CONDIȚIA CREATORULUI
Orice stil poetic, de la cel mal clasic pînă la cel 

mai trăznit cu putință, își arogă cititorii săi. în- 
gimfarea unul poet de-a scrie pentru sine însuși nu 
există, iar cînd totuși se afirmă, este un simplu tru
caj, tumul de fildeș nefiind altceva decît o suavă 
metaforă. De aceea, chiar atunci cînd profesăm 
un anumit fel de poezie, nu avem dreptul să pu
nem sub anatemă celelalte modalități profesate de 
alțl colegi — și asta nu numai prin legea tacită a 
democrației stilurilor ci șl prin însuși spiritul de 
breaslă șl de prietenie care ne animă. Dacă ne 
animă...In fond, marea poezie românească, da la Miorița 
încoace, s-a eșalonat istoric, spontan șl firesc pe 
luminoasa dragoste de om, de țară și de omenire. 
Sînt, firește, șl excepții întru totul reprobabile, și 
încă scrise cu talent, dar tocmai prin sîmburele 
lor reacționar, aoeste exemple ies din domeniul 
marii literaturi și se sting consumate In propria 
lor răutate.

Asemenea exemple antiumaniste poezia noastră 
contemporană nu cunoaște, oricît de pestrițe ar 
fl unele zone ale el, așa zis experimentale. Uni
tatea frontului nostru poetic întru destinele pa
triei nu este o ambiție, ci o realitate. Scriitorii 
noștri au dovedit un total atașament față de poli
tica Partidului Comunist Român și a guvernului 
țării. Noțiunea de scriitor angajat este mult mai 
complexă și ea depășește tonul declarativ al fos
telor arte poetice. Osmoza spirituală dintre poet și 
secol se face printr-o filozofie a istoriei subtilă, ar
borescentă, de ținută, în cazul nostru, estetică. De 
aceea, orice poezie frumoasă, care mobilizează sau 
reconfortează, dovedește sau sugerează, spune clar 
de tot sau intelectual incifrat un adevăr propriu 
cugetului sau simțirii noastre, este o poezie ade
vărată și necesară. Aici intră șl experimentul fo
lositor, cîtă vreme el caută game noi de exprima
re. Așa stînd lucrurile, delimitările se fac între 
talent și nontalent, între poezie și nonpoezie, între 
sinceritate și impostură, între cultură și quasl- 
analfabetism. Aici trebuie căutate valorile și ra
cilele poeziei noastre contemporane. Asta, în ge
nere. în detaliu lucrurile, cred eu, ar sta cam așa :

Asistăm la panorama unei poezii diverse pe care, 
ordonînd-o, o putem împărți după diverse criterii, 
inclusiv acel al generațiilor. Și există, trebuie sa 
recunoaștem, o dialectică a generațiilor, care însă 
nu se neagă între ele, nu se dezic fundamental, 
cu toate că unele tendințe de parvenire și rică se
IH-*' observi.Dacă privim poezia la rafturile din librării, pe 
parcursul unui singur an, constatăm retipărirea u- 
nor creații lirice dintre cele două războaie ale poe
ților astăzi vîrstnicl. Pentru suflul înnoitor al poe
ziei tinerilor, unele din aceste cărți de mal demult 
ar putea părea desuete, dar ele își au cititorii lor, 
formați într-un anumit stil, la care aderă alțl ci
titori, tineri, dar iubitori de limpezime șl de at
mosferă romantică.

Pe de altă parte, apar cărțile generației de mij
loc, din care fac șl eu parte, o generație care „mo- 
dernlzîndu-se în mers", așa cum se modernizează 
orice poet serios, își păstrează totuși stilul. Tris
tețea e că o seamă de critici literari ocolesc în
tr-un slalom elegant șl dezinvolt aceasta poezie 
care, bănuiesc eu, îșl are șl ea cititorii ei și încă 
nu puțini.

Poeții de frunte al generațiilor tinere și-au cîș- 
tlgat un mare număr de cititori tocmai prin dezba
terea lirică a unor probleme sociale de prim ordin. 
Nichîta Stănescu, s-a spus, scrie o poezie gno

Admitem cu toții că publi
cul are o structură diversă. 
O operă de artă este privită, 
inevitabil, diferit în diversele 
nivele ale acestuia, nivele 
care se interpătrund mereu, 
care au o fluctuație calitativă 
continuă (mi se pare greșit 
punctul de vedere care pri
vește categoriile publicului ca 
pe niște cantități fixe, hără
zite unei trepte sau alta, fără 
posibilitatea îmbogățirii și 
lărgirii lor în timp, a adînci- 
rii înțelegerii printr-un con
tact mai strîns și mai înde
lungat cu opera). Registru] 
acestor nivele este foarte larg. 
El poate cuprinde într-o sfe
ră foarte generoasă și pe o- 
mul care vine în contact pen
tru prima dată cu o pictură, 
să zicem, de la care va aștep
ta o reproducere cît de cît fi
delă a realității, și pe acel care 
știe să înțeleagă nu numai gîn- 
direa artistului, ideea, senti
mentul dominant al lucrării, ci 
și modul în care acestea își 
găsesc un veșmînt artistic feri
cit. Această condiție specifică 
a publicului nu cred că poa
te justifica neîncrederea uno
ra față de puterea lui de re
ceptare. In fața repetatelor 
exemple de neînțelegere, de 
opoziție a publicului (subînțe
les, a unei mase foarte largi) 
în fața operei, a noutății ar
tistice, mărturisesc că mă o- 
presc mereu cu rezerve. Pen
tru că niciodată nu se con
tinuă aceste exemple „clasi
ce" cu completarea tot atît 
de adevărată, că opoziția în 
fața unui lucru profund nou 
nu e, Ia urma urmelor, chiar 
atît de nefirească, evident, cînd 
nu are efecte nocive asupra 
artei, că opoziția la nou s-a 
ivit și în multe capete in
struite a căror menire ar fi 
fost, dimpotrivă, să ușureze 
drumul acesteia către mase, 
că, în definitiv, după o can
titate de timp sau alta, va
loarea s-a impus definitiv. 
Ceea ce vreau să subliniez 
aici este că mai mult decît 
„istoria" pătrunderii noului, a 
valorii într-un public larg 
(interesantă poate mai mult 
pentru un cercetător), mă pre
ocupă, în primul rînd, din

seologică la ales nivel artistic, el dezbate totodată 
acute probleme de etică, toate în tiparele unor 
inovații estetice. Zbaterea Ideilor, luciditatea de 
aritmetică lirică a poeziei lui Marin Sorescu, dra
matismul voit apăsat al poeziei lui Ion Gheorghe 
sau armonia cosmică, de muzică a sferelor a poe
ziei lui Cezar Baltag — vocea de stentor al poeziei 
lui Adrian Păunescu ca să dăm numai cîteva 
exemple, au înlesnit curențil dintre operă și citi
tor, dintre librărie șl bibliotecă. Și, să nu uităm : 
în plină tendință novatoare, N. Stănescu se în
dreaptă spre poemul de înțelepciune populară al 
lui Dimitrie Cantemir, Cezar Baltag decantează 
temele lui Ispirescu, Ion Gheorghe pipăie modern 
miturile ancenstrale, Ion Alexandru se ridică 
înalt din aceleași mituri anteice. Adrian Păunescu 
reface legende istorice, Iar Marin Sorescu readuce

ALEXANDRU ANDRIȚOIl

maeia
POEflE-
MASSA

în decor modem pe Eminescu sau Shakespeare. 
Fuziunea cu tradiția merge, așadar, pe canale 
multiple. Indiferent de stilurile mai directe sau mai 
alambicate, un Pituț, un Mircea Ivănescu, Adi Cu- 
sin, Grigurcu, Anca, un — vom vedea noi I — Con
stantin Știrbu, ca să nu cităm decît strict întîm- 
plător cîteva talente care se impun îșl au, la su- 
pramodestul lor tiraj editorial, admiratorii lor, 
cercul lor de cititori care va crește în funcție de 
evoluția poeților.

Ajuns aici, nu am vrut altceva decît să arăt, ală
turi de diversitatea stilurilor — diversitatea citi
torilor. Lucru perfect simetric — să zicem — cu 
poezia dintre cele două războaie. Unii erau citi
torii lui Ion Barbu, alții al lui Mihal Beniuc — șl 
cîteodată aceiași cititori al ambilor. Noțiunea de

ClffSf IA

unghiul condiției creatorului, 
faptul că valoarea este asi
milată perfect, că se adaugă 
inevitabil valorilor umanită
ții, dobîndite cu atita trudă 
și dificultate în artă. Că, în 
definitiv, o operă nu-și poate 
împlini destinul decît prin 
cei cărora se adresea
ză, prin cei cărora le-a 
fost destinată. Legătura a- 
ceasta strînsă, reciprocă, 
ar trebui să ne facă să 
ne aplecăm cu mai multă 
atenție asupra publicului (deși 
teoretic o recunoaștem), cînd 
vorbim de climat spiritual și

care ei sînt strîns legați căci 
la făurirea lor contribuie zi de 
zi, și de aceea e firesc, ca 
într-o formă sau alta, într-un 
timbru care ne e specific, mai 
îngust sau mai amplu (dar, e- 
vident, nedidactic și festiv) 
să-i înfățișăm cu sinceritate, 
cu înțelegere, să răspundem la 
întreaga complexitate a solici
tărilor contemporane. în fața 
unei opere precumpănitor 
stilistice, publicul va încerca 
un interes trecător, o curiozi
tate care nu va putea satisfa
ce nevoia sa adîncă de repre
zentare, de regăsire într-o 

VIOREL MĂRGINEAN

PUBLICUL NOSTRU —
RECEPTOR $1 STIMULATOB 

AL CREAȚI) I ARTISTICE
nu numai asupra creatorului 
sau a unui grup foarte re- 
strîns de oameni, ai unei 
„elite".

Spuneam că diversele stra
turi ale publicului au o mișca
re continuă. Publicul îmi apa
re ca o prezență tot atît de 
vie ca și a creatorului. Ca a 
unui organism viu, într-o con
tinuă devenire, care reacțio
nează la cele mai diverse si
tuații. El este un partener de 
discuție care așteaptă întot
deauna ceva de la noi, nu ori
ce, ceva de valoare, care să 
ne reprezinte și să-l reprezin
te, și-n exigența Iui să știm să 
deslușim în primul rînd, cu lu
ciditate și exactitate, semnul 
stimei ce ne-o poartă. Oame
nii cărora ne adresăm trăiesc 
în anume condiții date, în 
condițiile unor realități pe ca
re le cunoaștem cu toții, de

imagine specifică, esențială. 
Avem datoria prin condiția 
noastră de creatori să răspun
dem acestei necesități. Aș vrea 
să remarc, ajuns în acest 
punct, că această necesitate 
înțeleasă într-un sens foarte 
general față de realitate, e 
vie, că publicul nostru de as
tăzi a făcut, oricît de sceptici 
ar fi unii, salturi imense față 
de perioada interbelică, de 
pildă, că optica sa s-a îmbo
gățit, s-a nuanțat, el fiind ca
pabil să „guste" și un peisaj 
industrial și o scenă rustică, 
ori o compoziție metaforică, și 
să respingă acele tablouri cu 
țigănci, naturi moarte cu pe
pene, produse la scară indus
trială, pe care Francisc Sira- 
to le numea „invazia străzii 
Lipscanilor în artă". Datoria 
nu trebuie înțeleasă numai ca 
un act de satisfacere a unei

GHEORGHE ȘUCIU ARTISTUL - UN
MARTOR CARE JUDECĂ

Prin experiență de viață în
țeleg,' în ultima instanță, înțe
lepciunea pe care ți-a oferit-o 
sau ai extras-o din trăirea pur 
și simplu a vieții. A vieții în 
toate ale ei, malestoase sau 
meschine, norocite sau nenoro
cite, trecute ori viitoare. A me
mora bine, spuneam cu un alt 
prilej, înseamnă a intui bine. 
Omul, spre deosebire de stră
moșul lui animalul, nu trăiește 
în primul rînd sub soare, ci In
tre oameni. Deci omul nu lu
crează singur. De un timp în
coace, vreau să zic de cînd s-a 
născut omul, s-a născut și ex
periența umană. Omul nu mai 
are Ia dispoziție, pentru a-șl 
atinge «copurile, numai viața 

masă de cititori nu a fost și nici nu este un ceva 
uniform. Nici măcar Eminescu nu e gustat șl În
țeles de către toți cititorii dar mi-te poeții mo
derni atît de mozaicat diferiți. Legătura cu masele 
trebuie azi înțeleasă la pulsul estetic al anului 
1969, adică prin totalitatea cărților de poezie ra
portată la totalitatea cititorilor. Asta în sensul fe
ricit al cuvîntului.

Există desigur și poezie proastă. Clară ca apa de 
ploaie sau obscură (nu alambicată I) prin prostia, 
nontalentul, noncultura și impostura celor care o 
confecționează. Ea însă ține de periferia poeziei 
contemporane și, prin afacerismul ei financiar 
poate fi numită mahalaua liricii de azi. Cltlnd-o, 
cititorul nu va înțelege nimic întrucît nici poetul 
nu a înțeles mal mult, scriind-o. în revistele noas
tre ea este dată spre „recenzare" altor speculanți 
ai nimicului, care, pe o pagină și jumătate (dacti
lografiată la două rinduri) ridică prostia la patrat. 
Spectacolul e de circ și ne amuză. Aici nu e vor
ba de un Dimov sau Ivănceanu, poeți talentați. 
Aici e vorba de speculanți al liricii, de bur
sa neagră a scrisului. De vină este și fondul 
editorial care nu a pus încă un criteriu ferm în 
colecția „Luceafărul", dar — mal cu seamă — a 
criticii literare care nu rostește deschis verdictul 
nonvalorii, ci îl ocolește speriată cum clinele ari
ciul. Nu I încă nu sînt tăiate din rădăcină cărțile 
proaste înainte de apariție și nici tăiate din tulpi
nă cele apărute. Așa numitul mimetism poate uimi 
pe un poet talentat la începuturile lui, dar el este 
debarasabil. Respectivul poet, cult prin definiție, 
se găsește repede pe sine. Falsul mimetism, în 
fond maimuțărie curată, îl ține însă în mreje 
pînă la moarte pe poetul nedotat, semidoct, occi
dental în genul modei vestimentare, — Incapabil 
de discernere dar capabil de a-șl juca la ruletă 
„geniul" neînțeles. Cînd critica tace, excrocherla 
cîștigă paradis. Criticii consideră încă sub demnita
tea lor preocuparea de cărți moarte și îșl arogă 
dreptul analizei numai și numai a cărților de va
loare certă care însă își au destinul lor, cu sau 
fără întărire critică.

Nici revistele noastre (Inclusiv Familia de care 
mă simt vinovat) nu au o politică limpede în pro
movarea poeziei viabile. Un oarecare procent de 
Înșelare există mereu, — l-a avut șl Lovinescu. 
Dar sitele trebuiesc să cearnă mereu, cu atenție 
mărită. Ori, la noi un elev sau un student care 
încearcă marea cu degetul șl-o constată tulbure, 
este numai decît tipărit și onorat cu bani. Optica 
lui asupra poeziei devine deci lejeră, un fel de 
dolce far nlente. Nu așa înțelegem noi însă în
curajarea tinerelor talente.

In privința ținutei ideologice șl civice a poeților 
noștri contemporani : cred că tot ce are mai bun 
poezia noastră de azi, în toate stilurile șl de toate 
generațiile, stă sub steag și este legat de destinul 
patriei și al umanității. Văd însă un gol îngrijoră
tor în ținuta etică a unor poeți neînzestrați, care in
tră în poezie pe scara din dos sub ochii de-o pa
pală clemență ai criticii literare.

Politica noastră comunistă de încurajare a nou
lui, de încurajare a generațiilor tinere trebuie vă
zută în mod activ și nu pasiv, în mod educativ 
șl nu tolerant. în proverbiala noastră dragoste față 
de om avem datoria discernerii valorilor, a înlă
turării viciilor, a loialității — dacă nu într-un dog
matic tablou mendelevian măcar prin legile bu
nului simț care ne caracterizează.

conștiințe artistice ci șl ca un 
act de condiționare a creației 
propriu-zise. Este datoria față 
de forța regeneratoare care îți 
oferă premisele, impulsurile 
viitoarei evoluții. Cred în for
ța stimulativă a publicului, 
acea forță de care sîntem 
conștienți nemărturisit în fie
care clipă a creației, căreia îi 
oferim tot ceea ce avem mai 
de preț. Este o ipocrizie adîn
că ignorarea recunoașterii u- 
nanime, căci fiecare artist, 
chiar și cel care abia a trecut 
pragul școlilor de artă, aspira 
în secret sau declarat Ia stima 
colectivității largi din care fa
ce parte și, desigur, nu există 
o satisfacție mai mare decît 

integrarea în acest mod tn 
conștiința unui popor. Spun 
toate aceste lucruri în preajma 
primei mele expoziții persona
le cînd sînt silit să-mi revăd 
cu ochi critic tot ceea ce am 
creat, mai bine-zis cu mii de 
ochi, cînd caut să mă obiecti
vez, să mă îndepărtez de tot 
ceea ce ar părea nesemnifi
cativ, neimportant. Această 
expoziție, pe care o aștept, 
ia naștere și din controlul 
critic, din reținerea pe care o 
am față de acest imens par
tener, deocamdată imaginar, 
atent la acest dialog mut din 
care voi avea întotdeauna de 
cîștigat. Mă interesează ceea 
ce se petrece în jurul meu și 
ca artist mi-am pus adesea 
întrebări privind un aspect 
sau altul al creației, al rapor
tului acesteia cu publicul. O 
categorie de creatori, un anu

Iul, marginile el meschine, ci și 
ceva care a rămas din viața 
altora, de dinaintea lui și din 
timpul lui. Abia cînd omul a 
învățat să-și transmită și 
să preia experiența, a de
venit om întrutotul. Nu 
i-a rămas decît să născo
cească Instrumentele de trans
misie, cum și instrumentele de 
preluare. Aceste instrumente 
le-a perfecționat mereu, dar 
asta ne interesează aici mai 
puțin. O revoluție, indiferent 
în ce domeniu, înlătură, distru
ge chiar bună parte din dome
niul respectiv pentru a pune 
în loc altceva, însă ceva se 
preia totdeauna, ceva care ne 
face unitari, peste timp, pe noi 

mit gen de „novatori" care 
cred cu tărie în enunțul ar
tei lor — a căror tărie, mărtu
risesc, tulbură uneori pu
țin — renunță la recunoașterea 
publicului, mulțumindu-se cu 
un cerc infim de „înițiați", de 
„rafinați". M-am gîndit dese
ori de ce în intensitatea aproa
pe neomenească a încordării 
lor spirituale în numele unei 
valori absolute eliberată de 
orice tangență reală, nu re
nunță la a mai expune, de ce 
simt nevoia unui auditoriu to
tuși, fie și într-o modalitate 
redusă, caricată. M-am între
bat, de asemenea, de ce pentru 
acest gen de artiști posibilita
tea afluenței de public, a re
cunoașterii spontane îi poate 
„fura", îi poate „încălzi" pen
tru o clipă, uitînd să se mai 
întrebe ce pregătire au acești 
oameni, cine sînt, ce legătură 
au cu arta și, mai ales, cu for
mula lor „aparte". Se discută 
tot mai des pe plan mondial 
de o rezervă a publicului pe 
care nici cele mai puternice 
șocuri de formulă artistică 
nu-1 mai pot antrena ca în 
trecut în focul disputelor, a 
acceptării pînă la adulare, sau 
al respingerii fanatice. Avem 
un public sensibil, înclinat na
tiv receptării, recunoașterii 
frumosului (prin aceasta nu 
vreau să afirm că procesul in
strucției sale este un dezide
rat atins, perfect încheiat, ci 
unul în devenire, în creștere 
alături de expresia artistică, că 
el nu trebuie să facă un efort 
în egală măsură de intens, 
prin instruire, către noi, către 
tot ceea ce propune inevita
bil arta cu noutate). Dar nu a- 
vem dreptul să pierdem acest 
public prin speculații fantasti
ce și absurde ale spiritului, 
să-l obosim și să-l îmbătrînim 
înainte de vreme, atît timp 
cît o infinitate de valori, de 
înțelesuri ale societății noas
tre contemporane își așteaptă 
încă tiparele artei, consacrarea 
în simbol. Cred că a renunța 
la public, a te lipsi de forța 
lui regeneratoare înseamnă a 
abdica voit de la condiția ar
tei însăși. A artei care-si îm
plinește destinul în egală mă
sură prin el și prin creator.

cei de astăzi cu omul acela 
vechi care a descoperit roata. 
E drept, roata noastră se învîr- 
te cu altă viteză, e din alte 
materiale, dar asta nu înseam
nă decît că ei a intuit bine cre- 
înd-o, iar noi am memorat bine 
perfecționînd-o.

Omenirea, individ și individ, 
epocă și epocă, a creat un de
pozit, a creat cultura, suma ce
lor mai de preț experiențe per
sonale, suma înțelepciunii ome
nești. Doar simplul fapt de a 
citi și scrie ne leagă de acest 
depozit de cultură și legîn- 
du-ne determină în noi anumi
te opțiuni, anumite făgașurl în 
care să ne exersăm forțele, ex
periența de viață, înțelepciu
nea cîtă o avem în raport cu 
acest depozit enorm. Afilierea 
la cultură se poate face însă în 
moduri deosebite, pe căi șl din 
unghiuri felurite. în ce ne pri
vește, noi venim să ne pătrun
dem de cultură și dacă se poate 
să-l adăugăm ceva de pe pos
tamentul unei poziții materia- 
llst-lstorice, văzînd cultura ca 
pe un cîștig de preț pe care 
procesualitatea lumii l-a dobîn- 
dit, capabil deci de noi îmbo
gățiri, perfectibil. Declarînd 
aceasta înseamnă că experiența 
noastră cu toate implicațiile ei 
am și pus-o deja în slujba cul
turii. Așa fiind, personal sorții 
izbînzii pot să nu ne surîdă, 
dar cultura, prin această neiz- 
bîndă individuală, a cîștigat 
pentru că i s-a oferit prilejui 
să evite o înfundătură. Numai 
după ce s-a prăbușit cineva în 
mit sau în legendă pentru că a 
vrut să zboare cu aripi de cea
ră sau de șindrilă, numai după 
aceste eșecuri, a devenit mai 
aproape de împlinire posibili
tatea zborului.

Dar pentru că tema anchetei, 
la care am fost șl eu Invitat 
să-mi spun părerea, e mai 
strînsă, mai precisă, referln- 
du-se numai la experiența de 
viață a artistului, la rolul ei 
în elaborarea unei opere de artă, 
doresc să spun ceea ce gîndesc 
aproape de această chestiune. 
Faptul e de mult cunoscut că 
una se spune de obicei de căt
re artist în teorie șl altceva, 
mai mult și mai complex, se 
poate citi în opera lui. De pil
dă, se știe că nici un program 
estetic elaborat vreodată nu a 
fost respectat, cînd a fost vor
ba de opere, întocmai șl în 
multe cazuri aici găsim și cau
za viabilității operelor, în da
una programelor care au rămas 
simple fapte de istoriografie. In 
timpul cît își creează opera, cel 
puțin jumătate din preceptele 
și ideile pe care artistul ar 
vrea să le încorporeze în ea 
sînt uitate, sau în corpul ope
rei devin altceva. Se vede că 
opera, creația e într-un anume 
fel suverană. Dacă Tolstoi ar 
fi reușit (nici geniilor nu le re
ușește totul !) să Încorporeze 
exact, și numai atît, nimic mai 
mult din ceea ce filozofic «e 
numește „tolstoism", apoi nu 
numai că nu l-am fl citit astăzi 
dar el nu ar fi fost mai mult 
decît un călugăr straniu. Opera, 
vreau să zic, își ucide uneori 
artistul sau numai îl îngenun
chează, $1 aproape toate opere
le care au reușit să facă așa 
ceva cu autorii lor sînt opere 
mari. între blocul de marmoră 
și artist, vorbesc bineînțeles și 
metaforic, e o dușmănie cum
plită, artistul vede în el o fe
cioară adormită, blocul de 
marmoră crede a ascunde într- 
însul un zeu nebun. în final, 
după ce așchiile marmorei au 
sărit sub loviturile de daltă, nu 
se ajunge Ia un compromis, la 
un zeu cu sînl rotunzi șl mici, 
cl pur șl simplu la o operă, la 
un gînditor, de exemplu. Mar
mora se închină prima, apoi e 
nevoit să se închine și artistul 
propriei lui creații. Cînd ope
rele sînt într-adevăr mari, ar
tiștii care le-au creat sînt primii 
care se uimesc de ele pentru 
că sînt primii care nu le pot

EUGEN SIMION

IN EIJMEA ClliWAȘTERII, CARE 
TREBUIE SĂ DUCĂ IĂ VALORI

Noțiunea pe care o puneți 
în discuție e foarte ambiguă. 
Prin experiență se pot înțe
lege o mie de lucruri șl nici 
unul sigur. Să ne scoatem, 
deci, termenul din limbajul 
comun (unde fiecare individ 
are o experiență a lui și-și 
fundamentează, totdeauna, 
argumentele pe ceea ce știe, 
pe ceea ce a văzut și a trăit 
nemijlocit) și să vedem im
plicațiile Iui în literatură. 
Dar și aici observăm o plu
ralitate de sensuri. Sînt mul
te școli literare și filozofice 
care pornesc de la ideea de 
experiență, sub toate formele 
ei: filozofică (cunoașterea ra
țională, deci) trăire, confesi
une etc. Camil Petrescu dă 
termenului profunzimea și 
acuitatea pe care le știm. 
Nimic, crede el. nu se poate 
face In artă fără cunoaștere, 
autenticitate, sinceritate, cu 
un cuvînt fără experiență. 
Ea se opune, sub acest as
pect, ficțiunii, invenției, noți
uni estetice mai vechi, in 
care, de altfel, artistul mo
dern nu mai crede. Trăiriștii 
înțeleg, prin experiență, tot 
cunoaștere, cunoașterea insă 
prin faptă, aventură, iar a- 
ventura supremă e moartea. 
Ultima revelație e, deci, a- 
eeea pe care o procură actul 
neantizării. Experiența e, se 

explica în articulațiile lor in
terioare. Cînd se întîmplă așa 
ceva cu un artist, acesta trăiește 
nu numai o supremă experien
ță artistică, ci și o supremă ex
periență de viață. De altfel, cînd 
ne referim la artist, cine are cu
rajul să facă delimitări între 
acestea două ?

îmi place să amintesc aici că 
artistul e, și el, un om ca toți 
oamenii. Umblă, mănîncă, bea, 
se îmbracă. în același timp, 
însă, artistul e și un martor. 
Cezare Beccaria, în celebrul lui 
tratat Despre Infracțiuni șl pe
depse, scrie Ia capitolul despre 
martori, martorii unei infrac
țiuni, oricare ar fi ea, oriunde 
și oricînd petrecută : „Orice 
om cu judecată, adică orice om 
care are o anumită legătură în 
ideile sale și ale cărui senzații 
sînt conforme cu acelea ale al
tor oameni, poate să fie mar
tor". Pornind de la aceste cuvinte 
și eonsiderînd, prin parafrazare, 
pe artist un martor, unul însă 
care și judecă, în felul lui, în 
timp ce-și depune mărturia, 
cred că îmi este mai ușor să 
mă explic.

Artistul trebuie deci să rațio
neze conform semenilor săi, 
asta pentru a-1 putea înțelege 
pe ei și a se înțelege pe sine, 
percepțiile lui trebuie să fie 
asemănătoare cu ale lor, altfel 
între ei și el nu există posibili
tatea unui limbaj comun. Artis
tul trebuie să vadă exact ce se 
întîmplă în jurul lui și în el, 
altfel nu e în putință de a de
pune mărturia Iul. Trebuie să 
trăiască, în linii mari sau doar 
într-un fel sau altul experiența 
de viață a semenilor săi. în 
experiența mare a societății în 
care trăiește artistul e nevoit 
să se implice, de fapt el e im
plicat prin însuși faptul că s-a 
născut și trăiește. Că vrea sau 
nu vrea, că știe sau nu știe, 
orice individ e implicat în an
samblul mare al societății lui. 
Artistul însă, declarîndu-se 
artist, se implică șl a doua oară, 
conștient, silit de meseria lui, 
pentru că el și-a luat angaja
mentul de a fi martor șl a da 
o judecată. EI, în depline facul
tăți mintale. începe să umble 
după „probe", el caută și vede 
idei, el se dedublează sau își 
creează un alter ego pentru a - 
se înțelege mal adînc și mal 
obiectiv pe sine însuși ca om. 
într-o bună zl. el știe că e des
tul să ounoască și un singur 
om. pînă la capăt însă, pentru 
a da o idee despre oameni in 
general ; el știe că semenul lui 
e fratele lui. într-o zi. artistul 
face, sau e nevoit să facă, o se
lecție a domeniilor în care se 
implică cu precădere, a desco
peri, altfel spus, lucrurile cele 
mai esențiale despre care să 
depună mărturie și asupra că
rora să dea o judecată. Măr
turia artistului nu constă însă 
în probe, în documente stam
pilate, în tabele, în fotocopii, 
în dări de seamă. în steno
grame, în redări. Cel in
culpat sau apărat de el nu 
poate fi adus în carne și 
oase în fața noastră. Pe Vitoria 
Lipan nu a văzut-o nimeni așa 
cum ne vedem noi ca oameni 
între noi și totuși nu greșim 
spunînd că pe ea au văzut-o 
și oamenii de acum cinci sute 
de ani, deci chiar înainte ca 
ea să fie creată, și cu atît mai 
mult o vor vedea oamenii de 
astăzi șl de mîine. Celor de 
acum cinci sute de ani li se 
părea, e drept, mal mult o ve
denie. Unde-s deci probele 
martorului acesta cel puțin cu
rios ? Probe, probe pe care să 
le cîntăreștl cu balanța, nu are. 
înseamnă de aici că mărturia 
lui nu-i constituită din probe 
indubitabile și deci nici jude
cata lui nu-i ridicată pe teme
iuri. Oare înseamnă cu adevă
rat asta 1 Și da și nu. Sau am 
zice, mal firesc, ajutați de în
demnul unui filozof, ba da. adi
că am afirma negînd și am 
nega afirmînd. Căci, oare, pen

înțelege de aici, o formă a 
tragicului și prin trăirea ei 
minoră, directă, cu toate ce
lulele spiritului in stare de 
veghe misterul lumii ni se 
poate revela. Iată un înțeles 
al noțiunii discutate departe 
de concepția noastră.

Sînt însă și excepții mal a- 
propiate de înțelegerea și ac
ceptarea noastră. Experiența 
rămine, desigur, o aventură 
in lumea cunoașterii, dar 
fără înțelesul spiritualist de 
mai înainte. Ea trebuie să 
ducă Ia valori, să se realizeze 
in ceva și chiar și atunci cînd 
e ratată, cînd eșecul încoro
nează acțiunile unui individ, 
eșecul poate fi convertit în- 
tr-o valoare etică sau inte
lectuală. O posibilitate ratată. 
Rămin, deci, altele... în lite
ratură experiența individua
lă e, inutil a mai spune, ho
tărâtoare. în orice operă tră
iește un destin, ea pornește de 
la o experiență, dar nu în în
țelesul restrictiv cu care cir
culă cuvîntul. Nu e neapărat 
obligatoriu ca prozatorul să 
fl trăit nemijlocit scenele pe 
care Ie descrie. Ar fl și im
posibil. Ar trebui să moară 
și să învieze o dată cu per
sonajele sale. Și. faptul, din 
nefericire, nil e posibil. E vor
ba de altceva : de cîteva date 
esențiale de viată pe care 

tru a depune mărturie desprd 
durere șl sînge e nevoie ca 
artistul să-și amputeze un braț, 
ci îi poate fl îndeajuns că, înțe- 
pîn.du-se la deget a văzut o sin
gură picătură, mare, rotundă 
caldă de sînge ? Artistul, ca ar
tist. nu-1 obligat să depună 
singur jertfe pentru a se con
vinge de cutare lucru, jertfa o 
depune doar cînd e chemat de 
țara lui sau de ideea lui în 
calitate de cetățean (citi nu au 
murit pe cîmpul de luptă sau 
cu ștreangul de gît ?...). Putem 
astfel încheia că mărturia artis
tului nu-i, precum cea a avo
catului, una de fapte neapărat, 
de probe materiale, cl întîi si 
întîi, una de semnificații. O bio
grafie spectaculoasă, bintuită de 
traumatisme. încoronată de 
lauri nu-i neapărat și o premi- 
ză a unei bune opere de artă. 
Poate fi, insă ! Cum spunea 
acad. M. Beniuc, în cadrul aces
tei anchete, „între viața perso
nală a unora dintre cei mal 
mari artiști și între spusele 
lor în opere, bate la ochi dis
crepanta". într-adevăr, Dante 
nu a fost în infern, nici Goethe 
nu l-a văzut personal pe Me- 
fisto. Așa fiind, putem spune 
că mărturiile lui Dante și ale 
lui Goethe sînt false ? Nu. Ele 
sînt, o repet, mărturii,, de 
semnificații. Pentru toată lu
mea e clar că a semnifica e 
mai greu decît a proba. „L-am 
văzut pc x, la ora y, trecînd pe 
strada z“ e o probă, l-am vă
zut cu ochii mei, insul a trecut 
într-adevăr, am și o fotografie 
a faptului. Dar ce semnifică, 
ce înseamnă că el a trecut pe 
acolo la ora aceea ? Cîți oa
meni din lumea aceasta, care 
numără acum neste trei mili
arde, i-au urmărit, în gînd, 
trecerea, și cu ce sentimente ? 
A semnifica ceva nu înseamnă 
numai a depune o mărturie 
despre acel ceva cl implicit 
presupune analiza șl judecata, 
în acest context de raționamen
te și continuînd să parafrazez 
cuvintele lui Beccaria, cred că 
as putea numi artistul ca un om 
care prin Intermediul unei 
opere pe care o creează singur 
depune o mărturie de semnifi
cații.

în semnificație sînt conținute 
atît mărturia, cit șt judecata. 
Cum mărturia, așa cum am vă
zut, nu-i în primul rînd o pro
bă materială, nici judecata nu-i 
în primul rînd o lege. Judecata 
artistului e un sens. Un sens 
care duce, alături de altele. Ia 
mai. buna cunoaștere a lumii șl 
a individului, la o organizare 
mal bună a lumii exterioare și 
a celei lăuntrice.

pîlnea cea de 
care-i dă dal- 
veghează sona

tine aprinsă, în 
i al nopții, lampa, 
noastră ca artiști

De unde ridică el aceste sem
nificații și pentru uzul cui 
devine întrebarea cea mai u- 
șoară: din lume, din viață, din 
sine, din omenire, pentru lume, 
pentru viață, pentru sine, pen
tru omenire.

Artistul cinstit, cum sînt totl 
artiștii mari, e interesat să de
pună această mărturie despre 
semenul lui și acestuia să-i slu
jească în primul rînd. semenul 
care îi dă 
toate zilele, 
ta, care-i 
nul sau îi 
ceasul tîrziu 
Experiența i 
nu-i numai ce singuri am învă
țat deducînd din confruntările 
vieții noastre, ci și ceea ce am 
asimilat pînă Ia Identitate din 
experiențele altora. Legile artei 
șl ale vieții de artist trebuie 
să le scoatem din capodopere șl 
din viețile oamenilor ce-și 
exprimă plenar epoca. Nu 
din opera mediocră și din 
viața mulțumitoare a cuiva na 
luăm pildele, făcînd așa ne ra
tăm șansele. Numai cine încear
că, și e ajutat să încerce, as
censiunea celui mai înalt pisc 
are și șansele de a ajunge în 
vîrf. Cine dorește să urce dea
luri poate în cel mai bun caz 
să-și 
'chiar 
și se 
strige, 
tlpăt 
acel tipăt un altul va atinge șl 
vîrful...

Vreau să spun, în încheiere, 
că experiența de viață a artis
tului se măsoară în opere. Cînd 
lipsește opera, mă interesează 
mai mult experiența de viată 
a muncitorului, a țăranului, de
cît a artistului fără operă sau 
cu operă mediocră. Rulmentul 
muncitorului sau pîinea țăranu
lui sînt realități în fața cărora 
mă închin si de care mă las 
călăuzit.

atingă scopul. Celălalt, 
dacă nu a ajuns în vîrf 
prăvale are dreptul să 
în cădere, un tulburător 
de biruință. înflorat de
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scriitorul le cunoaște, de a- 
titudinile existențiale pe care 
le așează la temelia ficțiuni
lor sale.

Consider că experiența în 
literatură e un proces în doi 
timpi ; actul trăit sau imagi
nat cu sinceritate, bazat, cum 
spuneam, pe date existenția
le fundamentale și, al doilea 
moment, meditația asupra 
Iui, ridicarea, adică, a expe
rienței individuale Ia simbol 
Și Ia viziune. Sub această 
din urmă ipostază experiența 
devine, să întrebuințăm o 
formulă ignobilă, fapt de artă.

Există o experiență colec
tivă. istorică. în valori mate
riale și spirituale. O experi
ență ireductibilă, reprezenta
tiva pentru un popor și, deci, 
o cultură în ansamblul ei. Cu 
alti termeni, această expe
riență milenară, transmisă de 
la o generație la alta, miti- 
zată. reluată cu o altă optică 
(si o nouă... experiență) se 
numește tradiție, spirituali
tate unică, istorie. Opera li
terară se înscrie, vrea sau nu 
autorul. în cadrele acestea o- 
biective și aderă, fatal, la 
un sistem de valori. E pragul 
de sus. cerul cei mai înalt 
al experienței.
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PE ADRESA SCEPTICILOR
Unii sceptici consideră antre

narea femeilor în toate domenii
le de activitate mai degrabă un 
derivat generos al umanismului 
socialist decît o cerință obiec
tivă a societății. Acești sceptici, 
care desigur mai există — căci, 
cum spunea Marx, chiar în fața 
celui mai evident fenomen de 
progres unii râm in tributari pre
judecăților — uită sau ignară că 
societatea socialistă nu e insti
tuție de binefacere. Statul nos
tim are efectiv nevoie de energia 
și iscusința femeilor apte de a 
lucra — iar proporția lor atinge 
90 la sută, însumînd 47 procente 
din totalul forței de muncă an
gajate în economia națională ; 
după cum are stringentă nevoie 
de aportul inteligenței eficiente 
a celor 735 000 inginere, specia
liste, tehnioiene, ca și de talen
tul și priceperea celor peste 
200 000 femei încadrate în in
stituțiile de învățămînt, cultură, 
artă.

Neîncrezătorilor în multllate. 
raia vocație creatoare a femeii 
li s-a răspuns prompt prin dova
da destoiniciei. Dovada, nu s-ar 
fi putut aduce, firește, dacă fete
le și femeile n-ar fi fost eman
cipate de socialism și integrate 
cu încredere în viața complexă 
a țării ; și astfel stind lucruri
le, ele și-au înscris capacitatea 
integrală în ansamblul forțelor 
creatoare ale societății noastre.

Aceste adevăruri sînt de mult 
știute și ele sînt subliniate me
reu prin forța unor noi și reve
latoare exemplificări. Dar cum 
un microcosmos structurat fie 
și profesional strict pe sexe nu 
există, pentru a proba aceste 
adevăruri am ales ca loc de in
vestigare o unitate industrială 
cu mare predominanță feminină 
— Uzina de Medicamente. Bucu
rești.

ACEASTA UZINA CU TOTUL 
ȘI CU TOTUL ALBĂ s-a 
ridicat de curînd în Du- 
dești-Cioplea. Pe locul unde 
doar acum cîțiva ani se întindea 
un necuprins maidan — altădată 
suburbie bucureșteană, acum pă
dure de blocuri — a înflorit o 
uriașă floare albă dlntr-un mă
nunchi nou. industria farmace
utică, aproape necunoscută altă
dată în țară. Uzina, modernă pe 
afară, e ultramodernă și... albă 
pe dinăuntru : sînt albe halele, 
pardoseala desăvîrșit curată, 
mașinile, ferestrele cit pereții, 
cele 1800 halate ale celor care 
fabrică aici anual 2375 miliarde 
tablete de medicamente și 117 
milioane fiole. Dintre aceste 1800 
halate, 1440 îmbracă exclusiv 
siluete feminine — inginere, in
ginere chimiste, farmaciste, me
dici, biologi, chimiste, maestre, 
tehniciene, operatoare chimiste 
de șase domenii, mașiniste, am- 
ba'atoare. Pentru că în cele trei 
secții ale Uzinei de medicamen
te, București — Tableta, Fiola 
și Sinteze organice — elementul 
feminin funcționează in propor
ție de 80 la sută. In această mo
dernă uzină utilarea tehnică re- 
alizindu-se la nivelul tehnicii su
perioare mondiale, efectivul 
uman preponderent feminin a 
știut să-și racordeze calificarea 
la exigențele tehnicii noi. și 
încă „din mers". Iar strădaniile 
continuă : uzina, al cărui perso
nal e calificat în proporție de 
90 la sută, numără totuși 250 de 
oameni înscriși la cursurile de 
calificare la locul de muncă și 
de specializare unde se studiază 
(primele 6-10 luni, celelalte 3 
luni) noțiuni de chimie, fizică, 
matematică, tehnologie. Citeva 
zeci de fete învață la liceul 
seral, 
pentru examenul de admite, 
re al

altele se pregătesc
liceului industrial, iar 

în toamna trecută 60 foste 
muncitoare, operatoare, chimis
te, tehnicieni au dat și au pro
movat examenul de admitere la 
facultate.

INTR-O UZINA CU ASEME
NEA SUPERIORITATE NUME
RICĂ feminină, directorul e... 
director (ing. Aurel Groapă), iar 
inginerii șefi, de asemenea, băr
bați. Aici se opresc însă func
țiile de conducere masculine ; în 
rest — șefe de secție, tehnoloa. 
ge de uzină și secție, inginere 
chimiste sau farmaciste, șefe de 
tură, șefa serviciului de cerce
tări. Scepticilor in privința 
capacității creatoare feminine 
le-ar mai rămîne puține motive 
de neîncredere în fața realizări
lor celor două sectoare de cerce
tare din uzină : conducătoarea 
sectorului de condiționarea me
dicamentelor, de pildă, inginera 
Aurora Mosang. Inovatoare și 
inventatoare, a obținut un pro
dus nou — calciul gluconic în 
tablete — și a inventat împre
ună cu un colectiv un nou dispo
zitiv industrial, uscătorul ver
tical, folosit astăzi cu rezultate 
admirabile 
nu numai 
muncă de 
farmacista 
tehnologul . 
autoarea multor inovații și co- 
participantă la realizarea unei 
interesante și utile invenții : 
comprimarea directă a tablete
lor. Dealtminteri, Institutul de 
țercetări chimico-farmaceutice. 
care întregește în acest dome
niu multiplele valențe creatoa
re feminine, numără multe ino
vații (Florlca Mihăiescu, reali
zatoarea unei formule noi a vi
taminei Bl) sau invenții (farma
cista Viorica Florea, 4 la număr^ 
aplicate cu succes de colegele 
lor din Uzina de medicamente. 
COMPETENTA, AMBIȚIA, SE
RIOZITATEA FEMININĂ nu 
arată însă aici nicidecum în
cruntată, arțăgoasă sau măcar 
crispată, Munoitoarele tinere, 
fetele, sînt calme și zîmbitoare 
în timp ce lucrează atent, mi
nuțios. rapid ; iar specialistele 
le dirijează competent și cu exi
gentă, dar tot calm și cu to
tală solicitudine. Funcționează 
aici, la U.M.B. o deplină solida
ritate între oameni, adevărată, 
nu de vorbă, ci de faptă. Far
macistele Elvira Mihăiescu sau 
Victoria Aldea, care lucrează la 
Tableta cam de 18 ani, știu nu 
numai să urmărească producția 
ci si evoluția profesională, șco
lară și, în general umană, a 
fiecărei fete. Căci cadrele mai 
vechi, cu experiență, sînt în 
stare nu numai să impulsioneze 
dar să și educe, formînd vred
nice urmașe. In asemenea cli
mat. specialiste tinere ca de 
pildă inginera Adela Ionescu sau 
farmacista Alexandrina Teodo- 
rescu. acum lectore la școlile de 
calificare și specializare. sînt 
totdeauna aproape de fete, de 
tinerele muncitore, de la studiu 
pînă Ia acțiunile oraganizației 
U.T.C. ; da fapt nu aproape, nici 
alături, ci împreună.

Coeziunea aceasta între toate

în producție. Dar 
cerecetătoarele fac 
creație științifică : 

Elvira Mihăiescu : 
șef al Tabletei, este
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ce lucrează după amiază, în ace
lași număr, ou aceleași obliga
ții profesionale. Rezultate per
manente : depășirea planului în 
„Schimbul tineretului" cu peste 
1000 flacoane de medicamente 
zilnic, plus superioritatea cali
tății. Particularități obiective sl 
subiective ale „Schimbului tine
retului" : calificare, perfectă or
ganizare. dorință de autodepă- 
șire, chiar înclinație către per
formanță, plus interes științific, 
adică cunoașterea produsului 
fabricat și a efectelor lui, la 
cursurile de specializare studi- 
indu-se cu mare interes farma- 
codinamia.

„Schimbul tineretului" func
ționează de asemenea în frun-

/

Am pus aceeași întrebare 
toate secțiile, și am primit 
răspuns întregul repertoriu 
nematografic, aproape tot reper
toriul teatrelor bucureștene, u- 
neori al Operei; ba, chiar data 
și locul unor recitaluri de poe
zie.

— Alte preferințe ?
— Acum patinajul. La vară, 

volei, handbal. Avem terenurile 
noastre. (Erika Fleischer, ope
ratoare la Sinteze).

Fetele de la U.M.B. sînt cam
pioane la volei în sectorul IV, 
și o mulțime dintre ele sînt ama
toare de sport, dar nu în sală, 
ci în aer liber.

VOCAȚIA
CREATOARE A FEMEII

tinerele de la Uzina de medica
mente este pregnantă mai ales 
la „SCHIMBUL TINERETULUI 
DE LA TABLETA". Componen
ța : 160 fete de 18—25 ani.
Timpul de lucru : numai
dimineața, foarte multe din
tre ele fiind eleve de liceu 
la cursurile serale. (E o tradiție 
a acestei fabrici de a crea abso
lut toate condițiile celor ce în
vață). Șefa de tură : farmacista 
utecistă, Alexandrina Teodores- 
cu. Controlor C T C : secreta
ra organizației U.T.C. a „Schim
bului tineretului". Elena Vasile. 
Obiectivul schimbului: întrece
rea ou componentele schimbului

tea întrecerii la secțiile Fiola și 
Sinteze organice — pretutindeni 
cu o veche și pînă acum o ne
întreruptă tradiție de rezultate 
superioare obținute într-un ca
dru de optimism lucrativ, de stu
diu (aici lucrează toți cei ce în
vață) șl, bineînțeles, de voie bu
nă.

CARE E ULTIMUL SPECTA
COL PE CARE L-AȚI VĂZUT ?

—„Columna", „Eecket“, „Meș
terul Manole", „Liliacul"...

— Ultimul, vreau să știu I
— De ce ultimul 7 Mergem 

mereu Si de multe ori împre
ună. (Steliana Anghel, ambala- 
toare la Tableta)

în 
ca 
ci-

— Deci, iarna întrerupeți ori
ce îndeletnicire sportivă ?

— Facem excursii. Am fost în 
decembrie la Predeal și vrem 
să mai mergem, (Mariana Ilie, 
operatoare chimlstă, Fiola)

Folosirea inteligentă a timpu
lui liber este, incontestabil, o 
marcă a civilizației. Și spre ma
rea noastră satisfacție am aflat 
acest adevăr concretizat în pre
ocuparea permanentă a organi
zației comuniste de tineret.

— Cine procură biletele 
spectacole ?

— U.T.C.-ul (toți tinerii).
— Pe lîngă tineri, mergem 

noi cel mai vîrstnici la specta-

Ia
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cole. El educ o mulțime de bi
lete. (farmacista V. Ogradă)

SECRETARUL COMITETU
LUI U.T.C. AL UZINEI, Viorel 
Teodorescu, dă cifra exactă : 
numai în ultima lună a difuzat 
cam 250 bilete de teatru și a- 
proape 500 bilete ia cinemato
graf. Căci, în această uzină, iu
bitorii — recte iubitoarele 
— de cultură numărîndu-se 
în proporție de masă. In 
plus, inițiativa sportivă apar
ține tot tineretului care și-a 
construit singur, prin muncă vo
luntară, terenurile de sport; au 
participat la campionate — vo
lei, handbal, popice, au organi
zat excursii în vară (o scurtă că
lătorie în Bulgaria), mal multe 
plimbări în țară, toamna, iar 
acum iarna pregătesc altele.

La Uzina de medicamente sînt 
320 uteciști dintre care 230 fete. 
Secretarul comitetului este, to
tuși, băiat; dar acesta nu e 
de natură să supere nici chiar 
pe cea mai vanitoasă fată. Vio
rel Teodorescu e un autentic en
tuziast și mai ales un destoinic 
organizator. I-am văzut planul 
de activitate pe acest an : obiec
tivele lui sînt îndrăznețe, mer- 
gînd totodată la esență și vă
dind o perfectă cunoaștere a 
tinerilor, a nivelului lor de pre
gătire, a preocupărilor și 
preferințelor, fie că e vorba 
de fete, fie de băieți. Poate în
să că predominanța feminină nu 
se manifestă în obiectivele co
mitetului U.T.C. și prin predo
minanța acțiunilor specifice, de 
utilitate și eficiență pentru su
tele de fete, care fiind toarte 
tinere — majoritatea au circa 
18-20 ani — se află nu numai 
la începutul carierei, dar, în ge
neral, al vieții lor sociale. In tot 
cazul, perseverența muncii de 
fond a comitetului U.T.C. de 
aici este multilaterală și urmă
rește. spre lauda sa. dezvoltarea 
complexă a tinerilor din aceas
tă modernă uzină : educația poli
tică. patriotică, rezultatele profe
sionale, școlare, utilizarea fruc
tuoasă a fiecărei ore libere. 
Obiectivele de exigență, propu
se, corespund posibilităților 
complexe ale tineretului acestui 
colectiv aflat în plin și multila
teral efort de autodepășire.

VIORICA TANASESCU

Fata aceasta alină dureri: muncitoare la Uzina de medicamente, București, Steliana Angnei, din „Schimoui tineretului*, secția 
„Tableta* Foto : O. PLEU AN
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NOI EDIFICII PEN
TRU STUDENȚI
(Urmare din pag. I)

o suprafață utilă de 13 700CU ,
m.p., dat în folosință la începutul 
actualului an universitar, în ca
drul etapei I a extinderii localu
lui Academiei de studii economi
ce, urmează să i se adauge aceea 
a „centrului de calcul și ciberne
tică economică", prin punerea în 
funcțiune a unei suprafețe de 
4 800 m.p., în cadrul etapei a Ii-a 
a extinderii. De asemenea, puse 
parțial în folosință în 1968, a- 
nul acesta vor fi gata în întregi
me extinderile de la localul In
stitutului de arhitectură „Ion 
Mincu". Noile corpuri de clădiri, 
destinate atelierelor de pro
iectare pentru studenți, cu
prind cabinete de cercetare 
și studiu pentru cadrele di
dactice, săli de expoziții, de 
curs, de judecată a proiecte
lor. Extinderea institutului, ceru
tă de sporirea gradului de com
plexitate a învățămîntului de ar
hitectură în țara noastră, va per
mite creșterea numărului studen
ților și îmbunătățirea condițiilor 
de pregătire.

Tot pentru acest an se preco
nizează terminarea lucrărilor și 
darea în folosință a noii săli de 
repetiții și cor de la Conservato
rul „Ciprian Porumbescu". Se va 
lucra intens și pentru reconstrui
rea aripei centrale a localului U- 
niversității din București, distrusă 
în timpul războiului, darea ei în 
uz fiind prevăzută pentru anul 
1970.

— Va intra anul acesta în 
funcțiune și noul local destinat 
Institutului pedagogic 
Suceava P

— Planurile noastre și 
constructorilor prevăd acest

Parcul Arinilor ; ea aduce totoda
tă o linie nouă, mai deosebită, în 
arhitectura noastră contempora
nă.

— Ce spații de învățămînt 
sînt în construcție în celelalte 
orașe universitare P

— In 1969, va fi pusă în fo
losință și extinderea Institutului 
pedagogic din Baia Mare — săli 
de cursuri, bibliotecă, depozit de 
cărți. Urmează să fie terminate 
construcțiile laboratoarelor de 
chimie la Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj. De asemenea, 
se are în vedere începerea lucră
rilor de construcție a Facultății 
do mecanică din Brașov și la 
baza didactică din Munții Paring 
a Institutului de cultură fizică, 
precum și alte amenajări de spa
ții de învățămînt.

— Cite dintre căminele 
noului complex social studen
țesc al Clujului, început anul 
trecut în strada Observatoru
lui, îi vor putea găzdui pe stu- 
denți în 1969 P Ce alte cămi
ne vor fi construite anul 
cesta în țară P

din

ah 
.

cru. Este unul dintre obiectivei# 
importante ale anului în curs. 
Noua clădire, în suprafață utilă 
de peste 5 000 m.p. soluționează 
adecvat cerințele specifice proce
sului de pregătire a viitorilor pro
fesori, fiind proiectată astfel îneît 
să se integreze în ambianța na
turală din imediata vecinătate —

— Vor fi date în folosință trei 
cămine cu o capacitate de aproa
pe 1 400 de locuri, din cele 7 cît 
va avea în final al doilea „orășel 
studențesc" clujean (care va mai 
reuni o cantină pentru deservirea 
a 3 000 de studenți, complexe co
merciale, tin dispensar etc.). în 
întreaga țară, planul pe 1969 pre
vede construirea și punerea în 
folosință de cămine studențești cu 
peste 5 200 de locuri. Astfel se 
prevede terminarea ansamblului 
studențesc din Bd. Tudor Vladi- 
mirescu-Iași, unde vor fi gata 
încă trei cămine, cu o capacita
te de 1 200 de locuri. Alte cămi
ne se construiesc la Craiova (800 
de locuri), București (două cămi
ne, cu peste 800 de locuri, în 
complexul Institutului agronomic) 
și la Baia Mare (200 de locuri). 
Se are în vedere construirea de 
cămine noi și în Timișoara.

Combinatul chimic din Tg. 
Mureș. Instalația de acid 

azotio

ACȚIUNI ALE

ORGANIZAȚIILOR U.T.C. co-

din 
iu

(Urmare din pag. 1)

cîntecului șl poeziei patriotice 
lâ Tg. Bujor și în municipiul 
Tecuci, la Pechea și la Cudalbi, 
precum și săptămînl ale cînte
cului, dansului și portului popu
lar. In cadrul a numeroase că
mine culturale, cluburi, din ini
țiativa organizațiilor U.T.C., ti
nerii prezintă montaje literar- 
muzicale, organizează expoziții 
de cusături și artizanat, reali
zate în cercurile pe aptitudini 
de pe lîngă comitetele comunale 
U.T.C. etc. în agenda preocu
părilor organizațiilor U.T.C., un 
spațiu larg le revine acțiunilor 
de muncă voluntar-patriotică. 
Se desfășoară, aproape în fie
care organizație, acțiuni de în
treținere a străzilor, de colec
tare a metalelor vechi și altele.

— ȘI la cluburile, casele 
cultură, căminele culturale 
pe cuprinsul județului SATU 
MARE, organizațiile U.T.C. — 
ne comunică corespondentul 
nostru Vasile Moineagu — Ini
țiază interesante acțiuni dedi
cate alegerilor de la 2 martie.

In comunele Supur, Santău, 
Tiream, peste 3 000 de tineri au 
participat la întîlniri în care 11 
s-a vorbit despre trecutul, pre
zentul și viitorul acestor loca
lități, despre perspectivele de 
dezvoltare ale județului. Preve
derile Constituției Republicii 
Socialiste România, drepturile 
și îndatoririle ce revin tinerel 
generații au făcut obiectul mai 
multor expuneri audiate de ti
nerii din Sanlslău, Pișcolt, Că- 
uaș și Orașul Nou, precum și 
al programelor artistice prezen
tate de formațiile culturale din

de 
da

municipiul Satu Mare, Cărei, Li
vada, Beltiug șl alte numeroase 
localități.

Organizațiile orășenești U.T.C. 
din Cărei și Tășnad, care și-au 
propus să colecteze 7 și respec
tiv 5 tone metale vechi, au și 
predat primele tone din această 
cantitate întreprinderii de 
lectare a metalelor.

— „Organizațiile U.T.C. 
județul CONSTANȚA — ne
formează corespondentul nostru 
Mlrcea Tacclu — și-au înscris în 
preocupările lor în cadrul cam
paniei electorale, desfășurarea 
unor multiple activități educa
tive adresate tinerilor. In co
munele Ostrov, Mihail Kogăini- 
ceanu, in Liceul nr. 4 din 
CONSTANȚA, au avut loc, zi
lele acestea. întîlniri ale tine
rilor care vor vota pentru pri
ma oară, cu candidați, cu 
membri ai Consiliului județean 
al Frontului Unității Socialiste, 
în cadrul acelorași acțiuni edu
cative, la Palatul sparturilor 
din Constanta s-a desfășurat 
recent concursul fulger intitu
lat : „Ce obiective social-cultu- 
rale ale municipiului nostru, 
construite în ultimii patru ani, 
ne sînt cunoscute ?“,
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SATIRĂ • UMOR • SATIRĂ • UMOR • SATIRĂ • UMOR

O fabulă de AUREL BARANGA

■

VASILE BĂRAN

LEGENDĂ

A-

Desene de
M1HU VULCMESCU

Zise „l"-ul către „A"
— „Ești grobiană, draga mea. 
Eu sînt simplu și sînt suplu
De cerneală nu mă umplu. 
Ori de mînă, ori de tipar 
Am o linie".
— „N-ai habar I"
îi răspunse atunci Zet 
Spune-mi ce ai deveni 
Dacă numai tu ai fi 
în întregul alfabet"

LEGITIMAȚIE

Și a put punctul pe „I"
(Fiindcă nu uita, colega :
Nimeni nu e Alpha, nimeni nu-i Omega 
Cine vrea și o
MORALA
Să o caute la școală I

Post scriptum Ia 0 poveste eu line de NICOLAE MINEI

a

Fugind din grădina zoolo
gică, Maimuțoiul luă tram
vaiul spre tropice. La ,,Tu
rist" făcu o haltă cu gindul 
să fumeze o țigară și să.-șl 
mai mingile barba și perciu
nii și să bea și un coniac. Șl 
bău zece coniacuri șl stătu 
acolo pină la ora Închiderii 
împreună cu alți maimuțoi șl

I-am Intllnlt la tribunal :
— Numele dumitale ?
— Adam.
— Șl-al dumitale T
— Eva.
Povestea-1 cunoscută:

dam se plimba prin cafene
lele ralului. Bunul său tată 
li dădea de toate. într-o ca
fenea a cunoscut-o pe Eva. 
Avea o fustă cit o frunză și 
sorbea cltro cu un pai. Pes-■■ aiKIBKIIIBB

o maimuță care se purta du
pă modă, cu poșeta pe ge
nunchii goi să nu 1 se vadă 
călciile.

Plecind mai departe urcă 
In tramvai să ia bilet șl În
cepu să fluiere nepăsător 
fiindcă era sigur că, aflind 
cine este, controlorul 11 va 
lăsa In pace : doar era vorba 
de un strămoș al omului.

te-o săptămînă erau căsăto
riți. Curînd Insă Eva s-a plic
tisit. O atrăgea nn altul, 
înalt și subțire, cu ochi de 
șarpe frumos. Șl s-a ascuns 
cu el printre limit.

— Și acum ce faceți T
— Divorțăm.
— Tatăl ce spune T
— Cum, n-ați aflat T s-au 

mirat ei. Ne-a Izgonit.
BBBBBBBBBBB ■ ■ ■■bbibbbbb

o-

Pentru Zîna Pădurii, ziua 
fusese deosebit de încărcată : 
dimineața slobozise un urs 
prins în capcană, vindeeîndu-i 
rana pricinuită de colții de 
fier care i se înfipseseră în 
came și oferindu-i, drept pre
miu de consolare, o scorbură 
plină de miere ; la chindie, 
condusese pînă acasă un bă
iețaș zburdalnic care se rătă
cise în codru dăruindu-i un 
con de brad prefăcut în dita
mai giuvaerul de aur...

Acum Zîna Pădurii se
dihnea pe un buștean nodu
ros, ascultînd cum cresc firele 
de iarbă și cum urcă spre 
frunze seva copacilor. Deoda
tă liniștea din jur fu tulbura
tă de un zgomot de pași și, 
prin întunericul care începea 
să se îndesească, Zîna desluși 
chipul unui flăcău înalt și 
zvelt, cu părul căzîndu-i în 
neorînduială peste fruntea 
lată și ochii mari. Era tăietorul 

de lemne pe care îl cunoștea 
de mult din vedere, deși nu 
schimbase niciodată vreo vor
bă cu dînsul. înăbușindu-șl 
un oftat, Zîna întinse mina 
spre bagheta magică : ziua ei 
de lucru nu se terminase.

— Bună seara, spuse încet 
flăcăul.

— Bună să-ți fie inima ! 
răspunse Zîna și, pentru că 
era tîrziu și i se făcuse cam 
somn, trecu direct la subiect: 
Care ți-e necazul ?

Tăietorul de lemne își mută 
toporișca din mîna dreaptă 
cea stîngă și tăcu.

— Hai, feciorașule, nu 
sfii, îl îndemnă ea.

— Vezi că... eu... adică, 
drept vorbind... Ei, fir-ar 
fie, tare mi-e greu !

— Spune, spune I îl încura- 
jă Zîna. Te știu băiat de trea
bă și sînt gata să-ți îndepli
nesc orice dorință. Doar un 
semn să fac din baghetă și...

BBBBBBBBBBB

— Ce baghetă ? Pentru un 
of ca al meu, bagheta asta 
nu-i de nici un folos.

— Și care e, mă rog, oful 
tău ?

— Tu 1 zise repede flăcăul, 
de parcă s-ar fi temut să nu 
i se poticnească iar vorba în 
gură. Te iubesc, Zînă a Pă
durii 1 Te iubesc, înțelegi ?

Zîna înțelegea. înțelegea 
că, fire delicată, tăietorul de 
lemne simțise nevoia unei in
troduceri sentimentale, îna
inte de a-și formula dorința 
pe care putea să i-o satisfacă 
bagheta magică.

— Bine, mă iubești, zîmbi 
ea. Și acum spune : ce vrei ?

— Cum ce vreau ? se miră 
ei. Pe tine te vreau I Să-mi 
fii nevastă...

— Exagerezi, dragul meu, 
grăi blind Zîna. Nu-i nevoie 
să împingi lucrurile chiar atît 
de departe. Ți-am spus de la

început că bagheta mea 
stă la dispoziție și...

— Dar dă-o naibii de 
ghetă I explodă flăcăul.

lti

ba- 
Nu 

de ea m-am îndrăgostit, ci de 
tine... Nu pricepi că te 
iubesc ? Ești frumoasă, ești 
bună, ești... ești... ești tu I Te 
iubesc 1

Tăcerea deveni din nou 
stăpînă asupra întunericului. 
Zîna, care nu mai vedea în 
fața ei decît umbra nelămu
rită a tăietorului de lemne, 
simțea cum inima îi bate re- 
pede-repede, mai repede chiar 
decît atunci cînd i se făcuse 
milă de băiețașul rătăcit.

— Sigur, încercă ea să 
glumească, nu-i rău de loc să 
ai o nevastă făcătoare de mi
nuni I

— A, nu, mulțumesc I Dacă 
mă însor cu tine, nădăjduiesc 
că n-o să mai umbli hai-hui 
toată ziua, în căutarea celor

ba-
oa-

Se descurcă ei 
în schimb... 

eu am nevoie
In 
de

tă-și

pe care să-i fericești cu 
gheta ta. Află, te rog, că 
menii n-au nevoie de minu
nile tale, 
singuri... 
schimb... 
tine.

Zînel tot nu-i venea 
creadă urechilor :

— Ai nevoie de mine ? De 
mine, așa... numai de mine, 
fără baghetă ?

Fără să mai spună nimic, 
tăietorul de lemne făcu un 
pas spre ea, îi trase binișor 
bagheta din mînă și o frînse 
pe genunchi, ca pe o vulgară 
rămurică de fag. Pădurea se 
înfioră. Zîna se înfiora și ea, 
mai ales că flăcăul o cuprinse 
în brațe și o sărută pe gură.

Așa află Zîna Pădurii des
pre acea minune de care nu
mai oamenii sînt în stare — 
dragostea.

B

B

■
■

In

te

la 
să

ORIZONTAL : 1)
Trombon. 2) Fluier 
altoit — Asigură o 
cromatică bogată (pl.) 
3) A face muzică — 
Ape I — în lume 1 4) 
Cîntăreți. 5) Scene...

— Nu mai su- 
Cîte una mică 

la un chef mare (pl.)
— Perinița... cu ace ! 
7) Notă falsă 1 — Ce
ramică muzicală. 8) 
Fiecare pe limba lui...
— Fata lugojană. 9) 
Dracul gol — Varia- 
țiuni pe... același nu
me (sing.) — Telefon 
(abr.). 10) Unități do 
tărie — Sol. 11) Re
fren mexican — Cîn- 
tăreț în timpul liber.

VERTICAL r 1) 
„Muzică" concretă —

BBBBBBBB

Iată (reg.). 2) Fizician 
german — Ascultate 
cu atenție în vederea 
obținerii de note bu
ne. 3) Solist la plural
— Cîntec de slavă. 
4) M-am ars 1 — în 
cheia re 1 5) Fondul 
(pe fond I) al diverse
lor motive populare
— în temă ! 6) Pe 
de - a - ndoaselea ! — 
Primele vocale — Ca 
ăsta mal rar I 7) Ne
gru — Muzicantul, de 
exemplu. 8) Mai avem 
și de-astea (apropo de 
muzică ușoară !) — 
Arca lui Noe. 9) Vioa- 
ra-ntîia — Moștenire 
(înv.). 10) Cîntă de 
dragul de a cînta. 11) 
Trei note muzicale 
pentru... predat (pl.)
— Tras cu tunul.
TOM A MICHINICI
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MANIFESTĂRI
CONSACRATE

VIZITELE MINISTRULUI AFACERILOR 
EXTERNE AL REGATULUI MAROC

ZILEI UNIRII

în cea de-a doua zi a vizitei la 
Brașov, ministrul afacerilor ex
terne al Regatului Maroc, dr. 
Ahmed Laraki și celelalte per
soane oficiale marocane, însoțit 
de Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
au fost oaspeții constructorilor 
de tractoare din localitate. Au 
fost vizitate principale sectoare 
ale acestei unități.

în cursul dimineții, oaspeții 
au mai vizitat cartiere ale. ora
șului, noua gară de călători, Bi
serica Neagră și alte monumen
te istorice din Brașov.

La amiază, primarul munici
piului, Constantin Cîrțină, a o- 
ferit un dejun în onoarea Minis
trului afacerilor externe al Re
stului Maroc, în saloanele Res

taurantului Sporturilor de la 
Poiana Brașov.

★
La 24 ianuarie, Ia Ministerul 

Afacerilor Externe au fost sem
nate acordul comercial și acor
dul de colaborare culturală în
tre Republica Socialistă Româ
nia și Regatul Marocului.

Acordurile stabilesc princi
piile dezvoltării relațiilor din
tre cele două țări în domeniile 
comerțului, culturii, științei,

învățămintului, în scopul unei 
mai bune colaborări și cunoaș
teri reciproce. Cele două acor
duri vor contribui, prin reali
zarea acțiunilor și schimburi
lor prevăzute, Ia dezvoltarea și 
diversificarea schimburilor e- 
conomice dintre România și 
Maroc, precum și Ia promova
rea unei mai bune cunoașteri 
a valorilor materiale și spiri
tuale create de popoarele celor 
două țări.

Din partea română, acordul 
de colaborare culturală a fost 
semnat de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
iar cel comercial de Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior.

Din partea marocană, cele 
două acorduri au fost semnate 
de dr. Ahmed Laraki, minis-* 
trul afacerilor externe.

★
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a ofe
rit apoi un dineu în onoarea 
ministrului afacerilor externe 
al Marocului, dr. Ahmed La
raki.

Cu prilejul împlinirii a 110 
ani de la Unirea Principatelor 
Române, în Capitală a avut loc
— sub egida Institutului de 
istorie „Nicolae Iorga", Institu
tului de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R. și Academiei de științe 
social-politice „Ștefan Gheor
ghiu", de pe lingă C.C. al P.C.R.
— o sesiune științifică jubiliară.

Au participat cercetători în 
domeniul istoriei, cadre didac
tice, studenți.

In expunerile prezentate s-a 
subliniat semnificația luptei 
maselor populare pentru elibe
rare socială și națională, locul 
unirii Moldovei cu Muntenia 
în procesul făuririi națiunii șl 
statului român, importanța aces
teia pentru dezvoltarea economi
că și social-politică a țării.

Dezbaterea

ATLETISM : Concursul republican al juniorilor mici : simbătă 
de la ora 17 și duminică de la ora 9,30, în noua sală de 
la Complexul „23 August".

HOCHEI : România (tineret) — Avtomobilist Sverdlovsk: du
minică ora 18, patinoarul artificial „23 August",

BASCHET : a doua etapă a returului campionatului masculin i 
Politehnica București — Farul Constanța ; I.C.H.F. — Uni
versitatea Timișoara ; Steaua — Politehnica Brașov, du
minică de la ora 9, sala „Dinamo".

« noastră

PROGRAM SĂPTÂMÎNAL
Pronosticul ziarului nostru 
pentru CONCURSUL nr 4 

(Etapa din M ianuarie 1969)
MERIDIAN

lui 
fost 
din

TENIS DE MASA : Campionatul național de juniori, pe echipe ; 
tncepînd de simbătă, timp de 4 zile, între orele 9—13 șl 
17—21, sala Floreasca.

I. Bologna — Interna- 
zioniale

II. Cagliari — Ata- 
lanta

III. Juventus — Samp- 
dorla
Milan — Palermo 
Pisa — Napoli 
Roma — Torino 
Varese — Fioren
tina

VIII. Verona — Laneros- 
si

IX. Catanzaro — Bres
cia

X. Genoa — Bari
XI. Lecco — Lazio
XII. Modena — Padova 

XIII. Reggina — Foggia

Cu ocazia celei de-a 21-a a- 
niversări a semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară, între 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, și ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Ungare, Janos Peter, 
a avut loc un schimb de tele
grame de felicitare.

reciprocă de burse de specializa
re, colaborare între universități 
și instituții de învățămînt supe
rior, colaborare în domeniul ci
nematografiei, schimb de cărți 
și publicații.

La 24 ianuarie a avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe 
semnarea Programului de 
Schimburi în domeniul științei, 
învățămintului și culturii între 
Republica Socialistă România și 
Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord, Pe perioada 1 
aprilie 1969 — 31 martie 1971.

Programul prevede schimburi 
de oameni de știință, cadre di
dactice, oameni de cultură și 
aiți specialiști pentru vizite de 
Studii ți documentare, oferirea

Vineri, la Consiliul Superior 
al Agriculturii s-a semnat 
protocolul cu privire la prin
cipalele domenii ale colabo
rării economice și tehnico-ști- 
ințifice în agricultură — în 
perioada 1971—1975 — între 

■ Consiliul Superior al Agricul
turii și Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare al 
R. P. Bulgaria.

Protocolul prevede schim
buri de informații din dome
niul cercetării, organizării și 
producției agricole, vizite de 
specialiști, precum și livrări 
reciproce de animale de rasă, 
semințe și material săditor vi
ticol și pomicol din cele mai 
valoroase soiuri și hibrizi.

La București, la statuia 
Mihail Kogălniceanu. a 
depusă o coroană de flori 
partea Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal. 
Jerbe de flori au simbolizat o- 
magiul pionierilor din Capitală.

Manifestări similare au avut 
loc la Iași. Ia statuile lui Ale
xandru Ioan Cuza din Piața 
Unirii și Mihail Kogălniceanu 
din Piața Universității. unde 
s-au rostit scurte cuvîntărl des
pre însemnătatea acestei ani
versări.

La Galați și la Craiova au 
fost depuse, de asemenea, co
roane de flori Ia statuia domni
torului sub sceptrul căruia s-a 
înfăptuit. în 1859. Unirea Prin
cipatelor Române.

In alte localități. Ziua Unirii 
a prilejuit sesiuni de comuni
cări științifice. simpozioane, 
conferințe, manifestări cultu
rale. care au atras un mare nu
măr de cetățeni.

Comisia pentru răspîndlrea 
cunoștințelor cultural-știintifi- 
ce. în colaborare cu filialele 
din Tg. Mureș ale societăților 
istorice și filologice, a organi
zat la Casa de cultură a sindi
catelor un simpozion științific, 
cu care prilej au fost prezen
tate comunicările : ..Unirea
Principatelor și importanta ei 
Istorică". ..Alexandru Paplu 
Ilarian si unitatea națională a 
românilor". ..Reflectarea Unirii 
în literatura vremii".

Numeroase manifestări artis
tice. simpozioane, conferințe, 
seri literare, au mai avut loc 
in peste 20 de localități din ju
dețul Harghita, la Sighișoara, 
Reghin și Luduș.

DINAMISMUL
(Urmare din pag, 1)

pot da de'"4 o Imagine canti
tativă a r steia, nepermițînd 
evîdenției. acelor fenomene 
de natură calitativă petrecute 
în economie. Odată cu aceas
tă creștere considerabilă pe 
care a înregistrat-o economia 
românească, un obiectiv de sea
mă l-a constituit și îl consti
tuie folosirea judicioasă a a- 
vutului național, stabilirea 
justă a proporțiilor între fon
dul de acumulare și cel de con
sum, îmbinarea armonioasă a 
țelurilor imediate și de pers
pectivă ale societății. „Pentru 
țara noastră, care are de re
cuperat un important de
calaj față de alte state — 
a arătat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în raportul pre
zentat la Conferința Națională 
a P.C.R. — înfăptuirea consec
ventă a unui amplu program 
de investiții, menținerea unei 
rate înalte a acumulării con
stituie un imperativ vital, de 
prim ordin".

Odată cu creșterea venitului 
național și, corespunzător, 
a părții sale destinată fondului 
de acumulare, volumul inves
tițiilor alocate de stat pentru 
dezvoltarea economiei națio
nale a înregistrat permanente 
creșteri. Astfel, dacă în pe
rioada 1961—1965, statul a fă
cut, în sfera producției mate
riale, investiții de 147 miliar
de lei, numai în primii trei ani 
ai actualului cincinal investi
țiile destinate înfăptuirii obi
ectivelor prevăzute s-au ridi
cat la aproape 160 miliarde 
lei, realizarea unui însemnat 
volum de investiții, în creștere 
de la an la an, reprezentînd 
însăși baza ritmului susținut 
de dezvoltare pe care îl înre
gistrează economia noastră.

Preocuparea perseverentă a 
partidului pentru moderniza
rea economiei naționale, ridi
carea nivelului ei tehnic, 
schimbările de natură calita
tivă ce au avut loc se reflectă 
în faptul că dezvoltarea di
namică a economiei românești 
nu este în primul rînd exten
sivă, ci, mai ales, de natură 
intensivă. Aspectul extensiv 
al dezvoltării economiei ro
mânești ar putea fi exprimat 
prin creșterea volumului fon
durilor fixe productive, care 
în anul 1967, comparativ cu 
anul 1950, era la nivelul eco
nomiei naționale de 3,29 ori 
mai mare, iar în industrie de 
4,6 ori mai mare. în ceea ce 
privește caracterul intensiv, 
acesta este definit de cel pu
țin două aspecte: pe de o 
parte, de calitatea superioară, 
de nivelul tehnic din ce în ce 
mai ridicat al utilajelor cu 
care este înzestrată economia 
națională, și, pe de altă parte, 
de folosirea cu o eficiență con
tinuu sporită a capacităților 
de producție, de punerea în 
valoare a tuturor rezervelor 
de care dispun acestea, pe ca
lea organizării științifice a 
producției și muncii. Efectul 
acestor aspecte conjugate se

exprfmă în ritmul susținut al 
creșterii productivității mun
cii. Faptul este deosebit de 
important, mai ales dacă a- 
vem în vedere că accelerarea 
procesului de apropiere de ță
rile dezvoltate din punct de 
vedere economic este condi
ționată de economisirea mun
cii sociale și a resurselor natu
rale, de obținerea unei părți 
cît mai mari din sporul pro
ducției industriale tocmai pe 
calea creșterii productivității 
muncii sociale.

★

al 
ri
al 
în 
de

Rezultatul concret al dez
voltării economice intensive 
se vădește prin aceea că, în 
perioada 1951—1967, pe ansam
blul industriei, ritmul mediu 
de creștere a productivității 
muncii pe un salariat a fost 
de 8,6 la sută, România depă
șind din acest punct de ve
dere țări cu vechi tradiții in
dustriale și largi posibilități 
tehnice, ca Anglia și Franța 
(de circa 3,5 ori și, respectiv, 
de 2 ori).

Semnificativ este faptul că 
ritmul creșterii productivității 
muncii sociale s-a accentuat 
în ultimii ani ca rezultat 
acumulărilor obținute în 
dicarea nivelului tehnic 
producției și, concomitent, 
asigurarea forței de muncă
calificare superioară, necesară 
mînuirii tehnicii noi, în anii 
1966 — 1967 productivitatea 
muncii înregistrînd o creștere 
anuală de 8,9 la sută — ci
fră reprezentînd unele dintre 
cele mai rapide ritmuri pe ca
re le-am realizat în acest do
meniu. A devenit astfel posi
bil ca circa 70 la sută din spo
rul producției industriale să 
se obțină pe această cale.

Sporirea eficienței cheltuirii 
de muncă vie și materializată 
este exprimată sintetic și de 
creșterea venitului național, 
care a înregistrat, de aseme
nea, o dinamică susținută, rit
mul său mediu anual situîn- 
du-se în jurul cifrei de circa 
8 la sută. Rezultat al dezvol
tării economice, sporirea ve
nitului național reprezintă, în 
același timp, baza asigurării 
în continuare a dinamismului 
economic deoarece numai pe 
această cale se creează condi
țiile pentru ca de Ia un an la 
altul sumele destinate econo
miei să crească, deci și ca di
mensiunile dezvoltării să fie 
mai mari. In același timp, nu
mai pe creșterea venitului na
țional se poate întemeia spori
rea veniturilor populației, ri
dicarea continuă a nivelului 
său de viață. Ca rezultat al 
dezvoltării dinamice a econo
miei și, respectiv, al creșterii 
venitului național, a fost po
sibil ca în anul 1967 fondul 
de consum pe un locuitor să 
fie de 2,5 ori mai mare decît 
în 1950, iar numai în decursul 
unui singur an, în 1968, veni
turile populației să crească cu 
aproape 10 miliarde Iei față 
de 1967.

In actuala etapă de dezvol
tare a țării noastre, un factor 
stimulativ care acționează în 
direcția accentuării dinamis
mului economic îl constituie 
preocuparea susținută, care se 
manifestă în toate verigile e- 
conomiel naționale, pentru or
ganizarea științifică a produc
ției și a muncii și pentru per
fecționarea conducerii plani
ficate a economiei.

începută în cursul anului 
1967, acțiunea de organizare a 
producției și a muncii a pola
rizat inteligența, priceperea și 
entuziasmul a zeci de mii de 
oameni ai muncii. In peste 
1 200 de unități din toate ra
murile industriale, muncitorii, 
cadrele de conducere, specia
liștii au strpus unor numeroa
se analize diferite laturi ale 
activității economice, aducînd 
soluții valoroase.

Pe aceeași linie, a creării con
dițiilor necesare pentru stimu
larea continuă a dezvoltării e- 
conomiei naționale și a sporirii 
eficienței ei, dar cu o impor
tanță considerabil mai mare, 
se înscrie ansamblul de mă
suri privind perfecționarea 
conducerii și planificării eco
nomiei naționale, găsirea unor 
forme economice de conduce
re a economiei cate să îmbine 
optim dezvoltarea pe baza 
planului central cu un cadru 
mai larg de manifestare a ini
țiativei și răspunderii unități
lor productive, stabilirea unei 
legături mai directe între pro
ducție și necesitățile societă
ții. Astfel, programul vast pe 
care l-a elaborat Congresul al 
IX-lea al partidului pentru 
perfecționarea conducerii și 
planificării economiei națio
nale, program pe care Con
ferința Națională din decem
brie 1967 l-a detaliat și adîncit, 
reprezintă o contribuție esen
țială la stimularea dezvoltă
rii economice pe calea sporirii 
eficienței activității fiecărei 
unități productive și, ca o re
zultantă, a întregii economii 
naționale.

Dar, alături de toate acestea, 0 
și în primul rînd, un nesecat 
izvor al dinamismului dezvol- 
tării României rezidă în însuși 0 
poporul nostru, în munca sa 
plină de abnegație, în ener- _ 
gia creatoare și în spiritul de V 
inițiativă cu care oamenii 
muncii, strîns uniți în jurul — 
partidului, muncesc pentru de- W 
săvîrșirea construcției socia
liste, pentru ridicarea țării pe Q 
cele mai înalte trepte ale civi
lizației și bunăstării. Chemă- 
rile entuziaste la întrecere 9 
lansate de numeroase colec
tive, spiritul de emulație pe 
care acestea l-au declanșat în 0 
rîndurile celor mablargi mase 
de oameni ai muncii, vor face _ 
ca sarcinile anului 1969, anul W 
hotărîtor al cincinalului, să fie 
îndeplinite în mod exemplar, — 
iar anul 1969 să se înscrie ca W 
o nouă confirmare practică a 
caracterului dinamic al eco- » 
nomiei românești, ca o afirma- " 
re tot mai puternică a țării 
noastre în concertul mondial a 

al națiunilor, "
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de joc

„SITUAȚIA REPREZENTATIVEI MASCULINE DE HANDBAL

Pledoarie pentru
coordonatorul

Opiniile lui Olimpiu No- 
dea, unul din „creierii" „e- 
chipel de aur" a handbalu
lui românesc, actualul antre
nor al formației clubului 
„Steaua", campioană republi
cană și deținătoare a C.C.E. 
— împărtășite în cadrul unul 
interviu — aduc noi și sub
stanțiale elemente la „dosa
rul" dezbaterii despre si
tuația echipei reprezenta
tive de handbal.

— Cred că
noștri — a început Olimpiu 
Nodea — ar trebui să aibă 
conștiința'că sînt încă la o 
valoare medie, nici pe depar
te suficientă pentru a-ți pro
pune să fii cel mal bun din 
lume. Acasă e mai ușor să 
obții rezultate bune. Conclu
dente sînt, pentru valoarea 
unei echipe cu aspirații la 
titlul mondial, performanțele 
pe care le obține în afara 
propriului teren — și acestea 
nu se dobîndesc decît de e- 
chipeie care posedă jucători 
cu o mare clasă, cu o teh
nică desăvirșită. Jucători! 
noștri, după părerea mea, nu 
excelează 13 acest capitol.

— N-ați vrea să treceți de 
la general Ia concret ?

— Jucătorii noștri cunosc 
și stăpînesc puține procedee 
tehnice. Unii dintre ei au o 
slabă tehnică... Pînă și Gruia, 
care se consideră „Alfa șl 

,. _ . —. Omega" (infatuarea și su-
(Agerpres) țp praaprecierea i-au jucat nu 

odată feste) ratează mult 
datorită aruncărilor incorec- 

flb te (de fapt Gruia stăpînește 
un singur procedeu — arun
carea prin săritură). Nu mai 

• vorbesc de Guneș, Chicid,
Licu, de toți ceilalți. Asta, 

— cînd de fapt toți componen- 
ții unei reprezentative ar 
trebui să fie „oameni de
goi". Or, așa cum bine s-a A putut vedea, el așteaptă, a- 
mină finalizarea acțiunii, 
pînă se Ivește (?!) șansa să 

• tragă din săritură. Dacă ad
versarul joacă avansat, 
menea ocazii nu se pot 

• Atunci jucătorii noștri 
mai șt|u ce să facă. Nu 
vorbesc că într-un joc,__

• fășurat într-un ritm mai ra
pid, muiți dintre jucătorii 
noștri nu au altă preocu
pare decît aceea de prinde- 

• re_a mingii, întrucît — dato
rită tehnici! rudimentare — 
nu-și permit realizarea unei 

• idei, unei scheme tactice, în 
raport cu solicitarea adver
sarului. In fond jocul dc atac 
— circulația mingii, mișca- V rea în teren — îl faci ca 
să-ți determini adversarul să 
greșească și tu să profiți. 

A Or, dacă tu, jucător, te pre- 
w ocupi numai de minge, rămîi 

cu ochii pironiți la ea, te 
a scoți singur din joc...

— Ce propuneți pentru re
medierea acestor carențe ?

A — Cred că e necesară încă 
o mare perioadă pentru pre
gătirea tehnică a jucătorilor 
care să se facă in principal 0 Ia cluburi. Component!! Io
tului, antrenorii lor trebuie 
să împlinească grabnic acest 

O deziderat. Avem jucători cu 
o tehnică bună : Gata, Mol- 
dovan, Samungl și chiar Go
ran. Dar nu-l suficient. Ei — 
și nu numai el — trebuie să 

V muncească foarte mult. E 
necesară o perioadă de pre- 

V gătire în care accentul să 
fie pus pe lucrul cu mingea. 

* Noi, antrenorii de cluburi, 
trebuie să facem mai multe 
antrenamente individualizate 
în cadrul cărora să se in
siste pe învățarea de noi 
procedee în funcție de cali
tățile native ale jucătorilor.

handbaiiștii

ase- 
ivi.
nu 

mal 
des-

La lot să nu mal fie nevoie 
decît de stilizarea lor in ra
port cu cerințele tactice ale 
jocului echipei, pentru omo
genizarea, sincronizarea șl 
axarea jocului pe idei tactice 
precise.

— Vorbeați de calități na
tive : dispun handbaliștii 
noștri de asemenea calități ?

— Indiscutabil, tinerii noș
tri sînt înzestrați 
practicarea acestui 
temperament, viteză 
tie, vigoare fizică, 
buie să uităm că șl 
de handbal stilul nu 
ceva decît exprimarea poten
țialului temperamental și de 
gîndire și că la secretul unei 
reușite concurează și modul 
cum se face adaptarea aces
tor calități, acestor atribute, 
la sistemul de pregătire al 
echipei.

— O concluzie pentru ju
cători sau pentru antre- 

• nori ?
— Pentru ambele catego

rii dar mai ales pentru ju
cător. EI trebuie să fie, în 
primul rînd, conștient de 
propria răspundere în efor
tul de a deveni o persona
litate, un jucător cu un stil 
propriu, capabil să se trans
pună șl să intuiască diferite 
situații, să-și analizeze sin
gur jocul, greșelile și să des
copere cauzele acestora, so
luțiile de corectare.

— Nu cereți un program 
prea „spartan" de pregătire 
din partea jucătorilor ?

— Nu, jucătorul oare vrea 
să atingă marea perfor
manță TREBUIE să se sa
crifice. Dacă jucătorii gene
rației mele acceptau de bună 
voie să abdice de la „plăce
rile vieții" — normale sau a- 
proape normale pentru ne
sportivi — actualii jucători 
consimt foarte gren la ase
menea renunfare. Viata ne
sportivă ii aduce in starea 
de a na mai face față an
trenamentelor, de a Ie fl

pentru 
sport: 

de reac- 
Nu tre- 
in jocul 
este alt-

șonalitate, șl nici influență 
corespunzătoare asupra celor
lalți. Din echipa actuală nu-1 
văd pe nici unul coordonator 
de jdc — un coordonator 
ideal, bineînțeles. Propun de 
aceea, ca Oțclea să mal fie 
menținut în națională pînă 
cind se formează, în preaj
ma Iui, un coordonator de 
joc cel puțin la nivelul 
„coordonatorilor clasici" pe 
care i-a produs handbalul 
nostru.

Ne vorbește
OLIMPIU NODEA
— maestru emerit 

al sportului —

(Urmare din pag. I)

10, Recaș, U.M.T., I.R.A. — 13, 
întreprinderea textilă Lugoj, 
Sînnicolaul Mare, comunele 
Foeini, Stamora ■— Moravița, 
Făget — a unor cercuri de tu
rism, a căror inițiativă ne-a fă
cut să înțelegem, în urma vizi
tei ulterioare, că și-a cîștigat ro
lul determinant în orientarea și 
desfășurarea activității turistice 

aceste organizații. Toi 
sfirșitul anului trecut

din 
la __ ,___ __  _
s-a inițiat și continuă cursul 
de ‘
nicipiul Timișoara, la care par
ticipă 85 de tineri pasionați. 
Peste cîteva zile urmează a se 
deschide un curs similar și în 
Lugoj.

Trăgînd linie și socotind, se 
sesizează ușor că activitatea co
misiei a fost orientată, în prin
cipal, asupra cîtorva direcții ma
jore : antrenarea tinerilor la 
excursii (evidențiind aspectul e- 
ducativ al acțiunii), grija pen
tru formarea și specializarea ca
drelor, îndrumarea cercurilor de 
turism, realizarea unei propa
gande corespunzătoare. Ne o- 
prim numai asupra a două as
pecte. Unul, și deocamdată cel

ghizi organizat în mu-

I
I
I
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• După cum s-a mai anunțat, 
federația franceză de handbal va 
organiza între 5 și 9 martie, un 
turneu internațional masculin, 
ale cărui jocuri vor avea Ioc în 
mai multe orașe. La acest tur
neu a fost invitată să participe 
și echipa României. In cursul 
zilei de ieri, forul francez a al
cătuit programul de desfășurare 
a jocurilor : 5 martie la Caen : 
Cehoslovacia — R. F. a Germa
niei, România — Spania ; 6 mar
tie la Evreux : Cehoslovacia — 
Spania, Franța •— România;
7 martie Ia Paris (sala Couber
tin) : R. F. a Germaniei — Spa
nia, Franța — Cehoslovacia;
8 martie Ia Paris : România — 
R. F. a Germaniei, Franța — 
Spania ; 9 martie la Orleans : 
Franța — R. F. a Germaniei și 
Cehoslovacia — România.

• A luat sfîrșit cea de-a 38-a 
ediție a competiției internațio
nale automobilistice „Raliul 
Monte Carlo", la care au parti
cipat 196 de concurenți. Victo
ria a revenit echipajului suedez 
alcătuit din Waaldegaard — 
Helmer pe o mașină „Porsche", 
Pe locurile următoare s-au cla
sat echipajele 
tier — Jacob 
Merramond.

franceze Vina- 
și Larrousse — •

• Cunoscutul 
Mario Baruzzi, 
pean amator la cat. grea, a sem
nat contractele de profesionist. 
El își va face debutul pe ringul 
Palatului Sporturilor din Roma, 
intilnindu-1 pe compatriotul său, 
Natale Solda.

pugilist italian 
campion euro-

ÂLBOM SAIPTAMÎNÂL I
I

Inaugurăm astăzi o nouă rubrică, în cadrul căreia, în fiecare simbătă, vom prilejui cititorilor 
noștri o scurtă întîlnire cu sportivii lor preferați. Alegerea acestora se va face atît li su

gestia cititorilor, cît și pe baza actualității performantelor obținute de sportivii respectivi.
I

trenamenteior, de a Ie 
teamă de efort.

— Se vorbește mult, șl 
numai în cazul jocului 
handbal, de coordonatorul 
de joc. După cîte știm ați 
îndeplinit un asemenea rol.

— Da, este adevărat. Coor
donatorul echipei trebuie să 
fie un jucător cu personali
tate. Chiar dacă nu are cea 
mai mare valoare în forma
ție, el trebuie să fie acela 
care să se detașeze de cei
lalți prin calitățile sale de 
organizator al jocului, prin 
intuiția fazelor, prin capaci
tatea de mobilizare. Dacă în 
„vechea garnitură" 
tîmpia niciodată să 
jucător care să nu 
gol într-un meci, fie ei șl 
foarte greu, aceasta se da
tora și faptului că acțiunile, 
fazele erau create pentru 
toți. Fosta echipă națională 
era alcătuită din jucători 
care erau în egală măsură și 
apărător! și realizatori. Iată 
de ce echipa națională func
ționa ca o mașină bine pusă 
la punct !

Analiztnd Jocul echipei ac
tuale, alcătuită In general din 
elemente talentate, mi-aș 
permite o observație funda
mentală : echipa joacă încă 
Ia întîmplare și este evi
dentă lipsa unui coordonator 
de joc. Gaju e prea fante
zist, pierde uneori obiectivul 
pentru spectacol. Gruia e 
cam egoist, se gîndește nu
mai la el. Or „creierul" tre
buie să gindească mai mult 
decît ceilalți și pentru toți. 
Goran n-are suficientă per-

nu 
de

nu se în- 
existe 
maree

mai important, îl constituie an
trenarea tinerilor la acțiunile tu
ristice. Este, de aceea, bine că, 
în consecință, comisia și-a pro
pus pentru acest an să atragă 
un număr sporit de tineri pe că
rările patriei, să-i ajute a-i cu
noaște frumusețile și bogățiile, 
s-o îndrăgească. Numeroase 
acțiuni organizate pe plan 
local (și nu numai local!)

au drept sursă de lan
sare preocuparea comisiei. Con
cepute tematic și în funcție de 
timp (la sfîrșit de săptămînă, în 
vacanțe și concedii etc.) ca șl 
diversificat, atît în ceea ce pri
vește conținutul, cît și modul 
de realizare (drumeții, serbări 
cîmpenești, circuite ; pe jos, pe 
biciclete, pe apă, cu trenul sau 
autobuzul) aceste acțiuni au me
nirea Bă prilejulască tinerilor
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PEGGY FLEMING : s-a născut in orașul Sau 
Jose (California — S.U.A.) 
1948. Are înălțimea de 1,63 
de 50 kg.

la 2 septembrie 
metri șl greutatea

campioană o ase-„Nu înțeleg cum poate fl 
menea patinatoare 1 E atit de fragilă, de parcă 
ar fi o păpușă de porțelan pe care o arunci pe 
gheață..." — spunea un mare specialist al pa
tinajului artistic, austriacul Erast Labin, pri
vind evoluția inimitabilei Peggy Fleming. Dar 
„păpușa de porțelan" a rezistat pe oglinda lucie 
a gheții, devenind de trei ori campioană mon
dială șl medaliată cu aur la Olimpiada albă, 
încînttnd privirile prin grație .șl suplețe. Ni
meni ca ea n-a meritat într-atîta supranumele 
de „zînă a gheții".

Superioritatea sa necontestată asupra tuturor 
celorlalte patinatoare s-a vădit în rezultatele 
campionatelor mondiale de la Davos 1966, 
Viena 1967 și Geneva 1968, ca șl la J. O. de 
iarnă de Ia Grenoble, unde a cucerit primul 
loc la categorică distanță de puncte.

Cînd Peggy Fleming a obținut tot 
poate dori un sportiv de performanță, ea 
mat calea firească a vedetelor gheții. A
P*
20 de ani abia împliniți, a devenit un „cap 
de afiș" al televiziunii 
dansează și — bineînțeles — patinează într-un 
nou serial TV., în care are ca partener pe bine
cunoscutul actor Gene Kelly.

ce-și 
a ur- 
pășit 

altă scenă, luminată de reflectoare : la

americane. Ea cîntă,

întîlniri cu propriile lor gusturi 
și preferințe.

întrebarea ce aveam s-o pu
nem apoi imediat organizatori
lor ne-a fost sugerată de un al
bum cu pretenții de argument 
semnificativ. Răsfoindu-1, am 
reținut cîteva figuri de tineri, 
care se repetau în mai toate 
numeroasele fotografii. Faptul 
ne-a frapat, determinînd între

barea : Dacă comisia cunoaște 
frecvența participării tinerilor la 
excursii — pe domenii de acti
vitate și vîrstă — și ce măsuri 
corespunzătoare abordează în 
consecință ? Răspunsul a fost 
ambiguu. Atît tovarășul Stelian 
Tănase cit și Roland Kimell, 
activiști salariați ai comisiei, au 
încheiat prin ridicarea de u- 
meri. Iată-ne, astfel, în fața ce-

BEATRICE HUȘTIU : B-a născut in București 
la 2 septembrie 1956. Are înălțimea do 1,43 me
tri și greutatea de 38 kg. Este elevă în clasa 
a V-a la școala generală nr. 191 din Capitală.

La vîrsta cînd americanca Peggy Fleming 
făcea primii pași pe gheață (10 ani), micuța 
patinatoare din România, Beatrice Huștiu, era 
campioană de junioare a țării. Comparația' are 
și alte elemente comune.

Beatrice a început și ea foarte devreme să 
cocheteze cu performanțele. Avea doar 5 ani, 
cînd urma cursurile de inițiere de la patinoa
rul „23 August". Un talent neobișnuit șl-a anun
țat intrarea In arenă.

Pentru prima oară, Beatrice a trecut să în
frunte pe cele mai bune patinatoare ale țării, 
în iarna lui 1967. Fără să mai fie o surpriză 
pentru nimeni, ea a cucerit locul doi la relativ 
mică distanță de campioana de senioare. Per
formanța de atunci a fost repetată și la cam
pionatele republicane din iarna trecută. Cu o 
singură deosebire. Distanța de puncte față de 
învingătoare, aceeași, a fost mai mică de data 
aceasta. Iar în proba de figuri libere, Beatrice 
a luat chiar cele mai mari note, pînă la 5,4 I

Acum, numele Beatricei Huștiu este cunoscut 
șl dincolo de hotarele țării, 
„copil-minune" 
minuni 
12 ani, 
o serie 
artistic, 
Palatul
Bruxelles, la GarmisCh Partenklrchen, a fost 
primită cu entuziasmul pe care-1 generează 
întîlnirea cu un mare talent în curs de afir
mare.

Nu ca al unui 
— nu mai crede azi nimeni în 

— ci ca a'l unei tinere patinatoare de 
în plină afirmare. Ea a fost invitată la 
de concursuri și demonstrații de patinaj 
alături de marile vedete. Prezenta ei la 
Sportivilor din Moscova, la Viena, la

lui de-al doilea aspect asupra 
căruia intenționam să ne oprim 
și anume : cunoașterea criterii
lor pe care acest gen de activi
tate le presupune din partea or
ganizatorilor. In această privin
ță dincolo de pasiune, de voin
ța de a face treabă bună, dile
tantismul găsește încă porți des
chise. S-ar cuveni, desigur, cî- 
teva recomandări. Dar care alta,

Ck

în afara studiului ierios și pro
fund al condițiilor existente la 
fața locului, ar putea-o da ci
neva, oricît de specialist ar fi, 
venind din afara ariei 
de activitate ?

Dezideratele șînt, 1 
cunoscute : acțiuni cît 
tipie și diversificate, 
zătoare vîrstei, domeniilor 
activitate ale tinerilor, preferin-

specifice

îndeobște, 
mai mul- 
corespun- 

de
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I
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țelor acestora ! Dar cum să des
coperi și să folosești cea mai e- 
ficientă metodă, dacă n-ai în
treprins un sondaj cit de cît 
semnificativ în 
ciarilor", dacă 
fost de natură 
trebări puerile, de factura : 
fost frumos ? v-ați distrat bine ? 
și mai puțin : ce-ați reținut ? 
ce-ați simțit ? ce v-a nemulțu
mit ? ce-ați mai dori ? Iată de 
ce în unele locuri comisia ju
dețeană de turism a acționat 
global, sui-generis, cu indicații 
și îndrumări generale, uitînd 
(sau nedescoperindu-le încă) in
tervențiile de subtilitate și nuan
ță, culorile menite să ofere o 
bogată paletă cromatică activității 
de ansamblu.

Avanpremiera turistică bate la 
ușă. Desigur, temeliile unor cer
te succese viitoare se găsesc în 
programul de activități. Unele 
acțiuni însă mai pot fi per
fectate, îmbogățite. Pentru că, 
am reținut conciziunea unei 
idei: a sosit timpul ca în acti
vitatea turistică să trecem de la 
o unică invitație la „pachetul 
de acțiuni",

rîndul „benefi- 
informările au 
să elucideze în-

a
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Protocol

Prima ședință a comercial

„Conferinței in patru" romano și ..Suim-!)"
într-o declarație făcută presei 

joi după-amiază la Paris, Tran 
Buu Kieni, șeful delegației 
F.N.E. din Vietnamul de sud la 
conferința în problema Vietna
mului a subliniat că ședința ple
nară de sîmbătă a celor patru 
delegații nu cuprinde nici o or
dine-de zi nrecisă, fiecare dele
gație urmind să sc refere la 
problemele pe care le consideră 
avînd o deosebită importanță. 
Tran Buu Kiem n menționat Cu 
acest prilej că scopul acestei 
conferințe este' de a se ajunge 
la un acord privind soluționarea 
problemei vietnameze. Tran Buu 
Kiem a reamintit din nou că po
ziția F.N.E. din Vietnamul de 
stîd Ia aceste tratative se bazează 
pe programul politic al F.N.E. 
și pe cele 5 puncte anunțate la 
3'noiembrie 1963.

prin„Negocierile constituie 
ele însele o victorie a poporului 
nostru", a relevat Nguyen Thanh 
Le, adjunct al șefului delegației 
R. D. Vietnam la convorbirile de 
la Paris, într-un interviu acordat 
ziarului „Izvestia". Acceptarea 
negocierilor de către S.U.A., a 
continuat el, a constituit desigur 
o anumită recunoaștere a faptu
lui că „pierzînd în aventura lor 
foarte mult,, ei n-au obținut ni
mic... Noi am dori Ca noii con
ducători ai S.U.A. să lărgească 
această insuliță de realism în po
litica lor viitoare față de Viet
nam. Dacă ei o vor face, aceasta 
va însemna în primul rînd, că ei 
răspund năzuințelor poporului 
american".

sovietic
în urma tratativelor pur

tate la Moscova., la 24 ianu
arie a fost semnat protocolul 
privind schimbul direct de 
mărfuri între Ministerul Co
merțului Interior al Republicii 
Socialiste România și Minis
terul Comerțului al U.R.S.S. 
pe anul 1969. Se prevede creș
terea schimbului direct de bu
nuri de larg consuni cu circa 
40 la sută față de anul prece
dent și o lărgire însemnată a 
sortimentelor de mărfuri 
se vor livra de 
părți.

Totodată, s-a 
în cursul anului
să găsească noi posibilități de 
sporire a schimbului de măr
furi peste limitele prevăzute 
în protocol.

ce
către ambele

convenit ca 
ambele părți

Reuniune in sprijinul

La Moscova a avut Ioc o conferință de presă în cadrul căreia 
cei patru cosmonauți sovietici, Vladimir Șatalov, Boris Volînov, 
Evgheni Hrunov și Alexei Eliseev au relatat despre amănuntele 
zborului navelor cosmice sovietice „Soiuz-4" și „Soiuz-5“.

S.U.A. pun accent pe debarcarea 
de cosmonauți pe Lună și reîn
toarcerea lor pe Pămînt. „Noi nu 
punem mare accent pc aceasta, a 
declarat el. Noi, a continuat pre
ședintele Academiei de Științe 
a U.R.S.S., considerăm că zboru
rile interplanetare trebuie să fie 
precedate de lansarea de stații 
automate care să lămurească la 
ce se poate aștepta omul în cos
mos".

La întrebarea dacă Uniunea 
Sovietică are în vedere zboruri 
pilotate spre Lună, Keldîș a de
clarat că navele „Zond" sînt a- 
daptate și pentru zborurile cu pi- 
loți. Totuși, a adăugat el, „în 
următoarele două-trei săptămîni 
nu trebuiesc așteptate nici un fel 
de zboruri. Noi trebuie să stabi
lim ce vom întreprinde cu aju
torul aparatelor automate și ce 
se va realiza cu ajutorul navelor 
pilotate".

în cuvîntul de deschidere, 
Mstislav Keldîș, președintele A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S., a 
subliniat importanța cuplării în 
spațiu a celor două nave cosmice 
pilotate și trecerea celor doi cos
monauți de pe o navă pe alta.

Cei patru cosmonauți au vor
bit apoi despre activitatea des
fășurată de ei la bordul navelor 
cosmice „Soiuz-4“ și „Soiuz-5“, 
au relevat calitățile excepționale 
ale navelor „Soiuz", funcționa
rea ireproșabilă a aparaturii și 
sistemelor aflate la bordul lor.

Răspunzînd la întrebarea unui 
ziarist referitoare la posibilitatea 
realizării unui zbor cosmic îm
preună cu S.U.A., acad. Keldîș a 
declarat : „Noi nu avem nici un 
fel de obiecții principiale împo
triva unui astfel de zbor". El a 
arătat în continuare că, probabil, 
deosebirea cea mai mare dintre 
cercetările sovietice și cele ame
ricane în Cosmos este faptul că

cooperării tehnice în Europa - W' ■

In zilele de 20—24 ianuarie s-au desfășurat Ia Palatul Na
țiunilor de la Geneva, lucrările Reuniunii experților guver
namentali pentru cooperarea științifică și tehnică, organizată 
de Comisia Economică O.N.U. pentru Europa pe baza unei 
inițiative a României, adoptată in aprilie 1967.

Reuniunea a avut ca obiective 
principale examinarea posibilități
lor de lărgire și promovare a co
operării științifice și tehnice în 
Europa sub auspiciile Comisiei, 
și studierea măsurilor ce vor tre
bui să fie luate pentru a îngădui 
Comisiei să-și îndeplinească a- 
ceastă sarcină pe o bază perma
nentă, inclusiv întărirea mecanis
melor instituționale pentru o coo
perare de asemenea gen.

Au participat membrii Comi
siei Economice O.N.U. pentru 
Europa și reprezentanți ai Insti
tuțiilor specializate și organiza
țiilor interguvernamentale între 
care F.A.O., U.N.E.S.C.O., O.M.S., 
U.I.T., A.I.E.A,, G.A.T.T. etc. 
Delegația țării noastre a fost con
dusă de acad. Aurel Avramescu, 
directorul Centrului de documen
tare științifică al Academiei Re
publicii Socialiste România.

Reuniunea a discutat prin
cipiile generale ce trebuie a- 
plicate pentru definirea dome
niilor de activitate ale Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Euro
pa, modalitățile de înlăturare a 
obstacolelor în calea cooperării și 
metodele cele mai eficiente de

folosire a tehnologiei în economia 
statelor membre.

Cooperarea științifică și tehni
că între țări avînd sisteme so- 
cial-economice diferite au fost o- 
biectul unor largi dezbateri. Ma
joritatea delegațiilor s-au pronun
țat în favoarea multiplicării do
meniilor în care această coopera
re este posibilă.

Participanții au subliniat că de
calajul tehnologic existent între 
diferite țări europene ar putea 
fi redus și eliminat prin amplifi
carea transferului de tehnică și, 
implicit, prin dezvoltarea schim
burilor comerciale pe baza prin
cipiului avantajului reciproc și al 
suveranității naționale.

La Invitația Iul Pierre 
Aigraln, delegatul general 
al guvernului pentru cerce
tarea științifică șl tehnică 
din Franța, o delegație a 
Consiliului Național al Cer
cetării Științifice din Româ
nia, condusă de Ștefan 
Bîrlea, prim-vicepreședi»te 
al CNCS, întreprinde o vizi
tă în Franța. Membrii dele
gației române au vizitat șan
tierul naval din portul Le 
Havre, unde se află în con
strucție marea platformă 
„Pentagone" a societății Nep- 
tun. pentru forajul pe marc.

militare mondiale 1966—67", a- 
rată că în 1966 s-au cheltuit 159 
miliarde dolari pentru înarmări, 
adică 5,9 la sută din produsul 
mondial brut. Cursa înarmărilor 
costă cu 40 la sută1 mai mult 
decît totalul sumelor cheltuite 
pentru educație în lume, și de 
trei ori mai mult decît alocațiile 
pentru sănătate.

Incidente militare
in Panama

excepțională
in Spania

24 (Agerpres). — 
Miniștri al Spaniei

MADRID 
Consiliul de 
a decretat stare excepțională în 
întreaga țară. Nu au fost indi
cate motivele care au determinat 
adoptarea acestei măsuri, ~ dar, 
potrivit agențiilor de presă, în 
cercurile informate madrilene 
s-a precizat că guvernul este în
grijorat de acțiunile revendica
tive din ultimele luni ale diferi
telor pături ale populației.

Procesul

Procesul intentat lui Sirhan 
Bishara Sirhan, asasinul senato
rului Robert Kennedy, a intrat 
în cea de-a treia săptămînă fă
ră să se poată ajunge la stabili
rea juriului. Din candidații pro
puși, șase au fost deja respinși 
în cursul unor interogări cu pri
vire la părerile lor despre vino
văția acuzatului, iar altul pe mo
tiv de sănătate. In ședința de 
miercuri, trei femei alese deja în 
juriu au fost respinse, fără nici 
o explicație, pentru a fi înlocuite cu 
doi bărbați și o altă femeie. Ul
terior, judecătorul Herbert Wal
ker a anunțat că a procedat la 
această măsură întrucît membrii 
juriului în cauză și-au exprimat 
dezacordul în legătură cu hotărî- 
rea de a fi închiși într-un hotel 
pe întreaga durată a procesului, 
care urmează să se prelungească 
luni în șir. Juriul urmează să fie 
format din 12 persoane. Pînă a- 
cum au fost desemnate 9. Audie
rile în legătură cu numirea mem
brilor juriului ar putea să mai 
dureze cel puțin încă o săptămî
nă, iar procesul propriu-zis cel 
puțin două luni.

Avocații apărării au declarat, 
potrivit agenției Reuter, că nu 
intenționează să nege faptul că 
Sirhan Sirhan l-a împușcat 
pe Robert Kennedy, ci urmăresc 
să dovedească că acesta s-ar fi 
aliat sub un impuls într-un mo
ment necontrolat, ceea ce ar pu
tea evita pedeapsa capitală.

• INTR-UN RAPORT al A- 
genției pentru controlul arma
mentelor și dezarmării a State
lor Unite sc arată că, pe plan 
mondial, cheltuielile cu caracter 
militar au atins un nivel record, 
depășit numai de cele din tim
pul celui de-al doilea război 
mondial.

Raportul intitulat „Cheltuieli

Ziua internațională
de solidaritate cu
popoarele arabe

Rezultat al biruințelor pe 
care le-a repurtat mișcarea 
de eliberare națională, harta 
planetei și-a schimbat înfă
țișarea în deceniile postbe
lice. Prefaceri remarcabile 
s-au produs și în lumea a- 
rabă, găsindu-și expresia în 
afirmarea statelor indepen
dente din această parte a lu
mii, în manifestarea tot mal 
pregnantă a năzuinței po
poarelor arabe de a se dez
volta do sine stătător, de a 
obține progrese în economie, 
cultură și viața socială, de 
a utiliza, potrivit propriilor 
Interese, resursele naturale 
de care dispun. împlinirea 
năzuințelor de _ 
prosperitate este în strînsă 
legătură cu ' _ ' 
popoarele acestei nevralgice 
zone o duo împotriva for
țelor imperialismului și co
lonialismului. Ziua de 25 ia
nuarie a fost proclamată Zi 
internațională a solidarității 
cu popoarele arabe. Această 
hotărîre a fost adoptată la 
Conferința internațională 
care a avut loc în noiem
brie 1967, la Delhi.

Poporul 
luptat 
cuceri 
tatea 
toate 
patriei 
sprijinit și sprijină lupta po
poarelor arabe pentru conso
lidarea independenței lor na
ționale, pentru transformări 
democratice, pentru înainta
rea țărilor lor pe drumul 
progresului, împotriva domi
nației economice și politice a 
cercurilor imperialiste.

In România s-au înregis
trat cu sinceră satisfacție 
succesele pe care diferitele 
țări arabe le-au dobindit în 
anii independenței. In unele 
din aceste țări s-au produs 
prefaceri economice și socia
le, s-au luat importante mă
suri care vin în intîmpinarea 
năzuințelor maselor largi: 
reforme agrare, naționaliza
rea unor întreprinderi stră
ine, consolidarea și extinde
rea sectorului de stat etc. 
R.A.U., Algeria, Siria, Ma
roc, Tunisia, Irak ca șl alte 
state arabe, au depus efor
turi pentru construcția unor 
obiective industriale, pentru 
valorificarea — potrivit ne
cesităților țării — a marilor 
zăcăminte ale subsolului, 
pentru dezvoltarea multila
terală a economiei.

Opinia publică mondială 
este preocupată de situația 
din Orientul Apropiat, unde 
acumularea unor probleme

progres șl
lupta pe care

nostru, care a 
din greu pentru a-și 
independența și liber- 
și care îșl consacră 
energiile dezvoltării 

sale socialiste, a

de multă vreme nerezolvate 
creează o tensiune pericu
loasă. România se pronunță 
pentru soluționarea pe cale 
politică a divergențelor exis
tente, pentru aplicarea în 
practică a rezoluției Consi
liului de Securitate din no
iembrie 1967, care condamnă 
anexarea de teritorii ca ur
mare a operațiilor militare 
șl cere recunoașterea drep
tului fiecărui stat din aceas
tă zonă de a se bucura de o 
existență independentă și su
verană. Statuarea cuceririlor 
militare și zăngănitul arme
lor nu pot favoriza statorni
cirea unui climat de convie
țuire pașnică a națiunilor din 
această regiune, nu pot a- 
propia de o soluție realistă 
criza din Orientul Apropiat. 
Poporul român, ca și celelal
te popoare ale lumii, doreș
te fierbinte stingerea focaru
lui de război din Orientul 
Apropiat, ca și a tuturor fo
carelor care periclitează pa
cea și securitatea internațio
nală.

Legăturile care unesc Ro
mânia cu lumea arabă își au 
începuturile în secole ce a- 
parțin unei istorii îndepăr
tate. Anii din urmă au dus 
Ia lărgirea acestor legături, 
la dezvoltarea lor pe plan 
economic, politic și cultural, 
bazîndu-se pe respectarea 
strictă a principiilor suvera
nității și independenței na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile 
interne și avantajului reci
proc. Volumul schimburilor 
dintre România și țările ara- 
be a cunoscut creșteri im
portante de la an la an. 
Țara noastră își adnee con
tribuția la punerea in va
loare a bogățiilor naturale 
ale unor țări arabe, sprijină 
eforturile acestora în direc
ția industrializării etc. A- 
ceste relații sint o expresie 
a sentimentelor de profundă 
solidaritate pe care poporul 
român le nutrește față de 
năzuințele de pace și pro
gres ale popoarelor arabe. 
România își exprimă dorința 
de a dezvolta legăturile de 
prietenie și colaborare cu po
poarele și țările arabe în in
teresul cauzei păcii și secu
rității generale și urează 
acestora să-și realizeze nă
zuințele legitime în lupta 
pentru consolidarea Indepen
dențe! și pentru propășirea 
economică, pentru un viitor 
pașnic, de bunăstare.

P. NICOARĂ

• ȘTIRI SOSITE de la fron
tiera dintre Costa Rica și Pa
nama menționează declanșarea 
unor noi atacuri ale partizani
lor fostului președinte panamez 
Arnulfo Arias împotriva gărzii 
naționale panameze. Ziarul „Ul
tima Hora", care apare la San 
Jose, relatează că partizanii lui 
Arias au capturat o 
tă cantitate de arme 
ment militar, dar au 
pierderi însemnate.

Pe de altă parte, poliția cos- 
taricană a anunțat arestarea u- 
nui grup de „mercenari" care au 
intenționat să se alăture spri
jinitorilor fostului președinte 
al Panamei.

• SATELITUL „Oso-5" (Ob. 
servatorul solar orbital), lansat 
miercuri la Cape Kennedy, s-a 
plasat pe o orbită terestră evo- 
luînd iu o altitudine maximă de 
566 kilometri. Instalațiile afla
te Ia bordul satelitului au înce
put joi să transmită date pri
vind coordonatele acestuia șl 
intensitatea radiațiilor solare.

Specialiștii de la N.A.S.A. a- 
preciază că datele ce vor fi fur
nizate de „Oso-5“ în acest an, 
cînd activitatea solară cunoaște 
o intensitate 
contribui Ia 
mai amplă a proceselor ce se 
petrec în Soare. Ele vor servi, 
de asemenea, la luarea măsuri
lor necesare asigurării securi
tății cosmonauților 
pă Ia realizarea 
,,Apollo".

maximă, vor 
o cunoaștere

care partici- 
programului

importan- 
și echipa- 
snferit șl

capitala sta-

Se împlinesc 20 
cînd, Ia 25 ianuarie 
ființă Consiliul dc Ajutor Eco
nomic Reciproc.

C.A.E.R., potrivit statutului 
său, a fost creat pentru a asigu
ra, prin eforturi coordonate, dez
voltarea economiilor naționale, 
accelerarea progresului econo
mic și tehnic, ridicarea nivelului 
de industrializare a țărilor mal 
puțin avansate, creșterea bună
stării popoarelor din țările 
membre.

Colaborarea dintre țările ce 
fac parte din sistemul mondial 
socialist răspunde cerințelor o- 
biective, constituie, fără îndo
ială, o necesitate ce provine 
din comunitatea de orinduire, 
de ideologie, de interese și de 
țeluri care unesc aceste state, 
din caracterul planificat al e- 
conomiei fiecăreia din ele, din 
internaționalismul socialist. Ță
rile socialiste au pornit de la ni
veluri dc dezvoltare din cele mai 
diferite, obținînd intr-o perioa
dă scurtă remarcabile succese. 
Colaborarea între aceste țări 
are rolul de a contribui la ega
lizarea nivelurilor de dezvol
tare, la ridicarea economică a 
tuturor statelor socialiste, la 
creșterea forței întregului sis
tem mondial socialist, armoni- 
zînd interesele fiecărei 
cu cele ale tuturor, în 
teresul cauzei socialismului, 
lațiile statornicite 
rile socialiste, țări 
dente, suverane și 
drepturi, nu pot fi 
în afara unui climat 
gere reciprocă și într-ajutorare 
tovărășească. Transformarea so
cialismului într-un sistem mon
dial, cucerirea puterii de către 
oamenii muncii dintr-un șir de 
state a pus nu numai sarcina 
schimbării radicale a relațiilor 
sociale din cadrul național al 
acestor țări, ci și de a organiza 
relațiile reciproce dintre aceste 
țări, de a elabora normele co
laborării în cadrul unei mari 
comunități de state suverane, 
egale

de ani de 
1949, a luat

țări 
in- 

Re- 
ță-între 

indepen- 
egale în 
concepute 
de înțele-

în drepturi. Situînd

naționale, specializarea șl coo
perarea în producție, coordona
rea unor cercetări științifice șl 
tehnice, comerțul exterior, re
lațiile financiar-valutare din
tre țările membre etc. Coor
donarea planurilor economiilor 
naționale — realizată atit bila
teral cit și multilateral — și-a 
demonstrat posibilitățile pe care 
le oferă pentru o colaborare 
eficientă și se dovedește pe mal 
departe forma cea mai corespun
zătoare de planificare a colabo
rării economice intre membrii 
C.A.E.R. România apreciază în 
mod pozitiv activitatea pe care 
C.A.E.R., potrivit statutului său, a 
desfășurat-o, considerind că ex
periența acumulată favorizează 
îmbunătățirea continuă a acti
vității acestui organism. Dez
voltarea colaborării între state
le membre ale CAER a avut 
drept efect creșterea constanta 
a volumului comerțului lor ex
terior pe ansamblu ca și pe țări. 
Perioada înscrisă între anii 
1950 - 1967 a marcat o creștere de 
5,4 ori a volumului schimbului 
de mărfuri între participanții 
la CAER. Ponderea țărilor mem
bre ale CAER în comerțul mon. 
dial a crescut de la 6,1 la sută 
în 1955 la 10.3

Succesele pe 
Ie-a dobîndit, 
industrializării 
nizarea agriculturii 
sectoare, ilustrează 
voltarea pe baze 
a economiei naționale 
urmare a eforturilor poporu
lui nostru, cît și premisele fa
vorabile ce au fost create pen
tru o participare din ce în ce 
mai amplă în cadrul diviziunii 
internaționale a muncii, în in
teresul construcției socialiste. 
Eforturile proprii de punere în 
valoare a potențialului de care 
dispunem sînt conjugate cu re
zultatele obținute prin colabora
rea cu toate țările, acestei cola
borări acordîndu-i-se un rol de 
seamă. Niciodată, de-a lun
gul întregii sale istorii, țara 
noastră nu a jucat un rol atît

tehnico-științl fio — exis

Ia sută în 1967. 
care România 

ritmul rapid al 
ei că și moder- 

și a altor 
atit dez- 

moderne 
ca

în cel 
tă largi posibilități, neexplora 
te încă, de adîncire șl lărgiri 
a relațiilor economice pe cai ’ 
perfecționării și aprofundări 
activității acestei organizații 
„După părerea noastră — arăt 
tovarășul Nicolae Ceaușescu - 
statutul C.A.E.R. oferă largi po 
sibilități pentru o conlucrări 
eficientă între statele membre 
corespunde întrutotul necesită
ților actuale și de perspectivi 
ale dezvoltării colaborării Intre 
țările socialiste".

Țara noastră a preconizat și 
preconizează numeroase modali
tăți de cooperare intre țările 
membre ale CAER. Printre 
acestea se află cooperarea în 
construirea de obiective econo
mice in domeniul industriei, a- 
griculturii și în alte ramuri prin 
participarea mai multor țări cu 
instalații și utilaje, plata contra
valorii acestora urmind să se 
efectueze prin livrări de produse 
iar proprietatea fiind a țării p 
teritoriul căreia so construieso 
aceste obiective ; fabricarea po 
baza specializării de mașini șl 
utilaje, produse, agregate, tipuri 
sau părți de instalații pentru ne
voile părților sau pentru export 
pe alte piețe ; folosirea unor 
procedee tehnice și fabricarea 
unor produse pe bază de licențe 
sau brevete ; prospecțiuni și ex
plorări pentru valorificarea re
surselor naturale din țările res
pective etc.

Procesul de îmbunătățire a 
metodelor și formelor de cola
borare și cooperare trebuie să 
se întemeieze pe principiile pe 
care statele socialiste, de comun 
acord, le-au situat la baza rela
țiilor lor, ca șl pe prevederile 
statutului C.A.E.R. Tezele enun
țate de unii economiști care vi
zează „integrarea" statelor mem
bre ale C.A.E.R., formulele care 
prevăd prerogative suprastatale 
și înființarea unor organisme e- 
conomice supranaționale, con
travin necesităților actualei e- 
tape de dezvoltare, nu cores
pund naturii șl conținutului re-
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• POLONIA a plasat firmei 
britanice „Bentley Engineering", 
aparținind grupului 
Holdings", o comandă 
mașini de tricotat în valoare de 
2 750 000 lire sterline, anunță 
agenția France Presse.

La Londra se apreciază că 
este cea mai importantă co
mandă de acest gen plasată 
pînă în prezent de Polonia în 
Marea Britanie, Livrarea mași
nilor se va face în cursul urmă
torilor doi ani.

„Seara 
pentru

Orientul

• ȘCOLILE din . . 
tulul New Jersey. —Jersey City, 
s-au închis joi. Cei peste 1500 
de învățători au declarat gre
vă. cerînd majorarea salariilor.

• REWIND cercuri apropi
ate Ministerului Afacerilor Ex
terne Suedez, agenția U.P.I. a- 
nunță că liderul biafrez, Odu- 
mcgwu Ojukwu, a cerut primi
lor miniștri ai Suediei, Norve
giei și Danemarcei de a utiliza 
bunde lor oficii în încercarea 
de a se stabili o încetare a fo
cului în Nigeria. In concepția 
liderului biafrez. această înce
tare a focului ar trebui să fie 
urmată imediat dc negocieri de 
pace. Agenția menționează că 
primii miniștri din aceste trei 
țări scandinave vor lua contact 
cu guvernul nigerian prin inter
mediul Tanzaniei, țară africană, 
care, după cum se știe, a recu
noscut Biafra.

Apropiat
• Contacte ale lui Gunnar Jarring • De
clarația noului reprezentant al S. U. A.

la O. N. U. • Armament american
Iordaniei

Ziarul INTERNATIONAL 
HERALD TRIBUNE a anunțat 
joi că reprezentantul special 
al secretarului general al 
O.N.U. pentru Orientul Apro
piat, Gunnar Jarring, a avut 
în cursul acestei luni o între
vedere secretă în Elveția cu 
ministrul de externe al Israe
lului, Abba Eban. Ziarul scrie 
că Jarring a folosit „pauza" 
pe care a avut-o între activi
tatea sa în Orientul Apropiat 
și reluarea funcției sale de 
ambasador al Suediei la Mos
cova pentru „continuarea dis
cretă a misiunii sale în Ori
entul Apropiat". Printre con
tactele menționate de „Inter
national Herald Tribune" se 
numără și cel stabilit de Jar
ring cu ambasadorul R.A.U. la 
Moscova.

Noul reprezentant al S.U.A. 
la O. N. U., Charles Yost, a de
clarat joi, după prezentarea 
scrisorilor sale de acreditare 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, că situația din O- 
rientul Apropiat este conside
rată printre „cele mai urgen
te" de Administrația Nixon. 
Subliniind că guvernul S.U.A. 
nu a luat încă o hotărîre în 
legătură cu propunerea fran
ceză privind organizarea unei 
reuniuni a membrilor perma
nent ai Consiliului de Secu
ritate în legătură cu Orientul 
Apropiat, Yost a spus totuși 
că „cele patru mari puteri sint 
interesate în adoptarea de 
acțiuni pozitive în Orientul 
Apropiat".

Statele Unite au început re
cent livrarea către Iordania a 
unui număr de 20 avioane cu 
reacție de tipul „F-I04 Starfi
ghter", contractate înaintea răz
boiul izraelo-arab din iunie 1967,

livrat

anunță săptămânalul 
„Newsweek". Alte 40 
te „Starfighter" urmează 
livrate Iordaniei ulterior.

american 
apara- 
să fie

de

Inter-Ministerul Afacerilor 
ne al Israelului a anunțat că 
au fost aprobate primele 600 
de cereri prezentate de sirieni 
care doresc să se înapoieze 
la locuințele lor din regiunea 
colinelor Golan, de unde s-au 
refugiat în vara anului 1967. 
Alte 200 de cereri similare 
sînt examinate în prezent de 
autoritățile israeliene.

consecvent aceste relații pe fun
damentul marxism-leninismului 
și internaționalismului, al prin
cipiilor respectării independen
ței și suveranității naționale, e- 
galității în drepturi, neameste
cului in treburile interne și a- 
vantajului reciproc, relațiile de 
tip nou își demonstrează în 
mod real superioritatea incon
testabilă, lichidind inegalitățile 
și contradicțiile inerente capita
lismului.

Relațiile de tip nou sînt meni
te să-și demonstreze superio
ritatea în opoziție cu relațiile 
specifice lumii capitaliste în 
care cei puternici impun celor 
slabi dominația lor, relații ilus
trate elocvent de realitățile „in
tegrării" din Piața comună.

Cele două decenii care s-au 
scurs de Ia înființarea C.A.E.R. 
au fost marcate prin importan
te realizări ale țărilor socialiste 
în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, a potențialului lor eco
nomic, în construirea noii socie
tăți. Rezultatele obținute de fie
care țară 
concludent 
partidului 
ducătoare 
politică întemeiată pe o profun
dă cunoaștere a realităților, a 
necesităților și posibilităților in
terne, pe aplicarea în spirit crea
tor a legilor generale ale mar
xism-leninismului la condițiile 
specifice. Experiența țărilor so
cialiste arată că utilizîndu-se in 
mod intens. Ia un nivel superior, 
resursele de care dispune fieca
re țară, antrenîndu-se masele 
largi ale celor ce muncesc în 
ampla activitate constructivă, e- 
conomia fiecăreia dintre aceste 
țări poate cunoaște ritmnri înal
te de dezvoltare, creșteri fără 
precedent. Energia creatoare a 
poporului stăpîn pe destinele 
sale, condus de partidul comu
nist, se dovedește o forță uriașă, 
capabilă de realizări de seamă.

Relațiile dc colaborare stator
nicite între țările socialiste aduo 
o contribuție importantă la acce
lerarea ritmului de creștere al 
fiecărei economii naționale 
contribuie la consolidarea 
ternului mondial socialist în 
samblul său.

Domeniul în care CAER 
desfășoară activitatea cuprinde 
în linii mari coordonarea planu
rilor de dezvoltare a economiilor

socialistă 
roadele 

comunist, 
a întregii

oglindeso 
politicii 

forță con- 
societăți,

șl 
sis- 
an-

îșl

de activ în viața internațională, 
nu a participat atît de intens 
la circuitul mondial de valori 
materiale și spirituale. La 
baza relațiilor el cu alte state. 
România situează consecvent 
principiile suveranității națio
nale, egalității în drepturi și a- 
vantajului reciproc, principii a 
căror viabilitate a fost confir
mată de practica internațională.

Membră a marii familii a sta
telor socialiste, România se o- 
riontează consecvent spre ex
tinderea legăturilor economice 
și a cooperării cu aceste state. 
Aceste legături dețin ponderea 
cea mai importantă în comer
țul nostru exterior. Ele au, în 
prezent, un volum de peste pa
tru ori mai mare dccît în 1950.

România este preocupată de 
lărgirea cadrului dezvoltării 
relațiilor sale economice cu 
toate celelalte țări socialis
te, de asigurarea unui ritm 
ascendent creșterii volumului 
schimburilor. Aceste schim
buri sint favorizate dc creș
terea posibilităților de livrări 
reciproce ca urmare a dez
voltării economice atît a Ro
mâniei cît și a celorlalte țări 
socialiste. Tabloul relațiilor tre
buie completat cu inițierea u- 
nor acțiuni de cooperare pentru 
realizarea unor obiective comu
ne, cu fructuoasa colaborare pe 
plan tehnico-științific, cu acti
vitatea pe care o desfășoară co
misiile guvernamentale mixte 
de coltfliorare economică și teh- 
nico-științifică și comisiile de 
colaborare tehnico-științifică. 
România a prezentat tuturor ță
rilor socialiste numeroase pro
puneri de cooperare în pro
ducție și tehnico-științifice, 
o parte dintre acestea gă- 
sindu-și o expresie în o serie de 
convenții. Totodată, țara noas
tră manifestă un maxim interes 
față de orice propunere care 
tine seama de prevederile statu
tului și corespunde cerințelor 
colaborării economice prin res
pectarea suveranității fiecăreia, 
pe baze reciproo avantajoase, 
astfel îneît să promoveze indus
trializarea, progresul 
lărgirea schimburilor 
ciale etc.

Experiența 
colaborarea 
membre ale C.A.E.R. — atît în 
compartimentul economic, cit și

tehnic, 
comer-

arată 
dintre

că în 
țările

lațiilor dintre țările socialista 
și. ca atare, sînt inacceptabile. 
Aceste formule sînt în contra
dicție cu cerințele colaborării 
între state independente și egale 
în drepturi, cu principiile în
scrise în statutul C.A.E.R. cu in
teresele unității țărilor socialiste. 
Este absolut evident faptul că 
conducerea economiei fiecărei 
țări socialiste este o pîrghie c- 
scnțială pe care partidul și gu
vernul țării respective o folosește 
pentru înfăptuirea ' obiectivelor 
economice șl soc' ..culturale ; 
este tot atît de e’ '.jit că ce
darea sau înstrăii rea acestor 
prerogative fundamentale e 
imposibilă, de neconceput. 
Transplantarea unor formule de 
tipul celor existente în lumea 
capitalistă și pe care și opinia 
publică occidentală le denunță 
ca dăunătoare nu poate avea 
decît consecințe negative, de 
neconceput în relațiile dintre 
țările socialiste.

România consideră că perfec
ționarea colaborării dintre sta
tele membre ale C.A.E.R. — în 
această privință existînd nume
roase posibilități plasate în con
textul necesităților actuale și 
de perspectivă — are o impor
tanță deosebită pentru progre
sul țărilor noastre, pentru în
tărirea sistemului mondial al 
socialismului. O largă și fruc
tuoasă colaborare în spiritul 
stimei și încrederii reciproce se 
poate asigura prin respectarea 
neabătută a suveranității și in
dependenței fiecărui stat.

Pronunțindu-nc pentru maxi
ma valorificare a resurselor 
materiale și umane ale fiecărei 
țări, ne afirmăm năzuința de a 
îmbunătăți neîncetat conlucra
rea tovărășească cu celelalte 
state socialiste, în spiritul mar
xism-leninismului și internațio
nalismului, convinși fiind că le
găturile cu aceste țări au o de
plină eficiență în condițiile în 
care serveso interesele tuturor 
partenerilor.

România este hotărîtă ca și 
In viitor să militeze pentru lăr
girea colaborării cu toate sta
tele socialiste, potrivit interese
lor dezvoltării țării noastre șl 
întregului sistem mondial so
cialist.

M. RAMURĂ

AUSTRALIA. Imagine din Sydney

Festiva! a!

tineretului african

Cel de-al II-lea Festival al 
tineretului african se va des
fășura în luna iulie 1970 la 
Tunis sub deviza „indepen
dență, unitate, solidaritate", a 
anunțat comisia de pregătire 
a festivalului formată din re
prezentanți ai organizațiilor 
de tineret din Tunisia, Al
geria și Africa de sud. Fes
tivalul va oferi tinerilor par
ticipant! din țările africane 
prilejul de a face un schimb 
de păreri în problemele uni
tății africane, dezvoltării e- 
conomice, sociale și culturale 
a continentului negru ți asu
pra altor probleme. în timpul 
festivalului se vor organiza 
seminarii în cadrul cărora 
vor fi examinate o serie de 
probleme ale mișcării de eli
berare națională, rolul uni
versităților în dezvoltarea A- 
fricii, vor avea loc numeroase 
festivități culturale și com
petiții sportive.
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