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...în același amfiteatru, din 
nou împreună, studenții și das
călii lor ; în atmosfera de mun
că intensă a zilelor sesiunii de 
examene — un moment deose
bit, Solemn, cu profunde rezo
nanți în viața fiecăruia dintre 
acești slujitori ai științei și teh
nicii românești. Alături, întru
niți într-un amplu colocviu al 
resnonsabilității, comuniștii In
stitutului pe petrol, gaze și geo
logie din Capitală au dezbătut, 
în adunarea organizației de 
partid, Tezele și proiectul de 
Directive pentru Congresul al 
IX-Iea, afirmîndu-și încă o dată 
adeziunea deplină la vastul 
program de dezvoltare econo
mică și culturală a țării pe care 
îl relevă cu limpezime aceste 
documente. Studenții, cadrele 
didactice, personalul tehnic și 
administrativ al institutului, 
prin întreaga lor activitate, se 
integrează cu hotărîre eferves
cenței creatoare, muncii avînta- 
te cu care întregul popor în- 
tîmpină marile evenimente săr
bătorești ale acestui an : Con
gresul al X-lea și a XXV-a ani
versare a eliberării patriei.

S-au evidențiat cu pregnanță 
în cuvîntul participanților la a- 
ceastâ dezbatere, cu. numeroase 
referiri și propuneri 
de maximă 
importantele 
curg pentru 
rior — și în 
[Institutul de ,____ , „ . „
logie — în legătură cu preve
derile documentelor pregăti
toare ale Congresului al X-lea,

privind formarea viitorilor spe
cialiști, pregătirea cadrelor de 
cercetători și dezvoltarea unei 
vaste activități de cercetare în 
strînsă legătură cu cerințele 
producției.

în prezent, cadrul creat de 
Legea învățâmîntului, de Sta-

tutui cadrelor didactice asigură 
condițiile necesare pentru per
fecționarea continuă a proce
sului de invățămint, prin îm-

ION TRONAC

(Continuare tn pag. a Il-a)

IN ANUL

Concentrarea și specializa
rea producției - factor pri
mordial in dezvoltarea IA S

Ing. TRIȚA FĂNIȚĂ
Secretar general în

Corespunzător condițiilor cre
ate, potențialul economic de care 
dispune, dezvoltării și moderni
zării în continuare a bazei teh- 
nico-materiale a întregii noastre 
agriculturi, proiectul Directivelor
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concrete 
utilitate practică, 
răspunderi ce de- 

învățămîntul supe- 
mod expres pentru 
petrol, gaze și geo- ȚEVI , 7

VARĂ DE AUR LA
PORȚILE DE FIER <vi)

Dîn cabina unei macarale 
turn, de pe șosea, sau și mai 
de sus, pe unul din multele 
viaducte ale căii ferate, fron
turile de lucru ale șantierului 
de la Porțile de Pier se văd, 
noaptea, cu o claritate ireală.

gul peisaj. In porțiunile de pe
numbră, lumini de atenționa
re, colorate divers, punctează 
cadrul cu tușe dinamizante, 
aplicate parcă cu tirful pen
sulei celei mai subțiri. Apara
tele de sudura, distribuite
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Pe toți cei 25 de kilometri ai 
acestei porțiuni de mal dună
rean, o hartă luminiscentă 
dezvăluie cu claritate la scara 
1/1 toate „formele de relief', 
toate „cotele*  impresionantei 
construcții. Sute de baterii de 
reflectoare îmhăiază în alb de 
stadion cinematografic între-

într-o savantă dezordine, fac 
să apară și să disppră frag
mente de panoruri metalice 
colorate violet și staturi de 
oameni în atitudini esențiali- 
zate. Pe alocuri, fulgere scurte, 
capete de scmtei roșii — și știi 
că acolo se spintecă plăci de 
oțel. Sînt apoi farurile cami-

oanelor și culantelor
de mare tind acute ca
niște spade î^-r-o »?rvoașă că
utare a luT.f \ advene. tind di
fuze ca o ninsoare caldă. Vin 
cu citeze diferite, din toate di
recțiile, spre f jJte direcțiile i 
se urmujesc in coloane 
compacte — miriapozi cu 
picioare de foc — o pornesc 
tn grupuri mici sau se răzle
țesc unul cite umil spre direc
ții aiit de neprevăzute incit ai 
impresia că acum, acum se 
vor izbi de zidurile construc
ției sau vor plonja în val, a- 
colo unde luminile de pe drăgi 
ca niște rubine montate în 
smoala apei evocă momente 
din legendele cu ieniceri în
drăgostiți ale insulei Ada- 
Kaleh... Insula se arată și ea 
în zare, ghicită după tremu
rai galben al luminițelor, cu 
care tși numără, dramatic, ul-

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a 11-a)

de la Moscova

de la Consfătuirea internațională a

întoarcerea delegației

partidelor comuniste și muncitorești

pe

București, 18 iunie. Mii de locuitori ai Capitalei au venit întîmpinarea conducătorilor 
iubiți manifestindu-și adeziunea deplină la politica partidului.

teni aflați pe aeroportul Bă
noasa scandează minute în șiri 
„P.C.R. — Ceaușescu1*.

Ovațiile și uralele 
aeroport sînt reluate 
și mii de oameni ai

Departamentul l.A.S.

pentru cel de-al X-lea Congres 
stabilește ca în anii 1971—1975 
producția globală agricolă să 
crească cu 28-?—31 la sută față de 
media anilor 1966—1970. La 
această substanțială sporire o 
contribuție însemnată o va aduce 
sectorul de stat, producția glo
bală a l.A.S. urmînd să crească 
în aceeași perioadă cu 40—45 la 
sută. Domeniile de acționare 
pentru atingerea acestor cote su
perioare sînt multiple. Printre al
tele, subliniind necesitatea conți- 
nuării politicii de dezvoltare sus
ținuta a activității întreprinderi
lor agricole de stat, astfel Incit 
acestea să devină unități model, 
directivele menționează intensi- . 
fi careu procesului de profilare a O 
fermelor și întreprinderilor pe 
baza concentrării și specializării 
producției. Aceasta pentru că a- W 
gricultura nu putea rămîne în 
afara fenomenelor și tendințelor 
proprii stadiului actual de dez- W 
voltare a tehnicii moderne, sta
diu care — prin concentrare $i 
specializare — reprezintă o eta- " 
pă calitativ nouă în dezvoltarea 
unităților agricole de stat, carac- a 
terizată prin adînci transformări " 
in tehnologia producției, organi
zarea unităților și activitatea £ 
economică.

Miercuri dimineața s-a îna
poiat în Capitală delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., care a partici
pat la Consfătuirea internațio
nală a partidelor comuniste și 
muncitorești de la Moscova.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
secretar al C.C al P.C.R., Ște
fan Voicu, membru al C$C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

Cu același avion s-a înapo
iat tovarășa Elena Ceaușescu, 
care, împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a făcut o 
vizită în R. S. S. Estonă și 
R. S. S. Letonă.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil BodnaTaș, Chivu 
Stoica, Virgil Trofin, Ilie Ver-

deț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache. Constantin Dră- 
gan, Janos Fazekaș, Manea 
Mănescu, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Dumi
tru Coliu, Emil Drăgănescu, 
Mihai Gere, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Vasile Pan- 
tilineț, de vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Con
siliului de Miniștri, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești.

Au fost de față I. S. Ilin, 
ministru consilier, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Uniu
nii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

Pe aeroport se afla un mare 
număr de locuitori ai Capita
lei. La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți membri ai delegației 
au fost salutați cu aplauze 
puternice și urale îndelun
gate.

Exprimîndu-și adeziunea 
deplină la politica internă și 
externă a partidului nostru, 
cei peste zece mii de bucureș-

de
de mii 
muncii 

care au ieșit de-a lungul bule
vardelor, în Piața Scinteii, Ia 
Arcul de Triumf, în Piața Vic
toriei pentru a întîmpina și 
saluta pe conducătorii de. par
tid și de stat.

Primirea entuziastă, făcută 
de populația Capitalei delega
ției Partidului Comunist Rfl*.  
măn, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a transformat îtr- 
tr-o nouă și impresionantă 
manifestare a atașamentului 
întregului nostru popor față 
de Partidul Comunist Român. 
Această manifestare a sirfibor 
lizat deplina aprobare de că
tre oamenii muncii dată acti
vității delegației P.C.R., con
tribuției sale active la efortu
rile pentru întărirea unității 
și coeziunii partidelor comu
niste și muncitorești, pentru 
intensificarea luptei antiimpe- 
rialiste a popoarelor din în
treaga lume, pentru pace și 
socialism.

(Continuare în pag. a ll-a) £

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
ION EHEOREHE MAURER

Delegația Adunării Naționale 
a Republicii Tunisiene

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorgbe Maurer, a 
primit miercuri delegația Adună
rii Naționale a Republicii Tuni
siene, condusă de dr. Sadok Mo- 
kadem, președintele Adunării 
Naționale, care se află în vizită 
în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordiala, au 
participat Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale, Ilia 
Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, și depu-

tații Traian lonașcu, președintele 
Comisiei juridice, și Stanoiu Sto- “ 
ian. membru al Comisiei pentru 
politică externă, secretar general 
al Ligii de prietenie cu popoarele " 
din Asia și Africa.

Parlamentarii tunisieni au fost A 
însoțiți de Mahmoud Maamouri, 
ambasadorul Tunisiei la Bucu
rești. ț

După întrevedere, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a oferit un de- 0 
jun în onoarea parlamentarilor tu- 
nisieni. _

Delegația Frontului 
Neo Lao Haksat din Laos

Miercuri după-amiază, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R-, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, a primit delega
ția Frontului Neo Lao Haksat 
din Laos, condusă de Tian Souk 
Vang Sak, membru al C.C. al 
N.L H., care la invitația C.C- al 
P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

Au participat tovarășii Mihai A 
Gere, membru supleant al Co- 
mitetului Executiv, secretar al 
C.C- al P.C.R., Ghizela Vass, A 
membru ai C.C. al P.C.R., și 
Eugen Jebeleanu, 
te al Consiliului
Frontului Unității

Convorbirea a 
atmosferă 
prietenie.

vicepreședin- 
Național aî 
Socialiste.
decurs într-o 

cordială, de caldă

(Agerpres).

Vn moment emoționant: pionierii, simbol al viitorului pe care-l clădim. în patria noastră, l-au în- 
con jurat cu flori pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.

PLECAREA DE LA MOSCOVA
La plecarea din Moscova 

delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care 
a participat la lucrările Con
sfătuirii internaționale a par
tidelor comuniste și muncito
rești, a fost condusă la aero
portul Vnukovo de tovarășii 
L. I. Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., N. V. Pod- 
gornîi, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietu- 
Iui Suprem al U.R.S.S., K.T. 
Mazurov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., 

" K. F. Katușev, secretar al C.C 
al P.C.US., K.V. Rusakov, 

• membru al Comisiei Centrale

de Revizie a P.C.U.S., G.I, Ste- 
pakov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Teodor
Marinescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
în U.R.S.S., și membri ai am
basadei.

★ ★

De la bordul avionului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, a adresat tovarășului L. I. BREJNEV, secretar 
general " ~ 
Uniunii

al Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Sovietice, următoarea telegramă :

teritoriul Uniunii 
de la 

avionului, cele mai

Folosim acest prilej pentru 
ne exprima încă o dată con-

Părăsind
Sovietice, vă adresăm, 
bordul 
calde mulțumiri pentru ospi
talitatea acordată delegației 
Partidului Comunist Român 
la Consfătuirea partidelor co
muniste și muncitorești.

a
vingerea că relațiile de colabo
rare și prietenie frățească din
tre partiâele și țările noastre 
se vor dezvolta în continuare, 
în interesul cauzei generale a 
socialismului și comunismului
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Concentrarea și
REUNIUNEA INTERNAȚIONALĂ

I. T. I. DE LA BUCUREȘTI
Marți seara, Teatrul din 

Ostrava (R. S. Cehoslovacă) 
ne-a făcut cunoștință cu meta
fora scenică a tînărului dra
maturg Milan Calabek Slujba 
de Crăciun, „legendă despre 
lumea iubirii, cruzimii și mor- 
ții“, cum a definit-o critica 
cehă. Construită pe coordona
tele unui mister folcloric, 
transpunînd într-o poetică 
modernă trăsăturile străvechi 
ale teatrului popular, operind 
o permanentă și voită confuzie 
între lealitate și ficținne, Intre 
planul teatral propriu-zifl și 
cel 11 „teatrului în teatru*",  
piesa a dobîndit. în viziunea 
tînărului regizor Pavel Hradil. 
înfățișarea unei balade sceni
ce, de o mare simplitate și 
sinceritate, care soliciți la 
maximum participarea afecti
vă a spectatorului.

Miercuri, In cea de a treia 
zi a lucrărilor sale, Reuniune» 
Institutului Internațional de 
Teatru cu tema Deawltorea 
profesională a tînărului regi
zor a intrat în „miezul pro
blemei-, după ce capitolul 
său introductiv fusese dedicat 
pregătirii ti ni ni lui regizor fn 
timpul anilor de studia. Un 
amplu și documentat referat 
al criticului Valentin Silvestru 
despre Contribuția ftnrrci ge
nerații de regizări la drwol- 
tarea teatrului contemporan a 
înfățișat oaspeților tabloul «»- 
tetic al mișcării noastre teatre
le, în care tinerii regizori (tn- 
tr-o accepție ampli a terme

nului, cuprmzînd pe creatorii 
afirmați în ultimii 15 ani) au 
un aport hotărftor. în aceeași 
ordine de idei, regizorul Oleg 
Efremov (U.R.S.S.) a vorbit 
despre experiența muncii re
gizorale li Teatrul ..Sovremen- 
nik“ din Moscova ji în teatrul 
sovietic, în general. Actorii 
teatrului moscovit au oferit, 
în continuare, o demonrtreție 
convingătoare a principiilor 
expuse de regizorul lor. Frag
mentele dm Baiul abcdoenți- 
k» de Victor Razor, prezenta
te de ei, s-au distins printr-o 
mare autenticitate a trăirilor, 
prin precizie caracterologici, 
prin acuitatea nuanțelor psiho
logice ți comportamentale.

In conul după-amierfL 
parti expanțu la reuniune au 
avut prilejul să opteze pentru 
uneai din spectacolele regizori
lor Valeria .Mouescu. Dinu 
Canvucu. George Rafael, An
drei Șwrhau, Aurel Manea, O- 
Mmpia V. Arțhir țj Gco Bere
chet. prezentate pe scenele 
Capitalei da Teatrul Tineretu
lui dte Piatra Neamț, de Tea
tral .Matei MiDo" din Timi
șoara și de mai multe teatre 
lmnna|ta>e. Asupra unori din 
aceste spectacole (Cinci schi
țe, Fm» Ralhei^ pe acope- 
rișef nd, Vețteral M anole, 
luna, .Vneptee fatcntiMftmtor. 
SriawMlty cronica teatrală a 
naiului nostra s-a pronunțat 
la data premierei Asupra ce*  
Malta wore reveni.

R. C.

ÎN COLECȚIA. „S AVÂNȚI 
DE PRETUTINDENI"

• GRIGORE • WERNER
ANTIPA HEISENBERG

Werner
Antipa Heisenberg

Elaborați cu prilejul cente
narului nașterii șt a comemo
rării pe plan național șl Inter
național a savantului român 
Grlgora Antipa, biografia lui 
Gh. Bird șl M. Bicescu, apă
ruți tn Editura științifici — 
colecția „Savinți de pretutin
deni". evoci fisura împlinitoa
re a acestuia, activitatea știin
țifici șl organizatorici a În
temeietorului școlii românești 
d« hidrobiologle și Ihtlologle, a 
aceluia ce a fost ctitorul 
Muasu'al de isterie naturali 
din București, care-l poarti 
numele. Conținlnd numeroaie 
fante interesante, scrise de co
laboratorii șl discipolii savan
tului, numeroase documente 
Inedite. fotografii, scrisori și 
amintiri, extrase din scrisorile 
savantului. cartea de fiți

constituie o lecturi interesanta 
șl Instructivi.

★
In aceeași colecție H. Cuny, 

consacră volumul său vieții și 
activității științifice a fizicia
nului de renume mondial Wer
ner Heisenberg, creatorul me
canicii cuantice, savantul care, 
laureat al premiului Nobel 
încă din anul 1932, la numai ^3 
de ani făcea parte alături de 
Einstein șl Enrico Fermi din 
pleiada de aur a fizicienilor 
lumii. In prezent, renumitul 
fizician este profesor de fizică 
șl conduce Institutul de fizică 
„Max Planck" din Republica 
Federală a Germaniei.

AL. IANCU

CÎND TUNA Șl FULGERĂ OMAGIU LUI BĂLCESCU

specializarea producției

In ziua de 17 iunie, In comu
na Afumați, Județul Dolj, M de 
persoane care se aflau la mun
ca cfmpulul adăpostite din cau
za ploii aub un foițor tacite 
— au fost electrocutata de des
cărcările electrica din atmos
feră. Șase persoana au încetat 
din viață ; restul transportate 
de urgență la spital ae află aub 
îngrijire medicală. Aaeanataca 
cazuri a-au mai pa trec ut gt ta 
comuna Bariu șfl Arjca țoala — 
din aceiași județ. Tragicele ta- 
t Imp! Ari ne îndeamnă ai re
amintim cite va măsuri da pre
vedere pe timp de ploaie, mă
suri cunoscute dar pe care le 
ultim uneori. Se știe ci majo
ritate*  ploilor da vară, care în
cep brusc slnt însoțite de pu
ternice descărcări electrice. Z 
recomandabil ca atunci clnd 
observăm norii negri, afîșlați

La sflrsitul acestei luni Casa- 
muzeu „îricolae Bă Ices cu" va 
fi gazda finalei „Concursului 
ti festivalului de poezie patrio
tici Nlealae Bălcescu", omagiu 
adus marelui revoluționar ro
mân de la nașterea cirul a ae 
împlinesc IM de ani. Este prima 
manifestare de acest gen or

ganizați de Comitetul de cul
tură șl artă -1 județului Vllcea. 
Casa creației populare va acor
da cu acest prilej premiul pen
tru cel mal valoros poet ori
ginal. Iar Comitetul județean 
U.T.C. pentru cel mal tînăr 
recitator.

prof. C. MARlNOIU

(Urmare din pag. I)

De altfel noua structură orga
nizatorică, în care ferma repre
zintă unitatea de producție de 
bază precum și principiile pe 
care se întemeiază astăzi activi
tatea fermelor și întreprinderilor 
agricole de stat, creează condiții 
din cele mai favorabile pentru a 
duce mai departe această acțiune. 
Superioritatea și avantajele con
centrării producției și specializa
rea unităților a fost demonstrată 
an de an. Rezultatele obținute 
în anul 1968 la diferite culturi 
de către o serie de unități spe
cializate, comparate cu rezulta
tele medii pe ansamblul sectoru
lui agricol de stat, pun în evi
dență diferențe în favoarea uni
tăților specializate, care variază 
între 24 și 70 la sută. La grfu, de 
pildă, producțiile medii, obținute 
de I.A.S. Amzacea, Ivănești, Dra- 
galina au fost cu 30 pînă la 50 
la sută mai mari, în același timp 
inregistrîndu-se și o reducere a 
prețului de cost de pînă la 27 la 
iută.

în producția zootehnică, unde 
procesul de concentrare și spe
cializare se materializează prin 
înființarea unor complexe și 
combinate dotate cu tehnica cea 
mai avansată, rezultatele sînt de 
asemenea concludente : la carne 
de porc sporul mediu 2ilnic ob
ținut în combinate și complexe 
față de rezultatele medii pe 
total I.A.S. este cu 7 la sută 
mai mare concomitent cu o 
reducere a prețului de cost 
de 13 la sută; sporul la 
came de pasăre, mai mare cu 
13 la sută, este și el însoțit de o 
diminuare a prețului de cost cu 
16 la suta ; la fel, la producția de 
lapte, compararea rezultatelor 
unei unități specializate, ca de 
pildă, cele realizate de I.A.S. Va- 
riaș, cu cele de ansamblu, reflec
tă un plus de producție medie 
de 26 la sută, iar la prețul de 
cost o reducere de 24 la sută-

Desigur, ar fi greșit si credem 
că rezultatele obținute în unită
țile specializate au ajuns sau mă
car se află în vecinătatea nivele
lor care reprezintă o limită. 
Dimpotrivă, și în unitățile specia
lizate, sau mai corect spus, cu 
deosebire în unitățile speciali
zate, există încă man resurse in
terne ce se cer deplin valo
rificate, în primul rfnd prin adîn- 
cirea specializării, prin perfec
ționarea organizării producției și 
însușirea a tot ce e nou și via
bil în tehnica mondială.

După cum se știe, concentra
rea producției și specializarea 
unităților reprezintă un proces ce 
ce desfășoară în timp, condițio
nat de o mulțime de factori, un 
proces complex care se cere în
făptuit cu competență, din 
„mers“, în așa fel îneît corecti
vele ce se aduc profilelor unită
ților și măsurilor menite să con
tureze sau să adîncească specia
lizarea să nu stînjenească cu ni
mic activitatea „cotidiană" de
dicată realizării planurilor a- 
nuale, ci dimpotrivă să re
prezinte un sprijin efectiv. în 
funcție de factorii care îl con
diționează, procesul de concen
trare și specializare s-a desfășu
rat într-un ritm diferențiat du- 
cînd inerent și la stadii diferen
țiate în ramuri și sectoare de 
producție. Astfel, în prezent, 
circa 36 la sută din totalul fer
melor sînt profilate pe culturi de 
cîmp, 21 la sută au profil horti- 
viticol (la rîndul lor grupate în 
ferme viticole, pomicole și legu
micole), 13 la sută sînt profilate 
pentru taurine-lapte sau taurine- 
came, 7 la sută pentru creșterea 
și îngrășarea porcilor, 3 la sută — 
avicole, iar circa 20 la sută din 
ferme au încă un caracter mixt, 
Pentru acestea din urmă, pentru 
fermele încă mixte, au fost sta
bilite de pe acum, în majoritatea 
cazurilor, jaloanele orientării lor 
viitoare către un anumit profil de 
producție, potrivit cu condițiile 
proprii și cerințele economiei 
naționale.

AMPLE

L M.

EXCURSIE ORIGINALĂ
Elevii anului II electricieni de la Grupul școlar de eonttrucțH 

din Tg. Mureș și-au programat ti organizez*  în vacanți o 
excursie originală. Itinerarul, foarte bogat, va £1 parcurs eu bi
cicletele în etape ale căror popasuri coincid cu iomlclllul celor 
24 de colegi partidpanți. Cu o precizare : întrucît numărul mem
brilor din pluton crește cu cîte unui la fiecare popas cea mai 
lungă distanță va fl străbătută de șeful cercului de turism din 
comuna Band, județul Mureș, care inaugurează excursia, Iar Da
niel Incze din orașul Vlăhița, județul Harghita, va parcurge nu
mai ultima etapă, pini la școală. In schimb iul Daniel 11 revine 
„fericirea- de a primi cei mal mulțl oaspeți... Sosirea la Tg. Mu
reș în prima zi din noul an școlar, clnd se vor relata, tntr-un 
schimb de experiență turistică cele mai multe Impresii de călă
torie.

c. pogaceanu

• NOAPTEA GENERALILOR 1
Patria — 9 ; 12 ; 15 ; II ; 31 ; Bucu
rești — a,M ; 11,30 ; 14.30 ; 17,42
20,45.
• STRĂIN TN CASA i Republica
— 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 18.30 ; 11,45; 31, 
Festival — 1,45 ; 11.15 ; 15,30 i 11 ;
18.30 j 21, Favorit — 1.45 ț 11,45 !
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• LA DOLCE VITA I Luceafărul
— 8,30 ; 13 ; 16,45 ; 20.
a NEÎMBLÎNZITA angelica . 
Feroviar — 8.45 ; 11 ; 13.15 15.31 ;
17.45 ; 20. Excelsior — 0,45 ; 12 ;
14,15 ; 10,30 ; 18,45 ; 21 ; Melodia
— 8 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, Modern - 8,30 ; 11,45 ; 14 :
10.30 ; 18,45 ; 21, Flamura — 1,30 ;
10,30 ; 12.30 ; 14,30 ; 10,30 1 18,30 ;
20.30.
• IN UMBRA COLTULUI I Victo
ria — fl ; 11,15 1 13.30 î lfl ; 18,15 1
20,30.
8 ANUL TRECUT LA MARIEN- 

ad : central — I ; 11 j 13 ; 17 i
18 ; 21.
• ÎNCOTRO, OMULE 1 (ambele 
serii) ! Lumina — 18,45 . RECOM
PENSA 9—16,15 în continuare.
• A TRAI PENTRU A TRAI 1 
Doina — 12 ; 15 ; 18 ; 20,43
• ECLIPSA ! Union — 15 ; 17,45 I 
20.30.
• COSTUMUL DE CEREMONIE 
ROMANESC, LEGENDA CIOCÎR- 
LIEI, MUZEUL ZAMBACCIAN, 
NICOLAE KIRCULESCU, SCOAR
ȚE POPULARE, SUITĂ BĂNĂ
ȚEANĂ : Timpuri Noi — B—21 in 
continuare.
• PRINȚUL NEGRU i Grlvlța — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,13 ; 20,30, 
Floreasca — I ; 11,15 ; 13,30 i 16 ; 
18,15 ; 20,30, Aurora — 8,30 ; 12 ; 15 ; 
17,30 ; 20, Tomla — 9—15,43 în con
tinuare ; 18,15.
• ASASINATUL 8-A COMIS

EXPEDIȚIE

„Pt urmele haiducilor" PERSPECTIVE
MMtfreBM te aer— pentru a 

■tei ti da te f reala gererete 
taeil fWiM — exaausa Bal
ta De—L Fraknra
ia araaatret exped-Ua paocde 
na—el _Pu urm ele haiducilor'. 
Prtoetpal-’. animator ai acestei 
acțimii — profesoare Marta 
Gcrodca. MMMateaata detasa- 
msntuJsd etiasel a V-a. condu- 
dtoar— cercului de folclor 
dtn scoală. Expediția cuprindă 
mal multe etapa : cunoașterea 
haldveticr, crearea uzuri mu-

ATENȚIE 
COPII!

Chiar șl fără abloidane. cei 
mai tineri „milițieni" al oralu
lui Clmpulung-Mufce! pot fl 
recunoicuțl, In calitatea lor 
fundamentală, de elevi. Ei 
aparțin claselor V—VIII ale 
școlilor generale »i participă 
la acțiunea de inițiere In al- 
nela circulației, organizată de 
Miliția orașului, supraveghind 
șl dlrljlnd circulația In zonele 
ca le-au fost repartizata.

I. D.

aac al satului. întocmirea u- 
nul altam eu zică ton. ghici
tori. pinvertM gl etenm na- 
țtoaale, întocmirea monogra
fiei satului, organizare® unor 
drumeții la pădurea din apro
piere, care a făcut parte pe 
timpuri din codrul Vlialel etc.

Copiii au căutat pe acel lo
cuitori cars ar putea aă con
tribuie la cunoașterea trecu
tului satului, la colecționarea 
unor obiecte folosite de stră
moși pentru a lucra pimlntul 
șl procura hrana (dure, vlr- 
telnițe, rlșnlle, scurteld) cos
tume naționale etc.

In urma acțiunilor inițiata 
(întUniri cu bătrînl ai satului, 
drumeții, șezători etc.), pio
nierii au ajuna la concluzia că 
satul lor a foit Înființat de 
mocanii veni ți dinspre Sibiu șl 
haiduci venlțl dinspre Turnu 
Severin. Acțiunea a avut un 
caracter de cercetare. Pa ba
za auraelor folosite elevii au 
întocmit o monografie a sa
tului, care prezintă trecutul șl 
prezentul locului unde trăiesc 
și învață. Faptul că pionierii 
au început să cerceteze trecu
tul satului pentru a pune ba
zele unul muzeu (primele o- 
blecte au și fost orînduite In 
școală) a antrenat și pe mulțl 
dintre locuitori care-i ajută 
pe copil să realizeze ceea ce 
șl-au propus.

prof. NICOLAE BOBE

TOMIPUIL DV. LîBE^
LUNI: înfrățirea — 11,11 ] 17,45 i 
>0.
• LOVITURĂ PUTERNICĂ I Bu
tea ti — lă.M : it-
• VIȚELUL DE AUR (am bel a te
rii) î Dacia — »—2S.13 în conti
nuare.
• TARZAN. OMUL JUNGLEI i 
Rucegl - I : 11.11 ; 1XM : 11; 11,15, 
Volga — I.M—lfl tn continuare î 
18.15 ; M.3fl. Ciulești - 15.M ; lfl ; 
M.M, Miorița — I.M i 11,45 j 14 t 
lfl,15 ; H M ; X,45.
« RISCURILE MESERIEI i Uni
rea — 18,3fl.
• FALSTAFF ! Unirea — ÎL
• PENTRU ÎNCĂ PUTINI DO
LARI : Lira — 19.M i I&, Flacăra

• CĂLUGĂRITA 01 COMISA
RUL Flacăra — 18.
• PIPELE i Drumul Sării — lfl 1
17.30 ; M.
• VERA CBU7. i Ferentari —
15.30 ; 19.M.
• LA EST DE EDEN i CotrocenJ
- 13.30 : II ; 20.15.
• VREMURI MINUNATE LA 
SPESSART : Pacea — 15,45 | 11 ; 
20,15.
• AM DOUA MAME 01 DO) 
TATI i Arta — 1,15— 17.M în conti
nuare ; 18,45.
• PE URMELE ȘOIMULUI | Vii
torul — 15,10 ; 20.30.
• NUMAI O SINGURA VIAȚA i 
Viitorul - 18.
« ALEXANDRU CEL FERICIT 1 
Gloria — fl : 11,15 | 13.30 ; 18 ; 11,15 ;
20.30.
• COMEniANȚTI l Moșilor — 
15,30 ; 19.
• RfO BRAVO s Popular — lfl ; 19.
• TATĂ DE FAMILIE i Munci —
- 16 : 18.
• FIDELITATE s Munca - 90.
• BECKET i Cosmos — 15,38 i
18.30.
• NU VOR Fl DIVORȚURI i VI- 
tan — 15.30 : ia.
• MARELE ȘARPE 1 Rahovi —
15.30.
e PIPELE s Rahova — 18.

o ADIO. GRINGO ! Progrmul — 
15.N.
• APELE PRIMĂVERII | Pro
gresul — II.
• CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN ! Crlngașl - 1S.M lfl.10.

GRĂDTN1-CINEMATOGRAF 
B NEÎMBLÎNZITA ANGELICA 1 
Arenele Libertății — M.1&. Stadio
nul Dinam o — 21, M.
• LA DOLCE VITA i Doina — 
M.M.
• ’ LOVITURA PUTERNICĂ] Bu- 
zești — MJ5.
• TARZAN, OMUL JUNGLEI | 
Bucegl — ZI.M.
a RISCURILE MESERIEI i Unirea 
— M.13.
e PENTRU ÎNCĂ PUȚINI DO
LARI : Lira - 20,11.
« ALEXANDRU CEL FERICIT î 
Expoziția — 26,15.
« STRĂIN ÎN CASĂ i Festival — 
20,15.
• PRINȚUL NEGRU i Aurora — 
20.38, Tomis — 20,30.
« COMEDIANȚTI 1 Moflllor — 20,30.
• PE PLAJELE LUMn J Arta — 
20,1*.

• ADIO, GRINGO i Progresul- 
parc — 28, U.

dina Boema) : FEMEI, FEMEI, FE
MEI — ora 20,00 ; Ansamblul Pe- 
rinița (Sala Teatrului „C. I. No- 
ttara-) : PERINIȚA MEA — ora 
19,00.

JOI, 19 IUNIE 1M9

• MARELE 0ARPE | R ah O TI — 
20.90.

JOI II IUNIE ÎMI

Opera Bomănă, FAUST — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (Sala Comedia) : BECKET 
— ora 20,00 ; Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra- (B-dul Magheru) : 
VICTIMELE DATORIEI — ora 
20,00 ; (Sala Studio) : TANDREȚE 
ȘI ABJECȚIE — ora 20,00 ; Tea
trul Mic ! „IERTAREA — ora 
20.00 ; Teatrul „C. Tănase" (Gră

PROGRAMUL I

• lo.fli Limba germană. Lecția 
62 (reluare) g 10,31 Pentru elevi : 
Consultații Ia fizică (cls. a Xll-a) 
g 11,81 Ce-ațl dori să revedeți ? 
Filmul artistic : „Balul de slmbă- 
tă seara" • 17,30 Buletin de știri
• 17,35 Ecranul cu păpuși : „Căsu
ța cea mai bună“ de T. Eftera 
(III) • 17,58 Limba rusă. Lecția
01 • 18,15 Studioul pionierilor : 
„Slavă eroilor patriei 1“ « 18,45 O 
Interpretă îndrăgită a cînteculul 
dobrogean : Ștefanla Stere • 19,00 
Masa rotundă a televiziunii : Rea
litate șl noțiune în reportaj. Parti
cipă : Sânziana Pop, George Radu 
Chirovici, Mihal Stoian • 19,30 
Telejurnalul de seară ; Buletin 
meteorologic • 20,00 Seară de tea
tru TV. „Major Barbara" de Ber
nard Shaw • 21,50 „Mlădlțe". In
terpretează tineri etntăreți șl In
strumentiști. Transmisiune de Ia 
Sofia • 22,15 Transfocator. Un o- 
raș pentru două milioane • 22,35 
Avanpremfera • 22,5(1 Tezaur : 
Versuri închinate patriei șl parti
dului.

PROGRAMUL II

• 19,30 Telejurnalul de seară
• 20,00 Concert simfonic • 20,45 
Tele-enclclopedla (reluare) • 21,45 
Film serial : „Anchetele comisaru
lui Maigret" (reluare)j
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bunitlțirra CRoțtantulHi flcefl- 
tuia, moderaînrea »i adapta
rea permaneRtl la cerințele do
meniul vi jxevtrw care sint pre
gătiți vii toni ingineri și subin- 
gioeri. S-a subliniat cu insis
tență că prin perfecționarea 
fila nurilor și programelor de 
nvățămlnt va trebui ai ae asi

gure, o dată eu pătrunderea ce
lor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, și o mal strînsâ le- 
Sare a cunoștințelor predate 

e cerințele practice ale econo
miei și științei noastre i totoda
tă, viitorii specialiști trebuie 
educați permanent în spiritul 
concepției științifice, materia- 
Ust-dialectice despre lume, al 
idealurilor de viață comuniste, 
devotați partidului și patriei 
noastre socialiste. în «piritul 
unor asemenea cerințe, aduna
rea a exprimat notărlrea de a 
milita, în colectivele catedrelor 
de specialitate șl la consiliile 
profesorale, pentru moderniza
rea programelor de curs, a pre
legerilor, dezvoltindu-se ele
mentele care contribuie ia for
marea gîndirii creatoare a stu
dentului, înlăturind paralelis
mele și elementele deacriptivii- 
te. O direcție importantă de ac
țiune va rămîne, de asemenea, 
sprijinirea conducerilor de in
stitut și facultăți la elaborarea 
Integrală a planului de tipărire 
și multiplicare a cursurilor, 
toți titularii de discipline fiind 
mobilizați să-și redacteze curau] 
la termenul stabilit, astfel în
eît pină in anul universitar 
1971—1972 să fie asigurată aco
perirea tuturor disciplinelor cu 
manualele necesare studenților.

în vederea creșterii eficacită
ții activității didactice, se va 
urmări cu insistență îmbunătă
țirea conținutului și metodicii 
seminariilor, lucrărilor de la
borator, proiectelor de an și 
practicii in producție. Realiza
rea acestei cerințe, au relevat 
lucrările adunării, este posibila 
prin exercitarea nemijlocită de 
către titularii de disciplină a 
unor asemenea activități, ca și 
prin efectuarea unei judicioase 
activități de control, îndrumare 
și schimb de experiență între 
reprezentanții conducerii Insti
tutului, facultăților, șefii de ca
tedră.

Analizînd cerințele ce de
curg din documentele de partid 
pentru cercetarea științifică, 
adunarea comuniștilor din In
stitutul de petrol, gaze și geo
logie a hotărît că prin tematica 
temelor de doctorat, a proiecte
lor de diplomă se va urmări 
abordarea și rezolvarea de că
tre cadre didactice și studenți 
a unor probleme de mare în
semnătate pentru economia 
țării, a celor subliniate ca atare 
în proiectul Directivelor Con
gresului al X-lea — identifica
rea unor rezerve industriale 
sporite de țiței, gaze, minereuri 
feroase și neferoase și alte, 
substanțe minerale utile ; per
fecționarea metodelor de ex
ploatare în scopul creșterii ran
damentului sondelor, a coefici
entului de recuperare, și a ex
ploatării rezervelor de Ia mari 
adinei mi ; valorificarea optimă 
a petrolului și gazelor și asigu
rarea cu prioritate a sortimen
telor utilizate ca materii prime 
în industria chimică. Vor fl

«prijinlte in mod direct cate
drele la elaborarea planurilor 
de cercetare pentru anul 1970 și 
anii următori în consensul dezi
deratelor amintite, un loc în
demnat avîndu-I, ca pondere a 
preocupărilor, organizarea unei 
eficiente cercetări în cercurile 
studențești. Răspunzînd cu 
promptitudine chemării la în*  
trecere lansate anul trecut de 
institutele de cercetare și pro
iectare din sectorul 7, colecti
vul Institutului de petrol, gaza 
și geologie s-a angajat cu 14 
teme de cercetare, o parte din 
acestea fiind realizate îna
inte de termen. Adunarea 
comuniștilor a reafirmat botă- 
rirea de a realiza integral și In 
cele mai bune condiții toate te
mele cuprinse in plan sau in 
contractele încheiate — în va
loare de 2 468 477 lei — contri
buind astfel la sporirea poten
țialului științific necesar dez
voltării economiei naționale.

★
Astfel, lntr-o largă afirmare 

a opiniilor, a dorinței de a mi
lita neobosit pentru înfăptuirea 
politicii partidului, studenți și 
profesori, cei care, acum și în 
viitor,o dată cu întregul popor 
prin munca lor pricepută, entu
ziastă dau viață măsurilor de 
edificare a unei Românii tot 
mai proapere șl-au formulat 
obiectivele detaliate ale activi
tății lor. „Cu deplini satisfacție 
am luat cunoștință — se spune 
In textul scrisorii adresate Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Romln, tovarășului 
secretar general NICOLAE 
CEAUSESCU — de vastul pro
gram de dezvoltare Și perfec
ționare multilaterală a activi
tății in toate domeniile, in eco
nomie, știință, cultură, invățl- 
mint care va conduce la înflo
rirea patriei, la ridicarea nive
lului de viață materială și spi
rituală a poporului. Ne expri
măm adeziunea totală față de 
politica externă a partidului și 
statului nostru, ale cărei prip- 
cipîî au fost subliniate de Te
zele C.C- al P.C.R., în cuvînta- 
rea cu ample rezonanțe rostită 
de dumneavoastră. tovarășe 
Nicolăe Ceaușescu, la Consfă
tuirea internațională a parti
delor comuniste și muncitorești 
da la Moscova, politici bazată 
pe respectarea consecventă a 
marxism-leninism ului, animată 
permanent de spiritul solidari
tății internaționaliste, a! înda
toririlor față de popor.

Conștient de sarcinile ce re
vin invățămlntuîui și științei in 
perioada următoare, ne anga
jăm să mtincim cu abnegația 
și toată capacitatea noastră de 
muncă pentru a contribui astfel 
la măreața operă de desăvîrșire 
a socialismului In țara noastră, 
operă condusă cu înțelepciune 
de P.C.R.. Perfecționarea și mo
dernizarea procesului de învă» 
țămînt, educarea tineretului 
in spiritul înaltelor idealuri ale 
societății comuniste, activita
tea de cercetare științifică care 
să răspundă cerințelor econo
miei naționale vor constitui 
obiective principale în munca 
noastră. Nu vom precupeți efor
turile pentru traducerea >n 
viață a politicii partidului, de
plin încrezători in justețea, 
clarviziunea, înalta responsabi
litate față de destinele și aspi
rațiile poporului romfin, proprii 
Întregii activități a Partidului 
Comunist Român".

Se cnvine menționat că, tn 
prezent, pe baza experienței 
acumulate, ne orientăm spre 
âdîncirea specializării unităților, 
calea care oferă cele mal largi 
posibilități de a da un caracter 
industrial producției agricole — 
chiar și în sectoarele producției 
vegetala •—■ de a folosi tehnica 
cea mai avansată și de a obține 
randamente fluperioare. în fer
mele pentru culturile de cîmp, 
de pildă, tendința este de a 
practica sistemul — o cultură de 
bază și 1—2 culturi complemen
tare, în unitățile din zona do 
cîmpie, griul fiind cultura de 
bază, care deține 60—65 la sută 
din suprafețe, iar floarea loarelui 
sau mazărea, de regulă, culturi 
complementare. în unitățile limi
trofe Dunării și în deosebi pe 
vastele suprafețe redate agricul
turii în Lunca Dunării, cultura 
de bază o reprezintă porumbul, 
care găsește întrunite aici con
diții naturale din cele mai favo
rabile.

Practica ne dovedește în ace
lași timp că prin concentrarea 
exagerată a unei culturi se 
ajunge la practicarea monocultu- 
rii, aceasta influențînd negativ 
producția și rezultatele economi- 
co-financiare. De aceea în aten
ția Departamentului I.A.S. a și 
stat analizarea multilaterală a re-' 
zultatelor obținute la principalele 
culturi de către fermele și între
prinderile agricole de stat aflate 
în diferite stadii de concentrare 
a culturilor și specializarea pro
ducției care să permită tragerea 
de concluzii corecte în ce privește 
stabilirea ponderii pe care tre
buie s-o dețină griul, porumbul 
sau floarea soarelui în fiecare 
unitate- Practica și calculele eco
nomice au arătat că optimul 
concentrării și specializării în 
producția culturilor de cîmp este 
posibil de atins cînd cultura 
principală ocupă circa 40—60 la 
sută din totalul suprafetii ara
bile.

Îmbinînd și punînd în valoare 
rezultatele cercetărilor științifice 
în agricultură, cele mai noi reali
zări tehnologice pe plan mon
dial și propria experiență acumu
lată în două decenii de existență, 
întreprinderile agricole de stat, 
paralel cu participarea crescîndă 
la formarea fondului central de 
produse agricole au toate posibi
litățile ca, așa cum subliniază 
prevederile directivelor Congre
sului al X-lea, prin unît&ți spe
cializate să produci semințe, ma
terial siditor și animale de mare 
valoare biologici pentru nevoile 
întregii agriculturi.

O etapă superioară în procesul 
de concentrare și specializare a 
producției o constitute și în vii
torul cincinal crearea de noi uni
tăți de tip industrial, cu precă
dere în sectorul zootehnic, dar 
nu exclusiv în aceasta. înfăptui
rea cu succes a uneia din sarci
nile majore trasate de cel de al 
IX-lea Congres al P.C-R., prin 
care se stabilea că, cantități tot 
mai mari de carne, lapte și ouă, 
să fie obținute în unitățile agri
cole de stat de tip industrial con
stituie o experiență deja cîș- 
tigată. în anul 1968, din tota
lul producției realizate de către 
sectorul de stat la came de porc, 
32 la sută s-a obținut în unități

de tip Industrial, la came de pa
săre 50 la sută, iar la ouă 88 la 
sută.

Specializarea unităților nu ex
clude însă dezvoltarea multilate
rală a producției agricole, aceste 
două procese îmbinîndu-se și 
condiționîndu-se reciproc. în sta
diul actual, dezvoltarea multila
terală se înfăptuiește la nivelul 
întreprinderilor agricole de stat, 
în sensul că fiecare fermă este 
profilată și se specializează co
respunzător condiților concrete, 
oeea ce în multe cazuri ne poate 
oferi Imaginea unei întreprinderi 
cu o multitudine de profile. 
Aceeași situație este reîntîlnită și 
pe planul trustului zonal. Astfel 
se realizează o îmbinare rațio
nală a specializării cu dezvol
tarea multilaterală. în perspecti
vă, se are în vedere ca — la fel 
ca în cazul combinatelor zoo
tehnice de tip industrial, — reu
nirea fermelor în întreprinderi a- 
gricole de stat să nu se facă pe 
criteriul teritorial, cum se pro
cedează în prezent, ci pe crite
riul profilului de producție, ceea 
ce va avea drept urmare reali
zarea unor întreprinderi specia
lizate, integrate. De aici, voi 
decurge multiple avantaje în or
ganizarea producției, cît și în 
activitatea sectoarelor care de
servesc fermele.

O problemă de permanentă ac
tualitate în procesul de concen
trare și specializare a produc
ției este organizarea și dezvol
tarea cooperării între fermele de 
diferite profile ale aceleiași în
treprinderi sau între fermele din 
întreprinderi învecinate, în spe
cial în privința folosirii raționa
le a tractoarelor și mașinilor a- 
gricole și a valorificării produ
selor secundare de la unele cul
turi de cîmp și a prelucrării lor 
industriale*

Tn sfîrșit, as vrea să mai a- 
mintesc că, datorită procesului 
de concentrare și specializare, se 
evidențiază tot mai pregnant 
transformarea muncii agricole 
înti^o varietate a muncii indus
triale atît în sectorul vegetal cît 
și în cel zootehnic, fapt care 
implică o continuă modernizare 
a tehnicii producției agricole, 
creînd necesitatea ridicării con
tinue a nivelului de specializare 
și de cunoștințe generale al ca
drelor din ferme și I.A.S. Folo
sind prilejul de a dezbate aceas
tă temă în coloanele ziarului 
care prin excelentă se adresează 
tinerilor, țin să subliniez că răs
plata materială și morală pentru 
cei atrași de munca din agricul
tura de stat, este astfel în per
manență într-o relație directă 
nu numai cu volumul de mun
că ci și cu nivelul de calificare. 
Fermele și întreprinderile agri
cole de stat au nevoie de tot mai 
mul ți tineri cu o temeinică pre
gătire profesională, tehnică ți 
economică, oameni capabili să 
stăplnească și să conducă pro
cesele complexe de producție, 
să organizeze munca la nivelul 
dotației și tehnologiilor noi, pen
tru ca alături de cadrele mai 
vîrstnice din agricultura de atat 
să asigure transpunerea în viață 
a sarcinilor de mare răspundere 
pe care partidul le-a trasat agri
culturii-

wd
(Urmare din pag. I)

rimele 200.000 de clipe. Mai 
la dreapta, pe dealul de peste 
linia ferată, o lumină rece, vi
neție, dezvăluie zidurile roșii, 
tatuate cu schela ale noii Or- 
țoce, iar In partea opusd. In 
jos. pe firul apei, se bănuie lu
minile dulci ale taberei zidi
torilor de cetăți vechi, din cea
laltă insulă, cea trezită la via
ță :

...Poți ghici unde se dau 
marile bătălii ale acestei etape 
după intensitatea luminilor: 
le Ecluză, pieptul roșu al por
ții de oțel bate, de atita lu
mină, in argintiu; barajul de- 
cenor, cinat ziua, pare acum 
o cetate de car ți fosfor; sta- 
bilopozii in stivă cit munții, se 
antă ca mțte sculptiiri monu
mentale intr-o feerică deschi
dere de expoziție...

Dar cel mai tulburător este 
faptul că de aici, de sus, toate 
zgomotele acestui tablou de 
geneză modernă se contopesc 
intr-o melodie ca de vată — 
cum ai vedea un fdm cu so
norul stins — fi de aici sen
zația că ar fi deajuns să vor
bești fie fi în șoaptă ca să pori 
fi au2it de fiecare din sutele 
ți sutele de personaje ale aces
tui gigantic balet industrial, 
personaje ale căror chipuri ai 
iluzia că le poți distinge,.. Ar 
fi deajuns un pas, ți se pare, 
și l-ai putea însoți pe ingine
rul Mihail Ștefan, de la Cen
trala 1 în rondul său de șef de 
punct, sau pe lăcătușul Ion 
Nica în drumul profesional de 
la o macara la alta. Un sin
gur pas și te-ai putea urca 
ain mers, pe scara „BelazuluC 
de 27 de tone tn cabina In 
care fluieră frumos, întreaga 
noapte, șoferul Mircea Lăză- 
rescu... Ar fi deajuns să în
tinzi brațul, ți se pare, și ai 
putea să bați prietenește pe 
umăr pe Constantă» Ghiban 
sau pe Cheorghe Albot, băie
ții din cabinele macaralelor, ca 
să le aduci aminte de o vorbă

DE AUR
de duh pe care fi-au Spus-O 
ieri seară... Datorită jocului 
de lumini (noțiunea trebuind 
să fie înțeleasă aici în sensul 
cel mai deplin al acestei com
ponente moderne a ariei spec
tacolului), ai iluzia că poți a- 
junge pe bordul navelor 
dintr-un singur pas ți că ai 
putea doar întinde brațul sd 
montezi un bec de pe șantier 
în locul unei stele — sau in
vers... Un spectacol uriaș, de 
mare bogăție a sensurilor și de 
superbă ținută artistică, a că
rei valoare majoră constă în 
aceea că îl ridică pe specta
tor h dimensiunile „demon
strației scenice".

Un spectacol toi mai intens 
luminat ți tot mai frenetic in
terpretai de la o seară la alta, 
ca un semn al marilor efor
turi pe care le depun, în aces
te zile, oamenii Porților de 
Fier, in vederea îr.iîmpinării 
marilor sărbători din august, 
cu fapte productive de cinste.

... Se pregătește darea în fo
losință a unei Ecluze ți inun
darea dirijată a centralei. 
Evenimentele a căro- împlini
re va prilejui în aceste locuri 
o mare sărbătoare, de la care 
nu vor lipsi, așa cum ne-ati 
obișnuit marii constructori, în 
asemenea împrejurări, cinte- 
cal, poezia și dansul...

Da*  o sărbătoare de la care 
nu ar trebui să absenteze, cre
dem, participarea artiștilor 

I profesioniști. De pildă, a ti
nerilor regizori, adunați în a- 
ceste zile. într-un colocviu 
profesional. Un recital de po
eme, noaptea, pe fundalul 
„Constelației Porților de Fier*,  
poate constitui, sîntem siguri, 
prilejul unei performanțe ar
tistice desfășurată în cadrul 
contemporaneității celei mai 
esențiale.

Cu gtndul la un asemenea 
spectacol, s-au însemnai ca 
niște sugestii, cele cuprinse fn 
această ultimă „scrisoare*  pe 
care o trimitem de la Porțile 
de Vier, cititorilor.
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AL PARTIDULUI

Hotărifi să intîmpine Congresul al X-lea al partidului cu succese in toate domeniile, 

tinerii intensifică acțiunile de muncă voluntar-patriotică

NOI ȘANTIERE ALE TINERETULUI AU FOST INAUGURATE 
ÎN CURSUL ACESTEI SĂPTĂMÎNI ÎN TOATE JUDEȚELE ȚĂRII

Cele trei fotografa Ii înfățișează. In ordine, pe : Ștefan Manet, 
Liliana Puiescti. Dan Sti-gă Trei dintre cei 000 de elevi ai licee
lor din Capitali (AChai Viteaza, Iulia Hașdeu. liceele nr. 57, 32 
15 etc.) care se află focă din primele zile de raranță, pe șantierul 
național de muncă patriotică de La Pantelimon II șî Străulești 
Dialogul dintre reporter și _ colectiv-. eu poate cuprinde astfel 
deal crimpe;e din impresiile tinerilor sau proiecte de viitor 
aflate La intlmplare. Dar ți așa, entuziasmul clipei prezente 
transpare cu maximum de expresă du te.

..Slntem cu toții Împreună, colegi și prieteni, ne spuneau cfți- 
va elevi care Lsi consultau cu Încredere dar și cu oarecare nes:- 
gurar.ță uneltele, sir. tem împreună rtiar mai mult timp dec it 
in orele de clasa. Asia ne place. Pe de altă parte am ajuns Ia 
concluzia că proiectele de racar.țâ. chibzuite încă din timpul 
anului, nu vor fi abandonate De pe șantier vom pleca cu toții 
intr-o excursie. Putem spune că programul nostru de vacanță 
s-a îmbogățit cu o temă ncuă. o săp<*mină  de muncă pe acess 
șantier și muncii i-am acordat ne: ir.iticîaîea. La toamnă vom 
reveni să vedem cum au coeti-uai colegii noștri lucrul începui 
acum de noi". „Observ, mn întreb atunci, că obiectivul la care 
lucrați este obișnuit, chiar te nai. Astupați un șanț. Nu vi se pare 
neinteresant „Poate, dar ci rd ee-aci urcat azi dimineață 
înainte de deschiderea taberei, ses pe un buldozer și am privii 
peste valea PanteL_ooului_ ce uriîă e I Cind spargem bolovani] 
aceștia sau astupăm gropile ne gin dim mereu rum vor arăta, 
peste c iți va ani locurile pe care lucrăm acum". O elevă își cer
cetează dezamăgită palmele. _Mi se pare că ați făcut bășici la 
mfini". „ba, cam ustură mfiniie. este pentru prima dată cind

folosesc o sapă. Noi locuim la bloc“... Intervine, consolator, pro
tector, un coleg : „Și eu, care fac antrenamente Ja haltere, tot 
am făcut bătături în palmă. Am o cazma noduroasă, ori nu prea 
știu eu cum s-o țin In mină, îți trebuie „tehnică" și pentru asta. 
Dar mai este și o chestiune de obișnuință...". Este ceva nou pen
tru noi, această activitate în cîmp, în soare, cu sape, lopeți și 
tlrnăcoape, printre mașini de mari dimensiuni.

Detașamentul de muncă patriotică din acest șantier, trebuie 
menționat, este alcătuit în mare parte din elevii claselor a IX-a 
și a X-a ; poate, pe drept cuvînt, unii mărturisesc că țin pentru 
prima oară o sapă în mină și nu sînt prea dibaci s-o mînuiască. 
La virsta lor romantică, la 16 ani, cu toții ar fi dorit să spargă 
munți In pumni, — și iată că nu li se pare deloc neobișnuit să 
astupe șanțuri, să încarce basculantele cu bolovani, să suporte 
praful și zgomotul din șantier. „Odată și odată, (n. n. peste trei 
ani) o să vedeți ce va fi în locul mlaștinii și al rîpclor de aici". 
Intr-adevăr ce va fi aici peste cîțiva ani ? Un exemplar al pro
iectului afișat în baraca inginerului șef ne poate răspunde de pe 
acum : un lac cu apă curată, adînc de 6 metri, de 70 de ori mai 
mare decit Teiul, pe oglinda căruia va fi instalată o pidtă olim
pică de canotaj de 3 km. lungime, în care, de pe maluri își vor 
reflecta umbrele*  zvelte, vile, cabane turistice, clădirile bazelor 
sportive. Peste 15 000 de elevi și studenți din Capitală vor con
tribui, prin munca lor, la recondiționarea... geografică a acestor 
locuri. Valoarea lucrărilor executate prin muncă patriotică va 
Fi de 30 milioane lei.

I. M.

Vibrația patetica a vechilor cîntece de brigadier a reîntîlnim, 
din nou, astăzi. Generațiile tinere i-au păstrat întreaga prospe
țime, iar conștiințele lor comuniste se exprimă astăzi în răs
punsul care îl dau prin fapte, prin acțiune, la această mereu 
mobilizatoare chemare pentru îmbogățirea patriei cu noi fru
museți. Credincioși legămîntului pe care l-au făcui în toamna 
trecută, cind au făgăduit solemn »n fața tovarășului Nîcolce 
Ceausescu la întâlnirea omagială care aniversa 20 de 
ani de la crearea primelor detașamente ale muncii volunlar- 
potrioiice, să adauge necontenit noi fapte de eroism tradiției 
născute pe șantierele al căror simbol sini Bumfaeșli-Livezeni, tine
rii își împlinesc astăzi cuvîntul dat. Acum, cind alături de între
gul popor ufeciștii, toți tinerii țarii s-ou angajat să întâmpine a» 
rezultate de prestigiu cel de-al X-lea Congres al partidului, cea 
de a 25-a aniversare o eliberării, contribuția iar la încheierea 
unor bilanțuri ample se face simțită în loale domeniile muncii 
socialiste, în fabrici și uzine, pe ogoare, pe marile șantiere de 
corfctrucții ca și în aceasta activitate de muncă vokmtar-pcitrio- 
fied.

Angajamentelor inițiale pe care tinerii și le-eu luat la în
ceputul acestui an, li s-au adăugat pe parcurs noi elemente, 
izvorîte din analiza realislă a posibilităților existente, oglin
dind pe deplin măsura forței li entuziasmului lor creator. 
Pagina pe care o publicăm astăzi, surprinde cîteva momente 
din cuprinsul evenimentului petrecut în ultimele zile : înca
drarea unui nou eșalon în rindurile brigadierilor muncii pa
triotice, cel mai tânăr, format din elevii liceelor și ai școlilor 
profesionale care, încheind de curînd cursurile, au hoiărif ca, 
în cinstea celui de-al X-lea Congres să adauge pe șantierele 
țârii noi dovezi ale recunoștinței și dragostei lor față de patrie 
și partid.

ORE Șl ZILE
n

DEDICATE PATRIEI

CHIPUL NOSTRU
ÎN VREME

Prima zi de vacanță a con
stituit pentru elevii din Sibiu șl 
prima zi de muncă pe șantierele 
tineretului care s-au deschis în 
mai multe puncte ale orașului. 
Una dintre multiplele imagini 
de lucru am surprins-o în noul 
și modernul cartier „Țiglari0 
unde 90 de elevi ai școlilor pro
fesionale C.E.R. și de Construc
ții vor lucra timp de două săp
tămîni la blocurile de locuințe. 
Viitorii zidari vor înălța prin 
muncă patriotică blocul. B 4, 
unul dintre primele edificii ale 
viitorului cvartal care peste un 
an va număra aproape 600 de 
apartamente. Organizați pe 
echipe, conduse de cîte un mai
stru constructor, tinerii și-au 
luat în primire obiectivul de 
lucru deciși să poată spune cu 
mîndrie, peste ani : „Acest bloc 

fost făcut de noi în vara anu
lui 1969“. Ei construiesc acum 

un modern complex de locuințe, 
dar și cea mai frumoasă amin
tire, „colectivă", vizibilă, dura
bilă, d’e neșters. Sînt o clasă de 
zidari (anul I A) avîndu-1 în 
frunte pe Ion Nedelcu, secre
tarul grupei U.T.C.

— Activitatea noastră pe 
șantier, ne declară _ Ion Nedel
cu, ne acomodează și cu practica 
în producție pe care o vom face 
anul viitor. Aici, cu un ceas 
mai devreme, vom deprinde

meseria de zidar pînă în cele 
mai mici amănunte.

Altă secvență, la fel de dina
mică, la fel de entuziastă și ti
nerească : de la școala nr. 15. 
100 de elevi au venit să ajute la 
construirea unui edificiu școlar 
— liceul nr. 3. Este un lucru 
foarte plăcut, să știi că îți con
struiești propria școală, clasa, 
laboratorul, locul de la fereas
tră unde vei învăța. Cei pre- 
zenți pe șantier și cei care vor 
urma sînt hotăriți ca la Începu
tul anului școlar, elevii liceului 
nr. 3 să învețe în noile clase 
ale căror temelii le pun acum.

Cu aceeași ambiție și-au în
ceput prima lor zi de muncă și 
cei 45 de elevi ai liceului nr. 2 
prezenți la acțiunea de moder
nizare a aeroportului din loca
litate.

Cei peste 300 de elevi ai licee
lor din Sibiu care au , * 
orașul în postura de construc
tori, sînt hotăriți să 
performanța colegilor

împînzit

Satisfacția muncii t

reediteze 
r „ de la
Grupul școlar tehnic-profesio- 
nal și Școala profesională de 
construcții : din aprilie și pînâ 
acum, aceștia au înălțat în par
cul tineretului un impunător 
teatru de vară cu o capacitate 
de 1 100 locuri, dotat cu ecran 
panoramic care va găzdui seară 
de seară, spectacole, filme, 
concerte etc. Construcția, a cărei 
valoare se ridică la 700 000 lei a 
fost realizată în întregime de 
către elevi prin muncă patrio- . 
tică, prestindu-se 
zent peste 42 000 
du-i la întrecere 
de pe șantierele 
înființate, * 
zenți aici 
finisajele 
oare. La
ei, teatrul va găzdui primul 
spectacol, dat de Ansamblul ti
neretului din oraș.

pînă în pre- 
ore. Chemîn- 
pe colegii lor 
naționale nou 
de tineri pre- 
zi efectuează 

exteri-

cei 100
zi de 
interioare și
15 iulie, s-au angajat

bAlgrAdeanu

noțiune care în 
își croiește drum 

tinerilor, tre-

Șantierul, 
aceste zile 
larg în inimile 
zindu-Ie dorința de a fi prezenți, 
de a-și înscrie numele alături 
de cei vîrstnici, pe frontispiciul 
marilor construcții socialiste. 
Asemenea tineri inimoși, har
nici, entuziaști își vor desfășura 
activitatea, începînd de luni pe 
șantierul tineretului „Vînători— 
Poiana Teiului".

Pe parcursul a patru serii 
vor lucra în cele două loturi — 
Vînători și Poiana Teiului — 
peste 400 de tineri elevi și stu
denți, aflați în vacanță. Ei vor 
contribui la asfaltarea și mo
dernizarea acestei principale ar
tere turistice. Primul grup de

i

Ion Bănică, absol- 
bcailui ți el briga- 
experiența șantieru-

■
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G — clasa 
rezultate

j

I

Panglica de asfalt se on
dulează pe sub dealurile 
subcarpatic*  străbătând de
presiunile Ru cărui ui și Po
dul Dîmboviței, urdnd la 
cota finală din Pasul Bran, 
deschizi nd o poartă spre 
Transilvania. Pe acest drum 

^vor fi circulat Intre Transil
vania și Țara Românească, 
negustorii brașoveni. Calea 
avea să capete importanța 
cuvenită, impusă de dezvol
tarea celor două centre eco
nomice și turistice și a re
lațiilor dintre ele : Brașovul 
și CimpulunguL Motiv pen
tru care acest obiectiv a in
trat In procesul firesc de 
modernizare. La ora actuală 
se lucrează susținut pe por
țiunile neasfaltate acolo unde 
condițiile de teren creează 
dificultăți.

Marea bătălie s-a dat la 
Podul Dîmboviței, acolo uode 
versanțiî au fost tăiațî ia 
serpeatiae. Aici, in acest 
punct, aa venit să dea a mină 
de ajutor elevii de ia BeeuJ 
„Din im Golescn- din Cim
poi ung MusceL La începutul 
anului școlar de la elevii 
acestui liceu Dornea fn județ, 
către toți colegii kr. che
marea la tn trecere. Era re
zultatul acelei atmosfere de 
entuziasm creat de succesul 
doblndiî anul trecut ae bri-

gaoa «Argeș I" deținătoarea 
foralui II pe țară In întrece
rea patrie**gft  a șantierelor 
tineretului, cccdusă de bri
gadierul de acum 21 ae ani, 
profesorul Ion Solomon. Sub 
conducerea aceluiași neobosit 
organizator, elevii de la „Di
ni cu Goleșcu" au hotărît să 
formeze noua brigadă „Ar
geș II", sărbătorind în acest 
fel trei mari evenimente :

Congresul al X-lea al P CIL, 
un sfert de veac de U elibe
rare și a 75-a aniversare a 
înființării liceului lor. Au 
venit la Podul Dîmboviței 
primiți cu dragoste de lo
calnici. Pionierii școlii gene
rale le-au oferit flori și le-au 
urat surcea Apoi s-au împăr
țit pe echipe. I-am recunos
cut tn rindurile lor, pe mul ți 
dintre brigadierii de anul

trecut de pe șantierul auto
străzii București -Pitești De 
la ei au aflat colegii Quite 
lucruri despre șantier. Așa 
®e face că din clasa lui 
Gheorghe Stoica (XII B) au 
venit In acest an 29 de bri
gadieri. Iar din clasa a 
Xll-a C. clasa „veteranilor", 
Petre Chirițescu și Vasile 
Voican.

— „Am vrut să fim din nou 
împreună. Anul trecut ne-am 
Înțeles foarte bine. Iar în 
tovarășul profesor Ion Solo
mon, avem încredere". Cei 
□oi au adăugat : „Ne-a părut 
rău că n-am fost anul tre
cut".

De la 
vent al 
dier. cu . ,
hii de la Pitești, am aflat de 
botărirea absolvenților 
sei a Xll-a ~ 
cele mai bune 
învățătură, pe școală : după 
examenul de admitere La 
facultăți vor vem pe șantier 
și vor lacra efin noa cu co
mandantul și dirigintele lor.
9 gladul tutui or cocnpo> 

neaților brigăzii tresare la 
un țel coeum : repetarea 
■accesului de aaul trecut.

PRIMELE SUCCESE
Cu un an înainte, Valea Bfr- 

gaelar era străbătută doar de o 
sosea pietruită. La trecerea 
fiecărei mașini nori de praf se 
ridicau In aer. Livezile. Rusul 
Rîrgăului Jnaewii Mijlocemi. 
Tiha si Mureșenii Birgăuiui. 
sate, uncie o singură așezare, 
înșirate pe kilometri întregi, 
trăiau mereu sub amenințarea 
norilor de praf. In urma Inves
tirii de importante fon chiri. o 
centură de beton. începând de 
la Dej. traversează atene lo
calități. Și iată vechea sosea de 
pe Valea Blrgăului. pină In ini
ma munților, e modernizată dar 
această importauîă lucrare nu e 
încă încheiată. In prezent lu
crările de betonare au depășit 
ultima localitate din județul 
Bistrița Năsăud. In acest punct 
unde se lucrează intens, a avut 
loc marți, un moment emoțio
nant Zeci de tineri elevi ai li
ceului din Prundul Birgăuluî au 
răspuns chemării organizației 
județene și orășenești U.T.C. de 
a-si aduce contribolia la grăbi
rea ritmului lucrărilor. Ca si 
alte dă ți. răspunsul unanim al 
tinerilor a fost „Prezent I", ros-

100 de levi ai școlii profesionale 
auto Piatra Neamț a început 
asaltuL Ei vor preda ștafeta co
legilor lor mai mari, studenților. 
Dar pînă atunci țin neaparat să 
dovedească practic — la trasa
rea și curățirea șoselei, la bătă
toritul pămintului și ciuruitul 
nisipului — entuziasmul și dă
ruirea caracteristică vîrstei lor. 
Toți, de pe acum simt dorința 
de a reține cit mai mult drape
lul fruntaș, toți se străduiesc să 
se încadreze în ritmul acestei 
întreceri. Care echipă va lua de 
cele mai multe ori drapelul ? Să 
vedem. întrecerea, de abia a 
început

fit ca cacrția brigacfierilcr ce 
înnn 21 de ani. Momentul inau
gurării acest» nou șantier al 
tinere tul ui bistrițean consemna 
de fapt încheierea lucrărilor oe 
alte șautiere. Amintim șantierul 
de împăduriri. In această ori- 
mirară, tinerii '“«Jetului an îm
pădurit diferii trasee cu o cu- 
ramă verde de brad de peste 
3£3 tan. In total 131 hectare de 
noi păduri care se adaugă fon
dului forestier al județului.

După emoționanta fesuri ta te 
a inaugurării. lucrul * ji în
ceput. Organizarea fiind făcută 
cu o zi înainte, fiecare briia- 
dier si-a ocupat locul stabil:*.  
Lopețile. tirnăeoapele. roabele 
au intrat In acțiune. Tentația 
de a crede că sfirsitul de an 
scalar si vacanta cu toate sur
prizele ei vor reduce pofta de 
muncă a fost rapid spulberată, 
împreună cu unul dintre profe
sorii lor. Anton T ana se, devenit 
de asemenea brigadier, dezbră
cat pînă la briu sl greu de de
osebit de ceilalți „colegi" — 
elevi din clasele IX—XI. con
curează cu muncitorii șantieru
lui. Maistrul Marin Vlădulescu 
e mulțumit: Primele ore de 
muncă au coincis cu primii me
tri liniari de sosea finisată, cu 
primele șanțuri săpate, cu zeci 
de metri cubi de pămijit trans
portat Și dacă ne gîndim că 
Hiajoritatea celor prezenți pe 
șantierul șoselei naționale Bis- 
trita-Vatra Dornei au încheiat 
anul școlar cu note care le aduc 
laude., hărnicia lor va fi recon
firmată de-a lungul a trei săp- 
tămini Drin grăbirea execuției 
unul important obiectiv econo
mic.

„Intîmpinăm Congresul par
tidului și a 25-a aniversare a 
eliberării, ne
Anton Tănase, hotăriți să de
dicăm acestor 
zultate din cele mai bune-.

spune tovarășul

evenimente re-

V. MOINEAGU I. RLSU

CÎNTEC
CR.A1OVA. La oca 7 punct 

c« aoroaxje 50 de elevi ai Li
ceal» „Tudor Arghezi- și-au 
conplrtat fișele de instructaj 
pentru protecția mnnrii apoi 
pL-an but in primire uneltele 
De aram, tirțj ae 15 zile ei vor 
efectua lucrări la cel mai im
portant ouectiv cultural crajo- 
vean. clădirea cu ®0 locuri a 
Teatrului Nap ana L Sînt tineri 
obișauiți Ca munca. Mnlți din
tre ei. printre care Ion Uin. 
Ștefan Diaccr.n. lordanidis Dia- 
manrhs. precum și alți colegi ai 
lor dintr-a XH-a au participat 
la mmertmsele acțiuni de mun
că patriotică organizată •: . 
pentru înfrumusețarea 
cit și a orașzdul : plantarea po
milor In aliniament pe calea 
Amaradia. lucrările de re ame
najări la Hanul Doctorului, în
treținerea spațiilor verzi sînt 
doar citevn din acestea. Despre 
fiecare brigadier al muncii pa
triotice aflat In aceste zile pe 
șantierul tineretului de la Tea
trul Național din Craiova se 
pot spune lucruri frumoase. No
tăm ur.ul singur : toți cei pre
zenți și-au încheiat annl cu re
zultate bune ți foarte bune la 
învățătură. Ei și-au manifestat 
și cu acest prilej intoleranța 
față de leneși : cei cu rezultate 
slabe nu au fost primiți pe șan
tier.

LVGOJ. Șantierul național 
al muncii patriotice de la Mar- 
ginea-Coșerița, județul Timiș. 
125 de elevi de la Liceele nr. 10 
Timișoara și nr. 1 Lugoj, inau- 

.gurează cu primele lovituri de 
cazma șantierul tineretului in
stalat de-a lungul drumului na
țional 38 A ce va lega orașul 
Lugoj de Ilia. Pînă la data de 
1 septembrie, patru serii de bri
gadieri. aproape 500 de tineri, 
vor munci alături de construc
tori la taluzarea și finisarea șo
selei. Cociș Nicolae, Teacoiu 
Simion. Popa Liviu. elevi în 
clasa Xl-a de la Liceul nr. 10 
din Timișoara includ șantierul 
printre satisfacțiile vacanței : 
„Cind vom străbate ca turiști 
această șosea, amintirea de'a fi 
muncit în lotul „Bega" sau in 
lotul „Timiș" la realizarea ei, 
va fi mereu vie".

PESTE ORAȘE
TOPLIJA. 60 de tineri elevi 

ai «ixiuîar profesionale din județ 
au hetârft să-șî petreacă va
canța !n taberele muncii patrio
tice de pe șantierele de coo- 
strucții din Toplița, Miercurea 
Cluc, Odorhriul Secuiesc și 
VlAhița. Printre ei se află Gh. 
Cocoară, Constantin Bucur, 
Ghsrgnely Csaba. hadislau 
Hadnagy. Petru Sava, Szopos 
Ignat. Victor 
Din secvențele 
petrecute pe i_ 
c^jă momente. Cel în care ele- 
v Teodor Sudu, chn anul I al 
p .ii profesorale ne declara : 
„Vreau să luzrez cit mai mult 
pentru a se simți cu adevărat 
prezența mea aici" și acela de 
răgaz folosit de lot Dan. care 
va deveni In curind lăcătuș 
mecanic mnr.tor pentru a-i scrie 
o scrisoare tatălui 
am aflat despre 
tmui șantier al

Bucur și alții. 
■ primelor zile 
fan tier spicuim

său : _Cind 
deschiderea 

tineretului

mi-am propus să fiu aid prin
tre primii. N-am putut veni 
deocamdată să lucrăm unul lin
gă celălalt pe șantierul vostru, 
din Timișul de Jos, dar, oricum, 
să știi că și așa sîntem acugi 
egali-.

Serviciul de circulație al mi
liției a fixat pe șosea, în aceas
tă zonă, semne convenționale 
^Șantier în lucru" pentru limi
tarea vitezei autovehiculelor. 
In următoarele două săptămîni, 
pe drumul național 15, între 
km. 177—18â steaguri roșii și 
tricolore vor marca puncte 
distincte. Șoseaua Toolița — 
Borsec va purta In defileul su
perior al Mureșului amprenta 
participării tinerei generații la 
îmbogățirea cu noi frumuseți a 
peisajului patriei socialiste. (De 
la corespondenții noștri jude-

V. RAVESCL, L DAN
CII. C. rOGACEANUL

• 200 000 ELEVI și stu
denți vor lucra, în vara a- 
ceasla, în tabere organi
zate de muncă patriotică.

• PÎNĂ LA ACEASTA da
tă sînt deschise, în țara, 
1 100 șantiere locale de 
muncă patriotică ale tinere
tului.

• PRIN CONTRIBUȚIA ti
neretului se var planta, în 
timpul optim, 1,5 milioane 
de pomi fructiferi și orna
mentali ; în orașele patriei 
vor fi create 15 000 ha spații 
verzi, îar pe colinele do- 
moale ale munților, din Ma
ramureș, Suceava, Rîmnicu- 
Vîlcea, Sălaj, Bistrița Bîrgă- 
ului, se vor acoperi cu pă
dure tânără 4 000 ha — 
fond forestier și comunal. 
In continuare, se vor îngriji 
cele 16 000 ha de puieți, să
diți în ultimii ani.

• S0 000 DE ELEVI ți stu
denți s-au înscris sâ lucreze 
în vacanța de vară pe șan
tierele naționale de irigații : 
Castelu, Coveiu, Ștefan ' cel 
Mare, Dragalina, Tudor Vla- 
dimirescu, Ineu, Valea

lui.
• S-AU DESCHIS, ori 

în curs de a fi deschise 
18 șantiere naționale 
muncă patriotică în 
vor lucra 4 000 de 
pentru sprijinirea construc
ției și modernizării drumuri
lor turistice sau comerciale : 
Brezai — Voineasa, Cîmpu- 
lung — Bran, Sighet — Vi- 
șeu, Lugoj — Ilia, Bistricioa- 
ra — Poiana Teiului, Mîne- 
eiu — Podul Dîmbovicioarei, 
Cîmpina — Podul Vadului.
• TINERII vor lucra în 

cele trei șantiere naționale 
pentru definitivarea aeropor
turilor s Otopeni, Sibiu, 
Cluj.

• 10 000 DE ELEVI var 
participa în toamnă la sor
tarea legumelor și fructelor 
la fabricile de conserve.

• 4 000 DE TINERI sapă, 
în prezent, alături de spe
cialiști, în 40 de șantiere ar
heologice.
• VALOAREA lucrărilor 

nefinanțaie, obținută de ti
neri prin muncă patriotică 
va fi, la sfîrșitul anului 1969, 
de 621 milioane lei. Valoa
rea lucrărilor finanțate va fi 
de 30 milioane lei. Acestea 
sînt magistralele hărniciei 
și entuziasmului tineresc, o 
cronică via a muncii volun- 
tar-patriotice scrisă zilnic, 
de zeci de mii de tineri, ce 
constituie un fapt real, dar 
și un simbol de înaltă ge
nerozitate, de care tinere
tul își leagă numele prin 
timp de realizarea unor mari 
și durabile edificii.

le-

sînt 
alte 

de 
care 

tineri

r~

Ritmul întrecerii secondează ritmul tineresc al inimii noastre
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„SCRINUL
NEGRU“
prezentat de AL. PIRU

Incredibil, dar te marile spirite au vîrstd. Dacă nu s-ar fi con
fundat, in urmă cu patru ani, cu partea nevăzută a propriei le
gende, George Călinescu ar fi împlinit acum 70. Geniilor nu h * 
poate aplica, insă, măsura comună. Ele o împrumută pa a^rea a 
propriei opere, pe aceea a poporului din flacăra căruia s-au plămă
dit. Iar Călinescu, artistul polivalent și Profesorul unei țări întregi, 
a devenit contemporan cu eternitatea artei, contemporan cu to*t*  
vîrstele țării.

•) Începutul în nr. 6 246.

Biografia lui Călinescu se absoarbe cu totul in operă. Genealogia 
sa spirituală urcă, prin larga fi Hafdeu, către slâvitul prinț te ta- 
telectului care a fost Dimitri*  Cantemir și către băirinul itobtic 
Constantin Cantacuzino. Strămoși mai îndepărtați i-uu fost Danie

— Ce reprezintă „Scrinul 
negru" în ansamblul creației 
lui G. Călinescu ?

— In afară de critic, istoric

GEO BOGZA s .....plăs
muire de geniu a acestor 
pămînfuri și a acestui po
por, una din cele mai ferti
le șl inspirate minți de căr
turar român de Ia Dimitrie 
Cantemir pînă in zilele 
noastre... George Călinescu 
lasă în urma lui o operă 
fundamentală pentru cultu
ra poporului român“.

literar, poet și dramaturg, G. 
Călinescu, se știe, a fost și un 
remarcabil romancier, putem

MARGINALII LA ÎNTRECEREA
ARTISTICĂ A ELEVILOR
S-a lăsat cea din urmă corti

nă a Concursului cultural-artis
tic al elevilor din licee, școli 
profesionale și școli de speciali
zare postliceală — ediția 1900. 
Timp de două zile, 11 București, 
In sala Teatrului Consiliului 
Central al U.G.S R. s-au întrecut 
•— în cadrul fazei republicane — 
cele mai bune formații corale, 
instrumentale, grupuri folclorice, 
orchestre și soliști de muzică 
cult*,  popular*  și ușoară. Com
petiția elevilor artișu-amaeort 
a meri într-un continuo cres
cendo, de la primul pin*  la ul
timul „gong*  și de la apariții 
mai puțin convingătoare plr.i la 
revelarea unor individualități 
artistice aflate într-un promiță
tor proces de formare. Acum 
momentul concluziilor, al privi
rilor de ansamblu este bogat în 
sentimente, în sem ni ficații—

PRESTIGIUL MUZICII CORALE

Este cazul, credem, s*  aducem 
un elogiu profesorilor de muzi
că. Acelor profesori care-și dă
ruiesc entuziasmul șl priceperea 
cultivării muzleii In diferite o- 
rașe, care au creat frumoase 
tradiții muzicale în cele mai în
depărtate localități ale țării <1 
care întrețin continuu flacăra 
pasiunii pentru muzică în școlile 
lor. Compozitorul Latirențiu Pro- 
feta, vicepreședinte al juriului, 
rostea cu respect numele profe
sorului Doru Șerban, de la Li
ceul „Ion Slavici" din Arad. Di
rijorul corului Universității 
bucureștene, Volcu Enăchescu 
dădea o frumoasă apreciere pro
fesorilor Nica Valeria ChirițA. 
de la Liceul „Mihai Viteaza", șl 
Nicolae Ciobanu, de la Școala 
profesională „Dîmbovița-, Faza 
finală a concursului cultural-ar
tistic a reliefat însă că este 
foarte mare numărul profesori
lor pricepuțî și inimoși care îl 
ajută pe elevii lor să descopere 
zonele fermecătoare ale artei 
sunetelor, să se familiarizeze 
treptat cu ele.

DAR THALIA ?
Desfășurată cam în pripă, fi

nala Concursului pe țară al *cnb  
pelor de teatru și al recitatorilor 
din licee, școli profesional*  fi 
școli de specializare post- licea
lă a dezvăluit că, in aceste uni
tari de învățămînt (spre deosebi
re, bunăoară, de școlile genera
le), Thalia nu se bucură de prea 
multe grații administrative. Doar 
cîteva formații teatrale, cu scur
te fragmente sau cu piese intr-un 
act, au onorat scena finalei, îm- 
piedicînd împlinirea dorinței cro
nicarului de a scoate vreo sem
nificație din evoluția lor. Juriul a 
avut probabil dificultăți în pri
vința atribuirii întregii liste a 
premiilor; nu cred că, în afara 
fragmentului din „Maria Stuart*  
de Schiller (Liceul „1. L. Cara
giale" din București) și a celui 
din „Portocala verde*  de Radu 
Dumitru (Liceul nr. 2 din Timi
șoara), vreunul din micile spec
tacole ar merita vreo 
fie specială 
tei teatrale, 
bucureșteni 
a fi scos in 
terprete cu totul 
Eugenia Maci — o Maria Stu
art plină de forță dramatică și de 
temperament, aș zice chiar o vii
toare actriță de indiscutabilă vo
cație — și Ana Trofin — care a 
cajnpus cu minuțiozitate și cu 
mijloace surprinzător de mature 
portretul Elisabetei. Cei doi 
elevi din Timișoara (Daniela Dă- 
năuș și Radu Nedreanu) au in- 

merita vreo aten- 
suh raportul ar- 
Prezența elevilor 

are meritul de 
evidență două in- 

remarcabile:

«pune unul din cei mai Impor
tant! ai literaturii române, in 
seria Rebreanu, Sa dorea nu. 
Hortensia Papadat Belesc-. 
Camfl Petrescu. Serin ui uerm 
este cel de-al patrulea și ulti
mul său roman. Cel dinții. 
Cartea nunții (1933), un roman 
liric, o idilă clasic*  în stil mo
dem, un Dafnis și Cloe întine
rit, după opinia autorului în
suși. Enigma Otillei (1938). al 
doilea roman, venea, dup*  for
mula balzaciană, cu o comedie 
umană, îmbogățind registrul 
caracterologic al literaturii ro
mâne început de N. Filimon. 
Al treilea roman. Bietul laa- 
nide, scris între 1M7 si 1M9 
Si publicat în 1953. tratează 
într-un plan simbolic proble-

In concepția unora, «oral este 
un gen depășit Auzim la radio 
foarte puține coruri școlare. iar 
muzică pentru repertoriile aeen- 
tor formații aproape d tu m 
acrie Și totuși, pe aeena cdb- 
curaulxj au apărut aoruri care 
au dovedit e bană pregătire. a 
înaltă pa ut*  artbricâ a 
n—wiae a rievflor oe-sru 
că * ier ta*  
eâ Mi țoat 

tasta prcasiL
nenea.

fi-
aa

O HARTA A ZONBjM FOL- 
aoM

la re intri pe făgașul reeoesiie- 
rArilor. Poate că ș: 
și televiziunea, tare p ea 
mia reprenentaeți ji 
mare întrecere. vei 
de-acum Înainte an 
captivitate In prcmoi 
lorilor care ie afirm*  
școlară.

Concursul elevilor nr-a afcrtf 
|i patru excelente rente 
rite de corurile ae 
Arta școlară face astfel 
înainte pe un drum ea re o 
reaxă — promovarea oca cei 

terpretet nrpfaoa plută de tperH 
fi d*  auez * finâmlui dnantetarg 
Radu Dumitru Li adrem 
lui absurdului, cu degașart te 
spontaneitate, adecctnda-s*  «x- 
edeni le specificul, pentru ei 
puțin obișnuit, al textului. In 
rest, un vodevil de Aleetendn, 
„Cinel-Cinel*,  jucat agreabil dar 
eu evidente teingdr» da elevii 
Școlii profesionala U_M. A’ioeh- 
na — lași, și „Articolul 214“ de 
Caragiale tnfr-o reprezentație ine
gală, pâcătuind prinir-o apăsată 
tentă revuistică, a formației Li
ceului „AL Odobetcu*  din Pi
tești. Cam puțin pentru o finală 
pe fard, ți lucrul trebui*  să dea 
de gindit nu numai in privința 
activității teatral*  propriu-zise a 
elevilor, dar fi in privința celor
lalte aspecte ale apropierii lor d*  
miracolul scenei. Nu cumva in a- 
celași dezinteres al conducerilor 
de școli, al diriginților fi al pro
fesorilor de limba romănă față 
de teatru trebuie căutată fi ex
plicația frecvenței toi mai rare 
a liceenilor în sălile de spec
tacole ?

Prezența recitatorilor a fost 
mult mai semnificativă, desigur 
pentru că pregătirea lor nu pre
tinde condiții fi preocupări spe
ciale, organizate, ci este, înainte 
de toate, rodul talentului și al 
pasiunii individuale. Să notăm în 
treacăt că tocmai demonstrația 
plenară a acestor calități, oferi
tă de destui elevi-recitatori, face 
fi mai vizibil dezinteresul de

rwa ■teftenaot. Emșm profuadi 
te ștefan®*  * ta
■rfwtenă Ja ntftrprefare a Mana- 
am Drâgtaceaev Licări w. 1 
dm TuHMM-SecartaJ, aaaaibihl*-  
tM «mmm |I Mplnita a laa Se
na S^afaa Stencsu (Laxul .Fan
ta lateșeT dm CrmraX tdliaă- 
cir*a  ttxaica a ^Oarbei*  lui Ril
ke, pfiaste da asanate te nac- 
Mata * auaațelof, izbutită da 
Valeria Fmnzâ (Liceul Pedago
gie dia Bacdu , inaobdata cu 
mm, cu lumină fi cu spirituali- 
teie * renurilor lui Vlahuță de 
către Rădițe Stenciu (Liceul nr. 
30 din București), dramatismul 
elegiac al „Morții căprioarei*  in 
interpretarea Libanei lurciuc (Li
ceul nr. 2 din Arad), precum fi 
aparițiile, puriind însemnele si
gure al*  talentului, ala lui Dumi
tru Lazăr (Liceul „Gh. Bacovia*  
din Bacău), Balazs Eva (Liceul 
„Dr. Petru Groza*  din Odorhe- 
iul Secuiesc), Elena lndrieș (Li
ceul „Unirea*  din Tg. Mureș) 
te ale altora, au ridicat concursul 
recitatorilor la un nivel de artă 
autentică, a cărei omogenitate a 
creat desigur dificultăți opțiunii 
juriului. A fost cîștigul cel mai 
important al acestei finale : acela 
de a demonstra in chip convin
gător existența unor talente cer
te, care merită incomparabil mai 
multă atenție decît li se acordă.

Și mai mult public decît au 
avut la această finală, desfășurată 
într-un anonimat desăvirșit.

SEBASTIAN COSTÎN

b.anji care au actja
ea mamreolui aepubacaa al 

eterilor mesajul sondor foldo- 
rice ale țâc.'l au aaordat la «gsA 
teâsură atenpe acenqgnfiei. care 

rswjni. de azanenea. eâe- 
:teie spedJice, autohtone. ■ 
mil pursted girul auteotio- 
l Notăm aia ocini a and 

membru al juriului, artistul e- 
ctnl Petra Bodeuț i JDassata- 
rii aa lam ax calea țL Da aceea 
aa-a Iad grea si stabil ia cară 
larmaln s-za dlstias ia aiod deo
sebit. cai si acordăm premii Am 
leal îa'.rehal ce părere am des
pre aaodal ia care elevii se apro
pie de falelor. Ei bine, ei aa 
se apropie de folclor, ei trăiesc 
lolcloral. II au fa singe, au ve
nii cu el aid s*  ni-l arate aou*.  
Avea ua tineret școlar frumos, 
sănătos, ivea elevi care au 
cat sl vuiasc*  scena, care 
entuziasmat sala*.

într-adevăr, interpretarea 
nivel

._ _________ r de
____ Înalt a celor mai multi 
diatre dansatori, soliști vocali 
și Instrumentiști (ne referim 
mai ales La grupul folcloric din 
Vișeu, la dansatorii din Bihor, 
din Reghin, din Sibiu, din Vran- 
cea, la interpreți! de muzică 
populară din Caransebeș, Su
ceava, Podul Iloaie, Brașov etc.) 
a pus in valoare bogăția fol
clorului nostru, repertoriul a 
cuprins clntece și jocuri de o 
deosebită prospețime, evidențiind 
strădania elevilor artiști-amatori 
de a valorifica piese muzicale și 
dansuri din folclorul țării. O 
mențiune aparte pentru dansa
torii din municipiul București 
(elevi ai Liceului „Mihai Vi
teazul : siguranța mișcărilor, 
vioiciunea și dezinvoltura băieți
lor și fetelor făceau să uităm că 
asistăm la spectacole prezenta
te de artiști amatori. Dacă în 
cazul celorlalte formații, din 
provincie, a predominat speci
ficul local, elevii din București 
au promovat o formulă-școală, 
au căutat (și au reușit) să înțe
leagă folclorul, să-l redea prin- 
tr-o viziune proprie.

MAREA PASIUNE : MUZICA 
UȘOARA

Un fapt incontestabil ; elevii 
iubesc muzica ușoară, o trăiesc, 
ea face parte din preocupările 
lor zilnice. Pe scena concursului 
au urcat tot felul de formații 
orchestrale, interpret! valoroși 
și mai puțin valoroși, iar publi
cul, alcătuit în mare parte din 
elevi, a savurat fiecare melodie, 
a aplaudat frenetic fiecare in- 
tenjretare.

Compozitorul George Grigoriu, 
membru al juriului, vorbește e- 
logios despre orchestre, despre 
interpreți:

— A fost frumos, ceea ce în
seamnă că va fi din ce în ce mai 
frumos. Nu mă așteptam 9*  e- 
xiste în școli atîtea formații or-

fundal, care nu mai interesea
ză în primul rînd din moment 
ce a fost definit în întregime 
în romanul anterior.

— Care socotiți că este con
tribuția romanului Scrinul ne
gru la consolidarea literaturii 
române din ultimul sfert de 
secol?

— In 1948 G. Călinescu ob
serva c*  romanul românesc, 
cu rare excepții, este 
jurnalistic, tranicrie 
realitatea rămintnd de 
mai multe ori la nivelul 
dentului nesemnificativ, 
femenilul. Adevăratul roman
cier însă, dup*  el, transgre- a 
seaz*  realitatea și observă în " 
particular universalul, numai 
în felul i •' t ‘ ~
dind un caracter transistoric, 
durabil. G. Călinescu era. 
prin urmare, un adept al teR 
crete id de tip clasic în ro- 
man. un observator (mper- _ 
sonii, 
altfel 
lor. Ilustrate sub speța -- 
racterului. Scrinul negru ca de 
sltfel 51 Enigma Otiliei șî Ble- 
tal loanide sînt din acest _ 
punct de vedere nu numai o- V 
pere reprezentative în literatu
ra română, dar ți scrieri e- A 
xemplare demne de urmat sau W 
care în orice caz se înscriu 
într-o tradiție glorioasă a ro
manului românese. ® 

prea A 
adică V

cele 
acei- a 
al e- “

acesta opera dobîn- a ga paletă a scrisului 
caracter transistoric, In nici un caz nu e <

obiectiv al realelor, 
spus al permanențe- 

ca-

chreRreie (șl da a aaemaaea va- 
rietteal aa ml așteptam să exis- 
te afiiția aaliști vocali talentați. fp 

— 1*a  te aa pare torrși regre
tabil faptul el la ua concurs al 
eieviicr aa ard rut în mai multe A 
aseasptare Margareta Plilaru, v 
Aada CâJ--zgârcenii. Dan Spâtaru 
u canar tfetâreți din străinătate? A 

Rascufloe cempoctorui Vaaile " 
WmatovoKhi, de 

j al jarfalul : 
armai ■*  fia așa s ale- 
iBMiaii Idoli printre 
târetf de ■

L tertteteto enteoecl w
tâ Gmrw Grvvic. Ohm »• - ~f- — tatr^o" mfauia
*”>*.  4— _r. UL> ml „ici. tn <« d >«'.» =a-_i te-

ot per»—te *
cuit^râ Kcz^^lâ zzzaî c*  
na aj_K*  sjca.e ta A
șbc-L oar eStax o teeaerecac 
PrefenaruJ de iMniătee mc 
cri rtifnt c*  taeâ dta ftewa 
elevilor aeatni ama cioară V 
ua puternia Bijlaa adneativ |a 
aceetfâ ptetențâ. areMnriii Nt- 
eetae Codana «firijand erchen- 
trei de satfe*  rzaoard ■ Șeeâl 
profeaoante „fl'teaai ița" — tfH- 
tini*  eu pre»i_ 1 «peate <1 Co- fb 
mitetuîtti Centre! a! U.TjCj olari 
un fruaiea ntsnjix

Mai rămlM înU a prefclmă A 
repertoriul. Eîetej a "
puternic*  atracție pentru ri-in
cul de dracotfe Dar ei inter pre- 
teaz*  pe xseaă. uweri. ctnteee W 
care nu sini ale vinari Iar. cre
me pe care ei nu le trâieac. rnn- 
tați al căror seas Ine*  « in- A 
țeleg. Nu au însă de ales, eta
te ce pentru ei r.j se scriu

— O asemenea manifestare ar- dB 
fistici in rare muzica așearl i w 
ocupat un Inc aiît de impertnnt 
ne obligi pe ani. competitorii, a 
să reflectăm la un anume fapt : ^p 
elevii interpretează ei a tete de 
muzică usoarl, așadar sintem A 
obligați să scriem muzică u*aa-  
ră pentru această virstă.

Reflecția compozitorului Geor
ge Grigoriu nu mai are nevoit A 
de comentariu.

CENUȘĂREASA FESTIVALULUI 
— BRIGADA ARTISTICA

De fapt, pe scena concursului 
au urcat numai două asemenea 
formații : brigada artistică a Li
ceului din Găiești („Cele șapte 
minuni-) și brigada artistică a 
Liceului „Alexandru Odobescu- 
din Pitești („Magistrala orelor"). 
Regizorul Nicolae Frunzetî, di
rectorul Teatrului „Ion Vasiles- 
cu" — membru al juriului — W 
și-a manifestat nedumerirea ca 
un gen atît de apreciat, In pri- 
mul rînd pentru faptul că ast- W 
fel de formații investighează 
realitatea, viața spirituală a me
diului școlar, cu mijloace artis- 
tice foarte directe, înregistrînd 
momente, situații, aspecte semni
ficative este pur și simplu igno
rat de elevi și este intr-adevăr, 
păcat că o competiție artistică 
de un indiscutabil prestigiu a 
fost lipsită de verva și entuzias
mul tonic al spectacolului de 
brigadă.

ADRIAN VASILESCU

• Horia Aram*  : Există In lite
ratură eroi literari tineri. Și e 
bine să existe asemenea eroi.

• Dar nu ca eroi ai unei litera
turi destinate exclusiv tinere
tului sau menită să oglindească 
numai viața celor tineri. Nu 
cred că există o literatură pen
tru sau despre tineri. întreaga 
literatură beneficiază atunci 
cînd eroul tînăr apare într-o 
carte bună, dar aceasta pentru 
că e bună cartea, nu pentru că 
personajul ar fi imberb. Tînâ- 
rul există tn cărțile de litera
tură nu din cauză că „așa e 
bine", ci pentru că el există în 
viață, și anume în fiecare viață, 
între copilărie și maturitate. Cit 
despre lectura tineretului, din
colo de două-trei accente spe
cifice pe care un sociolog le-ar 
putea nota, ea cuprinde întrea- 

‘ ' i frumos,
dovedit că 

tineri i 
nu jBvu-
romaneia

atit mai

tineretul preferă eroi 
nici șoferii, de pildă, 
reală în mod special 
cu șoferi.

Iulian Neacșu : Cu 
mult nu se poate pune proble
ma absenței eroului tînâr lntr-o 
Literatură cu atiția zutori tineri 
cum este a noastră. în poezie, 
granița între eroi șl autori nu 
există, eroi lirici fiind înșiși 
poeții, iar în proză, eroi sini 
prozatorii. Cred că noi, proza
torii aici de față, de la cel mai 
în vîrstă plnă la cel mai tînăr, 
«Intern încredințați cu toții că 
eroii noștri au propria noastră 
experiență. Mi-ar părea curios 
să scriu despre un tfnăr de ■- 
cum 30 de ani Ca un experi
ment, umblînd prin biblioteci, 
prin cărți vechi, prin cinema
teci, cred că aș putea realiza 
cite ceva, dar sînt convins că 
asemenea realizare ar fi depar
te de intențiile mele literare și, 
în orice caz, e mai fireaa să 
scriu despre tinerii de azi. 

TIHARUL
UN PERSONAJ

LITERAR
PASIONANT <n)

Mțeara Cremene t Nu cred c*  
hi proza epică, autorul e pro
priul «iu erou. At ta e o figijr*  
de itiL Și nu cred nici că exist*  

A obligația ca tinerii să scrie 
despre tineri. E nevoie și de re- 
flecțit Marile cărți despre tra- 

• gedla emiri a primului război 
moediz] nu s-au scria în timpul 
desfășurării lui, ci mult mai 
tfrziu. Tot ața de bine se poate 
fnt'mpla cu un scriitor care a 
tînâr acum. El își trăiește cu 

• intensitate condiția de tlnăr și 
e marcat de marea lui trăire. 
Va serie eartea acestei trăiri 
abia după ce a depășit-o. Mai 
hrportantă este întrebarea dacă 

w tiaenj care merg pe stradă te 
*1 mai 

——_liri, tn cărțila 
scrise de noi. Dacă răspunsul 
ar fi afirmativ, cred că fiecare 
cintre aci s-ar bucura.

Ileana Mnrgescn : Cînd un om 
care rrai este și serii tor e atit 
de formidabil ce interesant, nu 
vâd <te an s-ar mal căinui să

— Nici an are nesaie să-i In- 
«ananacu Exiuind ci ți «a poeți 
lineri și cițiia aatnri de praiă 
finei Inerta tal ea La ți. putem 
tpnae e*  eă sfnl personajele 
areanieă Inr ^ere. Dar. așa enna 

tei te tlnăr ar vrea ■*  «e re- 
gâMMM*  — șl să-și rniHaex^ă 
preâlrmatiea apaeifle*  — și in 
nasaiA aa reman. Metafore 
smeaa Mate aricite. <ar să aa 
uităm cl ramMaele de «arce*  
ate ateteteaialni paai-toclie ma 
și calc nai bnac. din pâaate. 
dar cele mai mitei stat ^an- 
»earf trăteme" dt Freațooe 
Scena. _Ca săaee reee" de 7re
nana Capaca. ..Da «eptat ia tannl 
de săriră" da J. Salinpar. cărți 
desp ra uneni de acnla'V despre 
prebteaaele tor. Apar și I« noi 
eirfi Inerta bnne ea erai tineri
— malt nani bane detăt .raasan- 
înl“ ■!■ remania Fraaeaisti 
Saean. Să pamanim .latrmnl- 
de Mana Preda, „Francisca" de 
N. Bre ban. „ Vestibul" de AL 
Ivasiac. nuvelele lui Flnuș 
Neagu, Nicolae Vel ea, D. R. Po
pescu. Nu m*  refer la proza
torii aici prezenft

ESTE NEGLIJAT
ESENȚIALUL?

Rolul scriitorilor este atenției. Ei sînt acei căror a „le 
revine datoria de a râmîne consecvent mesagerii spiritualității 
ponorului noslru, exprimînd prin opere originale, autentice, spe
cificul societății socialiste (citez din Tezele C.C. al P.C.R. pen
tru Congresul al X-lea"). Oricit de mari ar fi succesele litera
turii noastre — și ele sînt, într-adevâr, considerabile — scriitorii 
cunosc nemulțumirea firească a artistului, cea care-l ține treaz 
și activ, cea care-l ferește de conservatorism și de îmbătrânirea 
spirituală. O asemenea nemulțumire le esto stîrniiă, cred, și de 
locul pe care-l ocupă în literatura actuală problematica spe
cifică a tinerei generații.

La masa noastră rotundă s-au spus lucruri adevărate despre 
tinerelul de azi și despre importanța care i se acordă în ope
rele literare. La unele întrebări s-a răspuns. La chele s-a răs
puns numai pe jumătate sau deloc. Este și motivul pentru care 
„Scînteia tineretului" își deschide larg paginile atît scriitorilor, 
cit și cititorilor care vor dori sâ contribuie la lămurirea pro
blemelor puse în discuție.

FLORIN MUGUR

Nicolae L Nicolae : Șl totuși 
mă Întreb — și aș vrea să-1 în
treb pe tovarășul Iulian Neacșu: 
Nu cumva interesul vostru, al 
tinerilor prozatori, se deplasea- 

de Ia spunerea unor lucruri 
esențiale, la modul cum le spu-

neți ? Nu cumva vă interesează 
mai puțin dacă sînt sau nu e- 
sențiaîe și mai mirtt modul cum 
spuneți aceste Lucruri ? Nu 
aveți impresia că interesul 
vostru se îndreaptă mai degra
bă spre stil, decît spre idee ?

Iulian Neașcu : Dacă nu ar 
exista o preocupare constantă 
în ce privește stilul, literatura 
noastră de azi nu ar avea va
loarea pe care i-o recunoaștem. 
Cît despre sacrificiile care se 
fac în detrimentul ideii, mi se 
pare că ele țin de ițn moment 
pe care l-am depășit. Dovadă : 
romanele și nuvelele citate îna
inte, precum și scrieri aparți 
nind unor autori și mai aproape 
de vîrsta noastră. Iar în legă
tură cu reproșul că nu spunem 
lucruri esențiale, rămîne de vă
zut dacă e așa. Eu socotesc ca 
propria mea experiență și expe
riența oamenilor pe care-i cu
nosc sînt esențiale. Și scriu 
despre toate aceste lucruri. 
Dacă cineva spune că ocolesc 
esențialul, înseamnă că el și 1 
închipuie cu totul altfel decît 
mine.

— Cei care ar reproșa tinerei 
generalii de prozatori că nu 
spune nimic esențial ar greși cu 
■iguranțâ, pentru că generația 
nu există doar ca abstracțiune; 
ea este reprezentată printr-un 
număr de «criitori, dintre care 
clțiva vehiculează idei fără in
teres, iar alții este imposibil să 
nu spun*  și lucruri esențiale, 
măcar pentru motivul că nu 
există generație care să nu-și 
fi rostit cuvintul.

Iulian Neacșu ! Orice om, 
dună mine, acoperă o existență 
socială cu ceva esențial. însăși 
existența unui om este ceva 
fantastic, fenomenal.

— Ceea ce nu înseamnă că 
problema sacrificării esențialu
lui de dragul experimentului 
■tilistic, prohlemă pe care o 
punea In discuție tovarășul pro
fesor, e rezolvată, și-a pierdut 
actualitatea. Nu cred că e așa. 
Și probabil că nici nu e o pro
blemă atit de simplu de rezol
vat — ea ține și de un anumit 
fel de a înțelege literatura mo
dern*.  Găsesc intru totul jus
tificată dorința cititorului 

de a se „regăsi" în lite- 
dar de a-șî recunoaște 
societatea in mijlocul 
trăiește. Oricit do „mo- 
am dori să fim sînt în- 

esențiale pe 

nu
numai 
ratură 
epoca, 
căreia 
derni" 
tr-adev*r  lucruri 
caro nu le putem eluda. Nici un 
fel de a fi modern nu poate 
exclude Importanța ideilor pa 
care le comunici sau, dacă tn-

tuși o exclude, sau o escamotea
ză, nu mai avem de-a faee eu 
literatură, artă modernă ci cu 
impostură sau gravă confuzie.

PENTRU
UN ROMAN

AL GENERAȚIEI!

Maria-Luiza Cristescu : Reali
tatea e câ la noi lipsește un 
mare roman al generației ac
tuale. Poate că nici nu e obliga
toriu să fie scris aii, dar — ori
cum — a scrie despre generația 
ta este șl o dovadă de genero
zitate. E poaibil — 8-a mai în- 
timplat — ca o asemenea carte 
zi fie o carte de sacrificiu, dar 
poate că generația merită un a- 
semenea sacrificiu I Există șî ar
tiști animați de un nohil orgo- 
1 u. care scriu pentru eternitate | 
tot respectul pentru asemenea 
creatori, dar nu poc să nu apre
ciez valoarea etici a celorlalți. 
Si apoi, să nu uităm că a scrie 
despre generația ta este adesea 
a sansă de a rămine in istoria 
literaturii. Oricum, se poate in
tim pla să ai o foarte mare au
dienți la public, iar eititorii sâ 
se regă*easei  în paginile tale. 
Si le fii. cu alte cuvinte, utlL 
Așa s-a Intimplat eu cartea lui 
Sahnger -De veghe In lanul de 
seear* -, un roman care și-a do
vedit valoarea sociali și prin 
marea aderenți pe care o are 
la public. Ce se va tn timpi a eu 
cartea ? O va Înregistra istoria 
literar*  ’ Vi râm ine acest au
tor printre scriitorii de seamă 
ai vremii lui ? Nu știu. Dar car
tea există, spre marea satisfac
ție nu numai a autorului, dar 
și a milioanelor de cititori. Nu 
e un lucru de mică importanță, 
cu atit mai mult cu cit nu < 
o carte care face coneesii do
rinței de literatură ieftină, cf

d:.n alte 
nvzează pe ceea ie 

mai puțin complicat, 
pe niște reacții inie- 
comoditatea de lec- 
Sint. însă. împotriva

un roman acris cu talent, de 
către un excelent profesionist.

— Poate că „La Medeleni" nu 
e o capodoperă (deși volumul 
întii e intru totul remarcabil), 
dar e cert că acest roman a 
avut (și are) ecou și pentru că 
surprinde psihologia și proble
matica unei virste.

Iulian Neacșu : După părerea 
mea, ionel Teodoreanu a lost 
un autor de romane talentat, 
dar nu excelent, cum se Intlm- 
plă de obicei, autorii de ger.-il 
lui au un succes de public ime
diat, pentru că sînt nu numai 
ușor de receptat, cj și conve
nabili : spun lucruri pe care le 
acceptăm cu ușurință. Cărțile 
lor, citite atent, sînt de fapt o 
sumă de fragmente 
cărți ; ele 
avem noi 
și anume, 
diate, pe 
tură. Nu 
acestui gen de literatură (dacă 
e, totuși, literatură, cum se în- 
tîmpiâ în cazul lui Ionel Tto- 
doreanu) ; asemenea cărți atrag 
un număr mare de cititori î;t. 
librarii, cititori care nu vor ■ 
ocoli nici cărțile dificile. Dacă 
am avea și azi autori de felul 
lui Ionel Teodoreanu, n-ar mai 
fi o diferență atît de mare tn- 
ti e numărul spectatorilor de 
film și numărul cititorilor. Ase
menea scriitori ar ușura apro
pierea publicului de marea li
teratură care are nevoie de un 
timp mai îndelungat pentru a 
ajunge să fie receptată de pu
blic. Marin Preda a scris „In
trusul" (care n-a fost ocolit de 
public), un roman actual, inspi
rat dintr-un caz relatat, mi se 
pare, chiar în „Scînteia tinere
tului", o întîmplare de la O- 
nești. Nu este cel mai bun ro
man al autorului, nu a avut 
nici succesul de public meritat 
(poate va veni șl asta), dar Ma
rin Preda nu va fi niciodată 
uitat din cauza luî Ionel. Teo
doreanu.

Dan Constantinescu : to
tuși literatura care se scrie azi 
nu ar putea, indiferent dacă e 
vorba de autori bătrîni sau ti
neri, să fie și mai atrăgătoare ? 
Nu e și răspunderea scriitorilor 
că un autor minor ca Mihai 
Drumeș nu merge „la concu
rență" eu un autor serios, de 
mare talent, care să scrie ro
mane nu numai bune, dar și 
pasionante, necesare, cărți fără 
de care nu se poate trăi ? E o 
prejudecată (s-a vorbit aici la 
un moment dat de ..prejudecăți") 
anume, aceea că cititorul, publi- 

b

cui n-ar avea un cuvlnt însem
nat de spus în legătură cu ceea 
ce 1 se oferă. Să ne înțelegem 
însă : nu comand eu ce să se 
scrie dar dacă literatura, arta 
au !n societatea noastră un im
portant rol educativ, ele contri
buind, sau putfnd să participe 
ia aceasta, la formarea nu nu
mai a gustului — cum se spune 
des — dar la a oamenilor înșiși, 
cred că chiar fără insistența 
mea, a cititorului, scriitorul, ar
tistul însuși, conștient de meni
rea sa, nu se poate să nu medi
teze la posibilitățile sale de a 
forma eameni, de a determina 
modul de a gîndi al acestora.

Iulian Neacșu ; Asemenea 
cărți poate că se scriu — și încă 
nu ne-am dat noi seama. Lite
ratura autentică rareori poate 
li atit de „atrăgătoare- cit este 
literatura de colportaj. Cred că 
a-ar putea face mai mult pen
tru formarea unui cititor com
petent și cu spirit critic. Pen
tru formarea și chiar pentru 
informarea lui competentă, fe. 
rolul educatorilor, al organelor 
de difuzare a cărții, al edituri
lor, chiar și al cluburilor ori al 
caselor de cultură care ar tre
bui să aibă o mult l.sl mare 
pondere în formarea bunului 
gust, în educarea publicului ci
titor. Obligația scriitorului e să 
serie bine.

Rada Cntașa : Susțin fără ezi
tare ideea lui Iulian Neacșu : 
E otît de adevărat, înclt mă în
treb cine are curajul ■£ tragă 
consecințele, pînă la capăt, ale 
■ cestei afirmații. Nu cred Insă . 
ca se poate scrie deliberat, cu 
Sremeditare, un bun sau cel mai 

un roman al generației. Roma
nele bune nu se scriu cu idei 
■au ambiții fixe. Să lăsăm viața 
și scrisul să curgă, să nu înce
tăm însă a le observa cu îndfr- 
jire... în schimb, ce film bun se 
poate naște din acea întîmplare 
povestită de Bogdan Ghiță — 
peregrinarea unul adolescent 
prin București, machiat în bâ- 
trîn 1 Mă întreb ce și de ce aș
teptăm cînd în 
gure și vrăjite 
de subiect ?

cale ne vin sin- 
asemenea clipe

1
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Azi la Galați, start în marea

competiție ciclistă

Vizitele delegației Adunării 
Naționale a Republicii Tunisiene
Miercuri, delegația Adunării 

Naționale a Republicii Tunisiene, 
condusă de Dr. Sadok Mo- 
kaddem, președintele Adunării 
Naționale, a avut o întrevedere 
cu membri ai Biroului și preșe
dinții unor comisii permanente 
ale Mani Adunări Naționale,

Au participat la convorbiri 
Ștefan Voitec, președintele Ma
rii Adunări Naționale, vicepre
ședinți ai Marii Adunări Națio
nale, deputați.

A fost prezent Mahmoud Ma- 
amouri, ambasadorul Tunisiei la 
București.

în timpul convorbirii care a 
avut loo cu acest prilej, au fort 
ilustrate unele aspecte ale acti
vității celor două parlamente.

Oaspeții tunirieni au exprimat 
mulțumiri pentru ocazia ce B 
l-a oferit de a cunoaște din re
alizările poporului român, pentru 
întrevederile avute și căldura eu 
care au fost înconjurați în timpul 
vizitelor făcute în România.

dorul acestei țări la București. 
Mahmoud Maamouri, a oferit o 
recepție In saloanele Hotelului 
Athen£c Palace. Au participat 
Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adu
nări Naționale, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Ilie Murgul eseu și Cheor- 
gbe Necula, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, miniș
tri, președinți ai unor co mării 
pennanente ale deputafi.
conducători ai unor 
centrale, oameni de 
cultură.

Au fort prezenți șefi 
misiuni diplomatice 
la București ri a’ți m 
corpului diplomatic*

Ieri au fost primiți de către 
tovarășul Walter Iosif, secre
tar al C.C. al U.T.C. Phon Say, 
Nouphan și Soulivong, repre
zentanți ai organizației de ti
neret și studenți, membri ai 
delegației Frontului Neo Lac 
Haksat care face o vizi ti în 
țara noastră.

La întilnire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă priete
nească, a participat tovarâșul 
Nicolae I ere mie. membru 
al Comitetului Executiv al 
U.A.S.R., președinte al Consi
liului Uniunii Asociațiilor 
Studențești din Centrul Uni
versitar București.

TURUL ROMÂNIEI

*

Cu prilejul viatei fn _ țara 
noastră a delegației Adunării 
Naționale a Republicii Tunisiene, 
condusă de dr. Sadok Mokad- 
dem, președintele Adunării Na
ționale, miercuri seara, ambasa-

Semnarea acordului de

inrti toții 
știință și

Delegatf*  activiști al Parti
dului Rcsaân, condusă
de tovarășul Mihail Floreecu. 
membru al CC al P.CJU, vice
președinte al Coosiliuliii Econo
mic s-a înapoiat miercuri în Ca
pitală, venind Am R.D. Germană, 
unde, la invitația C.C 
P-S.U.C^ a 3cut o vizită 
schimb de experieoțL

In intimpinarea aniversării a 150 de ani

de la nașterea lui Nicolae Bâlcescu
în codrul marilor anlvenAri 

culturale recomandate de 
U-N.E-S C.O., miercuri după-a- 
miazâ a avut loc la Ateneul Ro
mân, sub auspiciile Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Uniunii Scriitorilor fi Comisiei 
naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O., o manifestare con
sacrată lui Nicolae Bălcescu, de

la

colaborare culturală
intre guvernul Republicii Socialiste România

„Turul României" încrustează, 
în curînd, un nou semn pe răbo
jul existenței sale. Faptul se va 
petrece între 19 șl 29 iunie curent, 
interval în care se va consuma 
cea de-a XVIII-a ediție a tradi
ționalei întreceri cicliste. Popu
lara competiție împlinește res
pectabila vîrstă de... 18 ani. vîrs- 
ta maturității.

In ziua startului, tn marea 
competiție, considerăm că nu-i 
lipsit de interes pentru cititorii 
noștri, să spicuim cîteva date din 
lunga istorie a întrecerii.

Primul tur delist al tării a avut 
loc în luna august 19S-4 și a fost 
cîștigat de sportivul bulgar Marin 
Nicoloff. Ediția următoare (1935) 
îi revine polonezului Sigismund 
Daniel, 
cerni 
pauză 
război, 
efirt al 
ganint
Sportul popular" : dștigă iugo- 

sbvul Augustin Proswek. Ded 
primde 4 ediții an fost cucerite 
de cicliști străini. De altfel aces
tea vor fi singurele victorii ale 
rportivilor de peste hotare, căd 
In celelalte 7 ediții cu caracter 
miernaționa] Qn total 11 din 17 
ediții) reprezentanții noștri au 
enoant primul loc.

De-a lungul anilor, doi cicliști 
aa reușit o dnbla victorie : Ion 
Co«a (1959 și 1961) și Walter 
Zieadez G960 și 1968) a ceata din 
urmă fund, alături de Gabriel 
Maâceanu, unul dintre „veteranii" 
tefrecwti care tcin un «tarhal 
b Galați la paksarrwl curwi 

mi Interi» ansele o terie 
4» wafareți prdaUri t Const 
țaadra fttHt Marm Niculescn 
(1951\ Nicolae Vanleacn Clâ>3). 
Qatinef Moieeana (1958\ Gheor^ 

Sbesn 1966’ șl 
(1967).

Ediția din acest an se anunță 
de o amploare deosebită : pentru 
prima oară în istoria acestei com
petiții se vor prezenta la start e- 
chipe din 9 țări. Cicliștii din Bel
gia, Bulgaria, Danemarca, Fran
ța, R. D. Germană și Olanda au 
mai participat la „Turul Româ
niei", de-a lungul edițiilor ante
rioare, dar nu într-o asemenea

iar în 1936 cîștigă frar>- 
Pierre Gallien. După o 
de 10 ani, deci după 
are loc „Primul tur ci- 
Romlniei democrate- or- 
(»n 1946.1 de către ziarul

TURUL ROMÂNIEI
A XVID a EDIȚIE . 19-20 IU NJ E 1960 

OaaAMiTAT n>
FEDERAȚIA ROMANA DE CICLISM

LOTO PRONOSPORT fl ZIARUL SPORTUL

Emil Ruso

grupare. Alături de aceste șase 
cunoștințe vechi, în competiția 
care va începe la 19 iunie voi 
avea loc și două debaturi ; este 
vorba de sportivi din Norvegia și 
Elveția, care participă pentru pri
ma oară în această cursă.

Ținînd seama de nivelul ciclis
mului din țările mai sus notate, 
este cert că disputa sportivă se 
va ridica la un nivel deosebit, 
ceea ce nu poate dedt să serveas
că efectiv cicliștilor noștri. $i a- 
ceasta cu ații mai mult cu cit cn

lista concurenților invitați de că
tre forul de specialitate &ă se pre
zinte la start sînt o serie de ti
neri (19 și 20 de ani) ca D. Nem- 
țeanu, C. Tănase, St. Ene și N. 
Băcanu (Brăila), Ion Selejean 
(Cluj), Sorin Suditu (București) și 
Andrei Suciu (Brașov).

Apreciem orientarea forului de 
specialitate și avem încredere în 
evoluția acestor tineri. Ne sur
prinde însă că deși mai sînt o 
serie de elemente tinere de certă 
valoare, ca M. Hrisoveri (Brăila), 
Al. Zaroschi și C. Iulian (Ploiești), 
G. Debreczeni și Z. Altay (Tg. 
Mureș), St. Szekely (Cluj) — ca 
să nu notăm decît cîțiva — au 
fost admiși, chipurile, „pentru 
reabilitare" cicliști plafonați ca 
Ion Ardeleanu și Wilmoș Egyed 
sau alții „din același aluat".

Un fapt inedit este și acela că 
startul se va da din Galați. Este 
o formulă nouă pe care — cre
dem — organizatorii o vor men
ține pentru popularizarea dolls*  
mului în toate colțurile țării. La 
capitolul noutate mai notăm ș1 
caracterul „non-stop" al acestei 
a 18-a ediții a „Turului Româ
niei". Pentru prima oara se con
sumă toate cele 12 etaoe fără 
nici o zi de odihnă.

Și-acum traseul : caravana ci
clistă va poposi în orașele : Ba
cău, Suceava, Vatra Dornei, Cluj, 
Oradea, Timișoara, Arad, Hune
doara, Sibiu, Brașov, București, 
însumînd aproximativ 1500 lan

Etapele scurte (ca și ruta com
plet asfaltată, de altfel) fac po
sibilă o desfășurare dinamică, 
pasionantă și, implicit, medii 
orare ridicate — ceea ce nu poa 
te fi decît în folosul sportului cu 
pedale.

Cine oare va dștiga ediția „ma 
j o râtul ui ?“

Finalele campionatelor

școlare și de juniori
Astăzi, comentează pen

tru cititori :

• MIHAI NEDEF, maestru 
•merit al sportului i • LU
CIAN GRIGORESCU, secre
tar general al F.R.H. * • 
AUREL 
general

al 
DOBINCA, secretar 
al F.R.V.

BASCHET

ți guvernul Republicii Populare Democrate Coreene
de Kim The Hi. ambasador ex
traordinar $1 plenipotențiar a] 
R.P-D. Coreene la București.

Au foit prezenți fuDCtioaari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe, Comitetul de Stat 
pentru Cultură ji Artă și Mi
nisterul Tnvâțămîntnloi. f

Au asistat, de asemenea, mem
brii ambasadei R J D. Coreene 
U București.

La 18 iunie s-a semnat la 
i'ucurefti un Protocol adițional 
rentru concretizarea pe anul 
j-XM) a Planului de aplicare a

anii 1968—1969 între 
Republicii Socialiste

a Planului de apl 
cordului de colaborare 

rală pe 
guvernul ______ ________
România și guvernul Republicii 
Populare “______ 2_____

Din partea română. Protocolul 
a fost semnat de Varii? Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, iar

Democrate Coreene.

din partea coreeană

în cadrul 
rale cu R.P. 
Brăilei s-a deschis o expoziție a 
Galeriilor de artă din orașul Tol- 
buhin. Expoziția cuprinde pes
te 60 de lucrări de pictură și 
grafică semnate de cunoscut i 
artiști din țara

schimburilor cultu- 
Bulgaria, la Muzeul

prietenă.

central de cerce- 
Inceput miercuri

La Institutul 
țări, agricole a___ r_,_______
dimineața sesiunea festivă de re
ferate științifice, organizată de 
Institutul de cercetări pentru 
îmbunătățiri funciare și pedolo
gie cu prilejul aniversării a 25 
ae ani de la eliberarea țării noas
tre. Sînt prezentate referate de 
sinteză privind rezultate ale cer
cetării științifice din ultimul 
sfert de veac în domeniile îm
bunătățirii funciare, pedologie și 
hidrotehnică agricolă, precum 
și comunicări științifice în le
gătură cu irigațiile, eroziunea 
solului, hidraulica sistemelor de 
irigații, hidrologie, goo tehnică fi 
fizica solului.

Miercuri după-amiază, s-au în
cheiat lucrările celei de-a XlX-a 
sesiuni a Comitetului administra
tiv al Uniunii internaționale a 
sindicatelor d-n industriile de pe
trol, chimie și similare, care a a- 
vut loc la București.

Timp de trei zile, delegații, 
reprezentînd 15 Uri din Europa. 
Asia și Africa, au luat cuvîntul 
pe marginea raportului cu privi*  
re la desfășurarea activităților 
profesionale și regionale ale U- 
niunii pentru apărarea interese
lor economice ți sociale ale oa
menilor muncii din industriile 
respective ; participarea Uniunii 
la pregătirile celui de-al VTI-lea 
Congres Sindical Mondial.

In ultima zi a sesiunii, an fost 
adoptate o aerie de documente cu 
privire li activitatea Uniunii și

Mi ere uri, în sala filiala din TI*  
mișoaxa a asociației artiștilor foto
grafi din România, s-a deschis 
expoziția de fotografii .Eward 
Steichen" din S.U.A.

Sînt expuse 130 de lucrări foto
grafice în alb-negru, selecționate 
de Muzeul de artă modernă din 
New York, din cele mai repre
zentative creații ale artistului fo
tograf american, realizate în de
cursul a peste 60 de ani. Se re
marcă în mod deosebit portretele 
unor personalități din lumea 
științifică, socială, culturală și ar
tistică din generațiile contem
porane cu autorul, printre care ți 
cele ale lui Constantin Brâncuși.

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala delegația Camerei de 
Comerț a orașului și a regiunii 
Leicester din Anglia care a făcut 
> vizită în țara noastră.

în sala de expoziții Nicolae 
Cristea din Capitală s a deschis 
miercuri o expoziție organizată de 
întreprinderea ungară de comerț 
exterior „Metrimpex" din Buda
pesta. Sînt prezentate elemente de 
automatizare, aparate de televi
ziune, instrumente electronice și 
de laborator pentru industria tex
tilă.

Expoziția rămîne deschisă pînă 
]« 26 iunie.

(Agerpres).

nor execuții tehnice de mare a- 
bilitate. în mod special, s-au 
impus, pînă în prezent, echipe
le : Liceul nr. 2 (Iași), Liceul 
nr. 4 (Timișoara) și Șc. sportivă 
nr. 2 (București), la băieți ; Li
ceu] nr. 2 (Tg. Mureș) și Șc. 
sportivă (Constanța), la fete.

Dintre jucători, o evoluție su
perioară aproape de aceea a 
divizionarilor A au demon
strat-o Moțoc, Constantinescu, 
Dânilă (Iași), Stcf, Mașca (Tg. 
Mureș), care prin comportarea 
lor își justifică prezența în lo
turile naționale de juniori și 
tineret. După trei etape, în cla
samentul echipelor masculine 
conduce, neînvinsă, formația 
LICEULUI NR. 2 IAȘI, iar Ia 
feminin ȘC. SP. TG. MUREȘ.

De cîteva zile urmăresc pa
sionanta dispută a elevilor bas- 
chetbaliști și trebuie să recu
nosc că m-a surprins plăcut. A- 
ceasta, în primul rînd, pentru 
că am văzut la lucru perspec
tiva baschetului, feminin și mas
culin, din țara noastră. Am în- 
lilnit baschetbaliști pe care îi 
visăm de ani de zile, elemente 
talentate care să umple „golul" 
dintre generația seniorilor și a 
juniorilor.

Evident, în desfășurarea 
eesului dc selecționare a 
men te lor talentate pentru 
chet, un merit deosebit 
profesorilor de educație 
care au știut nu numai 
lecționeze elementele 
dar să și Ie 
fjunct de vedere tehnic și tactic 
a un nivel corespunzător unei 
asemenea competiții. Ca în ori
ce întrecere, nici aici nu lip
sesc surprizele Formația băie
ților din Piatra Neamț a în
vins pe cea a elevilor din Tg. 
Mureș, care se anunța preten
dentă la cucerirea trofeului. O 
zi mai tîrziu, elevii din Piatra 
Neamț au pierdut la timișoreni 
și nu este exclus ca, In conti
nuare, să asistăm la alte sur
prize.

• VOLEI
Organizarea campionatului di

vizionar pentru elevi și juniori 
sub această formă, reprezintă, 
fără discuție, un bun prilej de 
afirmare a pepinierei voleiului 
nostru de performantă. Pe par
cursul întregii competiții și în 
turneul final care se desfășoară 
în prezent, am urmărit jocuri 
al căror nivel tehnic și specta
cular depășește nivelul multor 
partide din cadrul diviziei „A* 1. 
Exemplu elocvent este meciul 
dintre Liceul nr, 2 Km, Vîlcea — 
Șc. sp. Ploiești, în care compe
titorii au etalat întregul arse
nal a] jocului de volei, oferind 
numerosului public faze pline 
de neprevăzut, execuții subtile, 
variație în acțiunile de atac. E- 
chipele participante la acest 
turneu dovedesc o pregătire 
foarte bună si au în compo
nența lor jucători care pot fi, 
la orice oră, titularizați în for
mațiile din prima divizie a ță
rii, Voi cita, în acest sens, ju
niorii : Stancu Petrică (Ploiești), 
Dumitrescu Radu și Popescu 
Dragoș (Rm. Vîlcea), Ghic Bă- 
laș, Moldovan (Cluj), Enescu 
(Steaua) și junioarele Pașca 
(Constanța), Volff (Timișoara). 
Brumă (Bacău), Cengher (To- 
plița).

în cele două clasamente, con
duc neînvinse ȘC. SP. CON
STANȚA, la fete, LlC. NR. 8 
CLUJ și ȘC. SP. PLOIEȘTI la 
băieți.

pro- 
elc- 
bas- 

revino 
fizică, 
să se- 
dotate. 

pregătească clin

S. SPIREA

(Ațerprea)

unele aspecte ale situației inter- 
naționale actuale.

în continuare, a fost dezbătut 
raportul Comisiei de control fi
nanciar, au fost ratificate noile 
cereri de afiliere la Uniune, pre- 
cum și modificările survenite în 
ultima vreme în compoziția secre
tariatul ni.

In încheierea sesiunii a luat 
cuvin tn] Roger Pasere, presedin- a 
tele U.I.S., care a subliniat că W 
dezbaterile seriunh, desfășurate 
într-o atmosferă de lucra, tavă- A 
rășească au reprezentat o eootri- “ 
buție importantă la cauza întăririi 
unității de acțiune a oamenilor 
munefi n sindicatelor din indus
triile de petrol, chimie d similare

• HANDBAL
Jocurile din taza finală a 

competiției au atins un nivel 
tehnic, tactic și spectacular re
marcabil Componențil celor 12 
formații finaliste au arătat 
preocupări serioase pentru or
ganizarea jocului șl etalarea u-

Ce loc ocupă sportul
ANUNȚ

Ahoolveații Miliar teacrale da 1 ani domiciliați fn medhd 
rural au posibilitatea •! se pregăteasel in școlile eaopai ețlci 
de cfiMinn intr-um din speed al ițiți le - eaetabil sau ■«*••-  
log si în meserii la : vfiULitor în nangaziM aăiarti. vinxător ia 
librării sătești, ospătar, bucătar, eofetar-patnev. croitor îm
brăcăminte pentru bărbați, creator imhrV Ținte pentru fe
mei. cizmar, frizer-eon far. bratar. timp iar. cojocar, tiniehâgia. 
lucra? si zidar.

Informații lupliasantarv sa pa< atotiae de la eoaparelirela 
de consum, de la școlile coe parai lai de cocoane și da la usrin- 
nile Județene ale eno pereți vaier da eeaanm.

INSTITUTUL DB ARTA TEATRALA 
ȘI CINEMATOGRAFICĂ J L CARAGLALE-

ANUNȚĂ
CONCURSUL DE ADMITERE pentru «nul nnivenitaz 

1969 70 se va ține la secțiile :

— Artă dramatică :
— Regie de teatru ;
— Operatorie de film.

In perioada 10—25 iunie a.c. între orele IO—14 se primesc 
înscrieri zilnic la sediul Institutului str. Izvor nr. A

Concursul de admitere se va desfășura In două etape : 
prima — eliminatorie — are loc Intre 29 iunie—3 iulie a. e. 
cînd se vor susține probele de aptitudini, ți a doua etapă in
tre 5—15 iulie a.c.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Insti
tutului de artă teatrală ți cinematografică JL L Caragiale- 
din București (telefon 14 71 93).

joi ultima zi la
LOTO

vacanța elevilor?
O- 

a devettit. acum, priori' 
preocupare- ■ rierilor V Sa ▼orba de o od±nâ

totală • soma șl m»să Tinerii 
rar tă-rt chettuTcâ eurpiuasl 

A ie energie, că acumuleze noi 
ecr.nfrințe. cxmoaacă țara.
Tntr>-uD cQTÎnt ai-e<l foloaeaecă 

• timpul Uber într-un mod rti 
•nai util și agreabil Acest lu
cra nu ae poate realiza decît 

• într-un cadru bine organizat 
pregătit din timp. De aceea, 
dacă odată cu terminarea mo- 

__ lai școlar elevii din întreaga 0 țară au scăpat de grijile coti
diene. In schimb, pentru forurile 
care se ooupă de eduoația tine*  

£ retului, vacanța ridică noi pro- 
w bleme. Și în județul Constanța 

acestea sînt mult mai nume- 
• roase, mult mai complexe.

pentru să. pe lingă elevii de 
baștină, litoralul primește In 

• aoest sezon și foarte mu Iți oas
peți. Numai în cele cinci tabe
re oe vor funcționa în această 
perioadă aid se vor perinda 

A circa 20.000 de elevi Față de 
această avalanșă de tinerețe de 
vțrrtă școlară pe însoritul lito
ral, firesa, se cer pregătiri se- 

£ rioase. Ce s-a întreprins. In a- 
cest sens. In orașul — gazdă f

A ION POPESCU

ba Constanța, ca șl la Med- 
fidia, Hirșova și Cernavodă sa 

9 vor organiza oluburi ale ele
vilor, In cadrul cărora vor fun- 

• cționa cercuri de radio și tele
grafie, stenodaetilografie, auto- 
moto, înot subacvatio etc. ba 
aate, flecare școală și-a elabo- 
rat un program oonaret de aa- 

.......................... șitivitățl cultural-dlstractive 
sportive.

W în afara întrecerilor din 
drul „Cupei vacanței-, elevii 
oonstănțeni vor fi angajați pe 
timpul verii într-o eerie de în- 
tîlnirl Internaționale la ! atle- 

W tism (la Constanța șl Varna — 
R.P.B.), baschet (la Constanța 
și Halle — R.D.G.), gimnastică 
(la Constanța și Tolbuhin — 
R.P.B.), handbal (la Constanța și

• Harlove — R.S.C.), volei (la 
Constanța și Halle — R.D.G. șl

£ Novisad — R.S.F.I.).
Aș vrea să mă refer pe scurt 

_ șl la activitățile turistice. De- 
V oarece experiența de anul tre-

ca-

exit ■ arătat că excursiile ta 
circuit rtnt foarte obositoare și 
elevii nu reuyeae să acumuleze 
prea multe cunoștințe, pentru 
anul acesta va preconizat or
ganizarea excursiilor sub for
ma de drumeții le puncte tu
ristice fixe. AstfeL elevii noștri 
rar pleca în excursii de U zile 
cart le mtn organiza la Bra
sov, Piatra Crai ului, Time na. 
Valea Oltului și Valea Praho
vei. Excursii de durată mai 
mică ae vor orgarJza la Porțile 
de Fier Cetatea Istriei. în Del
tă. la Muzeul de istorie a par
tidului. a mbcărîl muncitorești 
ți democratice din România 
Pentru elevii liceelor fi școlilor 
nrofesîonale din Constanța am 
□revăzut 
djțle pe 
Moldovei

colegii Hor ain Brașov. Harghita, 
Bacău. Rm. Vlicee. Sibiu. Elevii 
din Dobrogea vor sta în serii de 
cite 14 zile în taberele din fru
moasele și pitorești le stațiuni 
de La Bene:. Lotru. Caria. 
PreceaL Păltiniș. In vreme ce 
elevii efln regiunile montane se 
vor boeura de binefacerile lito
ralului însorit <i de cunoștința 
cd relicvele istorice ale acestor 
kxwrL Vor fi valorificate, în 
aceste scopuri, de la caz la 
condițiile oferite de Internatele 
școlilor, iar în tabere, cortu
rile.

ceva inedit t o expe- 
bi delete In nordul 

intitulată sugestiv ,Pi

TOMA MAREȘ

în această vară odihna pio
nierilor v« fi tn exclusivitate

LA ANCHETA NOASTRĂ RĂSPUND:

• ION POPESCU, prim-secretar al Comitetului Județean 
Constanța al U.T.C;

e SEVER BALTAG, inspector general al Inspectoratului 
școlar județean ;

• TOMA MAREȘ, președintele Consiliului Județean al 
Organizației Pionierilor.

urmele lui Ștefan cel Mare*.  
Tot prin oomisia de turism nu
meroși elevi vor putea vizita 
Ungaria ți Iugoslavia. La fie
care sfîrșit de săptămînă se vor 
organiza excursii în țara veci
nă — Bulgaria.

în afară de aceste drumeții, 
se vor mai organiza cu pionierii 

de ex- 
mici și 
pentru 
nostru.
create

și elevii un mare număr 
cursii — In grupuri mai 
pe o durată scurtă — 
cunoașterea județului 
în acest scop, au fost 
puncte turistice la Cernavodă, 
Medgidia, Topraisar, Hirșova, 
M. Kogălniceanu, care dispun 
de aproape 300 de locuri de 
odihnă.

SEVER BALTAG

O dezvoltare mare va cunoaș
te, In această vacanță, turismul 
pe bază de reciprocitate. Astfel, 
un număr de 4.500 de elevi din 
Constanța, Medgidia, Cernavo
dă, var face „un achlmb“ — cu

activă, ea cuprînzînd întreceri 
sportive, drumeții, excursii cu 
teme precise, expediții turistice, 
tabere de muncă voluntar- 
patriotică, manifestări cultural- 
artistice. Circa 2 000 de șco
lari vor fi prezenți In serii de 
cite 14 zile In taberele centrale 
de la Păușa, Lotru, Valea U- 
zului. Alți 200 de pionieri, mem
bri ai cercurilor de foto, aero- 
modele, navomodele și „mîinl 
Indemînatice- se vor odihni, dar 
îți vor cultiva și talentele în 
tabăra de căsuțe ți corturi de 
la Năvodari. Ca o recompensă 
pentru comportarea avută în 
anul trecut, componențil ansam
blului de cintece și dansuri 
printre care se află corul Ca
sei pionierilor (locul I pe țară) 
și fanfara (locul II) se vor o- 
dihni, dar vor susține și specta
cole timp de 14 zile în județul 
Prahova Aproximativ 2.500 de 
copii dornici de a cunoaște 
frumusețile munților se depla
sează în serii de cite 7 zile în 
taberele turistic? de la Sibiu 
ți Predeal. Paralel cu cei care

vor pleca In taberele centrale 
elavii școlilor generale au per
fectat și ei ca și colegii lor mai 
mari schimburi prin osoeție cu 
clase sau grupe de elevi din 
diferite localități din țară. Apoi, 
mii de copii se vor deplasa, în 
cadru] județului, la Adamclisi, 
la Muzeul arheologic din Con
stanța, la Mamaia. Eforie. Man
galia Prin munca patriotică și 
cu ajutorul tuturor factorilor 
din județ se lucrează la finisa
rea Parcului pionierilor din o- 
rașul Constanța, care se întin
de pe o suprafață de 8 ha. Aici 
„operațiunile" au început de 
myjt, la ora actuală fiind date 
deja în folosință 4 terenuri de 
baschet. 4 de volei, 2 de hand
bal (toate bituminate) un te
ren de mini-fotbal. Chiar zilele 
acestea, va lua ființă „Clubul 
nautic" de pe lingă Casa pionie
rilor. în curînd va fi inaugurat 
debarcaderul pionierilor. Pentru 
ei s-a construit un modern han
gar (40 x 10 m) înzestrat cu o 
sală pentru forță, alta pentru 
pregătirea fizică, vestiare etc 
Clubul va dispune la început 
de 7 caiace $1 mal multe băr- 
Cuțe populare care vor fi folo- 
«ite pentru inițierea în tainele 
canotajului. In primele zile ale 
vacanței se vor desfășura între
cerile... curajului : Raliul Ma
maia, al doilea concura de car
turi pe țară, la care vor par
ticipa 8 echipaje din Constanța, 
Mangalia, București. Galați, Ti
mișoara, Craiova etc. Cea mai 
mare competiție sportivă rezer
vată elevilor va fi „Cupa va- 
canței**,  (a IlI-a ediție) la fot
bal, volei, baschet și handbal. 
Competiția care va începe la 
15 iunie și va lua sfirșit In 
preajma celei de a 23-a aniver
sări a Eliberării, va angrena 
sute de echipe reprezentante 
ale șaolilor, claselor, cartiere
lor sau străzilor. Pentru pionie
rii din comunele de pe malul 
Dunării vor avea loo întreceri 
de înot și cu bărci în cadru] 
.Cupei Dunării- (a II-a ediție). 
Dar, ceea ce aș vrea să se re
țină este faptul că și In școlile 
din județ se va desfășura o vie 
activitate sportivă. Pe lingă în
trecerile
programate mai multe întîlnirl 
de fotbal, handbal, baschet, vo
lei și atletism ou echipe șco
lare din județele apropiate.

• Cu prilejul unui concurs 
de atletism care a avut loc 
miercuri pe stadionul „Wal
ter Ulbricht" din Berlin, a- 
tleta vest-germană Liegel 
Westermann a stabilit un 
nou record mondial in proba 
de aruncarea discului cu o 
performanță de 62,70 m. 
Acest rezultat este superior 
cu 16 cm recordului prece
dent deținut de aceeași a- 
tletă.

• Miercuri la Tampere 
finlandezul Kinnunen a sta
bilit un nou record mondial 
în proha de aruncarea su
liței cu un rezultat de 
92,72 m. Vechiul record era 
91,78 m și aparținea atletului 
sovietic Lusis.

• Ieri la Craiova In ca 
drul „Cupei balcanice*  la 
fotbal, Universitatea Craiova 
a învins cu scorul de 3—1 
(2—0) pe Dinamo Tirana 
prin punctele marcate de 
Oblemenco (2) și Neagu 
Pentru oaspeți a înscris 
Kutra. Jocul a fost urmărit 
de aproape 16 000 de spec
tatori.

inter școli avem

VIOREL PĂUNESCU

• Cu prilejul unui concurs 
internațional de atletism des
fășurat in localitatea norve
giană Bergen, multiplul cam
pion australian Ron Clarke 
a cîștigat proba de 5 000 m 
cu timpul de 13’40"4/10. Pe 
locul secund s-a clasat nor
vegianul Arne Risa 14’09"

Proba de 800 m a revenit 
australianului Ralph Doubell 
cronometrat în l’49”3/10.

• Cunoscutul jucător fran
cez de fotbal Nestor Combin 
care a activat în ultimul 
timp în echipa A.C. Torino 
a fost transferat Ia clubul 
A.C. Milano, clțtigătorul ul
timei ediții a ..Cupei cam
pionilor europeni",

• Campionul european de 
box la categoria grea, engle
zul Henry Cooper, iți va 
pune în jop titlul de campio 
in fața Dugilistulul vest-ger- 
man Peter Welland. Intîlnl- 
rea urmează să se dispute 
In luna septembrie a acestui
an.

• într-un meci conttnd 
pentru „Cupa Alpilor*  ia 
fotbal, echipa vest-germană 
Alemannia Aachen a învins 
cu scorul de 3—1 (1—0) for
mația Italiană Hellas Verona



„Masa rotundă" Tineretul 
și securitatea europeană

Lucrările „mesei rotunde*  „Ti
neretul și securitatea europea
nă", care miercuri au intrat în 
cea de-a treia zi, au fost folo
site de noi mesageri ai tinerei 
generații de pe continent pen
tru a exprima opiniile și dorința 
organizațiilor lor de a coopera 
cu diferitele detașamente ale ti
neretului pentru asigurarea des
tinderii și a unui climat favora
bil securității în Europa.

Au luat cuvîntul : John Hunt, 
Campania Tineretului pentru 
Dezarmarea Nucleară, Marea Bri- 
tanie ; Jose Martines, Tinere
tul Frontului Patriotic al Elibe
rării Naționale (F.P.L.N.), Por
tugalia ; Sushil Chakraborty, vi
cepreședinte al Federației Mon
diale a Tineretului Democrat; 
Axei Slok, Consiliul Tineretului. 
Danemarca ; Miguel Martinez, 
vicepreședinte al Uniunii Inter
naționale a Tineretului Socialist 
(T.U.S.Y.) ; Erich Stephan Nitz- 
ling, Tineretul Social-Democrat. 
R. F. a Germaniei ; Boris Pankin, 
Uniunea Tineretului Comunist 
Leninist, U.R.S.S.; Robert Ar
nott, Mișcarea Tineretului pen
tru Eliberarea Colonială, Marea 
Britanie ; Claude Dejardin, Tine
retul Socialist (Wallons), Belgia ; 
Harmut Kolilmetz, Tineretul Li
ber, Berlinul occidental ; Tom 
Christensen, Tineretul Comunist, 
Danemarca ; Martin Falgren.

Federația Tineretului de Sttnga. 
Suedia; Christian Gibbet, U- 
n iu nea Tineretul Social*  t H- 
veția ; Terse Ingeberg-Otaou. 
Liga Tineretului Comunist. Nor
vegia ; Lars Thalen. Federația 
Tineretului Socul-Democrat,
Suedia ; Richard Gone, Tinere
tul Comunist. Belgia ; Sorea 
Ronhede, Tineretul Radical, Da 
nemarc*  ; Par Grawstedt, Federa
ția Tineretului de Centru. Saedia-

Tn cuvîntul lor, vorbitorii a- 
primlnd o dîverataie de 14a*-  
an fost unanimi in a aprecia ca 
o caracteristică a Europei de azi. 
activizarea celor mai largi pături 
ale tineretului în vederea anco
rării ji statornicirii pe coDtneuf 
a unui climat de destindere «■ 
securitate cofectrir*.  Securitatea 
europeană, s-a subfemt *-  
intervenții, nu este mai o pro
blemă care trebuie să preocupe 
în cel mai înalt grad guvernele, 
ci și o problemă legați In mod 
sita! de viitorul tâser? zesera- 
ții Unele din cxr».-ia*~.  repre
zintă adevărate tne&ie adresate 
tuturor tinerilor h arțaini co
mune, concrete. Dedarația de la 
București din 19flB și Apelul de 
la Budapesta al statelor partici
pante h Tratatul de h Vxtjd- 
via — al căror ecou a ăaaft aw 
tit în cuvintănk majortita ro
bitorilor — an pnkyuil celor cne

au hrai cavuru. o rea fi tjî? 1 
unor iiwi r ■ : ccsfn»-
țarea b'ocnr?-- mhrtare. retrage
rea fupejor străine de ne trr±> 
mie altar tin. asiguram coocd- 
ț**~  --- ~e~-~TB “Sabotarea
teraiă dintre rtaîe «rressue 0 
egale in drepturi.

în cwiotnl lor unmert*i  vor 
baton an sobenrat Detes^a^ea h>-
crtărs eapenen^sor cn arezz a- 
tabaci in once oeda s ic ce-
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răni parii 
■Becesnlni
potriva impeBOfiM 
triva acelar forțe 
sprijinii pe Hitler. F
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de peste hotare
CONFIRINTA 
0.1. M.

Cuvintar^a
lui U Thant

GENEVA 18. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : Miercuri a avut loc 
Ia Geneva o ședință festivă a 
Conferinței Organizației Inter
naționale a Muncii, consacrată 
aniversării a 50 de ani de la 
crearea acesteia. Cu acest prilej, 
a luat cuvîntul secretarul gene
ral al Națiunilor Unite, U Thant, 
care a insistat asupra caracteru
lui universal pe care trebuie să-1 
aibă organizațiile internaționale. 
Referindu-se la Națiunile Unite, 
el a subliniat că nu se poate 
concepe o pace stabilă atîta vre
me cît O.N.U. nu va cuprinde 
toate țările lumii. „Dacă un 
membru al Comunității mondiale 
a națiunilor lipsește de la adu
nările noastre, a spus el, struc
tura noastră este slăbită, iar efica
citatea noastră este limitată". U 
Thant și-a exprimat speranța că 
O.I.M. va face totul pentru a 
consolida și lărgi structura de u- 
niversalitatc a Națiunilor Unite, 
astfel îneît aceasta „să reflecte 
realitatea politică a lumii ac
tuale*.

Vorbind despre interdepen
dența dintre pace și justiția so
cială, secretarul general al O.N.U. 
a subliniat că „securitatea nu 
poale fi asigurată decît prin e- 
forturi concentrate în vederea 
realizării unor condiții de trai 
mai bune pentru întreaga ome
nire".

încheierea vizitei delegației

F.U.S. in Cehoslovacia
PRAGA 18. — Corespondentul 

Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : Miercuri s-a încheiat ti- 
zita în Cehoslovacia a delegației 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste din Republica 
Socialistă România, condusă de 
Dumitru Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al F.U.S.

In comunicatul dat publicității 
se menționează că în cursul con
vorbirilor s-a realizat un schimb 
reciproc de informații privind ac
tivitatea și sarcinile celor două 
fronturi, relevîndu-se contribuția 
pe care acestea o pot aduce la 
întărirea colaborării reciproce. 
Delegațiile au apreciat importan

ța apelului de la Budapesta al 
Comitetului politic consultativ a] 
statelor participante Ia Tratatul 
de la Varșovia, arătînd că orga
nizațiile pe care le reprezintă își 
vor aduce aportul la realizarea 
în condiții optime a Conferinței 
țărilor europene. A fost relevată, 
de asemenea, contribuția pe 
care cele doua organizații o P°t 
aduce la înțelegerea internațio
nala și colaborarea tuturor forțe
lor și mișcărilor progresiste în a- 
vantajul asigurării păcii în lumea 
întreagă.

Președintele C.C. al Frontului 
Național din R. S. Cehoslovacă, 
Evzen Erban, a acceptat invita
ția de a face o vizită în Repu
blica Socialistă România.

Consultări politice la Paris
Consultările politice în vederea constituirii noului guvern 

francez se desfășoară cu intensitate, deși instalarea oficială 
a lui Georges Pompidou la Elysee nu va avea Ioc decît vineri.

ta absența unor informații ofi
ciale, presa și observatorii politici 
continuă să dezbată problema 
viitoarei componențe a guvernu
lui. După părerea majorității ob
servatorilor, constituirea echipei 
guvernamentale pune președinte-

Soarele a ezitat: părea dis
pus să străpungă pînza norilor 
încă de dimineață, dar abia 
după amiază vremea s-a în
călzit, Snagovol redobîndtn- 
duși farmecul său estival. Pro
blemele meteorologice au pre
ocupat, însă, mai puțin pe 
participanții la „masa rotun
dă". Pentru ei esențial esle 
dialogul pe cure îl poartă, 
dialog care angajeaza forțe 
politice diverse ale tineretului 
de pe continent. Ziariștii se 
simt tentați să examineze in
scripțiile care marchează pre
zența fiecărei delegații. Carto
nașele albe pe care s-au im
primat cu litere mari, albastre, 
numele tuturor țărilor repre
zentate și ale organizațiilor 
care au luat loc la „masa ro
tundă" relevă — prin naminil 
lor, prin datele pe care U 
conțin — amploarea năzuinței 
către o dezbatere sinceră, pro
fundă, pe problemele vitale 
ale tineretului Europei. S-a 
repeta! deseori în dezbateri, 
iar ideea a revenit în inter
viuri, că valoarea inițiativei 
Uniunii Tineretului Comnnișl 
constă în primul rind în posi“ 
hilitatea creată unor mișcări, 
ce nu s-au intilnit aproape 
niciodată, de a lua contact di
rect la un nivel reprezentativ 
remarcabil. „Masa rotundă 
dă un răspuns practic unei în
trebări deseori ridicată în or
ganizațiile de tineret și răma
să, de cele mai multe ori, in 
sfera afirmațiilor de ordin po
litic î pot sau nu pot dialoga 
tinerii aceștia ai Europei atit 
de diverși, și, totuși, atit de 
asemănători prin dorința de a 
trăi în pace, în libertate de 
a-și vedea aspirațiile realiza
te ? Ce răspuns putem da în
trebării ?

Ne-am adresat reprezentan
tului tineretului unei țări mici 
din Europa — Luxemburg. 
Punctul de vedere al lui MA
RIO CASTEGNARO, membru 
al Biroului Național al Tine
retului Socialist merită a fi 
consemnat : „Cred că dialogul 
este posibil cînd există dorin
ța sincera de a dialoga, cînd 
se depun eforturi în această 
privință. „Masa rotundă" esle 
o reușită demonstrație a posi
bilității și necesității dialogu
lui. Prin spiritul lor de mode
rație, prin tot ceea ce au făcut 
pentru succesul întîlnirii de Ia 
Snagov, gazdele au reușit să 
stimuleze un dialog între or
ganizațiile de tineret ale Eu
ropei. Chiar dacă avem deza
corduri cu alte organizații, 
aceasta nu înseamnă întreru-

. In 
rape exiști btecvi ■Atac, 
trupe străine pe liiikaiM al
tor țări, renliîi'i ce-și 
ta recunoaștere, forțe ierna 
șaTde ce trăiesc cu aoatalgfca 
trec atol ui. dar faptul cel 
simptomatic îl reprezintă erio- 
tența unui larg front al păeS 
în cadrul căruia tineretul se 
manifestă ea a forța activă, 
preocupată de viiloral alo
care își pune întrebări fi coo- 
ta răspunsuri. Realitățile no 
se pot simplifica, nu se pnl 
reduce la cîievn scheme. Tî- 
năra generație a Europei >■ 
nnluî 1969 manifestă preocu
pări față de care organizațiile 
de tineret na pot fi blama
bile. Deosebirile de păreri rină- 
firește, normale in asenreoco 
împrejurări. Problema care se 
impune este cea ■ iteuBăru 
acestor deosebiri prt străda
nii răbdătoare. Adaptarea la 
exigențele dialogului se poale 
realiza în primai tind printr-o 
atitudine de respect reciproc- 
Pentru a fi respectat trebuie 
să manifești respect față da 
partenerii de discuții.

Discutam cu PAR GRAN- 
STEDT, vicepreședinte al Fe
derației tineretului de ceatrn 
din Suedia. Oaspetele suedez 
remarca : ..Această ..mani ro
tundă" inițiată de pi ie tenii ră
mân i, este foarte utilă- Apre
ciez posibilitatea de a ascul
ta declarațiile de uedințâ po
litica ale diferitelor organiza
ții. Sînt necesare, deschid ori
zontul cunoașterii Dar cri 
mai important lucru pe «re 
doresc să-1 subliniez esle ace-
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• LA 16 IUNIE ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
in Afganistan, Pavel Sîlard, 
și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare regelui Mohammad 
Zahir Shah. Cu acest prilej, in
tre regele Afgantistanuiui și 
ambasadorul român a avut loc 
o convorbire cordială.

• 1N CAPITALA ARABIEI 
SAUDTTE, Jeddah, s-a anunțat 
că a fost descoperit un complot 
care urmărea organizarea unei 
lovituri de stat, asasinarea re
gelui Feisal și instaurarea unui 
regim republican !n țară. Agen
ția Associated Press anunță câ 
au fost arestate 40 de persoane 
acuzate ci ar Q Implicate In 
acest complot Se men ți on «zi. 
totodatL că «comite cercuri 
d-r; torțele armate fi pofipe

Un succes 
al sindicatelor 

britanice
Pmitend britasuc Herold WU- 

atm a ananțoi miercuri, după o 
fertilei a Cabinei ului, cA guoer^ 
und arta a renunțat la „proiectul 
de lege cu priciră Ia relațiila in- 
dnitriaie". Acetntă sokrtie repre- 
sîrU o cietoria a nndicaielot 
bntoatâea in îndelungai a dispu
tă pe marginea proiectului de 
leee entuindicaL prin care gu- 
cumad uraidren împiedicarea a șa 
aaairtripr grece neoficiale pe câ
ine eancțâonăni grecițtilor cu 
Maestri. Ședința Cabinetului a 
jom precedată miercuri de lungi 
tretotioa intre primul ministru ți 
reprezentanța Congresului sindi
catelor britamce (T.U.C.), in 
cunnl cărora Harold Wilson a 
ahandoaaî în cele din urmă pro
tected da lege menționat. Repre
zentanța sindicatelor iți oor asu
ma bi zcfamA răspunderea regle
mentară grecelor neoficiale*,  so- 
htție can e obținut acordul Con- 
riUi general ai T.U.C

aînt amestecate în acest com
plot.

• LA POZNAN s-a închis tra
diționalul Tîrg internațional din 
acest oraș, la care au participat 
aproximativ 3 000 de firme din 
40 de țări. După cum mențio
nează agenția P.A.P., valoarea 
contractelor pentru export în
cheiate de Polonia la cea de-a 
38-a ediție a tîrgului a depășit 
valoarea tranzacțiilor din anii 
trecuți.

Participarea României la Tîr- 
gul internațional de la Poznan 
a fost marcată prin prezența u- 
nor exponate tehnice : instala
ții de foraj, utilaj petrolier, a- 
parate de măsură si control, u- 
tîlaj electrotehnic. tractoare, 
prodose siderurgica etc.

• LA ÎNTREPRINDEREA 
CONSTRUCTOARE DE VA
GOANE și mașini din orașul 
Gyfir « fost dată tn funcțiune, 
după o perioadă de două luni 
de probă, o uzină de motoare. 
Uzina, pentru care s-au investit 
peste 2 miliarde forinți, a fost 
construită în baza unui acord cu 
consorțiul francez „Renault- 
Manferrostal".

• GUVERNUL Mauritaniei a 
anunțat marți recunoașterea Gu
vernului revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud. 
Hotărirea a fost comunicată după 
o reuniune a conducerii partidu
lui de guvemămînt, la care au 
participat și membrii guvernului.

Un purtător de cuvînt milita» 
Iordanian a anunțat că două a- 
vioane israeliene au trecut 
miercuri fluviul Iordan și au 
lansat rachete asupra zonei 
Wadi Al Yabes. La intervenția 
artileriei iordaniene, cele două 
avioane s-au retras. Purtătorul 
de cuvînt a precizat că raidul 
aerian a provocat pagube cul
turilor din zona citată.

-rt
Un purtător de cuvînt israe- 

lian a anunțat că două avioane 
cu reacție israeliene au atacat 
miercuri o serie de poziții ale 
artileriei iordaniene și ale or
ganizațiilor de rezistență pa
lestiniene aflate la est de fluviul 
Iordan.

lui ales și viitorului său prim- 
ministru o problemă delicată de 
dozare a persoanelor și responsa
bilităților intre gaulliștii ortodocși 
și centriștii (sau liberalii, cum le 
spun unii) care s-au hotărît în 
timpul campaniei electorale să se 
alăture majorității guvernamenta
le actuale. Dificultatea principală 
constă în alegerea ministrului de f 
externe. ftVechea gardă" a gaullis- 
mului dorește cu insistență, potri
vit agenției FRANCE PRESSE, 
menținerea în această funcție a 
lui Michel Debre. Nici reîntoar
cerea lui Couve de Murollle în 
fruntea diplomației franceze (post 
în care s-a aflat timp de zece ani 
înainte de a deveni premier, cu 
mai puțin de un an in urmă) ntzg 
este exclusă. In rindul partidulufyj 
majoritar există rezerve serioase 
față de numirea la Quai d’Orsay 
a unei personalități noi, cum ar fi 
liderul republicanilor indepen
denți, Giscard d’Estaing, sau a li
derului centrist Jacques Duhamel. 
Acest gen de rezerve se manifes
tă în general față de introducerea 
în guvern a oricărei personalități 
raliate în ultimul moment majo
rității guvernamentale. „GauUiștii 
at accepta cil greu ceea ce ar pu
tea părea ca o concesie făcută al
tor grupări-, scrie ziarul „LE 
FIGARO''.

O problemă de importanță ma
joră o constituie definirea politi
cii economice $i financiare a nou
lui guvern și, în legătură cu <*  
ceasta, desemnarea ministrufai 
economiei și finanțelor. Numele 
cel mai des citat de comentatori 
pentru acest post este cel al lui 
Antoine Pinay, fost premier.

Delegația 
C. S. A.

în Olanda
La invitația ministrului agri

culturii și pescuitului al Olandei, 
P. Lardinois, la Amsterdam a 
sosit o delegație a Consiliului Su
perior al Agriculturii condusă de 
președintele C.S.A., Nicolae Gio- 
san.

Președintele Consiliului supe
rior al agriculturii a avut o con
vorbire cu ministrul olandez Lar
dinois, cu care ocazie s-au exami
nat posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor de colaborare din do
meniul agricol dintre cele două 
tari.

ta*  a.
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KLRT HAWLICEK — se
rtar al Tineretului Socialist 

Austriac ! „Cred că intenția 
de a organiza această întilni- 
re este salutară din mai 
multe puncte de vedere. In 
primul rînd pentru că situația 
din Europa face ca tineretul 
să aibă azi un important rol 
în viața politică. lata de ce 
consider foarte important fap
tul că s-au putut aduce la 
aceeași masă organizații de ti-

■w-v.

cure unun s» pate 
lele forțelor ee se o 
tinderii Coatarieie 1 
situare pentru a uA 
legerea ți pentru a 
ceea ee gindeue uite 
ții In Suedia euep 
astfel de organizați
ral ii și socraJ-deanc 
tru sprijinirea l^iri 
lui vietnamez fi a 1 
de eliberare națîuuah 
Ion iile portugheze iar in uni
versități cu organizațiile «tn- 
dențești desfășurăm campanii 
în legătura cu diferite proble
me politice. De aceea apre
ciem ca pozitivă contribuția 
pe oare ..masa rotundă" o a- 
duce la o mai bună înțelege
re a problemelor securității 
europene. Sper că acesta nu 
va fi ultimul prilej pentru a 
vorbi despre asemenea proble
me fundamentale ca securita
tea europeană".

EUGENTU OBREA 
DOINA TOPOR 
BAZIL ȘTEFAN

Dupl La Paz-Sucre 
ți Santa Graz. De- 
initi ițfi r studențești 
s-an extins din capi
tala boliviana în ccn- 
treJa txnriRenitare din 
țari. Aceste demonstra
ții coastitiue o formă 
de lupți pentru a de
termina autoritățile să 
penmta activitatea sin- 
(ficatelor studențești ca- 
re-ți propun ca obiec
tiv ta mihtezn pentru 

atirarM rmrvpr- 
nfățri p crearea unor 
morii ții mai btme de 
Ts’.'ițăi 'ă și viață pen- 
tru studenfL

1 501 de ttudenți din 
Sacre an demonstrat 
două zile In șir pe 
străzile orașului indus- 
triaL Ej an pus pur și 
Simplu stăpimre pe 
centrul orașului, blo
când străzile care duc 
la principalele sedii ale 
autorităților locale. Un 
memoriu înaintat foru
rilor admintstrative ce
rea imediata eliberare a 
delegaților „sindicatului 
liber studențeac" dm 
localitate arestați cn 
cî te va zile înainte. Re
fuzului studențimu de 
a evacua străzile cen
trale i s-a răspuns prin
tr-o veritabilă opera
țiune militară : 300 de 
polițiști și „gărzi mobi
le", zeci de mașini blin

date. S-au desfășurat a- 
devărate lupte de stra
dă între studenți și po
liție. Unele surse vor
besc despre cel puțin 
20 de răniți din rindul 
studenților și al poli
țiștilor. La numai cî- 
teva ore după ce au 
fost împrăștiați prin 
forță, studenții s-au 
întrunit în cadrul u- 
nei adunări generale în 
piața din fața Institu-

țiune (formă care, de 
altfel, are tradiție în 
universitățile bolivie- 
ne). Ei s-au baricadat 
în incinta facultății de 
medicină, opunînd re
zistență poliției. După 
ce au rezistat aproape 
48 de ore cei peste 800 
de studenți au conti
nuat acțiunea protesta
tară printr-o de
monstrație pe străzile 
orașului, scandînd lo-

CIOCNIRILE 
DE LA SUCRE
tului Politehnic și au a- 
doptat o moțiune în 
care decid să declare 
grevă și să boicoteze a- 
propiatele examene pî- 
nă la eliberarea cole
gilor lor arestați și în
cetarea oricărui ames
tec al poliției în fa
cultăți.

ta alt colț al țării, 
la Santa Cni2, unul din 
cele mai vechi centre 
ale culturii boliviene, 
studenții au recurs !a o 
formă curajoasă de ac-

zinci, cerînd democra
tizarea universității și 
recunoașterea sindica
tului studențesc.

în același timp, cu 
toate că sînt supuși ce
lei mai concentrate ac
țiuni represive (autori
tățile din capitala bo
liviana au creat — 
după cum relatează li
nele ziare occidentale 
— un „comitet de 
coordonare a măsurilor 
pentru combaterea tul
burărilor studențești"),

studenții din La Paz 
continuă greva și a- 
dunarile de protest, în
cepute în urmă cu n- 
proape două săptamîni. 
Închiderea a două fa
cultăți. concepută de 
autorități ca o mane
vra de estompare a 
succesului grevei stu
dențești, nu a putut de
natura realitățile.

Știrile recente par să 
indice că autoritățile 
înțeleg să reacționeze 
printr-o înăsprire a ac
tivității represive. Se 
pregătește o decizie a 
Curții Supreme de Jus
tiție, care ar urina să 
declare ilegale grevele 
studențești. Descinderi
le poliției la domici
liul fruntașilor luptei 
studențești s-au înmul
țit. Numai în ultimele 
zile s-au semnalat a- 
proape 40 de arestări 
din rîndnl liderilor stu- 
dențimii.

Este, desigur, greu 
de presupus, că accen
tuarea acțiunilor de in
timidare a studenților 
va duce la atenuarea 
actualei situații explo
zive în relațiile dintre 
studenți și autoritățile 
boliviene. Există, mai 
degrabă motive să sa 
prevadă contrariul.

P. N.
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