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Porțile de Fier (!)
Asemenea timpului istoric, su

pus de presiunea impetuosului 
avînt al socialismului, Dunărea 
se supune la Porțile de Fier con
structorilor uneia din cele mai 
mari hidrocentrale din lume. In
tre primele 10 pe mapamond ca 
putere instalată și prima în Euro
pa ca dificultate de realizare, 
Hidrocentrala ae la Porțile de 
Fier este unul din acele obiective 
industriale care pot da, prin di
mensiunile și prin marele examen 
la care-i supune pe cei care o 
construiesc, măsura puterii crea- 

r^toare a unei societăți într-o epo
ca dată. Din acest punct de ve
dere șantierul de la Porțile de 
Fier, gigantic prin spațiile pe care

INPAG.A3-A.
în dezbatere:

DEZVIILIMUft
CERCETĂRII

BOLUL SOCIAL AL
INSTITUȚIEI DE ARTA

ȘTIINȚIFICE
Semnează:

• prof. univ. EDMOND Nl- 
“ COLAU

• dr. îng. IANCU DRAGAN 
directorul 
cercetări

Institutului de 
metalurgice

• prof. dr. 
SERGIU, 
tatii de 
București

docent CĂLIN 
decanul Facul- 

automatică —

Ieri, au sosit la București:

Primii participant'! la „masa 
rotundă" privind securitatea 

europeană
Miercuri seara, au sosit pri

mii participant la „masa ro
tundă" — organizată de U.T.C. 
— privind rolul și contribuția 
tineretului la asigurarea unei 
atmosfere de pace și securitate 
în Europa. Cu avionul care 
efectuează cursa Londra — 
Bruxelles — București au venit 
două delegații : a Tineretului 
social-creștin din Belgia — 
compusa din Michel de Grave, 
membru al Biroului Executiv, 
responsabil cu problemele, in
ternaționale ale organizației și 
Daniel-Louis Seiler, membru al 
Biroului Executiv, responsabil 
cu problemele de presă și a 
Campaniei tineretului pentru 

le transformă structural, pilduitor 
prin forța cu care unește mii de 
destine umane înir-un efort con
structiv de înaltă armonie și efi 
ciență, capătă, dincolo de impre
sionanta valoare materială, valoa
rea unui simbol cu desen net și 
atotcuprinzător. Un simbol pentru 
justețea politicii partidului nostru 
privind industrializarea multila
terală și intensivă a țării; pentru 
deplina adeziune și participare a 
oamenilor muncii la îndeplinirea 
acestei politici; pentru înalț ii

AUTORITATEA MORALĂ
A ACTULUI ARTISTIC

NOSTRU^:
DINA COCEA

i

artistă emerită, președinte al Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale p muzicale

—■ Subliniind îndatorirea ins
tituțiilor de artă și cultură de 
a-și face o nobilă misiune din 
educarea tinerei generații. Te
zele Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român pentru 
Congresul al X-iea validează,

dezarmare nucleară din Anglia 
reprezentată prin organizatorul 
ei național John Hunt.

îndată după sosire, pe aero
portul Băneasa, oaspeții au 
avut amabilitatea de a răspun
de întrebărilor „Scînteii tine
retului". Aflați prima oară în 
țara noastră, ei și-au afirmat 
în termeni călduroși satisfacția 
de a putea cunoaște direct Ro
mânia, preocupările, ei actuale 
și de a lua parte la o reuniune 
ce promite un schimb de opinii 
larg, deschis.

E. O.

(Continuare in pag. a Vl-a) 

de fapt. însemnătatea mereu ac
tuală a ur.r: dintre pr pâ
ri lc-funda mentale ale artr: r.GA-.- 
tre din ultimii 25 de ani. Ală
turi de celelalte uniuni de cre
ație. organizației profesionale a 
oamenilor de teatru îi revin în 
această direcție răspunderi spo
rite. Care sînt preocupările 
A.T.M. în sensul stimulării func
ției educative a teatrului ro
mânesc ?

— Ele se desfășoară în mai 
multe direcții, vizind — din in
terior — diversele etape ale ac
tului teatral și aie drumului >- 
cestuia către public. încercam, 
înainte de toate, sa sprijinim, 
în măsura posibilităților noas
tre, dezvoltarea dramaturgiei 
originale, apropierea tinerilor 
autori dramatici de cerințele 
teatrului și de comandamentele 
epocii. In ultimii ani, au apă
rut un număr de foarte intere
sant! dramaturgi tineri, a căror 
contribuție' solicită o cercetare 
mai atentă. Vrem ca, în toamnă, 
să organizăm o amplă dezba
tere, cu un cerc larg de spe
cialiști, asupra pieselor și spec
tacolelor prezentate în decursul 
ultimelor stagiuni. Acest tur de 
orizont, pe care-1 pregătim în 
cadrul asociației, are în inten
ție ca, din perspectiva unei sin
cere dorințe de mai bine, să 
formuleze răspunsuri și clarifi-

Convorbire consemnată de 
SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în pag. a IV-a) 
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re marele șantier al sistemu
lui hidroenergetic și de na
vigație de la Porțile de Fier, 
constructorii înscriu în aceste 
zile noi ți importante suc
cese

Foto: C. CIOBOATA

IN INTIMPINAREA
ZILEI AVIAȚIEI

la mc « «-<»

Gînduri in
viitoarea
norilor Alarmă1 In cea mai mare viteză, la a pai ale !

Picături mari de ploaie se iz
besc de capota cabinei și se 
sparg în zeci și sute de stropi 
împrăștiați care încotro. E, parcă 
o piază de păianjen țesută cu 
migală pentru a-i prinde în mre
jele ei privirea.

Aerodromul a rămas undeva in 
urmă. Poate că dacă ar întoarce 
capul l-ar zări. Dar nu la asta 
îi e gîndul acum. Undeva, nrintre 
nori sau dincolo de ei, în dreapta 
sau în stînga sa se află ținta pe 
care el, vînătorul, trebuie s-o in
tercepteze. Și~a înfipt supersoni
cul în văzduh cu emoția și satis
facția pe care le simte de fie-

TINERETUL PATRIEI, ALĂTURI 
de Întregul popor, 
ÎȘI EXPRIMĂ DEPLINA 
ADEZIUNE FA ȚĂ DE 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Luînd cunoștință cu vie satisfacție de cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu — cuvîn- 
tare care exprimă politica consecventă a parti
dului nostru, de slujire a intereselor poporului, 
a cauzei socialismului, progresului și păcii în

lume — opinia publică din țara noastră, între
gul popor român aprobă și sprijină din toată 
inima poziția constructivă, marxist-leninistă, 
a delegației P.C.R. la Consfătuirea de la 
Moscova.

Telegrame adresate CC
tovarășului Nlcolac (caușcscu ELOGIU

RAȚIUNII
Intr-o impresionantă manifestare a atașamentului maselor de 

oameni ai muncii la politica partidului, a unității indestructibile 
a întregului nostru popor în jurul partidului și ai conducerii sale, 
pe adresa Comitetului Central al P.C.R. continuă să sosească 
nenumărate telegrame și scrisori prin care organizații de partid, 
organizații obștești și uniuni de creație, colective din întreprin
deri, instituții, din școli și facultăți, d*n unități agricole, își ex
primă totala adeziune față de înaltul conținut de idei al cuvin- 
tării tovarășului Nicolae Ceaușescu. față de poziția adoptată de 
către delegația P.C.R. în cadrul lucrărilor Consfătuirii internațio
nale a partidelor comuniste și muncitorești.

Publicăm în continuare din aceste impresionante mesaje care 
dau glas hotărîrii întregului popor de-a acționa cu și mai multă 
energie pentru desăvîrșirea construcției socialiste în țara noastră, 
pentru triumful politicii partidului pusă in slujba socialismului, 
progresului și viitorului pașnic

„Colectivul de muncitori, in
gineri, tehnicieni, al întreprin
derii prefabricate din beton 
„Progresul" — se arată într-o 
telegramă — a luat cunoștință 
cu deosebită satisfacție și mîn- 
drie de cuvîntarea rostită la 
Consfătuirea partidelor comu
niste și muncitorești de la Mos
cova de către secretarul gene
ral al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Noi 
dăm o înaltă apreciere poziției 
adoptate de delegația partidului 
nostru la lucrările consfătuirii

Partidul nostru a desfășurat 
«i va desfășura în continuare o 
activit.ate permanentă pentru 
apărarea unității mișcării co'- 
munlste și muncitorești și sus
ținem cu toată fermitatea po
ziția delegației noastre care a

* •

Cavîntarea pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rostit-o la 
Consfătuirea internațională a

_ partidelor comuniste și muncito- 
V rești reprezintă un document de 

o însemnătate deosebită, care re- 
• flectă principialitatea si consec

vența revoluționară a partidului 
nostru, înaltul său spirit de ră<- 

• pc'sdere față de cauza socialis
mului și păcii.

Comuniștii din țara ncastră, în- 
A trml nostru popor angajat in 
" -. «ta operă de dfsivîrșire a con

strucției socialiste încearcă un 
A de amărăciune 9 îs-

’orare în legatari cu adincirca

care dată cînd trage de manșă. Și 
cu cit trage manșa mai mult, cu 
atit satisfacția sa e mai mare. 
£ chemarea înălțimilor, a văzdu
hului, pe care căpitanul Mihai 
Pavica a simțit-o din fragedă co
pilărie.

— Înainte, puțin la dreapta I 
Vocea cunoscută a maiorului 

Emil Bratu, navigatorul, răsună 
parcă straniu în cască. Fără in
flexiuni, fără acel ceva propriu 
care deosebește o voce de alta. 
Parcă ar fi o voce neutră, con
fecționată în laborator și care 
n-ar aparține unei persoane ci li
nei profesii sau funcții: aceea de 
navigator. Răstită, clară, repezită- 

*

al omenirii.
propus ca toate deosebirile de 
vederi ce se ivesc între țările 
socialiste să fie soluționate pe 
calea tratativelor, a discuțiilor 
desfășurate pe bază de egali
tate, tn spiritul stimei și încre
derii reciproce.

Reînnoind angajamentul între
gului colectiv al întreprinderii 
'de a contribui cu toată energia 
la îndeplinirea programului 
luminos elaborat de partid prir 
documentele Congresului * 
X-lea al P.C.R., telegrama 
încheie astfel :

„Ne exprimăm din nou 
tala adeziune și susținem 
deplin poziția adoptată de 
legația Partidului Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care repre
zintă poziția comuniștilor, a în- 

to
pe 

de-

disensiunilor dintre unele partide 
comuniste și țări socialiste, disen
siuni care au consecințe negative 
pentru forțele socialismului în an
samblu. După cum 'sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu expri- 
mînd poziția partidului nostru, în 
analizarea lor trebuie pornit de la 
condiții- diferite de dezvoltare 
istorică în care își desfășoară ac
tivitatea ținle socialiste, partidele

ION BAȘTEA 
temitor țef ia Oțelaria 

Martin nr. 2 Hunedoara

Și totuși o simte caldă, priete
noasă, protectoare. Spatul strimt 
al cabinei, învăluită acum în nori, 
se umple parcă deodată de figuri 
întîlnite zi de zi. Navigatorul, 
mecanicul de avion, rcdiolocato- 
ristul, planșetistul... Sînt toți in 
cabină, ii țin tovărășie, sînt gata 
să-i dea o mină de ajutai. Au pă
truns prin cască, o dată cu vocea 
maiorului Bratu.

Întuneric beznă, lumină orbi
toare. iar întuneric, iar lumină. 
Parcă s-ar juca cineva cu o 
oglindă în razele soarelui. Dai 
nu-i nici o oglindă. Sînt nori. 
Nori negri, nori albi.

Acum se vede un petic de cer. 

*
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fregit noastre națiuni în pro
blemele mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale și 
îi urăm succes deplin".

„Muncitorii, inginerii, teh
nicienii și funcționarii Uzine
lor mecanice Timișoara — se 
spune într-o altă telegramă — 
își exprimă adeziunea lor de
plină, față de cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, conducătorul delegației 
noastre Ia Consfătuirea inter
națională a partidelor comunis
te și muncitorești de la Mos
cova.

întregul colectiv de muncă 
români, maghiari,' germani, 
sîrbi și de alte naționalități își 
manifestă cu entuziasm și cu 
acest prilej aprobarea față de 
poziția principială a partidului 
nostru, a politicii sale externe, 
pentru promovarea unor rela
ții, între partidele comuniste, 
bazate jte principiile marxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar. Ne exprimăm 
ferma convingere că aceasta 
politică corespunde întrutotui 
cauzei unității mișcării comu- 

. niște și muncitorești, luptei 
împotriva imperialismului,
pentru pace și progres social.

Telegrama se încheie astfel : 
(Continuare în pag. a 11-a)

CARACTERISTICA
FUNDAMENTALĂ

A EPOCII CONTEMPORANE
cu sen- 
satisfac-

întreaga țară a primit 
timentul unei profunde 
ții și cu o deplina aprobare cu- 
vi n tarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătui
rea internațională a partidelor 
comuniste și muncitorești.

Făcînd o analiză profundă, 
realistă, multilaterală, in lumina 
învățăturii marxist-lcni niște, a 
lumii contemporane, cuvîntarea 
reafirmă încă o dată poziția prin
cipială, consecventă, științific 
fundamentată a Partidului Co
munist Român în probleme de o 
deosebită însemnătate 
victoria luptei autiimperialiste 
pojSoarelor, pentru unitatea 
coeziunea mișcării comuniste 
muncitorești internaționale.

pentru
a

fi

In fața sa munți cu piscuri de 
cele mai diverse forme Tot nori. 
Sub el cîmpii de nori. Un avion 
gigant îl urmărește din dreapta, 
jos. Nu-i dă atenție. E umbra 
propriului avion proiectată pe 
nori. Și iar întuneric bezni. E- 
cranul radiolocatorului s-a umplut 
de pete. In cască se aud paraziți. 
Straturi ionizate. Li s-a comuni
cat de ios cînd îi s-a prezentai 
situația meteo. Parcă-l aude pe 
comandantul unității dlnd „cote-

A. IONESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Niciodată ca în anii care 
au urmat Congresului al 
IX-lea al partidului,1 po
porul român n-a avut, cred, 
atit de pregnant sentimentul 
participării la înălțarea
complexului edificiu social 
al patriei, sentimentul deli
berării libere și demne asu
pra actelor sale economice 
și politice fundamentale, 
care aveau să-i configureze 
un profil distinct, viguros 
conturat între țările lumii 
întregi. Nimic din ce s-a fă
cut în acești ani, nici un acț 
politic, social esențial nu s-a 
produs în afara participării 
și adeziunii poporului. Cu
vîntul partidului, sinteză ma
tură, a realităților țării, a 
spiritului constructiv al a- 
cestui popor cu vocația con
strucției se constituie prin 
exactitatea și oportunitatea 
cu care s-a rostit în diferite 
împrejurări într-o veritabilă 
cronică 
nale. 
rostit 
dului

a conștiinței națio- 
Recent, prin cuvîntul 
de conducătorul parti- 
nostru comunist, la-

NICOLAE DRAGOȘ

(Continuare in pag. a ll-a)

întreaga desfășurare a vieții 
mondiale demonstrează — ca o 
caracteristică fundamentală a În
mii de azi — că forțele revolu
ționare, progresiste ale societății 
se află în ascensiune, fiind supe
rioare imperialismului, că in
fluența lor sporește continuu și 
impune evenimentelor un curs 
către satisfacerea năzuințelor de 
libertate, independență, progres 
social și pace ale tuturor națiu
nilor. Uriaș este frontul antiim- 
perialist ! El înmănunchează ță
rile socialiste, clasa muncitoare 
în frunte cu partidele comunis
te, mișcarea de eliberare națio
nală și noile state independente, 
țărănimea, intelectualitatea, tine
retul, organizațiile de femei, pă
turile mijlocii ale populației, 
cercuri politice de cele mai di
ferite orientări.

Astăzi, cînd problemele inter
naționale. problemele păcii și 
războiului reprezintă o preocu
pare majoră a sute de milioane 
de oameni de pe glob, stă în pu
terea acestor forțe, ca prin luptă 
unită, să zădărnicească politica 
agresivă a imperialismului, să a- 
sigure apărarea independenței și 
suveranității popoarelor, dezvol
tarea progresistă a societății 
iun ane.

In mod just,, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că impe
rialismul n-a reușit să oprească 
drumul socialismului atunci cînd 
acesta învinsese într-o singură 
tară sau în primii ani dc după 
război, cînd puterea muncitorilor 
și țăranilor în țările socialiste nu 
era consolidată. Cu atit mai mult 
nu-și mai poate realiza acest 
obiectiv astăzi.

Evident, nu se poate face nici 
un moment abstracție că în lume 
există încă țări imperialiste care 
fac totul pentru a împiedica dez
voltarea socialismului, că ele fo
losesc toate mijloacele, inclusiv 
mijloacele de propagandă și in
formare, împotriva ideilor mar- 
xism-leninismulai, împotriva o- 
rînduirii socialiste. Aceste acțiuni 
imperialiste trebuie estimate la 
forța lor reală, avîndu-se în ve
dere raportul general de forțe pe 
plan mondial și, pornind de aici, 
să se desfășoare o luptă neîntre
ruptă pentru combaterea lor. Toc
mai de aceea secretarul general 
al Comitetului Central al parti-

General-maior 
CONSTANTIN ANTIP

(Continuare în pag. a 11-a)
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TINERETUL PATRIEI, ALĂTURI 
de Întregul popor, 
IȘI EXPRIMĂ DEPLINA 
A DEZIUNE FA M DE 

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

a. li t

Telegrame adresate C C. al P. C. R., UN APEL
tovarășului Mcolae Ceaușescu FERM

-»» ■■ —■

INIȚIATIVA ARE CUVÎNTUL
Din Inițiativa Comitetului 

județean Iași al U.T.C., în 
colaborare cu Inspectoratul 
Miliției municipiului, Consi
liului județean al sindicate
lor și D.R.T.A. în județul 
Iași se află în plină desfă
șurare „Olimpiada tinărului 
șofer*4.

Obiectivele care se urmă
resc sînt : realizarea sarcini
lor de plan, în tone și tone- 
kilometri, economii de com
bustibil și piese de schimb, 
întărirea disciplinei în mun
că. prin reducerea număru
lui de accidente și de notări 
ale organelor de control în 
foaia de parcurs, reducerea 
reclamațiilor din partea be
neficiarilor. Un deosebit ac
cent se pune pe respectarea

timpului de lucru. Fiecărei 
probe 1 se acordă în raport 
de importanță un punctaj. 
De menționat că fiecare tî- 
năr, mecanic auto sau șofer, 
este posesorul unui talon de

AN OLIMPIC 
IEȘEAN 

participare, la olimpiadă în 
care organele de control fac 
observațiile constatate ; în 
plus . șoferii posedă, ampla
sat pe parbriz, un ecuson cu 
mențiunea ,,Participant la 
Olimpiada șoferului 1969“.

La întreprinderea „Țesă
tura* din Iași s-a declanșat

o altă olimpiadă - „Mllnl 
măiestre", la care participă 
200 de tinere țesătoare și fi
latoare. Se urmărește crește
rea nivelului profesional și 
al celui de producție, conso
lidarea disciplinei de muncă, 
protecția muncii și altele.

Tot la Iași, la „Moldova 
— tricotaje", are loc „Olim
piada tricoturilor șl confec- 
ționerilor**. 250 de plăcuțe in
dicatoare pot fi văzute în 
dreptul fiecărei mașini In
trată în concurs.

„Olimpiada tinărului lăcă
tuș" se desfășoară la Pașcani, 
în cadrul Uzinei mecanice, 
întreprinderii economice șl 
Depoului C.F.R.

GEORGE FLEANCU

Astăzi și mîine,

DOUĂ EVENI
MENTE

ARTISTICE
(Urmare din pag. I)

„Asigurăm conducerea parti
dului. De dumneavoastră perso
nal. iubite tovarășe Ceausescu, 
că întregul nostru colectiv de 
muncă nu-și va preeuDeti e 
forturile Dentru a traduce în 
viată hotărîrile si directivele 
ce vor fi elaborate de Congre
sul al X-lea al partidului, va 
milita Dentru înfăptuirea doH- 
ticil sale interne ai interna
ționale".

în telegrama ne care au a- 
dresat-o țăranii cooperatori dia 
CAP. Jilava se arată Drtntre 
altele : „Sintem pătrunși de un 
profund sentiment de admira
ție si respect fată de condu
cerea partidului nostru care 
depune eforturi pentru înlătu
rarea din sinul mișcării comu
niste si muncitorești a diver
gentelor dintre partidele fră
țești. mi li tind pentru cimenta
rea relațiilor dintre ele oe baza 
principiilor marxist-Ieninirte

Sintem intruiocul de acord cu 
poziția principiali de
partidul nostru in cadrul con
sfătuirii. poz-Ue ccreKMirzl- 
toare pe deplin acoouKri sji .j 
urmărit de nartutata en—unirt* 
si muncitori, de ooooarek 
iubitoare de nace din intre*» 
lume. Sie expnmâa ades, mea 
depLină la actîmtaiM aeaOr-- 
rată de delecatia PCR. La a- 
ceasta Importantă rvuavnar 
convinși fiind că glasul 
exDnmat crin cuvântarea tora- 
râșului Nicolae Ceauseacu. va 
constitui un apel către toate 
forțele iubitoare de oace. pen
tru a-51 uni eforturile ta ve
derea asigurării păcu st pro
gresului în lume.

Alături de fntrecul popor, 
de oamenii munci! de M 
orașe și sate, Iși exprimă ade
ziunea deplină fată ce pcn^a 
P.C.R expusă in cu' intarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și lucrătorii pe tÂrl- 
mul științei, artei, culturii.

„Luind cunoștință de CU fla
tarea tovarășului Ni:«l?e 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.CJî. — se men
ționează în telegrama 
riaților Institutului de psi
hologie al Academiei B-S- 
România — ne exprimăm pe »- 
ceastă cale sprijinul ferm si »- 
deziunea noastră deplină la a- 
cest important document, care 
analizează științific problem fie 
actuale ale luptei împotriva im
perialismului, sarcinile ce re
vin partidelor comuniste 
realizarea unității de acțiune a 
mișcării comuniste șf muncito
rești, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internațio
nalismului proletar.

Sîntem pe deplin de acord fi 
sprijinim cu toată convingerea 
punctul de vedere al delegației 
P.C.R. potrivit căruia singura 
cale de creare a condițiilor pen
tru normalizarea relațiilor din
tre partidele comuniste și mun
citorești este aceea a disecțiilor 
tovărășești, abordarea de pe po
zițiile marxist-leniniste a deo
sebirilor de vederi și divergen
țelor, pornindu-se de la intere
sele propriilor popoare, ale

ta mac. j ■ e 
euu jranja 3* orez & ockjeXr 
• «tar âăee --aer ta

ritar «e «rată

C*<ta Ca*a«jf
bA*. ta trww ei ti f^if 
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ae «mmmB *a*ta Ar 
amei

CARACTERISTICA
FUNDAMENTALĂ
(Urmare din pag. I)

duluî nostru atrăgea atenția că 
împotriva ideologiei burgheze, 
împotriva acțiunilor imperialiste 
de orice fel trebuie să ducem o 
luptă consecventă, că este necesar 
să dăm cea mai mare atenție 
educării marxist-leniniste a ma
selor, răspîndirii concepției noas
tre despre lume și societate — 
care s-a afirmat cu tărie, în cele 
mai grele condiții, ca teoria cea 
mai înaintată, în stare să că
lăuzească popoarele • pe calea 
transformării din temelii a so
cietății omenești.

în nici un caz însă, nu se poa
te trage concluzia că propaganda 
și ideologia burgheză sînt în sta
re să exercite -o asemenea influ
ență asupra partidelor comuniste 
din țările socialiste, asupra po
poarelor acestor țări, îneît să le 
abată de pe drumul socialismu
lui. Pentru că — așa cum se a- 
firmă în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu „...este inac
ceptabilă și dc neconceput ideea 
eă clasa muncitoare, popoarele, 
partidele comuniste din țările so
cialiste care prin lupte îndîrjite 
de clasă și prin mari sacrificii au 
răsturnat clasele exploatatoare și 
dominația imperialistă străină, au 
cucerit puterea politică și au con
struit socialismul, ar putea să re
nunțe — din îndemnul propagan
dei burgheze oricît de rafinată ar

fi e* — la cacfriA Iar • j ■ .o- 
nflre. la palm* hr papaâtaA. h 
•oc iulian".

Orindinre* aocaalsti cate anw 
cibili pentru ci o» se tazeazA 
pe exercitare* de cAre ch» 
muncitoare a atasamiî «ah isto
rice conducătoare, pe fapțr! eă 
puterea se afU h mfîaile celor 
ce muncesc, pe hotârirea de 
nezdruncinat a popoareior, In 
frunte cu partidele comuniste. de 
a întări și dezvolta cuceririle kn 
revoluționare, de a-fî apăra liber
tatea și independența.

Poziția principială în toate 
problemele dezvoltării contempo
rane, reafirmată de tovarășul 
Nicolae Ceanșeaen la Consfătui
rea internațională a partidelor 
comuniste și muncitorești, se în
scrie în coordonatele generale 
ale politicii marxist-leniniste a 
Partidului Comunist Român, ca
re-și are strălucita întruchipare 
în succesele obținute în edifica
rea României socialiste în cei 25 
de ani de la eliberare, succese 
care constituie, totodată, contri
buția principală a poporului nos
tru la creșterea forței întregului 
sistem mondial socialist, la spo
rirea prestigiului și influenței so
cialismului în lume.

Expresie vie a intereselor vi
tale, a năzuințelor întregii na
țiuni, politica Partidului Comu
nist Român este urmată cu în
credere și devotament de către 
întregul nostru popor,

itsrgmri. msr* ta
■- .«aeresr* oiarMQtatU. pentru

Lița cmrU- 
c*— ii a gce»?c-rr-a mm. m !»*•» 
■ ~~w ■!,—iL'-’.'tr s,. uauat* tovarăș*
>X7._ _*•? că vom ae-

-• « «. -------e cx^i-

•CMvaMVtl d 
dta JlTpcAa SartaAoc* 
=Uau o» sr«M • iMțO ■«<**** 
art) • *tA£J *» *■*»•

E- __bem xaU căldura*.

ELOGIU
A* MT Z}

7 ța ±* Moarcva ta
A- ?m»eâ a coBStriTțeLer

a* a Ei de ex-
♦ Moa-r Ea trrtxue 

«5£jfâu i e:
5* ixx*> : ea

*■ ■■ ■. cu re*
*B • • ta *St«

*< n «rr- 
țe.T 55 i
; tai ’fegă.-i’i.-e fie
». ' â 'XV-i-* /ststxuxtonl a

a «rar eisîrdi-
r-ire ata a-e
•rma- jc. -nM nmai
;s - —v.fer= i»uw<c rj

<!•:*» — •?, ~ril care a pri- 
3i»; 73 -.«r*-! i-

tt.v-.L
tor. p* *r*U i! nUuniL *1 : j- 
-a;-l * prî'i >.
oglir.€a r. multiple și mr.tr»- 
dictor.; fațete a lumii de azi. a 
yjrieca realitățile pe rare ea le 
propune ci ochiul viu al ori- 
zorxJlat al viitorului %| a dis- 
r-’-r. calc?., argumentat asu
pra eaeațialulai. Fiindcă ni
meni r..mic într-o împrejura
re care obligă la discemămint, 
la ord«Mterea imaginilor pentru 
a le df^îfra sensul nu poate 
ir.kcui această obiectivi nece
sitate de esențial. Iar către e- 
senfial nu te poți încumeta să 
pătrunzi decît prin rațiune. Ea. 
rațiunea, această condiție vitală 
a unei existențe autentice — 
fie ea individuală, fie colectivă 
— domină, unifică, dă sens și 
perspectivă ideilor expuse în 
documentul pe care Partidul 
Comunist Român 1-a comunicat 
prin glasul celui care întruchi
pează în cel mal înalt grad 
demnitatea și rațiunea noastră 
de a fi, de a munci și a trăi 
pe acest pămint împodobit cu 
fapte de istorie pe care le re
clamă biografiei spirituale. Din 
rațiune ș-a născut, desigur, spi
ritul militant, consecvent mar-

fUnnar* din pag. 1)

Zl- 
ia 

cînd în 
Liceu-

comunine. condiții care fac să 
apară dro’rbin in aprecierea unor 
fenomene, in alegerea căilor de 
construcție practică » orinduini 
«oculiste.

Aceste divergențe na decurg 
(tu natura socialismului, ci, dim- 
poirhrl, se da' mc unor factori 
lubiectiTT. neînțelegerii drvenată- 
ții de condith de dezvoltare, 
clocotirii normelor de rela
ții dintre țările socialiste, 
fără Îndoială, este vorba de 
mrxnahi care ao un canc-

la wsd

<4 
ta

u <1 »»- 
«I iJ re-

RAȚIUNII
xist-leninist, profund revoluțio
nar si patriotic, anima: de sta
tornice ’aealuri irtemațsonalls- 
te. pe care n deslușim în fie
care paragraf al cuvlntârii.

Ir. lume, se constată în textul 
pe care i-aș num: un impresio
nant elogiu al rațiurăl se scrie 
ia -jr moeent daî : „Multe din 
ăeewehiriie 4e păreri existente 
m reheare* căra an istă sini le
gau* ăe schimbările care au loc 
i* Inaae. ca nnaare a profunde- 
tor traMfarwărî sociale petre- 
cme i* diferite țări și conti- 
■eaie. ea ți a creșterii rapide 
a forțelor de producție, a revo
luției tebaiee-ștîînțifice. Toate 
are«le fenomene noi cer răspun
suri. care presupun o largă 
deihaiere științifică marxist-le- 
■iaiMă. Desigur că, pentru a- 
eeasta. «iot necesare cunoaște
re* aprofundată a realităților 
și. totodată, o gindire creatoare 
și nn spirit nou, fără temerea 
de a privi lucrurile așa cum 
sini ele și nu cum am dori noi 
să f ie-.

Cuvîntarea tovarășului 
Ceaușescu răspunde constructiv 
unui asemenea deziderat pe 
care II afirmă, se înscrie ca o 
participare de larg ecou și 
ample semnificații tocmai pen
tru că tezele conținute exprț- 
«â. fără îndoială, „o cunoaș
tere aprofundată" a realităților, 
..curajul" de a privi lucrurile 
așa cum sînt și de a desluși, 
printr-o analiză ffiarxist-leni- 
nistâ spiritul constructiv în 
care pot fi soluționate diverse 
probleme, spre binele cauzei 
socialismului și păcii.

Aduc, deci, în acest colț de 
pagină, un elogiu total rațiu
nii care dă personalitate și du
rabilitate contribuției partidu
lui nostru în dezbaterea de idei 
pe care o reclamă cu necesitate 
lumea contemporană. O fac în
cărcat de răspunderea de a mă 
ști înrolat în rlndueile acestui 
partid, de a milita pentru 
triumful ideilor sale,

ALE ELEVILOR
în aceste zile de examene și 

serbări de sfîrșit de an școlar, 
în atmosfera bilanțurilor edifi
catoare fi a emoționantelor 
premieri, două fapte deosebite 
vin să potențeze gama împli
nirile- finale . Expoziția Na
ționali de Arte Plastice și 
Concursul cultural-arllstic — 
faza republicană — ale elevi
lor din licee, școli profesionale 
și școli de specializare post
ii cecale.

Vernisajul expoziției șl pre
mierea lucrărilor celor mai 
valoroși expozanți are loc as
tăzi, la Atheneu. Ne am adre
sat, spre anticipare, pictorului 
Vicențiu Grizorescu, membru 
In juriul de selecție.

— Citeva cuvinte despre au
torii acestei originale galerii 7

— Drept să vă spun, pentru 
noi. lucrările prezentate spre 
selecție au constituit o plăcu
tă surpriză. Se adeverește Încă 
o dată dictonul ..Ornai sfin
țește locul"... Pentru că nu
mai datontl unor excepțional! 
îndrumători au putui ieși la 
Iveala aceste talente. Numai a- 
colo undR,.oficiază" astfel de 
dascăli ai penelului sau ai 
muiării humei, tinerii Iși pot 
găsi adevăratul drum al afir
mării. Lor Ie mulțumim. In 
primul rlnd. Iar merituoșilor 
lor elevi — toate laudele.

— Ca membru al Jnriolui șl 
ea am de arta, ce a ti dori U 
le trwmhttl tinerilor parti- 
apaoci la actaaka exp »np« ?

— Biat cvcv.^i ci cei 
Azîrv ev. ?tj.
ta pteeca »- • rtT’vte-kx 
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Actul inaugural 
a fost semnat 
lele acestea 
Tg Jiu, 
amfiteatrul
lui teoretic „Tudor 
VIadimirescu“ din 
localitate s-au reu
nit sub auspiciile a- 
celeiași pasiuni 
levi și cadre 
dactice din 
treg județul,
meni de seamă 
care l-au cunoscut 
sau au lucrat ală
turi de „haiducul 
de la Hobița“, nu
meroși alți invi-

e- 
di- 
în- 
oa-

țelegerea vieții și 
operei lui C Brân- 
cuși în contextul 
larg de valorificare 
înaltă a creației 
populare din zona 
folclorică gorjeană. 
Activitatea societă
ții va cunoaște, în 
principal, două di
recții — cercetare 
și creație — aces
tea fiind, implicit, 
obiectul celor două 
secții, urmînd ca la 
pivelul școlilor să 
ființeze subsecții, 
fiet are cu un nu
măr de cel puțin

SOCIETATEA
ARTISTICA

„CONSTANTIN
BRÂNCUȘI“

țîa profesorului 
Constantin Nistor, 
care coordonează, 
deocamdată, acti
vitatea a peste 130 
dc membri. Statu
tul de funcționare, 
prezentat în adu
narea de consti
tuire menționează, 
printre altele, că 
societatea solicită 
sprijinul unor spe
cialiști, creatori și 
critici de artă, cu
noscători ai operei 
brâncușiene, spri
jin care, de altfel, 
s-a și anunțat^ In 
parte, prin scrisoa
rea cercului de 
studii. „C. Brân- 
cuși" ’ de pe lîngă 
Casa de cultu
ră a studenți
lor din București, 
prin care colegii 
mai mari au adus 
cuvinte calde de 
succes mai tine
rilor confrați gor- 
jeni, exprimlnd to
todată dorința 
colaborare și 
tor.

Festivitatea
încheiat, apoi, prin- 
tr-T» expunere des
pre viata și opera 
lui Brâncuți, făcu
tă de V. G. Paleo- 
tog, în parcul ora
șului (unde se află 
expuse opereleî. și 
depistare» ur.or e- 

irr.in- 
tSn 5e ei:re sejlp- 
?or«l lor. Alexar.- 
drescu din 
d» rind » 
alături de 
înaintaș.

de
aju-

>•«

tați, localnici șl 
din țari. Tovarășul 
Gheorghe Berc», 
Mtcretar *1 corrite- 
î-hd ~-jdeț**R Got; 
i. urc -«-e. 
• :-<pec-

de;e» p»

scbjnia. In 
s’ d* des- 

rftaerrc. rt scopul 
•o- tr-Ații fi eonsu- 
tu:e dezvoltarea la 
elevi a 
fațâ de 4 
taularea 
per.tru < 
cercetare, 
cunoașterea și In

drigottcl 
artă, sti- 

pasitmii 
creație și 
\ pentru

13 membri. (La li
ceele teoretice „T. 
Vladimirescu" — 
Tg. Jiu, Cârbunești 
*: Prstisia: fext

de.* 
-*♦ cerr-e- 

tare. iar «s h *.* 
«•. 2 -
Per*if*E: Grup-’
ș- ciâr 
trializam lemnu- 
Ld — subsect ii de 
creați*)- La nivelul 
județului, 
tea este 
de un colegiu 
vătuit din 
bri, sub

societa- 
condusă 

al- 
13 mem- 

președim-

perioa- 
lucrat 

marele

VASILE
CRĂCIUN

ȘTIRI
DIN ȚARĂ
LA SATU MARE ;

FESTIVAL JUBILIAR 
DE MUZICA SIMFONICA

între 5 șl 14 iunie, la Satu 
Mare are loc un festival da 
muzică simfonică, prilejuit de 
împlinirea a 20 de ani de la 
înființarea filarmonicii de stat 
din localitate. La acest eveni
ment jubiliar participă perso
nalități marcante ale vieții mu
zicale românești și din străină
tate. Este vorba de dirijorul 
Mircea Basarab, Zlata Feller 
(plan — Iugoslavia), Teodora 
Lucaciu, Lucia Stfinescu, Mihal 
Constantinescu șl Ștefan Ruha.

Continuatoare a activității 
Societății corale înființată în 
1B75, Filarmonica din Satu 
Mare a cultivat cu competență 
creația muzicală românească, 
Impunîndu-șe și astăzi ca o 
prezență activă în viața muzi
cală a țării.

LA BAIA MARE t
SIMPOZION 

„ION SIUGARIU"

în ansamblul acțiunilor dedi
cate aniversării din august, la 
Baia Mare a avut loc recent 
un simpozion consacrat memo
riei noetulul-erou Ion Sluga- 
ilu. Simpozionul a fost organi
zat cu prilejul împlinirii a 55 
de ani de la nașterea poetului 
maramureșean. După cuvîntul 
de deschidere al lect. univ. 
Gheorghe Pop, scriitorul Lau- 
rențiu Fulga, vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor, Coriolati 
Gheție șl conf. unlv. Gheorghe 
Bulgăr au evocat, în fața unul 
numeros auditoriu, personali
tatea poetului. Au fost, d« 
asemenea, prezentate comuni
cări. Actori al teatrului din 
localitate au recitat din opera 
poetului.

O manifestare asemănătoare 
s-a ținut și la clubul minenior 
din Băița-Maramureș. locul de 
naștere a! poetului. Cadre di
dactice șl elevi ai școlilor din 
localitate au prezentat un fru
mos program eultural-artiatie.

V. MOINEAGU

LA REȘIȚA :

SESIUNE DE COMUNICĂRI

Continuing seria preoeună- 
rllor privind dezbaterea teme- 
lor profesionale sau de pro
ducție', comitetul TJ.T.C. de la 
Combinatul siderurgic Reșița 
a organizat la sflrțltul tăptă- 
mlnîl trecute prima sesiune 
științifică de comunicări a ti
nerilor ingineri din combinat. 
Din cele 22 de titluri notăm 
doar citeva, suficiente să de
monstreze profundele preocu
pări ale tinerilor specialiști 
privind rezolvarea unor con
crete probleme de praduetfa- 
înginerul Blrij Ioan a prezen
tat astfel lucrarea ..Prindptl 
noi în construcția cuptoarelor 
irxfustriaie si rortrcvlaren ga
zetar'*. ..Combaterea zgomotu
lui industrial" constituie o 
preocupare pentru Inginerul 
Gianguș AdalgLu, Iar ,,Aspec
te legate de determinarea Ba
rului" aparține inginerului Ze- 
rin Teodor.

I, D, DANCEA

A APĂRUT

PRIMUL FESTIVAL REPUBLICAN

AL CINECLUBURILOR
ia organizare* Caraiieeului de Stat pentru Cultură și Arti, 

Laiuaii Geaerata a Sindicatelor din România și Uniunii Tî- 
■eretalai Cm***rst te v» desfâsura, in perioada 9—13 iulie a.c., 
PRIMUL FESTIVAL REPUBLICAN AL CINEAȘTILOR AMA
TORI DIN ROMANIA.

Pini atunci, va ave* lac a fază inter județeană de selectarea 
filmelor pentru Concur»a] și Festivalul republican, In urmă
toarele centre : Brașov șî Cluj (15 iunie) ; Constanța și lași 
(22 iunie) : Buc ar ești ți Timișoara (29 iunie).

Iditat de Direcția centrala de statistică, sub redacția dr. 
Constantin Ionescu, dicționarul 
fiune la îndemîna economiil
or, statisticienilor, planificato

rilor și inginerilor termenii 
statistici cel mal uzuali, lucra
rea constituind un alutor valo
ros în perfecționarea conduce
rii unităților economice, a îm
bunătățirii continue a organi
zării științifice a producției ți 
a muncii prin sporirea calității 
Informațiilor statistice necesa
re și valorificării acestora.

Structurată substanțial față 
de ediția veche, recenta lu
crare este sistematizată în 
patru capitole. în prima p^rte 
este tratată ,,Teoria statistică 
șl a prelucrării informațiilor 
statistice*', capitolele urmă
toare ocupîndu-se de probleme 
de statistică economică și scj- 
ciai-culturaia, istoricul șl or
ganizarea statisticii.

AL. I.

P’iNTIR.U) TBMIPUL DV.
ijrnema

g NelabLiuita Angelica 1 Sala 
Palatului — 17,15 (seri», de bilete
— 2E2) ; M.15 (seria de bilete — 
2849], Patria — II ; 13 ; 15 ; 17; 19 ; 
21, București — 9; II : 13 : 15 i
17 ; 19 ; 2L Favorit — 9,45 ; 11,45 ; 
13,45 ; ÎS ; 11.15 . 28.30, Stadionul 
Dinamo — 91.38.
• Străin In casă i Republica —
S, 15 ; 11,38 ; 14 ; 16.30 ; 18,45 ; 21,
Festival — 8.45 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină — 20,15.
• Lovitură puternică : Luceafărul
— 9,15 : 11.38 ; 13.45 ; 16,16 ; 18,30 ; 
20,45.
• Alexandru ce! fericit : Melodia
— 9 : 11.15 » 13.38 ; 16 : 18.15 ; 20,30, 
MODERN — 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20.45, Victoria — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. Grădina
Progresul-parc — 20,15.
• In umbra coltului : Volga — 
9,30—16,30 în continuare; 18,30; 20,30, 
ARTA — 9—16,15 în continuare , 
18,15, la grădină — 20.15. Bucegj - 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 18 ; 18,15. la gră
dină — 20,15. GIULEȘTI — 15.30 î
18 * 20 30.
• ’ Anul trecut la Marienbaa : 
Central — 8.30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 ;
18.30 : 20.45.
• Intllnlre la Ischia 1 Cinemateca
— 12.30 : 14.30 ; 16.30.
• Adio, Gringo ! Lumina —
8,45—16,30 în continuare ; 18,45 :
20,45. •
■ Acasă ia Nicolae Popa ; Nicolae 
lorga ; Muzică., mai presus d« 
orice ; Mulțumesc, Mlhaela ; Gus
tav întinerește : Timpuri Noi — 
9—21 în continuare.
• Comedlanții (ambele serii) i Doi
na — 11,30 j 16 î 19,30.
• Program pentru copil i Doina
— 9 : 10.
• La dolce vita s Grădina Doina
— 20,30.

« Eclipsa : Union — 15 ; 17,45 ;
20.30,
• Prințul negru ; Feroviar -» »- 
13,30 în continuare ; 16 ; II,ta ; 
20,45, Excelsior - 8 ; 11,36 ; 1M0 
16 ; 18,15 ; 20,30. Gloria - 9; U.U.
13.30 ; ÎS; 18,15 ; 20,30.
• A trai pentru a trăi • Grlvlța — 
9 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30. Flamura — 
9,15 : 12 ■ 14,45 : 17.30 ; 20.15.
• Samuraiul : înfrățirea intre po
poare — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Am două mame și doi tați x 
Buzeștl — 15,30 ; 18.
• Vițelul de aur (ambele serii) i 
Grădina Buzeștl — 20,15.
« Rio Eîravo (ambele serii) i Da
cia — 8,30—20,15 In continuare,
Cotroceni — 15 ; 18.
• Crăciun cu Elisabeta : Cotro 
cenl — 20,30.
• Tată de familie : Unirea — 15,30, 
la grădină — 20,15.
• Roșii șl albii : Unirea — 10.
• Rolls Royce-ul galbeu : Lira —
15.30 ; 18, la grădină - 20,15.
• Paradisul îndrăgostlțlior 1 Dru
mul Sării - 15 ; 17.30 : 20.
• Becket i Pacea — 16 ; 19,13.
• Pentru încă puțini dolari 
Crlngași - 15.30 : 18 ; 20.15.
« Tarzan, omul junglei : Floreas 
ca — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15
20.30, Aurora — 9 ; 11,15 ; 13,30 
16 ; 18,15 ; 20.30, la grădină — 20,15. 
Tomla — 9,30—17,30 în continuare
19.30, la grădină - 20,30.
• Contemporanul tău (ambele se 
rii) : Viitorul - 15,30 ț 19.
• Nu vor fi divorțuri » Miorița -
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
Grădina Expoziția — 20.15.
• Asasinatul s-a comis luni ! Mo
șilor — 15,30 : 18 i 20,30| la grădină 
— 20,15.
• Căsătorie pripită î î Popular •» 
15,30 : 18 : 20,30.
• Vera Cruz : Munca — Ittjt.
• Prințesa tristă : Munca » M
• Vremuri minunate la Spessart f 
Vltan — 15,30 ; 18, la grădină — 
20,15.
• Noaptea e făcută pentru... a

visa : Rahova — 15,30 ; 18, la gră
dină — 20,30.
• Pe urmele șoimului j Progresul 
- 15.30 ; 18.
• Crimă in stil personal i Pro
gresul — 20,30.
• Iluzii • Ferentari — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• Noaptea i Cosmos — 15,30 ; 18 ) 
20,15.

JOI, 12 IUNIE 1969

Opera Română : TRUBADURUL
— ora 19,30 ; Teatrul Național „I. 
L. Caragiale" (Sala Comedia) : PĂ
RINȚI TERIBILI — ora 20,00 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(Schitu Măgureanu) : METEORUL
— ora 20,00 ; (Sala Studio) : 
PHOTO FINISH — ora 20,00 ; Tea
trul Mic : PREȚUL — ora 20,00 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : LA CIOR
BA DE POTROACE — ora 20,00 ; 
Teatrul Ciulești : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19,30 ; 
Teatrul ,.Barbu Delavrancea" : UN 
ASASIN CIUDAT — ora 20.00 ; 
Teatrul „Țăndărică" (Cal. Victo
riei) : ȘORICELUL ȘI PĂPUȘĂ — 
ora 10,00 ; Teatrul satirlc-muzical 
„C. Tănase' (Sala Savoy) : TANA- 
SE REVUE — ora 19,30 ; (Cal. Vic
toriei) : FEMEI, FEMEI, FE
MEI — ora 20,00.

JOI 12 IUNIE 1899

PROGRAMUL I
• 10,00 Limba germană — lec

ția a 59-a (reluare) * 10,30 Pentru

elevi : Consultații la chimie (clasa 
a X(I-a). Tema : Heteroclclii * 
11,00 Ce-ațl dori să revedeți î Fil
mul artistic ; „Hiperboloidul ingi
nerului Garln" — producție a stu
diourilor sovietice * 17,36 Buletin 
de știri • 17,33 Povestea iul Clt- 
paișpe (Povestește Ștefan Ciubotă- 
râșu) • 17,50 Limba ru«;ă. Lecția 
a 60-a • 18,13 Studioul pionierilor. 
„'Dialog pe portativ" (O prezenta
re a pionierilor și elevilor de la 
liceele de artă plastică, coregrafia 
șl muzică din orașele Cluj șl Ti
mișoara). • 18,45 Un interpret în
drăgit al clntecului moldovenesc : 
Nicolae Trafin *19,>1 Cronica idei
lor. Documentele |,'ongre«ulul al 
X-lea al P.C.R. Participă : Ion 
Desmireanu, director adjunct ști
ințific Ia Institutul de cercetări 
economice ; conf. dr. Dumitru Ma
zilii ; conf. dr. Serglu Tamaș * 
19,39 Telejurnalul de seară. An
cheta TV : Prin piețele Capitalei. 
Reportaj de Florin Brătescu. Bule
tinul meteorologic • 26,10 Seară 
de operă. Selecțlunl din „Bărbie
rul flin Sevilla" de Rosslnl. Inter
pretează soliști al Operei Române 
din București șt basul Nicola Rossi 
Lemenl (Italia) * 21,40 Avanpre
mieră ®22,oo Transfocator • 22,15 
Grația temeli — film realizat de 
televiziunea Iugoslavă * 22,59 Arte 
frumoase. Prezintă Th. Ionescu * 
23,05 Confesiuni lirice timișorene. 
(Emisiune de versuri închinate pa
triei, partidului, marilor realizări 
contemporane) * 23,20 Filmul do
cumentar „Nava Queen Elisabeth 
II" * 23,35 Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II

* 18,30 Telejurnalul dă seară * 
26,00 Tele-enciclopedia (reluare) * 
21,00 Cînd fantomele glumesc — 
balet modern * 21,25 Concert sim
fonic. în program : Concertul în 
Re major pentru vioară șt orches
tră de Brahms. (Interpretează Or
chestra simfonică a Radlotelevi- 
zlunli. Dirijor : Ioslf Conta. So
list : Ștefan Ruha).

I
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DEZVOLTAREA CERCETÂRII

*

AL PARTIDULUI ȘTIINȚIFICE
Dezvoltarea susținuta a economiei și creșterea eficientei

activității în toate domeniile vieții sociale implică sporirea 
rolului științei in cadrul forfelor de producție, participarea 

ei activă la progresul general al societății.
(Din proiectul Directivelor Congresului al X-lea al P. C. R.)

J

ala edificării Tn 
moderne, proiec- 
de-al X-lea Con-

Conturînd liniile ample 
ritm înalt a unei economii 
tul Directivelor pentru cel 
greș al P.C.R- are în vedere faptul că acest .
proces urmează să se desfășoare în condi
țiile impresionantei revoluții tehnico-științi- 
fice mondiale, în plină și profundă prefa
cere a condițiilor producției materiale. Tn 
acest context, este un semn de înțelepciune 
și realism prevederea conform căreia va fi 
îmbunătățită structura industriei 
prin creșterea accentuată a acelor 
moderne, strîns legate de progresul 
științific contemporan, în stare să
valorificarea superioară a resurselor mate
riale și a capacității tehnice a forței de 
muncă, să ridice la un nivel competitiv pro
ductivitatea muncii sociale.

Promovarea largă a progresului tehnic In

noastre 
ramuri 

tehnico- 
asigure

economia națională, extinderea proceselor 
tehnologice avansate, aplicarea electronicii, 
automaticii ți ciberneticii — într-un cuvînt, 
efortul de a da economiei dinamismul co* 
respunzâtor revoluției tehnico-științifice — 
se preconizează a beneficia în mult mai 
mare măsură de cercetarea științifică și de 
activitatea de concepție autohtone. Tn acest 
sens, proiectul de Directive anunță pentru 
anii următori creșterea substanțială a con
tribuției potențialului științific al țării la ex
tinderea progresului tehnic în economie, 
formulînd și direcțiile de perfecționare în 
acest domeniu de activitate.

Avînd în vedere tocmai această complexă 
problematică, punem în dezbaterea specia
liștilor — începînd cu această pagină __
citeva coordonate importante ale dezvoltă
rii științelor tehnice.

mmmLE COLECmE
mijloc eficient de

impulsionare a cercetării
Problemele referitoare 1« 

dezvoltarea științei și tehnicii 
incluse în proiectul de Direc
tive sînt menite să constituie 
un ghid prețios pentru activi
tatea oamenilor de știință. As
tăzi, mai mult ca oricînd e ne
cesar să se împletească strîns 
cercetarea fundamentală cu 
cea aplicativă pentru a putea 
răspunde cu maximă rapiditate 
și eficiență cerințelor tot mai 
complexe ale producției.

în domeniul siderurgiei, de 
^exemplu, va trebui să ne preo
cupăm într-o măsură mai mare 
de reducerea consumului de 
gocs la furnale, în primul rînd, 
prin introducerea oxigenului 
în furnale, mărind astfel can
titatea de gaz metan suflat, 
fapt care conduce în mod ne
mijlocit Ia o reducere substan
țială de cocs. De asemenea, ne 
vom preocupa de mărirea cotei 
de cărbuni indigeni în șarjele 
de cocsificare, asigurînd prin 
aceasta limitarea într-o măsură 
din ce în ce mai mare a con- 
su&alui de cocs din import. 
AVînd în vedere că țara noas
tră este o țară producătoare de 
instalații de foraj competitive 
pe piața mondială, vom asigura 
în perioada 1971-1975 fabrica
rea autohtonă a materialului 
tubular de mare adîncime ne
cesar echipării instalațiilor 
pentru export și aaoperirii ne
cesarului intern.

Vom realiza tot acest pro
gram de cercetări, bazîndu-ne 
pe experiența căpătată de-a 
lungul anilor. In cadrul aces
teia un loo important îl con
stituie, desigur, contractele în
cheiate între noi și unitățile 
productive, contracte aare au 
menirea de a da un impuls 
nou cercetării științifice.

In general rolul contractelor 
este de a rezolva în mod ope
rativ problemele stringente ale 
industriei, pe de o parte, iar 
pe de altă parte, de a se sti
mula Interesul științific fată 
de domeniul de producție res
pectiv. Considerăm însă Ga ne
justificată practica unor insti
tute care Încheie un număr 
mare de contracte rezolvabile 
într-un timp foarte scurt, dar 
rare nu aduo nimio nou din 
punct de vedere științific. De 
aceea, considerăm că în etapa 
actuală cercetătorii trebuie mo
bilizați pentru a alege cele mai 
importante proljleme legate 
de necesitățile economiei națio
nale, acele teme menite să re
zolve ambele cerințe, adică efi
ciență economică maximă 
un înalt nivel științific.

Un exemplu în acest sens, îl 
constituie faptul că, în prezent, 
cercetătorii institutului nostru, 
împreună cu specialiștii de la 
Combinatul siderurgic Galați, 
rezolvă, pe bază de contract, 
asimilarea unor mărci de oțe
luri destinate construcțiilor 
navale, construcțiilor de cazane 
precum și altor construcții me
talice. în cadrul acestei ac
țiuni, problemele ce se cer re
zolvate, sînt extrem de comple
xe, este vorba de elaborarea 
otelului în convertizoare cu su
flătoare de oxigen de mare ca
pacitate, de laminarea lui în 
sleburi, de laminarea în table 
groase, și de tratamentul ter
mic al tablelor. Tn afară de 
problemele legate direct de 
procesele tehnologice, o pro
blemă căreia îi acordăm un in
teres deosebit este reducerea 
la maximum a consumului dc 
metal pe întregul proces de fa
bricație a noilor oteluri slab 
aliate.

Tn altă ordine de idei, este 
necesar ca un impdrtant număr 
de probleme să fie rezolvate 
direct de către serviciile de 
cercetări existente în marile 
unități industriale.

Dar pentru realizarea unui 
asemenea deziderat este nece
sar ca laboratoarele și servicii
le de cercetări de pe lingă uzine 
și marile combinate să fie uti
late cu aparatură modernă și 
să li se asigure cadrele cores
punzătoare. Pe această linie 
considerăm că în special la 
Combinatul slderurgio Galați,

Dr. ing.
IANCU DRĂGAN, 

directorul Institutului 
de cercetări 'metaiurgice

actualul serviciu de cercetări, 
va trebui să fie întărit, astfel 
Incit, într-o perioadă dt mai 
scurtă, să Ce transformat în 
centru de cercetări, capabil să 
rezolve o serie de teme ma
jore legate direct de produc
ție, cum ar fi asimilarea fabri
cației tablelor groase din oțe
luri slab aliate. în felul acesta 
se asigură posibilitatea ca cer
cetătorii din cadrul institute
lor să rezolve cu maximă efi
ciență, problemele majore șl 
de perspectivă ale siderurgiei.

Trecerea la gestiune proprie 
a institutelor de cercetări este, 
credem, o problemă de maxim 
Interes pentru noi cercetătorii. 
Principalele ei avantaje con
stau în aplicarea operativă a 
tuturor problemelor de cerce
tare rezolvate. Aceasta înseam
nă valorificarea la maximum a 
muncii de greație a oamenilor 
de știință. Au fost, din păcate, 
unele cazuri cînd o serie de 
cercetări extrem de valoroase 
nu au fost aplicate în practică, 
tocmai datorită faptului că pro
blemele de cercetare erau re
zolvate în afara sistemului con
tractelor, iar întreprinderile 
productive nu primeau imediat 
rodul muncii de cercetare.

In vederea raționalizării com
petente a cercetării aș vrea să 
subliniez că, după părerea mea, 
trecerea la autofinanțare nu 
înseamnă totuși ca toate pro
blemele abordate în cadrul 
unui institut departamental să 
aibă aplicabilitate imediată. 
Aceasta ar conduce, gu sigu
ranță, la pierderea din vedere 
a perspectivei de dezvoltare a 
economiei, deci implicit la 
pierderea pasului cu știința și 
tehnica contemporană.

Iată, de ce consider că este 
necesar ca, în prezent, să ne 
ocupăm de asimilarea unor noi 
mărci de oțeluri și de reduce- 
cerea consumului de metal pe 
întreaga ramură, dar, în ace
lași timp, să ne preocupăm, ’ 
împreună cu proiectanții, încă 
de pe acum, de întocmirea pro
ceselor tehnologice necesare 
noilor obiective care vor intra 
în funcțiune în perioada anilor 
1971-1975 și, în perspectivă, 
pînă în 1980. Orientînd astfel 
cercetările, vom putea renunța, 
din ce în ee mai mult, la achi
ziționarea de licențe, într-o 
serie de procese tehnologice 
pe care le putem realiza în 
țară. Astfel. cercetătorii, pro- 
lectanții și specialiștii din ca
drul ministerului industriei 
metalurgica pot aduce o con
tribuție esențială în punerea 
în funcțiune a uzinei de oțe
luri aliate pentru scule care 
urmează să intre în funcțiune în 
perioada 1971-1975. De aseme
nea, în viitorii ani, institutul 
se va preocupa de unele pro
bleme ale siderurgiei, care, de 
altfel, sînt trasate acestai ra
muri prin proiectul de Directi
ve. Avem in vedere cercetări 
privind lărgirea sortimentelor 
de oțeluri și îmbunătățirea cali
tăților lor. Mai precis, vom 
studia procedeele și metodele 
de fabricare cu conținut scăzut 
în impurități, cinetica procese
lor de dezoxidare și influența 
cineticii de solidificare asupra 
structurii și proprietății oțelu
rilor. Concomitent, vom aborda 
raționalizarea proceselor teh
nologice existente. In acest 
sens, ne vom axa preocupările 
noastre pe linia controlului și 
conducerii proceselor, prin in
troducerea calculatoarelor elec
tronice, pe linia creșterii indi
celui de utilizare a agregate

lor, a regimului tehnîo, ■ dega
jărilor de praf, a pregătirii 
avansate a încărcăturii și a 
măririi durabilității căptușeli
lor refractare.

O parte din colectivele noai- 
tre tie cercetători vor preo
cupa de determinarea oțelului 
cu viteze mari și reducerea 
timpului de staționare In hala 
de funcționare. în ceea ce pri
vește reducerea prețului de 
cost a producției de oțel, în 
atenția noastră în viitorii ani 
vor sta o multitudine de pro
bleme, cum ar fi reducerea 
consumurilor speoifiae, mări
rea durabilității agregatelor șl 
instalațiilor de turnare. Mai 
mult decît atît, în perioada 
1971-1975, cercetătorii împreună 
cu «pecialiștil ministerului de 
resort șl ai uzinelor vor depu
ne eforturi susținute pentru a 
reduce aproape complet nece
sarul de cilindri 

în felul acesta vom putea ai 
ținem pasul, așa după cum mai 
spuneam, atît ou necesitățile în 
perspectivă ale economiei, dt 
și ou noile descoperiri științi
fice |1 tehnice ce ie vor for
mula au siguranță tn anii aere 
urmează.

de laminoare.

Cu o deosebită claritate se 
subliniază ^în ultimele documen
te de partid faptul că în centrul 
politicii P.C.R. se găsește pre
ocuparea continuă pentru făuri
rea unei industrii moderne, ba
zată pe larga folosire a cuceri
rilor științifice, pe înalta pro
ductivitate a muncii sociale. 
In acest scop, în perioada ur
mătoare, dezvoltarea industriei 
noastre va fi caracterizată de 
îmbunătățirea structurii sale, 
de creșterea accentuată a unor 
ramuri moderne, ceea ce va a- 
sigura o valorificare superioară 
a resurselor materiale și a ca
pacității tehnice a forțel de 
muncă.

Promovarea largă a progre
sului tehnic în economia națio
nală este strîns legată de extin
derea proceselor tehnologice a- 
vansate și, în special de intro
ducerea pe o scară din ce în ce 
mai largă a automatizării și 
tehnicii electronice de calcul în 
producție — una din direcțiile 
principale ale progresului teh
nic contemporan. Se prevede 
astfel o largă extindere a au
tomatizării, atît în conducerea 
proceselor complexe de fabri
cație, cit și în realizarea mași
nilor și utilajelor din diferita 
sectoare industriale.

In acest scop, pentru Indus
tria construcțiilor de mașini, 
care va fi consecvent orientată 
spre producții de înaltă tehnici
tate se stabilește o dezvoltare 
importantă a producției de mij
loace de automatizare, de echi
pamente moderne de comandă, 
control și reglare. Se continuă, 
astfel, realizările obținute pînă 
acum în fabricile producătoare 
de elemente și echipamente de 
automatizare, cum sînt : siste
mele unificate electronice, de 
reglare automată a proceselor 
tehnologice rapide și lente. A- 
ceste sisteme și echipamente, 
care au fost introduse Jntr-o 
serie de uzine din industria me
talurgică și energetică au adus 
o contribuție importantă la ri
dicarea nivelului tehnic al pro
ducției.

Pe aceeași linie se înscriu și 
elementele pentru comandă au
tomată a instalațiilor din siste
mele electrice proiectate și fa
bricate în țară, sisteme care au 
dat rezultate extrem 
în producție.

în viitorul cincinal, 
realizate în continuare 
cu un grad ridicat de 
tizare cu comandă 
extinderea comenzilor numerica 
la mașinile-unelte și la alte uti
laje tehnologice va constitui, 
de asemenea, obiectul unor pro
grame prioritare ale cercetării

de bune

vor fi 
mașini 

automa- 
program |

La Uzina de tractoare din Brașov funcționează un centru de calcul electronic, dotat ou unități 
de centralizare, descifrare, perforare și un creier electronic

Foto: AGERPRES

științifice, pentru soluționarea 
unor probleme de importanță 
națională. Ridicarea potențialu
lui științific și tehnic — accele
rarea procesului de valorificare 
a cercetării reprezintă, de ase
menea, obiective importante 
prevăzute în Directive pe linia 
dezvoltării cercetării științifi
ce și extinderii progresului 
tehnic în economie. De altfel 
în cercetarea științifică din do
meniul automaticii s-a creat o 
școală românească de înalt 
prestigiu, unanim recunoscută 
și peste hotare.

Rezultate originale de mare 

Automatizarea
element important

al promovării
progresului tehnic

Prof. dr. docent CĂLIN SERGIU, 
decanul Facultății de automatică — București

valoare teoretică și aplicativă 
au fost obținute in domeniul 
schemelor de comandă automa
tă cu elemente clectro-mecanica 
și cu elemente electronice, ceea 
ce a contribuit la ridicarea ni
velului de automatizare a ac
ționărilor electrice și a altor 
instalații cu mare pondere și în 
viitorii ani în procesul de au
tomatizare.

Cercetări fundamentale de 
valoare mondială au fost efec
tuate la noi în țară și în do
meniul teoriei sistemelor au
tomate nelineare. Ele constau 
în determinarea condițiilor de 
funcționare corectă a unor 
blocuri nelineare : acestea vor 
permite realizarea unor 
automate cu indici de 
ridicați de funcționare.

Rezultate științifice 
tante au fost obținute 

sisteme 
calitate

lmpor- 
șl în

domeniul aparaturii electronice 
pentru realizarea dispozitivelor 
moderne de protecție automată 
a liniilor de înaltă tensiune, fapt 
care va determina îmbunătăți
rea funcționării rețelelor elec
trice în ceea ce privește con
tinuitatea alimentării cu ener
gie electrică a consumatorilor.

Tn scopul organizării știin
țifice a producției au fost efec
tuate cercetări pentru realiza
rea unei mașini electronice de 
control centralizat care poate 
asigura, ciclic, măsurarea au
tomată a parametrilor de func
ționare, pentru un mare număr 

de mașini-unelte, imprimînd 
toate rezultatele măsurărilor și 
prezentînd, astfel, un tablou de 
ansamblu al funcționării unei 
întregi secții. Aceasta permite 
o intervenție operativă în punc
tele necesare pentru menține
rea continuă a unei înalte pro
ductivități a muncii.

Sporirea ponderii sistemelor 
complexe de automatizare re
prezintă desigur un obiectiv im
portant pentru perioadele ur
mătoare ale dezvoltării econo
miei noastre socialiste. Aseme
nea sisteme complexe, câre in
clud și elemente de calcul, pot 
coordona funcționarea unui an
samblu de instalații automate, 
asigurînd o eficiență optimă. 
Astfel, în industria chimică, în 
care instalațiile tehnologice de 
genul coloanelor de distilare, 
sînt foarte complicate, introdu-

dezvoltarea 
economiei 
cercetarea

cerea pe scară largă a sisteme
lor automate menționate este 
foarte indicată și va constitui o 
sarcină permanentă. Ele vor 
conduce la obținerea indicilor 
necesari în funcționarea instala
țiilor automatizate.

Sistemele energetice, ou cen
tralele și stațiile lor electrice, 
cu rețelele lor de transport și 
distribuție, reprezintă, de ase
menea, un domeniu în care ex
tinderea sistemelor comolexe de 
automatizare poate determina 
reduceri importante ale consu
murilor specifice și prețului de 
cost asigurînd totodată para
metrii de calitate ridicați ai 
energiei electrice. Pe această 
linie, vor trebui continuate cer
cetările în domeniu] dispoziti
velor moderne de protecție au
tomată, a liniilor electrice de 
transport, precum și cele pri
vitoare la introducerea calcu
latoarelor pentru dirijarea pro
ceselor de producție din marile 
centrale electrice. Ca un ex
emplu putem da sistemul ener
getic „Porțile de Fier" care, în 
etapa finală, va dispune de cele 
mai moderne instalații complexe 
de automatizare.

Avînd în vedere 
în perspectivă a 
noastre socialiste, 

. în domeniul automaticii va tre
bui să abordeze și în viitor com
plicatele probleme legate de 
funcționarea sistemelor auto
mate complexe, cum sînt ace
lea ale realizării sistemelor 
optimale, sistemelor adaptive și 
autoinstruitive, precum și pro
blemele sistemelor care includ 
în componența lor calculatoare.

Cercetarea va trebui, de ase
menea, să răspundă și cerin
țelor ridicate de îmbunătățire 
continuă a performanțelor echi
pamentelor de automatizare fa
bricate în țară precum și ex

tinderii continue și rapide a ga
mei de aparate de automatizare. 
In afară de cele două sisteme, 
despre care vorbeam mai sus, 
sînt absolut necesare și altele. 
Mă refer, în special la sisteme
le pneumatice și hidraulice c®re 
se dovedesc extrem de utile. 
Tn domeniul pneumatic, cfupâ 
cîte știu, a și fost deja asimilat 
un sistem pe baza căruia s-au 
fabricat chiar anumite blocuri 
de automatizare. Nu știu însă 
precis din care cauză procesul 
acesta s-a oprit. Consider însă 
că cercetătorii, proiectanții și 
constructorii noștri sînt stimu
lați de proiectul de Directive să 
dea dovadă de tot mai mult 
curaj și inventivitate în abor
darea acestor probleme noi și 
atît de utile înzestrării tehnice 

a economiei naționale.

RAMURI NOI 
ALE ȘTIINȚEI 
ÎN SPRIJINUL 
PRODUCȚIEI »

Prof. univ. EDMOND NICOLAU
Tezele C.C al P.C.R. pentru 

Congresul al X-lea al Partidu
lui, proiectul Directivelor Con
gresului al X-lea privind pla
nul cincinal pe anii 1971-1975 si 
liniile directoare ale dezvoltării 
economiei naționale pe perioa
da 1976-1981 — documente de 
importanță istorică privind mer
sul ascendent al întregii activi
tăți a poporului nostru, a națiu
nii socialiste — acordă un loc 
de seamă cercetării științifice 
și învățămîntului. Promovarea 
progresului tehnic și dezvolta
rea cercetării științifice au în 
vedere ridicarea potențialului 
științific și tehnologic, introdu
cerea în practica economică șî 
socială a cuceririlor științei și 
tehnicii. în recentele documente 
de partid se arată că „un accent 
deosebit se va pune pe dezvolta
rea învățămintului superior teh
nic și economic. Se va urmări 
pregătirea unui număr mai mare 
de cadre în domenii de mare 
actualitate cum sînt energetica 
nucleară, electronica, automati
ca, analiza șî modelarea procese
lor economice". Tin sâ precizez 
că ultimele două activități men
ționate în citat — analiza și mo
delarea activităților economice
— sînt strîns legate de ciber
netica economică. Această ra
mură a științei contemporane 
a căpătat în ultimii ani o pon
dere mai mare în viața științi
fică și universitară de la noi, 
creindu-se o Facultate de cal
cul economic și cibernetică eco
nomică în cadrul Academiei de 
Studii Economice ; de aseme
nea, s-a creat Centrul de calcul 
economie și cibernetică econo- 
mică-București, care desfășoară 
o activitate multiplă, de pregă
tire a cadrelor de cercetare și 
de rezolvări de probleme prin 
algoritmi cunoscuți. Aceasta do
vedește tocmai continuitatea e- 
fortului pe care partidul nostru 
îl face în introducerea celor 
mai noi preocupări atît în ceea 
ce privește activitatea de cer
cetare, cit și formarea cadrelor.

Aș stărui mai mult asupra ci
berneticii economice deoarece 
consider că această tînără știin
ță este chemată a aduce o con
tribuție majoră la dezvoltarea 
economiei. Analiza activității e- 
conomice, care să țină seama 
de toate particularitățile existen
te datorită condițiilor istorice 
concrete din țara noastră, apare 
ca o premisă obligatorie a ori
cărei măsuri științifice adoptate 
în economie. Știința modernă 
permite astăzi, însă, ca din to
talitatea măsurilor posibile sâ a- 
doptăm pe cea mai bună. Aceas
ta a devenit cu putință datorită 
faptului că există metode de 
modelare a activităților econo
mice. Oamenii de știință — e- 
conomistul și ciberneticianul, 
lucrînd în echipă — au posibi
litatea ca plecind de la datele 
furnizate de analiză să stabi
lească ecuațiile care descriu ac
tivitatea economică și mai de
parte să elaboreze modele eco
nomice. Fie modele structurale
— care arată situația economiei 
la un anumit moment, fie mo
dele de dezvoltare — care ara
tă dezvoltarea economiei pe o 
anumită perioadă. Iar datorită
calculatoarelor electronice, este 

cu putintă ca să se verifice ra
pid modelele stabilite alegînd, 
din diferitele variante posibile, 
acel model care corespunde 
unuia optim.

Iată cum dezvoltarea econo
miei cere cadre de specialiști 
de un anumit profil economic, 
dar cere și electroniști. Tn Te
zele pentru Congresul al X-lea 
se arată că în viitorul cincinal 
un accent deosebit se va pune 
pe dezvoltarea electronicii, enu
merată la categoria „ramuri ho- 
tărîtoare", despre care se ara
tă că „joaca un rol important 
în progresul tehnico-științific 
actual". Dar electronica nu in

tervine numai în legătură cu 
calculatoarele și nici calcula
toarele nu intervin numai în 
economie. In general, astăzi, 
specialiștii consideră că electro
nica este Ia fel de importantă 
pentru omenire ca și inventa
rea rotii sau stăpînirea focului. 
De asemenea, toți specialiștii 
sînt unanimi în a recunoaște 
importanța majoră a calculatoa
relor, a tehnicii de calcul. Mai 
corect, a automatizării prelu
crării datelor.

In proiectul de Directive un 
capitol special este rezervat 
promovării progresului tehnic si 
dezvoltării cercetării științifice, 
capitol in care în mod explicit 
se arată că în următorul cin
cinal se vor lua măsuri în ve
derea extinderii tainicii de cal
cul și creării progresive a sis
temului național de prelucrare 
a datelor. Se prevede, de ase
menea, promovarea ciberneti
cii și informaticii în producție 
și gestiune — prin gestiune în- 
țelegîndu-se conducerea unități
lor economice.

Este vorba de un plan unitar 
și vast care cuprinde dotarea 
întregii economii cu mijloace 
moderne de colectare, transmi
tere și prelucrare a informației 
necesare conducerii științifice 
a economiei. Aceasta ne face 
să înțelegem și importanța ter
menului de „sistem informațio
nal economic", sistem care cu
prinde elementele enumerate ca 
și sistemele fizice respective. 
Acest sistem informațional îl 
putem gîndi ca o piramidă care 
cuprinde variate tipuri dc ma
șini de calculat, unele, cele de 
la baza, mai lente, dar nume
roase, în timp ce mașinile situa
te la nivelurile superioare sînt 
mai rapide, grupate în centre 
de calcul.

O asemenea dezvoltare presu
pune sine qua non, formarea 
cadrelor de specialitate. Invăță- 
mîntul tehnic, la noi, a cunos
cut în ultimii ani o continuă 
perfecționare. Este suficient să 
amintim că în cadrul Institutu
lui politehnic din București s-a 
creat o secție specială de cal
culatoare, că în numeroase fa
cultăți din tară se predau 
cursuri de calculatoare electro
nice șî programare. Să nu ui
tăm câ pentru Institutul poli
tehnic București — primul in
stitut de învățămînt tehnic al 
țării — s-a construit un nou 
local care va intra în funcțiune 
chiar în acest an. Continuînd 
o veche tradiție, cadrele didac
tice din învățâmîntul nostru su
perior desfășoară o activitate 
științifică și tehnică complexă, 
în care se îmbină în mod ar
monios cercetarea fundamentală 
și cea aplicativă. Aceasta expli
că de ce numeroase lucrări ale 
savanților noștri care activează 
în învățâmîntul tehnic superior 
sînt traduse în țări străine, cu 
veche tradiție științifică și teh
nică. De asemenea, tot mai des 
se aplică în industrie inven
ții românești — rod al cunoș
tințelor și al ingeniozității spe
cialiștilor noștri, formați în în- 
vățămîntul tehnic superior din 
țară.

In anii următorului cincinal, 
datorită măsurilor perfecționa
te preconizate, toate aceste ac
tivități se vor ridica pe o treap
tă superioară, confirmînd jus
tețea politicii științifice a parti
dului îndreptată spre dezvolta
rea armonioasă și multilaterală 
a patriei noastre socialiste.
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cinematograful copiilor -
CINEMATOGRAF AL POEZIEI

în orașul de sub poala Cin- 
drelului, situat pe Valea Cibi- 
nului — Sibiu, în acest vechi 
centru cu bogate tradiții cultu
rale, s-a desfășurat la sfîrșitul 
lunii mai, primul Festival națio
nal al cinecluburilor pionierești, 
organizat de Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor.

Această confruntare pionie
rească, inedită în felul ei,. care 
§i-a propus să reunească în com
petiție cele mai bune producții 
de filme realizate de pionieri în 
cadrul cinecluburilor — s-a 
bucurat de un real și bineme
ritat succes.

Din cele 80 de filme produse 
de 27 de cinecluburi pionierești, 
în urma unei preselecții, au fost 
prezentate în cadrul festivalului 
62 de pelicule alb-negru si co
lor pe 8 și 16 mm.

Este o cifră impresionantă, 
dacă ne gîndim că toate au fost 
realizate doar într-un singur an 1

Dar, ceea ce a impresionai 
încă de la primele proiecții, a 
fost gama largă de genuri și de 
subiecte abordate de tinerii ci
neaști, inspirate în marea lor 
majoritate din realitatea încon
jurătoare, transfigurată poetic 
prin propria lor sensibilitate, spe
cifică viratei marilor aspirații.

Genurile de filme prezentate 
(filme documentare, reportaje, 
schițe, portrete, filme de popu
larizare a științei, filme didactico 
de animație ca și cele artistic A 
de scurt metraj), toate au fost 
realizate după scenarii scrise de 
copii, cu echipe de filmare al
cătuite din copii (regizor, ope
ratori, actori, scenografi, ilustra
tori muzicali, monteuri etc). Ne- 
numărați spectatori sibieni au a- 
plaudat, printre altele, filme ca : 
„Lecția" (artistic) — realizat de 
cineclubul Șc. gen. nr. 1 din 
orașul Oțelul Roșu, „Tabăra 
Padiș" (documentar) — realizat

de cineclubul Casei pionierilor 
din Cluj, „Fantezie pionierească" 
(reportaj) — realizat de cineclu
bul Casei pionierilor din Timi
șoara, „Zdreanță" (animație) — 
reabzat de cineclubul Casei pio
nierilor din Craiova, „Vega 69“ 
(științifico-fantastic) — realizat 
de cineclubul Casei pionierilor 
din Reșița etc.

Juriul, condus ca maximă exi
gență de cunoscutul cineast Ion 
Popescu Gopo pus, după cum am 
mai amintit, în fața unei bogate 
producții de filme pionierești, a 
trebuit să fixeze, prin aprecierile 
date, atlt momentul cultural pe 
care-] reprezintă mișcarea pionie
rească de cineamatori la ora ac
tuală, cit și direcțiile principale 
pe care va trebui sa meargă în 
viitor această splendidă preocu
pare estetică a copiilor.

„Povestea unei aJtițe", realizat 
de necunascuțtL p!nă la ora a- 
ceea, cineamatori din Cîmpulung 
Moldovenesc, datorită capacității 
lor deosebite de a rurprirade sim
bolul permanentei creatoare a 
poporului nostru intr-o formă ci
nematografică de o frumoasă in
spirație poetică, a devenit eta
lonul de judecată al prodocții- 
lar prezentate in festival. Filmai 
(distins cu Marele Premiu al 
Festivalului'', povestește emoțio
nant prin fiecare imagine șj cu- 
vînt d ev o ți unea cu care o mamă 
transmit r fiicei s>fe rattrnmNl 
meșteșug al cusăturilor de pe fia 
românească, simbol al unei bo
gății spirituale tefntitibfîe a po
porului nostru. Ca și fihnul re- 
șițean „E pur si hmjovc" (poves
tea aventurii nfimflos uuui dac 
care mingii* lutul de pe roata ca 
«e knTrte d&Johsi și
el în pahnaresnl festri*aUuL a- 
cest film constituie dupdt oțfima 
noastră a minu^nat di
dactic al modului tn care ax 
trebui să active» toți doatelH.

GEO SAIZESCU
președintele Comisiei de Cine

cluburi din A.C.I.N.

educatorii și îndrumătorii copii
lor în formarea personalității vii
torilor cetățeni ai patriei noastre.

Surprinzînd cu un remarcabil 
simț de observație aspecte ale 
vieții pionierești multilaterale, 
unele realizări ca : „Tabăra Pa- 
diș" de la Cluj și „O invitație

fiune pelicule nu s-au limitat 
cum s-ar crede la prezentarea 
idilică a vieții și preocupăriloi 
pionierești, ci din contră unii 
realizatori înzestrați fiind cu un 
acut simț al realității, au căutat 
ca prin unele subiecte abordate 
să atace chiar și unele aspecte 
negative ale comportamentului 
unor copii — bineînțeles cu evi
dente intenții satiric-moraliza
toare. Notabile din acest punct 
de vedere sînt filmele : „Țigara" 
(satirizarea unui copil care fu-

pe 16 an" de la Sibta >*■□ fil
eu* remarcate prin sinceritatea fi 
adevirai ca care aa refecat ia 
fi uimimw imagini saitwid ©ași- 
Unts, depășind ilustrare* piață 
a tmor iwfirin preocupări. asa 
exea md ndhâ da păcate te 
alia prinde prezentate te festi
val.

Vorbind despre preocupări* 
wwrinr rmeaști. trebrrie să mai 
remarcăm fapta] te cefe mai

meaxă — realizat h Tg. Mnreș] 
rft fi .Prieteni cn badtec* rea
lizat dnă o aciwță a srxiitanilni 
Mircea Sîirf^lui iiju (povestea 
'briant! a unm rhml—pa aflai 
Ia veșter conflict cu banca sa. 
pe care .dacă d na o vrea — ea 
fi vrea", annăxmdu-1 montant 
cri da tete cri pleacă da la 
fcmlă.

Ranien Frățilâ laba dte 
Qmpwlwng Moldo^meae. Inam
ica mirării te eoaapefltie a fd- 
meter pradar de msUd dn
care făcea parte, a peeamitai m 
reportaj reâZăat de ea teaifi 
despre Feotivalte romiWimfia

k acest Festiva] care BHsa fntro- 
Et mei armenie pahnculm ti 
sos >'■* rziTu.'m- Ducă frmnoe- 
aaâo reaitteB obtamte de aneleAutoritatea morală 

a actului artistic
(Urmare din pag. I)

cari pe marginea numeroaselor 
întrebări pe care le ridică noua 
noastră dramaturgie. Anticipînd, 
poate, sensul dezbaterilor, as 
spune că scrisul tinerilor dra
maturgi — care, evident, poirlă 
în el germeneie unei viitoare 
dramaturgii originale de incon
testabilă valoare — este încă, 
uneori, tributar unor mode care 
îi diminuează forța de a sur
prinde esența realităților noas
tre și, implicit, virtuțile educa
tive. Nu mai sintem. astăzi, la 
stadiul unor perspective incer
te ; dispunem de multe încer
cări substanțiale, avem datoria 
să Ie Încurajăm, dar tocmai în 
numele acestei datorii trebuie 
să dezbatem cu seriozitate mo
dul în care tinerii dramaturgi 
contribuie prin scrisul lor la 
dezbaterea nu numai a artei, 
dar a societății noastre in an
samblul ei. Tezele Congresului 
o arată cu limpezime : „Intro
ducerea în artă și literatură & 
acestui univers omenesc inedit 
pe care îl oferă socialismul, pro
blemele fundamentale ale exis
tenței omului în noua societate 
constituie o condiție hotăritoare 
a valorii și trăiniciei artei noas
tre". Este un deziderat la în
deplinirea căruia oamenii de 
teatru înțeleg să-și aducă o 
contribuție esențială—

— ..x:are, fără îndoială, se re
feră și la celelalte componente 
ale actului teatral.

— Firește. Avem orgoliul pro
fesional — îndreptățit de nume
roase realități concrete — de a 
crede că regizorii și actorii nu 
sînt simpli mesageri ai textului 
către public, ci, la rîndul lor, 
artiști care propun idei si care 
luptă pentru victoria lor. Recen
tul ecou internațional pe care 
l-au avut cîteva dintre cele mai 
bune spectacole ale teatrelor 
noastre este o dovadă conclu
dentă In această privință, opinia 
teatrală din diferite țări fiind 
unanimă în a consemna largai 
suflu umanist al teatrului ro
mânesc, contemporaneitatea sa 
pregnantă și cuprinzătoare. A- 
vem o pleiadă de regizori — cei 
mal mulțî Intre 25 și 40 de ani 
— al căror talent, cultură și 
sensibilitate și-au pus pecetea 
hotărîtoare pe dezvoltarea tea
trului nostru, nu numai din 
punctul de vedere al modalită
ților de expresie scenică, ci în 
primul rînd. din acela al conți
nutului. Orice încercare de a 
reflecta, în teatru, noua reali
tate. pretinde și mijloace de ex
presie noi. Esențialul este ca 
Intre acești doi termeni să nu 
ce producă nici o ruptură care 
că ducă la cultivarea formelor

de dragul acestora. Experimen
tele sint, desigur, indispensa
bile — ii A.T.M.-II lanfi »-* 
transformai uneori, poate ■■ oi 
destul curaj și continuitate. In
tr-un laborator expertsacatal — 
dar valoarea lor fi implicit loo
se Ie de audienfi In patetic sint 
determinate, in prima ți in «1- 
timă instanță, de gradul de ■- 
decvare la realitate, de aaaplaa- 
rea meditației pe uaargÎBea aca
rilor probleme ale c oaten pe ra- 
neității. Fără aceste comanda
mente, actul experimental este 
pindil de sterilitate.

— Ce rol își a<umâ. In această 
direcție, asociația dv. ?

— Acela de a deveni ii teren 
de dezbateri profesionale rod
nice șl multilaterale, care te 
creeze nn climat favorabil în
noirilor de labotoațâ. Acum 
6—7 ani, generația lui Pintflic, 
Esrlg. Peneiulescu. Ginreheseu 
a înființat la A.T.M. an cenaclu 
regizoral. și poate el realizările 
lor ulterioare an Irverit și din 
atmosfera de discuții sincere, 
serioase, înțelepte |i necruță
toare pe care aa știai cree
ze aici. Este momentul re vitali
zării acestui cenaelu. căci gene
rații atlt de talentată a Ini An
drei Șerban. Manea, Helmer san 
Anca Ovanes are incă destule 
de invitat — de la ea înteți. do 
la colegii mai virstnici, dar in 
primul rind de la Îndatoririle 
fundamentale ale teatrului in e- 
poca noastră. Colocviu] inter
național I.T.I. dedicat probleme
lor tinărnlui regizor, care va 
avea loc săptămîna viitoare la 
București și la a cărui organi
zare asociația noastră a parti
cipat intens, va sublinia, fără 
îndoială, această necesitate.

— Necesitate care, de altfel, 
nu se oprește la regizori.

— Dacă regizoral modern, 
prin însăși funcția lui, trebuie 
să fie mai mult decit bine infor
mat, în ceea ce privește munca 
actorului, căreia încercăm să-i 
dăm un sens mai adecvat rea
lității teatrale de azi — sensul 
de interpret-creator — aceasta 
ii creează și lui aceeași obliga
ție. Proporția artiștilor dotați cu 
o cultură și cu o informare pro
fesională vastă este încă scăzută. 
Prin oficiul el de documentare, 
asociația noastră și-a propus în 
ultima vreme să pătrundă cit 
mai temeinic nu numai in se
cretariatele literare ale teatre
lor, dar mai ales în rîndurile 
artiștilor ; și unele succese au 
început deja să se întrevadă. Ne 
preocupă în chip deosebit acea
stă chestiune, deoarece de ea 
depinde posibilitatea actorilor 
de a-și înțelege nn nnmai rolu
rile, ci toate implicațiile lor, ml 
numai stările afective ale pers

leazra- - pxswrzl-
— _» maigtof cârtea *-a 

d tara tai mail, pi «acari co Moo. 
Ksm bspeăe că riacații pm- 
bticoioL a timnei rememțu ■■ 
ca aramă, co va Iute tail|l ra- 
ținea de exmzrațl a artei neao- 
tre. ProeeaoJ «w. fteeșta. enre- 
plrx. ba gal la im piteștii de tot 
felaL apa eă mă vte teri aaapra 
anei iLngare tătari. despre care 
amiatrtem adre»a«ri In treacăt : 
faaețka anarală a actadto ante tie. 
Aceasta ■■ vizează aamai pre
se a ța artista! ai ia vfața parti
es lari. ei. ia primai riad, tatefi 
creați*. In epara aaauri. pa- 
terea de iaflaențarv a leatralai a 
cresc nt eanrm. datarltl aifi I- 
riei tn< mai întinse a pabfienlte 
care freeveaieaxă sălile de spec
tacole. eh 0 extinderii arteier 
adiacente, filmai ti icleviriaaea. 
Tocau! de aceea, rtspnaderea 
a «aștri față de ceea ee «ferim 
tineretul ni trebaie te crease! 
într-o măsură echivalentă. Dese
ori, an aspect negativ Izolai 
dlntr-aa spectacol care poate 
părea neînsemnat, incită spiri
tul de imitație al uaor tineri 
sau le oferă o nedorită .Justifi
care" penirn atitadini reproba
bile. Au teri ta tea morală a foru
lui artistic trebuie așadar mi- 
nuită cu o înaltl responsabilita
te. Educația publicului tinăr in 
ceea ce privește atitudinea ti 
comportarea lui in viață este in
tim legali de educația simțirii 
și a gindirii lut Nu cred că in 
acest domeniu poate exista a 
lipsă de relație, la modul „ee 
importanță are cum mă port, din 
moment ce gindesc șănătos 
Aserțiunea este falsă. Vulgarita
tea In îmbrăcăminte, bunăoară, 
nu poate merge mină în mină cu 
noblețea de caracter sau de sen
timent. Desigur, dau un simpla 
exemplu, excepțiile nn sini ex
cluse, dar ceea ce trebaie reți
nut este faptul că de la noi. 
cel aflați în centrul reflectoa
relor, pornesc radiații morale de 
o mare putere de pătrundere. 
Depinde numai de noi ea ele 
să fie binefăcătoare, ca ele să 
contribuie la formarea unui ti
neret puternic, curajos, entuzi
ast, responsabil, pentru care 
viitorul patriei socialiste aă con
stituie suprema rațiune^

„mta mm wda de Servian"

'Dosaruk

Ptrcd aproape două luni ți ju- 
ua la publicarea în 

=**7-î--ele ziarului nostru a 
• ■KT.-ete: privind monumente
le se arr-_îect_ră ale ora- 
șukti București (nr. €186 din 
1 aprilie Utei. interval în care 
rja dintre instituțiile vi-
za:e n-a răspuns invitației noas
tre da a discuta situația sem
nalate. am refăcut itinerariul 

Realitatea rare ne-a în- 
Vmp;nat a depăjit și pesimismul 
ne care iurtificat ni-1 produsese 
tăcerea așternută in urma pu- 
hEcÂiii anchetei. în situația mo- 
■ ^■eolelar de arWteetură no 
s-a schimbai nimic sau apraape 
nimic. Caza din Calea Șerban 
Vodă nr. 33 ne-a întimpinat cu 
același trist bilețel aplicat pe 
geam, eu aceeași pustietate, cu 
aceleași crăpături ji eroziuni în 
ziduri. Cîteva straturi de flori 
in curte ne aminteau că a venit 
primăvara, că acest anotimp în
deamnă si la curățenie. Vecinii 
dau dovadă de spirit gospodă
resc (spațiul din Calea Șerban 
Vodă nr. 33 găzduiește două 
imobile, dintre care unul este 
locuit) fă ci nd oarecare ordine 
printre lăzile de gunoi ce blo
cau intrarea.

Nici ..somnul" Casei Melik din 
tirada Spătarului nr. 22 nu a 
fost tulburat de nimeni șl nimic. 
Retrasă în olimpiana sa nepă
sare așteaptă... Ambele case slnt 
viitoare „muzee". lecții ale Mu
zeului de istorie a orașului 
București, dar nimic, nici un 
soi de activitate de renovare, 
de amenajare nu trădează încă 
aceste intenții. Nici măcar tra
diționala ..depozitare de mate
riale" în vederea recondiționă- 
rii... în drumul nostru ne-am 
oprit cîteva momente șl la Bi
serica Doamnei. De data aceas
ta ne-am „strecurat" pînă la 
monument cu Infinit mal multă 
greutate decit la prima vizită. 
Un camion din care se descărca 
brînză ne barase masiv accesul. 
Ne-am strecurat de-a latul, 
prlntr-un culoar Îngust format

cum sînt cele din București și 
Brașov), se datoresc în primul 
rînd faptului că instructorii aces
tora nu s-au apropiat mai mult 
de copii, nu i-au îndrumat să lu
creze singuri, ci au căutat să 
producă unele filme care să-i re- 
prezinte. Mai ales pe ei și mai 
puțin pe copii. S-au prezentat 
astfel în festival filme care atît 9 
prin tematica lor cît și prin mij
loacele de realizare nu au putut _ 
fi... adevărate. Este cazul, ere- V 
dem noi, să punem în discuție șl 
problema instructorului-anima- 
tor. In această ordine de idei se “ 
impune cu necesitate luarea unor 
măsuri practice pentru depista- a 
re* și formarea acelor cadre di- 
dactice' pasionate care pot deveni 
adevărafi animatori ai cineaștilor 
copii. Credem că intenția Comi
siei cinecluburi din cadrul Aso
ciației cineaștilor (A.C.I.N.) cît și ț 
a Comisiei cnltnral-artistice din 
cadrul C.N.O.P^ care-și propun 
ca într-un timp cît mai scurt să 
organizeze un stagiu de pregă
tire și de formare atît a instruc
torilor existenți <_?_ ,1 
probabili, va glii ecou favorabil 
la Ministerul Invățămîntului care ce
ar urma te faciliteze profesorilor al
respectivi participare* la aceste 
cursuri de interes comun. Ră- 
mîne de discutat modalitatea gă- 
tirii timpului necesar pentru a- 
ceste stagii. Considerăm, de ase
menea, ca ar fi extrem de util 
ca, pe Ungă stagiile amintite, să 
se organizeze și un centru meto
dic pe lingă Palatul pionierilor 
din Capitală în stare să activize
ze mișca rea de cineamatori copii 
din București, stimulînd totodată 
pregătirea acelor materiale tema
tice utile atlt instructorilor cît și 
copiilor ce activează în cineclu
buri. Pentru că am amintit de 
cabinetul metodic, trebuie să no
tam faptul că nu concepem acesț 
cabinet ca pe un instrument me
todic destinat numai cineamato- 
rismului, ci mai degrabă ca un 
mijloc destinat a înlesni găsirea 
acelor metode care te poată con
tribui la îndepărtarea lacunelor 
care ma i există în cultura cine
matografiei a elevilor.

Din discuțiile 
unei consfătuiri 
festival, cu șefii 
rale din cadrul 
tone pionierești, 
de cxnecluburi și copiii cineama- 
tari preienți la Sibiu, a reieșit 
■enatilatea permanentizării ares
tul festival republican pionieresc, 
li subscriem la idee* ca festiva
lul te fie itinerant (ciștigătorul 
marelui premiu te defini gazdă 
h A-iiterni festival) pentru a 
astfel posibilitatea unei mai 
popularizări a reahzăriloT 
clabarflor. Acest lucru este 
bd fi pentru faptul că în 
mod s-ar reaBza o circulație a 
Qredflr mult mai mare (cu toate W 
el «e pot face atft înainte dt și 
dup! festival aehimburi de filme 
tatre ctaecrebwi - Imistăia la a- 
erst capitel petaro te. cperi-TJ 
te ar fi fame pentru vxtor ca a 
oreat festival te fie uretafr fi 
-..■rv—ri jeoiar s!tesr.
reefizfirde eufeeflor lor dm orașe 
coastitaînd ptttru ei o emulație 
p ms aoai mare îndemn pentru 
înființarea de cinecluburi șl în 
medial sătesc.

Activitatea cinepioniereascl nu 
trebuie privită ca îndeletnicire 
ce ar putea produce peste 
cineaști profesioniști (deși 
acest fapt nu este exclus) 
concepem această mișcare 
fund In primul rind favorabilă 
vfitnrulm student sau om de ști- £ 
mță care va manevra cu in teii- 
genți p In deplmă cunoștință de imagini preconcepute, 
râură acest nmnnat mijloc de 
investigație * universului încon
jurător.

f-CPv.' tf’l 
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Panorama decentului literar 
românesc 1940—1950 este, cum 
avertizează autorul In „Cteva

atît a instruc- lămuriri", „o lucrare în primul
cit și a altora Hnd Criticăi de un caracter

istoric-literar limitat". Ea în
cearcă să compună un „tablou" 

_ _1 literaturii române între 
1040—1950 deceniu care,

•
 tește criticul, nu va intra în ve
derile istoricului literar ca o 
„perioadă literară" întrucît 
constituie o fază de traziție „de

•
 la literatura dintre cele două 
războaie la literatura actuală, 
ale cărei prime semne se pot ob-

•
 serva încă din 1948". Spațiul 
acestei panorame, în mod 
greșit socotit uneori alb, cuprin^ 

A de scriitori de toate mărimile și 
de toate felurile. O ierarhizare 
severă nu poate avea loc decît 
cu cărțile pe masă, inventarul 

ț critic al acestora fiind singu- 
rul mod onest de a documenta 
în vederea numitei ierarhizări.

«
Nu are rost deci a ține seama 
de obiecțiile asupra criteriilor

între 
soco-

I

PAMORAMA
DECENIULUI

LITERAR l

ROMÂNESC
1940-1950

avute în cadrul 
metodice post 

comisiilor cui tu- 
consiliilor jude- 
cu conducătorii

de fixare cîtă vreme însuși au- 
torul înțelege să-și avertizeze 

V eventualii critici că lucrarea sa 
nu periodizeazâ ci documen
tează pur și simplu. E rațiunea 

A unei istorii literare care și-ar 
asuma chiar acest nume de a 
face mai mult. Nu-i de mal mare 

• importanță nici discutarea altor
obligații pe care cartea Iul
AI. Piru nu și le-a luat. îi pu
tem spune cum vrem (panora
mă, tablou, „deceniu literar" 
etc.), caracterul ei stă în felul 
criticii pe care o practică Al. 
Piru, In modul în care descrie 
critic cărțile care au apărut 
intre 1940—1950. De aici și prima 
utilitate a „panoramei" : pre
zentarea unui șir de rezumate 
care în cele mai multe cazuri 
fac lectura inutilă. Al. Piru, 
critic și istoric literar reputat, 
scrie despre literatura contem
porană cu experiența, pe careavea ______ ___________ r._ _

largi flb puțini o au, frecventării înde- 
, liinontp n rrnnlrarilor si scriito-dne-

vala-
acest

ani 
nici 
dar 
ca

lungate a cronicarilor și scriito
rilor clasici. Cu o viziune izvo- 
rită dintr-o asemenea experjențâ 
literatura contemporană e consi
derată fără prejudecăți (ori cu 
utile prejudecăți), contemplată 
de sus cu o Indiscutabilă auto
ritate a gestului critic. Criti
cul nu va colabora In nici un 
fel la creația pe care o are în 
față că va păstra mai totdeau
na o răceală amabilă dnd nu 

practic* descrierea ironica.
E ad*-ă.-iî :â — ;':e di-; ăr- 

despre tare «-rr?-? r.u pot fi 
A ©nvite aitfei Istr-o nes». 

*.r_te ■’»*’ exaiterur ne altimâ 
oră n j »înt puține, rir.d

•
 cărți sînt Ir.timpinafc cu enfi- 
riasm de neofit, atitudinea cri
tică a lui AL Piru e un duj rece

•
 necesar care va nemulțumi pe 
mulțî adepți al criticii susțină
toare, excesiv de înțelegătoare.

_ Deci considerăm ca utilă, în al 
doilea rind, cartea lui Al. Piru 
văzînd in ea expresia unei ati
tudini uitate a criticii, o atltu- 
dine care numai servilă nu s-ar 
putea numi. Din nou trebuie 
să recunoaștem că o asemenea 

• atitudine, potrivită structurii 
autorului, e favorizată enorm 
de materia față de care se ma
nifestă.

Pentru un cititor curios de 
realitatea literară a deceniului 
1040—1050 dar șl renunțînd la 

‘ r______ , e sur
prinzător să poată deduce, nu
mai la o simplă lectură a cărții, 
următorul fenomen : ceea ce 
G. Călinescu privea cu destulă

suspiciune în ultima parte a 
istoriei sale, literatura 
rației tinere", se continuă 
preocupare fără a J.— 
opere remarcabile. O serie de 
autori de toată mîna J"*
mai departe ceea ce s-a început 
dar dau o imagine caricatu
rizată a eforturilor anterioare, 
acelea izvorîte dintr-o adevă
rată conștiință artistică în care 
dacă nu valoarea măcar ten
siunea interioară era evidentă. 
Dacă opera unor Arghezi, Bla- 
ga, Sadoveanu etc. se îmbogă
țește cu lucrări semnificative, 
o categorie de autori care cro
nologic continuă pe Gib Mihă- 
iescu, Anton Holban ș.a. scot 
în mahiera lor carte după carte 
fără a face un pas înainte. 
Al. Piru descrlindu-le cărțile nu 
face decît să descrie forme 
moarte. De aici impresia că au
torul acestei panorame ar fi 
excelent numai în analiza scrii
torilor minori sau chiar nuli, 
în realitate nu criticul se di
vulgă ci un fenomen de stag
nare, acesta privind nu litera
tura în general ci anume forme 
ale ei sau reprezentate de talen
tele mediocre .ori nule care vor 
exista întotdeauna. Poate și 
mai interesant ar fi fost ca încă 
In această „panoramă" criticul 
să fi devenit mai vizibil istoric 
literar pentru a demonstra ca
racterul „tranzitoriu" despre 
care vorbea în prefață. Firește, 
asta presupunea, pe lîngâ lec
tura la zi, și o altă structurare 
a materiei, deci altă carte. 
Oricum, cititorii puteau fl mă
car „introduși" într-un proces 
de o remarcabilă dialectică li
terară. Paradoxul poeziei, bună
oară, e de a-și fi anunțat viito
rul în forme improprii însă cu 
o fervoare remarcabilă. Este 
detestat intimismul și adoptată 
formula deschisă, ” * "
adesea se cade î 
Ceea ce va cîștiga 
este, firește, acest 
semnificația lui : 
exi<tențială, voința 
vechi tipare. Pe de 
acestea ^produc- mai 
nu mor automat ci caută sâ fie 
epuizate .-Suprarealiștii", care 
ahta ie afirmaseră, vor pitiră 
ce e de păstrat cmtr-o astfel 
de experier.y, „ermeticii" Iți 
■•or dinamita expresia printr-un- 
limbaj apt te-i confirme. Dina
mica formelor literare e. firește, 
paradoxală, poezia fiind în ul
timă analiză o chestiune de 
vocație. Un poet ca Mihai Be- 
niuc exprimă foarte bine prin 
evoluția sa acesta situație. 
„Ritmul nou" de care vorbește 
Al. Piru coincide, in cazul au
torului „Cintecelor de pierza
nie", chiar cu vocația poetului. 
La începutul deceniului întrea
ga generație de poeți ai „bio
grafiilor" insolente, boeme 
(Dim. Steiaru, Ben. Corlaciu, 
G«o Dumitrescu, C. Tonegaru 
ș a.) practică o poezie a „traves
tiului", a unei experiențe com
pusă In vederea ascunderii ade
văratului chip. La aceștia (și- 
nu numai la ei) poezia se con
taminează profund de progra-

„gene- 
" ca 

duce la

nu duc

amplă, însă 
în retorism, 

i poezia nu 
retorism ci 
rea nimarea 

de a sparge 
altă parte 

departe.

mul ei teoretic, program care, 
dacă nu este totdeauna afișat 
(foarte des este 1) poate fi de
dus. In acest fel poezia se 
schimbă, își reclamă o altă 
mentalitate. Nici o adevărată 
schimbare de mentalitate nu 
se produce altfel decit înlăun- 
trul mentalității care se sclaim- 
bă și nu prin „llricizarea14 cau
zelor exterioare pur și simplu, 
în măsura în care, în afară de 
„generația matură", poeți de o 
valoare incontestabila sînâ dis
cutați pe larg în cartea lui AL 
Piru, „documentarea" promisă 
de critic este convingătoare, 
aducind în discuția istoriei lite
rare o realitate pasionantă, cu 
mult mai dinamică decît se 
poate închipui la prima vedere.

I s-a reproșat criticului ma
niera călinesciană de a scrie, 
într-âdevăr, aceasta este o cali
tate a stilului foarte evidentă, 
Criticul este un excelent cunos
cător al formelor literare, are 
o prodigioasa memorie a fap
telor artistice. El face de fapt o 
„panoramă" a formelor cunos
cute șî recunoscute, o critică de 
identificare și mai puțin de di
rectă sancționare. în divulgarea 
mai totdeauna plină de satis
facție malițioasă a manierelor, 
a procedeelor, a formelor, maes
trul recunoscut e G. Călinescu. 
Am crede chiar că erudiția este 
un mod de a eluda într-o mă
sura exaltarea prea omenească 
a noutății. Noutate absoluta nu 
există și pretutindeni va pluti 
un superior zimbet critic, un 
scepticism de nuanță conaerva-j 
toare, în fond una din formele< 
concrete ale abstractului spiris 
critic ce ne caracterizează 0 
dată cu semnalarea acestui 
semn al spiritului critic pe care 
criticii autentici și-l Însușesc 
dintr-o tradiție respectabilă 
putem numi și reversul teu ! 
pierderea într-o măsură a 
timbrului unic al creației. A<a 
se face că In cazul unui poet, de 
exemplu, tonul personal nu f 
căutat chiar în poezie ci în ț**-™ 
gini de proză dintr-un volum 
de amintiri, ori că autobiogra
fia altuia e preferată examenu
lui creației brice. Cu toate aces
tea cititorul trebuie avertizat că 
In dese cazuri „rezumatele" lui 
Al. Piru sînt numai dovezi de 
autoritate erudită a criticului 
care recunoaște, chiar in ma
terii degradate, mortificate, 
semnele unor structuri posibile 
pe care ridiculiztndu-le în for
ma Intîlnitâ Intr-un fel Ie 
creează. Cum este și normalițn 
orice lucrare critică, panorama 
Iui Al. Piru, populina convin
gător un spațiu dintrb cele mai 
„puțin cunoscute din toată is
toria fenomenului litefar româ
nesc" face și cîteva din primele 
acte de „justiție" literară în 
configurația acestui spațiu. Citi
torul le va găsi și singur avînd 
sentimentul că orice reașezara 
a proporțiilor se întemeiază, 
într-o corectă aplicare a nega
ției dialectice, pe examenul 
obiectiv al faptelor literare.

c. stAnescu

„.„MONUMENTELE DE ARHITECTUBĂ
In conștiința orașului-

de moshiă si de zidul magazi
nului de confecții alăturat. Dar 
intrare* ce podețul improvizat 
de c*re aminteam în ancheta 
roastră ne era brutal barată de 
putini, lăzi, cărucioare. CI ți va 
muncitori ne-~au explicat că 
prinxeoem un ..moment rău", că 
aceasta se repete cel puțin o 
date pe zi pentru că aci aint 
magazino miri, eu „vad" etc.,

laconic. „Nu, nu m-a vizitat ni
meni. Nu m-a întrebat nimeni 
nimic". Exact același răspuns 
l-am primit si de la Gheorghe 
Cesianu, unul din proprietarii 
Casei din strada Teleajen nr. 15, 
casă pe care o semnalam spe
cialiștilor ca posîbllă (justificat) 
de introdus în nomenclatorul 
monumentelor de arhitectură. 
Ne-a mlhnlt si ne-a surprins a-

rioare anchetei șl nepubllcate. 
Desigur că în acest interval de 
timp o soluționare ideală, radi
cală a unei atît de complexe (șl 
dificile) chestiuni nu puteam aș
tepta justifica sau legitima în
tr-un fel oraecare această inac
tivitate absolută, această tăcere 
și nepăsare de gheață. Apelul 
anchetei noastre la „conștiință", 
s-a rostogolit în vid, a ricoșat

TĂCEREA ESTE DE AUR ?
etc. Dacă in situați* eaiel din 
strada Mircea Vodă nr. 51 nu 
putem semnala nimic nou, în 
schimb trebuie te semnalăm 
„schimbările" intervenite în si
tuați* Casei Heliade, situată pe 
aceeași stradă, la nr. 5. Urmele 
unor supărătoare neglijențe din 
curtea interioară dispăruseră 
vizibil la intervenția noastră. 
Ne-am bucurat, dar ne-am si 
întristat. Ne-am bucurat că am 
dezmorțit un spirit gospodăresc 
mai ales că in această casă își 
are sediul o instituție de cul
tură. dar ne-am întristat că 
efectul anchetei noastre s-a li
mitat numai într-un caz Izolat 
la luarea unor măsuri de ele
mentară îgieqă urbanistică din 
partea ..locatarilor", că institu
țiile specializate nici n-au cata- 
dixlt să treacă pe aci. să vadă 
că se afectează în continuare o 
aripă nouă a acestui monument 
de arhitectură,- fără o aprobare 
corespunzătoare, reclamată prin 
lege. La Casa din strada Orzari 
nr. 53, crăpăturile din ziduri 
b-hu mai adîncit, iar acoperișul 
a devenit parcă mai pleșuv în 
urma celor încă vreo cîteva 
table smulse de o primăvară 
capricioasă. întrebind pe pro
prietarul casei, Guță Alexandru, 
dacă dună data discuției noas
tre inițiale a fost vizitat de 
vreun „for", de un reprezentant 
ai vreunei instituții, ni s-a spus

„Accesul strict oprit /“ — un depozit alimentar înjghebat ad-hoc 
la intrarea Bisericii Doamnei

ceastă lipsă de interes, această 
lipsă de curiozitate pe care aș 
numi-o de-acum omenească, ca 
să nu mai spunem „de speciali
tate"

Ne oprim cn relatările aci pen
tru că sitna(ia acestor monu
mente este, cu mici excepții, 
identică, așa cum ne-au mal 
demonstrat-o și investigații ulte-

parcă în pereți de vată, reușind 
să activeze într-un singur cax 
numai citeva mîini înarmate cu 
mături și stropitori. De aceea ar 
trebui ca această chestiune să se 
discute In termenii îndatoririlor 
impuse de rigorile legilor în 
vigoare. Salvarea monumentelor 
de arhitectură este garantată de 
lege, șl tot aceasta impune ca o

consecință, logică, firească, eu 
adinei implicații cultural-e
ducative, popularizarea șl va
lorificarea documentară a aces
tora. Ar trebui să se Înțeleagă, 
nu In afara dezideratelor și 
concepțiilor noastre despre ra
lul acestor obiective în cultură, 
că ele nu sînt bunuri pe care 
le moștenim. Ie păstrăm ca a- 
tare, le inventariem și le scoa- a 
tem in timp Ia lumină ca 
niște „edecuri", niște amănunte 
pitorești pentru iubitorii de is
torii romanțate, ci bă, asemeni 
unor jaloane perene ele trebaie 
să dinamizeze, să vitalizeze con
form unui pHncipiu activ 3c 
cultură, în limitele specificității 
arhitecturale (printr-o studiată 
contrapunere de vechi $i nou) 
relațiile spirituale posibile și 
necesare între diverse epoci. 
Din păcate... deocamdată plouă 
în casă... !

Această situație (care este va
labilă gi pentru alte cîteva 
nrase ale tării, de un indubita- ’ 
bil interes artistic și documen
tar arhitectural), care ne-a fă
cut să pierdem numeroase va
lori, trebuie analizată și abor
dată cu o deosebită seriozitate 
și gravitate.

Insistăm asupra sa căci fap
tele vădesc că diversele foruri 
de specialitate, au o anumită 
mentalitate în legătură cu acest 
aspect, o pasivitate șl un biro
cratism care tinde să anihileze 
Si să înghită totul, chiar si unele 
initiative izolate, care evident 
firave, singulare, sînt abando
nate repede. Așteptăm din par
tea acestor foruri, și nu sînt 
puține (C.S.C.A.S.. C.S.C.A.,
Direcția Monumentelor Istorice. 
Consiliul Popular al Municipiu
lui București, direcția de arhi
tectură si sistematizare și prin 
acesta consiliile populare ale 
sectoarelor. Muzeul de Istorie 
al Orașului București etc., etc), 
o explicație a acestor stări de 
lucruri și o data ca aceasta de
limitarea sarcinilor precise ce 
revin fiecăruia, căci nouă ne-a 
fost foarte greu — dacă nu im
posibil — să definim exact na
tura relațiilor si a acestor ne
buloase „colaborări", fapt care 
facilitează în ultimă instanță 
degajarea de răspundere.

C. R. CONSTANTINESCy
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TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat, NICOLAE CEAUȘESCU, 

a primit din partea președintelui S.U.A., RICHARD M. 
NIXON, următoarea telegramă i

Stimate Domnule Președinte,
Apreciez foarte mult amabilul dumneavoastră mesaj, 

transmis cu ocazia încheierii cu succes a zborului cabinei 
spațiale „Apollo-10“.

în numele tuturor celor care au muncit pentru a face ca 
misiunea să fie încununată cu succes, vă mulțumesc pentru 
atenția dumneavoastră.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Tunisiene, HABIB BOURGUIBA, 
următoarea telegramă :

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru urările pe 
care ați binevoit să le transmiteți poporului tunisian și 
mie însumi, cu ocazia sărbătorii naționale .tunisiene.

Vă adresez, la rîndul meu, urările cele mai sincere pentru 
fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea 
poporului român prieten.

Secretarul de stat pentru afa
cerile externe al Republicii Tu
nisiene, Habib Bourguiba jr., a 
transmis ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro

PRIMIHI IA PREȘtDINBA
Miercuri după-amiază, vice

președintele Consiliului de Mi
niștri, Leonte Râutu, a primit 
pe Lucjan Moțyka, ministrul 
culturii și artei din R.P. Polonă, 
care face o vizită In țara noas
tră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Pompiliu Macovei, preșe
dintele Consiliului de Stat pen
tru Cultură și Artă.

A fost prezent Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R.P. Po
lone la București.

Cu acest prilej au fost discu
tate probleme privind dezvolta
rea schimburilor cultural-artis- 
tice dintre România și Polonia.

★
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Gheorghe Radulescu, a

Sosirea unei delegații a Frontului 
Neo Lao Haksat din Laos

Miercuri a sosit în Capitală 
6 delegație a Frontului Neo 
Lao Haksat din Laos, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., va face 
o vizită în țara noastră.

Delegația este formată din to
varășii Tian Souk Vang Sak. 
membru al C.C.' al N.L.H., 
Nhia Vu, membru al C.C. al 
N.L.H., președinte al Comitetu
lui N.L.H. din provincia Xieng 
Khuang, Phon Say. ofițer al ar
matei populare de eliberare, 
Nouphan și Soulivong, repre

/ I *

In jurul comandantului de grupă, tinerii consultă busola la o uouâ schimbare dz direcție. 
Foto; VIOREL RABA

VAR.\ DE AUR 
LA PORȚILE DE FIER

(Urmare din pag. I) 

parametri la care se poate valori
fica puterea de creație a poporu
lui nostru in condițiile socialismu
lui ; pentru prestigiul cucerit de 
țara noastră tn acești ani pe are
na internațională...

Porțile de Fier. Iunie 1969.
lmplinindu-și de la o zi la alta 

tot mai pregnant valorile simboli
ce despre care vorbeam, marele 
șantier de la Dunăre trăiește, in 
pragul celei de-a 5-a aniversări 
a inaugurării sale, evenimentele 
unui anotimp de aur. O vara bo
gată în strălucirea izbînzilor pro
ductive și densă de caratele sem
nificațiilor majore. Căci. în aceste 
zile, momentul aniversar al șan
tierului este întâmpinat — cu rit
muri sporite la toate fronturile 
de lucru — în contextul pregăti
rilor unanime în vederea sărbă
toririi unui sfert de veac de la 
Eliberare, în condițiile eferves
cenței generate de apariția recen
telor Teze și Directive ale C.C. al 
P.C.R., documente ale căror pre
vederi deschid limpezi trasee de 
perspectivă asupra viitorului pa
triei noastre.

O vară de aur pentru întreaga 
țară, un anotimp a cărui bogăție 
oamenii Porților de Fier se pre
gătesc să o sporească nu peste 
multă vreme cu două realizări de 
importanță crucială pentru isto
ria șantierului și pentru întreaga 
noastră industrie constructoare de 
obiective destinate energiei elec
trice : darea în exploatare provi
zorie a Ecluzei românești și „în

mânia, Corneliu Mănescu, o te
legramă de mulțumiri pentru fe
licitările adresate cu prilejul zilei 
naționale a Republicii Tunisiene.

CONSILIULUI Df M1N1ȘIRI
primit miercuri la amiază pe 
Henry Fayol, președintele Co
mitetului național de organizare 
francez (C.N.O.F.), pe Jacques 
Baruzy, delegat general al 
C.K.O.F., și pe Philippe Dennis, 
administratorul acestui comitet, 
care fac o vizită în țara noas
tră.

La întrevedere, caro a decurs 
într-o atmosferă cordială a luat 
parte Mircea Voinescu, prim
au iunct al ministrului muncii.

Cu acest prilej au fost discu
tate unele probleme privind po
sibilitățile de cooperare în do
meniul organizării științifice a 
producției șl muncii. între țara 
noastră și Franța. a

fAgerpres)

zentanți ai organizației tine
retului și studenților.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
r.easa, delegația' N.L.H. a fost 
întimpinată de tovarășii Mihai 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Levente, 
secretar al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
si Vasile Nicolcloiu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

chiderea" Dunării în vederea 
atacării fazelor a doua și a treia 
ale lucrărilor de excavare și tur
nare a marelui baraj detersor.

Sint două evenimente ce vor 
încununa în mod strălucit bilan
țul acestor cinci ani de luptă cu 
fluviul și roca, răstimp în care 
numele Porților de Fier, intrai în 
conștiința întregii țări și cucerin- 
du-și o rezonantă notorietate în 
întreaga lume a tehnicii, a fost 
în permanență legat de realizarea 
unor performanțe impresionante 
ale căror dimensiuni sint pe mă
sura constructorilor înșiși.

Așa, de pildă, de la momentul 
cînd s-a declanșat maneta 
primei explozii, inaugurind astfel 
marea bătălie a excavărilor, oa
menii de aici au dislocai nu mai 
puțin de 6 milioane de m.c. de 
aluviuni și rocă. O cantitate cu 
care se poate imagina un munte 
paralelipipedic de materie exca
vată cu suprafața de 60 000 mc și 
cu Înălțimea de 100 metri!... Dar 
putem ridica pe teritoriul acestei 
geografii imaginare și alte forme 
de relief. Ne stau la îndemînă ca 
materii prime cei peste un milion 
de metri cubi de material dislo
cat prin dragaf, cei aproape 
1 300 000 de m.c. beton hidraulic 
turnat și de asemenea ne stau la 
îndemînă zecile de mii de tone 
de material reprezentând cantita
tea de utilaj montat pînă în pre
zent.

Munți de pământ, rocă și prun 
diș. Dealuri de beton, coline de 
metal... Sint ,,unități de măsură'" 
firești pentru acest gigant hidro

MERIDIAN
• La Poligonul Tunari s-au 

încheiat ieri întrecerile BALCA
NIADEI ȘI ALE CAMPIONA
TELOR INTERNAȚIONALE DE 
TIR ALE ROMÂNIEI. In proba 
de pistol calibru mare, titlul de 
campion balcanic a revenit 
sportivului român Lucian Giuș- 
că cu 587 puncte. Pe echipe a 
cîștigat, de asemenea, formația 
României. In total, la actuala 
Balcaniadă de tir concurenții 
români au terminat învingători 
în 17 probe individuale și pe 
echipe. Proba de pistol calibru 
mare contind pentru concursul 
international a fost cîștigată de 
Nakovski (Cehoslovacia) — 589 
puncte.

Proba de armă calibru mare 
3x40 focuri a revenit lui Wigger 
(S.U.A.) cu 1 162 puncte. Trăgă
torul american s-a clasat pri
mul și la pozițiile în genunchi 
Si în picioare cu 388 și respectiv 
379 puncte. La pozițiile culcat, 
pe locul întîi s-a situat Bahr- 
man (S.U.A.) cu 396 puncte.

• Cea de-a 20-a partidă a 
meciului dintre marii maeștrii 
sovietici Tigran Petrosian și 
Boris Spasski, care-și dispută 
la Moscova titlul mondial Ia 
șah, s-a încheiat cu victoria lui 
Tigran Petrosian. în prezent, 
scorul este favorabil lui Spasski 
cu 10,5—9,5 puncte.

• Intr-un meci contind pen
tru turneul final al „CUPEI 
ITALIEI" la fotbal, echipa A.S. 
Roma a terminat la egalitate : 
2—2, cu formația F.C. Torino. 
Iată clasamentul turneului : 1. 
A.S. Roma — 4 puncte (din 3 
jocuri) : 2. Cagliari — 2 puncte 
(din 2 meciuri) ; 3. F.C. Torino 
— 2 puncte (din 2 meciuri) ; < 
Foggia — 2 puncte (din 3 jocuri).

• Finala „CUPEI SPANIEI" 
la fotbal se va disputa în acest 
an între formațiile Atletico 
Bilbao și Elche. în cel de-al 
treilea meci al semifinalei din
tre Elche și Real Sociedad, 
prima echipă a cîștigat cu sco
rul de 2—0 (în primul joc : 
Elche — Real Sociedad 3—0 ; în 
cel de-al doilea meci : Real 
Sociedad — Elche 4—1).

• Gimnaști din 10 țări vor 
evolua între 13 și 16 iunie la 
competiția internațională „CU
PA AMERICII", care va avea 
loc la Ciudad de Mexico. Și-au 
anunțat participarea sportivi 
din Cehoslovacia, Japonia, 
Cuba, Argentina, S.U.A. și alte 
țări. întrecerile vor avea loc In 
sala care a găzduit turneul o- 
limpic de baschet.

energetic, el însuși unul din eta- 
torței cu care acțkmează 

socialismul in patria noastră. O 
forță in alcătuirea căreia, alături 
de cei 10 000 da constructori, ac 
ționeazd dlfect in fîwAd, adiatu
rile și văzduhul de la Dunăre aiie 
mii ți mii de oameni ai rr.^zen 
din inlreuga țară, acționînd ar
monios ca intr-un uriaj concert 
industrial, pentru esiguseesa ni
mica a materia t'elor pa care le 
cer de 5 am mereu mai ne^lioa- 
se Porțile ds Fier. Zeci și zeci de 
întreprinderi — dfn Găleți și Re
șița, din Hunedoara șt Craiova, 
din Cîmpia Turzii și București, 
din Brașov ți Medgidia, din 
Timăveni și din atâtea ți atâtea 
locuri — fac să fie prezentă aici, 
la albia bătrînului fluviu, întreaga 
(ară. Este o realitate majoră a 
acestor timpuri. a civilizației in
dustriale românești, mereu mai 
bine echipată și alcătuită organic, 
capabilă să acționeze unitar pe 
fronturile mereu mai vaste, la 
dimensiunile nivelurilor ți ritmuri
lor impuse de cuceririle tehnic» 
mondiale.

Dar ,(Porțile de Fier — anul 
cinci" nu înseamnă numai atât. 
Înseamnă impresionante mutații 
— culturale, psihologice, demo
grafice etc. — survenite într-un 
răstimp foarte scurt în peisajul 
spiritual al unui ținut străvechi 
și a unei ample colectivități u- 
mane; înseamnă ivirea pe harta 
țării a unei noi așezări muncito
rești, mutarea unei insule și con
struirea unui oraș ; înseamnă un 
drum de fier de zeci de kilometri, 
străpuns prin rocă și o magistrală 
de asfalt de aceleași dimensiuni 
șerpuind prin locuri neumblate; 
înseamnă pregătirea unui lac de 
acumulare cu un volum de un 
miliard și jumătate metri cubi ; 
înseamnă o contribuție substan
țială la îmbogățirea arhitecturii

FOTBAL: PENULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A

...Continuă, atât în zona alpină, 
unde U.T.A. și Dinamo duc lupta 
pentru cucerirea Vîrfului cu Dor, 
cît și în zona căderii în copcă. 
Ieri, sub un cer neasemuit de 
frumos, în care foșneau păduri 
de plopi umbroase și dedesubtul 
căruia se zvtrcoleau patimile, Di
namo a încins la București cu 
4—1 echipa lui Ilie Uană, iar 
U.T.A., la Arad, i-a așternut Faru
lui, de drum spre colcăiala unde 
miroase a divizia B. Dinamo, a- 
vînd din nou în Dumitrache cel 
mai bun jucător, s-a jucat cu Pe
trolul de-o manieră care miroase 
a usturoi și-a mărar. Marele cor
sar din Oborul Bucureștilor e pus 
să rupă toate plasele portarilor. 
Urmărit de noroc, așa cura 
îi stă bine unui mare ta
lent, Dumitrache a înscris 
două goluri senzaționale și a 
creat încă 7 sau 8 ocazii dintre 
care doar două au fost fructifica
te. una de Sălceanu, cealaltă de 
Lucescu. Dumitrache tămîne șl 
în acest final fantastic de cam
pionat, jucătorul nr. 1 al Româ
niei. In părul lui blond-roșcal 
văd asfințiturile după care murim 
de dor. Dumitrache e sumumul 
mândriei noastre. El poate face 
parte din orice echipă europeană 
Dar cu aceeași ușurință el poate 
fi exclus din joc de către orice 
arbitru de pe glob. Moțul, ridicat 
în slăvi de specialiști și de presă, 
nu știe, nu vrea să-și controleze 
nervii. Imbrîncit mereu — și asta 
li se întâmplă numai celor buni 
— el răspunde cu cotonoage șî 
piedici. Dumitrache trebuie ferii 
de loviturile jucătorilor mediocri. 
Dar în același timp el este dator

Careul unifor 
melor albastre

Ne aflăm pe platoul situat în 
spatele Cașei de cultură a tine
retului din sectorul 5. Aici și-au 
dat întîlnire cei 180 de partici- 
panți la faza pe Capitală a con
cursului aplicativ „Pentru Patrie" 
— ediția 1969, Sînt prezente 
campioanele celor 8 sectoare îm
preună cu grupa care leprezintă 
organizația U.T.C. construcții. 
Fiecare formație, alcătuită con
form regulamentului competiției 
din cîte 10 tineri, este gata de ' 
start. Iată că în urma tragerii la 
sorți prima grupa de fete, din 
cele 9, ia startul. Le așteaptă un 
traseu dificil, lung de 3 300 de 
metri. Dar intrarea în concurs la 
intervale succesive a fiecărei 
grupe de fete prevede promo
varea unui scurt examen teoretic 
de verificare a cunoștințelor. Tra 
întrebări (și trei răspunsuri exac
te 1) după care trebuie rezolvat 
primul moment impus : determi
narea locului de stație 8i a punc
telor cardinale cu ajutorul busolei. 
Întreg trueul ce urmează a fi 
străbătut este complet necunoscut 
concurentelor și absolut nemarcat 
Dar pai curgă ea distanței de către 
întreaga grupă — ca efort fizic 
și solicitare a cunoștințelor de to
pografie — nu înseamnă totul. 
Pe parcan, mid poligoane unde 
le așteaptă arbitri severi ce pena
lizează orice abatere sau inexac
titate cu minute adăugate timpu- 
hn genenl. In aceste locuri se 
crecarf succesiv alte momente : 
rezolvarea unei probleme de prim 
ajutor (pansarea unor răni), spot 

industriala cu inedite valori artis
tice și. in sfîrșit, înseamnă toate 
acestea la un loc, gencrind îr*- 
dreptățiiul sentiment de mîndrie 
cu care oamenii din întreagfl țară 
vorbesc despre Porțile de Fier 
ca despre o majoră afirmare tn 
contemporaneitate, sub înțeleaptă 
conducere a Partidului Comunist, 
a geniului creator al poporului 
român.

Porțile de Fier. Iunie 1969. In 
preajma unor mari sărbători ale 
întregii țâri și a unor însemnate 
evenimente ale producției, gigan
tul hidroenergetic de la Dunăre

GiNDURI
ÎN VÎLTOAREA NORILOR

(Urmare din pag. I) 

le“ norilor și vizibilitatea maximă 
pe diferitele aerodromuri: „200 
cu 2 000, 300 cu 3 000. 400 cu 
4 000, 350 cu 3 000, vînt 6, dreap
ta, 30 de grade. Dacă se închide 
aerodromul aterizezi pe...“. Și a 
urmat denumirea altei localități.

— Cap compas...!
— Am înțeles, cap compas...
Se aude greu din cauza norilor 

ionizați. Insă anii de zbor l-au 
obișnuit cu tot felul de greutăți 
dintre care cea de acum — bru
iajul radio — nu este cea mai 
dificilă. De aceea distinge fără 
prea mare dificultate din noianul 
de zgomote indicațiile care-i sînt 
atât de necesare. Comandantul 
său de escadrilă, locotenent colo
nelul Ilie Păcală, a știut să insufle 
la fiecare dintre subordonați în
crederea în propriile lor forțe Ș* 
să le transmită zi de zi, împreu
nă cu instructorii și cu cei mai

de FĂNUȘ NEAGU

să se ferească de loviturile noas
tre. Vreau să spun că el este 
dator, ca jucător de talie europea
nă, să nu se dedea la grosolănii.

U.T.A., care în compania Faru
lui a făcut o partidă notată cu 
maximum de puncte, n-a scăpat 
de coșmar. Universitarii din Cluj 
învinși în vuirca cale a cărbune
lui, vor juca duminică pentru 
mîndrie și pentru cinste. Echipa

CLASAMENTUL
U.T.A. 23 16 4 9 48—27 36
Dinamo Buc. 29 15 3 9 55—32 3J
Din. Bacău 29 13 7 9 31—27 33
Rapid 29 13 6 10 38—33 32
Steaua 29 13 5 11 49—31 31
Jiul 29 13 5 31 35—29 31
„U“ Cluj 29 13 4 12 47—37 31
„U“ Craiova 29 13 3 13 44—47 29
Crlșul 29 10 8 11 34—29 28
Politehnica 23 12 4 13 30—3S 28
Farul 29 12 3 14 34—43 27
A.S.A. 29 12 3 14 32—44 27
Progresul 29 9 8 12 30—38 26
F.C. Argeș 29 12 1 ie 35 44 25
Petrolul 29 11 3 15 26—40 25
Vagonul 29 9 3 17 36—58 21

Etapa viitoare
duminicâ 15 iunie

Petrolul — Politehnica.
„U“ Craiova — Dinamo 

București.
Vagonul — Crițul. 
Farul — Progresul.
A.S.A. Tg. Mureș — F. C. 
Argeș.
Rapid — Jiul.
Steaua — Dinamo Bacău. 
„U" Cluj — U.T.A.

traversarea unui sector de 100 de 
metri „gazat4', care impune folo
sirea măștii (și chiar crearea u- 
nor „incidente" la masca de gaze 
care trebuie rapid rezolvate) și, 
In sfîrșit, stingerea unui „incen
diu44 prin folosirea extinctoare
lor...

— Cum a fost — o întrebăm 
pe Adriana Nicolae, cnmandanta 
grupei liceului nr. 37, sectorul 
II care a cîștigat primul loc în 
întrecerea fetelor.

— Greu desigur, dar împreună 
cu colegele mele am rezolvat 
fără dificultăți momentele și, mai 
ales, am alergat bine. De-ați ști 
cît ne bucură succesul.

La fete, pe locurile următoare 
s-au clasat în ordine : Grupa li
ceului nr. 30 — sectorul V ; Gru
pa organizației U.T.C. „Telefoa
ne" sectorul I ; Grupa organiza
ției U.T.C. „Flacăra roșie" sec
torul IV. /

Traseul băieților a măsu
rat 4 km. în locul probei 
teoretice « au aruncat grenada 
ofensivă la distanță, iar în real 
au avut de rezolvat aceleași mo
mente. Iată dasamcutul : locul I
— Grupa organizației U.T.C. 
„Electrobo bina) ui" sectorul II 
condusă de către Florin Dragotă ; 
locnj II — grupa liceului nr. 24, 
rectorul I, cnm«»dâ£t Vladimir 
Doicaru ; locul III — Grupa li
ceului nr. 39. sectorul IV, condu
să de Cristian Popescu ; locul TV’
— Grupa organizației U.T.C. 
.UJtE.M.-.

VIOREL RABA 

trăsețte o vară da aur. O trăiește, 
frenetic, într-o permanentă în- 
deștare cu metalul, cu natura, cu 
tixfpul... Aici, ca într-o epopee 
modernă, fiecare filă de adendar 

întoarce cu sunet de rocă de
tunată. ca împotrivirea unui val, 
cu șuier de vini izbind metalul 
țesut la mari înălțimi... Mii ne 11 
iunie, de pildă, șantierul își va 
trăi ziua a 1720-a de la inaugu
rare...

Vom încerca să vă povestim 
Intr-o scrisoare, cîteva din clipele 
ei, pepite din prundul acestei ceri 
de aur a Porților de Fier.

experimentați în arfa pilotajului, 
„secretul* luptei în văzduh. A 
trebuit pentru acest lucru o mun
că susținută, fără răgaz, depusă 
cu aceeași seriozitate și rîvnă atât 
în școlile de specialitote cît și 
în cabinele avioanelor, pe terenul 
de sport executând adevărate a- 
crobații „pentru fortificarea fizică 
a organismului, mai puțin plăcute 
pe pămînt, dar foarte utile acolo 
în văzduh". Unii dintre ei, în 
frunte cu comandantul escadrilei, 
sint „piloți clasa Ia, distincție 
care vorbește de la sine despre 
măiestria lor în mânuirea manșei. 
Alții, printre care și căpitanul 
Mihai Pavica și locotenentul 
major Nicolae Drăguțoiu — deo
camdată piloți clasa a Il-a — 
merg hotărîți să urce cele mai 
înalte culmi ale măiestriei avia
tice.

...Scăpat de compania norilor 
supersonicul condus de căpitanul 
Pavica se repede ca un bolid 

lui Coco Dumitrescu, echipă des
pre care cred în continuare că nu 
este o mare formație, va avea de 
înfruntat, sub Dealul Feleacului, 
un unsprezece hotărît să arate 
tuturora că tinerețea și tehnica 
sînt infinit superioare norocului 
și conjuncturii. Nu vreau să mă 
opresc asupra echipelor afla
te de acum la adăpost. Ele 
ișl merită locul. Trec cu vor
ba la echipele amenințate să 
părăsească divizia A. Craca
rea... Petrolului se va face 
sub ochii Moldovei — și știu pe 
la Iași cițiva studenți care cunosc 
pe degete chimia. Astăzi, după 
ce Argeșul a învins cu 4—0 și a 
pus mina pe colacul de salvare, 
îmi vine să cred că ploieițtenii au 
intrat tn derută totală. Pentru 
Progresul. Țarălungă a rupt trei 
trandafiri înfloriți. Dar ce va face 
Drăgușin la Mare, acolo unde 
vînturile suflă din trei părți și se 
incîlcesc. acolo unde aproape ni
meni nu are scăpare ? I Nu-mi 
închipui că pe stadionul de mar
mură din Constanța, Farul va 
pierde. Cosmoc și băieții lui tre
buie să se reabiliteze în fața 
publicului cosmopolit de pe lito
ral.

Mai avem patru zile, pe care le 
numărăm pe degete, Și vom Ști 
cui trebuie să-i zîmbim frumos ți 
pe cine să-l batem consolator pe 
umăr. Acest ultim atac al durerii 
sau al bucuriei va trebui să se 
desfășoare sub mina arbitrilor de 
peste hotare. Nădăjduim că fede
rația de specialitate a luat toate 
măsurile. Pentru că sutele de mii 
de spectatori care vor popula 
tribunele nu se vor abține de la 
comentarii în cazul cînd cașcava
lul va fi găurit pe alocuri cu 
pironul, ca să nu zic pila. Repor
terii sportivi își fac formele de 
deplasase pentru orașele Tg. Mu
reș, Ploiești și Constanța.

Cred tn gîndul curat și In fluie
rul cu boabă sănătoasă.

Discipline sportive 
in ipostaze 
pedagogice t

ÎNOTUL, 
TENISUL 
DE CÎMP

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport a- 
nunlă efi la cererea publi
cului au fost redeschise 
cursurile de înot șl tenis 
de cimp, două din cele mai 
necesare activități sportive 
care contribuie din plin la 
dezvoltarea armonioasă, 
proporționată a organismu
lui. Aceste cursuri, organi
zate in serii, au loc la 
Ștrandul Tineretului. sub 
supravegherea unor antre
nori cu înaltă calificare. 
(Tenisul de cîmp, în iposta
za pedagogică, va fi „pre
dat" de renumitul campion 
la tenis, antrenorul Cristea 
Caralulis. Amatorii pot 
afla informații suplimenta
re de la administrația 
ștrandului telefon 17 39 25.

spre țintă călăuzit de ultimele in
dicații primite de la navigator. 
Privirea pilotului caută înainte, în 
dreapta și în stânga „inamicul" 
pe care trebuie să-l intercepteze 
și care de asta dată e marcat de 
către locotenentul major Drăgu
țoiu. I s-a spus că e în zonă. 11 
zărește în dreapta sa. Virează 
scurt și intră la atac. Ținta vrea 
să scape. Manevrează cu abilita
te. La viteze supersonice dacă ai 
scăpat o dată de vinăror nu te 
mai prinde. Asta în cazul cel mat 
bun pentru el, fiindcă în celălalt 
caz devine el însuși țintă. Numai 
că acest „secret* îl știe iot atât 
de bine și căpitanul Pavica. Ur
mărește atent evoluțiile țintei 
conducîndu-și aparatul aidoma 
celuilalt de parcă ar avea amîn- 
două, vînător și țintă, c singură 
manșă. își caută unghiul de atac 
cel mai bun, apasă pe trăgaciul 
fotomitralierei, apoi degajează.

Plafonul norilor e acum mai 
sus. Se zărește în depărtare un 
pom, apoi cîteva case ale unui 
sat, șoseaua, linia ferată, insule 
abia vizibile tn verdele ctmpului 
care a umplut parcă totul pînă la 
orizont. Dar toate aceste „insule" 
sînt bine cunoscute de pilot. Ele 
sînt reperele. Reperele care de 
acolo, de jos, îl cheamă parcă de 
fiecare dată cînd se întoarce din 
vreo misiune. Pe șosea se scurg 
șiruri de mașini, un tren șerpuieș
te abia vizibil pe linia neagră a 
căii ferate, cîmpia absoarbe la
comă razele soarelui pregătin- 
du-și întâlnirea cu secerătorii. 
Toate sînt repere cunoscute și 
îndrăgite care-i amintesc de casa 
sa, de prietenii săi. sau pur și sim
plu de cetățeanul care cînd ză
rește supersonicul trecînd ca o 
nălucă se oprește din lucru și, cu 
mina streașină la ochi, privește cu 
mirare și admirație pentru cei 
care veghează la seninul cerului. “

Cronica
U.T.A. — Farul 4—0 (0—0). Timp 

de 45 de minute textillștli s-au ju
cat cu ocaziile, cu- inimile specta
torilor $1 cu... campionatul. După 
pauză, Insă, Domide și a adus a- 
mlnte că un vîrf de atac trebuie 
să și... concretizeze. In cîteva mi
nute el a perforat de două cri 
poarta Iul Ștefănescu, deschizîncl 
apetitul colegilor lui, Șchlopu și 
Lereter, care l-au Imitat. Dumini
că, tot Aradul va lua drumul 
Clujului...

Jiul — „U“ Cluj 2—0 (2—0). Ozon 
a spulberat șl ultimele speranțe 
ale fostului său antrenor, Fane 
CIrjan, de a mal urca pe podium. 
Cinci minute au fost suficiente 
pentru ca Naldin ți Cotormanl sfi 
tranșeze definitiv soarta partidei 
în favoarea minerilor.

F.C. Argeș — Vagonul 4—0 (2—0). 
In sfîrșit o victorie clară a pltește- 
nilor semnată de Pop (autogol), 
Radu, Dobrin și din nou Radu. 
..Piticul" a reușit să coboare... ia
dul la Ploiești, dar duminică va 
juca la Tg. Mureș...

Politehnica — Steaua 1—I (0—0). 
Steaua a avut trei bare, dar fi-a 
văzut condusă prin golul lui Incze 
IV. Cizic, însă, a oferit pe tavă 
un 11 metri ateliștllor ți Volnea, 
înrhipulți-vă, nu a ratat ’

Dinamo București — Petrolul

J u v e n t i ș t i i
Ultimele etape ale primei noastre divizii de fotbal sînt folosite 

de către antrenorii scutiți de frigurile retrogradării sau răcorile 
titlului pentru a introduce în arena leilor pe juventiștii remar
cați pînă acum. Duminică au debutat — cu succes’ — Marin 
Stelian (la Rapid) și Boșoteanu (la ,,U"-Craiova), iar ieri, pe lîngă 
aceștia doi — care au apărut din nou in formații — au fost în
cercați stelistu] Ștefănescu și un alt rapîdist, Mușat. Se înțelege 
că aplaudăm cu deosebită satisfacție testarea acestor forțe ju- 
ventiste. chiar dacă ea se produce mult după ce respectivii ju
cători au început să bată la porțile formației I și mult după ce 
noi am început să batem monedă pe această temă. Dar hai să 
zicem „mai bine mai tirziu...“ și să ne bucurăm pentru cădeți. 
Ne bucurăm pentru toți, dar cel mai mult ne bucurăm pentru 
excelentul tehnician Ștefănescu — pe care de la această rubrică 
l-am propus pentru unsprezecele seniorilor steliști încă în urmă 
cu trei săptămîni.

Scorurile etapei de ieri a campionatului de tineret-rezerve 
au fost însă parcă mai astronomice ca oricind : 3—0, 4—0, 5—0, 
6—0 și, pentru ca festinul cu goluri să fie cît mai condimentat, 
liderul a fost învins la București de teamul plăpind, dar ambi
țios, a] Progresului 1 I ! Partida a avut un nivel tehnico-specta- 
cular mediocru și n-a reușit să încălzească nici pe microbiștii 
clubului din dr. Staicovici care așteptau cu sufletul la gură să 
intre și sS învingă cei mari. Ceea ce spunem noi acum este 
ilustrat și de notele pe care cei doi antrenori le-au acordat ti
nerilor lor fotbaliști. Iată-le :

I. Kluge (Progresul) : Florea 8 — Moțoc 7, Matei Marian 7. 
loader 7, Mărgărit 6 (i s-a scăzut nota pentru durități) — Dinu 
5, Moeanu 6 — Mărculescu fi. Iordache 6 (Ronten 6). Cpia 6. 
Decu 6. C. Oțet („U“ Craiova) • Pilcă 5 — Țană 6, Minei fi, Ște
fan fi. Popescu 6. — Silviu Stănescu 6. Tacoi 5, Adrian Popescu 
6 (Donose 7) Bălan fi. Dașcu 6 (Vișan), Zdrăilă 5 (Rărăitaru 5).

Deși au făcut la București cel mai slab joc al lor din acest 
Cl npionat, juventiștii studenți din Bănie au rămas și pe mai 
departe In dragoste cu Fortuna. învinsă la Oradea, cu 5—0, 
A.S.A., principala lor urmăritoare, a rămas deocamdată de că
ruță, iar băcăuanii, învingători ieri, nu pot avea prea multe 
șanse duminica viitoare în fieful talentaților minji ai lui Nae 
Tătaru. Cu un punct avans, craiovenii vor lupta acasă pe viață 
și pe moarte cu dinamoviștil, in ultima etapă și, probabil, vor 
termina învingători și campioni la tineret. Vom fi de față la 
acest derbi juventist de la Craiova și vă vom informa prompt 
și conștiincios.

G. MITROI

ANUNȚ
Liceul Industrial de Poștă și Telecomunicații, cu sediul 

în Calea Victoriei 12 (Poșta Centrală), primește înscrieri 
pentru CONCURSUL DE ADMITERE in anul școlar 
1969/1970 la următoarele specialități :

1. Instalații și telecomunicații (băieți)
2. Exploatarea rețelei poștale și de telecomunicații (fete) 
La concurs se pot înscrie absolvenți ai școlii generale

care implinese vîrsta de 17 ani între 1 ianuarie — 31 de
cembrie 1969, indiferent de localitatea în care își au 
domiciliul.

înscrierile se fac între 1—17 iunie 1969 Ia sediul liceului, 
pe baza unei cereri însoțită de următoarele acte :

— certificat de naștere în original și copie ;
— certificat de absolvire (în original) a școlii generale. 
Candidații proveniți din promoția anului școlar 1968/1969

vor fi înscriși la concurs pe baza adeverinței de promovare 
a clasei a VIII-a, eliberată de școli în acest scop ;

— fișa medicală de la 0—15 ani ;
buletin de analiza sîngelui și rezultatul examenului 

radiologie pulmonar (radioscopie, radiografie sau micro
radiografie), efectuate cu cel mult 3 luni înainte de con
curs.

Concursul de admitere are loc între 19—28 iunie și 
constă in probe scrise și orale Ia următoarele obiecte :

— Limba română și matematică din materia claselor 
V—VIU.

cronicii
4—1 (2—1). Dinamovlștlt, cu gîndul 
la meciul de la Craiova, s-au me
najat evident, dar tot au reușit 
să înscrie de patru ori : Dumitra
che (2), Sălceanu ți Lucescu. La 
Petrolul nu are cine să concreti
zeze. Și cînd te gîndești că Ilie 
Oană dispune de doi foști golge- 
terl...

Dinatno-Bacău — Rapid fl—0. Ră- 
ducanu a apărat ca un leu ți, 
drept urmare, băcăuanii n-au pu
tut obține victoria nici măcar in 
minutul lor favorit : 89 I

Progresul — „U“ Craiova 3—0 
(1—0). Oltenii au făcut tot ce le-a 
fost in putință pentru a părăsi te
renul... Învinși 1 în aceste condiții, 
lui Țarălungă nu i-a mai rămâi 
altceva de făcut decît să răspundă 
la invitațiile galante ale adversari
lor șl să înscrie toate cele trei goluri 
ale echipei sale. Oblemenco ne-a 
declarat, înainte de meci, că vrea 
să cîștige titlul de golgeter. In 
fața porții, însă, parcă îl era frică 
să... nu înscrie cumva ! Oare, la 
fel Ișl vor apăra șansele universi
tarii cralovenl și duminică ?

Crlșul — A.S.A. Tg. Mureș 2—0 
(1—0). Două lovituri de la 11 metri, 
transformate cu siguranță de Su- 
clu, au adus liniște în sufletele 
atît de zbuciumate ale arădenilor.



Lucrările Consfătuirii
internaționale a partidelor
comuniste și muncitorești

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
La 11 iunie, Consfătuirea interna
țională a partidelor comuniste și 
muncitorești și-a continuat lucră
rile.

La ședința de dimineață, prezi
dată de Gustav Husak, prim- 
aecretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, a continuat discutarea 
problemelor aflate pe ordinea de 
zi. La dezbateri au luat cuvîntul 
William K ash tan, secretar gene
ral al P.C. din Canada, Santiago 
Carrillo, secretar general al P.C.

din Spania, Luis Cariat Prestes, 
secretar general ai C.C, al P.C. 
din Brazilia, Enrico Berhnguer, 
vice-secretar general al P.C Ita
lian.

La ședința do acari, prezidată 
de Todor Jivkov. pcim-secretxr al 
C.C. al P.C. Bulgar, au îuM ar 
vîntul : Alvaro Ccr.hal, secretar 
general al CC. al P.C tm Portu
galia, Gustav Husak, crjn secrt- 
tar al CC al PC. din Ceho
slovacia, Jorge Dei Prado. tecrctar 
general al CC al P.C din Peru-

TINERETUL Șl VIITORUL EUROPEI
Ziarul nostru continud publicarea anchetei 

internaționale pe tema „TINERETUL Șl VIITO
RUL EUROPEI".

La întrebările puse de redacția noastră t
1. CE TREBUIE ÎNTREPRINS PENTRU DEZ

VOLTAREA COOPERĂRII INTRE NAȚIUNILE 
EUROPEI ?

2. CARE 
FORTURILE 
PENTRU I 
EUROPA?

3 CUM APRECIAT! INIȚIATIVA UNIUNII TI
NERETULUI COMUNIST DIN ROMANIA DE A 
ORGANIZA O MASA ROTUNDA A ORGANI
ZAȚIILOR DE TINERET DIN EUROPA CONSA
CRATA PROBLEMELOR SECURITĂȚII EURO
PENE?

ESTE ROLUL TINERETULUI IN E- 
_ CE SE DEPUN PE PLAN GENERAL 
DESTINDERE SI SECURITATE IN

G. I. IANAEV

lC. dC LUA* ta

Dificultățile Universității

columbiene

s-au primit răspunsuri din partea conducăto
rilor organizațiilor de tineret de cele mai di
verse orientări politice din numeroase |âri ale 
Europei.

președintele Comitetului Organizațiilor 
de Tineret din U.R.S.S.

Problemele actuale ale Europei

PARIS 11. — Ccrrespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Tran Buu Kiem, care a 
condus pînă în prezent delegația 
F.N.E. la conferința de la Paris 
în problema cietnamezld, a fost 
numit ministru la Președtnția gu
vernului revoluționar protizonu ai 
Republicii Vietnamului de aud, a 
ținut miercuri o conferință de 
presă înainte de a părăsi capitaia 
Franței pentru a se întoarce in 
patrie. El a pre^ntat lista nouhn 
guvern in componența căruia in
tră 23 de membri. Președinta ai 
guvernului revoluționar procizoriu 
este Huynh Tan Phot. Ca vice
președinți au fost numiți dr. 
Phung Van Cung, care dețistn fi 
portofoliul afacerilor interne, pror. 
Nguyen Van Tiet, care esta ți rrd- 
nisfrti al educației fineretalari, 
și Nguyen Doa. Ministm ai aft- 
r.erilor externe a fost numai 
Nguen Thi Binh. Pe de altă part». 
Consiliul Consultatio al gut erw»- 
lui revoluționar provizoriu l-a a- 
Ies ca președinte al acestui orga
nism pe Nguyen Huu Tho. pre
ședintele Prezidiului C.C. «I 
Frontului Național de Elibarara. 
Vicepreședinte al Consiliului erta 
Trinh Dinh Thao, președintei* 
C.C. al Alianței forțelor naționale, 
democratice și pașnice din Viet
nam. Consiliul cuprinde 11 mem
bri, reprezentind diverse tendințe 
politice, confesiuni religiaut, 
secte și asociații din Vietnamul de 
sud.

Ministrul comerțului 
exterior al României 

la Moscova
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

Comei Burtică, ministrul comer
țului exterior al Republicii Socia
liste România, a avut miercuri 
o întrevedere la Moscova ca Ni
kolai Patolicev, ministrul comei - 
țulni exterior al U.R.S.S. In 
cursul convorbirii care a avut loc 
cu acest prilej, cei doi miniștri 
au abordat o serie de problema 
privind dezvoltarea relațiilor co
merciale dintre Remania șf 
ȚJniunea Sovietică.

Relațiile comerciale românn- 
sovietice s-au dezvoltat an de an. 
Protocolul pe anul în con pre
vede o creștere cu 6 la sută a 
schimbufKor de mărfuri față da 
anul trecut, iar acordul comer
cial de lungă durată pentru anS 
1966—1970 prevede creșterea 
volumului livrărilor reciproce cu 
circa S0 la suta fața de volumul 
prevăzut în acordul precedent.

Cu prilejul prezenței sale la 
Moscova, ministrul comerțului 
exterior al României a avut con
vorbiri cu Jan Tabacek, minis
trul comerțului exterior al Ceho
slovaciei, cu Horst Solie, minis- 
trul pentru problemele economi
ce externe al R. D. Germane, și 
cu Jozsef Biro, ministrul comer
țului exterior al R. P. Ungare, 
cu privire la schimburile comer
ciale bilaterale.

primul stat german al muncito
rilor, care sărbătorește în acest 
an a 20-a aniversare a înteme
ierii sale.

Eforturile tineretului pentru 
consolidarea securității europene 
pot realiza mari succese dacă ti
neretul va acționa în front unit. 
In ultimul timp, noi sintem mar
torii năzuințelor diferitelor or
ganizații și uniuni de tineret — 
comuniști, socialiști, radicali ți 
alții «— spre acțiuni comune. O 
etapă importanta în întărirea 
unității tineretului a fost Întâlni
rea consultativă a organizațiilor 
europene de tineret, care a avut 
loc la Varșovia în anul 1967. Un 
prețios schimb de păreri a avut, 
de asemenea, loc la Conferința 
pentru problemele securității eu
ropene din primăvara anului tre
cut de Ia Lido di Ostia (Italia).

In această ordine de idei noi 
sîntem gata să sprijinim orice 
măsură, care va contribui la în
tărirea unității diferitelor forțe 
ale mișcării europene de tine
ret, care luptă activ împotriva 
războiului rece din Europa, îm
potriva politicii agresive a blo
cului militar N.A.T.O-, împotriva 
regimurilor fasciste din Grecia, 
Spania și Portugalia, împotriva 
revanșismuluî, militarismului si 
creșterii tendințelor neonaziste în 
R.F.C., pentru securitatea euro
peană, pentru colaborarea și în
țelegerea reciprocă a tineretului.

Considerăm că inițiativa orga
nizației de tineret din România 
de a organiza o „masa rotundă" 
privind problemele securității 
europene va servi tocmai acestor 
scopuri și în acest sens poate con
stitui o contribuție la lupta tinere
tului european pentru realizarea 
securității europene.

Noi considerăm necesar să a- 
tragem la aceasta luptă cele mai 
largi paturi ale tineretului, să 
coordonam eforturile cu cele mai 
diferite organizații de tineret in
ternaționale și naționale.

al doilea război mondial, recu
noașterea faptului că pe pămîn- 
tul european exista două state 
germane independente. Trebuie 

po- obținut ca R. F. a Germaniei să 
renunțe la pretenția de a repre
zenta întregul popor german, 
de a poseda arma nucleară, la 
pretențiile ce le are asupra Ber
linului occidental- Mișcarea po
poarelor și tineretului din Eu
ropa pentru lichidarea pactului 
agresiv N.A.T.O. este un aport 
important la cauza asigurării 
securității europene.

2.—3. Tineretul joacă un rol 
tot mai important

1. In zilele noastre, popoarele 
care trăiesc pe continentul eu
ropean, indiferent de sistemul 
politic de care aparțin, înțeleg 
tot mai hine că viitorul j 
poarelor Europei este legat indi
solubil de păstrarea și consoli
darea păcii pe continentul nos
tru.

Tineretul sovietic, împreună 
cu întregul popor, urmărește cu 
mare atenție evoluția evenimen
telor din Europa, unde, în cursul 
vieții unei singure generații, au 
izbucnit două războaie mondiale, 
unde pînă în prezent n-au fost 
lichidate urmările celui de al 
doilea război mondial, unde n-au 
dispărut focarele de încordare.

După părerea noastră, reali
zarea securității europene, a 
păcii în întreaga lume, a devenit 
o sarcină esențială a zilelor 
noastre. Tocmai de aceea Apelul 
statelor participante la Tratata! 
de la Varșovia, adresat tuturor 
țărilor europene, constituie, după 
părerea noastră, o contribuție 
importantă la realizarea colabo
rării popoarelor de pe continen
tul nostru.

Înfăptuirea conferinței gene
rale europene trebuie să consti
tuie o mare contribuție la cola
borarea europeană, în interesul 
păcii, democrației și progresului 
•ocial.

Popoarele și tineretul Europei 
trebuie să lupte împreună, să 
depună eforturi comune, pentru 
a obține slăbirea încordării în 
Eoropa, să lupte pentru crearea 
unui sistem eficace de securitate 
colectivă. însăși viața arată că 
dez\ ol tarea colaborării europene 
este alternativa reala Ia cursa 
îuwiiiilor, la confruntarea for-

la >rcsa cataartrtaaă altar, ia aitima vreme, multe semnale 
4e A?arsai ia !*<*«»■** ea s itaația dificilă a învățămintului in 
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T-tară* tpeae 0 ia stei dăa eetătraii Columbiei au sub 18 ani). 
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canadienilor 
(Miliției a gu- 
întemeiază pe 
intemaponale

mai anunțat.

PRIMUL MINISTRU 
CANADEL Pierre Elliott 
dean, a reafirmat marți, 

imor interpelări 
Camunelar.

Reuniuni
C. A. E. R.

• DELEGAȚII 
LIT N XȚTON *L ai 
Unității Sur.asivtr 
toii ca SttF.mI Ba 
duU te Fw
al CC. al PCJt. 
Ctnrsj tonta 
află ia

• DELEGAȚIA COKSUJt- 
LLT N ATION XL FrWiht 
Unității S^ciahMe do Be*»- 
blira NotiaJrsXi Katami. rea
dusă de Dwartira Ptiuxa. 
vicepreședinte al Cam tiEalau. 
care, la iarttația C.C. ai Fnam- 
tnJui Național dm R 5. Oha 
slovacia, ia ce • vîzrtă in aeean- 
tă țară, a ani taerewl • în
trevedere n E. Ertan. preșe
dintele C.C. al Fraataia Națw- 
nal din Cehoslaneia.

Răspunsul guvernului sovietic
la memorandumul guvernului Finlandei
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

Ambasadorul U.R.S.S. Ia Hel
sinki a remis ministrului afaceri
lor externe finlandez, Ahti Kar_ 
jalainen, răspunsul guvernului 
sovietic la memorandumul din 
5 mai 1969 al guvernului Fin
landei, în legătură cu convoca
rea unei conferințe în problema 
securității europene.

Guvernul sovietic subliniază 
că inițiativa guvernului finlan
dez corespunde spiritului Ape
lului consfătuirii de la Buda
pesta a atatelor participante la 
Tratatul de la Varșovia a- 
îdresat tuturor statelor europe
ne. U.R.S.S. sprijină propunerea 
Finlandei că pregătirile pentru

conferință ar trebui începute pe 
calea unor consultări între gu
vernele interesate <i atonei cind 
vor fi întrunite rnrwtițrile nece
sare ar putea fi convocată o în
tâlnire pregătitoare pentru dis
cutarea problemelor legate de 
conferință. Partea sovietică este 
de părere că întreaga activitate 
de pregătire trebnie să urmă
rească crearea premiselor pentru 
desfășurarea cu zucces a lucră
rilor conferinței.

Guvernul sovietic declară d 
este gata să participe la amintita 
întâlnire și, la nevoie, la discuta
rea problemelor care s-ar putea 
ivi în legătură cu aceasta.

■ Ați

Ambatadorul roman 
primit de regele 

Iordaniei
• UCU! IORDANIEI. HTS- 

*EIN IB\ T AL XL. l-a primit la 
■ ■ pe mhr adorai Kepu- 
Socialitie Romfcaii. lacoh 
a. >9 "țătură ca plecarea 
E=Ssă din Iordania. Cu 

aerM pniei a aim loc o c«m- 
îurtocre cordială.

• CAMSODGIA a hotărit să 
rata,:*, ie diploma

ta* rj SV.< a declarat prin- 
ț_2 Nor^â&ti Sianuk, șeful sta- 
t!_i carr.s«<gtaU îa cadrul unei 
rtTjm-rJ. a g-^vemuiuL

• LA NEV TORK S-A DES
CHIS EXPOZIȚIA CÂRTII 
ROMANEȘTL «rgaaxxMi «ta

■ nu ric—r JMcGrav hill bota 
rwamy* si a Iatrepritaerii 
-tTut Sint expose peste 5M 

4e titlari rtin diferite domenii 
ca literatori, amici. știi ați. 
ptclnri, marie etc.

SE PRONUNȚA 
' ^2 Cor.-

Pa că fi cuiul 
organism 

al țări ier membre, a 
ministrul japonez de 

externe, Kiichi Aichi, în cadrul 
unei conferințe de presă care a 
avut loo In orășelul Ito, după 
încheierea lucrărilor celei de 
a patra conferințe ministeriale 
a organizației

• JAPONIA
împotriva transformării 
sdiî’jlui Asiei ți 
(/VS.P_A_C.) intr-un 
militar 
declarat

SECURI- 
mențtne- 
Incă șase 
a O.N.U. 
că trata-

• CONSILIUL DE 
TATE a hotă rit marți 
rea pe o perioadă de 
luni a forței de pace 
din Cipru, in speranța
tivele desfășurate cu privire la 
o reglementare politică vor per* 
mite retragerea sau o reducere 
substanțială a efectivelor aces
teia, după data de 15 decembrie.

diversității din Bogota, a 
parlamentare de anchetă, 
număr extrem de redus 

*• și ci ele sint „a ră- 
wca’-î XX ia Columbia".
i pentru autoritățile colum- 

mai pronunțat! din 
țtnerea unei structuri 
i «erauițurnire, alături 
rsuri și laboratoarelor, 

akleL principala cauză a 
ni. Relating punctele de 
■ eruxar. cotidianul LA 

ia favoarea autonomiei 
ruină poliției in incinta 

e<iec este recenta 
te Intru- 
totodalL 
tocbeiacc 

eirura * ața cura 
UA. M rănitul

Declarația 
premierului 

canadian
AL

Tru- 
răs- 

punzind imar interpelări in 
Camera Camuaelar. bolărirea 
țării sale de a normaliza rela
țiile diplomatice ca Republica 
Populară ChitezA. El a precizat 
că majori vai ea
sprijină această 
temuta care »-e 
realitățile vieții 
actuale.

După rom s-a 
guvernul canadian a hotărit să 
recunoască guvernul Republicii 
Populare Chineze ca unic re
prezentant al poporului chinez, 
propunind in acest scop iniție
rea unor contacte diplomatice 
între ambasadorii celor 
țări la Stockholm.

Precizările

lui Pompidou
campanieiTa cadrai 

eieefurale în vederea celui 
de-al dedea scrutin al ale
gerilor prezidențiale din 
Franța, care va avea loc 
duminică. Georges Pompi
dou a făcut marți seara o 
declarație la posturile de 
televiziune, Tn care a făcut 
precizări asupra politicii 
externe pe car» intențio
nează să o urmeze dacă 
va fi ales președinte.

Pronnnțîndu-se pentru îmbu
nătățirea relațiilor Est-Vest, el a 
subliniat necesitatea unei apro
pieri și dezvoltări a cooperării 
dintre Franța și U.R.S.S. „Este 
în interesul Franței, a declarat 
Georges Pompidou, să evite ca 
politica de blocuri să ducă la 
un conflict între Est și Vest, con
flict care ar fi fatal dacă vom 
continua să trăim într-o atmos-

doul

feră a războiului rece". Georgea 
Pompidou a salutat, totodată, fap
tul că între S.UA. și Franța a 
intervenit o îmbunătățire a rela
țiilor și și-a exprimat hotărîrea 
de a acționa în această direcție. 
El și-a precizat, de asemenea, 
poziția față de N.A.T.O. : „Fran
ța trebuie să rămînă în Alianța 
atlantică, dar nu intră în discu
ție o reintegrare a ei în meca
nismele militare ale N.A.T.O.". 
Evocînd problema candidaturii 
Marii Britanii la Piața comună, 
Georges Pompidou a preconizat 
două posibilități : intrarea Marii 
Britanii în acest organism după 
ce „va fi acceptat pur și simplu 
statutul său", sau aderarea la 
Piața comună împreună cu cinci 
iau șase alte țări, în care caz 
„ansamblul problemei va trebui 
reconsiderat și ceva nou va tre
bui construit".

tot mai important în diferitele 
domenii ale vieții. Crește simțul 
sau de răspundere pentru solu
ționarea diferitelor probleme ale 
contemporaneității. Lupta tinere
tului împotriva blocului agresiv 
N.A.T.O., împotriva 
din Vietnam, pentru 
rușinoaselor regimuri 
Grecia, Portugalia,

războiului 
lichidarea 

fasciste din 
„ Spania —

lată direcțiile principale ale lup
tei tineretului european. Este 
caracteristic faptul că în lupta 
pentru o Europă pașnică 
noi și noi detașamente ale tine
retului. Tineri și tinere din di
ferite țări, cu diferite situații 
sociale, se unesc sub lozinca co
mună a luptei pentru securitatea 
europeană. In această primă
vara au avut și au loc acțiuni de 
masă ale tineretului și studen
ților pentru securitatea europea
na în Italia, Franța, Belgia, 
Olanda și în alte țări vest euro
pene. In țara noastră. în orașul- 
erou Volgograd, la 10 aprilie, a 
avut, de asemenea, loc un mi
ting la care au participat multe 
mii de tineri, care s-a pronunțat 
pentru securitatea europeană, 
împotriva blocuRl agresiv 
N.A.TOs împotriva revanșismu- 
tau. tab țarismul u și neofascisnu-

LUIS GARCIA

intră

membru al Secretariatului C.C. 
al Tineretului Comunist din Spania

Un obiectiv de larg interes
1.—2. Este o realitate a zile

lor noastre faptul că în Europa 
exista state cu diferite forme de 
regim politic. Dezvoltarea coope
rării între toate aceste state tre
buie să ducă la lărgirea și îmbo
gățirea colaborării și bunelor re
lații dintre stata, dar aceasta ie 
poate realiza numai intr-un climat 
de pace, de înlăturare a focarelor 
de încordare și tensiune care mai 
există în Europa. Pentru aceasta, 
în primal rind trebuie desfiin
țate blocurile militare și bazele 
militare străine- Noi sintem îm
potriva pactului agresiv N.A-T.O. 
și considerăm că, o dată ca des
ființarea acestuia, trebuie să-și 
înceteze activitatea și Tratatul 
de la Varșovia. In ceea ce pri
vește rolul și contribuția tinere
tului la realizarea unui climat de 
destindere și securitate, cred că 
tocmai aici, in aceasta lupta îm
potriva blocurilor militare și a 
bazelor militare străine, trebuie 
■ă se manifeste.

Spania nu este membră a 
N.A.T.O. Totuși, la noi sini

10—12 baze americane sprijinite 
direct de către N.A.T.O., baze 
care din punct de vedere stra- 
tegic-militar au o mare impor
tanță. Noi, tinerii comuniști spa
nioli, considerăm ca o luptă 
pentru securitatea europeană 
campania pe care o ducem per
manent și cu fermitate pentru 
desființarea tuturor bazelor ame
ricane de pe teritoriul nostru. 
Este o lupta grea, dai credem 
ca atunci cînd vom reuși să 
acoatem afară din țara noastră 
aceste haze, vom contribui la 
■ănătoșirea climatului politic 
Europa și în lume.

3. In legătura cu
fonda" de la București, organi
zată de Uniunea Tineretului 
Comunist Român, sintem cu to
tul de acord cu aceasta și o 
iprijinim cu încredere. Credem 
că va fi foarte utilă prin carac
terul ei deschis, larg și obiecti
vele ce și le propune. Reunirea 
în jurul unei „mese rotunde" a 
majorității organizațiilor de tine
ret reprezentative din Europa,

„masa

în-
în

ro-

organizații ca diferite opinii po
litice, religioase și filozofice, dar 
preocupate fiecare în parte de 
viitorul continentului in care 
trăim, interesează deopotrivă pe 
toți tinerii și se bucură de ade
ziunea tuturor forțelor politico 
ale generației tinere.

Avînd acest obiectiv de larg 
interes — dezbaterea problemei 
rolului și contribuției tineretului 
în asigurarea 
pene — noi, 
spanioli, vom participa cu bucu
rie la „masa rotundă" și vom 
milita pentru deplinul ei succes.

securității euro- 
tincrii comuniști

Interviuri 
realizate de

N. Cristoloveanu
și Al. Pintea

H

Primii participant! la 
„masa rotundă"

(Urmare din pag. 1)

Michel de Grave : Cred 
eficiența contactelor între __ 
ganizațiile de tineret de diferi
te tendințe, în posibilitatea ca 
ele să găsească 
mune ale unei 
aceea ne aflăm, 
rești...

Daniel-Louis 
retul poate aduce o certă con
tribuție la ameliorarea climatu
lui european. Mai ales deoarece 
generația tânără este eliberată 
de prejudecăți, receptivă la 
Ideile generoase...

Interlocutorul — 
leg de breaslă, în 
de redactor-șef al 
nare a Tineretului ________ ,
tin ne vorbește despre participa
rea organizației sale Ia o serie 
de acțiuni desfășurate în co
mun cu alte mișcări de tineret 
din Belgia cum ar fi marșurile 

contra bombelor atomice, manf-

în 
or-

elementele co- 
c o operări și de 
aici, la Bucu-

Seiler : Tine-

de fapt, co
ca litatea sa 
revistei lu- 
social-creș-

festațîile pentru pace în Vi
etnam, demonstrațiile împotri
va blocurilor militare.

Solicităm opiniile despre 
„masa rotundă" inițiată de 
U.T.C.

Daniel-Louis Sciler : Este o 
inițiativă prețioasă. Reuniunea 
se anunță a fi o confruntare 
originală, un veritabil 
de păreri, ’ ’ ‘
conferință 
problemele 
tocolar, la 
organizare 
batere profundă...

Michel de Grave : Doreso să 
adaug că ne bucură faptul că 
această dezbatere se desfășoa
ră în România, țară care în 
Belgia se bucură de multă sim
patie...

II rugăm pe John Hunt să ne 
vorbească despre posibilitatea 
dialogului între organizațiile 
de tineret de diferite orientări. 
Tînărul brîtar.io afirmă : „Cred 
că un asemenea dialog este nu

schimb 
deschis. Nu va fi o 

academică, în care 
se vor discuta pro- 
suprafață. Modul de 

favorizează o dez-

numai posibil, ol șl necesar. 
Pentru a realiza apropierea, 
este necesar să cunoști și sfi 
înțelegi credințele politice ale 
celorlalte mișcări de tineret, 
obiectivele ce și Ie propun. 
Fără cunoaștere reciprocă, dia
logul nu este realizabil. In 
acest spirit am venit la reuniu
nea de la București. Trebuie 
să acționăm pentru ca în Eu
ropa să se întroneze 
feră tîe destindere și 
țelegere".

Despre inițiativa
John Hunt ne spune : „Este 
--a:___- .. ____ j__ _

o atmos- 
bună fn-

U.T.C?,
_____ i o

acțiune utilă, un pas deosebit 
de important pe calea apropie
rii tineretului din Europa. Mul
țumesc C.C. al U.T.C. pentru 
Invitația ce ne-a fost adresată. 
Participăm cu dorința de a 
contribui la atingerea obiecti
velor propuse. închei, mărturi
sind că sînt îneîntat de a mă 
afla în România, despre care 
am aflat multe lucruri bune și 
pe care doresc să o cunosc".
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