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ȚARA SE PREGĂTEȘTE 
DE ALEGERI

Opera do edificare a socialismului In____
nla — în contextul căreia Industrializarea, con
cepută și organizată de partid, s-a impus ca so- 

, luție unică de propulsare a țării pe drumul pro
gresului șl al unei civilizații înaintate — impu
ne, de la început, atenției, în amplul tablou de 
realizări care consacră fața contemporană a ță
rii, strălucirea unuia dintre sectoarele-cheie, vi
tal pentru dezvoltarea unei economii moderne : 
electrificarea. Capitolul electrificării cuprinde 
unul dintre cele mai impresionante episoade ale 
construcțiilor înălțate în anii noștri, iar proiec
ția sa — în cuprindere ca și-n adincime — pe 
spațiul țării șl în viața ei intimă, e la fel de 
puternică, de explozivă, ca însăși degajarea e- 
nergiei din rocile, aparent împietrite, ale ura
niului. Această operă, care a prefațat aVîntul 
întregii noastre economii, slujindu-I drept fun
dament și propulsator de putere, aduce în prim 
plan, cu o forță expresivă deosebită — ca să ne 
oprim numai la aspectul cel mal frapant, pri
mul care captează ochiul — dialogul major al 
omului cu natura, inaugurat în epoca socialis
mului, dialog prin care Inteligența umană ino- 

j • culează naturii capacitatea de a-și dărui toate
< ’ forțele și resursele operei întreprinse de om.
< J Hidrocentralele de pe rîuriie Bistrița, Argeș. 
<, Sadu, grandioasele mutații Ia care este supusă

Lo-geografia Porților de Fler, Rovinarilor sau_
traiul, marile cetăți care sîtat centralele electri
ce de termoficare, solemna defilare a stâlpilor 
înaltelor tensiuni pe toate zările țării, impresio
nează, astfel, nu numai prin cotele cu care •- 
cestea sp înscriu în bilanțurile economice ale 
țării, cl și prin corectările aduse peisajului, des
tinate să-1 racordeze la fizionomia estetică a

» » 
nuaiu s»-i ruturueze ia îiziunomia esieiica * * » 
prezentului, a unei viziuni arhitecturale de an- S

SUB SI MM I
UNOR RODNICE
DEZBATERI

Intilniri ale candidaților cu alegătorii
ba sfîrșitul acestei săptămîni, peste 11 milioane de cetă

țeni din țara noastră vor păși în fața urnelor pentru a-și ale
ge reprezentanții în Marea Adunare Națională și în consiliile 
populare. In întâmpinarea acestui eveniment, de o deose
bită importanță in viața politică a țării, in toate circum
scripțiile electorale au Ioc numeroase intilniri dintre candi- 
dații Frontului Unității Socialiste și alegători și alte mani
festări consacrate evenimentului.

Numeroși cetățeni din Capi
tală s-au întîlnit, luni după- 
amiazâ, la Liceul nr. 27, cu 
acad. Geo Bogza, scriitor, 
candidat în circumscripția e- 
lectorală nr. 19 — Ferentari, 
pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională. 
După ce au fost reliefate prin
cipalele realizări înfăptuite în 
ultimii ani în municipiul 
București, a avut loc între 
candidat și alegători un am
plu dialog, în cadrul căruia 
participanții au făcut nume
roase propuneri privind îm
bunătățirea deservirii popu
lației, înfrumusețarea cartie
rului) xiai buna 
acestuia etc. și 
să participe cu 
înfăptuirea lor.

ministrul învățămîntului, can
didat în circumscripția electo
rală nr. 10 Liești pentru ale
gerile de deputați în Marea 
Adunare Națională. Sfătuin- 
du-se cu candidatul lor, ce
tățenii au propus ca în viitor 
să se construiască un internat 
și să se amenajeze noi labora
toare pe lingă liceul din loca
litate, să se continue sistema
tizarea arterelor rutiere ale 
comunei și spațiilor verzi.

gospodărire a 
s-au angajat 
tot elanul la
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Locul unde capătă imagine 
concretă munca acestor zile 
la Uzina metalurgică Iași — 

depozitul de piese finite

★

Tovarășul Gheorghe Necula, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, președin
tele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean 
Ilfov, candidat al Frontului 
Unității Socialiste pentru ale
gerile de deputați în Marea 
Adunare Națională, s-a întîl
nit cu alegătorii din 
scripția electorală nr. 
ceni.

ZAȚIILOR U. T. C.

circum-
4 Urzi-

★
George Homoștean, 

secretar al Comitetului jude
țean Alba al P.C.R., președin
tele Consiliului popular jude
țean, candidat în circumscrip
ția electorală nr. 9 Blaj pen
tru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională s-a 
intîlnit luni după-amiază cu 
cadre didactice din școlile o- 
rașului Blaj și cu elevi care 
votează anul acesta pentru 
prima dată. Au fost abordate, 
cu acest prilej, probleme ac
tuale și de perspectivă ale în- 
vățămîntului în această loca
litate cu profundă rezonanță 
in istoria Transilvaniei și cu 
o bogată tradiție culturală.

prim-

Fiecare filă des
prinsă din calenda
rul anului 1969 ne a- 
propie tot mai mult 
de ziua evenimentu
lui de la 2 Martie. 
Numărul mare de 
acrișori primite la 
redacție de la cores
pondenții noștri ne 
dă posibilitatea să 
consemnăm integra
rea mereu mai acti
vă a organizațiilor 
U.T.C. în această at
mosferă de entu
ziasm general. Mani
festările de toate fe
lurile circumscriu, 
prin varietatea șl 
amploarea lor, con
tribuția organizații
lor U.T.C. la întâm
pinarea alegerilor 
din acest an.

Un număr de 250 
de elevi din liceele 
Si școlile profesiona
le ale municipiului 
Mediaș, subliniază 
Livia Nlstor din sub- 
redacția Sibiu, au 
audiat expunerile : 
„Semnificația alege-

rilor de la 2 Martie 
pentru tinerii alegă
tori" și „Votăm pen
tru viitorul fericit al 
patriei noastre". Ac
țiuni asemănătoare 
au loc și în alte 
părți ale țării. în 
județul Brăila, șl a- 
nume în comunele 
Cireșu, Zăvoaia, Bră- 
teștii de Jos, ne in
formează Alexandri
na Gheorghiu, tine
rii au aflat amănun
te și date semnifica
tive despre realiză
rile și perspectivele 
comunelor în care 
locuiesc, despre con
tribuția tineretului 
la dezvoltarea loca
lității lor, despre ro
lul deputatului în 
viața socială a satu
lui.

Dintre numeroa
sele date și fapte 
am reținut o cifră 
semnificativă pen
tru aprecierea de 
care se bucură a- 
ceastă „vlrstă de

aur" a patriei : 228 
de candidați pentru 
Marea Adunare Na
țională și consiliile 
populare din jude
țul Buzău sînt ute- 
ciști. Alăturam aces
tei cifre exemplul 
oferit de curînd da 
41 de tineri de 
la turnătoria de 
oțel a U.C.M. Reșița. 
Constituiți Intr-un 
„schimb de onoare", 
ei au reușit să îm
bogățească realizări
le secției cu 3 șarje 
de oțel de cea mai 
bună calitate, cu 
confecționarea de că
tre turnătorii for
mari a unor piese 
în greutate totală de 
3 000 kg., cu colecta
rea de către ei a u- 
nui vagon de fler 
vechi și deșeuri.

ION MIHIȚ
★

Peste 500 de cetățeni din co
muna Tudor Vladimirescu, 
din județul Galați, în cuprin
sul căreia au luat ființă în ul
timii ani un liceu teoretic, un 
dispensar stomatologic, o ma
ternitate, numeroase magazi
ne și unități pentru prestații 
de servicii, s-au întîlnit cu to
varășul Ștefan Bălan, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.,
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samblu, să-l integreze cadrului nostru de viață 
prin noi ți importante valențe funcționale, să 
Înnobileze, deci, acest cadru, cu acele atribute 
apte să-i deschidă tot mai largi orizonturi ale 
Înaintării spre civilizație.

„Producția de energie electrică — a arătat. 
Ia Congresul al IX-lea al partidului, tovarățul 
NICOLAE CEAUȘESCU — va crește intr-un 
ritm mai ridicat decît ansamblul industriei, 
ajungind în 1970 la 32—34 de miliarde kWh. ți 
în 1975 la 55—60 de miliarde kWh. Aceasta se 
va realiza în p/lncipal prin construcția de noi 
centrale electrice. In cursul anului viitor va 
intra în funcțiune hidrocentrala de pe Argeș șl 
se vor termina lucrările de construcție la ulti
mele centrale din cele 12 de pe rîul Bistrița. In 
1970—1971 se va da în exploatare marele nod

(Continuare în pag. a IlI-a)
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ÎNFLORIREA STATULUI $1
A NAȚIUNII SOCIALISTE
FACTOR FUNDAMENTAL
AL MERSULUI NAINTE

AL POPORULUI NOSTRU
Realizînd opera istorică de 

construire a societății socialiste 
— societate bazată pe o deplină 
echitate socială, pe avîntul con
tinuu al economiei, științei și 
culturii, pe participarea activă 
a maselor Ia elaborarea și rea
lizarea politicii partidului —, a- 
elgurînd înflorirea multilaterală 
a patriei, poporul nostru trăieș
te astăzi o eppcă de veritabilă 
redeșteptare națională. Cuceriri
le economice, sociale și politice 
de care se bucură astăzi, avîn
tul care caracterizează toate do
meniile societății noastre, for
mează coordonate dintre cele 
mai fertile pentru dezvoltarea 
statului socialist șl a națiunii so
cialiste.

Formarea și înflorirea națiu
nii socialiste sînt rezultatul 
transformărilor uriașe, esenția
le, de structură, petrecute în 
viața poporului nostru. Așa cum 
ie arată In .Manifestul Frontu
lui Unității Socialiste , „o dată 
cu puternicul progres al forțe- 
I >r de producție, al economiei, 
științei șl culturii, am pășit în
tr-o etapă superioară de dezvol-

tare a orînduirii noastre socia
le șl de stat", fapt confirmat 
prin toate datele realității noas
tre sociale, aflată într-o perpe
tuă depășire a stadiilor atinse, 
deschisă în permanență înnoii'l- 
lor creatoare. Înflorirea multi
laterală, capabilă să descătușe
ze și să pună în valoare imensul 
rezervor de energie creatoare a 
întregului popor, se întemeiază 
pe noile relații sociale, pe pro
prietatea socialistă — factor e- 
sențial de unire a tuturor mem
brilor societății, de realizare a 
idealului lor social si politic. în
lăturarea claselor exploatatoare 
de la putere, desființarea cadru
lui social-economic obiectiv de 
regenerare a exploatării omului 
de către om, . au determinat 
schimbări esențiale în structura 
socială a națiunii. Din clasă ex
ploatată de către marele capital, 
de către burghezie, clasa mun
citoare, în frunte cu partidul 
comunist, a devenit forța con
ducătoare a națiunii. In aceste 
condiții, ideologia clasei munci
toare, Ideologie marxist-leninis- 
tă, acționează ca un factor de

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

CUM FOLOSIȚI
TEZAURUL

ANCHETA NOASTRĂ LA „AZOMUREȘ
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

DE INTELIGENȚA TEHNICA?
Am tn față un chestionar. 38 

de întrebări puse inginerilor 
Combinatului de îngrășăminte 
azotoase „Azomureș" din Tg. 
Mureș, întrebări formulate de 
serviciul organizării științifice a 
producției. în fond, toate aceste 
38 de întrebări se pot rezuma 
într-unâ singură : Se poate con
sidera ca optim nivelul de inte
grare profesională și umană a 
inginerilor în structura și siste
mul de organizare a combinatu
lui, oferă această organigramă 
condiții pentru completa fructi
ficare a potențialului tehnic in
gineresc 7

— Nu, răspund» directorul

• Ideile nu sînt ornamente, ci unelte. •Ore care trebuiesc 
„pierdute" pentru a le cîștiga • Zgura muncii administrative • 

Prezumția de incompetență se propagă în unde concentrice
• Pofta și ocazia de a învăța, gîndi, acționa

tehnic al combinatului, ingine
rul Vasile Urdea. Sîntem împie
dicați să facem ceea ce credem 
de tot felul de normative. Sin- 
tem lipsiți de dreptul de a ne 
stabili singuri structura organi
zatorică corespunzătoare specifi
cului nostru.

Ne-am oprit mai întîi la acest 
răspuns pentru că structura or
ganizatorică este cadrul de ma
nifestare a personalității ingine
rului.

• In cei nproape trei ani de 
producție, combinatul a polari
zat un nucleu puternic de ca

dre inginerești venite de la Fă
găraș, Roznov, Victoria, la care 
s-au adăugat proaspeți absol
venți. In total 88 de ingineri. Un 
colectiv tânăr care s-a impus in 
economia județului In activitatea 
ministerului.

Perioada de punere In func

țiune a instalațiilor a demonstrat 
capacitatea inginerilor de a 
gîndi creator, de a imagina so
luții simple dar eficace care, 
întîmpinate de o atmosferă re
ceptivă au adus îmbunătățiri 
tehnologiei contribuind la scur
tarea probelor tehnologice. Fa
bricile de amoniac, acid azotic 
și azotat de amoniu au. intrat în 
producție cu o mare stabilitate 
de funcționare șl, intr-un timp

VIORICA DIACONESCU

(Continuare tn pag. a V-a)

EXPERIENȚA 
DE VIAȚĂ 

O NOȚIUNE 
PERIMATĂ?

— A devenit un loc comun oi 
■ concepțiilor despre artă din se

colul nostru afirmația, exprimată 
B într-o formă mai mult sau mai 
_ puțin diferită, că arta are, trebuie 

să aibă un caracter angajat, să 
g reflecte umanul. Problema o ri

dică printre alții și Sartre care 
B intr-umil din studiile sale, intero- 

gîndu-se asupra noțiunii de hte-

realizare spirituală a unității g 
naționale, fiind recunoscută de 
Întregul popor ca propria sa ■ 
ideologie. Coeziunea întregii so- 
cietăți, unitatea trainică dintre ■ 
partid, guvern șl popor, bazate g 
pe unitatea de interese politico- 
economice, constituie forța mo- B 
trice a dezvoltării orînduirii _ 
noastre, a dezvoltării nestînjemi- " 
te a statului și națiunii noastre ■ 
socialiste.

Rezolvarea justă, în spirit B 
marxist-leninist, a problemei — 
naționale, politica partidului ■
nostru de întărire a prieteniei ■ 
dintre oamenii muncii români și 
cei aparținînd naționalităților ■ 
conlocuitoare, reprezintă un im- — 
portant factor de cimentare a 
unității și coeziunii naționale. ■ 
Reprezentarea, alături de oame
nii muncii români, a celor ma- B 
ghiari, germani și de alte na
ționalități în Frontul T_'..227,” 
Socialiste, crearea consiliilor 
naționalităților conlocuitoare, ■ 
constituie o expresie definitorie _ 
a acestei politici, intensificînd " 
participarea întregului nostru g 
popor Ia conducerea treburilor 
de stat și obștești. ■

Generalizînd experiența isto
rică în sens marxist-leninist, B 
dînd expresie concretă aspira
țiilor maselor populare de a B 
crea un stat lipsit de exploata- _ 
re, în care să poată fi pe deplin ■ 
valorificată experiența lor mi- g 
lenară de muncă creatoare și 
de luptă pentru o viață mai bu- ■ 
nă, partidul nostru se călăuzește, g 
în gîndirea și activitatea sa po
litică, după principiul verificat ® 
de activitatea revoluționară de ■

GRIGORE TRAIAN POP

Transfi
gurarea 
realului

în opera 
de artă

GRIGORE ARBORE

ratură, asupra factorilor cărora 
i se adresează opera literară, cât
Unității B aswPra scopului însuși ol aces- 

— teia, conchide că scriitorul tre
buie să se preocupe intens de 
epoca sa. Sartre face în lucrarea 
respectivă („Situations") studiul 
condițiilor sociale în care au 
creat scriitorii secolelor XVII, 
XVIII și XIX, relevind influența 
pe care au avut-o evenimentele 
politice asupra operei lor.

Pe linia aceasta, un șir întreg 
de gînditori contemporani, crea
tori sau nu de sisteme estetice 
originale, au contribuit la apro
fundarea studiului unei chestiuni 
pasionante : aceea a punților de 
legătură între artă și realitate, 
între sfera esteticului și a contin
gentului. In concepția marelui ro
mancier francez Malraux, de 
pildă, arta nu este în nici un caz 
o „expresie instinctivă a viziunii 

B noastre asupra realului". Omul

(Continuare în pag. a TV-a) (Continuare in pag. a IV-a)

CV SIC0Ș1...
DEOCAMDATĂ
U PRODUCĂTOR

Raidul nostru in unitățile agricole 
din bazinul legumicol al Capitalei

Solicitările din ce în ce mai evidente la care sînt supuse pie
țele și magazinele pentru legume si zarzavaturi, îndreptățesc 
întrebarea : PENTRU ANUL 1969, PRODUCȚIA ESTE PREGĂ
TITA ? întrebare deloc prematură dacă ținem cont că ne aflăm 
în perioada cînd se produc răsadurile, cînd utilajele pentru 
irigat trebuie reparate, solariile construite, paturile calde ame- 
na|ate, semințele aprovizionate ele.

In legătură cu garanția ce o 
oferă cooperativele agricole din 
județul Ilfov, principalii furnizori 
de legume ai Capitalei, factorii 
de răpundere ai Direcției agricole 
județene și Uniunii cooperative
lor agricole ne relatau că extin
derea suprafețelor legumicole fa
ță de anul 1968 cu 400 hectare 
la culturile în ogor propriu și 
2 000 hectare la culturile succesi
ve, a solariilor cu 60 de hectare, 
a răsadnițelor, tunelelor din mate
rial plastic precum și sporirea su

prafețelor ce vor fi irigate, per
mit să se anticipeze că producția 
de legume pe care aceste uni
tăți o vor oferi va fi, în anul 
acesta, cu 20 la sută mai mare. 
Măsurile ce s-au luat în a- 
ceastă privință, au urmărit 
în primul rind ca în fiecare 
cooperativă să se cultive sorti
mentele cele mai potrivite pentru 
care există toate condițiile. Spre

N. COȘOVEANU
(Continuare in pag. a V-a)
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IMPORTANT pentru candidați' I

I la examenele de admitere din acest an I
I Ce vreți sâ țtiji despre viitoaraa dv. profesie ? I
I
I
I
I
I
I

materiile la cart se dau examen* 
actele necesare înscrierii 
numărul aproximativ de locuri (estimat 
după cifrele anului școlar 1968/69) 
numărul candidaților înregistrat la exa
menele de anul trecut (eventual, me
diile minime cu care s-a intrat) 
ce condiții materiale oferă jcoala sau 
facultatea
locurile și domeniile de activitate în 
care se prevede □ lucra absolvenții.

la viitoarea profesie ?

în dorinja de a contribui la ajutorarea 
alegerii unei profesii a celor ce vor candida 
anul acesta la examenele de dmitere în 
școli de toate gradele (licee tehnice, școli 
de tip profesional, școli postliceale, facul
tăți), în numerele noastre viitoare, vom începe 
publicarea zilnică a unor articole infor
mative cu privire la :

• rețeaua de școli
• profesiile pentru care sînt pregătiți cel 

admiși
ELEVI ! Doriți sâ fiți bine informați cu privire 

nic, din pagina a ll-a a „Scînteii tineretului*, rubrica specialâ ce vă va 
ce doresc informații suplimentare sînt rugați a se adresa direct ziarului.

I
I
I

Colecționafi zil- 
fi destinată. Cei I

I

APROAPE 5 MINUTE CU

OV. S. CROHMALNICEANU
despre premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1968

ȘTIINȚIFIC^

NOUTĂȚI

Ieri dimineață, cînd termo
metrele indicau minus opt 
grade, Ing. Mircea Belcln, 
șeful fermei numărul patru, 
ne-a anunțat că, aflate de cî- 
teva zile în floare, lanurile 
de castraveți și roșii din cele 
70 hectare de sere de la Po
pești Leordeni, au legat pri
mul rod al anului.

/^/cerbul 
aur

ale Festivalului
IINIȚIATIVA ARE CUVINTUL

• „18 MILIOANE LEI Șl 600 000 
ZILE — ENTUZIASM"

Sîmbătă, în sala Filarmonicii 
de stat „Oltenia" din Craiova a 
avut loc o adunare cetățenească 
cu prilejul acordării acestui oraș 
premiului II pe anul 1968 șl a 
titlului de municipiu fruntaș în 
acțiunea de bună gospodărire și 
înfrumusețare a orașelor și sate
lor. Valoarea lucrărilor efectuate 
de către cetățenii orașului în a- 
ceastă acțiune patriotică atinge 
suma de 46 milioane lei. Cît din 
această sumă a fost realizat prin 
contribuția tineretului ? Iată în
trebarea pe care am adresat-o 
tov. Pavel Muraru, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
U.T.C. Craiova. Transcriem răs
punsul :

— în funcție de sarcinile sta
bilite de Congresul al VIII-lea 
al U.T.C. — ne-a declarat inter
locutorul nostru — am fixat, de 
la început, cu atenție, jaloanele 
principale ale muncii voluntar- 
patriotice a tineretului craio- 
vean. Prin munca susținută a

organizațiilor U.T.C. din școli, 
întreprinderi, șantiere de con
strucții, tinerii 
tru au realizat 
din valoarea
18 664 000 lei, 
680 000 zile-om.

— Care au fost — în cadrul 
acestor veritabile „Zile-entu- 
ziasm" — principalele obiective 
la care au lucrat tinerii orașu
lui ?

— 52 400 de tineri au lucrat la 
stadionul central, la „Parcul po
porului", Valea Roșie și la lucră
rile de amenajare din parcul 
Cornițoiu. Intr-un singur an au 
fost plantați/de către tineri, 
50 000 de arbori și arbuști, s-au 
confecționat 300 aspersoare pen
tru stropitul spațiilor verzi și 
15 km garduri vii. Principalii 
evldențiați : elevii grupului șco
lar „Electroputere", ai grupului 
școlar agricol, ai grupului școlar 
de construcții și chimie, ai școlii 
profesionale „7 Noiembrie".

— Ce obiective v-ați propus 
pentru anul acesta ?

— Vom participa, în continu-

din orașul nos- 
peste 40 la sută 
lucrărilor, adică 

exprimate în

are la lucrările de extindere a 
„Parcului poporului", a parcului 
Cornițoiu, la spațiile verzi din 
noile cartiere ale Craiovei, la 
terminarea terenurilor de antre
nament de la stadionul central. 
Ca obiective noi : noul parc al 
orașului de la „Hanul Doctoru
lui" și lacul de acumulare de la 
Ișalnita, care vor fi amenajate 
de către tineri.

V. RAVESCU

• VALOAREA UNEI CHITANȚE

• CU TRENUL EXCURSIEI

Un tren special i-a dus, dumi
nică, pe 704 tineri din orașul 
Lugoj la Timișoara, într-o ex
cursie organizată de comisia de 
turism a Comitetului municipal 
U.T.C. Lugoj și care a cuprins, 
în programul său, vizitarea mu
zeului timișorean, a Universită
ții și a altor instituții de cultu
ră. Excursia s-a încheiat cu vi
zionarea spectacolului de ope
retă „Sînge vienez".

I. D. DANCEA

Tov. ZAMFIR VASILE, șeful 
comisiei muncă voluntar-patrlo- 

<■ tică din cadrul conytetului 
U.T.C. al sectorului 3 drtl Capi
tală, ne anunță : I*ri jpe adresa 
comitetului nostru, a ’sosit o 
chitanță ce reprezenta livrarea 
— către întreprinderea., de colec
tare a metalelor — a' lirici canti
tăți de metal ce semnifică înde
plinirea unui angajament : ulti
mele din cele 250 de tone repre- 
zentînd angajamentul organiza
țiilor U.T.C. din raza sectorului 
nostru în acțiunea de colectare a 
metalelor vechi pe primul tri
mestru. In această acțiune — în
cheiată cu o lună și ceva înainte 
de termenul prevăzut — s-au 
evidențiat, în mod deosebit, ti
nerii de la Uzinele ..Republica", 
întreprinderea de construcții- 
montaj și agregate, întreprinde
rea metalurgică de transporturi 
și îmbunătățiri funciare „Pan- 
telimon" etc.

international

r
Miile de cetățeni care trec, zilnic, pe lîngă cinematograful 

„Patria" din Capitală se întreabă, ca și noi, cînd va fi demolat 
șopronul care strică — de multă vreme — fața clădirii ? De mai 
bine de un an de zile, copertina care ferea trotuarul și care sus
ține reclamele luminoase a cedat pe o porțiune de vreo 20 de 
metri. Cineva (probabil m®i ingenios, decîț cei ce au lasat co
pertina să cedeze a sprijinit-o cu niște bile și seînduri, ca să 
nu se prăbușească. Intervenția de moment se prelungește, im
pietând asupra esteticii orașului și acuzînd dezinteresul oigane- 
lor în cauză. Pînă cînd ?__________________

MIC GHID X 
COTIDIAN

„ELMET»
PROPUNE

PFNITRU AMATORII DE TURISM Șl AUTOMOBILISM ■. UN 
NOU TIP DE RULOTA DE PERSOANE (CASUȚA-CAMPING), 
N TRACTATA DE AUTOTURISM

Emblema „ELMET" este 
de mult cunoscută publicu
lui consumator- Produsele 
întreprinderii „Electrometal" 
din Timișoara pot fi întilni- 
te în rafturile și vitrinele 
magazinelor de specialitate 
din cele mai îndepărtate col
turi ale tării.

Ce noutăți ne oferă între
prinderea, în acest 
de an ?

O vizită recentă în 
fabricii ne-a pus în 
unor date de cert 
pentru public. Am remarcat, 
aici, printre altele, două ti
puri de boilere electrice, de 
5 și, respectiv, 80 litri capa
citate, 3 modele noi de ma
șini de călcat pentru uz in
dustrial. fiecare din aceste 
modele avînd o anumită des
tinație : pentru călcatul pan
talonilor. beteliei și pentru 
călcatul balonzaidelor.

Pentru amatorii de turism 
și automobilism, noutăți 
îmbucurătoare : un tip de 
rulotă de persoane (căsuță- 
camping) pe 2 roti, tractata 
de autoturism. Dimensiunile 
rulotei : 3,25x2,5x2,8 metri.
Interiorul este constituit din 
4 canapele care, noaptea, se 
transformă in paturi, o' masă 
pliantă, un dulap pentru 
haine, un dulăpior pentru 
gătit, 2 reșourl aragaz tip 
„Turist" și un rezervor de 
apă cu o capacitate de 12 
litri. In același timp, așteap
tă să intre în producția de 
serie si o rulotă pentru ba
gaje (în fotografie), cu o ca
pacitate de 200 kg, ce va fi 
produsă în 3 variante : fără

început
secțiile 
posesia 
interes

capac, cu capac metalic și 
cu prelată. Printre detaliile 
referitoare la aceste două 
rulote va trebui să mai no
tăm, însă, unul : faptul că de 
4 (da, patru !) luni se aș
teaptă fixarea prețului de 
către M.C.I... Un amănunt ? 
Un amănunt care, ignorat, 
face să nu poată fi începută 
producția in serie).

Dintre celelalte 
ELMET" 
vom mai consemna 2 noi ti
puri de autosifoane, o ma
șină de dopuit sticle cu o 
viteză de 225 îmbutelieri pe 
oră. 4 modele de găleți tip 
englez, un rezemător de cap 
pentru autoturisme, 
cauciuc sintetic, 
del de minere 
pentru uși.

Si o ultimă 
noscută de-acum locuitorilor 
din Capitală : rulota-maga- 
zin, destinată comerțului ali
mentar pe șoselele cu circu
lație ridicată, și pe litoral, 
în sezonul de vară.

„noutăți
ale anului 1969,

din 
un nou mo- 
cu șilduri

noutate, cu-

buzunar
____ -■_______________ 1

PRIMUL TIP DE COMBINĂ
AUTOPROPULSATĂ FABRICATĂ
tN ȚARA NOASTRĂ

I

P. SEVERIN

Rulota pentru bașațe produsă 
la întreprinderea Electrometal 

din Timișoara

La serviciul teh
nolog șef, metalurg 
șef si sculărie din 
cadrul uzinelor „Se
mănătoarea", colec
tivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni 
lucrează intens pen
tru realizarea pre
gătirii de fabricație 
în vederea introdu
cerii în producția de 
serie a noului Pro
dus asimilat Combina 
C-12 autopropulsată. 
Noua mașină agri
colă 
număr de 36 de cul
turi : practic, toată 
gama cerealelor pă- 
ioase. porumb, legu
minoase, semințe de 
ierburi etc. Cu aju
torul unui dispozitiv 
special, floarea-soa- 
relui se recoltează 
direct din lan ; prin 
înlocuirea aparatului 
de tăiere cu un alt 
dispozitiv special, 
combina se folosește 
la culesul porumbu
lui (lucrare ce con
stă din tăierea de la 
sol a tulpinilor de 
porumb și desprin-

recoltează un

• ••••••

derea boabelor de 
pe ciocălăi) ; boabe
le sînt colectate în- 
tr-un buncăr cu un 
volum de 2 500 litri, 
iar tulpinele sînt lă
sate pe cîmp. A- 
ceeasi combină re
coltează orez schim- 
bînd sistemul de ru
lare cu un sistem a- 
decvat (șenila), ca
pabil să asigure de
plasarea combinei 
pe un teren moale. 
La o producție de 
3 500 kg boabe la 
hectar, combina au
topropulsată • recol
tează circa 15 ha pe 
zi. înălțimea de tă
iere față de sol este 
reglabilă, în funcție 
de cultură, variind 
între 40 și 1 000 de 
milimetri.
tlvitatea 
cereale este 
ca 4—6 tone 
și porumb 
Viteza medie 
cru în lan, ca să se 
asigure pierderi de 
boabe acceptabile 
(de 2 la sută), 
de 6 km la oră.

Noua mașină 
deservită de un

Produc- 
mașinil la 

de cir- 
la grîu 
boabe 
de lu-

este

este 
sin-

• ••••••
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ROLLS ROYCE-UL GALBEN 
rulează la Patria orele : 10 ;
12.45 : 15,15 ; 18 ; 20,30.

BUNA ZIUA,' CONTESA ru
lează la Republica orele : 9;
11,15; 13,45; 16,15, Gală ora 20,30, 
Festival orele : 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Grivița orele : 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30, Modern orele : 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.

PIANELE MECANICE rulează 
la I.uceafărul orele : 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, Victoria o- 
rele ; 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.

UN OM PENTRU ETERNITA
TE rulează la Central orele : 
9,15; 11,45; 14.15, CUȚITUL DIN 
APA orele 16,45; 19; 21, Gloria 
orele : 9,30; 12; 14.30; 17; 19,30.

FELDMAREȘALA rulează la 
Lumina orele : 9—15,45 în con
tinuare ; 18,30; 20,45, Miorița
orele : 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21. Buzeștl orele : 15,30, 18, UR
LETUL LUPILOR orele : 20,30.

DOMINIKA ȘI PRIETENII EI 
rulează la Doina orele : 9; 10,30; 
12: 13.30: 16. NEÎNȚELESUL o- 
rele 18,15; 20,30.

HIROȘIMA, DRAGOSTEA 
MEA rulează la Union orele : 
20,30, STRIGATUL orele 15,30;

gur om — mecani
cul. Toate reglajele 
se efectuează foarte 
ușor, de la bord, 
printr-un sistem de 
comenzi, în majori
tate hidraulice. Chel
tuielile la hectar, 
exprimate în lei. se 
reduc cu 10,2 la sută.

în campania de re
coltare a anului 1969, 
cinci combine auto
propulsate vor primi 
„botezul cîmpului".

Aceasta este „no
tița tehnică" a Com
binei C-12 autopro
pulsată, așa cum 
ne-a descris-o ingi
nerul Ion Văleanu, 
șeful laboratorului 
de cercetări și în
cercări. La construi
rea noii mașini a- 
gricole sl-au dat 
concursul, printre 
alții, și tinerii Ris- 
tea Teodor, Alexe 
Dorin, Radu Iliescu, 
Iacob Marin — ingi
neri, Ion Ștefan, 
Ștefan Marin, Con
stantin Nicolae — 
matrițeri.

Barbara
Supranumită „La Grande 

Dame de la Chanson", Bar
bara (pe numele adevărat, 
Monique Ser i s-a născut la 
Paris, în anul 1930, într-o fa
milie de origine poloneză. 
Debutează în 1952 la Bru
xelles, apoi cintă în cabare
tele pariziene „Moineau" și 
„L’Ecluse". Academia fran
ceză a discului „Charles 
Cros" îi acordă, în 1960, un 
premiu pentru un disc în 
care interpretează în manieră 
proprie, o suită de cîntece de 
Brassens, iar în 1965 Marele 
Premiu „Paul Gilson". Con
sacrarea definitivă o ob
ține la „Bobino", într-un 
recital în care apare ală
turi de Serge 
la sfîrșitul lui 
cepînd de la primele suc
cese („Dis quand reviendras- 
tu ?“, „Le temps des Lilas") 
și pînă la cele de astăzi 
(Mourir pour mourir", 
„Pierre", „Le bel âge", „Sep- 
tembre", „Nantes", „Ni belle, 
ni bonne", „J’ai trouquă"), 
Barbara a rămas fidelă stilu
lui său cald, simplu, apropiat 
spectatorului, stil ce-și trage 
adesea izvoarele din muzica 
de jazz (ca de exemplu In 
„Parce que je t’aime").

Reggianl,
1966. In-

Frankie Avalon

I. M.

S-a născut la Philadelphia, 
în 1940. Adevăratul său nume 
este Frank Avalonne. Micul 
Frank moștenește talentul 
muzical al tatălui său, el în
suși muzician, care îi asigură, 
începind de la vîrsta de 
11 ani, o solidă educație mu
zicală. Marile sale pasiuni 
sînt cinematograful (în ulti
mul timp a făcut mai mult 
film și a cintat rar), auto
mobilele și coca-cola. A apă
rut în numeroase filme, din
tre care cîteva de succes. 
Melodiile sale cele mai cu
noscute sînt „V e n u s“, 
„Greenlieves în summer" 
(Frunze verzi vara), „Here 
is the ladies" (Aici sînt 
doamnele), „Why" (De ce ?). 
OCTAVIAN URSULESCU
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RIO BRAVO rulează la Fero
viar orele 8,45—14 in continuare ; 
17,45; 20,45. Excelsior orele ; 10; 
13; 16; 19, Melodia orele : 9,30; 
13; 16,45; 20, Flamura orele : 9; 
12; 16; 19,30, București orele : 9; 
12,15; 16,30; 20.

MARELE ȘARPE rulează la 
Aurora orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15 : 20,30, VOLGA orele : 9,15 ; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

PLANETA MAIMUȚELOR ru
lează la înfrățirea orele : 15,15; 
17,45; 20.

BECKET rulează la Dacia o- 
rele ; 8,30—20 în continuare.

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN rulează la Bucegi 
orele : 9,30; 12; 15,45; 18,15; 20,45, 
Tomis orele : 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30; 21.

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Unirea orele : 
15.30* 19.

PRIMĂVARA PE ODER ru
lează la Lira orele: 15,30; 18; 
20,30.

PROFESIONIȘTII rulează la 
Drumul Sării orele : 15; 17,30; 
20.

ACEST PĂMÎNT ESTE AL 
MEU rulează la Giulești orele : 
15.30: 18; 20,30.

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII 
rulează Ia Cotroceni orele : 15,30; 
18, RASCOALA orele : 20,30.

• • • ••••••••a

rulează la Moșilor orele :
18, SOARE ȘI ------- -

20,30, Rahova
18, TUNELUL

UMBRA 
orele : 
orele :

Popular

ASTA SEARA MA DISTREZ
rulează la Floreasca orele : 9; 
11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

PANTOFUL CENUȘARESEI 
rulează la Viitorul orele 20,30, 
SAMURAIUL orele : 15,30; 18.

UN DELICT APROAPE PER
FECT 
15,30; 
orele : 
15,30; 
20,30.

HOMBRE rulează la 
orele : 15,30 ; 18, BELA orele :
20.30.

CE NOAPTE, BĂIEȚI rulează 
la Munca orele : 16; 18, MICA 
ROMANȚA DE VARA orele : 
20.

WINNETOU (seria a III-a) ru
lează la Flacăra orele : 18; 20,30, 
HOȚUL DE PIERSICI — orele :
15.30.

PENSIUNE PENTRU HOLTEI 
rulează la Arta orele : 9.15—16,15 
în continuare ; 18,15; 20,15,

COLUMNA (ambele serii) ru
lează Ia Vitan orele : 15.30; 19.

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER, MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează la Progresul 
orele : 15,30; 19.

OPERAȚIUNEA SAN GENA- 
RO rulează la Ferentari orele : 
15,30; 18; 20,15.

PRINȚESA rulează la Pacea

— V-am ruga să ne vorbiți, 
în calitate de membra al 
juriului de decernare a pre
miilor Uniunii Soriitorilor pe 
anul 1968, despre criteriile 
care au hotărât opțiunile 
pentru cărțile premiate, a că
ror listă a publicat-o presa 
de duminică. Ați avut In ve
dere creația de ansamblu a 
scriitorilor propuși sau nu
mai volumul publicat in 
1968 ?

— Fără un volum impor
tant, nici un scriitor nu ar 
fi putut intra în atenția ju
riului, chiar dacă anteceden
tele sale literare l-ar fi în
dreptățit la aceasta. Firește, 
fiind vorba de niște premii 
ale Uniunii Scriitorilor, ju
riul a căutat să distingă au
tori care și-au dștigat de pe 
acum un anumit prestigiu în 
viața literară.

— Care au fost elementele 
de inedit pe care Ie-a înre
gistrat recentul eveniment T

■— Premiul a fost acordat 
de un juriu alcătuit din 
membri (sper să fiți de a- 
cord !) recunoscuți pentru 
competența lor. Ei și-au ex
primat opinia după princi
pii absolut democratice : prin 
vot secret, iar în cazurile de 
balotaj, s-a procedat la mai 
multe tururi de scrutin. U- 
niunea Scriitorilor a dat, ast
fel, niște premii care, com
pletate cu premiile revistelor, 
«înt de natură să răsplăteas
că o extrem de bogată și re
marcabilă producție literară 
a anului 1968. Poate că n-ar 
fi rău dacă și alte foruri ar 
face-o... Cred, totodată, că 
s-a reușit să se instituie o 
tradiție care să facă din de
cernarea premiilor un prilej 
eficient de a atrage atenția 
publicului asupra valorilor 
literaturii contemporane. Sa
lut, în acest 6ens, discuțiile 
purtate pe această temă în 
„România literară" și în 
„Luceafărul".

— Ca Istoric și critic lite
rar, ce păreri ne puteți spu
ne despre cărțile pe care le 
consacră aceste premii ?

— Sfnt convins că romane
le premiate sînt scrieri care 
nu vor fi uitate o dată cu ur
mătoarea carte publicată. 
Realmente, ele înseamnă un 
moment aparte în evoluția 
romanului românesc. Activi
tatea poetică a lui Doina?

«au Păunescu se plasează, 
de asemenea, la un nivel 
ridicat. în cazul lui Băieșu, 
am apreciat caracterul de ac
tualitate al unei piese ce nu 
evită aspectele dramatice ale 
realității. La Soreseu, am 
premiat pătrunderea în dra
maturgia noastră a unul poet 
cu o tulburătoare elevație 
speculativă șl cu mari suges
tii intelectuale. Cît privește 
„Antologia Baudelaire", a- 
ceasta este o Întreprindere 
unică în lume prin modul 
In care a fost concepută. In
tr-o scrisoare adresată res
ponsabilului acesteia (Geo 
Dumitrescu), marele «criitor 
A. Malraux exprima gratitu
dinea Ministerului de resort 
francez și, totodată, regretul 
că această antologie (cu text 
bilingv și traduceri compa
rative) nu a parvenit în timp 
util la recentul „Festival 
Baudelaire". O mențiune spe
cială pentru foarte originala 
carte pentru copii a Monicăi 
Pillat, care, împreună cu ro
manul de „science-ficțlon" al 
Mioarei Cremene, au mai în
viorat puțin un aspect cam 
neglijat al literaturii noastre.

Din perspectiva istoriei li
terare, ce să spun ? Hazul tu
turor juriilor este acela de a 
vedea, peste timp, unde au 
avut intuiții juste și unde nu.

— Intrucit în materie de 
artă departajările sînt difici
le, nu credeți că au existat 
și scriitori nedreptățiți in a- 
ceastă competiție ?

— Desigur, meritau șl alte 
opere acest premiu. Sînt si
gur, însă, că nici un premiu 
nu a fost acordat, de data a- 
ceasta, pe nedrept.

— Ce avantaje editoriale 
vor avea volumele premiate ?

— S-a propus ca aceste 
cărți să poarte o banderolă 
distinctivă și un supliment de 
tiraj. Mă întreb, însă, cu un 
anume scepticism, ’dacă uria
șul și cam greoiul nostru 
trust editorial va fi capabil, 
în timp util, cît interesul pu
blicului e realmente treaz, 
să contribuie, prin operativi
tate, la sporirea numărului 
de cititori ai literaturii con
temporane. A se vedea și 
consecințele, tn această di
recție, ale decernării premiu
lui Goncourt.

NICOLAE BALTAG

Lucrări de artă pentru 
aeroportul de la Otopeni
Pînă la sfîrșitul lunii iulie 

vor fi executate — ni se 
anunță — o sene de lucrări 
de artă monumental-decora- 
tivă pentru viitorul aeroport 
de la Otopeni, în baza pro
iectelor care au fost admisa 
și avizate de juriul concur
sului pe această temă.

Astfel. scluptorul Paul 
Vasilescu lucrează la reali
zarea unei compoziții spa
țiale. destinată exteriorului, 
care va fi, probabil, ampla
sată în piața de acces a ae
roportului. înaltă de peste 
cinci metri și executată în 
metal sudat, lucrarea, prin 
însăși concepția ei. va fl in
tegrată ambiantei arhitec
tonice înconjurătoare și 
va exprima. în viziunea ar
tistului. „sentimentul zboru
lui", aspirația omului spre 
înălțimi.

Arhitectul Șerban Crețoiu 
va realiza două mari relie
furi în beton și sticlă colo
rată (circa 50 m p) pentru 
holul principal, de intrare 
în aeroport, unde, dincolo 
de valoarea lor decorativă, 
reliefurile vor îndeplini și 
funcția de delimitare a unor 
spații interioare.

Pictorul Florin Ciubotaru 
va realiza, de asemenea, 
două panouri decorative, 
pictură pe sticlă (circa 40 
m p) destinate restaurantu
lui aeroportului. Iar pentru 
barul aeroportului, ceramis-

tul George Tlutin și gravo
rul Anton Perussi vor rea
liza un panou decorativ de 
circa 38 mp, executat în 
ceramică și tencuieli colo
rate, O ultimă lucrare din 
această serie va fi o tapise
rie (circa 30 m p) de Șerban 
Gabrea și Ion Bănulescu, 
pentru unul din saloanele 
oficiale ale aeroportului 
Otopeni.

• • • • • • •

UIB
orele 15,45; 18; 20,15.

CANALIILE rulează la Crîn- 
gași orele : 15,30; 18; 20,15.

SUFLETE TARI rulează la 
Cosmos orele : 15,30—19,

BILANȚ IN PLIN MARȘ, UN 
PROGRAM DE PROPĂȘIRE E- 
CONOMICA — AGRICULTURA 
SOCIALISTA IN PLIN AVlNT, 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr. 
1'1969. ATLETISM — META
MORFOZE rulează la Timpuri 
Noi orele 9—12 în continuare.

ROLS ROYCE-UL GALBEN— 
24, 25, 26 februarie. Sala Pala
tului.

MARȚI 25 FEBRUARIE
• Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale" (sala Comedia) : HEI- 
DELBERGUL DE ALTADATA 
ora 19,30, (sala studio) : TRA
VESTI ora 19,30 • Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (B-dul 
Schitu Măgureanu) : D-ALE 
CARNAVALULUI ora 20, (sala 
Studio) : PHOTO FINICH — ora 
20 • Teatrul de Comedie NICNIC 
ora 20 • Teatrul Mic : IER
TAREA ora 20. • Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) ; VI-

TN TRATAMENTUL

TOXICOZELOR LA COPII

UN APARAT

CU ZECE „MIINI"

Un aparat pentru trata
mentul toxicozclor la copii 
— oare dă posibilitatea de a 
aoționa concomitent, asupra 
stomacului și intestinului șl 
care poate fi dirijat pentru 
inspirație, lavâje, colectarea 
probelor pentru laborator, 
hidratare etc. — a fost rea
lizat de dr. A. Andrei de la 
spitalul „Gr. Alexandresou" 
din Capitală. Aparatul, ma
nevrat ușor, de o singură 
persoană cu caiifioare medie, 
poate fi utilizat cu succes in 
toxicoze cu stări grave de 
deshidratare, sindrom neuro
toxic, ileus chirurgical și 
medical, come uremice și he
patice, atit la capii, cit și la 
adulțl.

NOI COMPOZIȚII ADEZIVE

CU PROPRIETĂȚI

ANTICOROZIVE ÎNALTE

Un colectiv de cercetători 
de la Institutul de cercetări 
chimice din București a ob
ținut, recent, compoziții ade
zive cu înalte proprietăți an- 
ticorozive proprii, aderente 
la variate suprafețe metalice, 
șl care pot fi aplicate fie di
rect pe suprafața curată a 
metalului, fie depuse în prea
labil pe un suport din ma
terial plastic, pinză etc.

Adezivii propuși au o vîs- 
eozitate destul de ridicată 
pentru a împiedica scurgerea 
adezivului pe suprafața care 
urmează a fi protejată, 
și plasticitatea necesară pen
tru a se întinde și a se uni
formiza ca strat, sub o ușoa
ră apăsare.

Compozițiile adezive pro
puse permit repetate llplri- 
deslipiri a foii de protecție 
din material plastic, asigu- 
rind astfel protecția antico- 
rozlvă a metalului. Ele se 
folosesc atit ia temperaturi 
de pînă Ia +60°C, cit și pen
tru temperaturi 
(—20°C). Mal mult.

dar

scăzute 
aceste 

compoziții nu impun condi
ții speciale de păstrare, au o 
durată do folosință destul de 
mare șl un preț de cost re
lativ scăzut, 
zează unele 
cundare din
sinteză a polimerilor.

Intrucit utill- 
materiale se 

industria de

„VREȚI SĂ 
CUNOȘTINȚĂ

FACEȚI
V

Monica Gregorian, 22 ani, profesoară, Școala Generală Vîr- 
șolți, județul Sălaj (cinema, literatură).

Nelu Grecu șl Aurel Delescu, tehnicieni, str. Ștefan cel Mare 
nr. 16, Oțelul Roșu, județul Caras-Severin (diverse, ilustrate).

Ciobia Nonna 17 ani, elevă, Cabana Pt. I nr. 2, Sc. 2 ap. 29 
Gura Văii, județul Mehedinți (schimb de ilustrate).

Mihaltan Rodlca, 20 ani, muncitoare. Fabrica Sebeșul Str. 
Aurel Vlaicu nr. 27, Sebeș, județul Alba (ilustrate, diverse).

Ene Teofil, 22 ani, lăcătuș, Comuna C. A. Roseti, sat Lunca, 
județul Buzău (diverse).

Dinu Jean Cornel, 20 ani, student, Bd. 1 Mai nr. 126, Bloc 1, 
ap. 42, sectorul 8 București (Desen, muzică, diverse).

Marioara Rotaru, 21 ani, învățătoare, comuna Vorniceni, jude
țul Botoșani (ilustrate).

Elena Rădulescu. 21 ani, învățătoare, comuna Bălteni, jud. Olt 
(ilustrate, monede vechi).

Curatan Mariana și Bulza Eugenia, 1B ani, croitoreasă elevă, 
comuna Mocrea, nr. 105 și 316, sectorul Ineu, județul Arad 
(ilustrate).

Istrate Sanda, 19
P.T.T.R. Văleni de

ani și Rizan Elena, 22 ani, oficiante Oficiul 
Munte, județul Prahova (diverse).

• ••••• • • •
DE SA-JELIE IN CRENGILE

SSAFRAS ora 19,30 (sala Studio): 
FEMEI SINGURE ora 20 • Tea
trul Giulești CURSA DE ȘOA
RECI ora 19,30 • Teatrul Țăn
dărică (sala din Calea Victo
riei) :ȘORICELUL ȘI PAPUSA 
ora 17, (sala din str. Acade
miei) : A FUGIT UN TREN ora 
17 • Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : CA
FEAUA CU LAPTE DE ADIO 
ora 19,30, (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : VARIETĂȚI PE 
PORTATIV ora 19,30 • Teatrul 
de estradă „Ion Vasilescu" : 
DE LA BACH LA TOM JONES 
ora 20 o Circul de stat : CIR
CUL ARE CUVINTUL ora 19,30.

pămîntul de ființe extra
terestre ? • 20,15 — Seară de 
teatru : „Dona Juana" de Radu 
Stanca. Interpretează colectivul 
Teatrului Național „V. Alecsan- 
dri" din Iași. In pauză : Film 
documentar : „Nedee". • 22,35
— „La zi". Cultura — dominantă 
a vieții moderne. • 22,55 — Artă 
plastică. Anuala de arte decora
tive (I) • 23,10 — Telejurnalul 
de noapte. • 23,20 — închiderea 
emisiunii.

LA CLUBURILE TINERETULlil

• 17,30 — Telex TV. • 17,35
— Pentru elevi. Consultații la 
limba română (clasa a VIII-a). 
Tema : Sinteza frazei. Prezintă 
prof. Vasile Teodorescu. • 18,05
— Limba engleză. Lecția 48.
• 18.30 — Pentru copii. Micii 
meșteri mari. îritîlnire cu tineri 
radioamatori, corespondenți' ai 
emisiunii. • 19,00 — Telejurna
lul de seară • 19,30 — 2 martie 
1969. Din carnetul scriitorului.
• 19,40 — „întrebări la care s-a 
răspuns... întrebări la care nu 
s-a răspuns încă". A fost vizitat

Tehnic-Club
Cursul „Istoria
nești : „Contribuția aviației ro
mânești la obținerea victoriei 
finale în războiul antifascist" — 
vorbește ing. Radu Stoica, ener- 
getic-șef la Aeroportul Bă- 
neasa — ora 18,30.

(sectorul V) : 
aviației româ-

Clubul Elevilor (sectorul IV) ; 
„Tineri candidați în alegerile 
de la 2
tinerilor care votează pentru 
prima dată cu candidații Ene 
Stelian, Nastac Constanța șl 
Marin Marin, urmată de un 
spectacol al formațiilor clubului 
— ora 16.

martie" — întîlnire a
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sub semnul creației^?!!! 
efervescente 

pentru înflorirea 
României Socialiste .ft-

«I

(Urmare din pag. 1) 
hidroenergetic și de navi
gație de la Porțile de 
Fier, care se realizează în 
colaborare cu Republica 
Socialistă Federativă Iu
goslavia ; el va aduce nn 
aport de peste 1 000 000 
kW Ia sporirea puterii 
Înstelate a țării și o pro
ducție anuală de peste 5 
miliarde kWh. Se lucrea
ză împreună cu Republi
ca Populară Bulgaria la 
elaborarea studiilor șl 
proiectelor pentru hidro
centrala de pe Dunăre, în 
zona Islaz. Pe rîurile in
terioare se vor construi 
hidrocentrale cu o putere

DIORAME
ÎN CHENARE

DE PIATRĂ
Să urcăm în munți, în Carpați, în 

acest uriaș „castel de apă“, sursa sistemu
lui hidrografic al țării, care a stat și stă 
la baza operei electrificării, prin valorifi
carea superioară a unei bogății cîndva ig
norate : „cărbunele alb", forța ascunsă a 
apelor, însumînd în România un potențial 
energetic invidiabil, de 83 450 GWh/an, 
din care cel puțin jumătate poate fi ame
najat în condiții economice avantajoase. 

Aici, în munți, aproape de tîmplele ce
lor mai înalte piscuri ale țării — Negoiul 
și Moldoveanul — de la cota maximă a 
barajului Vidraru al hidrocentralei de pe 
Argeș, simpla suprapunere a dioramelor 
actualelor priveliști montate peste acelea 
care se proiilau cu numai cîțiva ani în 
urmă este mai mult decît elocventă pen
tru a consemna, fie și prin acest unic e- 
xemplu, marile transformări pe care le a- 
trage și le provoacă, acolo unde apare, o- 
pera electrificării. Vechiul defileu al Cum
penei este acum un lac de acumulare lung 
de 14 km., cu un volum de aproape o ju
mătate de miliard de metri cubi de apă ; 
râurii,' Doamnei, Cernat, Vîlsan, Baciu, 
Drăginâ sînt unite într-un al șaselea rîu 
subteran, care, traversînd o galerie lungă 
de 20 km., se varsă în lacul de acumulare ; 
apele Argeșului și-au părăsit albia milena
ră, drumul prin negura conductei subtera
ne fiind numai un salt spre explozia de lu
mini desprinsă din izbirea lor de paletele 
turbinelor ; muchiile colțuroase ale stînci- 
lor neatinse de piciorul omului au devenit 
o șosea modernă, accesibilă automobilelor 
în plină' viteză...

Dar barajul Vidraru nu este decît unul 
dintre multe altele ridicate aici, în munții 
țării. Planurile întocmite de proiectanți 
prevăd realizarea unor obiective hidro-ener- 
getice care vor acoperi o zonă amplă a 
văii Argeșului. Unele sînt terminate, altele 
se desăvîrșesc, în timp ce se pregătesc con
dițiile pentru a fi atacate noi construcții. 
Sistematizarea bazinului hidroenergetic al 
Argeșului — ca al atîtor altor rîuri ale țării
— se face pe baza unui program ale cărui 
țeluri finale urmăresc nu numai producerea 
energiei electrice, ci și efecte mult mai 
largi, acoperind întinse zone geografice, ca, 
de pildă, irigarea unor ample suprafețe, 
îmbogățirea regiunii cu noi obiective turis
tice etc.

Diorama noului peisaj în munții țării de
rulează, astfel, pe fundalul său, panorami
cul unor dialoguri care imprimă actualului 
cincinal, în această ramură a energiei elec
trice, Semnul unor eforturi constructive în 
care se angajează o mare parte din forța 
de muncă și de creație a poporului nostru. 
Să ne oprim, de pildă, străbătînd aceiași 
munți, de la răsărit spre apus, la un punct
— deocamdată final, cel puțin sub raport 
istoric — care se cheamă Porțile de Eier. 
Apele Dunării se pregătesc să năvălească, 
aici, în marile ecluze din aval și amonte ; 
clădirea hidrocentralei, ale cărei temelii sînt 
adînc împlîntate în albia fluviului, se a- 
propie de cotele maxime, în timp ce tre
nurile lunecă peste viaductele suple ale noii 
căi ferate.

Sîntem, aici, pe șantierul celei mai mari 
construcții din istoria țării noastre. Echi
pamentele hidromecanice și hidroagregatele 
ce vor fi instalate aici întrec, ca volum, 
de patru ori pe cele de la Bicaz, de opt 
ori pe cele montate Ia Argeș. ..Porțile de 
Fier" înseamnă cea mai mare poartă de 
ecluză din lume, cele mai mari servo
motoare din lume, cea mai mare turbină 
Kaplan (178 MW) din cîte s-au construit 
vreodată în lume. Ridicat în colaborare cu 
R. S. F. Iugoslavia, acest edificiu gigantic 
va îmbogăți poporul nostru cu un flux de 
energie ce echivalează întreaga producție 
națională de energie 
fiind. în același timD.

electrică din 1957, 
nod de naviga-ca

zile, Iar in 
puțin de o

4 *■

instalată de aproape 
1 500 000 kW. O putere de 
7 000 000 kW, se va reali
za în centrale termo-elec- 
trice".

Și mai departe :
„Ținînd seama de creș

terea nevoilor, în condi
țiile resurselor limitate de 
energie primară și folo
sind cuceririle revoluție! 
tehnico-științifice, vom 
începe în anii următori 
utilizarea energiei nuclea
re pentru producerea de 
energie electrică și termi
că. Pentru a avea imagi
nea clară a progreselor pe 
care le face țara noastră, 
este suficient să «arătăm

că întreaga producție de 
energie electrică a anului 
1938 se va realiza în 1970 
în numai 12 
1975 în mai 
săptămînă".

Sînt cifre
ca pe un

care adună, 
_  , ecran panora
mic, imagini din toate ză
rile țării, simboluri ale e- 
nergiilor smulse acestui 
pământ, captate șl dirija
te printr-un gigant efori 
material, financiar, de 
gîndire, puse în slujba 
țării și oamenilor.

Care e proiecția la îol 
a acestor cifre ?

Să pornim, deof, Ia pei
saj...

ENERGIE .4 
ELECTRICA 

caiete

• întreaga producție de 
energie electrica a anului 
1938 se va realiza, în 1970, 
în numai 12 zile, iar în 1975 
în mai puțin de o săptămînă.
• Puterea instalată în 

centralele electrice a crescut 
de la 740 MW în 1950 la 
3 258 MW în 1965.

• In 1969, capacitatea 
centralelor electrice se va 
mări cu grupuri energetice 
avînd o putere totală de 650 
MW, producția de energie 
electrică a țării ajungînd 
astfel la 31 miliarde kWh.
• Numai în primii trei 

ani ai acestui cincinal s-au 
electrificat peste 20 la sută 
din satele țării, ajungîndu-se 
astfel la un total de 70 la 
sută de sate electrificate.
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Reportaj

de ILARIE HINOVEANU

ECRANUL PANORAMIC

AL ELECTRIFICĂRII
electrice aeriene de 220 și 400 kW., pă- 
mîntul armonios, simetric și rotund al 
României socialiste se rotește sub zodia 
unor orizonturi fertile, al unor perpetue 
înnobilări.

II

ție, o veritabilă capodoperă tehnică (ecluza 
constituind un coridor de beton armat 
lung de peste 650 metri, lat de 34 și stră
juit de ziduri înalte de aproape 23 metri). 
Geografia acestei străvechi și vaste zone 
cunoaște mutații fundamentale, restructu
rări pe planuri largi. O „autostradă a 
soarelui" — o cale ferată monumentală, 
cu 21 de poduri și viaducte și 7 tunele
— și un întreg oraș care se mută — Orșova
— sînt numai două din elementele care 
desenează, aici, prin mîna omului, un nou 
și impresionant peisaj.

Dar Porțile de Fier reprezintă, de ase
menea, doar o etapă, un punct, într-o 
curbă mereu ascendentă. Redimensionării 
ample a naturii acestor locuri îi răspunde
— într-o largă volută a înnoirilor — cea 
făurită în celălalt capăt al acestui arc, a- 
colo unde Lotrul și afluenții săi își vor re- 
modela albiile spre a se circumscrie altor 
prefaceri, tot mai spectaculoase, si, îi) ă- 
celași timp, tot mai „cotidiene", sub rapor
tul înscrierii lor, fără nimic însolit, în di
namica transformărilor contemporane ale 
peisajului românesc. Dacă la Congresul al 
IX-lea al partidului „amenajarea Lotrului" 
era abia un proiect, astăzi același Lotru 
este un vast șantier, unde, pe o distanță 
de 100 km., nouă mii de oameni dau asal
tul pentru realizarea uneia dintre cele mai 
îndrăznețe idei din construcția energetică 
europeană. Dar și Lotrul, la rîndul lui, 
reprezintă numai o etapă, un element din
tr-un ansamblu. Conform programului de 
dezvoltare energetică pe zece ani stabilit 
de Congresul al IX-lea al partidului, alte 
ape — Someșul, Crișurile, Șiretul, Oltul —• 
se pregătesc să îmbogățească puterea elec
trică a țării cu milioane de kWh. : preve
derea de a se atinge, în 1970, o produc
ție electrică de 34 miliarde kWh., devine, 
astfel, numai o treaptă dintr-un plan ener
getic grandios.

...Vom fi ajuns de mult, poate, în vale... 
Lama șoselii a adormit în teaca amurgului, 
dar piscurile, fascinate de ochii ozonați ai 
cerului, vor mai bate cu degete de cre
meni în streașină stelei polare, și ele îi vor 
fi craii vestitori de ziuă, aceiași de secole, 
dar nu mai puțin scuterii devotați ai văz
duhului lacului ivit aci, la Vidraru, ca după 
un cataclism geologic.

Peste case și peste păduri, siluetele stîl- 
pilor argintii duc firele din care se cerne 
o ploaie de lumină, aidoma unui răsărit de 
soare mediteranean...

UN TERITORIU
AL MARILOR

PERFORMANTE
Să coborîm — sau, mai degrabă, să ur

căm — din castelul nins de nea al Carpa- 
ților, spre alte înălțimi, cel puțin la fel de 
spectaculoase. Sînt înălțimi reci și abstrac
te, iluminate, însă, interior, de flacăra vie a 
muncii și a creației. Aceste înălțimi sînt ci
frele — bogate și impresionante cifre ale 
bilanțului energeticii românești — și, in- 
trînd în teritoriul lor, intrăm într-un terito
riu al marilor performanțe. Cercetarea a- 
cestor performanțe, dinamica lor, sînt de
finitorii pentru caracterul științific, pentru 
justețea și înțelepciunea cu care partidul, 
elcctrificînd țara, a dat României socialiste 
forța necesară propulsării ritmice a fiecă
rui angrenaj din uriașul ansamblu al vie
ții economice și sociale, a orientat și încu
rajat așezarea întregii industrii pe baza ce
lor mai modeme tehnologii, promovînd 
progresul tehnic, în special pc calea extin
derii mecanizării și automatizării, a acce
lerat procesul de ridicare a nivelului de 
trai material și spiritual al poporului.

In secolul nostru, spun specialiștii, unei 
creșteri cu 1 la sută a productivității mun
cii în industrie trebuie să-i corespundă 
în medie, o ridicare cu circa 1,1—1,2 la 
sută a puterii mașinilor și, deci, o sporire 
de 1,2—1,3 Ia sută a „puterii electrice" 
care stă la dispoziția muncitorului. Iată de 
ce. electrificarea, a aconstituit obiectul spe
cial al primelor schițe ale planurilor noas
tre de dezvoltare economică. In dezvolta
rea energclicii și-a spus cuvîntul — reflec
tată în întreaga politică economică a parti
dului — o cerință fundamentală : asigura
rea avansului energetic necesar industria
lizării susținute și, apoi, decurgînd din a- 
ceasta, eșalonarea construcțiilor pe o pe-

In caise apelor, constructorii ridică „porțile de fier' dătătoare de energie
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noadă mai lungă, spre a li se asigura con
tinuitatea, tenno sau liidrocentralele de 
mari puteri implicînd, prin specific și 
proporții, ample prefaceri pe zone întinse. 
Consecință a acestei cerințe — și cu aceas
ta intrăm în teritoriul cifrelor, al perfor
manțelor — este faptul că puterea insta
lată în centralele electrice a crescut de la 
740 MW., cit era în 1950, la 3 258 MW. în 
1965 ; în acest răstimp, producția de ener
gie electrică a sporit de la 2«1 miliarde 
kWh Ia 17,2 miliarde kWh, într-un ritm 
mediu anual de 15 la sută, față de 13.3 
la sută, cît a fost ritmul mediu de creștere 
a producției industriale globale.

Sarcinile energeticii au fost eșalonate în
tr-un vast program, de durată, de elec
trificare a țării : un prim plan de un de
ceniu (1951—1960), unnat de un altul, cu 
aceeași desfășurare in timp, adoptat de 
Congresul al IX-lea al partidului. Primul 
plan — destinat a îmbogăți harta țării cn 
noi izvoare de energie electrică. Al doilea 
— reflectînd etapa nonă, calitativ superi
oară, în care a pășit economia noastră, po
tențialul ei ridicat, diversitatea și tehnici
tatea ei tot mai înaltă — e dedicat cap
tării, mobilizării tuturor resurselor și posi
bilităților proprii, pentru satisfacerea nece
sităților crescînde de energie electrică ale 
economiei. Urmărită în progresele sale 
calitative, opera electrificării și a fructifi
cării resurselor energetice își depășește, 
astfel, în zilele noastre, cadrul, perimetrul 
ei propriu-zis, devenind, practic, definiția 
unei întregi economii. Dacă sfîrșitul anului 
1968 a consemnat intrarea în funcțiune a 
peste două treimi din puterea de 4 000 
MW. prevăzută a fi instalată în centralele 
electrice în întregul cincinal, mareînd, tot
odată, pentru producția de energie electri
că, o cotă de aproape 28 miliarde kWh., 
adică de aproape 28 de ori mai mare decît 
în 1944, proiecția acestei creșteri trebuie 
citită pe spații vaste, acoperind întreaga 
noastră economie, revitalizată, dinamizată, 
consolidată prin această baie de flux solar, 
adus de om lîngă unealta cu care își con
struiește țara și viitorul.

Se mai impune, la acest capitol, o cir
cumscriere. Electrificarea și energetica au 
însemnat, în România, o viziune profund 
științifică asupra fructificării resurselor, un 
efort constant, orientat cu atenție și cu o 
largă desfășurare de forțe, pentru valorifi
carea potențialului de lumină și energie as
cunse în munți, în ape, în zăcămintele bo
gate ale subsolului. Dacă, de pildă, în 
1950, peste jumătate din puterea instala
tă era dispersată în centrale cu puteri sub 
10 MW., azi, în actuala etapă a înfloririi 
economiei noastre, centralele din această

categorie contribuie cu 11 la sută la pro
ducția electrică națională, mai mult de 
două treimi din puterea totală instalată re
venind centralelor mari, de 100 MW. în 
peisajul de azi al țării, în această carte a 
noului nostru destin, acești giganți se con
stituie, prin verticalitatea staturii lor, în 
niște semne de exclamare, favorizîndu-i lec
tura dintr-un unghi inedit de noblețe.

Grupuri energcfice cu puteri de 315 
MW., 200 MW. și 150 MW. au fost monta
te, în ultimii ani, la centralele de la Cra
iova, Luduș, Borzești, Paroșeni. asigurând 
sistemului energetic național debite uriașa 
de energie electrică, generatoare ale unoi 
forțe capabile să întrețină pulsul armonios a! 
unei economii complexe, și cel cc vizitea
ză aceste cetăți ale tehnicii modeme ia 
contact cu însăși imaginea vie a forței. 
Vorbind despre valorificarea resurselor, va 
trebui să consemnăm că aceste cetăți alo 
luminii, aceste mari centrale termoelectrice, 
care dețin ponderea cea mai marc în ca
drul potențialului energetic al țării, valori
fică îndeosebi combustibili de calitate in
ferioară, înnobilați prin tehnica nouă, spo- 
rindu-și valorile pe o linie de progresie 
geometrică. O dată cu valorificarea com
bustibilului de calitate inferioară, însuși 
consumul specific de combustibil, înregis
trând, sub influența tehnicii moderne cu 
care sînt dotate unitățile electroenergetice, 
descreșteri vertiginoase (de la 723 kg pen
tru producerea a 1000 kWh în 1955, la 
354 kg în 1968), se constitue ca o marcă 
și ca un simbol al capacității 
muri industriale de a-și lărgi 
ționa mereu rezultatele.

Craiova, Rovinari, Deva sînt 
ritabile „centre electrice" de 
unde vor fi valorificate mari cantități de 
cărbuni extrași din bazinele carbonifere ale 
Olteniei și Văii Jiului, așa cum marile 
termocentrale amplasate în platformele in
dustriale de la Brazi, Borzești etc., au în 
vecinătatea imediată furnizorii de energie 
termică și electrică. E o adevărată reacție 
în lanț, în care energia, transformînd în va
loare forțe latente, bogății cîndva ignorate, 
se transformă ea însăși într-o valoare care 
naște la rîndu-i, alte valori, tot mai înalte 
și mai complexe, puse în slujba noii noas
tre civilizații.

Anul 1969 va mări capacitatea centrale
lor electrice cu grupuri energetice avînd o 
putere totală de 650 MW., grupuri care, 
alături de cele existente, vor contribui la 
atingerea unei producții de energie elec
trică de 31 miliarde kWh.

Pe sub firele de energie ale țării, deru
late pe umerii argintii ai stîlpilor liniilor

acestei ra- 
și perfec-

astăzi, ve- 
anvergură,

Electricitatea, această continuă infuzie 
de forță prin toate celulele edificiului so
cial modern, a devenit, pentru existența 
omului, unul dintre factorii primordiali, de
cisivi. Trăim un secol al electricității ; în 
biblioteci, în scuaruri, în sălile de specta
cole, în spitale, pe nave, în sere, în cos
mos, oriunde se afirmă prezența și viața 
omului, energia electrică — subordonată 
inteligenței lui — participă la umanizarea 
mediului ambiant, transferindu-i funcții ce 
se răsfrâng, implicit, în ridicarea nivelului 
de-civilizație al societății.

Este firesc, deci, ca producția de energie 
electrică pe cap de locuitor să fie, în zi
lele noastre, un etalon de bază în stabi
lirea nivelului de'civilizație al unei națiuni 
Și aici, cifrele care no reprezintă sînt con
cludente. Dacă în 1950 media mondială de 
producție electrică pe cap de locuitor era 
do 3,2 ori mai marc decît în România, 
cincisprezece ani mai tîrziu. datorită ma
rilor investiții făcute de statul nostru so
cialist și eforturilor constructive întregului 
nostru popor, România a atins media mon
dială, deschizîndu-și, o dată cu noul plan 
decenal, stabilit de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., drumul spre cote noi, tot mai înal
te. Anul 1970 ne va aduce — conform pla
nurilor stabilite de partid — în riadul ță
rilor europene cu cel mai avansat nivel de 
dezvoltare energetică.

Fluxul puternic al energiei electrice im
primă acelor ramuri ale vieții ,i activității 
noastre — care păreau anchilozate în tipa
rele tradiționale — un impuls apt să le co
mute rezultatele pe un adevărat tărâm al 
recordurilor. Electrificarea agriculturii este 
unul din aceste domenii, căruia îi vor fi 
cedate, în acest cincinal, 1,2 miliarde de 
kWh. Numai cele 400 000 de hectare pre
văzute a fi irigate în cincinal solicită 500 
de milioane kWh/an. Dar milioanele de cai 
putere care aleargă spre satele patriei a- 
duc, în carul lor incandescent, mult mai 
mult. .Ritmul superior de creștere a pro
ducției de energic electrică a creat posibi
litatea trecerii la realizarea unei opere de 
mare însemnătate în ridicarea nivelului de 
civilizație al întregii țări : electrificarea sa
telor. De la 84] sate electrificate în anul 
1950, s-a ajuns, în 1965, la 7 000. iar fie
care an a! actualului cincinal racordează la 
rețeaua sistemului energetic național cîte 
o mie de sate.

Amplul program de construcții de locu
ințe stabilit de partid și-a găsit, de ase
menea, pe plan energetic, echivalențe și 
fundamente trainice, prin extinderea tot 
mai largă a termofiegrii urbane, prin faptul 
că 3,1 miliarde kWh (din cele 28 miliarde 
kWh de energie electrică produse anul 
trecut) au fost destinate consumului popu
lației, inclusiv pentru transporturile în co
mun și iluminatul public. Ce reprezintă 
aceste 3,1 miliarde kWh, oferiți populației, 
o spune fie și numai faptul că ele depășesc 
cu 50 la sută întreaga producție de ener
gie a țării din 1950 și întrec de aproape 
3 ori producția de energie electrică din 
1938.

Sorii energiei electrice — steme strălu
citoare pe un cer al belșugului — își trimit 
razele pretutindeni. Radioul, televizorul, ci
nematograful apropie milioane de oameni 
de valorile științei, culturii, artei; legături- 
io ample cu lumea, liniile de comunicare 
între omul de pe acest pămînt și Pămîntul 
însuși, s-au țesut astfel abia în acești ani 
ai noii noastre civilizații.

Acum, în iarnă, negurile serilor scad... 
Este senzația pe care am încercat-o nu o 
dată, străbătînd orașele și satele țării. Mf 
s-a părut că opera electrificării suplinește 
scăderea luminii solare în vremea iernii, 
refăcind un climat de lumină meditera
neană.

Cîndva,. acest pămînt se numea și „Da
cia Felix"... Darurile lui, astăzi, cunosc 
o scară ce suie mereu — generos, grandios 
și ferrn — sjșre comunism.

Iui, astăzi, cunosc
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Basme hune de adormit copiii. (Tineri interpreți de la Școala 
generală nr. 36 din București)

Foto: GR. PREPELIȚĂ
■

Sub acest titlu, ziarul nostru a publicat o anchetă, prefață la o 
dezbatere amplă, despre condiția timpului liber ca timp obiec
tiv necesar definirii personalității tînărului. Fără a considera re
zultatele definitive, pentru că, repetăm, dezbaterea noastră va

continua prin investigarea unor zone diverse ce se circumscriu 
celui de al doilea „opt* cotidian, vă propunem să urmăriți, în 
continuare, comentariile autorizate ale unor specialiști.

NEVOIA UNEI MATURIZĂRI
A SPIRITULUI DE SELECȚIE

Nimeni nu poată pretinde 
unor tineri de 17—18—19 ani 
să pătrundă sensul tulburător 
al invocației goethiene — „cli
pă, oprește-te !". Cum, de ase
menea, ar fi absurd să pretinzi 
unui tînăr de 17—18—19 ani 
să-și bifeze riguros existența 
zilnică intr-un caiet pe care, 
apoi, să-l dea la semnat 
fesorilor sau părinților.

Dar, și cu asta vreau
încep, a nu avea simțul pro-

Conf. univ. dr.
DORIN DAMASCHÎN

Facultatea de filozofie

pro-

să

transfigurarea
REALULUI IN OPERA DE ARE A

(Urmare din pag. I)

— a arătat el — transcrie print r-o 
creație spontană și proprie lui 
însuși. Malraux insistă asupra ne
cesității unei prezențe umane tn 
toate domeniile artei. Evident că 
aceasta nu se poate face simțită 
decît prin existența unui contact 
direct între realitatea imediată și 
creator, acesta din urmă fiind 
elementul hotărîtor în refacerea 
tabloului realității, în reorgani
zarea lui în scopul zămislirii fru
mosului, al operei de artă cu toa
te atributele autenticității sale. 
Acea însușire a artei de a fi an
gajată, adică promovatoare a va
lorilor umane, însușire pe care o 
iau în considerare chiar și gîndi- 
tori ce nu sînt raliați în întregi
me, sau chiar deloc, concepțiilor 
filozofiei marxist-leniniste, impli
că drept necesară o participare 
efectivă a creatorului pe linia cu
noașterii generale a lumii, atît la 
modul concret, palpabil, senzorial, 
cit și la modul teoretic, concep
tual. Cunoașterea lumii — ob
serva un gțnditor contemporan — 
trs ține doar de domeniul vizi
bilului. Participarea efectivă la 
un eveniment ar fi un non sens 
și nu ar avea nici o importanță 
pentru un creator dacă nu ar fi 
dublată de o concepție determi
nată, de o viziune proprie asupra 
fenomenului respectiv. Faptul alt
minteri se răsfrînge și în opera 
literară, într-o asemenea măsură 
tncît a generat chiar observația 
categorică a unui estetician cu
noscut ca Mikel Dufrenne că „li
teratura nu este posibilă decît 
dacă este luminată de o filozo
fie". Cu precauție, și ținînd cont 
de specificul fiecărei arte, afir
mația se poate extinde. O ten
dință de a exagera și de a vulga
riza rolul experienței în actul 
creației, în condițiile cînd ni se 
relevă într-un mod definitoriu 
importanța conexiunii intre faptul 
trăit și reflecția asupra lui, nu 
este, în virtutea unei păreri ve
rificate de practica istorică, de 
natură să servească opera de artă. 
Sub masca bunei cunoașteri a 
realității, a experienței autentice 
se pot ascunde opere fade. Se 
poate ajunge — așa cum chiar 
s-a întîmplat în unele cazuri și 
la noi — ca producții complet 
neinspirate artistic și lipsite de 
doza de transfigurare necesară 
pentru a-și revendica justificat, 
apartenența la teritoriul artei să 
fie socotite, în virtutea unor con
siderente eronate, care au pus la 
baza judecății de valoare fidelita
tea reprezentării, drept opere de 
primă mină. Exemplele ne sînt, 
din păcate, la îndemînă.

Esențială rămîne, socotesc, pen
tru evoluția în viitor a artei noas
tre (sau cel puțin a criteriilor pe 
baza cărora este stabilită valoarea 
unei opere de artă) problema în
țelegerii locului pe care îl ocupă

experiența umană în procesul 
creației, cît și problema înțele
gerii naturii și sensului noțiunii 
de experiență însuși.

Este știut că nu există o rețetă 
unică după care se pot elabora 
capodopere. Chiar dacă ea ar 
exista, devalorizarea ar urma re
pede, prin repetare. La acea di
versitate a modurilor de aiitoex- 
primare în actul de creație, con
tribuie, în mare măsură, și „expe
riența" deosebită a creatorilor, 
contactul lor diferit cu probleme, 
de o anumită natură, ale realității. 
Experiențe diferite nasc opere di
ferite și nu putem deci absolutiza 
o anumită viziune, o anumită 
modalitate, și nici chiar o anu
mită judecată de natură a stabili 
valoarea produsului creației. Evi
dent, afiimațiile noastre din a- 
ceste rînduri au un caracter sim
plificator, ele neputînd cuprinde 
totalitatea factorilor care dau spe
cificul, nota de diferențiere a u- 
nei opere față de alta.

Oricum, experiența este unul 
din acești factori și o augmenta
re sau o minimalizaTe a rolului 
«ău poate duce la sfărâmarea a- 
celui echilibru dialectic al ele
mentelor ce dau valoare unei 
opere, ambele tendințe fiind pă
gubitoare : prima ducmd inevita
bil la sociologism, cea de a doua 
la estetism și evadare din contin
gent. In tot oeea ce are ea mai 
bun, literatura și în general arta 
noastră din ultimii ani ilustrează 
elocvent, cred, afirmația de mai 
sus, relativă la faptul că numai 
un echilibru, o armonie a com
ponentelor, poate duoe la naș
terea unui produs artistic viabil, 
care poate întruchipa frumosul. 
Acea detașare filozofică, acea vi
ziune panteistă asupra lumii, care 
ne tulbură la lectura poeziilor din 
ultima perioadă a lui Lucian

Blaga, ne obligă să privim mai 
adine in străfundul operei. Auto
rul „Mtrabilei semințe" ilustrează 
elocvent prin versurile sale ideea 
că, de la un anumit punct, expe
riența de viață face corp comun 
cu experiența intelectuală, cu fi
lozofia. Opeta devine, astfel, un 
produs finit. Nu mai poți dis
tinge cu precizie contribuția dife- 
riților factori. Trecerea în do
meniul frumosului se face pe 
negîndite rămînînd în urmă acel 
parfum al ideilor, al sensurilor 
grave, care conferă lucrării acea 
dimensiune care o integrează în 
problematica umanului. In acest 
sens cred că trebuie să înțelegem 
noțiunea de experiență : ca o fi
xare a creatorului in lumea fap
telor și ideilor contemporane, în 
problematica generală a umanu
lui. Experiența de viață fără luci
ditate intelectuală, fără capacita
tea unor disjuncții elementare de 
ordin filozofic, nu poate duce la 
nimic. Încercările mai vechi sau 
mai noi de a ridica amănuntul, 
banalul, irelevantul, stările mino
re sau mimetice la rangul de rea
lizare artistică trebuie privite cel 
puțin cu circumspecție. Lumea 
•perelor autentice este într-un fel 

lumea ideilor trăite și am cre
dința că ambiguitatea prețioasă, 
care se vrea chiar prin existența 
ei a fi un fel de weltanschaung, 
nu va face niciodată casă hună 
cu universul încărcat de sensuri 
din lucrările acelora care — re- 
luînd o vorbă cunoscută a lui Că
rnii Petrescu — au văzut idei. Ex- 
primînd sinteza între cunoștințele 
despre lume ale creatorului și 
concepțiile lui despre aceasta, ex
periența de viață rămîne ca o 
prezență constantă în compune
rea acelor opere care întregesc un 
peisaj cultural aflai în perma
nentă desăvîrșire.

porțiilor, al realității, ni se 
pare, în cazul aceluiași tînăr 
de 17—18—19 ani, un viciu de 
educație regretabil cu conse
cințe de necrezut pentru cel 
in cauză, previzibile și obli
gatoriu alarmante pentru cei 
ce educă tînăra generație.

Rezultatul anchetei „Timpul 
liber — timpul televizorului ?“. 
publicată de „Scînteia tinere
tului" consemnează, parțial, o 
realitate care dă de furcă nu 
numai educatorilor, în sensul 
strict al cuvintului, ci și la o 
sumă de savanți, specialiști, 
cercetători din cele mai diver
se domenii de activitate', dar 
mai ales sociologilor. Iertat 
să-mi fie conservatorismul, eu 
unul cred că, măcar în ce-i 
priveșe pe elevii din ultimile 
clase de liceu, se agită prea 
mult ideea de timp liber pe
trecut în mod instructiv în 
comparație cu ceea ce se face 
și ceea ce cred eu că ar tre
bui să se facă.

De la bun început, funcția 
formativă a timpului liber este 
un postulat. Paradoxal, apa
rentul paradox începe de fapt 
acolo unde ne întrebăm cu ce 
să-l „facem" formativ ? Cred 
că nu greșesc afirmînd că, a- 
cestor tineri din ultimele clase 
de liceu, mai ales, trebuie să 
li se ceară o maximă seriozi
tate în pregătirea lor școlară 
și de viață, trebuie să li se cul
tive și să li se dezvolte sim
țul răspunderii față de socie
tate, al prețuirii și respectului 
cuvenit adevăratelor valori. 
A-i lăsa să creadă că, la a- 
ceastă vîrstă, nu au nici o o-

bligație, că au doar dreptul de 
consumator, este o eroare ce se 
va întoarce împotrivă-ne în 
progresie geometrică. „Statu
tul" firesc de care se bucură 
la această vîrstă — condiții ex
celente de studiu și distracție 
— nu trebuie confundat cu un 
drept aprioric și perpetuu pre
lungit fără ca ei să participe 
substanțial, fără să-l înnobi
leze cu obligațiile și virtuțile 
pe care le au.

Condiția sine qua non a unui 
tineret călit, capabil de fapte 
sociale remarcabile, pe care so
cietatea noastră le așteaptă, 
este angajarea temerară în 
probleme ce reclamă o pro
fundă meditație, un profund 
travaliu intelectual. Este și ca
zul elevilor care au făcut o- 
biectul anchetei, mai cu seamă 
al celor care peste ctteva luni 
vor trebui să facă dovada cu
noștințelor pe care le-au căpă
tat în toți anii de școală. O 
drămuire a timpului liber din 
partea tînărului se impune de 
la sine, în primul rînd pentru 
a-și crea o atmosferă de lucru, 
singura în măsură, să faciliteze 
asimilarea judicioasă a cunoș
tințelor, reîmprospătarea celor 
adunate în anii trecuți, să 
creeze siguranța de sine nece
sară. marilor examene de via
ță pe care va trebui să le dea, 
primul fiind bacalaureatul.

Spun „examen de viață" 
pentru că viitorul absolvent 
trebuie să înțeleagă necondi
ționat că bacalaureatul este nu 
numai un examen la cîteva 
materii, ci un moment în care 
se prezintă cu tot ce a adunat 
el, pînă acum, nu numai pe 
băncile școlii, un examen al 
seriozității, al opticii sale des
pre viață pînă la această 
vîrstă, al comportamentului 
său.

Cele două ore zilnice de te-

(Urmare din pag. I)

„Cino 16" prezintă

ff
CM/OM AZI"

„Oltenia" a 
documentarul

pri- 
co- 
16“ 

mu-

La Filarmonica 
fost prezentat 
„Craiova azi". Acesta este 
mul film realizat de către 
lectivul cinecluhului „Cino 
ce activează în cadrul Casei
nicipale de cultură. Membrii a- 
cestuia au imortalizat pe pelicu
lă principalele obiective indus
triale și social-culturale constru
ite tn ultimii ani pe cuprinsul 
municipiului. Documentarul a- 
duce, de asemenea, pe ecran fi
gurile unora dintre cetățenii 
care, prin contribuția lor la gos
podărirea orașului au făcut ca 
municipiul Craiova să se situeze 
consecutiv, în ultimii doi ani, pe 
l' ~uri fruntașe în întrecerea pe 
țară.

(Agerpres)

construire a noii aocietățî, că 
statul și națiunea sînt cadrul 
necesar, obiectiv, al dezvoltării 
societății socialiste.

In documentele Congresului 
al IX-lea, în cele ale Conferin
ței Naționale a P.C.R., pre
cum șl în alte documente de 
partid și de stat, s-au relevat 
necesitatea și posibilitatea dez
voltării statului socialist și a 
întăririi națiunii socialiste, cum 
și modalitățile legate de solu
ționarea practică a acestor pro
bleme. de o însemnătate deose
bită în procesul construirii so
cialismului. S-a subliniat ideea 
că raporturile dintre stat (ca 
organizație politică) și națiune 
(ca formă de comunitate uma
nă). pe de o parte, și celelalte 
domenii ale vieții sociale, pe de 
altă parte. îin manifestarea lor 
concretă, nu pot fi veșnice, 
imuabile, date o dată pentru tot
deauna, deoarece ele sînt legata 
de aspectele esențiale ale pro
gresului social. Dezvoltarea sta
tului și a națiunii în socialism 
sînt cerințe obiective pentru în
florirea economiei și culturii, 
domenii legate direct de tradi
țiile activității creatoare, prac
tice șl a celei spirituale a ma
selor — singurele creatoare de 
valori — pentru afirmarea fiin
ței naționale a poporului, a 
dezvoltării lui libere și Inde
pendente, întregul proces de 
construire a socialismului în 
țara noastră și în celelalte țări 
care construiesc socialismul și 
comunismul a demonstrat că în
florirea națiunii și a statului, 
afirmarea cât mai deplină șl 
multilaterală a potentelor lor 
creatoare in domeniul vieții 
materiale si spirituale, sînt in
contestabile șl absolut necesare 
forțe motrice ale progresului 
social, o garanție esențială a 
victoriei socialismului, a mersu
lui neabătut spre comunism.

Elementele principale, trăsă
turile caracteristice privitoare

• •••••
la dezvoltarea și întărirea sta
tului socialist și a națiunii noas
tre socialiste, rolul lor în desă- 
vîrșirea construcției socialiste, 
eint legate intim, indisolubil, de 
asigurarea progresului multila
teral al patriei. Referindu-se la 
faptul că socialismul ridică pe 
o treaptă superioară dezvolta
rea națiunii, creînd condiții din 
cele mai favorabile pentru valo
rificarea deplină a uriașelor 
forțe creatoare ale națiunii, to
varășul Nicolae Ceaușescu sub
linia : „Socialismul duce mat 
departe procesul de dezvoltare 
a națiunii început în epoca bur
gheză, creează condiții pentru o 
afirmare deplină a vieții națlo-

un arti- 
se repete 

de multe, multe ori. eu gravi
tate cuvintele : temă majo
ră. temă minoră. Afară de 
cazul cînd se cade în prostia 

■ inversă, a fudulilor avangar
diști care neagă necesitatea te
mei șl care cer filme „fără de 
temă11. Să nu mai vorbim de cei 
care confundă conștiincios tema 
cu subiectul.

Pentru toate aceste motive e 
bine să facem citeva precizări.

Mai întît. w există teme ma
jore și minore în sine și nici 

B măcar teme importante in sine.
Aceeași temă poate fi importantă 
sau nu, după felul important 
sau neimportant în care a fost 
tratată. Nu există temă majoră 
în sine. Felul cum e lucrată o 
va face să devină sau să nu de
vină importantă.

I
I

levizor sau de cinema au pen
tru mine nu numai semnifica
ția unei lipse de ~ 
terioară — nu < 
răspunzători —__  ......
al tendinței de a evita o mun
că asiduă de studiu direct, 
personal, al operelor, de reți
nere și meditație, proces atît. Ei 
de necesar la vîrstă jalonării || 
viitoarei personalități. Televi
ziunea, ca și marele ecran. D 
prin natura lucrurilor, nu pot || 
oferi decît sporadic și la un 
anumit nivel, ceea ce numim 
bagaj de cunoștințe. A în
gurgita tot ce intră pe cele 
două ecrane mi se pare a fi 
dacă nu simptomatic, cel pu
țin îngrijorător pentru fortifi
carea intelectului unui tînăr. 
Dacă nu ne pronunțăm aprio- a 
tic contra „teleiăzorului" — ■ 
fapt, pe care, ca oameni cMli- ■ 
zați nu-l putem face, și nici nu 
trebuie — trebuie însă să expli-1 
cam tinerilor că setea de cu- S 
noaștere se cere alimentată cu 
valori de prim ordin, de aici 
decurgînd spiritul de selecție jjj 
atît de necesar omului contem
poran. A spune că nu știu ce a 
cîntăreț de muzică ușoară sau 8 
fotbalist este „idolul" meu, a- " 
nulează orice perspectivă de a — 
fi racordat și solicitat cu nă- I” 
dejde la evenimente de anver- — 
gură cum sînt cele pe care 
viața ni le solicită zilnic. Un 99 
plus de ordine în relația pro ’ 
fesor-elev, părinte-elev, un 
plus de respect, de altfel cu
venit, mai multă atenție și 
grijă, vor avea, in plan edu-
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cațional, neașteptat de bune a tema foarte interesantă a des- 
rezultate. Este una din condi- 9 coperirii adevărului. Realitatea, 
țiile disciplinării timpului nu" nu numai la Maxim, ci pre- 
numai a celui petrecut în fața țutindeni. se prezintă sub dubla 
televizorului, 
valoric.

Exigențele științei, tehnicii, _
culturii contemporane sînt ne- | cucerire a adevărului ascuns. 
așteptat de ridicate și numai ” '
un efort susținut, în pregăti- a 
Tea multilaterală, îl poate face ] 
pe tînămil de 17—18—19 ani ® 
apt să se integreze circuitului 
social al societății noastre. 
„Timpul liber1' înseamnă, mo
ralmente, șansa de a fi cît mal 
util semenilor tăi, de a te rea- s 
liza ca personalitate receptivă ■ 
la nou, ca om de nădejde. h

Se va înțelege că am fost pe
alocuri, sewer. Asta am 
mărit.

e disciplină in- S 
exclud factorii ■ 

■ dar mai ales"

!vină importantă.
O temă doar devine majoră ; 

ea nu este, in sine, majoră. Asta 
depinde de felul serios, artistic, 
iscusit, variat, neașteptat în care 
va fi fost tratată, fntîmplările 
care aduc apă la moara unei 
teme se numesc subiect. Iar 
dacă această căsătorie între su
biect și temă reușește, atunci 
reușita se numește mesaj. Mesa- 
gerul era crainicul care se 

t plimba din oraș în oraș și a- 
ducea știrea. Aceeași veste dar 

■i spusă tn fiecare loc altfel, po- 
■ trivit ascultătorilor. Iată de ce o

amor și îndeletniciri profesio
nale ; amor șl prietenie ; amor 
și datorie ; amor și erotism ; 
amor și frumusețe (respectiv 
urîțenie), amor si orgoliu ; amor 
și dorința de a salva pe ființa 
iubită de la moarte și de la 
maladie, de la ruină, de la idei 
greșite), amor și piedici sociale 
(mezalianța, ura între familii 
etc...

Dar nu numai umorul, ci ori
care conduită omenească nu 
merită numele de temă decît 
dacă se prezintă dialectic, ca o 
invitație la sinteză între anti
teze.
nu

Iau __ .. , .
pildă : vinovăție și Ispășire ; sau 
rivalitate și emulație (care e o 
întrecere fără dușmănie) ; a- 
iivlsm și ambiția de a se evi
denția ; obligații profesionale și 
viata particulară ; ură șt 
blam; maladia socială opu
să sănătății morale (exem
plu de maladie socială: de
cadentismul. intriga. fando
seala. snobismul, pedantismul), 
odihna si activitățile „odihnistu- 
lui“ ; intelectualitatea neintelec
tualilor ; plăcerea de a face 
altuia plăcere ; moartea și mul
tele ei conduite (sinuciderea, 
frica, strigoii trecutului, moar
tea civilă, terna celebră a ca
davrului viu. moartea morală a 
decepției, a descurajării, a obo- 
«elii de a trăi ; moartea ca for
mator de caractere ; moartea ca

Vinovăția, rivalitatea 
sînt teme decît dacă 
haina conflictului. De

Discuții cu tinerii

TEMA ÎN FILM
D. I. SUCHIANU

■ ‘ani car*, grăit* subiectului, 
' E eat* repetat* d* multa ori, me-
“ reu aceeași, dar mereu altfel, 

devine mesaj. Și orice temă 
poate deveni mesaj. Depinde de 
iscusința cu care autorul a îm
plinit condițiile din definiția de 

Îmai sus.
Prin felul cum a fost tratată, 

comedia lui Feydeau „Dama de 
la Maxim", se încadrează in

a conținutului formula a adevărului disimulat 
îndărătul minciunii. Viața e, 
pentru mic și mare, o campanie 
împotriva erorii, un război de

profesor da adevăr, ca învăță
tor de luciditâta și de sinceri
tate ; psihoza necrofililor ; 
moartea necesară pentru ca alt
ceva mai bun să «e nască etc., 
etc.).

Aș mai avea multe example 
de asemenea cupluri dialectic* 
care dau dreptul unui senti
ment, unei conduite omenești, 
să se numească temă.

Sfîtșăsc atrăgînd atenția a- 
supra unui alt aspect al pro
blemei. Adeseori poveștile bune 
au, nu o temă ci mai multe, 
care se îmbină sau se dezbină, 
în dialectice antiteze ș", sinteze. 
De pildă, filmul Orgolioșii (de 
Sartre și Allegret, cu Gerard 
FhilIpC și Michele Morgan) este 
o alianță între șase teme, fie- 
cate tratată cu o egală impor
tanță. Este tema vinovăției, a 
pedepsirii, a ispășirii, a adevă
rului mascat și flnalmehte des
coperit, a atnordlui cel mare, 
fuziune totală a două suflete ; 
apoi t?ma salvării omului de 
către om. Tutiurbr acestor șase 
teme li se acordă o tratare la 
fel de originală ; iar împletirea 
lor este de asemenea un exem
plu de tratare în adîftcifrte.

Viața. în ittfihita ăl varietate, 
viata nbsstră de azi (caracteri
zată de ofensiva, pe toate planu
rile, a noului), este deosebit de 
generoasă în teme pentru film. 
Cineastul trebuie numai să în
țeleagă în ce chip una sau alia 
din aceste teme pot deveni ma
jore, alegfnd deci modalitatea c» 
i se pare a fi cea măi canvttigă- 
loare (implicit educativă) pentru 
semnificațiile pe care, prin arta 
sa, știe să le descopere în tema 
filmului său. Este un fel de a 
zice că filmul bun obligă a 
temă să descopere cu convinge
re chiar semnificațiile realității.

Evenimentele care se perindă 
dinaintea noastră sînt adeseori 
înșelătoare. A trăi înseamnă a 
rupe masca de pe lucruri, a 
descifra viața, a citi adevărul. 80 poveste care, indiferent de 
natura subiectului, ne descrie 
palpitantele peripeții ale luptei 
omului contra capcanelor în
șelătoriei, va fi o poveste in
teresantă și o temă devenită 
majoră prin tratare.

Așadar : adevăr-minciună.
Două antiteze. Cum e fiteec. 
Căci realitatea e dialectică. Ea 
se înfățișează mereu în forma 
unor cupluri de contradicții. Și 
este aci o altă importantă con
diție pe care trebuie să o în
deplinească o temă de poveste. 
Orice temă trebuie să fie dublă 

Iși antitetică. Amorul tiu e o 
temă decît dacă e pus în opo
ziție cu ceva. De pildă : amor 
fizic și atnor sentimental; amor 

• posesiune șl amor topire, la
olaltă, a două suflete ; amor ți 
gelozie; conflict între amorul 
pentru cineva și amorul pentru 
ceva (o cauză mare, un ideal 
pasionant) ; amor și căsnicie ;

A

I o nouă premieră romăneasto

Ritmurile albe ale ceramicei de Sisești. (La Expoziția de artă populară a județului Mehedinți)• ••••• e

Luni seara, la cinematograful „Republica11 din Capitală a avut 
loc premiera filmului românesc „...Apoi s-a născut legenda11. 
Printre interpreții filmului, realizat de regizorul Andrei Blaier, 
după un scenariu de Constantin Stoiclu, se numără Ilarlon Cio- 
banu, Margareta Pogonat, George Calboreanu, Stefan Ciubotă- 
rașu, Dan Nuțu, Mihai Mereuță și alții. Imaginea este semnată 
de Nicu Stan, iar muzica aparține compozitorului Radu Serban.

(Agerpres)

durile investite în economia na
țională au depășit investițiile 
din întreaga perioadă 1950—1960, 
ceea ce a permis realizarea unui 
ritm anual de creștere a pro
ducției industriale de 12,3 la 
sută. Aceasta a făcut posibil ca 
primii trei ani ai cincinalului 
— cei mai dinamici din istoria 
dezvoltării noastre economice — 
să asigure consolidarea poziției 
conducătoare a industriei în an
samblul economiei. In agricultu
ră producția medie anuală a a- 
nllor cincinalului actual a de
pășit media anilor 1961—1965 cu 
peste 24 la sută. Toate aceste 
creșteri, cum și cele realizate în 
alte sectoare ale economiei —

însoțită 
cultural 
zent se cheltuiește, din fonduri
le bugetului de stat, aproape un 
sfert pentru învățămînt, cultu
ră, artă, știință, ocrotirea sănă
tății și pentru alte 
cial-culturale.

Emanciparea unei 
este posibilă fără 
culturii naționale, a științei, a 
învățămîntului de toate gradele. 
Indicele de școlaritate, egal cu 
al unor țări foarte dezvoltate 
din punct de vedere tehnic-eco- 
nomic — ca Japonia, S.U.A., 
Canada și Franța — și superior 
multor țări vest-europene, do
vedește că efervescența cultura-

de creșterea nivelului 
al populației. In pre-

acțiuni so-

națiuni nu 
dezvoltarea

cietățil noastre, înaintarea țării 
pe drumul desăvîrșlrii construc
ției socialiste, extinderea cîmpu- 
lui de acțiune al forțelor motri
ce ale socialismului determină 
adînclrea caracterului conștient 
al activității sociale, avînd ca 
rezultat atît creșterea rolului 
statului ca instrument al orga
nizării și înfăptuirii practice a 
politicii partidului — expresia 
cea mai înaltă a factorului con
știent în viața politică și socială 
— cît și o mai strînsă coeziune 
a maselor populare, a națiunii 
socialiste. Pe această treaptă a 
relației dintre statul socialist și 
societatea noastră, dezvoltarea 
statului are loc în sensul lărgi

partidului în toate domeniile 
vieții sociale. Competența, prin
cipiile de organizare și de acti
vitate, ideologia care călăuzește 
activitatea sa politică fac din 
Partidul Comunist Român forța 
politică conducătoare, recunos
cută și susținută de către popor. 
De la preluarea puterii de că
tre clasa muncitoare și pînă în 
prezent, partidul nostru a de
monstrat că este singura forță 
politică destinată obiectiv să 
dezvăluie cerințele dezvoltării 
prin linia sa politică, să traseze 
un program de activitate pen
tru întregul popor, pentru toate 
organele de stat, consacrat în
floririi continue a țării.

I

nale a poporului. Revoluția so
cialistă, construcția noii orîn- 
duiri sociale descătușează toate 
energiile creatoare ale poporu
lui, constituie în viața fiecărei 
țări o epocă de redeșteptare na
țională, de afirmare viguroasă 
a sentimentelor patriotice ale 
maselor largi. Lozinca înfloririi 
multilaterale a patriei socialiste, 
formulată de partidul comunist, 
mobilizează forțele oamenilor 
muncii, constituie un factor de 
seamă al mersului înainte al 
poporului11.

înflorirea națiunii și ■ statu
lui socialist sînt indisolubil le
gate de dinamismul economiei 
noastre, de ritmul ei de dezvol
tare, de înflorirea culturii so
cialiste. de aportul tot mai sub
stanțial al științei și tehnicii la 
edificarea României moderne.

Numai in anii 1966—1968, fon-

construcții, transporturi, comerț, 
servicii publice — au determi
nat sporirea forței de muncă pe 
ansamblul societății, atragerea 
de noi oameni în sfera cea mal 
dinamică a activității materiale. 
Cei aproape o jumătate de mi
lion de oameni atrași, în primii 
trei ani ai cincinalului, în acti
vitatea producției industriale, 
sînt o forță socială ce contribuie 
și mai mult la accelerarea rit
mului de creștere a economiei, 
la îmbunătățirea nivelului de 
trai. Obiectivele statului nostru 
socialist, de dezvoltare multila
terală a societății, se transfor
mă, în acest fel, în realități 
concrete și în premise solide de 
realizare a creșterii nivelului de 
trai sub toate aspectele sale. 
Creșterea venitului național în 
perioada amintită, Intr-un ritm 
anual de circa 8 la sută, a fost

lă ți științifică are în țara noas
tră o bază obiectivă, condiții 
generoase de afirmare.

Partidul nostru pornește, în 
opera de desăvîrșire a construc
ției socialiste, de la concepția 
marxist-leninistă, care sublinia
ză că edificarea orînduirii so
cialiste este opera conștientă a 
maselor, rodul activității lor de 
zi cu zi, al gîndirii creatoare a 
unui întreg popor ce-și făurește 
liber propriul său destin. Crea
rea tuturor condițiilor ca oame
nii muncii, masele populare, să 
la parte activă la conducerea 
treburilor obștești, să-și poată 
spune cuvîntul asupra tuturor 
problemelor dezvoltării societă
ții, este o lege obiectivă a pro
gresului nostru, un postulat de 
prim ordin al construcției so
cialiste și comuniste.

Dezvoltarea multilaterală o so

rii continue a bazei sale sociale 
șl al adîncirii democrației socia
liste.

Dezvoltarea continuă, multila
terală a statului nostru socialist 
este posibilă și pentru faptul că 
socialismul, punînd capăt anta
gonismului dintre stat și individ, 
așează pe baze noi relațiile din
tre interesele generale și cele 
individuale. Expresia concretă a 
acestei omogenizări de interese 
este conștiința morală și socială 
a individului, a cetățeanului, că 
suprema sa realizare constă în ■ 
slujirea intereselor poporului și 
recunoașterea unanimă de către 
colectivitate a valorilor morale 
și spirituale create de către in
divid.

Creșterea rolului statului nos
tru este legată indisolubil de 
creșterea rolului conducător al

Ținînd seama de rolul 6porit 
al statului, în perioada actuală, 
în viața socială a națiunii noas
tre, partidul a acordat și acordă 
o mare atenție perfecționării 
vieții de stat, aducând îmbună
tățirii importante în structura 
organizatorică a activității admi
nistrative. reorganlzînd formele 
de conducere și de activitate în 
importantele domenii care sînt 
industria, agricultura, știința, 
cultura și arta. în raport de ce
rințele concrete și de perspec
tivele sporirii dinamismului ac
tivității sociale, în toate com
partimentele sale. în acest pro
ces, un loc de cea mai mare 
însemnătate îl ocupă măsurile 
adoptate de Conferința Naționa
lă a partidului cu privire Ia 
perfecționarea conducerii eco
nomiei și a întregii vieți sociale 
precum și la îmbunătățirea or-

ganizării administrativ-teritona- 
le. Aceste măsuri, șl altele care 
le-au urmat, au un sens precis : 
ridicarea nivelului calitativ al 
întregii activități de conducere, 
realizarea unei conduceri cît 
mai eficiente în toate domeniile 
vieții sociale.

I’rin toate acestea, socialismul 
și-a dovedit capacitatea organi
că, practic nelimitata, de a pune 
în valoare potentele creatoare 
ale maselor.

Conducerea tuturor domenii
lor vieții șociale este strîns le
gată, în activitatea partidului 
nostru, de asigurarea cadrelor 
obiective șl a condițiilor subiec
tive necesare adîncirii democra
ției socialiste. O caracteristică a 
acestui fenomen, legată direct 
de participarea celor mai largi 
mase de oameni al muncii la 
elaborarea și conducerea trebu
rilor publice, este, în actuala e- 
tapă, afirmarea tot' mai evidentă 
a opiniei publice în promovarea 
noului, in ridicarea calitativă a 
activității în toate domeniile.

Participarea maselor la con
ducerea treburilor de stat 
și obștești, afirmarea tot mai 
puternică a opiniei publice, a 
colectivității, sînt o expresie a 
înfloririi continue a personali
tății, a posibilităților sale de ma
nifestare creatoare, deci a reali
zării efective a libertății persoa-, 
nci. în actuala etapă de dez
voltare a societății noastre se 
dezvoltă continuu conștiința so
cialistă a oamenilor muncii, 
care — ca urmare și ca 
manifestare a acestui fapt — 
analizează, interpretează și re
zolvă cu un sporit simț de răs
pundere sarcinile sociale ce Ie 
revin.

Toate aceste realizări și trans
formări de substanță, petrecute 
în climatul social al României 
contemporane sînt sintetizate in
tr-o realitate fundamentală, care 
dă însăși definiția epocii noas
tre. a actualei etape de dezvol
tare a societății românești : uni
tatea moral-politică a poporului 
în jurul Partidului Comunist 
Român, realitate pe care o con
sfințește Frontul Unității Socia
liste, organism larg, democratic, 
cu caracter permanent. întru- 
chipînd coeziunea trainică, indi
solubilă. a tuturor forțelor na
țiunii socialiste. înmănunchin- 
du-le într-un unic șuvoi creator, 
orientat spre înflorirea statului, 
a patriei.
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TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis emirului Ku
weitului, SEIC SABAH AL SALEM AL SABAH, următoa
rea telegramă :

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român șl al meu personal, am plă
cerea de a adresa, cu ocazia zilei naționale, felicitări cor
diale și cele mai bune urări de fericire Alteței Voastre, 
de prosperitate și progres pentru poporul kuweitian prieten.

Întîlnire la C.C. al P.C.R.
Luni după-amiază, tovarășii 

Chivu Stoica și Paul Niculescu- 
Mizil, membri ai Comitetului E- 
xecutiv, ai Prezidiului Permanent, 
secretari ai C.C. al P.C.R., și Ghi- 
zela Vass, membru al C. C. al 
P.C.R., s-au întîlnit cu delegația 
P. C. din Belgia, formată din to
varășii Jean Blume, Albert de 
Coninck, membri ai Biroului Po
litic și Secretariatului C.C. al P.C. 
din Belgia, Raymond de Smet, 
membru al C.C. al P. C. din Bel

gia, care face o vizită în țara 
noastră.

Discuția care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

A .
Continuîndu-și călătoria în țara 

noastră, delegația P. C. din Bel
gia a vizitat în zilele de 23 și 24 
februarie a.c. orașul Brașov, Com
plexul turistic Poiana Brașov, pre
cum și uzina „Tractorul".

La 24 februarie 1969 a avut 
loc la București, la Ministerul 
Afacerilor Externe, schimbul in
strumentelor de ratificare a Con
venției între Republica Socialis
tă România și Republica Austria, 
cu privire la asistența juridică în 
materia dreptului civil și de fa
milie, la valabilitatea și transmi
terea actelor și a Protocolului a- 
nexă la Convenție, semnate la 
Viena, la 17 noiembrie 1965.

Schimbul a fost efectuat din 
partea română de către Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și din partea 
austriacă de către Eduard 
Tschftp, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Austria la București.

Au participat Ion Filip, adjunct 
al ministrului justiției, Sevei 
Georgescu, adjunct al procuro
rului general, funcționari supe

riori din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și membri ai 
Ambasadei Republicii Austria la 
București.

O delegație a Ministerului Co
merțului Interior, condusă de A- 
lexandru Sobaru, prim-adjunct al 
ministrului, a plecat în R. P. Po
lonă, în vederea purtării de tra
tative și a semnării protocoale
lor privind schimburile directe 
de mărfuri și de colaborare teh- 
nico-științifică între cele două 
ministere de comerț interior pe 
anul 1969.

La plecare, în Cara de Nord, 
* fost de față Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Po
lone la București.

(Agerpres)

împotriva represiunilor 
antidemocratice din Coreea de sud
Ieri după-amiază. Casa da 

cultură a studenților din Ca
pitală a găzduit un miting da 
protest al tineretului șl stu
denților din București, împo
triva represiunilor antidemo
cratice din Coreea de sud. In 
sală se aflau și numeroși ti
neri străini care învață în 
țara noastră. Erau, de ase
menea, prezenți membri ai 
Ambasadei R.P.D. Coreene 
la București.

La deschiderea mitingului, 
participanții au păstrat un 
moment de reoulegere în 
semn de omagiu adus victi
melor represiunilor regimu
lui antipopular sud-coreean.

Luînd cuvîntul, tovarășa 
LIA PACURARU-POP, vice
președinte al Comitetului 
Executiv al U.A.S.R., a ară
tat că tineretul și studenții 
patriei noastre, întregul po
por român, au luat cunoștin
ță cu indignare de acțiunile 
represive împotriva mișcării 

patriotice șl democratice din 
Coreea de sud, acțiuni prin 
care autoritățile de la Seul 
încearcă să înăbușe aspira
țiile legitime ale populației 
de a obține retragerea trupe
lor americane șl de a reali
za unificarea patriei. Incer-

Mitingul tineretu
lui și studenților 

din Capitală

cînd să dea o aparență de le
galitate acestor represiuni — 
a continuat vorbitoarea — 
acțiunile poliției au fost ur
mate de un șir de înscenări 
Judiciare care au dus la con
damnări deosebit de grele — 
unele la pedepse capitale. Cu 

deosebită înverșunare au 
fost urmăriți membrii Parti
dului Revoluționar Unit. Ne
socotind aspirațiile legitima 
ale populației, înicercînd să 
înăbușe orice manifestare a 
maselor pentru Independen
ță, democrație, pentru reunl- 
ficarea patriei, autoritățile da 
la Seul depun toate eforturi
le pentru a abate atenția de 
la situația precară în care 
a ajuns Coreea de sud. Fap
tele arată că politica lor re
presivă nu poate stăvili ne
mulțumirea populației a că
rei împotrivire a luat în ul
tima vreme forme din ce în 
ce mal variate. Condamnînd 
cu hotărîre prigoana dezlăn
țuită de regimul Pak CIJan 
Hi, vorbitoarea a exprimat, 
în încheiere, solidaritatea ti
neretului șl studenților din 
România cu lupta curajoasă, 
plină de abnegație, a patrio- 

țllor sud-coreeni împotriva 
forțelor reacționare din Co
reea de sud, cerînd încetarea 
reprimării mișcării democra
tice din această țară.

A luat apoi cuvîntul docto
randul KIM HOU din R.P.D. 
Coreeană, care, după ce a 
mulțumit celor prezenți pen
tru participarea la această 
manifestare de solidaritate, a 
înfățișat pe larg lupta popu
lației sud-coreene împotriva 
regimului de la Seul. Au mal 
luat cuvîntul NGUYEN 
CANG din partea studenților 
vietnamezi șl TCHADJE 
CRISTOPHE reprezentînd 
studenții africani aflațl în 
România, care și-au expri
mat solidaritatea cu acțiunile 
forțelor patriotice sud-co
reene.

Participanții la miting au 
adoptat apoi o telegramă de 
protest în care, printre alte
le, se cere să se pună capăt 
terorii împotriva patrioțllor 
sud-coreeni, iar poporul sud- 
coreean să fie lăsat să-și 
realizeze năzuințele sale le
gitime de unificare a patriei, 
de Independență, democrație 
și progres social.

I. TIMOFTE

j

• Sala Giuleștl din Capi
tală a găzduit Ieri după a- 
miază meciul retur feminin 
de volei dintre echipele Ra
pid București șl „17 Nentori" 
— Tirana din cadrul „Cupei 
campionilor europeni". Gaz
dele au repurtat victoria cu 
scorul de 3—0 (15—0, 15—5, 
15—2). In sferturile de finală 
Rapid urmează să întîlnea- 
scă formația Dinamo Mos
cova. *

• Echipa de fotbal C.F.R. 
Arad, care întreprinde un 
turneu în Iugoslavia, a evo
luat la Jupania în compania 
formației locale Radnicki. 
Victoria a revenit fotbaliști
lor români cu scorul 
(3-0).
• Contlnuîndu-șI 

în Iugoslavia, echipa 
bal Jiul Pctroșeni a jucat la 
Șabaț cu formația locală 
Maciva. Fotbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul 
de 2—1 (2—1). Au marcat: 
Baicu (min. 21), Naidln 
(min. 29) și respectiv Po- 
povicl (min. 5).

• Echipa de fotbal Rapid 
București s-a întors în Ca
pitală venind din Liban. In 
cadrul turneului, fotbaliștii 
români au susținut 4 întîl- 
nlri, obținînd tot atîtea vic
torii. In ultimele meciuri 
disputate Rapid a învins cu 
2—0 echipa selecționată a o- 
rașului Tripoli și a cîștigat 
cu 1—0 jocul cu formația 
Racing Club Beirut.

de 4—2

tnrneul 
de fot-

9 martie 
Belgrad 
Jocurile 

Europene de atletism. Țara 
noastră va fi reprezentată de 
o delegație alcătuită din 11 
atleți și atlete. Din lot fac 
parte printre alții loan Șer- 
ban (12.16 m la săritura în 
înălțime), N. Perțea (6” 7/10 
la 50 m garduri). C. Corbu 
(16,37 m la triplu «alt), Cor
nelia Popescu (5,97 m ia sări
tura în lungime) și Vasile Să- 
rucan, care duminică a reali
zat 7.68 m la săritura în lun
gime.

• In zilele de 8 șl 
se vor desfășura la 
pe teren acoperit,

(Agerpres)

ÎNTÎLNIRI

CU SPORTIVII

DV. PREFERAȚI
NICOLAE LINCA ION VOINESCU CORNEL OȚELEA

memorabile

r i

Atrt promis ieri că voi reveni 
azi cu amănunte și fotografii de 
la întîlnirea organizată de ziarul 
nostru și secția propagandă a 
C.N.E.F.S. intre tinerii din orașul 
Alba-Iulia și sportivii lor prefe
rați — Nicolae Linca, Ion Voine
scu și Cornel Oțelea. Mă tem că 
nu voi respecta întocmai promi
siunea făcută.

Cite „amănunte" se pot spune 
despre aceste dialoguri memora
bile care au avut, în multe mo
mente, valoarea unor adevărate 
pagini de roman ?

Ecranul amintirilor — solicitate 
de întrebările puse de tineri — 
a proiectat la dimensiunea reală, 
în primul rînd, legătura care e- 
xistă Intre muncă și talent. Cine 
ar mai fi in stare să nu pună 
semnul egalității între salturile 
acrobatice ale lui Voinescu, de 
„om fără oase", cum i s-a spus, 
și mărturisirea acestuia că în în-

delungata lui carieră sportivă, de 
peste 20 de ani, nu a existat o 
singură zi în care să nu facă an
trenamente P Ecuația marelui 
Voinescu nu mai are, printr-un 
simplu semn de egalitate, nici o 
necunoscută. Nici în cazul „plon- 
joanelor" imprevizibile, nici în ca
zul reflexelor magice, nici în ca
zul apărării loviturilor de la 11 m.

Priviți în fotografie chipul lui 
Voinescu. Peste zîmbetul acesta 
radios erău așezate, exact cu cî- ~ 
teva clipe mai înainte, cute a- 
dînci. Voinescu a povestit (eu aș 
spune că a retrăit momentul) că 
in ajunul multor meciuri — in
ternaționale și de campionat — 
nu putea dormi nopți la rînd... 
Ecuația marelui Voinescu are în
că un semn de egalitate : între 
muncă și talent, între dragoste și 
răspundere față de culorile pa
triei'.

Nicolae Linca — și nu exage-

Scriitorul 1OAN CHIRILĂ în vervă...
rez cu nimic — (priviți fotografia 
care vi-l înfățișează în plină ac
țiune") — a „reprodus" finala de 
la Melbourne. O' finală care îl 
așează pe Linca, cum se exprima 
loan Chirilă, înainte de toate, în 
legendă și, apoi, in realitate. „Nu 
cunosc un alt boxer să fi boxat 
cu o singură mină validă și să 
cîștige titlul de compion olimpic". 
Replica lui Linca impresionează 
și acum, după atîția ani, prin mo
destia ei: „M-am bătut cum am 
putut. Atunci eram singurul bo
xer român care mai putea aduce 
țării o medalie de aur".

Fotografiile: VIOREL RABAAplauze pentru sportivii preferați...

Cornel Oțelea este, cum l-a nu
mit ocelași loan Chirilă, Boby 
Charlton al handbalului nostru — 
jucătorul care continuă să „su
praviețuiască" marii echipe care 
a urcat handbalul românesc pe 
cele mai înalte culmi. Întrebat 
chiar în sală cum explica aceasta 
„permanență", Cornel a răspuns 
extraordinar de simplu. „Am în- 
țeles din capul locului ceea ce 
mi-a spus profesorul Kunst Gher- 
mănescu : „băiete, tu nu ești un 
mare talent. Tu trebuie să mun
cești de două ori mai mult ca să 
reziști în formație". t)

Amintirile și întîmplările evo
cate, infinit mai multe într-o ca- 
rieră care se întinde, în cazul W 
lui Linca și Voinescu, pe par
cursul a 20 de ani, pot fi asimi- 
late — șl sperăm că tinerii -din W 
sală au fost primii care au fă
cut-o — atît unor fapte de le- _ 
gendă, cît și unor admirabile mo- 9 
dele de viață.

...Întîlnirea a avut și alți „eroi" a 
care, chiar dacă de multe ori —• 
sînt anonimi, aș vrea să-l aduc, 
cel puțin de data asta, intr-un 
plan mărit: organizatorii locali ” 
ai întîlnirii în persoana președin
telui Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport, Daniel 
Chirilă, a șefului secției sport și 
turism de la Comitetul județean A 
al U.T.C. și a președintelui Con
siliului județean al sindicatelor

C. PRIESCU

(Urmare din pag. I)

deosebire de alți ani, concentra
rea culturilor legumicole nu a 
mai avut ca singur criteriu ampla
sarea în unitățile din imediata a- 
propiere a Capitalei, această ce
rință fiind corelată și cu posibi
litățile naturale și economice de 
care dispun.

Intenții bune, deci, și planuri 
(există. S-a conceput și programul 
de măsuri de ordin tehnico-orga- 
nizatoric, detaliat, care vizează 
asigurarea condițiilor pentru rea
lizarea prevederilor planului de 
producție. Să vedem însă cum se 
concretizează în fapt. Punctul 
nevralgic care în ultimii ani a 
generat cele mai multe neajun
suri, a constituit-o problema se
mințelor. „Anul acesta, orice sur
priză din acest punct de vedere 
este absolut exclusă, ne asigura 
tovarășul Ion Grădinara, de la 
serviciul producție al Uniunii ju
dețene. Absolut toate unitățile au 
fost aprovizionate cu toate can
titățile și sortimentele de semințe 
pentru legume". Cît se poate con
ta, însă pe aceste asigurări aveam 
să ne convingem chiar la sediul 
Uniunii județene cînd..... Nu știți
pe undeva vreo 20—30 tone de 
cartofi pentru sănrință ?" — în
cerca pe la toate ușile merceolo
gul cooperativei agricole Stoinești, 
Gheorghe Cămărașu.

Un alt neajuns care pune 1h 
îndoială producția de legume o 
constituie lipsa materialelor pen
tru confecționarea solariilor noi și 
repararea celor vechi, a tocurilor 
și răsadurilor pentru protejarea 
culturilor timpurii. Tocurile din 
prefabricate, lemnul C. R. și che-

resteaua nu au ajuns în unități 
decît în proporție de 50 Ia sută 
din necesar. Ceea ce este la fel 
de important — fără a exista în 
nici un fel posibilități locale de 
înlocuire — mai ales pentru a- 
pariția trufandalelor și protejarea 
legumelor în caz de temperatură 
neprielnică, geamurile și polieti
lena care acum ar fi trebuit să 
se afle deja în unități, nu au fost 
asigurate decît în foarte mică mă
sură : la geamuri din 571 mii mp.

unei asistențe tehnice efective 
trebuie să primeze. La această 
concluzie conduc în mod deose
bit situațiile întâlnite cu prilejul 
raidului în cîteva cooperative a- 
gricole aflate într-una din princi
palele zone ale bazinului legu
micol — zona Vidra. La Berceni, 
de pildă, lucrările pentru constru
irea solariilor pe încă două hec
tare și repararea instalațiilor pe 
cele cinci hectare vechi se aflau 
în faza de... discuție, deși la U-

ză echipele pentru repararea lor 
și a utilajelor pentru irigat. O 
bună parte din răsaduri s-au dis
trus din cauza insuficientei su
pravegheri și a lipsei de întreți
nere. „Lipsa oamenilor care să 
lucreze în legumicultura e facto
rul ce a determinat această sta
re de lucruri" — ne declara ingi
nerul Mihai Jilăveanu. Există, 
într-adevăr în comuna Vidra un 
deficit de forță de muncă ? Date
le pe care le avem la îndemînă

CU SACOȘA... DEOCAMDATĂ
LA PRODUCĂTOR

necesar, nu se acoperă pe în
treaga uniune decît 71 mii m.p., 
deci ceva mai mult decît a ze
cea parte, la fel prezentîndu-se 
situația și la polietilenă. Se știe 
că epoca optimă semănatului în 
răsadnițe aproape s-a terminat. 
Pe cele cîteva sute de hectare re
zervate culturilor timpurii, ce nu 
vor putea fi plantate cu răsa
duri de bună calitate și la mo
mentul optim, nu se pot valori
fica promisiunile lipsite de mă
suri concrete ale specialiștilor de 
la Direcția agricolă și Uniunea 
județeană a cooperativelor agrico
le. Considerăm că se impune ini
țierea din partea celor răspunză
tori a unor măsuri cu adevărat e- 
ficiente, între care aprovizionarea 
cu materiale, semințe, asigurarea

niunea județeană se „știa" că 
toate lucrările erau gata încă de 
la 15 februarie. Gunoiul de grajd 
— 250 camioane — pentru ame
najarea paturilor calde nu se știe 
nici din ce localități va fi adus. 
„Probabil de prin părțile Giurgiu
lui" ne spunea inginera Ioana Di
nu. Sub semnul întrebării se află 
aici și sistemul de irigare. Cele 
cinci puțuri forate în vara trecută 
nu au șanse de a funcționa nici 
anul acesta, întrucît încă nu s-au 
stabilit cauzele insuficientului de
bit de apă.

La Vidra, în timp ce solariile 
de pe loturile individuale sînt ter
minate, urmînd să se întindă pes
te ele doar polietilena imediat 
ce timpul va permite, în coope
rativa agricolă abia se formea

contrazic o asemenea afirmație. 
Numai tinerii sînt în număr de 
peste 120. Deci brațe de muncă 
capabile să desăvârșească acest 
sector deficitar — dacă luăm în 
considerație fie și numai această 
categorie de vîrstă — se găsesc 
cu prisosință (Se apreciază că 
în acest compartiment al produc
ției la ora actuală lucrează apro
ximativ 10—15 tineri). A acțio
nat însă în vreun fel organizația 
U.T.C. pentru îndrumarea tineri
lor spre acest sector ? Din nou 
răspunsul nu poate fi afirmativ.

— în zona limitrofă a Bucu- 
reștiului, cu tinerii nu se poate 
face nimic, ni se spunea la co
mitetul județean. De fapt nici nu 
prea sînt. Asta se știe...

Se știe ? Faptele demonstrea
ză contrariul. Să ne mai mire a-

te azotoase din Ministerul 
Chimiei, la data de 14 septem
brie 1968. Neprimlndu-se nici un 
răspuns, la 19 octombrie ae re
vine. încă un argument: „Ingi
nerii începători încadrați de re
gulă aici, sînt promovați pe 
parcurs în alte funcții (deoarece 
instalațiile șl exploatarea lor nu 
ridică probleme) ceea ce concu
ră la fluctuații șl discontinuități 
In activitatea sectorului". Nimic 
din partea ministerului. La 4 
noiembrie o nouă revenire: 
„Necesitatea acestor posturi a 
fost pe larg arătată în scrisoa
rea noastră anterioară"...

între timp, directorul tehnic, 
înginerul-șef adjunct, un alt in
giner de la organizarea științifi
că a producției au susținut per
sonal. la București, necesitatea 
creării acestui post.

în sfîrșlt, în 28 noiembrie 
răspunsul ministerului : „Vă fa
cem cunoscut că cererea dum
neavoastră de a vă suplimen
ta normativul de maiștri nu o 
găsim oportună..."
• La întrebarea „Cit Ia sută din 

sarcinile atribuite dv. se pot în
deplini de maiștri sau tehni
cieni 7“ 16 ingineri răspund 100 
la sută, 17, peste 50 la sută, iar 
restul între 20 și 50 la sută.

— Ca șef de tură răspund de 
tot. Normal nu fac nimic, dar 
nici nu mă pot preocupa, ca in
giner, ca specialist, de probleme 
profesionale. Supraveghez oa

de opt ani ie ocupă de motoa
re sincron. Recent, a publicat o 
carte „Utilizarea motorului sin
cron în acționări electrice". 
Este în anul doi la doctorantu
ra. O capacitate creativă recu
noscută și stimată în combinat: 
„Un om profund. O problemă 
rezolvată de el e într-adevăr 
rezolvată" — ÎI recomandă di
rectorul tehnic. Dar cel mal se
rios se recomandă singur prin 
spiritul său novator.

Șl iată cîteva episoade din 
relațiile acestui valoros inginer 
cu direcțiile generale din minis
ter.

In 1966, stația de coman
dă automată de pornire a 
motoarelor sincron, o inven
ție a inginerului, înlocuia 
cu succes aparatura din import. 
In combinat această stație a 
scurtat termenul de dare în 
funcțiune, fiind și mai ieftină. 
Dar pentru alte întreprinderi 
s-a continuat achiziționarea din 
import. Doar anul trecut la 
Ocna Mureș s-a aplicat «chema 
inginerului Zămescu.

Cercetările Iul în domeniul u- 
tilajului electrotehnic, mașini, 
motoare în condițiile acționării 
din industria chimică — mare 
consumatoare de energie elec
trică — nu prezintă un interes 
imediat pentru combinat. In 
schimb industria chimică resim
te necesitatea unor cercetări în 
acest domeniu. Tocmai de ace
ea, în urmă cu cinci luni, Zăr- 
nescu a înaintat un memoriu 
conducerii ministerului prin ca
re solicita posibilitatea de a se 
ocupa de asemenea probleme : 
fonduri pentru amenajarea unui 
laborator experimental și cîți— 
va oameni cu care să poată lu
cra în cadrul Combinatului A- 
zomureș.

Abia după cinci luni a venit 
răspunsul : „In intenția minis
terului, se află înființarea unui 
laborator la Otopeni, iar fondu
rile necesare pe care le solici
tați vor putea fi aprobate după 
avizarea temei de cercetare pe 
care sînteți rugat să o trimi
teți Direcției generale mecano- 
energetică". Unde de altfel Zăr- 
nescu o trimisese.

— Am asistat, în etapa a doua 
de dezvoltare a combinatului, Ia 
instalarea motoarelor sincron 
cumpărate din străinătate, mo
toare pe care le-am fi putut 
produce și noi, ne spunea cu a- 
mărăciune Zămescu. Personal 
optez pentru o anume demo
crație tehnică. Este foarte bine, 
este profund democratic că fie
care tehnician, fiecare novator 
are dreptul de a-și susține — 
cu argumente — ideile tehnice. 
Dar, în același spirit democra
tic este necesar ca forurile de 
resort, din moment ce și-au în
sușit o idee, să aibă obligația 
de a o realiza, de a o transpu
ne în practică, de a lua în se
rios atît ideea cit și pe autorul 
ei. Pentru că în tehnică ideile 
nu sînt ornamente, sînt și tre
buie să fie unelte.

(Nota noastră : la finele anului 
trecut, fondul rămas neutilizat 
la capitolul tehnica nouă, pe în
treg Ministerul chimiei s-a ri
dicat la 80 de milioane !).

— Nu mi-am propus să-i răs
pund — ne spunea inginerul 
Romulus Manolache, director 
tehnic în Direcția mecano- 
energctică — omul spre ca
re Zărnescu își îndreaptă spe
ranțele. Am colaborat însă 
și eu la răspunsul Direc
ției tehnice. Este adevărat că 
în probleme mecano-energetice 
pe care Zămescu le propune 
nu am întreprins cercetări. Nici 
nu ne-am propus. Propunerile 
lui interesează mai mult Minis
terul Energiei Electrice, Minis
terul Construcției de Mașini.

— Dar Ministerul Chimiei e 
un mare consumator de energie 
electrică, cu multe instalații, 
motoare, aparate. Deci...

— E adevărat dar se va crea 
pe lingă întreprinderea aparate 
de măsură și control Otopeni 
un laborator central.

— Să nu vorbim despre întîr- 
zierea cu care se organizează a- 
cest laborator a cărui înființare 
a fost hotărîtă de cîteva luni. 
Dar Zărnescu nu cere să lucre
ze în București. El cere ca a- 
colo. în Tîrgu Mureș, să i se’ 
ofere posibilitatea de a se ocu
pa de probleme care interesea
ză ministerul.

— Noi îl avem în vedere...
L-am întrebat pe Ing. dr. 

George Ioanid, șeful serviciului 
Coordonarea cercetării din mi
nister, dacă știe ceva despre 
intențiile inginerului Zărnescu. 
Auzise ceva. Dar...

— Introducerea unor noi teme 
în planul anual departamental 
de cercetare se face la propu
nerea direcțiilor generale...

încheiem discuția noastră la 
Ministerul Industriei Chimice cu 
părerea unui alt director tehnic 
din minister, inginer Tache Du
minică :

— Noul își face uneori foarte 
greu loc. Se fac prea mici efor
turi pentru a încuraja o idee. 
Minime în comparație cu efor
tul individului care-țl oferă ro
dul orelor lui de gîndurf. de 
muncă, de concepție.

Capacitatea de invenție e n 
formă de energie unică, una 
dintre marile resurse ale spiri
tului uman înnoitor, ceva ca 
miraculoasa forță regeneratoare 
a naturii. Tocmai de aceea tre
buie să protejăm acest 
trebuie să-1 dezvoltăm, s 
rlm de uscăciunea șablon

(Urmare din pag. 1)

•curt, au prodm mult peste pre
vederile normei de realizare a 
indicilor tehnlco-economicl.

Schimbul liber de idei, ascul
tarea punctelor de vedere și, 
mal ales, punerea în aplicare a 
sugestiilor bune, au încurajat 
spiritul de inițiativă. Un bun 
cîștigat care trebuie păzit, ferit 
de uscăciunea plafonării. La în
trebarea „Ce probleme tehnice 
deosebite Ia nivelul pregătirii 
dv. profesionale ați rezolvat sau 
ați propus de cînd «înteți anga
jatul combinatului 7", răspunsu
rile sînt concludente : 73 la sută 
din ingineri și-au adus contribu
ția la zestrea colectivă de expe-

Q riență și idei.
• Perioada investițiilor s-a în

cheiat. Exigența țelurilor pe care 
A combinatul și le-a fixat: opti- 

mizarea proceselor tehnologice, 
îmbunătățirea gradului de auto- 

• matizare, perfecționarea șl spe
cializarea cadrelor șl mai ales 
realizarea unei rețete de fabri- 

• care a azotatului de amoniu ne- 
aglomerabil, de calitate competi
tivă pe piața mondială aduc pe 
prim plan CONCEPȚIA. Pentru 
producția însăși și pentru per
petua specializare a inginerilor 
conducerea combinatului, servi

li Ciul organizării științifice a pro
ducției prin Inginerul Valeriu 
Platon, au un punct de vedere : 

Ut — Avem nevoie de echipe de 
“ cercetare pe probleme — pentru 

procesele catalitice, procesele 
• de purificare, coroziune și ero

ziune, tratarea apel etc. — e- 
chipă, ca organism complex șl 
unitar compusă din personalități 

O diverse, formată pe baza afinită
ților reciproce într-un climat 
moral superior atestat de cali- 

| tățile fiecărui membru al ei. 
Intr-o echipă bine alcătuită, 
unde domnesc relațiile de cola- 

• borare, schimbul liber de opinii, 
confruntarea de idei, fără un 
sistem de subordonare îngust- 
administrativ, care frînează, de 
cele mai multe ori, inițiativa, 
echipă în care pasiunea profe
sională capătă o eficientă ma
ximă.

— Chiar și atunci cînd ideea 
este a unui singur om ?

— Chiar și atunci, tocmai pen
tru că într-o echipă sînt perso
nalități distincte care se com
pletează reciproc. In felul a- 
cesta considerăm noi că se poa
te obține maximum de Ia fiecare 
inginer cu satisfacții depline atît 
pentru colectiv cît și pentru in
divid. Dar pentru a realiza a- 
cest lucru este nevoie de a de
greva pe o bună parte din in
gineri de mărunțișurile muncii 
administrative, și a da maistru
lui ce-1 al maistrului.

Dorința este împărtășită prin
cipial de 74 la sută din ingineri! 
chestionați, șl totuși, tendința 
combinatului de a încadra un 
număr sporit de cadre în sec
torul de creație — la ora actua
lă lucrează aici cinci Inginere — 
se izbește de zidul de vată al 
normativelor. Șl, astfel „nelegal" 
— se lucrează după „metoda 
hei-rup", cum o denumea un in
giner : „mai vine unul cu o 
idee, altul cu ceva ce a citit, 
celălalt cu ce a auzit, și hai să 
încercăm. Problemele se mai 
rezolvă, dar dezorganizat".

Evident, nu poate exista o 
schemă unică valabilă pentru 
toate uzinele care să repartizeze 
atîția ingineri Ia cercetare, atîția 
î.n serviciile de 
mal de aceea 
ceste scheme 
care să le facă 
tuațiile diverse 
dustrie modernă, dinamică. In
ginerul Valeriu Pantellmon, șe
ful serviciului Organizarea știin
țifică a producției și a muncii 

— din M.I.C. ne împărtășea punctul 
dînsului de vedere :

— La Congresul al IX-lea al 
• P.C.R. s-au trasat sarcini de o 

mare importanță cercetării uzi
nale. aplicării rapide a ideilor, 

• a inovațiilor. Dar acestor sarcini.
incomparabil mai mari, li se 
face fată cu aceleași normative, 
emise din 1956. cu aceleași sche- 
me cu posturi tarifare nestimu
lative. Acțiunea amplă de nor
mare a personalului tehnico-ad- 

A ministrativ, în curs de desfășu- 
— rare, va stabili mult mai exact, 
_ mai aproape de adevăr necesi- 

înlăturîndu-se 
de

G

• 
tunel faptul că la Vidra organi
zația U.T.C. își concepe activi- a 
tatea într-un mod atît de formal ? 
Ideile preconcepute — nu spu
nem o noutate — frînează întot
deauna inițiativa, constituie ob
stacole în calea abordării reale a 
lucrurilor cu consecințe extrem 
de dăunătoare. La Berceni, comu
nă învecinată, unde participarea 
tinerilor la realizarea producței le
gumicole nu este cu nimic mai 
valoroasă, activistul comitetului 
județean U.T.C. trecuse cu o zi 
înainte, fără ca ceva concret să 
fi marcat prezența sa.

Sîntem după o perioadă de 
două luni de cînd, prezentînd 
în coloanele ziarului nostru răs
punsul Comitetului județean 
U.T.C. Ilfov Ia chemările orga
nizațiilor județene Prahova și 
Teleorman, am înțeles că acesta w 
și-a înscris ca principală sarcină 
și mobilizarea tinerilor din agri- A 
cultură la realizarea sarcinilor 
de producție. Legumicultura 
fiind unul din sectoarele cheie £ 
ale agriculturii, unde se simte 
din plin nevoia contribuției ti
neretului, urma deci ca el să1 
ocupe un loc deosebit în acti
vitatea comitetului județean 
U.T.C. Fapt, deocamdată, nedo- GM 
vedit de starea de lucruri din 
chiar zona legumicolă reprezen- ■ 
tativă. W

Sarcinile producției de legu
me din județul Ilfov sînt, în a- 
cest an sporite. O intervenție o- ™ 
perativă de sprijin concret

exploatare. Toc- 
s-ar cere ca a- 
să aibă suplețea 
adaptabile la sl- 
impuse de o in-

în
unități din partea organelor a- jjt 
gricole județene, o reclamă și —
constatările raidului nostru. Fie
care zi, fiecare ceas pierdut a- A 
cum înseamnă sute de kg, mii 
de kg de legume mai puțin li
vrate piețelor în primăvară și în A 
prima perioadă a verii.

A tatea de cadre.
arbitrariul unor normative 
mult depășite.

• Pentru înlocuirea unul ... 
giner dintr-o instalație cu un 
maistru este nevoie de avizul 
ministerului...

— Mai degrabă se aprobă su
plimentarea unor posturi de di
rectori decît de maiștri princi
pali. este de părere inginerul 
Vasile Urdea, director tehnic al 
combinatului. Pentru orice post 
de maistru principal este nevoie 
de justificări , memorii, insis
tențe.

Și iată un episod aparent mă
runt dar concludent :

Conducerea combinatului a 
ajuns la concluzia că în sectorul 
energetic, pentru asigurarea u- 
nei bune coordonări tehnice a 
activităților operative este ne
cesară (și suficientă) transforma
rea unui post de maistru. în 
maistru principal, ceea ce ar 
duce la „eliberarea unui inginer 
de la îndeplinirea unor atribuții 
care nu presupun neapărat o 
calificare superioară, inginerul 
putînd fi utilizat mai eficient în 
activitatea de concepție șl coor
donare" — argument conținut 
de adresa exnediată către 
Direcția generală îngrășămin.-

in-

menii. (Nagy Istvan).
— în perioada de pornire, cînd 

au mai fost probleme tehnice, 
era nevoie de noi — dar acum 
consider că sîntem în plus. Lu
crul dlntr-o instalație poate fi 
executat de unul sau doi maiștri 
instruiți. Epuizant acest efort de 
a îndeplini atribuții situate sub 
nivelul pregătirii tale (Vasile 
Gherman, adjunct șef secție).

— Ne pierdem în sarcini or
ganizatorice de genul : tabele 
P.C.I., instrucțiuni Sanepid, con
cedii, folosirea echipamentului 
de protecție, evidența întrecerii 
socialiste, consumurile specifice 
etc.

Din fotografierea unei zile de 
muncă rezultă că 65 la sută din 
timpul Inginerului este afectat 
rezolvării unor sarcini adminis- 
tratative de nivel mediu sau 
chiar elementar.

•_ „Ce propuneri aveți pentru 
întărirea rolului maistrului si 
folosirea mai bună a tehnicienilor 7“

— Inițierea unor cursuri sau 
comunicări cu tematică de or
ganizare, economie, metodică 
de lucru, menite să schimbe op
tica multora dintre tehnicieni șl 
maiștri, care la ora actuală în
țeleg prin această denumire nu
mai un meseriaș mai cunoscător 
decît muncitorul și nu un ele
ment organizator și conducător 
(Ion Icnită, șef serviciu ATM).

— Ridicarea calificării tehnice 
generale. Autonomie mai mare, 
bineînțeles și responsabilități 
sporite, care pot duce la elimi
narea lucrurilor nerationale, 
inutile (inginer Otto Melasz).

— Să se elaboreze un regula
ment foarte detaliat al atrihutii- 
lor maiștrilor. Premisa : maistrul 
coordonator al proceselor tehno
logice șl nu funcționar adminis
trativ — vezi ponta), prezență, 
Instructaje (Gheorghe Ijac, ingi
ner principal PRAM).

• Ultimul nostru interlocutor, 
inginerul Ijac a renunțat la 
funcția de șef de secție. Ni se 
dezvăluie în cursul discuției ca 
un pasionat de cercetare, ca 
un matematician profund și 
multilateral, spirit inventiv fră- 
mîntat de idei, de soluționarea 
practică a unor probe tehnolo
gice.

Unora li s-a părut curios 
cînd după o gîndire temeinică 
am cerut să fiu eliberat atunci 
din funcția de șef de secție. „Iți 
stricau 400 de lei în plus ?" — 
m-au întrebat unii. Nu, nu-mi 
stricau, ce să zic ; șl nici răs
punderile șefului de secție nu 
mă înspăimîntau, dar într-un 
dialog lucid cu mine însumi 
rm-am dat seama că nu pot, că 
nu am dreptul să abdic de la 
idealurile mele de căutare a u- 
nor soluții noi. Ml-am dat sea
ma că aici, în acest domeniu voi 
putea aduce dacă nu imediat, 
cel mai tîrzlu în anii următori 
o contribuție care să-mi confir
me hotărârea, să mă justifice în 
fața mea și a tuturor. Pa
siunea cere .sacrificii, te face u- 
neorl să renunți Ia avantaje 
imediate.
• Cum se încurajează și stimu

lează apariția unor personalități 
de elită în domeniul Ingineriei 7

Inginerul Horațiu Zărnescu,
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Mlian IW‘ despre

j la Paris
într-un articol semnat „Observator", ziarul „NHAN DAN" 

din 23 februarie arată că reprezentanții Statelor Unite Ia con
ferința cvadripartită de Ia Paris continuă șă eludeze în mod 
deliberat problema fundamentală a conferinței.

Reprezentantul american Caboț 
Lodge a sugerat conferinței să-și 
concentreze atenția asupra acor
durilor de la Geneva din 1954, 
dar el insistă doar asupra stipu- 
lărilor provizorii ale acestor acor
duri, cum ar fijrestabilirea zonei 
demilitarizate, regruparea trupe
lor, controlul internațional etc., 
fn timp ce toată lumea știe că 
principiile fundamentale ale acor
durilor constau în recunoașterea 
independenței, suveranității, uni
tății și integrității teritoriale a 
Vietnamului, precum și în interzi
cerea introducerii de trupe sau 
arme de către state străine și con
struirea de baze militare în Viet
nam. în realitate, se arată în con
tinuare în articol, Statele Unite 
«înt acelea care au încălcat acor
durile de la Geneva.

Poporul vietnamez cere ca

S.U.A. să respecte acordurile de 
la Geneva, să pună capăt agre
siunii lor în Vietnam, lezării su
veranității și securității R. D. 
Vietnam, să retragă necondiționat 
din Vietnamul de sud toate tru-
pele americane și pe cele ale sa
teliților lor, pentru ca populația 
Vietnamului de sud să-și poată 
reglementa propriile sale proble
me conform programului politic 
al F.N.E. Propunerile americane, 
se arată în articol, nu urmăresc 
decît să facă să se confunde a- 
gresorul cu cei care luptă împo
triva agresiunii și ca Statele Unite 
să cîștige timp pentru a consoli
da administrația și armata saigo- 
neză, ca instrument de realizare 
a neocolonialismului în Vietnamul 
de sud, în ciuda mișcării tot mai 
avîntate a populației sud-vietna- 
tneze, hotărîtă să lupte pentru in
staurarea unui cabinet al păcii. Uzina de construcții mecanice „Cenlima" din R. P. D. Coreeană
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a
Londra și-a 
pozițiile, iar 
dintre Anglia 
cunoaște note agravante.

protestat, 
reafirmat 
conflictul 
și Franța

• COMITETUL CENTRAL al 
Partidului Comunist Bulgar, 
conducerea Uniunii Populare 
Agraro Bulgare. Consiliul Na
țional al Frontului Patriei, Con
siliul Central al Sindicatelor și 
Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitro- 
vist din R.P. Bulgaria au adre
sat poporului bulgar o chemare 
cu ocazia oelei de-a 25-a ani
versări a revoluției socialiste 
din B septembrie 1944.

• LA VARȘOVIA au luat 
gfîrșit „Zilele tehnicii engleze". 
Ampla prezentare de diferite— • -*- r! . cadrul

:a 1 000 de 
is. potrivit 
specialiștilor 
eze posibili- 
u Anglia șl 
tru dezvol- 
specializate 

tmicienii din 
Colaborarea 
anglo-polo- 

.genția PAP 
i amploare 
ea Britanic 

important 
occidental
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O •

EI MILI- 
, colonelul 

a anunțat 
ii tuturor 
n țară. In 
e de presă 
i declarat,

făptuirea unei reforme agraro 
parțiale.

• POTRIVIT unei hotărîri 
adoptate de președintele Skup- 
gtinei Federale a R.S.F. Iugo
slavia, Milentie Popovici, în 
Iugoslavia vor fi organizate 
alegeri de deputati în toate ca
merele parlamentului iugoslav. 
Alegerea de deputați pentru 
Vecea Social-politică a Skup- 
știnei Federale va avea loc pe 
întreg teritoriul Iugoslaviei 
Ia 13 aprilie, iar la 23 aprilie 
vor fi aleși deputății pentru 
Vecea Economică. Vecea cultu- 
ral-educativă și Vecea social- 
•anitară.

Alegerea deputaților pentru 
Vecea Popoarelor se va face 
de către Skupștinele republi
cane și regionale, după ce var 
fi aleși deputății în aceste 
Skupștini.

• LA PARIS a fost creată o 
Asociație a prietenilor lui Panait 
Istrati, sub președinția lui 
Edouard Redon, biograf al ma
relui scriitor român. Președin
tele de onoare ai acestei Aso
ciații este scriitorul Joseph 
Kessel, membru al Academiei 
franceze.

Experiment sovieto-francez
intr-un interviu a- 

cordat ziarului 
vestia", prof, 
ghei Poloskov, con
ducătorul grupului 
de specialiști sovie
tici care au partici
pat la experimentul 
sovieto-francez de 
lansare a unor ra
chete în straturile 
•uperioare ale at
mosferei, a apreciat 
că pentru prima da
tă în istoria cercetă-

rllor acestor straturi 
savanțil aiu avut po
sibilitatea de a com
para datele furniza
te de rachete cu mă
surătorile efectuate 
pe Pămînt.

După cum ae știe, 
în februarie au fost 
lansate de la un po
ligon de pe litoralul 
golfului Biscaya pa
tru rachete franceze 
de tip „Dracon-2 B", 
dotate cu aparataj

științific sovietic. Ra
chetele au studiat 
straturile atmosferei 
situate la înălțimea 
de 100 pînă la 430 
km. Două lansări au 
fost făcute ziua și 
două noaptea pentru 
a se putea efectua 
măsurători în decurs 
de 24 de ore. Cerce
tările de pe Pămînt 
s-au efectuat, de a- 
semenea. neîntrerupt.

REALIZĂRI ALE ECONOMIEI CEHOSLOVACE
LA 25 FEBRUARIE, poporul 

cehoslovac sărbătorește cea de-a 
21-a aniversare a victoriei re
voluției din februarie 1948. Șl 
In acest an. în preajma sărbă
torii, în regiunile țării au avut 
loc adunări festive, la care au 
participat membri ai milițiilor 
populare apărute în zilele isto
ricului februarie 1948.

Apropierea celei de-a 21-a

Aspect din timpul unei ciocniri cu poliția Io universitatea 
Berkeley din California

Sărbătoarea
Kuweitului

aniversări a victoriei din fe
bruarie 1948 s-a făcut simțită 
și în activitatea economică ce 
se desfășoară în K. S. Ceho
slovacă. Astfel, minerii din Ce
hia de nord, la 23 februarie, an 
raportat o depășire a planului 
de extracție lunar de 58 000 de 
tone de cărbune. întreprinde
rile metalurgice din Dcoin sînt 
cel mai mare producător de 
bare, tuburi șl sirmă de alumi
niu și aliaj din R. S. Ceho
slovacă. Din 1948 și pină în 
prezent, producția acestei între
prinderi a crescut de 10 ori, în 
timp ce numărul muncitorilor 
a sporit cu numai 200 dc oa
meni. Pentru rezultatele eco
nomice foarte bune obținute în 
ultimii ani, uzina a primit în 
ajunul zile! de 25 februarie 
„Ordinul Muncii".

Relațiile dintre cele două țări 
s-au aflat în ultimii ani într-o 
constantă deteriorare. Dar întîm- 
plările de la sfîrșitul săptămînii 
trecute — întâmplări ce continuă 
să dețină „capul de afiș" al ac
tualității occidentale — pun sub 
semnul întrebării posibilitatea u- 
nei reconcilieri între Paris și 
Londra într-un viitor apropiat.

Pe malurile Senei este vădită 
dorința de a clarifica lucrurile : 
Parisul neagă versiunea prezenta
tă de ambasadorul britanic Soa- 
mes privind întrevederea care a 
avut-o cu președintele de Gaulle. 
Termenii notei de protest adre
sată Angliei sînt categorici. Par
tea franceză consideră dezvălui
rile londoneze „deosebit de gra
ve". Ministrul de externe Michel 
Debre a convocat pe ambasadorii 
celorlalte cinci state ce fac parte 
din Piața comună pentru a ex
plica poziția franceză și a îm
prăștia temerile provocate de in
tențiile atribuite președintelui de 
Gaulle. Este evident că Parisul 
a sesizat în inițiativa engleză o 
tentativă de izolare de partenerii 
din C.E.E.

La Londra oficialitățile și pre
sa pledează în favoarea punctu
lui de vedere britanic. Ministrul 
de externe Michael Stewart a a- 
firmat în Camera Comunelor că 
ambasadorul britanic la Paris a 
fost informat la 8 februarie de 
Michel Debre că generalul de 
Gaulle a luat act de procesul- 
verbal cu privire la întrevederile 
pe care le-a avut la 4 februarie 
și nu a avut nimic de obiectat în 
legătură cu conținutul acestuia. 
(La Paris s-a afirmat că acest do
cument a fost dat publicității fără 
a primi sub o formă oarecare a- 
probarea secretariatului Președin
ției Republicii sau a ministerului 
de externe al Franței). Observa
torii au remarcat că șeful Foreign 
Office-ului a lăsat deschisă poarta 
unor viitoare negocieri, chiar 
dacă a respins vetoul francez: 
„Sîntem gata în orice moment să 
avem convorbiri cu guvernul fran
cez...". Dar Stewart a adăugat că 
problema candidaturii la C.E.E. 
trebuie discutată nu numai cu 
Parisul, ci și cu ceilalți cinei din 
Piața comună.

Din comentariile britanice, se 
degajă neliniște față de repercu
siunile pe care noul episod al de
zacordurilor anglo-franceze le va 
avea pe multiple planuri : can
didatura britanică la C.E.E., rela
țiile Londra—Washington și, evi
dent, raporturile cu Parisul. Zia
rul „Daily Mail" consideră, to
tuși, că „guvernul britanic a ac-

ționat în pripă publicînd schim
burile secrete cu Franța". Ziarul 
scrie că „dacă Wilson apreciază 
cu adevărat că viitorul Angliei 
rezidă în Europa, de ce să ris
căm să compromitem prima șansă 
reală de a pune capăt discor
diei cu Franța care datează de 
10 ani ?“. Unii comentatori au 
încercat să sugereze posibilitatea 
unei demisii a ambasadorului 
Soames. în cercurile oficiale o 
asemenea posibilitate a fost ex
clusă. Se afirmă că, în ceea ce-1 
privește, ambasadorul ar fi suge
rat un plus de prudență. Oricum, 
el s-a reîntors la Paris pentru 
„a încerca să calmeze pe fran
cezi și a depune eforturi pentru 
a restabili o atmosferă de încre
dere" („Daily Telegraph").

Un alt ziar britanic „The Guar
dian" a publicat o corespondență 
intitulată : „R.F.G. este bănuită 
a fi sursa indiscrețiilor". Potrivit 
unor surse, s-ar părea că în urmă 
cu cîteva zile, cu prilejul tratati
velor anglo—vest-germane, Wil- 
«on ar fi vorbit interlocutorilor 
«ăi despre întrevederea președin
telui francez cu ambasadorul bri
tanic. Wilson ar fi reușit să-șl 
impresioneze auditoriul dar Bo
nnul, în continuare, nu s-a arătat 
dispus să treacă în „tabăra bri
tanică". France Presse consem
nează : „Cercurile oficiale de la 
Bonn rămîn pe o poziție de expec
tativă prudentă față de contro
versa franco-britanică în legătură 
cu noua Europă".

Firește, ziarele examinează e- 
venimentele prin prisma interese
lor pe care le apără. Merită să 
fie reținut editorialul din „Ti
mes" purtînd titlul „Dezacord 
tragic" și în care se afirmă : „în 
timp ce francezii se simt ofensați 
și englezii păcăliți, trebuie să se 
examineze acum dacă se poate 
salva ceva și să se evite ca cearta 
să ia proporții".

Care pot fi componentele 
noii politici americane față de 
Europa occidentală î

Le găsim definiți și contu
rate cu precizie .în ultimele do

cumente americane. Tn esență, 
este vorba de : 1) „Revitaliza- 
rea' N.A.T.O.; 2) Un modus 
vivendi între Paris și Washing
ton. De altfel, dacă examinăm 
Însăși traiectul călătoriei pre- 

.zidențiale observăm că punctul 
de pornire și ultima escală re
prezintă esențialul : Bruxelles 
în sensul N.A.T.O. și cele două 
zile de discuții de la Paris.

Problema „revitalizării* 
N.A.T.O. este un subiect tratat 
de cîteva luni de zile de presa 
occidentală.

Dar cum poate fi realizată 
această „revitalizare* ? Răs
punsul este dat de Washington: 
o consolidare simbolică a an
gajării americane în Europa 
occidentală și o participare 
sporită a aliaților vest-europeni. 
Noua administrație dezavuează 
— la fel ca și cele trecute — 
„unilateralismul american și 
lipsa europeană de răspun
dere*. Probabil de aceea, în 
ultimele zile, sînt publicate ici- 
colo în presa occidentală, ar
ticole, informații în sensul că 
„liderii europeni* ar cere Sta
telor Unite să nu mai facă re
duceri de trupe americane în 
Europa occidentală. Oficialități 
ale N.A.T.O. mi-au declarat la 
Bruxelles, că aceasta nu trebuie 
înțeles ca o creștere a dispo
zitivului militar nord-atlantic,

tea unor tratative serioase între 
Nixon și de Gaulle, ceea ce, 
probabil, că se va petrece. 
Dar, depinde pînă unde se do
rește să se meargă. Dialog nu 
înseamnă aliniere și dacă, în- 
tr-adevăr, intențiile care se a- 
tribuie lui Nixon de a obține 
la Paris din partea lui de 
Gaulle, descurajarea unor noi 
atacuri împotriva dolarului și o 
nouă concepție în problemele 

părării militare — sînt reale, 
programul pare greu de înde
plinit.

Dar iată că, la acest capi
tol, evenimentele s-au preci
pitat și simplele incursiuni teo
retice par să fie depășite. Mă 
refer la condițiile propriu-zise, 
tn care noul președinte își în
cepe turneul. In locul unei ape 
liniștite, care să-i faciliteze pro
priile deschideri, Nixon sosește 
pe timp de furtună politică 
maximă în Europa occidentală. 
Schimbul de „amabilități* din
tre Londra și Paris reduce mult 
din posibilitatea de manevră. 
Problema este de cîteva zile tn 
centrul comentariilor. La Lon
dra se citează declarații ale 
generalului de Gaulle pe care 
Parisul le contestă. Tntre cele 
două capitale tensiunea este 
mai mult decît evidentă. Nu 
vrem să abordăm fondul pro
blemei. Este, însă, vorba des
pre intențiile atribuite lui de 
Gaulle de a construi viitoarea 
Europă occidentală printr-un 
directorat anglo-franco-italiano- 
vest-german. Ideea este res-
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ORIENTUL APROPIAT
Noi incidente intre Israel și țările arabe
AMMAN 24 (Agerpres). — 

După cum a declarat un pur
tător de cuvînt al armatei ior- 
daniene patru vehicule blindate 
Israeliene au pătruns pe terito
riul iordanian în regiunea Gha- 
randa, la sud de Marea Moartă, 
deschizînd focul. Acest atac a 
fost însoțit de un raid al avia
ției israeliene. Un avion israelian 
a fost doborît. La Amman se 
anunță că ambele părți au înre
gistrat morți și răniți.

*TEL AV1V 24 (Agerpres). — 
transmis un comunicat militar 
israelian a anunțat că duminică 
a avut loc un nou incident la 
linia de încetare a focului israe- 
liano-iordaniană, într-o regiune 
situată la sud de Marea Moartă. 
O patrulă israeliană a deschis 
focul împotriva unui grup de 
sabotori palestinieni care încer
ca să se Infiltreze. Schimbul de 
focuri a luat amploare în urma 
inteivenției forțate regulate ior- 
daniene, a precizat purtătorul 
de cuvînt.

DAMASC 24 (Agerpres). — 
Postul de radio Damasc a 
transmis un comunicat militar 
în care se anunță că aviația is
raeliană a atacat, luni dimineață, 
localitățile El Hammeh și Mais- 
saloun. în timpul luptei aeriene, 
aviația israeliană a pierdut trei 
avioane „Mirage", iar cea siriană 
două aparate de tip „Mig-17“.

TEL AVIV 24 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
israelian a, declarat că luni di

mineața, avioane israeliene au 
bombardat baze ale organizații
lor palestiniene aflate la El 
Hammeh și Maissaloun, pe teri
toriul sirian. El a afirmat că 
toate aparatele israeliene care au 
participat la acest raid s-au în
tors la bază, iar un aparat 
„Mig-17“ a fost doborît.

★
Duminică, în cadrul reuniunii 

Consiliului de Miniftri israelian, 
ministrul de externe, Abba Eban, 
a salutat hotărirea lui Gunnar 
Jarring de a-și relua misiunea în 
Orientul Apropiat. Referindu-se 
la consultările diplomatice ale 
celor patru mari puteri în legă
tură cu situația din Orientul A- 
propiat, Eban a afirmat că „nu 
există nici o alternativă la un 
acord dintre părțile direct im
plicate în conflict”.

★
„Guvernul R.A.U. apreciază 

în mod favorabil reluarea con
sultărilor dintre trimisul special 
al secretarului general al O.N.U. 
tn Orientul Apropiat, Gunnar 
Jarring, și părțile interesate", 
comentează oficiosul egiptean 
„AL AHRAM" revenirea diplo
matului suedez la Nicosia. Zia
rul relevă importanța deosebită 
a misiunii lui Jarring în mo
mentul actual, caracterizat prin 
eforturi sporite pe plan inter
național în vederea găsirii unei 
soluții. în același timp, ziarul 
respinge „orice caracter de me
diere" al misiunii trimisului 
special al secretarului general 
al O.N.U.

Poporul kuweitian sărbăto
rește cea de a opta aniver
sare a proclamării sale ca 
stat independent.

Tară cu un teritoriu res- 
trins, de numai 15 540 kmp șl 
cu o populație de aproape o 
jumătate de milion, Kuweitul 
a fost protectorat britanio 
pînă în 1961 (în urma unui 
tratat cu Anglia datind din 
1889.) întreaga istorie și dez
voltare a Kuweitului este le
gată de uriașele zăcăminte 
petrolifere descoperite sub 
uisipurile sale în deceniul al 
patrulea, considerate ca fiind 
cele mai mari din lume. Pu
nerea lor în valoare a înce
put. însă, pe scară largă abia 
după ccl de al doilea război 
mondial, cînd concernul en
glez „British Petroleum" și 
trustul american „Gulf OR 
Corporation" au creat aici so
cietatea „Kuweit Oil Com
pany", care în 1951 a primit 
dreptul de prospectare și ex
ploatare a petrolului kuwei
tian pînă în anul 2026.

Lupta populară împotriva 
dominației străine, pentru ob
ținerea independenței și apă
rarea avuțiilor naționale a 
obligat societățile petrolifere 
străine să cedeze jumătate 
din suprafața terenurilor pe 
care le acaparaseră compa
niei naționale „Kuweit Na
țional Petroleum Company", 
înființată în 1960, creîndu-se 
astfel posibilitatea unei dez
voltări industriale mai com
plexe a Kuweitului.

In cei opt ani de indepen
dență s-au construit rafinării 
șl uzine petrochimice, cen
trale electrice, instalații por
tuare și de desalinizare a a- 
pei de mare etc. Această dez
voltare, determinată de valo
rificarea imenselor resurse 
petroliere (în 1967 Kuweitul a 
extras deja 115 milioane tone 
petrol, urmînd ca pînă în 1975 
producția să ajungă la circa 
250 milioane tone) creează 
condițiile unei modernizări a 
vieții sociale.

Eforturile depuse șl reali
zările obținute pe calea pro
gresului de către poporul ku
weitian sint urmărite în Ro
mânia cu simpatie și Interes, 
între România și Kuweit s-au 
stabilit în ultimii ani relații1 
prietenești cu perspective fa
vorabile de dezvoltare și ex
tindere, în folosul ambelor 
popoare. Pentru a da un 
cadru mal propice dezvoltă
rii lor, în anul 1968 cele două 
țări au hotărit să stabilească 
relații diplomatice la nivel de 
ambasadă.

BAZIL ȘTEFAN

Reconsiderări la Madrid?
Purtători de cuvînt ai ambasadei S.U.A. la Madrid relevau 

în cursul săptămînii trecute că este „foarte posibilă" desfiin
țarea în termen scurt a bazei militare aviatice americane 
de la Torrejon, din apropierea capitalei spaniole (una din 
cele mai mari baze aeriene a Statelor Unite în Europa).

Presa madrilenă semnalează 
în ultimele zile concedierea 
unui mare număr de muncitori 
și tehnicieni spanioli care de
serveau baza, precum și începe
rea unor operații de demonta
re la instalațiile aferente ma
relui complex militar.

Vor renunța Statele Unite la 
baza de la Torrejon și în gene
re la bazele lor militare din 
Spania ? Unii observatori sînt 
dispuși să considere „mișcările 
de șah" în jurul marii baze ca 
o încercare de presiune asupra 
Madridului în momentul în 
care se desfășoară faza culmi
nantă a tratativelor hispano- 
americane privind reînnoirea 
acordului din. 1953 (acord în 
baza căruia S.U.A. au primit 
dreptul eă instaleze baze mili
tare pe teritoriul spaniol și a 
cărui valabilitate a expirat în 
•eptembrie trecut).

Dincolo de aceste supoziții, 
merită să fie semnalate unele 
accente noi pe scena diploma
tică madrilenă. Un purtător de 
cuvînt al ministerului de exter
ne spaniol releva joia trecută 
reprezentanților presei că 
Spania „continuă să insiste pen
tru o revizuire fundamentală 
e tratatului hispano-american 
din 1953". Această precizare 
venea la numai două zile după 
ce, șeful diplomației spaniole, 
Castiella, făcea. într-un inter
viu acordat influentului cotidi
an catolic YA, unele observații 
detectate cu explicabil interes 
fn cercuri politice occidentale. 
„Nu putem considera accepta
bil — sublinia Castilia — că 
Spania să fie privită ca punct 
strategic, teritoriu de trecere 
sau pur și simplu ca hinterland 
european pentru mecanismul 
N.A.T.O.". Și el adăuga că Ma
dridul tnu e dispus să tolereze 
„convenții și situații" care să 
„sporească mai degrabă decît 
Bă diminueze pericolele pentru 
securitatea Spaniei" (aluzie 
clară la pericolele create de 
prezența bazelor militare stră
ine).

Unii observatori înclină eă 
vadă în deolaratiile publice de 
la Madrid „piese dintr-un me
canism de presiune asupra 
Washingtonului pentru con-

cesii substanțiale la revizuirea 
aoordurilor militare... Un joc 
de poker spaniol 
rește mal multi 
mult armament 
contul bazelor 
(FRANKFURT
ZEITUNG). în aceeași viziune, 
se fac auzite presupuneri că 
apropierea hispano-franceză, 
marcată prin recenta vizită la 
Madrid a ministrului de exter
ne francez, e calculată de Ma
drid ca un atu în plus, ca o 
întărire a pozițiilor sale la tra
tativele în curs ou Washingto
nul. Există însă, multe opinii 
în sensul că s-ax putea contura 
reconsiderări în poziția Spaniei 
fată de N.A.T.O. și față de 
chestiunea bazelor militare 
străine. Ceea ce subliniază ma
joritatea 
presă din 
creșterea 
de opinie 
zelor militare străine, chiar în 
cercuri dintre cele mal apropia
te de guvern. Cît privește po
ziția spaniolilor într-un sens 
mai larg, NEW YORK TIMES 
constata într-o corespondentă 
din Madrid : ..După Palomares, 
nu există poate, o idee mal 
populară în Spania decît aceea 
că bazele americane trebuie 
înlăturate".

Sînt simptomele de „împache
tare" de la Torrejon, începutul 
unui proces mult dorit de opi
nia publică spaniolă ?

care urmă- 
dolari și mal 

modern in 
americane" 

ALGEMEINE

corespondenților de 
capitala spaniolă este 
masivă a curentului 

pentru lichidarea ba-

■. R.

• PESTE 70 004 de copil din 
Nicaragua nu au posibilitate si 
frecventeze școlile din cauza 
lipsei localurilor corespunzătoa
re, se arată într-un raport al 
Ministerului Educației din aceas
tă țară. Raportul precizează că 
ministerul nu dispune de fondu
rile bugetare necesare îmbună
tățirii situației. In același timp, 
după cum relatează ziarele opo
ziției nlcaraguaiene, 30 la sută 
din alocațiile bugetului național 
aînt destinate cheltuielilor mili
tare și pentru întreținerea apa
ratului represiv al poliției.
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BONN 24 (Agerpres). — Can
celarul R. F. a Germaniei, K. 
Kiesinger, a avut zilele acestea 
o întrevedere cu S. Țarapkin, 
ambasadorul U.R.S.S, în R. F. a 
Germaniei. în cursul întrevederii 
a avut loc un schimb de vederi 
tn legătură cu situația creată în 
urma intenției autorităților 
R. F. a Germaniei de a ține ne
legal alegerea președintelui 
R.F.G. în Berlinul occidental, a- 
nunță agenția T.A.S.S.

La 23 februarie a avut loc o 
a doua întrevedere a cancelaru
lui Kiesinger cu ambasadorul 
U.R.S.S., în cadrul căreia a con
tinuat schimbul de păreri în 
problemele abordate la prima 
convorbire.

Scrisoarea

lui W. Ulbricht

către W. Brandt
BERLIN 24 (Agerpres). -— A- 

genția A.D.N. relatează că Walter 
Ulbricht, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, a adre
sat lui Willy Brandt, președintele 
Comitetului de conducere al par
tidului Social-Democrat, o scri
soare în care se atrage atenția că 
intenția guvernului vest-german 
de a organiza alegerea noului 
președinte federal în Berlinul oc
cidental, în afara teritoriului R.F. 
a Germaniei, este de natură să a- 
graveze încordarea existentă. Mi
niștrii social-democrați, se arată 
în scrisoare, ar contribui la redu
cerea încordării, dacă ar putea 
determina guvernul vest-german 
și pe președintele Bundestagului 
să hotărască mutarea sesiunii A- 
dunării Federale efin Berlinul oc
cidental pe teritoriul R. F. a Ger
maniei.

în cazul în care Adunarea 
■Federală nu va fi convocată în 
Berlinul occidental, șe arată în 
.scrisoare, Senatul vest-berlinez 

: s-ar putea adresa guvernu
lui R. D. Germane în legătură 
cu posibilitatea unui acord pri
vind vizitarea capitalei R. D. Ger
mane de către cetățenii Berlinu
lui occidental, cu prilejul sărbă
torilor de primăvară din acest 
an. Guvernul R. D. Germane ar 
fi în acest caz dispus să exami
neze în mod favorabil o aseme
nea cerere.

ci doar — după cum spunea 
purtătorul de cuvînt — ca o 
oprire a fenomenului de deza
gregare.

Aprecierea pare îndoielnică 
pentru simplul fapt că, pentru 
începutul lui februarie, pro
blema nereducerii trupelor a- 
mericane în Europa occiden
tală, are altă optică decît avea, 
de pildă, la începutul lui ia
nuarie, cînd la efectivul total nu 
se adăugau zecile de mii de 
militari aduși pe calea aerului 
într-un nou biglift.

Prin „revitalizare* se are în 
vedere un obiectiv pe termen 
mai scurt și anume, consolida
rea alianței atlantice care anul 
acesta intră în momentul în 
care va trebui să hotărască a- 
supra viitorului său. Dacă ne 
referim din nou la articolul a- 
mintit al președintelui Nixon, 
aflăm de acolo ideea mențio
nată : „Pentru N.A.T.O. care 
vine în întîmpinarea celei de-a 
20-a aniversări a întemeierii 
sale, a început o perioadă di
ficilă, legitimitatea alianței at
lantice este pusă în discuție și 
se ridică problema cum poate 
fi menținută" (subl. S.V.). Aici 
este cheia întregii chestiuni. Și 
în numele acestui fel este pusă 
problema „revitalizării* 
N.A.T.O.

Tn ceea ce privește dialogul 
cu Franța, problemele pot fi, 
oarecum, privite altfel, tn pri
mul rînd, există posibilitatea în 
sine a contactului Washington- 
Paris. Posibilitate care a fost 
folosită în decursul vechii ad
ministrații numai la catafalcul 
președintelui Kennedy. Dialogul 
se deschide, de Gaulle neavînd 
de reproșat președintelui repu
blican păcatele politicii demo
craților față de el, încă din 
perioada celui de-al doilea 
război mondial.

Observatorii politici pari
zieni consideră că există per
spectivele unui avans în acest 
domeniu, a unui progres pe 
calea unei înțelegeri. Sînt idei pe 
care le-am auzit în egală mă
sură de la Andre Fontaine sau 
de la autorul „Imperiului ame
rican* — .Claude Julien. Sulz
berger scrie despre posibilita-

pinsă la Londra.
Ne interesează mai mult ce 

a putut determina acest act ? 
Comentatorii englezi sînt, deo
camdată, rezervați în ce pri
vește presupunerile. Cei fran
cezi, în schimb, susțin că Lon
dra a dorit să mențină vechile 
priorități, mai clar — pentru 
diplomația engleză a însem
nat o profundă decepție mo
mentul ales și itinerariul lui 
Nixon. După cum se știe, ime
diat după ce mașinile electro
nice l-au proclamat pe Nixon 
învingător în alegerile prezi
dențiale, premierul Wilson a 
informat presa despre intenția 
sa de a pleca în Statele Unite 
pentru convorbiri cu noul pre
ședinte. Dar, înainte de a se 
stabili data voiajului lui Wilson 
în S.U.A., s-a anunțat că Nixon 
va sosi în Europa occidentală. 
Iar Londra nu figura pe un loc 
preferențial în itinerariu. Sem
nificația : desuetudinea „rela
țiilor speciale" anglo-ameri- 
cane. Dacă, în fond, relațiile 
Londra-Washinqton au intrat 
demult în declin, anul ace'ta 
va aduce, se pare, și consaa - 
rea formală a acestui proces.

De aceea, explozia diploma
tică de la Londra nare să ur
mărească itinerariu) unei bile 
de biliard care lovește simultan 
sau succesiv — multe altele. în 
primul rînd, de a-i sublinia lui 
Nixon că Anglia nu trebuia des
considerată ; în al doilea rînd, 
de a complica vizita lui Nixon 
la Paris.

Sîntem, de aceea, de acord 
cu comentatorul de la NEW 
YORK TIMES, care susține că 
„sarcina președintelui Nixon 
de a pune capăt dezintegrării 
celei mai importante alianțe a 
S.U.A. a devenit mai dificilă*.

Președintele Nixon și-a în
ceput prima sa călătorie di
plomatică. Acestei călătorii i 
se acordă o mare însemnătate 
în viața politică vest-europea- 
nă. Totul este, însă, ca impor
tanța să se suprapună nevoilor 
stringente de a asigura un pro
ces de destindere în relațiile 
internaționale.

SERGIU VERONA

Nixon la Bruxelles
S-a încheiat vizita pre

ședintelui S.U.A., Ri
chard Nixon, în Belgia 
— prima etapă a turne
ului său printr-o serie 
de capitale vest-europe- 
ne.

Programul vizitei a cuprins 
întrevederi cu regele Baudouin 
și cu premierul Eyskens, dis
cuții cu ambasadorii și șefii 
misiunilor militare din Consi
liul permanent al N.A.T.O. și 
cu secretarul general al pactu
lui, Manlio Brosio, precum și 
o convorbire cu Jean Rey, 
președintele Comisiei Pieței 
Comune.

După cum s-a anunțat la 
conferința de presă organizată 
după convorbirile americano- 
belgiene, acestea au prilejuit 
un schimb de vederi asupra 
situației internaționale actuale 
și asupra relațiilor Est-Vest. 
Președintele Nixon a subliniat 
că problemele privind evolu
ția N.A.T.O. urmează a fi dez
bătute în detaliu la reuniunea 
Consiliului acestui pact, care 
va avea loc la Washington în 
luna aprilie, cu ocazia împli
nirii a 20 de ani de la semna
rea tratatului nord-atlantic.

Atenția observatorilor poli
tici a fost reținută în special

de discursul rostit luni dimi
neața de președintele Nixon 
la sediul Comandamentului 
N.A.T.O. de la Bruxelles și de 
discuțiile separate pe care el 
le-a avut cu membrii Consiliu
lui permanent.

în discursul rostit cu acest 
prilej, reafirmînd atașamentul 
său față de ideea blocului a- 
tlantic, președintele Nixon s-a 
pronunțat în favoarea unei 
consultări mai largi a statelor 
vest-europene în cadrul 
N.A.T.O. și a subliniat că acele 
consultări, care sînt doar un 
mijloc de a obține un acord 
pentru o acțiune unilaterală, 
sînt demoralizatoare. „Știu că 
există manifestări de nemul
țumire în Europa, sentimentul 
că prea adesea Statele Unite, 
adresîndu-se partenerilor lor, 
în loc de a discuta cu ei, i-a 
informat doar despre unele 
hotărîri, după ce ele au fost 
luate" — a adăugat președin
tele american. F.xplicînd ati
tudinea pe care S.U.A. inten
ționează să o adopte în viitor 
față de țările vest-europene, 
președintele a arătat în conti
nuare că nici o națiune nu de
ține monopolul înțelepciunii.

Luni la ora 16,49 (ora locală) 
președintele Nixon a sosit pe 
calea aerului la Londra.
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