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In ampla dezbatere a documentelor pentru Congresul al X-lea se afirmă

ENTUZIASMUL
CREATOR

I

4.

AL PARTIDULUI ÎNTREGULUI POPOR
FERMITATE,

ținută teoretică,
exigență ideologică

Dezbaterea documentelor pentru Congresul

al X-leain organizația de partid a Facultății

de filozofie din București

In concepția partidului nostru, 
a ideologiei noastre, făurirea și 
'dezvoltarea fioii orinduiri este un 
proces conștient, bazat pe cunoaș
terea legilor obiective ale dez
voltării sociale, pe aplicarea cre
atoare a principiilor marxist-le- 
niniste, corespunzător particula
rităților și condițiilor interne și 
internaționale, specifice fiecărei 
etape. în lumea de azi, cînd pro
blemele construcției socialiste de
vin tot mai complexe, se impune 
în mod deosebit dezvoltarea ac
tivității de investigare științifică 
a noilor procese sociale, a căilor 
'de soluționare a diferitelor pro
bleme — economice, sociale, po
litice, ideologice — ale mersului 
nostru înainte. Tezele Comitetu
lui Central al P.C.R. pentru Con
gresul al X-lea al partidului sub
liniază că „Științele sociale și u-

maniste trebuie să contribuie în 
tot mal mare măsură la analiza 
și elucidarea diferitelor aspecte 
ale vieții sociale actuale, la con
turarea liniilor de perspectivă ale 
societății noastre, ale evoluției în
tregii opere de edificare socia
listă a țării".

Pornind de la aceste realități, 
comuniștii din Facultatea de fi
lozofie, a Universității din Bucu
rești cadre didactice și studenți, 
întruniți în adunarea generală a 
organizației de partid, dind do
vadă de înaltă responsabilitate po
litică fi socială, au discutat des
pre misiunea lor, despre rolul 
din ce în ce mai activ pe care 
trebuie fă-l aibă în frontul ideo-

ADRIAN VASILESCU
(Continuare in pag. a Il-a)

La Termocentrala Borzești:

A INTRAT IN FUNCȚIUNE CEL

DE-AL DOILEA GRUP TURBO
GENERATOR DE 210 MW

Vineri, la Termocentrala Borzești a fost pus în funcțiune, cu 
10 zile înainte de termen, cel de-al doilea grup turbogenerator 
de 210 MW, care ridică puterea instalată a uzinei la 655 MW. 
Noul grup prezintă un înalt grad de automatizare. Cazanul de 
alimentare este unul dintre cele mai moderne utilaje de mare 
randament, fiind alcătuit din două corpuri, cu o capacitate de 
640 tone abur pe oră. De menționat faptul că față de centrala 
veche, grupul recent intrat în funcțiune a fost realizat cu un 
volum de investiții mai mic, iar în condiții de tehnicitate su
perioară, ceea ce face ca prețul de cost al energiei electrice 
să fie mai redus. Cu prilejul punerii în funcțiune a noului 
grup, colectivele de muncă ale întreprinderilor constructoare 
și beneficiare au trimis o telegramă Comitetului Central al 
F.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, în care se 
spune, printre altele : „In aceste zile, cînd în uzina noastră, la 
fel ca și în întreaga țară, oamenii muncii dezbat cu însuflețire 
Tezele și proiectul de Directive pentru cel de-al X-lca Congres 
al partidului, sîntem conștienți că prin punerea în funcțiune 
a noului grup turbogenerator ne aducem contribuția la tradu
cerea în viață a politicii partidului nostru de industrializare 
socialistă a țării".

(Agerpres)

Ini Gheorghe Maurer, a primit pe ministrul
poștelor și telecomunicațiilor din Iran

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit vineri dimi
neața pe ministrul poștelor și 
telecomunicațiilor din Iran, 
Fathollah Sotouden, care face 
o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
a luat parte Mihai Bălănescu,

ministrul poștelor și teleco
municațiilor.

A fost prezent Soltan H. V. 
Sanandaji, ambasadorul Iranu
lui la București.

★
în aceeași zi, ministrul poș

telor șî telecomunicațiilor din 
Iran a fost primit de Gheor
ghe Radulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

(Agerpres)

Imperativ al creșterii eficienței

A L

Cuvîntul tovarășului
Pregătirea temeinică a

INVESTIȚIILOR
Ața cum se subliniază în proiectul Directivelor Congresului 

al X-lea al Partidului Comunist Român, anii viitori vor cunoaște 
a amplificare continuă a programului de investiții, în scopul 
extinderii și perfecționării bazei tehnico-materiale a societății, 
sporirii avuției naționale. Pornind de la importanța ce o pre
zintă îndeplinirea integrală a prevederilor planului de investi
ții, este necesar ca pe viitor să se ia toate masurile capabile sâ 
asigure înfăptuirea acestui program sub semnul unei înalte efi
ciente economice. Am solicitat tovarășului ION RAȚOI, vice
președinte al Băncii de Investiții, sa ne prezinte contribuția 
factorilor angajați în materializarea investițiilor.

— Ne sînt cunoscute tuturor 
succesele remarcabile în dezvol
tarea economiei și culturii, în 
toate domeniile vieții sociale, 
obținute în cei 25 de ani-de la 
eliberare, rezultat al unor am
ple programe de' investiții pe 
care partidul și statul le-a în
făptuit cu consecvență în proce
sul construirii și desăvârșirii o- 
rînduirii socialiste. Insumînd 
realizările din perioada 1950— 
1960 din fondurile centraljzate 
ale statului se ajunge la volu
mul important de investiții de 
peste 460 miliarde lei, capitol 
care a cunoscut o dinamică as
cendentă. Numai In acest an se 
investesc peste 62 miliarde lei, 
ceea ce reprezintă tot atît cît 
s-a investit în perioada primului 
plan cincinaL

Pe bau acestor programe de 
investiții au fost posibile spori
rea, înnoirea ți modernizarea 
simțitoare a mijloacelor de 
muncă, la un înalt nivel tehnic, 
in toate ramurile producției ma
teriale, crearea și dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a știin
ței, învățămîntului și a celor
lalte activități socia l-culturale. 
Îmbunătățirea condițiilor de lo
cuit ale populației. La sfirșitul 
anului 1968, spre exemplu, volu
mul fondurilor fixe productive 
era de 3 ori mai mare decit

cel existent în anul 1950. Numai 
de la începutul actualului cinci
nal ramurile industriale au fost 
înzestrate cu peste 750 noi ca
pacități de producție și obiec
tive importante. în aceeași pe
rioadă au fost dattf In^fiâosință 
populației aproape 160 mii de 
apartamente.

Pe harta țării car? a devenit 
un adevărat șantier de construc
ții, au apărut noi uzine și fa
brici cum ar fi : Combinatul si
derurgic de la Galați — un pu
ternic centru siderurgic — com
binatele chimice de la Craiova, 
Turnu-Măgurele, Tg. Mureș, Pi
tești și Rm. Vîlcea, Uzina de 
mașini grele și Fabrica de ma
șini unelte București, Uzina de 
autoturisme Pitești, combinatele 
de industrializare a lemnului de 
Ia București, Turnu Severin, 
Rm. Vîlcea și multe altele, în
tregind peisajul ei industrial. 
Sub impulsul industriei s-au 
creat noi orașe, a dispărut pei
sajul dezolant al înapoierii eco
nomice din zone întregi ale ță
rii, s-au înălțat numeroase edi
ficii ale științei, învățămîntului, 
culturii și ocrotirii sănătății.

N. UDROIU

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,

A Aș dori în primul rînd să vă 
W salut la Consiliu! de Stat al 

Republicii Socialiste România. 
• In discuțiile pe care le-ați 

avut timp de aproape o săp- 
tămînă în Capitala României, 

• de fapt lingă Capitala Româ
niei. Ia Snagov, ați abordat 
multe probleme care intere- 
sează continentul european, 
care interesează întreaga lume 
și, mai cu seamă, interesează 

£ întregul tineret.
Este pozitiv faptul că s-au 

adunat la această masă rotun 
™ dă un număr mare de organi 

zații din țările europene, do 
• tineri comuniști, socialiști, ca

tolici, democrați și de alte 
concepții politice și religioa 

• se, care reprezintă masele
largi ale tineretului din Eu
ropa, că organizațiile întruni 

a te la București au putut dis- 
™ cuta într-un spirit liber pro

blemele actuale și mai cu sea 
(ț mă acțiunile ce trebuie între 

prinse pentru făurirea unui 
viitor fericit popoarelor euro 

£ pene, tineretului european 
Noi considerăm că acest 

a ceput bun de dialog intre 
ganizațiile tineretului din 
ropa trebuie să continue.

teamă de a 
problemele 
continentul 
pentru că 

oamenii po- 
tineri",

să ne fie 
deschis 

frămintă 
și lumea,

(Continuare irtpag. a ll-a) •

în- 
or 

Eu
Nu

trebuie 
discuta 
care 
nostru
pînă la urmă noi, 
litîci, dumneavoastră, 
cercurile largi ale opiniei pu
blice, avem sarcina de a ac
ționa pentru găsirea căilor iu 
vederea organizării mai bune

a lumii, a societății, creării 
condițiilor pentru o pace trai
nică în Europa și pe toate con
tinentele. I

Aș dori să urez tuturor par- 
ticipanților la această intîl 
nire prietenească de la Bucu
rești să ducă cu ei cele mai 
bune sentimente de prietenie 
ale tineretului și poporului 
român, dorința poporului și ti
neretului român de a trăi în 
pace cu toate popoarele, de a 
acționa pentru statornicirea 
unei securități reale în Europa, 
unde fiecare popor, fiecare 
națiune să se poată simți cu 
adevărat liberă, să-și poată 
hotărî dezvoltarea economico- 
socială corespunzător voinței 
sale.

Pentru a evita, poate, criti
ca unor guverne sau conducă
tori de state, vreau să mă a- 
dreșez dumneavoastră și tine
retului ca secretar general al 
Partidului Comunist Român. 
Dumneavoastră reprezentați 
organizații puternice. Noi •- 
tribuim tineretului un rol din 
ce în ce mai mare în dezvolta
rea Europei și a lumii. De 
aceea v-am adresa chemarea 
de a nu precupeți nimic pentru 
a uni toate eforturile tinere
tului, pentru a impune guver
nelor să ducă o politieă de 
pace, de prietenie între toate 
popoarele din Europa, pentru 
a face 
tineret 
ceasta 
fie un
ci re. Aceasta 
comuniștilor

din Europa și din întreaga 
lume pe care vă rugăm s-o 
transmiteți tineretului pe ca- 
re-1 reprezentați.

Doresc să ridic acest pahar 
pentru dezvoltarea colaborării 
intre toate organizațiile de ti
neret din Europa, pentru în
tărirea unității tinerei genera
ții în lupta pentru pace și pro
gres social.

Vă urez tuturor succes în 
activitatea pentru pace, pen
tru un viitor fericit al tinere
tului ! „Multă sănătate și fe
ricire !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, secretar general al 
C.C. al P.C.R., a oferit vineri 
un dejun în onoarea partici- 
panților la lucrările mesei ro
tunde organizată de Uniunea 
Tineretului Comunist din Ro
mânia cu tema „Rolul și con
tribuția tineretului la reali
zarea unui climat de pace și 
securitate în Europa“.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe " " — -
Bodnaraș, 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Leonte RăutU, 
Dumitru Popa.

Au participat, de asemenea, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R,, 
miniștri, reprezentanți ai con
ducerii Uniunii Tineretului 
Comunist și Uniunii Asociații
lor Studențești din România.

In timpul dejunului a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordiali
tate.

Maurer, Emil 
Chîvu Stoica, Paul

(Agerpres)

închiderea lucrărilor Mesei
rotunde: „Tineretul și
securitatea europeană"

ca viitorul întregului 
din Europa și, prin a- 
din întreaga lume, să 
viitor de pace și feri- 

este chemarea 
către tineretul

ÎN SPIRITUL UNITĂȚII PARTIDELOR 
COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI, A TUTUROR 

FORȚELOR ANTIIMPERIALISTEy
ÎNTREGUL POPOR APROBĂ CU ÎNSUFLEȚIRE ACTIVITATEA 

DELEGAȚIEI PARTIDULUI NOSTRU LA CONSFĂTUIREA DE LA MOSCOVA

Contribuții) activă a P.C.R. 
la întărirea coeziunii 

mișcării comuniste
Prof. univ. MARCEL BREAZU

director adjunct al Institutului de Filozofie al Academiei
Putem afirma cu deplină certi

tudine că atenția întregii lumi a 
fost concentrată în zilele din 
urmă asupra Consfătuirii parti
delor comuniste și muncitorești, 
care s-a ținut la Moscova. Opinia 
publică internațională a putut a- 
precia, în deplină cunoștință de 
cauză, datorită publicității largi 
a dezbaterilor, poziția tuturor 
delegațiilor, a putut constata spi
ritul în care au fost făcute inter
vențiile în discuții. Cu deosebită 
satisfacție am aflat cu cită con-

secvență s-a manifestat punctul 
de vedere principial al partidului 
nostru, în cuvîntul conducătoru
lui delegației noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului ~ 
Român.

Citind documentul principal 
al Consfătuirii, semnat 
majoritate a delegațiilor, nu pu
tem să nu subliniem cu satisfac
ție că el conține un apel la uni
tatea mișcării comuniste și mun-

Comunist

de marea

(Continuare în pag. a Vll-a)

Tineretul p ■ W W ••torța a păcii
și progresului omenirii

NICOLAE IRIMIE
președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studențești 

din București

Ca 
litica 
consecventă partidul și statul 
nostru reprezintă o manifestare 
elocventă a poziției principiale 
marxist-leniniste în legătură cu 
numeroasele probleme ale lumii 
contemporane. Adeziunea depli
nă, fără rezerve a studențimii, o 
dată cu aceea a întregului po
por român, la politica partidului 
nostru, strălucit exprimata prin 
întreaga activitate a delegației 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea parti
delor comuniste și muncitorești,

tînăr, sînt mîndru că po
pe care o promovează cu

își are temeiul în convingerea 
nestrămutată că această politică 
afirmă grija pentru viitorul țării, 
îmbinînd, în spiritul îndelungate
lor tradiții ale mișcării noastre 
muncitorești, democratice și revo
luționare, o prodigioasă activitate 
pentru construirea unei Românii 
socialiste prospere, cu dezvolta
rea continuă a prieteniei și so
lidarității internaționaliste cu 
toate statele socialiste, cu întrea
ga mișcare comunistă și munci
torească.

(Continuare în pag. a Vll-a)

In
a.c. s-au desfășurat la Bucu
rești (Snagov) lucrările „me
sei rotunde", organizată de U- 
niunea Tineretului Comunist 
din România pe tema „Rolul 
și contribuția tineretului la 
realizarea unui climat de pace 
și securitate în Europa**.

La întilnire au participat: 
Tineretul Liber, Tineretul So
cialist și Tînăra generație a 
Partidului Populist din Aus
tria ; Tineretul Comunist, Ti
nerii Socialiști, Tineretul So
cialist, Tinerii Social-Creștini 
și Federația Națională a Tine
retului pentru Libertate și 
Progres din Belgia ; Tineretul 
Liber German din Berlinul de 
Vest ; Uniunea Tineretului 
Comunist Dimitrovist din 
R. P. Bulgaria ; Organizația 
Unită a Tineretului Democrat 
din Cipru ; Tineretul Comu
nist, Consiliul Tineretului, Ti
neretul Liberal, Tineretul Ra
dical, Tineretul Socialist și Ti
neretul Partidului Socialist 
Popular din Danemarca; U- 
niunea Tinerilor Comuniști și 
Federația Națională a Tinere
tului Socialist din Spania; 
Liga Tineretului Democrat, 
Uniunea Social-Democrată a 
Tineretului, Uniunea Tineri
lor Centriști, Uniunea Tinere
tului Liberal și Uniunea Cen
trală a Tineretului Social-De
mocrat din Finlanda ; Mișca
rea Tineretului Comunist, Ti
neretul Socialist și Comitetul 
pentru Relații Internaționale 
ale Tineretului și Educației 
din Franța ; Liga Tineretului 
Comunist, Campania Tinere
tului pentru Dezarmare Nu
cleară, Mișcarea Tineretului 
pentru Eliberare Colonială și 
Tineretul Liberal din Marea 
Britanie ; Tineretul Democrat 
„Lambrakis**  și Tineretul U- 
niunii de Centrii din Grecia; 
Uniunea Tineretului Comu
nist din R. P. Ungară ; Fede
rația Tineretului Comunist. 
Federația Tineretului Socia
list și Federația Tinere
tului Socialist al P.S.I.U.P. din 
Italia ; Tineretul Socialist din 
Luxemburg ; Liga Tinere
tului Comunist, Organizația 
Tineretului Partidului de Cen
tru și Uniunea Tineretului 
Muncitor din Norvegia ; Fe
derația Tineretului Partidului 
Muncii, Tineretul Socialist, Ti
neretul Liberal, Tineretul De-

zilele de 15—20 iunie

din Olanda ; 
Cooperare al 

de Tineret din 
Tineretul Fron

de Eliberare

mocrat-Creștin și Organizația 
de Tineret a Partidului Socia
list Pacifist 
Comitetul de 
Organizațiilor 
R. P. Polonă ; 
tului Patriotic
Națională și Tineretul Socia
list din Portugalia ; Uniunea 
Tineretului Comunist din Re
publica Socialistă România ; 
Tineretul Liber German din 
Republica Democrată Germa
nă ; Tineretul Muncitor So
cialist German, Tinerii So
cialiști Germani, Tinerii De- 
mocrați 
Uniunea 
Tineretul 
ken“ și 
R. F. a _____ ,
ția Tineretului de Stingă, Fe
derația Tineretului Social-De
mocrat și Organizația de Ti
neret a Partidului de Centru 
din Suedia ; Tineretul Liber 
și Uniunea Tineretului Socia
list din Elveția ; Consiliul Fe
deral al Organizațiilor de 
Copii și Tineret din R. S. Ce
hoslovacă ; Organizația Națio
nală a Tineretului din Tur
cia ; Uniunea Tineretului Co
munist Leninist din U.R.S.S.; 
Uniunea Tineretului din R.S.F. 
Iugoslavia ; Federația Mon
dială a Tineretului Democrat; 
Uniunea Internațională a Ti
neretului Socialist ; Comitetul 
European al Consiliilor Națio
nale ale Tineretului ; Tinere
tul Federalist Mondial ; Adu
narea'Mondială a Tineretului.

In cadrul întîlnirii, care a 
prilejuit un schimb liber și 
deschis de opinii, participanții 
au exprimat năzuințele tinerei 
generații de a sprijini toate 
eforturile îndreptate spre în
făptuirea unui sistem de pace 
și securitate colectivă în Eu
ropa și in întreaga lume, ex- 
primîndu-și pozițiile și punc
tele de vedere privind căile, 
formele și activitățile prin 
care tineretul european își 
poate aduce propria contribu
ție la realizarea climatului 
necesar înfăptuirii acestor o- 
biective, în care sînt intere
sate și acționează forțe poli
tice și sociale din ce în ce mai 
largi.

Dezbaterile au relevat do
rința comună a organizațiilor 
(Continuare in pag. a VllI-a)

(Tineretul Liberal), 
Tineretului Sindical, 
Socialist „Die Fal- 

Tînâra Uniune din 
Germaniei; Federa-
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SE DESFĂȘOARĂ CONCURSUL 
DE ADMITERE IN LICEU

Ieri a avut loc cea de a doua probi de examen pentru admi
terea în liceu — lucrarea scrisă la matematici.

Urmează probele orale, timp în care se corecteaii lacririle 
scrise. Concursul se anunță „strîns*  ; s-au prezentat aumerosi 
candidați în fața acestui examen, care, cam s-a mai anunțat, va 
selecta încă la această fază, pe viitorii elevi ai liceelor — me
dia de admitere minimă fiind 6. Un viitor concurs se organi
zează numai in cazul în care rlmîn locuri disponibile, a e Intra - 
nindu-se clin prima etapă media de admitere. In loaruâ. media 
minimă de admitere va fi 5. Repetăm, un nou cancan va avea 
Ioc, numai in cazul in care rămin locuri descompletate din ac
tualul concurs.

LUCRĂRI ALE TINERILOR 
COMPOZITORI 1N CINSTEA 

ELIBERĂRII

Alături de ceilalți creatori, ti
nerii compozitori Intîmpină ma
rile evenimente politice ale anu
lui, cel de al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român fi 
cea de a 25-a aniversare a Eli
berării cu o serie de noi lu
crări simfonice șl vocal-simfo- 
nice în care încearcă să sur
prindă patosul „evului aprins” în 
care trăim.

Au anunțat astfel Uniunfl 
Compozitorilor eă lucrează la e
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EXPOZIȚIA BIENALĂ A

TINERILOR ARTIȘTI PLASTICI
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REUNIUNEA INTERNAȚIONALĂ
I. T. I. DE LA BUCUREȘTI

După cum era de așteptat, 
programul deosebit de bogat al 
spectacolelor oferite pârtia- 
panților la reuniunea p«e tema 
Dezvoltarea profesională a tâ
nărului regizor a determinat o 
vizibilă înviorare a discuțiilor, 
în întîlnirea de ieri, prelungită 
și în cursul după amiezii, am 
asistat la o serie de intervenții 
substanțiale, care au luat in 
dezbatere cîteva dintre proble
mele cele mai controversate ale 
teatrului contemporan : căile 
de fertilizare a tradițiilor în 
actualitate, raportul noilor for
me teatrale cu puterea ae Înțe
legere și de absorbție a 
cului, capacitatea de regenerare 
a artei teatrale, puterea e? ".e 
u reprezenta sensibilitatea con
temporană. Discuțiile, pcrtite 
în general pe marginea specta
colelor vizionate în zilele pre
cedente, precum și pe marcata 
celor două spectacole ale Ihrf 
Dinu Cernescu prezentate ieri 
în fragment (Escurîal de MIrheî 
de Ghelderode și Pe 44 ■, lăr
gime de undă de Simion SU- 
covei) s-au bucurat de pertio- 
parea unor personalități recrr- 
zentînd concepții artistice 
verse, ceea ce le-a asigurat • ■- 
rietate și Interes. Au luat r_- 
vîntul, printre alții, Jear.-L^_i 
Roux (Canada) — preaaectJ 
ședinței —, Paul-Louis X'.paon 
(Franța), Boleslav Rosin-*i  
Oleg Efremov (U.R.S.S . Cnarîai 
Marrowitz și John Biatr-.-- 
(Anglia), Willfried Fischer S-e- 
dial. Ellen Stewart (S.U--VL
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1 Bntmnnra’yn", ca sprijinul eo- 
mitetota U.T.C. al aeetorulul 
VI din Capital*  organizat o 
excursie de citeva nie pe Hto- 
ral cu devil din corul de ea
rner*  al geoid, premiat recent 
la taxa pe țara a cor.c-.'5-Iu» 
republican cultural-arusuc. 
Stabâ’JI 21 Iunie el evil-artiști 
vor siiWr.e an i pecia rai la casa 
ie culturi din Ming-Cm Poftiți 
la loje I
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AL PARTIDULUI

(Urmare din pag. I)

— V-am ruga să sublimați 
elementele dominante, semni
ficația jaloanelor propuse în 
proiectul de Directive pentru 
viitorul cincinal.

Proiectul de Directive ale 
Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român pre
vede ca în perioada 1971— 
1975 investițiile centralizate 
din fondurile statului să fie 
de 420—435 miliarde lei. În afa
ră de acestea, se vor mai investi 
circa 50 miliarde lei din venitu
rile proprii ale unităților de stat 
și cooperatiste. Se cuvine re
marcat faptul că programul de 
investiții din viitorul cincinal 
este aproape egal cu volumul de 
investiții din perioada 1961— 
1970.

în deplină concordanță cu 
continuarea susținută a indus
trializării țării, principalele e- 
forturi de investiții vor fi orien
tate in industrie unde se vor 
investi 57—58 la sută din volu
mul total al investițiilor. în ca
drul acestora, trei pătrimi vor 
fi alocate energeticii, chimiei, 
metalurgiei și construcțiilor de 
mașini, ramuri hotăritoare ale 
economiei.

în agricultură, pentru reali
zarea unui amplu program de 
irigații, chimizarea complexă, 
dotarea cu o gamă variată de 
tractoare și mașini agricole mo
derne, în vederea accelerării 
procesului de dezvoltare inten
sivă șî obținerea unor producții 
înalte și stabile în vederea a- 
provizionării mai bune a popu
lației, industriei și creșterii re
surselor de export, se vor in
vesti din fondurile centralizate 
ale statului și ale cooperativelor, 
agricole circa 00 miliarde lei la 
care se adaugă 10—11 miliarde 
Iei ce se vor investi pentru lăr
girea capacităților de producție 
industriale care deservesc agri- 
cuitx;ra_
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uc-a nsnl aă-r. eon-
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teriale și financiare ce le aînt 
încredințate.

Obiectivul principal in 1n- 
făptuirea programului de in- 
oesfifii îl constituie sporirea 
eficienței economice, cerință 
pe deplin justificata care iz
vorăște din amploarea fondu
rilor pe care statul le inves
tește an de an pentru dezvol
tarea economiei naționale, din 
necesitatea ca fiecare leu in- 
vestit sâ-yi aducă contribuția 
tot mai mare la sporirea veni
tului național, la creșterea a- 
tuției țării. In ce direcții con
siderați că trebuie acționat in 
primul rind ?

Pentru realizarea acestui o- 
/ biectiv se impune, așa după 

cum se subliniază în proiectul 
de Directive, o preocupare mai 
susținută și o exigență sporită 
în ceea ce privește dimensiona
rea corespunzătoare a capacită
ților de producție, luarea in con
siderare intr-o măsură sporită a 
posibilităților de reutilare și 
extindere a întreprinderilor e- 
xislcnte, de completarea acesto
ra cu mașinile și echipamentele 
necesare, de valorificare a în
tregului lor potențial productiv, 
orientarea investițiilor cu prio
ritate pentru crearea de fonduri 
fixe productive, introducerea 
procedeelor tehnologice moder
ne, a mașinilor și utilajelor cu 
indici tehnico-cconomici ridi
cați, la nivelul realizărilor a- 
vansate pe plan mondial.

Tot atît de important pentru 
sporirea eficienței economice a 
investițiilor este reducerea con
tinuă, în toate ramurile, a pon
derii lucrărilor de construcții și 
repartizarea unei părți tot mai 
mari din fondul de investiții 
pentru dotarea cu mașini și uti
laje, ceea ce se poate obține 
prin alegerea de soluții con
structive care să permită intro
du re rea pe scară tot mai largă 
a Materialelor mai eficien
te. P"n eliminarea exceselor

rile !■ care este posibil a uti
lajelor ia aer liber, prin reali
zarea unor construcții ușoare și 
cooperarea în folosirea utilită
ților. Cu alte cuvinte, trebuie 
alese asemenea soluții șl căi de 
realizare a investițiilor care pot 
acigura ieftinirea construcțiilor. 
Reducerea cu numai un pro
cent a volumului de construcții 
prevăzut in cincinal pentru lu
crările din industrie va duce la 
economisirea a circa un miliard 
de lei și la sporirea cu tot atît 
a posibilităților de majorare a 
părții de investiții destinate a- 
chiziționării de instalații șl uti
laje tehnologice, partea eea mal 
activă a fondurilor fixe.

Viața a confirmat pe deplin 
că hotărîtor în sporirea eficien
ței investițiilor este alegerea 
celor mai economice soluții de 
proiect, deoarece orice omisiu
ne și eroare se răsfrînge, țn 
final, In atingerea parametrilor 
proiectați după darea tn pro-
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ducție a obiectivelor respective. 
Astfel, de exemplu, secția de 
echipament metalic de la Uzina 
de radiatoare București, Insta
lația de acid sulfuric de Ia Uzi
na chimico-metalurgică Copșa 
Mică sau cariera de calcar Va
lea Domanului, datorită unor 
lipsuri în fundamentarea inves
tiției de către beneficiar sau în 
proiectare, încă nu au atins 
principalii indicatori proiectați 
deși au trecut mai mult de trei 
ani de la intrarea lor în pro
ducție. Trebuie avut 5n vedere 
că, după executarea și realiza
rea investiției, influența lipsu
rilor manifestate în ceea ce 
privește concepția, proiectarea 
și fundamentarea, de cele mai 
multe ori nu mai poate fi în
lăturată sau înlăturarea el
are loc cu cheltuieli supli
mentare de investiții. De
aceea, este necesar ca de
ciziile de investiții și documen
tația tehnico-economică să se 
bazeze pe analiza temeinică a 
unui sistem complex de indica
tori tehnico-economici, pe com
pararea acestora cu investiții 
similare realizate sau în curs 
de execuție, în țară și în străi
nătate, astfel îneît să se poată 
alege acele variante care să a- 
sigure sporuri cit mai mari de 
producție și acumulări la fie
care leu investit, adică fructi
ficarea fondurilor la cel mai 
înalt nivel cantitativ și calita
tiv.

Șifm acest lucru, cunoaște 
toată lumea Implicațiile fi to
tuși ne găsim nu rareori în 
fața actului repetat...

Punerea în funcțiune la ter
menele planificate a lucrărilor 
de investiții constituie o sarci
nă de bază, strîns legată de e- 
ficiența economică a acestora.

Nerespectarea termenelor sta
bilite conducind Ia întirzierea 
obținerii producției și acumulă
rilor scontate poate avea se
rioase implicații în economie, 
după cum scurtarea duratei de 
realizare și intrarea in exploa
tare nu >ot influența decit po
zitiv realizarea producției, asi- 
gs-areR produselor ]a intern și 
pentm «xport e&n. Pentru a- 
cennta. ffcaJimrec și
ooțineren rezultatelor proiecta
te In termene cit mai scurte, 
constituie problema fundamen
tală a activității de investiții.

Experiența de pînă acum ne-a 
dovedit cu prisosință că reali
zarea ritmică a lucrărilor de 
investiții și darea în funcțiune 
la termen depind, în primul 
rind. de felul în care a fost 
pregătită începerea investiției 
în cauză. începerea lucrărilor 
In condiții derogatorii în ceea 
ce privește elaborarea documen
tației sau fără a avea clarifi
cate condițiile necesare realiză
rii și îndeosebi utilajele tehno
logice, a arătat că de cele mal 
multe ori nu conduce decît la 
prelungirea duratei de execu
tare a investițiilor. în aseme
nea situații, rezolvarea acestor 
probleme pe parcursul execu
tării lucrărilor, nu în toate ca
zurile poate fi asigurată în de
plină concordanță cu necesită
țile de realizare a investiției,

din care cauză se întîrzie pu
nerea în funcțiune și ca urma
re, fondurile de investiții se 
imobilizează pe perioade mai 
mari decît cele stabilite, cu toa
te consecințele ce decurg. în- 
tîrzierile care au avut loc în 
punerea în funcțiune a unor o- 
biective în metalurgie, în in
dustria chimică. industria ali
mentară și economia forestiera, 
sfnt datorate. In bună măsură, 
neclarificării, prealabil începe
rii investiției, a utilajelor teh
nologice și a posibilităților de 
livrare a lor în timp util, cum 
și execuției lucrărilor pe bază 
de documentație tehnică elabo
rată în mod fracționat, pe părți 
și categorii de lucrări, iată de 
ce trebuie perseverat pentru 
ca nici o investiție să nu în
ceapă înainte de a se fi clari
ficat modul în care se vor asi
gura condițiile determinante 
pentru punerea în funcțiune și 
de a se fi corelat termenele în 
care trebuie să se încadreze 
fiecare din activitățile ce con
cură la înfăptuirea investițiilor 
— proiectare, execuție, furni
zarea utilajelor, efectuarea pro
belor și darea in exploatare. 
Existența graficelor coordona
toare prin care să se stabileas
că termenele și răspunderile 
pentru elaborarea documenta
ției, livrarea și montarea utila
jelor, executarea lucrărilor, e- 
fectuarea probelor și punerea 
în funcțiune — parte integran
tă din pregătirea temeinică 
fiecărei lucrări de investiții, a 
devenit o necesitate stringentă 
izvorîtă din viața șantierelor de 
construcții.

Tot în scopul realizării rit
mice a lucrărilor și scurtării 
duratei de execuție, trebuie să 
se evite dispersarea fondurilor 
pe un număr prea mare de șan
tiere care imobilizează resursa 
importante și întîrzie Intrarea 
în funcțiune a noilor capacități 
de producție, după cum este 
necesar ca în activitatea pe 
șantiere să se promoveze meto
de avansate de organizare a 
producției, tipizarea și diversi
ficarea elementelor de con
strucții, permanentizarea și ri
dicarea calificării cadrelor, gos
podărire! cu răspundere â mij
loacelor materiale și bănești.

De un real ajutor în aceastĂ 
privință vor fi normele șî nor
mativele care, potrivit sarcini
lor din proiectul de Directive, 
trebuie să se elaboreze pe ra
muri și categorii de investiții 
ți care urmează să fie aplicate 
în cadrul limitelor pe care le 
conțin. Strîns legat de acestea, 
vor trebui să se stabilească și 
să se delimiteze răspunderile 
proiectanților, constructorilor și 
beneficiarilor pentru respecta
rea normelor și normativelor, 
iar organele de control să ur
mărească aplicarea lor șî să in
tervină cu fermitate atunci cînd 
se constată abateri.

Cele arătate mai sus nu sînt 
decît cîteva din obiectivele 
principale spre care trebuie 
concentrate eforturile fn vede
rea transpunerii In viață a di
rectivelor stabilite de partid în 
domeniul investițiilor, pentru 
viitorul plan cincinal.

• NOAPTEA GZXZXAIJLOB i
Patria — 9 ; 12 ; 15 ; 13 ; D ; B_cu- 
rești — 8,30 ; 11,31 ; M.» ; 1I,«
20,45.
• ARUNCAȚI BANCA TN AM i 
Republica (orele 1 ; 11 ; U ; 11 , 
17 ; 19 ; 21,15).
e STRĂIN IN CASA 1
Festival — 1,45 ; 11.15 ; 1XJR ; » 1
18.30 ; 21, Favorit — 1.45 ț ÎL» :
13.45 ; 16 i 11,15 i HR
a LA DOLCE VITA i LuemZlrul
— 9,30 : 13 ; 16,45 ; 33.
• NElMBLÎNZITA ANGELICA : 
Feroviar — a,45 ; 11 ; u.u iui ;
17.45 ; 20. Exoatatar — R45
14.15 : 16.30 ; 1II.B : 21; Ifateffl*
- 9; 11,15; 1L». M; MU»»20.30. Modern — UI ; iVM
16.30 ; 18,45 ; 21. ramura - t *
10.30; 12.30 ; 14.»: ÎL»; U» :
20.30.
• IN UMBRA COLTULUI I Vlcto-
Iia — fl ; 11,15 ; 13,30 ; 11 ; 11.13 ;
24.30.
» ANUL TRECUT LA MAtITN- 
"AD: Central — 1; 11; 13; 17 j 
19 ; 21.
• ÎNCOTRO, OMULE 7 (ambele 
serii) : Lumina — 18,45 . RECOM
PENSA 9—16,15 în continuare.
• A TRĂI PENTRU A TRAI 1 
Doina — 12 ; 15 , 18 ; 20.45
a ECLIPSA : Union — 15 1 17.46 J
20.30.
© COSTUMUL DE CEREMONIE 
IlOMANESC, LEGENDA CIOCIR- 
LIEI, .MUZEUL ZAMBACCIAN. 
NICOLAE KIRCULESCU. SCOAR
ȚE POPULARE, SUITA BĂNĂ
ȚEANĂ ; Timpuri Noi — 0—21 în 
continuare.
• PRINȚUL NEGRU J Grlvlța - 
9 ; 11,15 ; 12,30 ; 15,45 ; 16,15 ; 26.39, 
Flareasca — 9 ; 11,13 ; 13,30 ; 16 ; 
1B,15 ; 20,30, Aurora — 9,30 ; 12 ; 15 ;
17.30 ; 20, Tomls — 0—15,45 In con
tinuare ; 18,15.
• ASASINATUL S-A COMIS 
I.UNI : înfrățirea — 15,15 ; 17,43 ; 
».
• LOVITURA PUTERNICA 1 Bu- 
zești — 15.30 : 18.
a VIȚELUL DE AUR (ambele se
rii) i Dacia — 8—20,15 !n conti
nuare.
• TARZAN, OMUL JUNGLEI 1 
Bucegi — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16; 18,15, 
Volga — 8,30—16 în continuare ;
18.15 ; 20,30. Giuleștl — 15,30 ; 18 ;
20.30. Miorița — 9,30 ; 11,45 | 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
• RISCURILE MESERIEI I Uni
rea — 15,30.
• FALS TA FF ; Unirea — 11.

« MMLI 1 Dm;l afafl • ■ | 
-J». M.
• 'IXV C1CX 1 mvM _ 
IX» î 2A34-
• LA ERT BR ESDI ; CMmB
— ÎL» ; » i SUL
• TREMURI MISIMAH LA 
aPERAART i Pw — HM 1 »: 
«ML
• A» DOUA M*W1  01 BOI 
TAT1 » Arta — LI* — HJl ha ckiO-
• rs cum» oaofULci i v». 
torul — 1L» . »-»-
• MTIAI O alNGUBA VIAȚA ■ • 
Vu torul — IL
• AULAADIC CXL EXUOI ■ 

— 1 ; u_ll ; an ; M ; ».!« ;
»JL
• coMEDiAjrrn i 15J> ; ia.
• BJO BRAVO • Popula; — M ; M.
• TATA DI FAMILIE . Mfc ea —
li : U
• FlDELTIAn 1 —> »L
• BECKET x (Cttr-^-5n — U 0 ; 
II.».
• NU VOR FI DIVORȚURI 1 W 
UH — 1S.M ; IA
o MĂRELE 8A1PT1 Rahova — 
15.».
• P1PELS : Rabcrra —
• ADIO, GRINGO ; PrograaoJ — 
ÎL».
• APELE PRIMĂVERII z Pro- 
grecul — ÎL
a ROLLS ROTCE-UL GALBENi 
Crîngafi — 15.» ; IUI.

GRADINT-CINEMATOGRAF
• NEIMBLTNETTA ANGELICA l 
Arenele Libertății — »,15.
a la DOLCE VITA 1 Doîna — 21.36.
« ARUNCAȚI BANCA ÎN AER I 
Stadionul Dinamo — 31.M.
• LOVITURA PUTERNICA I Bu
ze? ti — 20,15.
• TARZAN, OMUL JUNGLEI 1 
Bucegi — 26,30.
• RISCURILE MESERIEI j Unirea 
— 20,15.
• PENTRU INCA PUTINI DO
LARI s Lira — 20,15.
• ALEXANDRU CEL FERICIT 1 
Expoziția — 20,15.
• STRĂIN IN CASA ! r ei ti val _
20.15.
• PRINȚUL NEGRU i Aurora — 
20,30. Tomia — 20,30.
• COMEDIANȚII : Moșilor — 20,30.
• PE PLAJELE LUMII 1 Arta —
20.15.
• MARELE ȘARPE i Rahova — 20,30.
• ADIO, GRINGO I 
parc — 20,15. Progresul-

DUMINICA 2Z IUNIE

wif I0WM1 C» TXAJL 
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Twirvi MOne —urii ^c. T* m- 
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•r. a.W ; AMBmblul PwtniU 
JTwtr-l _C 1 : POfNl-
IA MIA — A» IKM.

8TMBATA, 21 IUNIE ÎMI
PROGRAMUL I

• 17,M Buletin de știri a 17,33 
Pentru copil și școlari : Noile a- 
venturi ale echipajului Val-Vlrtej. 
Dincolo de proxima centauri (I). 
Scenariu de O. Sava șl Tudor Va
leria • 18,11 Emisiune pentru
•levl : (Selecțiunl din spectacolul 
festiv prezentat de formațiile pre
miate la laza republicană a con
cursului artistic al elevilor licee-
lor, școlilor profesionale șl post 
liceale) r 11,20 Buletinul clrcula-

PROGR.ĂMUL I
• LM Gimnastica de dimineață. 

Sfatul meffieulu: • LM De strajă 
pâine: • RM Matineu duminical 
pentru copil : La *ase  păți de c 
excursie lemisiune-concurs etaoa a 
n-a) ; Film serial : Belle ?i Seba 
stien (XII) ■ il.M Ora satului 
r 11,43 Concert simfonic : Orche
stra simfonică a Radioteieviziunii. 
Dirijor Emanuel Elen eseu. Solist 
A Ido Cloccolinl — Italia. In pro
gram : Concertul nr. 2 In Ml be
mol major pentru plan și orche
stră de Brahma • 11,11 Realitatea 
ilustrată — emisiune magazin 
• 17.» Fotbal. Finala „Cupei Ro
mâniei". Dinamo București — 
Steaua g 19,M Telejurnalul de sea
ră • 2S.M Clntece populare in
terpretate de soliști premiați la 
Festivalul și Concursul Interjude- 
țean de interpretare Marla Tănase, 
Craiova — mal 1969 • 26,36 Mono
grafii contemporane : Cronica u- 
nui mare șantier (II). Un nou do
cumentar de pe șantierul de la 
Porțile de Fler « 26,45 Desene ani
mate • 21,60 Fantastica aventură 
(o palpitantă schiță cinematografi
că în stilul literaturii fantastice, 
realizată de studiourile TV. polo
neze) • 21,36 Cine l-a văzut pe 
Cupidon 7 Emisiune muzlcal-core- 
graflcă • 22,40 Telejurnalul de 
noapte g 22,50 Telesport.
PROGRAMUL II

r 18,36 Telejurnalul de seară 
• 20,00 Seară de teatru : Richard 
al Ill-lea de Shakespeare (reluare).
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catMcr didactice

iar. •-« aăăaM oi Tesaie C.C. 
rC£. d PMwrfW de DtrecH- 

cr, decsaBeate de importanță 
eăăorW patriei, dai 

ob adazfcnc de 1a-
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datoriile ți riepamdenle tpeae- 
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U filozofiei, ptdaoloerei, aorâda 
giei, pedagoeiet. Este aa îndemn 
care face aă vibreze cute-ența 
gindirii. un bademn spre ejorturi 
creatoare, spre srorirpe cnlitaticd 
a contribuției la taiorificarea 
tezaurului filosofic, la perfecțio
narea activității de cercetare la 
domeniul marzirm leninirmului 
ți predării țtiințelor todala în ta- 
vățămîntul superior.

După cum se țtie, le Consfă
tuirea pe țară a cadrelor didac
tice ți la cea de-a Vil-a Confe
rință a U.A.S.R., secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
P.C.R., tovarățul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în cucintările ros
tite a formulat numeroase critici 
cu privire la deficiențele existen
te încă tn predarea disciplinelor 
umaniste ți a țtiințelor sociale, 
subliniind că în unele cursuri t^i 
fac loc confuzii, de la tribuna 
țcolii se mai propagă uneori con
cepții ți mentalități înapoiate, 
unele capitole de istorie a cu
rentelor gindirii filozofice sini 
prezentate în mod necritic, ne
dialectic, de pe poziții obiectivis- 
fe, unele cursuri ți seminarii de 
științe sociale se desfășoară în 
mod schematic, se reduc la me
morarea mecanică a unor for
mule generale lipsite de suflul 
proaspăt al problematicii vieții.

Aceste critici au fost analizate 
cu toată seriozitatea In toafe ca
tedrele Facultății de filozofie. 
Au avut loc ample dezbateri cu 
privire la rolul științelor sociale 
In formarea ți dezvoltarea con- 
țtiinței socialiste a studenților, e- 
ducarea tineretului universitar 
In spiritul concepțiilor științifice, 
materialiste despre lume, al idea
lurilor de viață comunista, al de
votamentului față de partid, al 
dragostei față de patrie. Cadrele 
didactice din Facultatea de filo
zofie lucrează în toate facultățile 
Unicenității, unde țin prelegeri 
sau conduc seminarii de Mate
rialism dialectic ți istoric, de

dezbateri politice, simpozioane, 
seminarii ți colocvii naționale. 
Totodată — s-a arătat în adu
nare — este necesară creșterea 
combativității ideologice împo
triva concepțiilor retrograde, 
idealiste, mistice, a curentelor de 
idei nețtiințifice care vin in con
tradicție cu progresul cunoașterii 
umane.

Filozofia noastră — afirminâ 
principiile materialismului dialec
tic ți istoric — trebuie să con
stituie o prezență mai activă in 
marile confruntări de idei ale 
lumii de azi. Pentru aceasta, ca
drele didactice trebuie să-și in
tensifice cercetările, să scrie mai

FERMITATE, 
ținută teoretică, 

exigență ideologică
Economie politică, de Socialism 
științific. Așadar, au o mare răs
pundere în formarea orizontului 
gindirii politice a viitorilor pro
fesori, cercetători științifici, ma
tematicieni, fizicieni, biologi, 
juriști, istorici, oameni de litere. 
In adunarea de partid s-a subli
niat că este de datoria comuniști
lor din Facultatea de filozofie, 
a tuturor cadrelor didactice de 
a-ți aduce contribuția de presti
giu la traducerea în fapt a orien
tării clarvăzătoare enunțată in 
Teze, privind dezvoltarea ți ex
tinderea dezbaterilor ideologice, 
confruntării de opinii, schimbului 
de idei, dialogurilor filozofice, 
atît în cadrul procesului de tnvd- 
țămint ctt și tn alte forme de ac
tivitate educativă: cercuri de

mult, să publice tratate, cursuri 
universitare. In cuvîntul său, de
canul facultății, prof. univ. Ion 
Didilescu a opinat pentru dez
voltarea unor școli științifice în 
facultate, pentru o mai atentă 
pregătire în specialitate. „Trece
rea doctoratului — a spus d-sa 
— nu este o chestiune personală 
a fiecărui cadru didactic ; ea este 
o obligație profesională".

Se impune, firește, o dezvol
tare a tuturor secțiilor de specia
litate, intensificarea cercetării 
științifice in domeniile moderne. 
Conf. univ. Radu Stoichiță a 
subliniat necesitatea elaborării 
unei viziuni critice, marxist-leni- 
niste, tn cercetarea științifică. 
Conf. univ. Dorin Damascliîn s-a 
referit la importanța colaborării

Intre discipline : „Astăzi, de pil
dă, nu se mai poate concepe cer
cetarea sociologică fără concursul 
psihologiei". Prof. univ. Pop Si- 
mion a vorbit despre importanța 
promovării într-o mal mare mă
sură a Spiritului de discemămîni 
in activitatea de editare sau re
editare a lucrărilor de filozofie. 
Conf. univ. Paul Popescu Ne- 
veanu, arătind că studenții care 
se pregătesc in Facultatea de fi
lozofie vor activa, după absol
vire, pe tărîm ideologic, a spus- 
„Rostul nostru nu este tă for
măm cadre capabile numai să 
repete norme ți teze cunoscute, 
ci să formăm intelectuali in star» 
să reziste la orice fel de confrun
tări în domeniul social-politic, 
ideologic, filozofic, să aibă con
vingeri ferme, să se situeze pe 
poziții intransigente. Trebuie să 
promovăm un stil elevat al mun
cii de propagandă, care să se 
desfășoare pe «n cîmp larg de 
cultură, să nu fie exclusivistă, 
sectară, să accepte dialogul14.

In facultate funcționează o 
secție nouă: sociologia. Prof 
unic. C. Nicuță a apreciat că 
după o experiență de trei ani, se 
impune acum îmbunătățirea 
muncii în cadrul acestei secții. 
In primul rind, să se organizeze 
științific cercetările pe teten, sd 
se stabilească legături cu Insti
tutul de filozofie, cu Centrul de 
cercetări sociologice, cu Centrul 
de cercetări pentru problemele 
tineretului, să se organizeze un 
sistem de documentare și infor
mare. De fapt, îmbunătățirea ac
tualului sistem de documentare 
și informare a constituit un punct 
distinct în cadrul dezbaterilor; 
numeroși studenți au făcut pro
puneri, au formulat sugestii pre
țioase în această privință.

Expunîndu-și acordul deplin 
față de prevederile proiectului 
de Directive, ale Tezelor, parti- 
cipanții la dezbateri au relevat 
atașamentul lor față de politica 
internă și externa a partidului 
nostru, răspunderea pe care o au, 
în calitate de comuniști, de a 
contribui la promovarea și cu
noașterea acestei politici de către 
masele de studenți.
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pe 458 MW. O salbă de lacuri 
de acumulare coboară din pantă 
in pantă pînă în luncile Bacăului, 
sub poalele Șiretului, anunfind 
ipostazele în care chipul omului 
— deci și al țării — se cere pri
vit. Fiecare prag e o nouă tem
peratură de consolidare a chipu
lui patriei, la care oamenii aces
tor locuri lucrează nu numai de 
25 de ani.

Cu fiecare respirație interiorizăm portretul 
acestei țări, adăugîndu-ni-1 ființei noastre. Ie
șim pe marile artere ale cîmpurilor și pe pla
tourile montane convinși că geografia intima 
ne va călăuzi între atîta frumusețe.

Crezusem că știu peisajul sălbatic al Văii 
Bistriței, cu poporul ei grozav de stânci ame
țitoare și cu fantasticul muget al rîului sfărîmat 
între gherdapurile strîmtorilor, așa cum „marii 
și ferieifiî drumeți" ai literaturii noastre — Can- 
temir, Russo, Vlahuță, Hogaș — ni le-au lăsat 
drept testament de laudă. Și iată că, dintr-o 
data, aflîndu-mc pe firul epopeic al Bistriței, 
geografia intimă pe care a adusesem cu mine 
la întâlnirea cu aceste tărîmuri, trebuie să su
porte corijări structurale.

Zadarnic aș fi căutat conturul și numele lui, 
țărmurii și delimitarea lor, orașul și legendele 
sale pe o hartă cu o întocmire nu prea înde
părtată de anul '44, fiindcă ceea ce s-a adău
gat geografiei acestui ținut, numai în ultimii 
25 do ani do viață și de muncă, pare o crea
ție peste puterile și gîndurile omului.ție peste puterile și gîndurile

Intrasem în Valea Bistriței sunîndu-mi în 
minte legenda Pietrei Teiului — a „Pietrei Dia
volului" cum i se mai spune — a diavolului care 
în dorința-i zănatică smulsese o uriașă falan
gă a Carpaților, voind să zăgăzuiască apele 
Bistriței, ca astfel să stingă sufletele ținutașilor 
sub catastrofa inundației. Trecînd prin pragu
rile și pe sub turlele văii mi-am dat seama că 
firul legendei a lucrat și a luat în zilele noas
tre o întorsătură neașteptată și că ceea ce dia
volul nu reușise să săvîrșească împotriva omu
lui, omul — printr-un efort impresionant — a 
realizai pentru om. Adică pentru sine. „Marea" 
dintre Munții Ceahlăului și Culmea Stînișoarei 
e rezultatul 
ridicării lui 
mânului de

Și, firesc, 
omului, am 
încleștările sale, dar, mai 
viața sa, ceva din destinul colectiv al creato
rilor de noi geografii românești.

tălmăcirii acestui mit actual și al 
» puterii și minții ro-la proporțiile 

astâzi. 
pășind între 
vrut să aflu

muncile și izbînzile 
căile, stăruințele și 
ales, cîte ceva din

Neliniști
reportericești

Iată ce-mi povestea un inginer 
de la Stejarul :

— Acum 14 ani, bătea un 
vînt muntos pe Valea Bistriței 
șl barajul pe jumătate construit 
rînjea înspre oameni, așteptînd 
să se împlinească și să semene 
cu o falcă uriașă, care mușcă 
apele și le încremenește înaintea 
tunelului de aducțiune. Și-n for
fota oamenilor a apărut un re
porter. Plouau pe lingă el benele 
încărcate cu beton, țiriiau sem
nalele macaralelor, se auzea foș
netul gros al cimentului scurs 
din cupele mari sudind stîncă de 
stîncă — și el, reporterul, cerea 
unui inginer să-i relateze niște 
fyte spectaculoase, ziaristice. Și 
urlau pe lingă el apele supuse, 
îndemnate să ocolească prin e- 
cluze spaima viitoare a turbinelor 
și el, reporterașul, stăruia să i se 
nareze niște fapte senzaționale 
— auziți, senzaționale — cînd 
muntele trecea alături de el 
printr-o încrtncenare pe care nici 
veacurile nu i-o calculaseră, ca- 
taclictică și spectaculoasă, cînd 
un lac cu o suprafață cît un ra
ion — fostul raion Bicaz — î$i 
betona pilnia lui de-acum eternă.

Astfel, între aceste circum
stanțe se clădea „gura de rai" a 
Moldovei, a luminii, cînd calen
darele au rupt foaia dinspre ziua 
de 1 iulie 1960.

Ce se poate 
ascunde sub o dată 

calendaristică ?

să asigure stăvilirea apelor Bis
triței pe o cădere brută de a- 
proape o sută metri" ; „numai 
în zona centrală a barajului se 
vor excava 350 000 mc aluviuni 
și 170 000 mc de stîncă" etc. Și 
cu adevărat, prima mușcătură de 
dislocare a veacurilor Bistriței a 
fost trecută în calendarele anului 
1951. Timp de 10 ani, „frămîn- 
tări tectonice" artificiale au 
smuls legilor de întemeiere a 
geografiei, corective radicale pe 
care noi le-am trecut în structu
ra acestei jumătăți de veac.

Stau în incinta muzeului de la 
Bicaz și privesc comparativ două 
imagini zguduitoare: prima, 
luată în fugă, sub amenințările 
dislocărilor viitoare, prezintă ul
tima plută trecătoare prin vatra

Bistriței, demnă de cele mai a- 
tente consemnări.

Biografia luminii
Începe la Stejaru. De fapt, tot 

lacul de acumulare al Bicazului 
își dă năvala să cadă sub o sută 
de metri în turbionările colosale 
ale Stejaiului, cu o putere de 
210 MW predați de cele șase 
turbine (două de 50 MW fiecare 
și patru de 27,5 MW fiecare), 
consumînd apa Bistriței furioase, 
scurgîndu-i puterile iluminatorii 
și arunetnd-o tn bazinele de li
niștire fi în spărgătorii de ener
gie.

Fiindcă aici, la gurile Hidro
centralei „V. 1. Lenin", debitul 
total al apei este 180 mc pe se-

Proiecții și destine
umane

Ei au făcut totul. Mai intii cu 
circumspecție. Barajele, tunelu
rile de fugă, conductele de forță 
și cartelurile de echilibru ii 
frustrau de drepturile liniștiloi 
lor pastorale așternute de veacuri 
dar tocmai de aceea îndemnate 
către vaduri noi de irumpere. 
Fiindcă trecerea timpului cere 
forme noi, superioare, de așezare 
a energiei umane. Și hidrocen
tralele, in salbele lor netermina
te, au cules mișcarea supremă a 
omului ridieînd-o în marile ges
turi, aproape încremenite tn so
lemnitate, ale arborilor de ci
ment zguduiți de înaltele ten
siuni scurse prin 
țării.

Oamenii. Ei au 
nume supreme ca

toată măduva

nume comune, 
ți locurile care

Barajul de la Bicaz — pri
ma și cea mai mare poartă 
de lumină a Moldovei. Piep
tul acestui .uriaș- înalt de 
137 metri și lung de 435 
metri, zăgăzuiește impresio
nanta forță hidroenergetică 
a celor aproape un miliard 
metri cubî de apă, acumu
lați in „craterul- lacului ar
tificial Izvorul Muntelui.

• IN ANUL 1970, IN NUMAI 12 ZILE, VA FI REALIZATA 
ÎNTREAGA PRODUCȚIE DE ENERGIE ELECTRICA A ANULUI 
1938, IAR IN ANUL 1975 IN MAI PUTIN DE O SAPTAMiNA.

• LA SFIRSITUL ANULUI 1969 PRODUCȚIA DE ENERGIE 
ELECTRICA A TARII VA FI DE 31 MILIOANE KWH.

• FINA LA SFIRSITUL ANULUI 1968 AU FOST ELECTRI
FICATE 70 LA SUTĂ DIN SATELE TARII, DIN CARE, 20 LA 
SUTA NUMAI IN PRIMII TREI ANI Al ACESTUI CINCINAL

• PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRICA VA CRESTE IN 
1975 LA 55—57 MILIARDE KWH.

• IN ANII 1971—1975 SE VOR LUA MASURI PENTRU PU
NEREA ÎN FUNCȚIUNE, IN CENTRALELE ELECTRICE, A UNEI 
PUTERI INSTALATE NOI DE 5 400—5 800 MW, DIN CARE A- 
PROXIMATIV O TREIME IN HIDROCENTRALE.

• IN ANUL 1975, CANTITATEA DE ENERGIE FURNIZATA 
TUTUROR CONSUMATORILOR VA FI DE 1,7—1,8 MAI MARE 
DECÎT CEA FURNIZATA PENTRU ANUL 1970.

îndva băiețași fără ocupație, 
iwind pe porțile de cremene ale 
șantierelor tn lanț ale Bistriței, 
s-au așezat astăzi în posturi 
cheie, de veghe și de măsurare 
a puterilor apei: Constantin Bă
lan, mecanic la microhidrocen- 
trala Roznov I, Nicolae Chițigoi, 
tehnician la serviciul de exploa
tare Stejaru, care a participat la 
toate ipostazele prefacerilor a- 
cestor munți, Eufemia Vreme, in
gineră specialistă în automati
zări, care acum își reașează ex
periența în nodul marilor reali
zări de la Porțile de Fier, mai
strul Ion Cehan, electricienii Va- 
sile “Zaharia și Paul Calițco de la 
camera de comandă a Hidrocen
tralei „V. I. Lenin", inginerul 
Gheorghe Gînfu, care și-a înte
meiat familia aici, pe terasa- 
mentele șf schelele luminii, Con
stantin Pricop și Nicolae Lupes- 
cu, muncitori la exploatarea Roz
nov II etc.

Astfel, se întemeiază dinastia 
muncitorilor acestui ținut scăldat 
nu numai în lumină, ci pi tn

sistem unitar, cele treisprezece 
.,reședințe" ale luminii histrițene, 
vor fi dirijate de un dispecerat 
central, prin telecomandă,. din 
Piatra Neamț. Deja, părți ale a- 
cestei prime magistrale luminoa
se au fost supuse controlului și 
dirijării unor astfel de nuclee 
telemecanice. In ultima vreme, 
din marile rezerve de apă ale 
lacurilor de acumulare s-a ini
țiat un sistem de irigație a cul
turilor agricole. C.A.P.-urile de 
la Dumbrava Roșie, Podoleni 
etc., au construit încă din anul 
trecut „sifoane" puternice, insta
lând aspersoare adăpate la debi
lul permanent al acestor „rezer
vații" de apă. Se află, de altfel, 
in lucru un studiu complex asu
pra perspectivelor pe care le 
creează aceste „creuzete de sevă" 
sprijinite pe buza munților.

Lung de peste 280 km, cursul 
Bistriței este în Moldova o vale 
nu numai a luminii, ci și a indus
triei de prim rang. Sub cande
labrele hidroelectricității se așea
ză în graficele țării procentele 
valoroase ale punctelor industria
le adăpate la hipervoltajele 
proaspăt născute din apele Bis-

triței. Mai înainte de toate, tre
buie menționat Săvineștiul — cu 
marea sa uzină de fibre sintetice 
intrată în funcțiune acum 10 ani 
— care a impus pe piața inter
națională cel puțin trei din pro
dusele sale: melana, raionul si 
relontexul. Graficul de la poar
ta uzinei, arătat tuturor, grăieș
te cifre revelatorii: cele 15 000 
tone de fibre sintetice din mela- 
nă realizate anul trecut echiva
lează cu producția de lina natu
rală obținută de la 4 milioane de 
oi. Și imediat, dedesubt, se im
pune o altă cifră memorată de 
toți muncitorii Săvineștiului — 
tineri muncitori cu o vîrstă me
die de 27 de ani: creșterea cu 
200 la sută, pînă în 1970, a pro
ducției acestei uzine.

Și Roznovul creează în peisa
jul industrial specificul său: u- 
zina de îngrășăminte azotoase, 
ale cărei prime cantități au fost 
furnizate în anul 1963. Zilnic ea 
produce peste 60 de vagoane de 
îngrășăminte necesare extensiunii 
calitative a agriculturii noastre. 
Acestor două mari obiective, 
creații ale celor 25 de ani de 
construcție socialistă, li se ală
tură marele Combinat de indus
trializare a lemnului din Bacău, 
fabrica de postavuri de la Bu
ll uși și nenumăratele fabrici de 
cherestea și hîrtie așezate pe a- 
cest curs bistrițean cu energii 
prefăcute în carate inestimabile.

Permanențe
Dar Bistrița a fost numai în

ceputul. Așezîndu-ne în piscul 
acestor zile de unde privim re
trospectiv toate izbînzile de pînă 
acum, un adevăr impunător și 
emoționant se relevă încă odată: 
energiile acestui început au fost 
transpuse, la alte dimensiuni, pe 
matca altor ape care se așează 
cu fața spre lumină; „modes
tul" debut se găsește proiectat 
pe scara unor grafice ale hidro
energeticei realizate la Argeș,

• CELE 12 HIDRO
CENTRALE DE PE BISTRI
ȚA CUMULEAZĂ O PU- 
TERE DE 458 MW.

• CELE 12 TURBINE 
KAPLAN 
PUSE IN 
PORȚILE 
LIZEAZA
2100 MW.

CARE VOR FI 
FUNCȚII ME LA 
DE FIER TOTA- 
O PUTEKE DE

mai apoi la Lotru și, în fine, în 
gigantica uzină a luminii de la 
Porțile de Fier.

Așezate la început de drum, 
experiența și realizarea Bicazului, 
se alătură cu valori modeste, dar 
semnificative, puternicilor indici 
ai miilor de megawați ce vor fi 
realizați de cele 12 turbine Ka
plan — coloși de oțel puși să 
„macine" apele astfel reîntinerite 
ale bătrinului Danubiu.

Fiindcă anii acestui cincinal, 
dar mai cu seamă anii următoa? 
retor cincinale vor așeza pe harta 
țării și alte jaloane peste care se 
vor înălța puternicele turnuri șl 
cetăți atonio-nucleare ale iri-> 
Idusiriei noastre naționale.

Se poate ascunde, credeți-mă, 
început de istorie. Reporterul 

așezat pe pragul cronicii con
temporane nu are altceva de fă
cut decît să consemneze, la 1 
iulie 1960, după veacuri conse
cutive de zbucium din nucleul 
lor de naștere și pînă la învol
buratele cratere de rotire, apele 
Bistriței au fost brusc stăvilite 
de un zid care le-a cerut mirarea. 
Apele învățate de secole să stră
pungă centuri vulcanice, încăpă
țînate, s-au izbit de fruntea ba
rajului de la Bicaz, acolo unde 
oamenii pîndiseră apa și miezul 
ei de lumină. De fapt, ziua a- 
ceasta, aniversară, fusese antici
pată în scriptele studențești ale 
unui anume Dimitrie Leonida 
care, în 1906, își prezenta în 
Franța teza sa de doctorat, prin 
care intuia, prin calcule cu pre
viziuni realizate aproape întoc
mai, imaginea unei hidrocentra
le rezemată de coastele lungi ale 
Carpaților Orientali, acolo unde 
pe atunci, numai plutăritul 
căuta pîrtii de lumină înspre 
zările Șiretului și de acolo mai 
departe spre Galațiul europe
nesc. Proiectul inginerului doc
torand se numea „Studiul unei 
uzine hidroelectrice la Stejar 
(lingă Bicaz)" și ceea ce e ui
mitor, soluția pe care o propu
nea s-a dovedit a fi aproape i- 
dentică cu cea realizată după 
mai bine de o jumătate de veac. 
Spun localnicii că un neobosit 
muntean drumeț cu ranița în
cărcată de scule măsurătoare, 
cerceta umbrele văilor și lumina 
viitoare care avea să se reverse 
de aici în toate albiile țării. 
Precum Stejarul de astăzi, așa 
fusese prevăzută de el însuși,
primul proiectant, căderea ape
lor prin muntele Botoșanu, cu
lunga lor cădere între pîlniile
celor șase turbine așezate în „a- 
cademia" de lumină „V. I. Le
nin*.

Dar care a fost 
calculul apelor?

'Negreșit, vorbind despre ploile 
mănoase ale Moldovei, ne gîn- 
dim mai întîi și întîi la luminile 
electrice ale Bistriței, adică ale 
Bicazului. Ceea ce uimirea noas
tră mărturisește astăzi se află 
conservat în panourile cu cifre 
fixate în muzeul de la Bicaz și 
din care extragem două-trei date 
de reportaj, adică istoria prime
lor repere ale hidroenergeticii 
moldovene sau, mai bine-zis, cî- 
teva date din biografia Bistriței 
și a metamorfozelor sale. Cifrele 
înscrise în analele muzeului au, 
totuși, în ciuda realizării, sonul 
unor invincibile angajări„con
struirea unui baraj de beton cu 
o înălțime de 137 metri, cu un 
volum de 1 626 000 metri cubi, 
cu o lungime de 435 metri care

La temeliile luminoase ale orașului Piatra Neamț sînt îngro
pate vestigiile Petrodavei — cetate getică din secolul II e. n. 
Orașul feuda! care i-a urmat, îneepînd cu anul 1848 și-a încropit 
o industrie incipientă, grație cărturarului Gheorghe Asachi, prin 
înființarea unei „mori de hîrtie“. în anii socialismului, peste 
tîrgul cu străzi întortochiate, fărîmat, cu case ghemuite sub 
umbra celor patru culmi — Cozla, Bîtca Doamnei, Cernegura

și Pietricica — s-a ridicat unul dintre cele mai pitorești orașe 
de munte din țara noastră, sistematizat pe baza celor mai mo
derne soluții arhitecturale. Prezența în apropierea orașului a 
celor două mari cetăți chimice : Uzina de fibre sintetice și Com
binatul de îngrășăminte azotoase, îndreptățește numirea celei 
mai elegante artere a orașului drept Bulevardul Chimiei.

Reportaj de
GHEORGHE

ÎSTRATE

demnitatea eforturilor umane 
dezlegătoare de taine și geo
grafii.

Capriciile 
șl temperaturile 

luminii

lacului numit ulterior „Izvorul 
Muntelui" în care tăcerile se a- 
rată covîrșitoare și amenințate de 
însăși puterea stagnării lor. A 
doua imagine se înrudește cu 
prima prin tăieturile de pe fe
tele oamenilor, adică prin aceeași 
uimire încordată pe care omul o 
așterne la pragul prefacerilor: 14 
oameni, pe un convoi de plute 
stau uimiți cu „condeiele" nemiș
cate în mîini, pe cînd dălcăușii 
înțepenesc cîrmele privind cum 
apele 
pe o 
fapt, 
de o 
psihicului locurilor și locuitorilor 
acestui ținut, trebuie să pornim 
tocmai de la cea mai uimitoare 
realizare, lacul Izvorul Muntelui, 
cel mai întins lac montan din 
țara noastră, lung de aproape 35 
km, cu o lățime maximă de 2 km, 
cu o suprafață de 33 km*  și cu o 
putere de înmagazinare a 
1 250 000 000 mc de apă. Fără 
acest lac, matcă a luminii Mol
dovei, nu Srar putea vorbi de 
continuitatea industrială a Văii

Bistriței potolite se așează 
nouă vatră de lumină. De 
dacă ar trebui să vorbim 
prefacere a geografiei ți a

cundă, hidrocentrala asigurind o 
energie de vîrf prin sistemul hi
droenergetic național. Neputînd 
fi nici o clipă înmagazinată, a- 
ceasta energie aleargă cu her
gheliile sale de lumină peste co- 
claurii însoriți ai țării, așezind în
țelepciunea omului în cuiburile 
ei de evidență și de prăsilă.

Impunător amănunt: întregul 
colos de prefacere a apelor de 
la Stejarul intră în funcțiune în 
numai 2 minute, adică atîta timp 
cît poți să deschizi ușa către ne
mărginirile muntoase 
fir cu fir energiile 
ale apei. Mai jos de 
semenea zodiacului,
ței cunoaște douăsprezece stări 
de metamorfozare a propriului 
ei destin. Douăsprezece praguri, 
douăsprezece afirmări, douăspre
zece certitudini — adică două
sprezece microhidrocentrale lan
sate din palmele bătătorite de 
muncă ale omului. Ele cumulea
ză o energie de 246,8 MW, ceea 
ce face ca întreaga capacitate 
hidroenergetică a Văii Bistriței 
să se ridice la puterea de aproa-

care adună 
conservate 
Stejaru, a- 
apa Bistri-

i-au născut și i-au împins neîn
cetat către izvoarele luminii. Doi 
dintre ei se numesc Gavrilă Paș- 
ca și Ștefan Roman, care, în de
cembrie 1965 — Muzeul din Bi
caz o atestă — au străpuns mun
ții la locul în care apele aveau 
să se îndemne prin tunelul de 
aducțiune către spargerea lor în 
rotoarele gigantice. Fiindcă, Bi- 
cazul, „mumă" a hidroenergeticii 
românești, a fost de fapt o școală 
unde s-au pregătit cadrele de 
bază pentru șantierele de pe Ar
geș, de pe Lotru sau Porțile de 
Fier. A vorbi despre fostul in
giner șef al Bicazului de odi
nioară, Arcadie Vreme, e tot una 
cu a corbi despre actualul direc
tor tehnic al marelui șantier de 
la Porțile de Fier; inginerul Ilie 
Mircea și-a preluat noua func
ție cu aceeași răspundere de in
giner șef la montaj — Porțile de 
Fier, după ce a trecut printr-o 
ipostază asemănătoare prin ar
cadele luminii de la Argeș.

Apa, acest element și noțiune 
filozofică așezată cîndva la baza 
nașterii și perpetuării materiei, a 
săpat nu numai roca vulcanică și 
dură a masivelor carpatine, ci fi

pînă 
Cea- 
deci, 
decît

Inginer Constantin Găitănaru, 
director tehnic al I.C.H. „Bis
trița" Piatra Neamț :

— Duminica trecută a fost 
primul prilej în care s-a putut 
verifica justețea calculelor ingi
nerești. In urma ploilor covîr- 
șitoare s-au petrecut în munții 
Moldovei inundații și rupturi pu
ternice care au afectat întrucît- 
va și construcțiile noastre hidro
energetice. A fost prima ocazie 
în care s-a verificat rolul lacu
lui de acumulare de la Bicaz, rol 
de regularizare a debitului ape
lor cu prilejul acestor viituri a- 
bundente. Fără acest lac, reper
cusiunile ar fi fost catastrofale. 
Duminica trecută, la Vaduri, ni
meni nu mai știa care e șef sau 
muncitor. Laolaltă, au salvat 
centrala de la o inundație sigură. 
A fost nevoie să se deverseze a- 
pele nu numai prin deschiderea 
clapetelor, ci și a stavilelor, în 
raport cu debitul viiturii. Avem 
oameni foarte buni, iar ceea ce 
numiți dumneavoastră ca fiind o 
„situație excepțională" nimănui, 
oricît de riscante au fost soluțiile, 
nu i s-a părut a fi un eroism, ci 
o datorie normala pe care o cer 
seriozitatea, importanța și masi
vitatea acestor construcții...

In curînd, legîndu-le într-un

Ie întîi-Bacău II — una din cascadele pe care apa Bistriței 
nește în metamorfozele ei spre lumină. Construcția celor 13 hi
drocentrale constituie, în țara noastră, primul caz de amena
jare completă a unui curs de apă, folosind în totalitate poten
țialul energetic al acestuia.

sufletele locuitorilor lor, creînd 
mutații psihologice determinate 
de nevoile imperioase de corija
re a naturii. Oamenii, plutași din 
cele mai vechi timpuri, învățați 
să smulgă apelor tainele căderii 
lemnului prin zdrumicături de 
relief, de la Vatra Dornei 
in umbrele majestuoase ale 
hlăului, Olimpul Moldovei, 
cei care nu știau altceva
religia lemnului și a prefacerilor 
lui, iată că ies deodată la lumi
nă ji absolvă meserie după me
serie, înaintind din plutași în 
strungari, mai apoi în electri
cieni și în fine, șefi de tură la 
una din cele douăsprezece micro
hidrocentrale din aval de Stejaru. 
Alții au coborît în alte ținuturi, 
pe alte ape, cu alte legi, săpu
nind pe rînd Argeșul, Lotrul și 
mai apoi, încerctndu-și puterile 
cu marele Danubiu. Pleacă de la 
Stejaru, ca intr-o procesiune op
timistă, primii stîlpi în care de
butează lumina Bistriței peste 
cununile țării. Asemeni lor iată 
cîțiva din dirijorii acestei meta
morfoze autohtone, diriguitori de 
năvalnice prefaceri — cei care,

Cîndva un sat anonim, Săvineștiul de astăzi, prin construcția și darea in exploatare în 195Ș 
a Uzinei de fibre sintetice, este unul din marile obiective industriale ale României, ale cărui 
produse — în principal melana, relonul și relontexul — sînt mult apreciate în întreaga lume.
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CERCETĂTORILOR LA RIDICAREA
POTENȚIALULUI ȘTIINȚIFIC

TEHNOLOGIC

cer-

Ca urmare a înfăptuirii hotlrl- 
rilor Congresului al IX-lea și ale 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român, știința 
a înregistrat în țara noastră, O 
dată cu procesul creșterii ramuri
lor producției materiale, o diver
sificare continuă și o intensificare 
crescînda a ritmului de dezvolta
re. Numai în primii trei ani li 
actualului cincinal s-au înființat o 
serie de noi unități de cercetare 
într-un număr mare de domenii 
de o deosebită însemnătate pen
tru dezvoltarea economică p to- 
cial-culturală a țării — construc
țiile de mașini, electrotehnică, e- 
lectronică, chimie, mine, agricul
tură ș.a. In același interval de 
timp numărul de cadre pentru 
cercetarea științifică a sporit cu 
peste 28 la sută.

Dezvoltarea activității de
cetare științifică, împletirea to< 
mai strinsă a științei cu produc
ția, aplicarea rezultatelor cercetă
rii științifice în economie, !n or
ganizarea și dirijarea producției 
și a proceselor economice, exer
cită o puternică Inrîurire asupra 
întregului progres economic fi 
social al patriei noastre. Potrivit 
primelor estimări, numai circa 
800 cercetări științifice terminata 
în anul 1968 duc la creșterea pro
ducției șl productivității muncâ, 
la îmbunătățirea cahtății produse
lor și lărgirea sortimentelor, k re
ducerea importului p mărirea ex
portului și la alte efecte econo
mice asemănătoare de cnbnul 
miliardelor de let. Sanni fir xtiv ta 
sensul de mai ra este fi ecMă- 
rul mare de brevete acordate la 
anul 1968. ca uraaie a cacntin- 
lor știfflîifice încheiata, datre cn- 
le uneAe de o mare valoare jca-

Contribuția cercetM ftfaatih*  
te. în funefie de pnUemeh ac
tual e ale economiei naționale 
de cerințele de dezvoltare ale 
științei și culturii românești, apre
ciată prin aportul la progresul 
industriei și al ramurilor ei da 
bază, la ridicarea nivelului agri
culturii, la valorificarea superioa
ră a resurselor naturale ale țării 
poate să fie însă în mod sensi
bil mărită printr-un aport sporit 
al cadrelor de cerceta |p potrivit 
noilor condiții și sarcini sublinia
te prin proiectul Directivelor 
Congresului al X-lea al P.C.R.

Cercetarea științifică din țara 
noastră, după cum se știe, bene
ficiază de un efectiv important 
de cadre care, așa cum s-a ară
tat, este în continuă creștere. In 
plus, marea majoritate a cadre
lor din cercetare au o bogată și 
valoroasă experiență materializa
te în numeroase studii de valoare.

Spre exemplu, cercetarea 
privind valorificarea cenu
șilor de pirită, efectuată de 
I.C.M., permite introduce
rea în circuitul economic a 
cea. 500 000 tone minereu 
de fier, 2 000 tone cupru, 
6 000 tone zinc, echivalînd 
cu economii de peste 90 
milioane lei valută pe an, 
iar introducerea în exploa
tare a bateriilor de con
densatoare de tensiune me
die, automatizate, pentru 
reglarea factorului de pu
tere, realizate de I.CJ.E., 
va aduce economii de cea 
100 milioane lei anual.

Rezultatele obținute în cerceta
rea științifică, analizate în core
lație strînsă cu potențialul uman 
de cercetare din țara noastră, pre
cum și cu structura cadrelor de 
cercetare în funcție de rețeaua 
unităților existente șl de princi-

I Un mâr intr-un

pom de 1 km pătrat

I
I
I 
I
I
I

A fost creat un microana- 
llzator cu fascicol electronic 
— „Elmisonda- — care va 
permite «avanților studierea 
unor zone de substanță ce nu 
depășesc In diametru 2 mi
croni (două miiml de mili
metru) și determinarea com
poziției chimice a substanței. 
Pentru a înțelege mai bina 
ce reprezintă această perfor
manță de subtilitate tehnică, 
utilă In cercetările biologice, 
metalurgice, chimice, crimi- 
nologice, paleontologice : ea 
echivalează cu descoperirea 
unui măr într-un pom care 
ar avea o coroană de 1 km1 
și stabilirea cantității de sub
stanță aflată lntr-unul din 
sîmburii săi.

Medicina geto-dacilor «e 
bucura de faimă in lumea 
antică. Platon in scrierea 
wCharmides“, vorbește des
pre principiile terapeutice 
ale medicilor traci : MZa- 
molxis. —spune că precum 
na incercăm a vindeca ochii 
fără să vindecăm iutii ca
pul. ari capul fără trup, tot 
așa nu se poate să încercăm 
■ vindeca trupul fără să în 
arijim și de cele sufletești 
și că tocmai de aceea sint 
multe boB la care medicii 
cred bu se pricep, fiindcă 
■a caooM întregul de care 
ar trebui să se ocupe. Căci 
dacă acesta merge rău. este 
eu neputință ca partea să 
meargă bine*.  Concepția 
fără îndoială cate remarca
bilă pentru medicina O atică

In afara lai Zamolxis. ge- 
ta-daeii au avut fi alte divi- 
ni Ligi cu rosturi medicala. 
Darzas era teul vigorii și al 
sănătății. Numele său s-a 
găsit i

■xaszlad 
inele l-ar a Mea feri 
tătar da boL Da la 
știm d priadpalBl 
fel act' de geta-daei 
dmeintai m cnajurat 
eorgătaare. la

Dvairu.

Numele
■cruciat pc aameroo- 

:1a ta argiat ; purtarea 
■ abacei răspindit 
cred ia ța că acesta 

pa pur- 
Vlrgîliu 

mijloc 
pentru 

era apa 
special cai 

Falasirea apei 
edlrias

MICROMINIA TURIZAREA
trebuia să se nască

I

Se spune că epoca modernă 
se caracterizează printr-o creș
tere foarte rapidă a comple
xității ei, creștere care s-ar pu
tea exprima matematic printr-o 
funcție exponențială. Pentru stă- 
ptnirga $i conducerea numeroase 
lor și complexelor probleme ale 
lumii contemporane, tint In acest 
caz necesare sisteme tehnice 
foarte complexe. Creșterea impla
cabilă a acestor sisteme. In di
mensiuni și în complexitate, este 
frinatd de așa numita „tiranie 
a numerelor" și de spectrul in
compatibilității. Cu cit sistemul 
este moi vast ri mai complicat, 
cu atlt este necesar un număr 
mai mare de elemente compo
nente, care poate ajunge la cifre 
de milioane ; o dată cu creșterea 
numărului lor, crește ți gradul 
de incompatibilitate între func
țiunile lor diverse.

Iată de ce este necesară minia
turizarea ți microminiafurizarea 
sistemelor — tftit ca dimenriunl, 
ventru economia de spațiu, timp 
H energie, pentru micșorarea in
compatibilității. prin reducerea 
interconexiunilor — cit ți ca nu- 
mdf de piese, pentru simplifica
rea fabricației. întreținerii ți 
fmteționării.

Prof. dr. SERGIU CONDREA

prin circuite cu pelicule subțiri, 
prin circuite integrate fi prin cir
cuite sau sisteme funcționale.

Prin „circuit" ae înțelege Vi 
electronică un ansamblu organi
zat, format eventual din pies? 
componente active (ca tranzistoa 
re. diode etc.) ți pastve (ca re 
zistențe, capacități, tnductanțe) 
conectate intre ele, astfel ca ta 
îndeplinească o funcție anumită 
în felul acesta putem avea cir
cuitul de amplificator, de oscila
tor de modulator etc. Mai multe 
circuite conectate rațional intra 
ele, in vederea unui anumit scop, 
pot forma un sistem, cum ar fi: 
un sistem de telefonie multiplă,

E
robo|el fotogenic alcătuit 

piese electronice.

DIRECȚIILE MINIATURIZĂRII

dr. GAVRIL SONEA 
expert la ConsUnd X epatai al 

Cercetării $ffirn.d

TERA. I 1-

I

■tu electronici— riscăm să-i seăplia ăia «ederc. Micraaeagz!. devenit ua instrument Indjspen- 
rială. âapă cum se vede și din această fotografie de ia LF-B-S. Blaeasa, mărturisește gradul 

ia uali ramuri da viril ala industriei elertrataea.

„COPIII TERIBILI- 
Al MINIATURIZĂRII

tal
S b 10 
la aha «Li 
{s’vjîsS 

S.VA 0a

d» C ta

re daa 
dio4 pmj fa 
das infaZ I 
•dinnt faptd d o 
treprmderl mari, dba 
de interes repabfc 
măr do cadre d» 
totul naatisfăcflav 
siderurgic R^fița C 
mmm Satina, Uzim 
dzia" Sicde bq doa 
cetitori — din bed 
specializarea urrfiia a 
este greu de fitout. far 
lor sînt sub nivelul eori 
de producție.

O problemă impreta-»i 
ridică In legătură cu spon __ 
trib u ți ei cercetării str-pfi*»  
aceea a structurii WmiV.m 
cercetare, a cabtățS ■ fab— 
lui. Spre exemplu. '«tnoRți 
personalului din £T_i
foarte mult de Ia ra»oz*  h ra
muri — abaterUs cW fa wAa 
generală variind la UM^raJ lu
crătorilor auxiliari pe m 
tor între 0,2 și 4,4 iar fa î^^ru. 
lucrătorilor admlinpf Jej-» 
0.3 fi 1,4; aceasta ae tr 
£ntr-o serie de cazuri, lu 
rea neeoonomicoasă fie a 
tătarilor propriu rtji. £fa a 
lui de peisuual din remun 
ță- Mai mult, e dr 
de cercetare, ce rfarwbag ait 
din codml 
ductrog, afnf fnrudraSj fa 
cu personal cere dă rea 
In șrroducția ceea ce *4* —— fa • 
slabă calitate a lnrrlrW da 
cetare «i la tBpocHttataa 
rii unor cercetări i 
necesare dexvohâxfl

Situația existentă, umJub» ar- 
voile actuale fi de perspectivI ta 
domeniul cadrelor de cerceta;a, 
așa cum te subliniază 0 ta doeu-

Din fibre de carbon

PALEO“...

PEUTICA

Vampirul nu bea

Mmiaturizjsrea sa manifestă tn 
spactai in «lectronicd. £a a în
ceput prin reducerea r-olumului 
aaaaeior componenta gruparea 
tar fa spații cit asrJ reduse. Ast
fel au apdnrt tuburile electronice 
ta miniaturi și apoi, înlocuttoa- 
nie lor. trttnzisioarels. Acestea 
pot ladeptori aceleași funcțiuni 
ce p tuburile electronice, avind 
mb ct>ma de o sutd de ori mai 
mic, sm consum de putere aproa
pe fa M de redus ți o durată 
de da w-ts ds ori mai ma
re. Fria greppTOB tar radietacsl, 
Lți ' W cu fiJts piere eledroni- 
ee ți prn irg—iTBri’ii rațională e 

renhxet ața 
, cme fermea- 
eia •itiemedm

TELEVIZOR MINIA
TURAL. Firma 
rula" din S.U.A. 
prototipul unui 
zor. avind 43 de 
tori și diode, cu 
siunile de 
mm. El e alimentat 
patru baterii cu mercur 
și consumă

HI —FI. 
compact cu 
znare șl 
stereofonic 
zentat 
lizată 
tron ic 
latura

Carbonul, folosft pfnl tri 
mai mult ca materie primă 
energetică, evoluind, a ajuns 
ana din materiile prime de 
bază ale industriei chimice. 
Perspectivele sale în această 
direcție slnt vaste și nu ne 
vom ocupa de ele d de o di
recție nouă Jn utilizarea car
bonului : folosirea ltd sub 
formă de fibre. Nu trebuie 
zrezut că aceasta îl destină 
întreprinderilor textile... Fi
brele de carbon, catifelate 
ca mătasea, subțiri ca cele 
de păr, mal dure decît oțe
lul, mai rezistente decît un 
cablu nu pot fi deocamdată 
țesute. Rezistența lor la rup
tură (In cazul unui filament 
monocristalin) e de 220 000 
kg/cm*.  Proprietatea aceasta 
merita utilizată. Fibrele de

carbon obținzte în prezent 
din fire organice po lime re 
slnt V lMlf ca armături în 
osatura paletelor turbinelor 
de pe avioanele turboreac
toare. a pereților motoarelor 
rachetă. Avantajele față de 
metal constă nu numai în 
rezistența sporită ci și în 
greutatea mult mai redusă, 
considerent prețios în spe
cial în construcția navelor 
șl aparaturii cosmice. Pre
sate, mulate în matrițe, fi
brele «Int Impregnate cu un 
liant din rășini epoxldice. 
Rezistența unei piese obți
nute în acest fel prezintă 
însă și dificultăți pentru 
tehnologi : duritatea ei împie
dică (eu mijloacele actuale) 
orice prelucrare, găurire etc.

niciodată apă
Micul zburător, din familia 

liliecilor, vampir fiind — se 
pare că nu mai are nevoie de 
specificarea că lichidul său 
preferat pentru consumul 
zilnic este sîngele. Cercetă
rile recente au arătat că 
vampirul este singurul ani
mal care nu bea apă. Sîngele 
pe care 11 suge de la victi
mele sale constituie pentru 
el singurul aliment și singu
rul lichid. Plecat noaptea în 
zbor, în cel mult două ore 
de vînătoare (în junglele A- 
mericli de Sud) el îșl alege 
victima și suge o cantitate 
de singe (în 10—30 minute) 
egală cu jumătate din greu
tatea Iul. După care 24 de 
ore stă atîrnat de-o cracă 
șl-șl face digestia.

„Moto- 
a creai 
televi- 

tranzis- 
dimen- 

90 x 62 x 26 
de

1J W.
Un pickup 

două dlfu- 
ampllficator 
a fost pre

de o firmă specia- 
in aparataj elec- 
intr-un 
de 38 cm.

un sistem de radioemisie, un cal
culator electronic etc.

Circuttele cu pelicule subțiri, 
da exemplu, tini formate prin 
depuneri cu o grosime de ordinul 
a cițioa microni pa un suport 
dielectric, folosindu-ss metodele 
evaporării în ctd. a depunem 
chimire, a difuziei, a oxidări» 
termice teu alia metoda speciala

MKromxn^anarea >■ codrul 
he m aâ0ae d^c-eă fapta ha oi

nementdor componentf 
fără ea aeestM sd moi apară m 
parat. Pelicula este arriel tratat- 
incit pe o porțiune joacă rolul 
de condensator. pe alta rolul dr 
rezistență. pe aha rolul de diodă 
ier toata acestea tini legate Intir 
eh prin faadri masa peliculei.

Accidente de automobil fără.» accidentați?
Statistici Io frijară luare anti d. !■ Multe țări cu trafic rutier 

intens, una dintre principalele cauza ale mortalității — uneori a 
doua sau a treia diatre ele — o constituia accidentele de auto
mobil. Iată de ce preocupările otaaeiiiler de știință $i ale con
structorilor se axează, fa prezent, tot mai malt pe cercetările me
nite să ofere maximum de securitate automobiliștilor. Timp de 
mai mulți ani cercetători au lucrat la prototipul unui automobil 
menit să asigure securitate deplină pasagerilor in caz de acci
dent. Pină In prezent, arată specialiștii, au lost efectuate peste 
5 000 de ciocniri experimentale.

Absorbția energiei automobilului In momente] ciocnirii depin
de, In foarte mare măsură, de modul construcției părții din față 
a mașinii, opiniază specialiștii. S-a stabilit că creierul uman nu 
este traumatizat dacă un automobil care are o viteză de 150 de 
kilometri pe oră In momentul ciocnirii se oprește in minim o 
zecime de secundă de la Intîlnirea obstacolului. Acest deziderat 
se poate realiza dacă partea din față a mașinii se turtește cu 
10 cm. Medicii au arătat că puterea loviturii de volan nu trebuie 
să depășească 68 de kilograme pentru obraz, 45 de kilograme 
pentru gît și 227 de kilograme pentru piept pentru a evita acci
dentele. Experiențele au arătat că ciocniri la o viteză de 50 de 
kilometri pe oră cu un zid de beton sau cu un autovehicul ce 
vine din direcție opusă nu prezintă nici un pericol pentru pasa
geri dacă oprirea se produce In 0,25 secunde.

I
I
I

Ctî privește circuitele integrate, 
acetiea sînt realizate în pastile cu 
trei dimensiuni. Mai precis într-o 
pastilă semiconducătoare de di
mensiunile unei monezi de 5 bani 
M obțin circuite de amplificatoa
re, circuite logice, circuite bistabi 
le etc.

1» sfiryM a treia direcție este
■i wdi -dl la loc sd m urmd 

J ‘sdi «crea «■ «mm unei 
la a famef-dor d^mtabw ele 
la componauta (mutențe. 

diode etc.), aa urmdretfe reoliza- 
'«a tn aceeași pastilă a însăsi 
funcției globale a circuitului, de 
exemplu a amplificării, a filtrațu- 
ui etc. Acestea sînt dispozitivele 

‘ntegrate funcționale.

CTt privește realizările. în micro
electronică, acestea tint numeroa
se ji variate, dar în economia 
articolului de față ne vom limita 
să ne referim la cele mai impor
tante și mat răspîndfte. In tele
comunicații, sistemele pentru ob
ținerea unui număr mare de co
municații simultane pe același

cel al sateliților artificiali și dl na
velor cosmice.

Sateliții artificiali de comuni
cații, prin intermediul cărora se 
transmit sute și mii de convor
biri simultane intre continente, 
sau programe de televiziune, tre
buie să aibă echipamente de ra- 
diorecepiie ți radioemisiune foar
te miei, ușoare și cu O mare sigu
ranță da funcționare. Astfel da 
calități prezintă tocmai sistemele 
cu circuite integrate sau cu dis
pozitive funcționala.

S-a apreciat de exemplu că 
reducerea costului vehiculului 
spațial, prin utilizaTea echipamen
tului microminiaturizat este in 
medie de aproximativ 45 dolari pe 
fiecare gram din greutatea totală 
a vehiculului. Mai mult, costul 
unui astfel de vehicul, plasat ve 
orbită, in cazul navelor interpla
netare, a scăzut astfel de la 
220 000 dolari pe kg la 7 000 do
lari pe kg.

Desigur, navele cosmice sint 
prevăzute de cele mai multe ori 
cu calculatoare electronice nume
rice necesare pentru calculul co
rectării traiectoriei sau pentru 
Scopuri științifice. Or, calculatoa-
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Datorită miniaturizam și progreselor tehnologice, costul 
calculatoarelor, la putere echivalentă, scade de 10 ori la fie
care 10 ani. în I960 costul unui circuit integrat mediu (bista- 
hil industrial) era de 100 de dolari : după 4 ani el revenea 
de 23 de ori mai ieftin. Tn 1965 costul său era de 100 de ori 
mai redus Din 1960 pină în 1967 costul său s-a micșorat de 
200 de ori. Prin folosirea memoriilor pe hazfi de pelicule sub
țiri viteza de răspuns a calculatoarelor a crescut de 50 de 
ori In ultimii 10 ani. (Rezultatele se pot imprima cu peste 
144 000 de rînduri pe oră).

In 1966 s-au realizat circuite integrate cu dimensiunea de 
2,6'2,4 mm. ce cuprindeau 178 de tranzistoare, diode și re
zistențe. Azi sînt disponibile deja circuite integrate conținind 
500 elemente. Se consideră posibilă realizarea în viitorul 
apropiat a unor elemente aritmetico-logice formate in 10 000 
unități, totul fiind cuprins in dimensiunile unui buton de 
manșetă.

A

circuit, necesită în general echi 
pamente voluminoase și compli
cate. Astfel, cu dispozitivele elec
tronico clasice, o stație terminală 
pentru cîteva mii de legături tele 
fonice cu curenți purtători, ocupă 
un imobil cu parter șl etaj . sta
țiile intermediare pentru amplifi
carea semnalelor de telefonie 
plasate la distanțe egale de-a lun
gul unui cablu subteran, sînt fi 
ele cuprinse în imobile de dimen
siuni corespunzătoare. Cu noile 
sisteme de curenți purtători, pre
văzute cu dispozitive miniaturiza
te și microminiaturizate, stația 
terminală încape într-un dulap 
obișnuit, iar, stațiile intermediare 
se plasează într-o mică încăpere 
subterană, chiar pe traseul cablu
lui sau într-o cutie fixată pe 
stîlp, dacă linia telefonică este 
aeriană.

în cablurile telefonice scufun
date In oceane, stațiile de ampli
ficare intermediare, de tip micro- 
miniaturizat, sini plasate chiar în 
cablu, acesta fiind mal îngroșat 
în dreptul lor. Astfel este noul 
cablu transoceanic pentru 1440 
convorbiri simultane, avind o 
lungime de peste 6 000 km, cu a- 
proximativ 600 stații de amplifi
care scufundate ți conținute în 
montarea cablului.

Domeniile In care microminia- 
turizarea este nu numai avan
tajoasă, ci și indispensabil, este

rele existente, care pe pămînt pot 
ocupa un întreg edificiu, trebuie 
sd se concentreze pe nava cosmi
că într-un colț redus, cu mini
mum de greutate fi maximum de 
eficacitate și robustețe. Evident- 
această leâucere a volumului $i 
greutății, deci și a consumului de 
energia — s-a aplicat și la calcu
latoarele terestre moderne rezul
tând importante economii de spa
țiu și de cost.

După unele cifre aproximative, 
reducerea de volum, de la calcu
latoarele cu tuburi electronice, 
fabricate în 1957, la cele contem
porane cu circuite integrate, este 
de ordinul 130, iar puterea elec
trică necesară a fost redusă de a- 
proape 25 de ori.

Alte aplicații importante ale 
micTominiaturizării tint înregis
trate in domeniile medicinii fi 
bionicii. Aparatele pentru diag
nosticări inteme, aim tint pi
lulele ce se înghit și care 
conțin un minuscul post de 
emisie pentru transmiterea di
feritelor stări din aparatul di
gestiv explorat, sau electro
cardiografele și alte aparate pen
tru detecția eufoniilor fiziologici, 
nu pot fi concepute și realizate 
decît In dimensiuni de micromi- 
niatură. La fel sînt protezele au
ditive pentru cei cu auzul tiah 
sau, moi recente, pțotesele pen
tru orbi, care le permit acestora 
să simtă lumina.

r
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ROLUL SOCIAL AL 
instituției DE ARTA

Rațiunea de a fi a oricărei 
creații artistice este aceea a sa
tisfacerii cerințelor spirituale ale 
societății. Creația noastră muzi
cală, expresie a celor mai diverse 
viziuni estetice și stilistice, rezul
tat al activității pline de dăruire 
a unor remarcabile personalități 
artistice, are o finalitate socială 
unică, majoră, de importantă sem
nificație ideologică: aceea de a

Alaltăieri rni-im închipuit 
că unul din cititorii acestui 
Jurnal mi-a trimis o scurta 
scrisoare. O citisem iachi- 
puindu-mi-o î „Stimate prie
tene, îți urmăresc ca destu
lă regularitate mărturisirea 
pe car» ne-o faci. Nu • dată 
m-am regăsit pe mine în
sumi în destăinuirea doini
tele și faptul acesta m-a bu
curat pentru că mi-a dat o 
și mai mare certitudine in 
simfurile mele care vid stea
ua de sus și floarea de jos 
în chip normal, daci impre
siile pe care mi le la*a  fi 
înțelesurile care se aleg in 
urmă sînt aproape aidoma cu 
ale altcuiva. Comunicăm in
tre noi ca oameni nu numai 
pentru că nu putem viețui 
altfel, ci și pentru a ne îm
prospăta mereu convingerea 
că vedem lumea și trăim 
viața necontenit ca oamenL 
Mai mult decit două tnjpinî 
de griu, mai mult decit două 
picături de apă seamănă in- 
trei ei doi oameni Picătura 
de apă nu cunoaște si nu a- 
leargă după originalitate, noi. 
dimpotrivă, alergăm fiecare 
după originalitate fi totuși 
semănăm mereu cu ceilalți. 
Dacă dobîndim a fărimă de 
originalitate, nu știu cum « 
face, poate datorită nouă, 
poate datorită lor Inșile, a 
dobtndesc fi ceilalți si am- 
mănarea, numai temporar 
descumpănită, sa restabilești 
iar.

•) . F u G A • — nuvelă 
de Dumitru Țepeneag.

M are le premia al Uniunii Ar
tiștilor Plastici a fost decernat 
pictorului Virgil Almășanu pen
tru ansamblul de lucrări pre
zentate Ia Bienala de la Veneția 
din Ifltt. Au fost acordate, de 
asemenea : Premiul Tineretului 
lui Mihai Olosz din Baia Mare, 
pentru expozițiile personale 
deschise anul trecut la Bucu
rești și la Roma șl Premiul 
Criticii lui Di mi trie Ga vrii ea nu 
din Iași pentru lucrările cu 
care a participat la expoziția de 
artă plastid județeană 1968

Pe diferite genuri de creație 
au fost atribuite următoarele 
premii : 

oir.dată. totuși, destul de scă- 
zutâ. ți pe alocuri o oarecare 
Lipsă de interes a unor ca
dre didactice și a altor Inte
lectuali distonează în mod ne- 
olAcut cu fondul de creație și de 
interes pe care universitatea a 
reuțit să-1 acumuleze pînâ în 
momentul de față. Spre deose
bire de situația de la sediul co
munei, unde activitățile univer
sității sînt realizate tn cea mai 
mare parte de activiștii culturali 
județeni. în satul Șiretul In
telectualii, ți în special cadrele 
didactice locale, desfășoară în
treaga activitate (Intelectualii 
comunei fac naveta, cei din sat 
sînt localnici — aceasta este o 
explicație însă, ți în nici un 

caz o justificare). „Secția" din 
Șiretul a universității sătești 
este primul beneficiar și prima 
treaptă de generalizare a expe
rienței pozitive a activității 
universității de la sediul comu
nei Săucești ; participînd la ex
punerile de înaltă ținută pre
zentate la comună, intelectualii 
din sat își îmbogățesc permanent 
zestrea de cunoștințe șl metode 
pe care le valorifică apoi în 
cadrul activității lor ca lectori 
ai universității sătești. Așadar, 
și în structura sa organizatorică 
prima universitate sătească din 
județul Bacău corespunde pro
filului ei de formă de activitate, 
de aplicație și experiment, așa 
cum a fost concepută.

Conferințele ținute în cadrul 
universității sînt urmate de pro
iecții, filme, spectacole artistice 
sau de vernisajul unor expoziții. 
Astfel, prima conferință, „Ros-

Nu mi îndoiesc d dwmita
la iți destăinui in Jurnal în
săși sufletul, clei altmin
teri n aș fi regăsit nimic din 
mine in el. sau, fi • tocana. 
în dumneata. Permite-mi ta-

A

închipuire
epistolară

GHEORGHE SUCIU

să, în numele a ceea ce am 
spus pină aici, să-ți aduc v 
cîteva obiecții, mai bine-iis, 
să-mi exprim cîteva nedume
riri. Am observat, de pildă, 
că atunci cind vorbești des
pre prietenii dumitale te 
sfiești si le dai și numele fi 
ințeleg că faci lucrul acesta 
din pudoare, din respectul 
pe care lt-1 datorezi. Eu cred 
că trebuie să-ți datoreze și 
prietenii dumitale un res
pect, bunăoară acela care te 
ferește de fiecare dată de 
sfiiciune. Asta e insă treaba 
dumitale șî prietenilor pe 
care li al Ceea ce mi se pi
re mai grav e el în eiada 
nenumăratelor sublinieri pe 
care le-ai făcut, că dumnea
ta nu vrei să fii moralizator 
și nici sfătos, vrei de cele 
mai multe ori să ne și înveți 
ceva ți nu ne lași să învă
țăm noi singuri cite ceva. 
Mărturisirea, stimate priete
ne. e ca și filozofia. Cine Iți 
însușește cărțile filozofiei 
pentru a învăța cum să facă 
șl cum să dreagă se înșeală. 
Filozofia nu ne învață cum 
să facem și ce să facem, cel 
mult dacă ne poate numi ce 
să nu facem și cum să nu 
facem. Filozofia nu ne dă 
legi pentru sufletele noastre, 
dîndu-le ar însemna să nu 
recunoască nemărginirea a- 
cestor suflete, ea ne poate 
incita, ea poate stirni sufle
tul nostru să-și dicteze sin
gur, de bună voie, legile 
care-i sînt conforme. Că 
gile acestea trebuie să 
bine chibzuite, să intre in 
port de generozitate și cu 
legile 
de la 
tunci 
fletul
ne, 

le- 
fie 
ra-

altor suflete, e lucru 
sine înțeles. Numai a- 
proiecția 
nostru o 

înscriind-O 
mare a lumii, 
solide pe care __
urne nu le pot clinti. Abia 
atunci, pe petecul nostru de 
pămînt și sub petecul nos
tru de cer în care ne lică
rește o stea mică, putem în
cerca legitim și noi orgoliul 
marelui filozof. După ce-și 
elaborase sistemul lui dia
lectic, un adversar de me
todă, de altfel mărunt la spi
rit pentru că nu ajunsese la 
conștiința lui de sine, venise 
la Hegel și ii zise : Domnule 
Hegel, natura nu respectă 
sistemul dumitale !... Filozo
ful răspunse cu ironia cea 
mai subtil posibilă : Cu atit 
mai rău pentru natură, dom
nul meu.

Stimate prietene, te rog să 
mă scuzi, căci îmi dau sea
ma că am căzut eu însumi 
tocmai in păcatul pe care 
voiam să ți-1 remarc și de 
care să te acuz. Orice faptă 
a noastră, orice cuvint sau 
gest conține, ipso facto, și 
o morală. Primește, te rog, 
devotamentul meu".

Cine era prietenul cititor 
care-mi apăruse in închipui
re, să fi fost chiar eu în
sumi ? Să fie posibil să vor
bim citeodată în mod poli
ticos chiar cu noi Înșine ?

pe care au
dă despre al
in proiecția 

are temeiuri 
seismele di-

sluji operei de ridicare spirituală 
a contemporanilor. Și dacă astăsi, 
cele mai valoroase creații ale mu
zicii noastre se bucură de pre
țuirea unui public numeros, dor
nic să pătrundă m tainele muzi
cii, dornic să înțeleagă meditații
le cuprinse în desenul portative
lor, faptul se dat ore șt e fără îndo
ială întrebării cardinale pe care 
fiecare dintre compozitorii noștri 
ți-o pun așezîndu-se la masa de 
lucru : „pentru cine creăm P"

Departe de a reprezenta o ca

Creatorul de artă

ZENO VANCEA

publicul
ata C 

ce ta

a început, etad am 
lansat idee» înfc n- 
•ării nn« uniewx:- 
tâți sătești, unii 
replicat câ ața eeri 
nu e posifaU : ce 

studenți pot £1 niște oameni 
care nu au terminat liceul ? To
tuși noi am Înființat această uni
versitate ți acum, după aproape 
un an de la deschidere» ei, a- 
vem 60 de studenți cu frecventă 
regulată — nucleul permament 
al auditoriului care, la fiecare 
prelegere, numără 150—200 sau 
chiar mai multe persoane*.  Na
turalețea contaminantă ți Uptitî 
de ostentație cu care tovarășul 
Nicolae Flugaru, directorul Că
minului cultural din Slucești, 
județul Bacău, ca ți alți inter
locutori, au folosit nomenclato
rul activităților și funcțiilor 
universitare în relatările, mai 
sus consemnate, despre noua 
formă de activitate cultural-edu- 
cativâ de masă, a fost un prim 
indiciu — confirmat ulterior — 
că universitatea sătească din 
Săucești e o realitate, recentă 
ca biografie, dar profund semni
ficativă prin intensitatea ți fa
miliaritatea cu care ea s-a inte
grat în sistemul de viață ți de 
valori al satului

Inițiativa Comitetului de cul
tură și artă al județului Bacău 
de a experimenta și patrona 
în cîteva cămine culturale din 
subordine, denumite „cămine 
eprubetă", anumite activități 
mai deosebite. în scopul de a le 
studia eficiența ți perspectiva 
de generalizare, s-a conjugat, 
în cazul Săucețtilor, In mod fe
ricit, cu condițiile materiale fa
vorabile (un cămin cultural mo
dern, spațios, bine dotat, apro
pierea de ~ 
spirituale 
legerea și 
comunale.

„Pentru 
poată elabora o tematică apro
piată de preocupările țăranilor 
cooperatori — ne spune tovară
șul Radu Valeriu, secretarul co
mitetului comunal de partid — 
comitetul comunal de partid a 
organizat o atentă acțiune de 
sondare a preferințelor lor pen
tru cunoaștere. Majoritatea 
și-au exprimat interesul pentru 
cunoașterea istoriei patriei. Sa
tisfacerea acestei dorințe In ca
drul universității sătești e un 
bun mijloc de a ridica educația 

Bacău) și cu cerințele 
ale comunei, cu înțe- 
entuziasmul forurilor

ca universitatea s**1i

pregătire profeetonală, de un ori
zont larg, dk ttinoftinfc muzicale 
complexe, p în măsura în care 
vom ști să creăm vederi largi ti
nerei generații spre înțelegerea 
capodoperelor muzicale, de nui- 
sura în care muzica ca deveni o 
prezență vie în formarea intelec
tuală a tinerelor generații, de 
măsura în care vom ții să desfă
șurăm o largă activitate de edu
cație artistică a publicului.

Pornind de la constatarea ci 
problema difuzării și populariză- 
rii muzicii constituie a pirghie 
de prim ordin in relația creator
public, lucrările recentei Adunân 
generale a compozitorilor fi muzi
cologilor au dezh^ist pe Urg pro- 
hlemeie educației artistica a ma
selor. problemeie Urgiris acticUă- 
fdor menite de a asigura parrici- 

0 experiență promițătoare:
UNIVERSITATEA SATEASCA

te din țăranii din Săuceștl sînt 
în posesiunea unor certificate 
morale de mare autoritate; do
rința fiecăruia dintre ei de a-și 
lărgi mereu orizontul spiritual 
Sînt certificate semnate de cei 
douăzeci și cind de ani de viață 
liberă pe care-i vom serba în 
curînd. certificate pentru a că
ror valorificare superioară s-a 
creat și funcționează universita
tea sătească. Printre cei mai 
buni studenți ai universității din 
Săucești, care frecventează re
gulat cursurile și sînt promotorii 
cei mal harnici ai discuțiilor ce 
au loa în legătură cu cele dez
bătute în prelegeri, se numără 
fruntașii satului : președintele 
C.A.P., Afrențoaie Ermin, briga
dierii Riglea Gheorghe, Enache 
Gheorghe, Apostoloaie Elena. 
Tinerii din comună formează 
„grosul" fidel și activ al audi
toriului fiecărei prelegeri, dln-

ciparea acriră la dezbaterile or
ganizată da Coaâtetul de Stai 
pentru Cultură gi Artă, reprezen
tanți ai L'niutni Compozitorilor 
sprijină css experiența lor activi
tatea consiliilor artistice și a co
misiilor de creație de pe lingă 
Radiodifuziune și Televiziune,
orchesfreU tisn fonice, teatrele
muzicale, antenshhsrile artistice, 
casa da d^satri ^Eiectrecord"t ci- 
neasaiogrwfia. Un număr de com
pozitori fi muzicologi participă la 
activitatea culturală da masă, or
ganizată de Uniunea Tineretului 
Comuniat și Umunea Generală a 
Sindicatelor, Coasihul Național 
al Pionierdor. de canele de crea
ție popntani, da universitițile 
populare, de toate e-Jt^upsle cen
trale șl locate m care ne desfă 
foară acțiuni cu caracter cuhu- 
rd-ertUiC 

tre «vi cenții nd u-«e trtedști- • 
Rusu Ni co Lae, Enache Vasil e 
Eaacbe Virginia, H riba naș Sii- 
ria. Buchet Floarea, Avădana 
Na co lie ți alții.

Ur.ivertitatea sătească din SA- 
ncefti 1«i desfăfoară activitatea 
prin două cicluri de prelegeri 
primul — „Momente din istoria 
patriei*  — susținut La dminu» 
cultural de la sediu! comune? 
d? către lectorii comitetului ju
dețean pentru cultură șl artă 
ce- de-al doilea. ..România de 
ieri și de azi în imagini*,  pre
zentat la căminul cultural din 
satul aparținător Șiretului de 
către Intelectualii din localitate 
Trebuie să subliniem că înfiin
țare» primei universități sătești 

în județul Bacău. în noiembrie 
trecut, urmată de deschiderea 
altora trei în comunele Oituz. 
Cașin și Lui2i-Călugăra, se în
scrie într-o vastă acțiune între
prinsă de comitetul județean 
de cultură și artă în vederea 
reevaluării și reformulării unor 
concepții și metode de lucru în 
cultura de masă. In cazul Uni
versității sătești e vorba de re
evaluarea și reabilitarea unui 
mijloc de educare șf culturali
zare clasic, a cărui eficiență s-a 
verificat în timp : propagan
da prin viu grai, expune
rea, conferința. Conducerea 
Comitetului de cultură și artă 
al județului Bacău actualizează, 
cu bun cîștlg pentru cauza cul
turii de masă, adevărul că, in 
uriașul angrenaj informațional 
pe care-1 reprezintă astăzi tran
smisia de cultură, conferința râ- 
mîne o modalitate fundamen- 

estetică și istorie a muzicii, care 
i«5-i atragă spre sălile de concert, 
să-i facă capabili să disceamă va
lorile artistice de surogatele dile- 
tanților pe frontul artei.

Uniunea noastră își va putea 
îndeplini într-o mai mare măsură 
sarcinile ei sociale dacă va reuși 
să reactivizeze în viața artistică a 
țării formele de educație artisti
că a maselor, concertele educati
ve concepute nu numai ca un 
mijloc de informare asupra ma
rilor valori ale istoriei muzicii ci 
și ca un centru de dezbateri a- 
supra drumurile*  muzicii contem
porane.

Continua perfecționare a stilu- 
lului de muncă solicită găsirea 
acelor mijloace de colaborare in
tre Uniunea noastră și instituții
le muzicale ale țării, capabile să 
ducă la elaborarea unui plan te
meinic de educație muzicală a 
tinerilor, la care membrii Uniu
nii noastre să-și aducă din plin 
aportul.

Activitatea editorială 
muzical, aflată direct in grr C- 
niunii, poate să contribuie de e- 
semenea și ea in mai mare mă
sură la popularizarea colorilor 
muzicale. Se impune, cred, ia om 
actuală apariția unor colecții spe
ciala elaborate după nguroam 
criterii pedagogice, care ai ofe
re tinerilor, intr-un hmbaf Prac
tic, de largă accesibilitate, o pri
vire de ansamblu esupm bereictt 
hmbahdssi numeai, asupra princi
palelor perioada ale istoriei maai- 
ca. uupn raporturilor dmtm 
muriră și releiaits arte

depinse crriitmiism ei. ta 

t■<■<■!< mrr-i-eta aia țdrb 
cor găsi asodnbtătde de a ridice 
overt de aduceți t «a de metna m 
manieeil ta «iodul țeatMrui i 
creator rnminer. A cm— aste o 
nul di» mamrfr va care ia con
țin Tezele CC. d FCJL prised 
rolul artsștdor ta formmea eoss- 
frienței toridMe a tsnereior gt^e- 
*»£■ dai fme ■nmfră.

talA. eu condiția ca a» si Be 
practicau cu știință și talent 
Demne de reținut fn această 
privinți *înt  cuvintele lectorului 
universitar lai iau Aat—tea, 
crețedintele Comitetului jude
țean pentru culturi si artA, con
ferențiar cu un impresionant 
^palmares*  — peste 14M de 

Xiferințe r ..Ceafereețiaraj fre- 
teaie si fie ■■ artist, acțioaiBd 
Macreaic și multilateral asupra 
«Alîi, omogeniziad elementul 
■attieciaal heteroclit, traasfnr- 
miad intrea<a sal*  iatr-ua »r- 
eaaîsm cultura] si». receptiv. 
CeefereațiaruL ca meșter al c»- 
vintului. emolinneaz*.  ca»vi»jte 
ți cur»mie : el transmite, odat*  
cu CMOștințele, coeviaperi și 

sentimente ți mai presus de 
orice, spiritul critic, dorința de 
a depăși conținutul conferinței, 
de a face drumeție culturală și 
științifică dincolo de orizontul 
la care s-au purtat discuțiile*

Forul conducător al universi
tății w. consiliul științific, con
stituit din rectorul universității, 
un secretar și trei membri — 
este format din intelectuali din 
comună, profesori ai școlii ge
nerale care prin cooptarea în a- 
ceste funcții au un bun prilej de 
a se familiariza cu metodologia 
conducerii șl desfășurării acti
vității lntr-un domeniu impor
tant al culturii de masă, de a 
învăța din experiența și pasiu
nea lectorilor, activiști sau co
laboratori ai Comitetului jude
țean de cultură șl artă. Ponde
rea contribuției intelectualilor 
din localitate la desfășurarea 
activității universității este deo-

E instructivă încercarea de a-i 
regăsi pe autorii unor bune volu
me, uneori remarcabile, în pro
zele publicate în reviste. Opera
ția poate fi revelatoare pentru 
deducerea conștiinței artistice, 
3 mentalității scriitorului asu- 

■ pra profesiei asumate. Nu ma 
gîndesc la exigență, adesea sim
plist înțeleasă și răn pretinsă, ci 
la consecveațâ. Aceasta din ur
mi, modul superior fi de fapt 
adevărat al exigenței, relevi și 
deosebește scriitorul eu peno- 
nalitate de autorul lipiit de ea. 
Firește, este acceptabil ca o ope
ră si aibă denivelări ținînd de 
inegalitatea puterii de a crea ; nu 
este Insă acceptabili sau, în 
orice caz. ne previne asupra sla
bei conștiu^e artistice, renunța
rea bruscă la un anumit nivel al 
problemelor, la viziunea superi
oară asupra lor. Vom spune In 
acest drn urmă caz că scriitorul 
.nlgxnzează ideea despre profe
sia iui sau, cu alte cuvinte, n-are 
încă dacă cumva mai poate 
avea, conștiința propriei valori. 
Faptul că Marin Preda nu este 
totuși un scriitor peste măsură 
de productiv (F arată nu numai 
au știu ce dificultate a scrisului 
destnl de improbabili de altfel) 

dar în primul riad o atitudine 
față de literatură, mai exact, 
față de subiectele, de temele b*  
tei «turti sale. Scriitorul nu scrie 
oricând si despre orice, el înțe
lege să-fi verifica subiectele, să 
le studieze chiar măsura în caia 
le poate a la datelor sale par
ticula». Marea acestui prozator 
de o rari eonștiinți profesională 
■u cred că trebuie căutată nu
maidecât ta tehnica sa personală. 
In ideea redusă de stil ci în mo
dal organic de asimilare s sub
stanței hterntuili sale. Nu se 
spune adesea: iată un subiect 
aăacal pentru cutare scriitor ? 
Qnar Eugen Barbu, căruia nu 1 
»-ar putea trece desigur cu ve
derea neinspirateJe ..măști ale 
ha Goethe", este, cel puțin în 
Craapa. un scriitor cu o remar
cabilă intuiție a materiei con
venabile talentului tău. A Ști 
să-ti alee subiectul, materia lite
rară — iată tm lucru foarte di
ficil si istoria, mai veche și mai 
noul, cunoaște cazuri expresive 
de incompatibilitate între un au
tor si materia cărții fau cărților) 
tai. La fel fn poezie, adoptarea 
■nor tonuri neconvenahile struc
turii adevărate — dacă există — 
produce monștri tan în orice caz 
opere dezagreabile. ,

A răsfoi revistele, ..seftm o gri
fe- ale xieții literare curente, ur
mărind anume această adevărată 
normă a conștiinței artistice a 
unui scriitor sau altul este una 
din obligațiile cronicarului, dacă 
nu a criticului și chiar istoriaului 
literar. Să spunem în treacăt că 

Premiile Uniunii Artiștilor Plastici pe anul 1968

• ••••••••••

mai toți criticii ignoră modalita
tea — și, firește, nu e singura 
— așteptînd cu oarecare nepăsa
re cărțile cind nu așteaptă și mai 
mult : primele opinii despre 
cărți pentru a veni cu privirea 
sintetică, modul hotărîtor de a 
fixa o carte în atenția contem
poranilor Asta e însă altă ches
tiune-

De o inadecvare flagrantă dă 
dovadă D. Țepeneag în ultima 
sa nuvela : Fuga. Dacă nu și in
teresul deosebit al conținutului, 
al problemelor nuvelelor sale de 
pînă acum, cel puțin o anume 
consecvență a ideii despre pro
pria creație era de necontestat. 
Scriitorul este dintre aceia 
care par a-și cunoaște bine mij
loacele la care nu renunță. 
Oricum, am mai spus, nou
tatea literaturii lui e în re
fuzul mijloacelor literare cano
nice $i chiar în adoptarea unei 
atitudini mai libere față de ceea 
ce, nu tocmai ușor, s-ar putea 
numi personajele sale. în si
tuația unui scriitor în cău
tare de sine, inadecvările, 
inconsecvențele pot fi frecvente. 
Cea din Fuga constă înti-o falsă

Distanța dintre

premise și concluzii *)

(artificială) punere in scenă a 
atît de „modernei" ambiguități, 

în -nuvela lui D. Țepeneag, 
ambiguitatea este lipsită de 
rațiune internă. Atunci cînd, 
de exemplu, s-a vorbit de 
nu știu ce ambiguitate esențială 
a romanului lui Fanuș Neagu, 
de aerul său intraductibil în ul
timă instanță, se avea în vedere 
o teribilă, tulburătoare luptă a 
semnificațnlnr în interiorul fas
cinantei lumi a operei. Sensul 
victoriei se dovedea, paradoxal, 
a fi eșecul, urmăritorul devenea 
urmărit, marea capacitate a per
sonajelor de a visa căpăta aspec
te trajțice ș.a.m.d., toate acestea 
exprimlnd «contradicțiile unei 
lumi trăite de personaje dar, In
tr-un plan mai adînc, și o exem
plară acțiune a instinctului crea
tor împotriva propriilor sale am
biguități. Nu am apelat la Înge
rul a strigat ca la o zdrobitoare 
comparație (evidentă, firește) ci 
numai pentru a sugera ce zbu
cium existențial poate încăpea 
fn ambiguitatea unei literaturi 
superioare.

Tn nuvela lui D- Țepeneag e- 
roarea regretabilă și, desigur, 
creatoare de" confuzii de-a drep
tul stfajenitoare, este de a îm
pinge o vădită dorință de a fi

Lj pictură: lui Doni Bucur 
pentru lucrările prezentate în 
cadru] expoziției de grup din 
IBM

La sculptură : lui Paul Vasi- 
lescu pentru lucrările prezenta
te la Bienala de pictură șl 
sculptură 1968.

La grafică : lui Benedict Gă- 
neicu pentru ilustrațiile la vo
lumul „Gargantua ți Panta- 
grual*  de Rabelais

La arte decorative • Iul Mimi 
Podea nu pentru lucrările pre
zentate In expoziția de tapiserii 
I960.

turtle satului românesc în viața 
poporului nostru", a constituit 
pentru auditoriu și un ghid în 
abordarea expoziției de arhi
tectură populară ..Momente de 
cultură românească", care s-a 
deschis în aceeași zi Ia sediu) 
căminului cultural. La Luizi- 
Cilugăra alături de prelegerile 
susținute de conferențiari de 
prestigiu ca profesorul univer
sitar Dumitru Almaș, rectorul 
Institutului pedagogic din Bucu
rești, I. Sîngeorzan, directorul 
Observatorului astronomic popu
lar din București, Victor Enă- 
șoaie, șeful secției de propa
gandă al Comitetului județean 
P.C.R. Bacău, Ernest Gavrilo- 
vici, vicepreședintele Comitetu-

Iul de cultură și artă al jude
țului Bacău, poezia a devenit 
un oaspete familiar și drag da
torită participării active a poe
tului Radu Cârneci, redactor șef 
al revistei ..Ateneu*  la această 
elevată formă de activitate cul
turală de masă — universitatea 
sătească. Filme ca Neamul 
Șoimăreștilor" sau „Columna" 
vor veni să adîncească prin mo
dalitățile convingătoare ale pe
liculei emoția acumulată de 
cursant! pe parcursul audierii 
conferințelor ..Momente glorioa
se din istoria Moldovei" și res
pectiv „Cum s-a format po
porul român" iar prelegerile 
„România socialistă ș! contri
buția sa economică, politică și 
culturală In lume" (care va în
cheia la Luizi-Călugăra, la sfîr- 
țitul Iui octombrie ciclul „Pagini 
din trecutul glorios al poporului 
nostru") și „Mîndria de a fi om" 

ambiguu în cca mai banală echl- 
vocitate- E de mirare cum un 
autor totuși preocupat de subti
litatea prozei lui cade într-o ast
fel de inconsecvență. Personajul 
care merge ți se întoarce, așteap
tă și este așteptat, face gratuite 
acte anarhice din cel mai hanal 
conformism formal, adică insul 
aflat îrtfr-o perpetuă fugă con
fuză Afcte o ilustrație aproape 
clasică de vulgarizare a unui 
procedeu și nimic mai mult.

Se poate vedea falsitatea nu
velei și altfel, urmărind de data 
aceasta nu o inexistentă rațiune 
internă, profundă dar încer- 
cînd „omologarea" stării per
sonajului însuși. Disperarea fu
gii lui este de fapt o dis
perare stilistică, ațîțată de fla
căra unor conflicte cel puțin ne
serioase, de-a dreptul puerile. 
Nu ne vom apuca să povestim 
banalele incidente, cu tot vagul 
aer alegoric al unora dintre ele. 
Ceea ce nu poate fi trecut cu 
vederea este surprinzătoarea 
abordare a unor vechi clișee de 
proză minoră cu procedee schim
bate, aduse la ultima ora a mo
dernității literare 1 Dacă unor 

foarte realiste proze le-am repro
șat adesea miza mică cu 
totul nesubstanțială, iată-ne acum 
în fața aceleiași mize purtînd. 
însă niște semne care o fac mai 
greu de divulgat.

Anarhicul personaj din Fuga 
reia un clișeu vechi, la 
urma urmei, de cînd lumea, go- 
lindu-1 de orice conținut tulbu
rător, adevărat. Cit de mică, 
aproape inexistentă este sarcina 
procedeelor adoptate 1 Persona
lul îmi pare a fi în situația ace
lor oameni care putînd fi foarte 
bina revoltați de micile ori ma
rile lor necazuri îsi trivializează 
frămîntările, neliniștile, aspira
țiile printr-o sinistră mistificare 
a scopurilor. Țipătul interior sfîr- 
șește într-un scîncet jalnic, perso
najul neliniștit nu-și recunoaște 
nici curajul de a se privi în oglin
dă. Distanța dintre premise și 
concluzii devine un spațiu nemăr
ginit care dezvoltă aprozpe din 
sine însuși la fel vaste posibili
tăți de trivializare estetică a unei 
teme. Mi se pare a întrevede 
cu mai multă siguranță decît în 
alte cazuri inaptitudinea auto
rului pentru temele într-adevăr 
tulburătoare.

c. stAnescu

artă monumentală: lui
Szervatiusz din Cluj 
lucrările „Fîntîna" și

La
Tibor 
pentru 
„Doftana".

La scenografie : Iul Toth 
Laszlo din Cluj pentru decoru
rile la pleseîr „Iertarea" de 
Ion Baieșu șl „După cădere" de 
Arthur Miller.

La critică : lui Dan Grigores- 
cu pentru articolele apărute în 
presă în 1968.

A mai fost atribuit un premiu 
meșterului popular Gheorghe 
Borodi din Vadul Izeî — Mara
mureș pentru crestăturile unor 
porți maramureșene.

(Agerpres)

(cursul final al ciclului „Ce 
despre tine Însuți ?“) vor fi 
mate, prima de «elecțiuni 
muzica lui * " “
doua din
Beethoven, __ _ r__ „
muzicale în interpretarea Filar
monicii de stat din Bacău. E un 
motiv în plug de a admira lip-I ..4 „  _ _ X _ . _ J

știi 
ur- 

, din
George Enescu, a 

Simfonia a V-a de 
ambele programe

sa de timiditate și de prejude
căți a organizatorilor în a aduce 
la sat opere de artă de cea mai 
înaltă valoare.

In contextul realizărilor pe 
care cele patru universități să
tești din județul Bacău și le pot 
înscrie fără ezitări într-o rubri
ca insolită, anumite lipsuri ine
rente începutului, par nu numai 
distonante, dar și ușor de reme
diat. Așa ar fi, de pildâ, partici
parea încă minoră a intelectua
lității locale, anumite reflexe ale 
unei viziuni caracteristice mun
cii la catedră, incompatibile cu 
specificul muncii educative cu 
adulții, care se fac simțite în 
tematica ciclului de conferințe 
prezentate în satul Șiretul, co
muna Săucești, sau slaba parti
cipare a bibliotecii comunale 
din Săucești (care posedă peste 
11.000 de volume și ar putea sti
mula și mări, prin metode inte
ligente, „foamea" de cultură pe 
care o stîrnesc antrenantele 
conferințe), la buna desfășurare 
a activității universității, la stu
diul exact , al creșterii și profi
lării necesităților de lectură ale 
sătenilor, deci la studiul eficien
ței educative a acțiunilor între
prinse. După cele constatate în 
legătură cu activitatea univer
sităților sătești din județul Ba
cău am ajuns la concluzia că 
în acest Județ există torțe cultu
rale și o experiență suficientă 
pentru a iniția de-acum înainte 
și alte acțiuni de experimentare 
pe celelalte coordonate ale cul
turii de masă. Această genera
lizare a „experimentului" încer
cat la Săucești, aflat în concor
danță cu cerințele actuale ale 
societății noastre, constituie, 
alături de' perspectiva clară de 
mărire în viitorul apropiat a 
numărului de universilăți să
tești din județ și a diversificării 
profilurilor lor, o promisiune 
pentru viitor, emanată din com
petență, muncă, dăruire de sine, 
calități pe care realitățile de azi 
le consemnează și drept garan
ții pentru viitor.

FLORIN CABA



Pag. 6 SCiNTEIA TINERETULUI

Mari personalități I

r

de AUXA ALONSO

ETINERI Șl TINE
£4 fte» a*-

Mi n

Am să vă
re :

1 tad. S

ALICIA
ALONSO

ALicla Alonso es
te considerată, pe 
drept cuvînt, una 
dintre cele mai 
mari balerine ale e- 
pocii noastre. Ea a 
fost identificată de 
Arnold Haskel cu 
însăși imateriala 
„Giselle* 1, rol pen
tru care a primit 
prestigioase distinc
ții internaționale.

Artistă de mare 
clasă, Alicia Alonso 
este una din acele 
uluitoare prezențe 
pentru care inter
pretarea este o dă
ruire totală, covir- 
șitoare prestanță, 
expresie plastică șî 
perfectă stăpînire 
a mijloacelor teh
nice, personalitate 
fascinantă, iată e- 
lemente scoase In 
evidență, de către 
critica de speciali
tate. Turneele ei în 
principalele capi
tale ale lumii au 
constituit tot 
tea triumfuri.

In istorie, TINEREȚEA"
Șl „VIITORUL * COINCID
Am să vă fac o mărturisi

re : ancheta dumneavoastră 
despre tineri și tinerețe mă ia 
puțin prin surprindere. Pen
tru că de peste trei decenii 
de cînd îmi desfășor viața 
între scenă și catedră, între 
locuința din Havana și cele 
improvizate, ad-hoc, în di
ferite puncte ale pămîntului, 
am fost pusă în situația de 
a răspunde unor ziariști la 
cele mai diverse solicitări : 
ce părere am despre bale
tul contemporan ? La ce lu
crez în acel moment? Ce 
preferințe am ? Care sînt 
convingerile mele politice ?.„

Și iată că din București mi 
se pune o întrebare pe care 
o socotesc de o crucială im
portanță pentru orice om 
contemporan : ce gîndesc 
despre tineri și tinerețe.

Și fără să vreau, în min
tea mea s-a produs o sub
stituire : referindu-mă la 
„tinerețe- îmi exprim gin- 
durile mele despre „viitor" 
— al țării mele, al conti
nentului pe care trăiesc, al 
întregii noastre planete.

Sînt unul dintre martorii 
transformărilor impetuoase 
ce au loc pe pămînt. Gigan
tice revoluții tehnice, mari 
revoluții sociale, schimbă ne
contenit fața Terrel. Pretu- 
dindeni în lume, au loc e- 
venimente de o covîrșitoare 
importanță : undeva, s-a rea
lizat un nou aparat ultra- 
sensibil; altundeva, un vio
lonist și-a dovedit marele-i 
talent, atingind virtuozita
tea ; în alt loc, oamenii au 
defrișat o porțiune imensă 
de teren, făcîndu-1 fertil... 
Oricare dintre aceste — și 
multe alte — situații ne-am 
imagina, nu poți concepe iz- 
bînda fără aportul unor oa
meni tineri, a unor caracte
re tinere, a unor elanuri tine-

rești. Peifcn d 
tea, dorința ce 
căutarea isetwfcteae*  a 
ini, nevoia de 
precumpân«e la 
rare, nu _
In «HOhAvWB 
MograAa da aa taaarw 
Hal imediat. Exiști o
■ umanității- — K!?3 
rfîntă de a dace 
mai departe cocer^e 
lizafla — care a 
port drapehil aer 
a unor mari forța 
în rindul cărora 
impetuos oeîașasaecte^ ti
nereții.

Dacă ar fi si ratific « 
prețuiesc cel mn'a ha 
tineri, m-aș proeneța peatra 
capacitatea pe care o aa 
a-și impune să rraltifae î 
crurile cil m repede ca f 
tință. Aș dori si fin te 
Înțeleasă : nu mă pmnasj 
pentru pripeală, pentru fc- 
crul de mîntuiaiă. pentru su
perficialitate. Dar. *4  te- 
scris în firea tinărului de ■ 
năzui ca toc ceea ce între
prinde să fie realizat eu psâî 
iuți ai omului modern, aces
ta fiind, intrueftva, și un de
ziderat al epocii. Tinirulcâ 
îi place să se afle in per
manență în stare de alertă. 
El vrea să știe că i se cer 
multe, că are de îndeplinit 
o sumedenie de îndatoriri, 
că cei virstnicî îi acordă în
credere pe măsura forțekr 
și a idealurilor luL

Fiind o cubaneză legată 
prin întreaga ființă de re
voluția noastră îmi place, 
deseori, aflata în străînăta-

r««art»4»

nnerptal 
«tdsțl M9C«iUUi 1X> 
po«Urt: Na d» Mit*.

tablrji, ca 0
Dr necurt. itoad 

M * tace eaalMfM teci» 
auzi trebute 
Itatea ori io- 
•utodepMrc 
ure. Tlsere- 

MM ■ pMo» iA ae mtew 
m timpul, cu distanțele, cu se- 

săi, Invățlnd cu inima 
âcsciiisă de la înaintași, pe 
care se străduie să-i înțelea-

In același timp, olerin- 
du-îe capacitățile naturale 
ale tinereții. Și, în istoria 
societății omenești se vădeș
te cu evidență că doar acea 
societate ce a știut să îm
bine armonios nevoile sale și 
a chemat la lucru plenipo
tențiar și generația vîrstni- 
eă și tineretuL a avut mari 
merite si s-a înscris pe veci 
In istoria civilizației ome
nești. Ca martoră și partici
panta activă la procesul de 
edificare socialistă din Cuba 
poc afirma că actuala socie
tate cubaneză, în devenire, 
reprezintă tocmai un aseme
nea tip de societate, consti
tuind un moment de apogeu 
Ia istoria poporului cubanez. 
De altfel, socotesc că, în ge
nerat*  socialismul, considerat 
de clasici drept „primăvară 
a omenirii-, este anotimpul 
tlnăr al civilizației umane.

Vedeți, m-ați întrebat des
pre „tinerețe" și eu vă vor
besc despre „viitor". In is
torie ele se confundă, cu a- 
tît mai mult în realitățile i- 
minente pe care le trăim.

Întreprinderea integrată de lină din Constanța î aspect din noua secție de țesătorie de stofe, intrată în funcțiune cu 
50 de zile mai devreme Foto : AGERPRES

cărie. Ei m laudă că vor 
li-i dea |i copiii, unul de 
trei am p unul de trei 
hoți, dar noi credem că ar 
trebui at-i crească ei, pen
tru că au cu ce. Așa cum 
se află ea acum, cu mintea 
zdruncinată grav din cauza 
bătăilor și maltratărilor. 
mi poate purta răspunde
rea copiilor. Vă rugăm să 
trimiteți o comisie ca «d 
constate situația, să cină 
dummica și ad stea de vor
bă și cu vecinii. Vă rugăm 
ad urgentați aceasta, întru- 
t^l in disperarea în care se 
află, speriată că va fi ares
tată, ad nu se omoare 
cumva".

Nu știu exact cine ar tre
bui să intervină aici (pro
curatura, autoritatea tutela
ri, Consiliul popular etc.), 
dar cineva trebuie sd in- 
teremă de urgență. Daca 
pini acum nu a fost nimeni 
in stare în localitatea res
pectivă să-l oprească pe 
șoferul Cristian Culiță 
^-și maltrateze soția, a- 
tunci ai intereînd autori
tățile da stai pentru a sal
va cmța unei femei adusă 
la o disperare extremă.

E. P. — Călărași: „Vă 
rog foarte mult nu rî- 
deți da mine. Dar tot ce o 
si od ipun este adevărat. 
Sini căsătorită și locuiesc 
01 Călărași. Mergînd cam 
des ia un tov. in audiență 
m-am îndrăgostii de el. Am 
ajuns să-l urmăresc ca o 
umbră. El nu știe. Ce să 
fac ? Cînd îl văd uit tot, 
nu mai știu ce sd-i zpun yi 
pentru ce m-am dus în 
audiența. îmi cine să plîng 
da bucurie cînd mă întU- 
nesc cu el pe stradă și-l 
salut. Vă rog să-mi răs
pundeți urgent"

Problema dumneavoas
tră esta foarte simplă și 
cred că Tint in mdjurd sd 
cd dau cîteva sfaturi folo
sitoare. în primul rină în
cetați imediat cu audiențe
le (obiceiul acesta e la 
dumneavoastră un fel de 
viciu). Nu vă mai duceți la 
tov. respectiv în audiență. 
In felul acesta îl veți vedea 
mai rar, cd veți emoționa 
mai rar ți veți suferi mai 
rar. Cînd il vedeți pe stra
dă puteți ad-i salutați. Dar 
atSt. Niaric m p^c*-

FWrirl V. — î
MM • teMM de 2S da 
am cana « oAMtariM ți M 
aa cafk. O dai pri
viri. Ee da asemenea. ^Na 
înțelegem numai din pri
viri, trăim intens acesta 
momente și le simțim a- 
proapa fizicește". Mă in- 
trebați dacă a bine să con
tinuați. Da, puteți conti
nua. Cu privirea, da. In 
caz cd povestea se compli
că, anunțați-mă la timp.

Rodica R. — Gugești,

de ION BĂIEȘU

Iași: Mulțumesc pentru 
cuvintele bune. Pi opunerea 
dumneavoastră, însă, mă 
îngrozește. Vreți ca rubrica 
noastră să ocupe o pagină 
întreagă de ziar. Cred că 
ar fi prea mult. Și așa o 
scriu cu destulă trudă. De 
altfel, cred că foarte curind 
voi renunța defintiv la ea. 
Motivul ? Prea multă lume 
s-a supărat pe mine. Prea 
mulți s-au plîns că i-am 
jignit. Că i-am ironizat. Că 
le-am bagatelizat dramele. 
Am să mă retrag. Să ve
dem atunci cine o să vă 
mai dea sfaturi.

Popa Lucian 
Mureș : Vrei să 
bătătorul meu, 
facem rubrica împreună ? 
Băiete, mai întii învață să 
scrii. Faci niște greșeli de 
exprimare și gramatică ori
bile. De pildă : scrii cu
vîntul „totuși" în felul a- 
cesta : „totu-și*.  E prea de 
tot! Dacă

Michi — 
fii cola- 
adică să

tupeul ți-l trec

cu vederea, asta nu! La 
carte 1

E. Preoteasa — Bucu
rești : Iubiți două fete. Pe 
una ați cunoscut-o acum 
trei ani, pe alia cu cîteva 
zile în urmă. Mă întrebați 
cu care să va căsătoriți. 
Luați-le pe amândouă și 
treceți într-o zi cu ele pe 
la redacție, ca să le văd și 
eu. Apoi stăm de vorbă și 
vă dau un sfat. Pînă atunci 
nu faceți nici o mișcare. 
Țineți-le în șah.

Dana M. — Loco : Mă 
sfătuiți să renunț la aceas
tă rubrică pe motiv că 
multe dintre scrisorile pe 
care le primesc sînt ne
serioase. Că nu merită 
să-mi pierd timpul cu ele. 
Că am altceva mai bun de 
făcut. Poate că aveți drep
tate. Am să mă gîndesc.

Fănel Brodeală — Me
diaș : Mă întrebați dacă 
pot să vă public această 
compoziție proprie scrisă 
în cinstea prietenilor, cu o- 
cazia împlinirii a 21 de ani. 
Da, pot. Iată:

De ziua mea cea sfîntă 
Un dar vă dăruiesc : 
în loc de pietre scumpe 
Cuvîntul j mult succes, 
încet, încet, zilele trec 
Și anii trec într-una.
Vă veți aduce aminte 
De mine întotdeauna.

fiu sincer la un 
dat m-am simțit 

vă fac cîteva co- 
De pildă, de ce 
„cuvîntul mult 
cină, de fapt,

Ca să 
moment 
tentat să 
recturi, 
spuneți 
succes", 
dacă stăm și numărăm 
bine, aici sînt două cuvin
te ? Dar m-am oprit la 
timp. Mi-am zis că nu e 
bine să mă amestec în sti
lul dumneavoastră. Priete
nii dumneavoastră ar fi 
simțit asta și se ducea nai
bii tot farmecul surprizei.

Mai aveți și alte versuri ? 
Dacă da, păstrați-le.

A. Sanda (Aurica) — ju
dețul Ilfov : Dumneata 
ești celebra Aurica, fata 
aceea cam înăltuță, care-și 
căuta fericirea ? Îmi scrii 
că primești maldăre de

scrisori și de propuneri 
căsătorie. „Acum cred 
visurile mele dragi se 1 
îndeplini". Mă bucur. Nu 
uita .* mi-ai promis că mă 
chemi la nuntă I

Cully O. — Dîmbovița : 
Nu prea am priceput eu 
bine nici numele, nici a- 
dresa dumitale (locuiești 
cumva pe nul Dîmbovi
ța ?), dar nu asta contează. 
Sînt de acord să-mi faci o 
vizită la redacție cînd vii 
prin București. Pe margi
nea poeziilor dedicate pro
fesorului de limba română, 
de care ești îndrăgostită, e 
de discutat. Unele versuri 
sînt interesante, dar unele 
par insuficient „rumegate". 
Ca, de pildă, acest distih:

„Te caut pretutindeni în apă 
Acolo unde vitele mari se adapă'

EiprrJH „cctafc mari" 
M ia par*  cam inadecvată. 
Da ca aa «puneți par și 
MMpta ?

Sonii (Silvii) — Câmpu
lung Muscel î Mă ame
ninți a doua oară că mă 
iubețti, că ești disperată ți 
că cei lua luminatele cu 
pumnul dacă nu-ți trimit 
imediat o poză. La naiba I 
Sigur că-ți trimit o foto
grafie. Chiar și un tablou. 
Dă-mi adresa și gata. Pînă

A Capitalul cel mai dramatic se 
v consuma însă sub apă, la o 

adîncime de peste 50 metri. Doi

•
 scafandri autonomi plecați pe 
furiș de pe bordul iahtului cu 
petrecăreți au ajuns în numai 
două minute cub coca neagră a 
0 cargoului Sainte Helene, remor
cați de un mic scuter submarin 
cu motor electric. In alte două 
minute, unul din cei doi sca- 

w fandri contrabandiști a umflat 
baloanele prinse de coletul în-

•
 velit în cauciuc, astfel că a- 
cesta s-a ridicat mai bine de 
30 metri. Parima a fost legată

•
 iute de coleț, apoi de scuter și 
cei doi contrabandiști se pregă
teau să facă drumul întors, spre

•
 iaht. La început n-au dat aten
ție celor două forme negricioase 
care alunecînd prin apă se în
dreptau spre eL Le-au luat 
drept pești mari, ton sau ceva

— în genul lor. Au înțeles de ce 
este vorba abia cînd un proiec-

•
 til însoțit de un sfîrîix subțire 
a lovit scuterul, spărgînd acu
mulatorii. Bănuind intervenția 

>- _ unei bande rivale, cei doi con- 
trabandiști au pornit la atac, 
folosind harpoanele, faimoasele 
puști cu haipon marea Cham-

•
 pion. Cei doi polițiști-scafandri 
erau însă înarmați cu puști 
funcționînd cu acid carbonic 
astfel că rezistența devenea de 
prisos, transformîndu-se pur și 
simplu în sinucidere.

Procesul a avut loc la Mont
pellier. în coletul depus pe fun
dul mării, poliția a găsit 155 kg 
opiu, 50 kg morfină bază, 15 kg 

A heroină < Era cea mai mare can- 
titate de stupefiante descoperită 
vreodată de poliția din partea 

• locului într-o singură operație.
Cei șase marinari de pe Sainte 
Helene au fost judecați șl con
damnați dar nici unul dintre ei 
n-a divulgat locul în care fu
sese ascunsă o asemenea can
titate de droguri.

— Am avut drogul în cabină... 
Printre bagaje... Ce vreți să mai 
spunem ? Trebuia să căutați 
dacă voiațl să aflați locul... ri
postau obraznic cei șase contra
bandiști.

Ascunzătoarea drogului de pe 
V bordul lui Sainte Helene a ră

mas pînă astăzi un mister, bine 
păstrat de cei șase contraban
diști. Nu la fel însă s-au petre
cut lucrurile cu sursa de unde 
s-au aprovizionat cu stupefiante 

• cei șase marinari, agenți inter
mediari care lucrau pentru un 
important financiar din Marsî- 

• lia și care deținea monopolul 
drogului într-o treime din terl-

loriul FranțeL Stupefiantele fu
seseră cumpărate din Beirut, de 
la numiți! Suleiman Beidun, 
Maaruf Yafari și Abdulah Su
leiman. Așadar, după doi ani 
de tăcere, cei trei din Beirut 
reapăreau tn afaceri, și încă în 
ce afacere !

Brigada de stupefiante din 
Paris a anunțat urgent secția 
stupefiante de la Interpol iar 
secretariatul general al OIPC a 
transmis datele Biroului națio
nal central din Liban, cu rugă
mintea de a ancheta cazul.

Din nou răspuns negativ. „Cei 
trei sînt în afara bănuielilor.

i in 
! ci
VOT

atunci ia un antinevral
gic.

Am L, jud. Teleorman : 
întrerupt facultatea din 

cauza unei ostenii nervoa
se. Acum nu aveți nici un 
servici. Vreți să vă faceți 
scriitoare și pentru asta 
îmi cereți sfatul.

Da, cred că v-ați gîndit 
bine. Din moment ce sîn
teți astenică și nu aveți ser-

viei, apucați-vă de scris li
teratură.

Domnișoara X — Oravi- 
ța : După cite am înțeles I 
eu, iubeați un băiat, dar) 
ați ratat relația din pricinăi 
că într-o zi, pe stradă, cînd
v- a salutat, dumneavoastră 
ați scos limba la el. Acușn,' 
regertați profund și îjfii 
cereți un sfat.

Nu vă dau nici un sfat. 
Să vă fie învățătură de 
minte.

Silvestru Gabriela — 
București : Nu mai cunoaș
teți adresa iubitului și do
riți să-i comunicați că vă 
aflați tot la vechea adresă. 
Să vă scrie acolo. Numai 
atît ?

S.G.R. : „Sînt un roman
tic pesimist — aceasta este 
nenorocirea mea. Nu pot 
concepe decît să fiu cu ea. 
Ori cu ea, ori cu nimeni 1 
Dar dacă ea nu-mi va da 
nici o atenție și ma va dis
prețul, atunci mai am un 
singur lucru de făcut: să 
termin cu viața".

Prietene, de ce te foci 
cu cuvintele ? Dragostea 
este un sentiment măreț, 
dar nu este rațiunea noas
tră de a fi. Merită să tră
iești chiar și fără a fi iu
bit. Sînt atîtea de făcut, de 
văzut... Merită. Pe cuvîntul 
meu că merită.

Laura Wolf — Iași : 
Vă îndeplinesc rugămintea 
și public anunțul acesta : 
„Pierdut prieten student, 
ochi albaștri, pe nume Mi
hai. îl declar nul*.  Dar 
spunețt-mi și mie de ce 
l-ați declarat nul pe acest 
Mihai cu ochi albaștri, ca 
sînt curios. Nu cumva v-a 
părăsit ștrengarul ?

Andreea — Hațeg : 
Mi-ați scris fără nici un 
motiv. Așa, din capriciu. 
Ziceți că sînteți bine și că 
nu aveți nevoie de sfaturi
le mele. Vă felicit.

M. Silvia — Maramureș: 
V-ați îndrăgostit de doi 
băieți în același timp, care 
băieți ați aflat ulterior că 
sînt frați, ca în tragediile 
antice. Nu vreți să intro
duceți dușmănia și discor
dia între ei și de 
considerați ca 0 
să vă retrageți,
vi- i scoateți pe 
din inimă. Vă e
feriți, aveți obsesii și 
lucinații.

Vă înțeleg. E greu, 
ce să-i faci ? Asta-i 
tuația.

aceea 
mai bine 
adică să 

amîndoi 
greu, su- 

ha-

Dar 
si-

4

Suevo, în golful ce adăpostește 
iahturile de plăcere, poliția ita
liană a găsit stupefiante la bor
dul vasului E notria. Furnizori 
al drogului : cel trei din Beirut.

După numai patru luni, la 
18 iulie 1955, la Neapole, poliția 
italiană adaugă o nouă verigă 
la dosarul celor trei. Un cargou 
sub pavilion turc plutea încet 
de-a lungul golfului napolitan, 
apropiindu-se de oraș. Cargoul 
înainta leneș de-a lungul cheiu
lui, dublat de largul bulevard 
ale cărui hoteluri luxoase astupă 
zidurile putrede ale căsuțelor 
de după fațada oferită vederi
lor turistice.

Maiestuos, Vezuviul își trimi
tea în zare obișnuitele rotogoale 
de fum albicios ale sezonului de 
activitate. Vasul „Iskenderun* 1, 
sub pavilion turc, se îndrepta 
liniștit către portul cu nume y? 
cîntec, Santa-Lucia, dominat de 
zidurile vechi dar încă trainice 
ale unei foste fortărețe nor
mande, azi Castel delFOvo și 
punct de plecare al bogatului 
cartier cu vile luxoase Posilopo.

CEI TREI DIN
BEIRUT

Duc o viață onorabilă- — suna 
concluzia B.N.C. din Beirut

De data aceasta, ancheta fu
sese realizată de un agent al 
Siguranței libaneze, 
Abdulatif Aii 
torii secției S 
încăpățînează 
dosarul celor 
ci dimpotrivă, îi 
nume nou, cel al 
gu ran țel libaneze, 
tuat ancheta.

„Nu cumva este 
traficanților care 
să numească drept furnizori ai 
drogurilor trei cetățeni onora
bili din Beirut pentru a deruta 
cercetările ?“ — se întrebau unii 
din funcționarii Interpolului, pe 
care insucceseLe începeau să-i 
dezarmeze.

Dar pentru că majoritatea Ia 
secția S o alcătuiau încăpățîna- 
ții, dosarul celor 3 a rămas mai 
departe deschis.

Și iată, după un an, la 22 
martie 1955, la Brindisi, port la 
Adriatîca, se aprinde din nou 
beculețul roșu ce semnalizează 
alterta în lupta împotriva dro
gului. în orașul dominat de mo
numente romane, la Castello

pe nume 
Dakrub. tucră- 
de la Interpol se 
și nu lichidează 
trei din Beirut 

adaugă un 
agentului si- 
care a efec-

un șiretlic al 
s-au hotărît

Vameșîi din portul Santa-Lu- 
cia nu bănuiau că ziua aceea 
avea să-i facă pentru două zile 
eroii presei italiene.

Printre mărfurile descărcate 
în port de „Iskenderun" erau $i 
aparate de radio, bine ambalate 
în cutii de carton. întîmplarea 
a făcut ca unuia din vameși, pa
sionat radiofonist amator, să i 
se pară că receptoarele respec
tive au ceva deosebit și anume 
faptul că pe șasiul acestora sînt 
prea multi și prea voluminoși 
condensatori electrolitici. Omul, 
curios din fire, a răsfoit cu in
teres pliantul ce însoțea recep
torul, pentru a-i vedea schema. 
Stupoare 1 în schemă nu erau 
prevăzuți decît doi electrolitici 
obișnuiți, de cite 16 microfarazi 
în timp ce pe șasiul de alumi
niu al receptoarelor erau mon
tați cite opt condensatoare elec
trolitice de gabarit mare. Des- 
făcuți pe loc, șase electrolitici 
din o sută de receptoare se do
vedesc a conține morfină bază, 
destinată prelucrării în heroină 
în laboratoarele clandestine din 
Roma.

La anchetă, Biroul Național 
Central italian stabilește că 
morfina bază a fost prelucrată 
la Izmir din opiul cumpărat din 
Beirut de la Suleiman Beidun, 
Maaruf Yafari, Abdulah Su
leiman.

Cînd și această comunicare a 
poposit pe birourile secției S 
de la Interpol, oamenii de aici 
au decis să acționeze. Trebuia 
găsită o formulă convenabilă, 
care sa nu lezeze autoritatea 
poliției libaneze și a Biroului 
ei Național Central. A fost tri
mis de aceea la Beirut cu misi
unea de a explica situația creată 
un comisar cu o îndelungată 
experiență în combaterea tra
ficanților de stupefiante.

B.C.N. libanez a acordat o 
mare atenție cazului și a hotă
rît să arunce în luptă forțele 
de elită. A început cu o atentă 
și îndîrjită supraveghere a celor 
trei precum și a comisarului de 
poliție Keker și a agentului si
guranței naționale. Dakrub.

Și iată că la 29 aprilie 1956 
răbdarea, tenacitatea, tactul lu
crătorilor de la secția S a Inter
polului triumfă. Vameșii din 
portul Beirut îl arestează pe co
misarul libanez Mustafa Keker 
pe cînd vindea 2 kg morfină 
unui marinar de pe cargoul 
„Marseillaise". La interogatoriu, 
polițistul necinstit declară că 
drogul l-a primit de la un coleg 
care lucrează la Siguranța li
baneză și anume Abdulahit Aii 
Dakrub — o altă cunoștință de-a 
noastră. Se explicau totodată și 
certificatele de conduită irepro
șabilă eliberate de poliția liba
neză celor trei — prin inter
mediul celor doi contrabandiști 
strecurat! în aparatul menit să 
reprime crima.

Mai lipsea o ultimă verigă și 
anume cea care să ducă spre 
cei trei. A furnizat-o Aii Dak
rub, care a recunoscut că a 
primit drogul de la Suleiman 
Beidun (unul din cei trei) ca 
recompensă pentru serviciile pe 
care i le-a adus. Contînd pe 
clemența tribunalului, Aii Dak
rub a indicat poliției ziua, ora 
și locul în care un anume Kan 
El Dine Kadre urma să ridice 
23 kg opiu și 8 kg morfină bază 
de la Suleiman Beidun. Poliția 
efectuează o descindere și trafi- 
canții sînt prinși asupra faptu
lui.

In ziua aceea, după patru ani 
de încăpățînată perseverență, 
funcționarii de la secția „S" a 
Interpolului scriau ultimul cu
vînt în dosarul celor trei din 
Beirut. Nu însă, așa cum ne-am 
fi putut noi închipui, cuvîntul 
„sfîrșit" ci „a se deschide peste 
patru ani*'  — adică exact atunci 
cînd cei trei din Beirut și com
plicii lor aveau să părăsească 
închisoarea, după ispășirea pe
depselor.

ATANASIE TOMA
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Adunarea generală de constituire a Academiei de științe medicale
II

■

PARTIDELOR COMUNISTE
Șl MUNCITOREȘTI, A TUTUROR
FORJELOR ANTIIMPERIALISTE

Pentru statornicirea unor relații de lumina lucidității •

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, a primit o telegramă prin care 
Maiestatea Sa, Elisabeta a Il-a, regina Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord, mulțumește pentru felici
tările adresate cu ocazia zilei Sale de naștere și transmite 
caldele Sale urări.

★ ★

Președintele Republicii Italiene, Giuseppe Saragat, a adre
sat președintelui Consiliului de Stat al Republicii. Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, un mesaj în care se spune :

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul 
mesaj de felicitare pe care mi l-ați trimis cu ocazia zilei na
ționale și, la rîndul meu, adresez, in numele meu și al po
porului italian, calde urări de fericire personală Excelenței 
Voastre și de prosperitate poporului român.

în Capitală au început vineri 
dimineață lucrările Adunării 
generale de constituire a Aca
demiei de Științe Medicale — 
organism menit să concentreze 
toate forțele de creație științi
fică și să coordoneze activitatea 
de cercetare medicală și farma
ceutică din țara noastră. Parti
cipă delegați din unitățile de 
cercetare și din institutele de 
învățămînt superior de speciali
tate din întreaga țară.

Lucrările au fost deschise de 
acad. Aurel Moga. Apreciind 
realizările în domeniul medical 
din țara noastră — a spus prin
tre altele vorbitorul — Plenara 
C.C. al P.C.R. din octombrie 
1968 și Directivele C.C. al P.C.R. 
cu privire la îmbunătățirea a- 
sistenței medicale a populației 
au stabilit totodată principalele 
direcții de dezvoltare a cerce
tării științifice medicale, pusă 
în slujba celor mai importante 
probleme ale sănătății publice, 
în acest cadru, una din măsu
rile importante stabilite constă

în înființarea Academiei de 
Științe Medicale.

Acad. Ștefan Milcu, vicepre
ședinte al Academiei, a anunțat 
apoi ordinea de zi a Adunării 
generale : dezbaterea și adop
tarea proiectului Statutului 
Academiei de Științe Medicalei 
alegerea membrilor de onoare, 
titulari șl corespondenți, și a 
Prezidiului Academiei.

în continuare, acad. Aurel 
Moga a prezentat raportul asu
pra proiectului Statutului Aca
demiei de Științe Medicale.

După dezbateri, care au durat 
și în cursul după-amiezil, Adu
narea generală a adoptat Sta
tutul Academiei de Științe Me
dicale.

Lucrările continuă.

Vineri după-amiază s-a înapo
iat în Capitală, venind de la 
neva tovarășul Petre Lupu, 
nistrul muncii, conducătorul 
legației Republicii Socialiste

Ge- 
mi- 
de-
Ro-

respect și încredere între popoare ION CR1NGULEANU

Ing. VASILE SECHEL
director tehnic al Uzinei de tractoare Brașov

Atenția cu care presa din țara 
noastră a oglindit pe larg des
fășurarea ............
ționale a r 
și muncitorești a dat 
fiecăruia 22_.'_ _ 
rească îndeaproape lucrările, 
să cunoască conținutul poziții
lor exprimate de participant, 
documentele adoptate. ” 
mîndu-mi adeziunea 
fața de activitatea „ .
noastre, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
general al Comitetului Central 
■1 Partidului Comunist Român, 
nu fac altceva decît să mă ală
tur milioanelor de oameni din 
țară care au fost în ultimele 
săptămîni alături de reprezen
tanții comuniștilor români la 
Intilnirea desfășurată la Mos
cova. Cuvîntarea tovarășului 
Ceaușescu în cadrul Consfătui
rii, poziția de ansamblu a dele- 
gaiUi române pxprimă glndu- 
rileFșl aspirațiile noastre, idea
lurile pentru care luptă între
gul popor sub steagul partidu
lui.

în anii socialismului, așa 
cum menționa tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, România a parcurs 
drumul de la o țară cu o indus
trie slab dezvoltată șl o econo
mie predominant agrară la o 
țară cn o economie dinamică, 
cu o industrie puternic*  șl în 
plină dezvoltare pe baza tehni
cii moderne, cu o agricultură 
înfloritoare. Este imaginea de 

l^azi a țării care își va sfrbă- 
"tori în curînd 25 de ani de exis

tență socialistă. Mi-au revenit 
în memorie aceste lucruri ci
tind documentul principal a- 
doptat de consfătuire fn care 
își găsesc loo un complex de 
principii referitoare la sarcinile 
luptei împotriva imperialismu
lui. Documentul adoptat de 

Moscova 
dreptă

ți intă- 
socialiste

Consfătuirii interna- 
partidelor comuniste 

prilejul 
dintre noi să urmă- 

îndeaproape

Expri- 
deplină 

delegației

secretarul

lui. 
consfătuirea de 
apreciază, pe
te. că „Dezvoltarea 
rirea fiecărei țări _______
r parte constituie o condi- 
k1

la 
bună

ție importantă a mersului îna
inte al întregului sistem mon
dial socialist. Dezvoltarea cu 
succes a economiei naționale 
și perfecționarea relațiilor so
ciale. progresul multilateral «1 
fiecărei țări socialiste corespund 
atit intereselor poporului din 
țara respectivă cît și interese
lor cauzei generale a socialis
mului". Este viziunea în care 
înțelege să acționeze — și ac
ționează cu consecvență — par
tidul nostru. Conținu înd ope
ra de construire a societății so
cialiste în patria noastră, Par
tidul Comunist Român pune în 
centrul politicii sale edificarea 
unei economii moderne, orien
tată spre dezvoltarea în ritm 
susținut a industrializării și a 
agriculturii — cu «copul de s 
asigura condițiile pentru satis
facerea într-o măsură tot mal 
largă a cerințelor materiale ți 
spirituale ale poporului. în a- 
celași timp, partidul nostru dez
volt*  necontenit colaborarea 
multilaterală cu celelalte țări 
socialiste, cu partidele comunis
te și muncitorești. Este bine 
cunoscut că In condițiile în care 
țara noastră obține succese tot 
mai importante în edificarea 
noii orînduiri. prietenia șd co
laborarea cu toate statele socia
liste. preocuparea consecventă 
a P.C.R. pentru dezvoltarea 
continuă a legăturilor multila
terale dintre poporul nostru și 
popoarele acestor țări reprezin
tă factorul central al politicii 
externe a României socialiste.

Noi comuniștii, oameni ai 
muncii din Întreaga țară, simțim 
obligația de a contribui pe po
triva forțelor noastre la apli
carea în viață a liniei stabilite 
de partidul nostru comunist 
Aceasta înseamnă să muncim 
mai bine, să realizăm mai mul
te produse aducindu-ne astfel 
aportul, fiecare la locul său de 
muncă, la întărirea forței eco
nomice a statului nostru socia
list

FOTBAL: Cupa Balcanică 
la a ll-a «difi»

JUVENTIȘTIh

Finalele campionatelor 
școlare și de juniori

Astăzi comentează

Contribuția activă a P.C.R.

la întărirea coeziunii

mișcării comuniste
(Urmare din pag. T)

mânia la cea de a 59-a sesiune a 
Conferinței Organizației Interna
ționale a Muncii.

Pe aeroportul Băneasa, erau 
prezenți Mircea Voinescu, prim- 
adjunct al ministrului muncii, 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, al ți 
membri ai conducerii Ministeru
lui Muncii.

Sosirea noului ambasador al

Vineri seara a sosit în Capita
lă Cian Hai-fun, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Chineze în 
Republica Socialistă România.

Vineri a început sesiunea fes
tivă de referate științifice a 
Institutului de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii, orga
nizată cu prilejul aniversării a 
25 de ani de la eliberarea țării. 

(Agerpres)

Turul ciclist
al României

Startul celei de a treia eta
pe a Turului României s-a 
dat din apropierea orașului 
Buhuși. Sprintul care a urmat 
după numai cîțiva kilometri a 
dat cîștig de cauză alergăto
rului Pantzig (R.D.G.) urmat 
îndeaproape de Burlacu și 
Ciocan. Pe parcurs plutonul 
se fărâmițează și prima victo
rie în disouta cățărătorilor îi 
revine francezului Ivet Ha
zard, cîștigător și al primei e- 
tape contra cronometru. Punc
tul de cățărare de la Băltășești 
(unde trece primul Ștefan Su- 
ciu) este mai curînd o probă 
de... coborîre. Pe serpentină 
7 fugari se avîntă ca pe un 
tobogan, înregistrînd 1 minut 
SO sec. avans față de purtăto
rul tricoului galben, Wanzlik 
și belgianul Veermeren. La 
ieșirea din Fălticeni plutonul 
începe o veritabilă cursă de 
urmărire a celor 7 fugari care 
au în acest moment un avans 
da 3 minute și 20 secunde. 
Distanta va fi micșorată dar... 
numai atît 1 La Suceava, în- 
tîmpinați cu un viu interes de 
mii de oameni cei 7 temerari 
își vor disputa victoria pe ul
timii metri ai acestei etape. 
Sprintează de o manieră entu- 
ziasmantă cei doi frați Suciu 
și învinge Ștefan. In cla
samentul general însă or
dinea va fi inversată. Andrei 
Suciu, tînăr frezor de la 
„Dezrobirea" Brașov va ocu
pa primul loc, urinat de fra
tele său Ștefan, lăcătuș la a- 
ceeași fabrică. în urma lor, 
fostul deținător al tricoului 
galben, Wanzlik.

în clasamentul general pe 
echipe conduce R.D.G. 29 ore 
56 min. 00 sec. România B. 23 
ore 56 min. 39 sec. „Dezrobi
rea" Rrașov 23 ore, 50 min. 
53 sec.. România A 23 ore 57 
min. 07 sec. etc.

D. ȘTEFLEA

CAMPIONII EDIȚIEI 1M9.
Categoria a IV-a : Fetida Bejan 

(Bacău) ; Kurt Szlller (Lugoj) ; 
Categoria a IlI-a : Marla Hanț 
(Arad) j Marian Badea (Bucu
rești) : Categoria a n-a : L. Moro- 
van (Timișoara) ; Vanda Ispravnl- 
cu (Lugo!) ; Categoria I : Dan Sa- 
băn (București) : Doina Bălăceanu 
(Orașul Gheorghe Gheorghiu Dej); 
Categoria candidați maeștri : Dan 
Grecu (București) ; Categoria 
maestre : Alina Goreac (Lugoj).
• VOLEI : AUREL DRAGAN, 

maestru emerit al sportului :
„Nu am vizionat toate meciurile 

turneului final. îmi vine dec! greu 
să fac aprecieri generale asupra 
echipelor participante. Despre 
meciurile pe care le-am văzut 
pot spune însă cîteva cuvin
te. Voi începe cu lucrurile bune. 
Mi-a plăcut echipa Liceului „Ni
colae Băleescu- din Cluj ciștigă- 
toare pe merit a competiției. A- 
ceastfl formație impresionează prin 
cîteva atuurl pe care șt le-ar dori 
chiar șl unele echipe de catego
ria A. în primul rînd. practică un 
volei modern, axat pe mișcare 
conținu*  în teren, au un blocaj 
redutabil și cîțiva trăgători de eli
tă, ceea ce mă surprinde, pentru 
că, șfi nu uităm, este totuși vorba 
de o echipă... liceală. în al doilea 
rînd, tinerii clujeni beneficiază de 
o condiție fizică excelent*  șl au 
un moral ridicat, ceea ce l-a aju
tat să treacă cu hine momentele 
grele ale partidei. Mă refer in 
special la setul al cincilea, deose
bit de dramatic. Adversarii lor, 
elevi sportivi din Ploiești au evo
luat bine, aproape de valoarea 
cîțtlgă tori lor. Echipa din Ploiești 
are și ea individualități de valoa
re șl, dacă ar fi fost mal deciși la 
fileu, ar fi putut cîștiga.

Despre întrecerile feminine pot 
spune mal puține lucruri bune. 
Fetele pe care le-am văzut practi
că un volei demodat, sînt greoaie 
și lipsite de calitățile fizice care 
ar putea să le impună în sportul 
de performanță. Să nu uităm însă 
că ele sînt în... creștere șl, deci, 
s-ar putea ca unele să evolueze 
în bine".

REZULTATE TEHNICE ! Femi
nin : Șc. ap. Timișoara — Șc. sp. 
Toplfța 3—2 ; Șc. sp. Constanța 
Se. sp. Bacău 3—0 ; Masculin s 
Steaua Buc. — Șc. sp. Oradea 
3—1 ; Lie. Nlc. Bălcescu — Cluj 
— Lie. nr. 5 Rm. Vîleea 3-0.

CLASAMENTUL FINAL. Mascu
lin : 1. Lie. Nlc. Bălcescu-CInj ;
2. Șe. sp. Ploiești ; 3. Lie. nr. 2
Rm. VII cea. Feminin : 1. Șc. sp. 
Constanta; 2. Șc. sp. București j
3. Șc. sp. Timișoara.

pentru cititorii noștri
« BASCHET : MIHAI NEDEF, 

maeitru emerit al aportului :
„Evoluția în competiție a unor 

elemente de cert*  perspectiv*  
pentru baschetul nostru ne în
dreptățește s* credem că, In 
scurt*  vreme, maeștrii disciplinei, 
vor putea preda ștafeta în mîini 
bune. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît In spatele Juniorilor de azi 
se formează generația mlnl-bas- 
chetbaliștilor, din rîndul cărora, 
sînt sigur, vom promova un alt 
„pluton" de elemente talentate.

Așadar. în sflrțlt ne aOfim 1 
pistă bună, urmarea Crease*  
dezvoltării baschetului In «coli.

Joi am relatat aspecte din pa
sionanta disput*  a băieților. La 
fel de antrenant*  este și întrece
rea fetelor, unde un pronostic nu 
ml s-a părut ața de hazardat, de
oarece, formația Liceului 35 Bucu
rești a obținut victorii prețioase șl 
In consecință a avut serioase 
sanie la titlu. De altfel, baschet
balistele bucureștene s-au Instalat 
pe locul I. dup*  o nouă victorie 
în compania sportivelor din Tg. 
Mureș. învingătoarele au desfășu
rat de astădat*  un joc mai puțin 
complet. Pe locul secund a-a in
stalat formația din Tg. Mureș.

55—«1 : Lie. 35 București — Se. sp. 
Tg. Muroș 47—<0. Masculin 2 
Sc. sp. Pitești — Șc. ap. Timișoa
ra N—50.
• GIMNASTICA : GHIORGHE 

CONDO VI CI, antrenor federal :
„Asemenea atlețllor și glmnaștli 

și-au desemnat campionii. Pe po
diumul învingătorilor au urcat 
speranțe autentice. Fellda Bejan 
sau Alina Goreac, Kurt Sziîler sau 
Sabău Dan fiîrtt doar cfteva nume 
despre care am convingerea că 
var răspunde cu foarte bine la... 
catalogul gimnasticii noastre de 
performantă. Și-n favoare» afir
mației dispunem de argumente 
convingătoare. în primai rlnd fi
nalele acestei întreceri ne-au de
monstrat efi gimnastica a pișlt cu 
dreptul fn școală. Elevii flnaliști 
au evaluat cu exerciții «pectacu- 
ioase care au eonțlnut elemente 
foarte difidle (salturi cu întoar
ceri de 300°. aau la bar*  : dublu 
salt ti salt cu șurub, Iar la inele 
elemente de mare forță).

Acum, ia ora primului bilanț, e 
bine să amintim că o parte a fl- 
naliștiior mal au de lucrat pen
tru îmbunătățirea forței ca și la 
capitolul : ținuta de execuție. A- 
ceste „deficiențe- nu ne îngrijo
rează căci ele pot fi cu ușurință 
retușate In pregătirea viitoare.

Am urmărit cu îndreptățit in
teres activitatea delegației parti
dului nostru in cadrul Consfătui
rii internaționale a partidelor co
muniste fi muncitorești de la 
Moscova ți nu grețesc ypunînd cd, 
de fapt, gindurile ți sentimen
tele mele in legătură cu aceasta 
sini gindurile ți sentimentele ge
nerației mele. Delegația Partidu
lui Comunirt Român, in frunte cu 
tocard^ul Nicolae Ceausescu, a 
depus eforturi rodnice, a exprimat 
o poziție unanim «probdi de
partid, de întregul popor. Aș *ub-  “ 
linia, in aceste puține rtnduri, een- 
tbnentele de prietenie trainici cu A 
țările lagărului socialist, cu toate ** 
forțele antiimperiahste dfn lu
me — principii scumpe parti- 
dului nostru, pe care delega
ția le-a reafirmai cu vigoa
re in Consfătuire, ațe după 
cum le aplică cu consecvență tn 
act^itatea sa practică. Toate țd- 
file socialiste alcătuiesc familia 
can mai nouă e istoriei fi desti
nul lor in viitor este concordant 
cu aspirațiile Ctiei mai progrenzU’ 
părți a umanitățiL DerHnul hber 
al țării noaste, viața plină de 
demnitate, hăm.cin, dorința de W 
pace ți profundele sentimente in- 
temaționtdiste ale locuitorilor a- 4*  
cestui pămint au fost reafirmate W 
cu strălucsre la recenta Consfă
tuire.

Datorită faptului că lucrările 
Consfătuirii ou beneficiat de o 
largă publicitate, opinia publică 
a putut urmări in permanență fi
rul dezbaterilor. Ea a fost astfel 
în măsură să citească in docu- 
mentele prezentate multe idei la 
care aderă.

Opinia publică din țara noastră 
a apreciat, de asemenea, faptul ca 
în documentul principal al Con- « 
sfătuirii nu Sînt condamnate alte W 
partide și că neparticiparea unor 
partide la recentele dezbateri sau 
nesemnarea de către ele a docu- W 
mentelor comune nu au dus in 
mod automat la blamarea sau sm 
condamnarea acestora. Totodată • 
nu putem jd nu amintim că unele 
luări de cuvlnt au conținut, to- 
tuși, critici ți atacuri contra altor 
partide. Delegația noastei a ară
tat la timpul potrivit că astfd 
de practici dăunează coeziunii 
unitățH mișcării comuniste ți 
muncitorești mondiale. Ele stime- ț 
nesc eforturile de depășire a di
vergențelor existenta încă Intra _ 
unele țări socialiste, care pot ți 
trebuia să fie soluționate cu 
succes pe baza intemaționalismu- _ 
lui socialist, pa baza discuțiilor V 
tovărășești ți a colaborării fră
țești liber consimțită.

Prin consecoența, prin fermita
tea cu care delegația Partidului a 
Comunist Romăn a militat pentru 
respectarea ți traducerea in prav- 
tied a acestor principii, ea s-a do- w 
vedii la bidlțimea sarcinilor pa 
care istoria le-a pus in fața comu- 
niștilor, exprimînd voința ți ati
tudinea întregului nostru popo- A 
față de marile probleme ale lumii 
contemporane.

START
Mîine. la Rm. VQcea fi Sibiu 

— lovitură de începere în cea 
de-a H-a ediție a „Cupei Bal
canice" la fotbal. Competiția, 
rezar.at*  echipelor reprezenta
tive de tineret, va constitui un 
bun prilej de rodare a tinere
lor talente care bat tot mai in
sistent Ia porții*  echipelor na
ționale. Antrenorul Diaică 
Schilcru dispune de o serie de 
jucători cu vechi state de ser
viciu In divizia A. Este de aș
teptat. deci, de la reprezentan
ții noatrl o comportare pe mă
sura posibilităților, cane să ne 
facă aă uităm ultimate lor 
eșecuri. Nu va fi Ins*  deloc 
ușor dacă ne find im c*  printre 
adversari se numiri fotbaliștii 
bulgari ti freci, a căror „coti" 
pe plan european a crescut 
foarte mult tn ultimul timp.

Duminică 22 înnie : SIBIU, 
ora 17.3*  : România — Turcia : 
RM. VÎLCEA, ora 17.30 : Gre
cia — Albania ; Marț! 24 iunie : 
SIBIU, ora 17.30 : România — 
Bulgaria ; RM. VlLCEA, ora
17.30 . Grecia — Turcia ; 
Miercuri 25 Iunie: SIBIU, ora
17.30 : Turcia — Bulgaria ; RM.
VlLCEA, ora 17.30 : România — 
Albania ; Vineri. 27 iunie SI
BIU, ora 17,30 : Grecia —
Bulgaria ; RM. VÎLCEA, ora
17.30 : Albania — Turcia ; Du
minică, M iunie : BUCUREȘTI 
(stadionul Republicii) Incepînd 
de la ora 17.15 România — Gre
cia — și Bulgaria — Albania.

Program rompetițional
FOTBAL : Stadionul „23 Au

gust". ora 11,00 ; S. S. București 
— Ș. S. Tlmovo ; ora 17.31 : 
Dînamo — Steaua (finala „Cu
pei României").

RUGBY : Stadionul tineretu
lui : ora 1 : Gri vi ța roșia — 
Rapid (finala „Cupei speranțe
lor").

pe

f

Rezultate tehnica : Feminin : 
Șc. ap. Arad — Sc. Bacău :

Dispută acerbă la fileu. Blocajul juniorilor vllcenl este Insă șl 
de această dată la post. Liceul nr. 2 Rm. Vîkea a Învins Steaua 

cu 3—1 și s-a clasat pe locul trei ------
Foto : C. ClOBOATA

„MISTER FOTBAL" IESE DIN AREIĂ
O ANCHETĂ ÎNTRE- NESPECIALIȘTIAlături da toți oamenii muncii 

din țara noastră, exprim adeziu
nea mea călduroasă ia activitatea 
delegației care ne-a reprezentat 
ți totodată bucuria că atâtea idei 
exprimate în dezbateri ți tn do
cumentele Consfătuirii au confir
mai necesitatea eforturilor conti
nua pentru întărirea unității de 
acțiune a mișcării comuniste ți 
muncitorești internaționale, in 
complexele condiții ale epocii 
contemporane.

înainta de încăperea campionatului de fotbal, Tn august tre
cut, atunci cînd „Mister Fotbal*  se pregâtea s<5 intre în arenă, 
am întreprins o anchetă cu o singură Întrebare : Ce așteptați 
de la ediția ’68—’69? Pînâ aici, nimic neobișnuit. Numai câ an
cheta, contrar uzanfelor, de această dată nu apela la antre
nori, jucători, arbitri, etc., ci la... nespecîaliști din redacția 
noastră. Pentru că de febra fotbalului, nu se poate salva ni
meni, nici chiar un mic colectiv redacțional. Renunțarea la ca
noanele tradiției s-a dovedit inspirata. Cel puțin și numai pen
tru faptul cd interlocutorii n-au făcut promisiuni.

Atunci ei au adresat FOTBALULUI un mănunchi de doleanțe, 
i zvo rite din intenții de mai bine. Concentrat, ele s-ar putea ex
prima prin dorința de a vedea un fotbal evoluat modem, re
zultate prestigioase în întîlnirile internaționale (și acasfl și în 
deplasare) care sâ oglindească valoarea reala a fotbalului 
nostru, o întrecere sportivă echitabila între componentele di
viziei A, primii pași pe drumul greu al Mexicului, afirmarea 
talentelor tinere, „descentralizarea*  gloriei prin ridicarea po
tențialului valoric al echipelor din provincie. Bineînțeles, disci
plina — din partea tuturor : jucători, antrenori, arbitri, spec
tatori — era un deziderat de prim ordin.

Cum «-ou realizat aceste doleanțe? Acum, la ieșirea din 
arenă a lui „Mister-Fotba!*,  pentru necesara vacanță estivală, 
aceeași preopinenfi care și-au exprimat punctele de vedere la 
lovitura de începere a campionatului, ne împărtășesc impre
siile după lăsarea cortinei peste cea de-a 51-a ediție.

dtorețti internaționale, la căuta
rea căilor rodnice pentru defini
rea acelor poziții ți atitudini co
mune luptei împotriva imperia
lismului, a principiilor menite să 
consolideze ți să dezvolte unita
tea de acțiune a partidelor co
muniste ți a tuturor forțelor pro
gresiste. Este, cred, deosebtt de 

că tn document nu 
____  ______ __ ,_____ I vre
unul partid ți — mai cu seamă 
— că decurge limpede convinge
rea că nesemnarea documentului 
sau neparticiparea la Consfătuire 
nu înseamnă și nu va însemna 
excluderea morală din rindurile 
mișcării comuniste internaționale.

Discuția liberă, deschisă, tovă
rășească între reprezentanții unor 
partide ce se confruntă cu pro
bleme ți condiții de activitate 
dintre cele mai complexe a con
firmat încă o dată principiul 
pentru care militează partidul 
nostru, al deplinei egalități fn 
drepturi între partidele frățești, 
convingerea că deosebirile ridica
te de viață nu trebuie să in
fluențeze asupra faptului că ceea 
ce unește partidele noastre este 
mult mai important decît ceea ce 
poate constitui, într-un moment, 
un punct de divergență. Ața cum 
a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu „este deosebit de po
zitiv faptul că în document se 
menționează că partidele comu
niste și muncitorești participante 
la Consfătuire vor milita pentru 
dezvoltarea relațiilor cu partidele 
comuniste ți muncitorești nepar
ticipant eft.

Așa cum am putut constata 
aflînd conținutul intervențiilor, 
tocmai faptul că s-au exprimat 
opinii reprezentând experiența, 
concluziile atâtor partide, a arătat 
din nou că fiecare partid comu
nist luptând, în condiții specifice, 
pentru victoria socialismului în 
patria sa, contribuie la cauza co
mună a tuturor popoarelor — 
constituie o puternică garanție a 
întăririi unității, a dezvoltării 
continue a internaționalismului 
socialist.

poziția faptul că in documei 
S. txiită blamări ale politicii

I

Tineretul O ■ v v ••torța a păcii •
și progresului omenirii •

(Urmar, din vag. 1)

Constructori 
mîine ai unei 
pe noi trepte .... _____
civilizației, găsim în programul 
însuflețitor al partidului țelurile, 
sensul întregii noastre activități, 
neprecupețind eforturile do per
fecționare necesare pentru afir
marea pregătirii, a capacității de 
muncă și creație a fiecăruia, la 
înălțimea exigențelor pe care 
Congresul al X-lea al P.C.R. le 
va inaugura în istoria contempo
rană a României.

Vital interesați în eliminarea 
primejdiei unei conflagrații mon
diale, în asigurarea unor condi
ții propice pentru manifestarea 
și fructificarea energiei și entu
ziasmului nostru creator, ca ti
neri reprezentăm un important 
detașament în lupta împotriva 
imperialismului. Am urmărit cu 
satisfacție referirile făcute în a- 
cest sens în documentele Consfă
tuirii de la Moscova. Intr-adevăr, 
realitatea din mișcarea de tineret 
demonstrează că, în pofida diver
sității de opinii, a deosebirilor de 
convingeri politice, filozofice, de 
afiliere internațională, tot mal 
multe organizații de tineret și 
studenți se alătură forțelor care 
militează pentru promovarea unei 
politici realiste, pentru lichidarea 
focarelor de încordare și tensiu
ne, a tuturor primejdiilor care 
amenință dezvoltarea liberă, de 
sine stătătoare a popoarelor,

de astăzi șl de 
țări în plin avînt 
ale progresului ți

pentru crearea unei atmosfere de 
pace, securitate, stimă și respect 
reciproc. Tocmai ea expresii ale 
propriei contribuții pe care este ® 
capabil să o reprezinte tineretul. 
Uniunea Tineretului Comunist A 
din tara noastră dezvoltă acțiuni 
menite să intensifice curentul de 
opinie favorabil destinderii și a- £ 
propierii pe plan european. In 
f)rezent — ca să mă refer doar 
a cel mai recent exemplu — se 

desfășoară Ia Suagov lucrările 
mesei rotunde cu tema „Rolul 
și contribuția tineretului la asi
gurarea unui climat de pace și 
securitate în Europa", la care 
participă aproape 70 de organi
zații de cele mai diverse orientări. 
Tineretul român și organizația 
sa revoluționară își afirmă so
lidaritatea activă cu forțele de
mocratice și progresiste ale tine
rei generații din toate țările con
tinentului și ale lumii, călăuzit 
de ideea că dezvoltînd legături 
multiple de cooperare cu tinere
tul și organizațiile sale de pre
tutindeni, participă activ la miș
carea mondială a tineretului pen
tru pace, democrație și progres 
social. In această acțiune se con
firmă cu vigurozitate justețea 
punctului de vedere al Partidului 
Comunist Român potrivit căruia, 
activînd perseverent, cu răbdare 
și dorința sinceră de înțelegere 
se poate ajunge la un consens d 
general unanim în lupta împo
triva imperialismului, pentru 
pacea șl progresul omenirii.

VARTAN ARACHELIAN

Ce ne-a adus ultimul campio
nat ? Desigur, ca și-n dragoste, 
cînd șansa îți surîde, privești cu 
lumini în ochi totul și toate. 
Da, să nu fie cu deochi, șansa 
ne-a surîs prin „naționalii" 
noștri în acest an, „naționali" 
care nu sînt alții decît cîțiva 
dintre cei mai buni ai unui cam
pionat în care pe cerul fotba
lului nostru nu mai strălucesc 
doar stelele bucureștene, ci, mai 
ales, cele ale provinciei. Și stră
lucesc parcă mai bine și, sper, 
mal mult. Aici se află, cred, fe
ricirea — dacă e și cît e — a 
fotbalului nostru. Aici e U.T.A., 
acum e Clujul cu cele două di
vizionare A, aici aș vrea să re
văd 1 Aradul cu o dublură a 
U.T.A.-ei, care sper să fie tot 
Vagonul, aici e locul de mult 
așteptat al „Politehnicii" din Ti
mișoara și, dacă-mi dați voie 
ca fost constănțean aici în susul 
campionatuluj trebuie să fie și 
cel al Farului care traversează 
azi drumul cu spini al mîntuirii 
sale (i) morale. Ce ne-a adus 
ultimul campionat ? Un nou 
campfonat care sper să fie do
minat și mai copios de către 
provincie. Avem atîta nevoie ca 
stelele bucureștene să fie obli
gate să strălucească mai bine șl 
mai mult îneît nu știu dacă 
altcineva declt provincia mă 
mai poate ferici In fotbal.

TFL POGOCEANU

încerc o mare «atisfacție. Am 
dorit din tot sufletul ca acest 
campionat să aducă CONSA
CRAREA TINERILOR NOȘTRI 
JUCĂTORI. Spuneam, In anche
ta organizată de redacție, că 
numai el — tinerii — pot înde
părta plictisul și scleroza din 
fotbalul nostru.

Dorința mi-a fost îndeplinită : 
Cea mai tînără „național*"  a 
noastră, din toate timpurile, a 
obținut „nulul- de pe Wembley | 
aceeași formație de „tineri fu
rioși" a învins Elveția, acasă. 
Deci, jucătorii tineri (care au 
pătruns destul de greu în echi
pa națională și chiar in echipele 
lor de club) au confirmat, pe 
deplin. Încrederea acordată, au 
înviorat și au repus In drepturi 
fotbalul spectaculos, de calitate.

Acum Dumitrache et comp, 
asaltează piscurile aztece. Cred 
în ei, In calitățile și talentul lor.

Acest campionat furtunos a 
demonstrat încă o dată, dacă 
mai era nevoie, că infuzia de ti
neret este singura cale pentru 
redresarea fotbalului. Este MA
REA și cea mal IMPORTANTA 
cucerire a campionatului trecut

trw cortina. Fiecăreia, ineditul 
i-a creat personalitate, a im
pus-o atenției. Acum, totul s-ar 
putea reduce la cîteva idei j 
meciuri de mare luptă (omițînd, 
poate, pe cele din ultimele eta
pe i Progresul — „U" Craiova, 
Vagonul — CrișuL Steaua — Di
namo Bacău și, mai ales, „U“ 
Cluj — U.T.A.) i goluri aproape 
cit în două campionate prece
dente i un golgeter care a în
scrii Ia fiecare o sută de mi
nute și care s-a impus definitiv 
ca titular In naționala ce va e- 
volua (sînt slffur) în Mexic î o 
campioană ce s-a afirmat încă 
din ștart i maturizarea unor 
echipe cu predilecție pentru 
promovarea tineretului și nu cu 
ochiul în grădina vecinului după 
vedete (U.T.A, „U- Cluj, Crișul, 
„U- Craiova) j foarte puține sti
cle și pietre aruncate In teren | 
impunerea, pentru ținuta lor, a 
spectatorilor craioveni. altădată 
capul de afiș al criticilor — mai 
ales din partea celor ce nu vă
zuseră încă un med în Cetatea 
Banilor.

Aștept încă : loialitate tn ar
bitraje, verificări în meciuri In- 
temaționaJe a tuturor echipelor 
nu numai a trei-patru, creșterea 
unor specialiști în executarea 
(și, de ce nu. In apărarea I) lo
viturilor de la 11 metri, fotba
liști care să asculte discuțiile 
despre alcool ca pe niște povești 
a căror acțiune se petrece un
deva departe de ei.

reușit să „recheme" în seiful său 
emblemale cele mai potrivite 
altitudinii respective.

Ce nu mi-a plăcut? 1. Avem 
încă multe adrese de cluburi 
unde lipsa de respect pentru 
propria carte de vizită tronează 
nestingherită (a se vedea — un 
exemplu — alura meciurilor 
făr*  miză). 2. Și mai mulți jucă
tori refu2*  dicționarul Ia litera 
S — spectacol.

Astfel speranța exprimată în 
toamnă de a vedea pe teren 
doar „eroi" rfimîne transcrisă 
pe agenda campionatului urmă
tor. 3. Purtătorii fluierului nu 
stau grozav la capitolul astro
nomie și nici cu dorința de a 
păstra hlamida de cavaler 60 
de minute.

fotbal pentru care probitatea 
profesională și morală e o ne
cunoscută (sfi ne aducem aminte 
de cele atîtea întîlniri „truca*-  
te“, 2. Comisia de disciplină să 
urmărească mai atent jucătorii 
primei divizii, vorba ceea, elita, 
care, comparativ cu cei din „C" 
ori din campionatul interjude- 
țean se bucură de o clemență 
dăunătoare Ia dreapta- judecată 
a unor fapte reprobabile.

FLOREA GABRIEL

GH. FEC1ORU

Etapă cu etapă am aplaudat 
campionatul peste care abia s-a

XEAGU UDROIU

Tntrebîndu-ne cu ce ne-a ser
vit campionatul recent încheiat 
ținem de fapt într-o mină un 
cărbune aprins, în cealaltă bul
gărele de gheață. Și cum avem 
obligația să punem de-o parte 
bune cu bune, rele cu rele mă 
gîndesc să împart hîrtia pe din 
două transcriind fără reținere 
răspunsurile pe care mi le-a aș
ternut, etapă cu etapă întrece
rea de cursă lungă ” 
an. Așadar...

Ce mi-a plăcut? 1. 
campioană a preferat 
cea mai deplină aderență la no
țiunea de seriozitate în pregăti
re. 2. Campionatul a operat ge
neros fn transferul numelor din 
compartimentul „speranțe" în 
careul „certitudini *,  făcîndu-ne 
să ieșim în lume fără complexe 
șJ să așteptăm încrezători ano
timpul brumei. 3. Divizia B a

din acest

Titlul de 
echipa cu

TUDOR STANESCU

afîrșit, am urmărit unulIn __  ______  ___
dintre cele mai frumoase cam
pionate — dac*  nu chiar cel 
mai — de la noi, desfășurat 
după „rețetele" captivantelor 
romane polițiste. Ba chiar, aces
tui sezon îi este dat să cunoas
că, prin finala de duminică a 
cupei, un alt capitol senzațio
nal : Dînamo, poate să nu prin
dă... nici al aoilea iepure. Și 
asta, In anul In care are cea 
mai bună formație din cite a 
cunoscut 
sportiv.

U.T.A. a clștigat pe merit ob- 
ținînd și alte distincții deseori 
necunoscute campioanelor : 
„Cupa fair-play-ului" și, prin 
Lereter, „Cupa atribuită celui 
mai disciplinat jucător". La 
antipod, Progresul n-a scăpat 
unor... legi nescrise, meritîn- 
du-și cu prisosință locul pe care 
1-1 recomanda, de atîția ani, jo
cul prestat, constituind de pe 
acum un „exemplu" (în bine ? 
în rău ? vom vedea) cel puțin 
pentru A.S,A. Tîrgu-Mureș. 
Teașcă a dat și In acest an „pata 
de culoare" necesară, In conti
nuare, autorității antrenorului 
modern iar Oană era gata-gata 
să se... lase de fumat : îndelun
gata întinerire a Petrolului fiind 
aproape de examenul feroce al 
diviziei secunde.

Dacă mai adăugăm și bunele 
rezultate ale naționalei vom ve
dea că sezonul 1968—1969 a con
firmat toate speranțele noastre. 
Să nu uităm însă și următoa
rele : 1. Mai avem arbitri da

Campionatul național a adua 
cîștig de cauză acelei echipe 
care, cu perseverență, a Îmbinat 
disciplina cu tehnica, tactica cu 
Îndrumarea competentă, tinere
țea cu maturitatea — U.T.A,

Cine a retrogradat ? O victi
mă sigură de la Începutul cam
pionatului — Vagonul și Pro
gresul echipa care a Întruchi
pat antifotbalul total (joc dur, 
brutal care a întunecat multe 
partide).

Revelații : Rapid, care renăs
cută din propria-i cenușă, a ți
nut returul în „șah", și Dînamo 
care, la valoarea jucătorilor, fu
gind după doi iepuri, pare să...

SOCRATE UNGUREANX)

istoria acestui club Fac parte dintre acel care la 
sflrșitul primei părți a campio
natului indicau, în final, o vic
torie a textiliștilor. Așa că 
deznodămîntul îl găsesc cit se 
poate de firesc. în general, în 
fotbal, și in special la noi, rea 
mai bună situație în clasament 
o au echipele care dștigă în de
plasare și U.T.A. a luat un se
rios „aconto" de puncte tn tur 
tocmai datorită bunei compor
tări „de afară". Mă bucur pen
tru arădeni și cred că este cel 
mai mișcător omagiu adus ma
relui Petschowschi. Totodată, 
J^eret că nu ne reprezintă în 
C.C.E. Dinamo, care, după cît 
se zvonește, mai ia și un „to
nic- pnn viitoarele transferări. 
Rapidul meu e neschimbat : mă 
tine la aceeași înaltă tensiune, 
îmi dă speranțe, însă, infuzia de 
tinerețe din ultimul timp. Va
gonul, după „croaziera" în pri
ma divizie, retrogradează logic, 
dar Progresul, cu efectivul pe 
care-1 are, speram că poate da 
mal mult. Se vede că Tn-am în
șelat. Cum despre cuplaje văd 
că nu mai poate fi vorba, cred 
că-l vom suporta mai ușor lipsa 
pe un an din divizia A.



Masa rotundă: 
și securitatea

„Tineretul 
europeană"

de peste hotare

0 dezbatere con
INSTALAREA NOULUI PREȘEDINTE 

AL FRANJEI
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La încheierea lucrărilor, o fotografie comuna a participanțiloi

Noul președinte al Republicii Franceze, Georges Pompidou, 
și-a preluat în mod oficial funcția în cursul unei ceremonii 
care s-a desfășurat vineri la Palatul Elysee.

IMIOM WCRARILOR A cincea zi
(Urmare din pag. I) 

participante, a tinerei gene
rații din această regiune a lu
mii de a trăi în pace și bună 
vecinătate și hotărîrea lor de 
a conlucra la statornicirea și 
dezvoltarea relațiilor dintre 
țările continentului, bazate pe 
deplina egalitate în drepturi, 
respectarea independenței și 
suveranității naționale, pe 
stimă, încredere și înțelegere 
reciprocă.

Organizațiile participante au 
evidențiat posibilitățile și ne
cesitatea de a dezvolta coope
rarea multilaterală între orga
nizațiile de tineret de diverse 
orientări politice și convingeri 
ideologice, de diferite afilieri 
internaționale, contacte multi
laterale, prin dezvoltarea 
schimburilor bilaterale, a întîl- 
nirilor și acțiunilor comune, 
sub semnul stimei și respectu
lui reciproc, în sprijinul pro
cesului de destindere în Eu
ropa și în lume, pentru pro
movarea cooperării intereu- 
ropene, zădărnicirea acțiunii 
forțelor retrograde, fasciste, a 
forțelor revanșarde neonaziste, 
pentru lichidarea blocurilor și 
bazelor militare și stabilirea 
unui climat de pace, securitate 
și înțelegere între popoare. 
Punînd pe prim plan ceea ce 
unește organizațiile de tineret, 
reliefînd aspirațiile comune, 
participanții la „masa ro
tundă" au subliniat utilitatea 
și necesitatea continuării, sub 
forme multiple, a dialogului 
între organizațiile de tineret 
de cele mai diferite orientări, 
din țări cu sisteme sociale 
diferite.

Participanții la „masa ro
tundă" și-au exprimat dorința 
sinceră, ea prin acțiuni spe

cifice tineretului să-și unească 
eforturile, alături de toate for
țele care militează pentru îm
piedicarea izbucnirii unor 
noi conflicte militare, pentru 
excluderea folosirii forței sau 
amenințării cu forța în rela
țiile dintre state, pentru re
zolvarea tuturor problemelor 
litigioase pe calea tratativelor 
și și-au manifestat adeziunea 
față de ideea convocării unei 
conferințe a statelor europene, 
care să examineze problemele 
securității europene, căile și 
mijloacele care ar duce la li
chidarea divizării Europei în 
grupări militare, Ia asigurarea 
destinderii, colaborării, păcii și 
securității continentului nos
tru, ceea ce ar avea o influ
ență pozitivă asupra întregii 
vieți internaționale.

Apreciind utilitatea schim
bului sincer și deschis de pă
reri, într-un asemenea cadru 
de largă reprezentare a unor 
organizații de diferite orien
tări politice și ideologice, de
legațiile participante s-au pro
nunțat pentru continuarea ac
țiunilor similare prin care ti
neretul european să-și aducă o 
contribuție efectivă Ia reali
zarea unui climat de pace și 
securitate in Europa și întrea
ga lume.

Delegațiile participante au 
exprimat gratitudinea lor pen
tru primirea călduroasă pe 
care le-a făcut-o Uniunea Ti
neretului Comunist, pentru 
condițiile create în vederea 
bunei desfășurări a lucrărilor 
„mesei rotunde" și pentru po
sibilitatea de a realiza un larg 
schimb de opinii asupra pro
blemelor păcii și securității 
europene în care ttnăra gene
rație este vital interesată.

(Agerpres)

Lucrările mesei rotunde, Tine
retul și securitatea europeană au 
luat sfîrșit vineri la amiază.

In $edinta de joi noaptea, parii- 
cipantii la discuții au manifestat 
în continuare un viu interes pen
tru problemele care reprezintă de
ziderate majore ale tinerei gene
rații. Au luat cuvîntul : Giuseppe 
Trulli, Federația tineretului so
cialist al P.S.I.U.P., Italia; Arjo 
Soderblom, Uniunea Social-De- 
mocrată a tineretului, Finlanda ; 
Gustav Bunzel, Tineretul Socia
list (S.U.F.), Danemarca; Per 
Fischer, Asociația mondială a fe- 
deraliștilor ; Raichle Gerhard, Ti
nerii democrați (Tineretul liberal), 
R. F. a Germaniei; Torbjom 
Greipesland, Organizația tineretul 
Partidului de centru, Norvegia ; 
Reinhard Metz, Tînăra uniune, 
R. F. a Germaniei, Juhani Kauha- 
nen, Uniunea Tineretului liberal, 
Finlanda.

Vineri dimineața, la reluarea 
lucrărilor, și-au exprimat opiniile : 
Teodor Pangalos, Tineretul de
mocrat ..Lambrakis", Grecia, Luis 
Galves, Uniunea tinerilor comu
niști, Spania, Gerd Wike, Uniu

nea tineretului muncitor, Norve
gia ; Eustache Panagoulis, Tine
retul uniunii de centru (E.D.I.N.), 
Grecia, Mario Castegnaro, Tine
retul socialist — Luxemburg, 
Torstein Engelskjiu, Liga Tine
retului comunist Norvegia.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul șeful delegației române, 
Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C. El a subliniat că în ca
drul ședințelor de lucru au luai 
cuvîntul reprezentanții a 66 din
tre cele 71 de organizații națio
nale și internaționale de tineret, 
numeroși alți reprezentanți luînd 
cuvîntul în scurte intervenții, de- 
monstrîndu-se astfel pe deplin u- 
tilitatea unor asemenea reuniuni. 
Primul secretar al C.C. al U.T.C. 
a evidențiat caracteristica reuniu
nii, reliefînd faptul că dominantă 
a fost dorința unanimă de a pro
mova înțelegerea, dialogul și 
buna cunoaștere ca o contribuție 
proprie a tineretului la asigurarea 
păcii pe continent, dorința de a 
întreprinde acțiuni comune pen
tru realizarea unui sistem colec
tiv de securitate pe continenet.

(Agerpres)

In timpul pauzelor, dialogul continua
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upă o ședință care s-a 
prelungit după miezul 
nopții, urmată de încă 

o dimineață de dezbateri, 
„masa rotunda*  de la Snagov 
și-a încheiat lucrările. Un de
legat belgian — ultimul ora
tor pe o lista cu zeci de nu
me — a rostit cîteva fraze de 
recunoștință față de organiza
torii reuniunii. N-a fost vorba 
de o formula obișnuită de mul
țumire cu care de obicei se 
răsplătește ospitalitatea gazde
lor, ci de exprimarea senti
mentului unanim al partici- 
panților că inițiativa Uniunii 
Tineretului Comunist din Ro
mânia s-a dovedit folositoare 
cauzei cunoașterii si cooperă
rii între organizațiile de tine
ret de pe continent, că dezba
terea încheiată a constituit un 
cert succes.

71 de organizații naționale 
și internaționale, tineri din 
26 de țări ale Europei, au 
dezbătut timp de cinci zile 
probleme care frămintă gene
rația tînăra a unui continent 
ce a fost de multe ori în zbu
ciumata sa istorie scena unor 
distrugătoare războaie. S-au 
întîlnit la aceeași masă expo- 
nenți autorizați ai unor forțe 
politice de o largă diversita
te și destule dintre aceste or
ganizații nu avuseseră, între 
ele — înainte de Snagov — 
nici un contact. Unii priveau 
neîncrezători posibilitatea dia
logului, se temeau că diver
gențele — reale și de neoco
lit — vor bloca drumul cu
noașterii. Dezbaterile au de
monstrat, însă, contrariul, au 
arătat că în pofida diversității 
de opinii se poate discuta, se 
poate avansa pe drumul cu
noașterii, atunci cînd primea
ză respectul reciproc, regulile 
stimei, cînd există cu adevă
rat interes de a se ajunge la 
o înțelegere. „Masa rotundă**  
este o demonstrație a faptului

« că diversitatea de păreri nu 
reprezintă o piedică în 
ce privește stabilirea și dez 
voltarea contactelor în vede
rea unei cooperări ce poate fi 
stabilită pe o platformă mai 
amplă sau mai restrinsâ in 
raport cu interesele specifice. 
In cuvîntul său de încheiere, 
tovarășul Ion Iliescu, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului, sublinia că „masa ro
tunda ‘ a reprezentat o expe
riență utilă care a îmbogățit 
reciproc cunoștințele despre 
mișcările de tineret din Euro
pa, un prilej de cunoaștere p 
de realizare a unor contacta, 
de promovare a dialogului ge-

ceea
europeană, interesul profund 
al tineretului față de proble
mele fundamentale ale ciețu 
internaționale, influența tot 
mai puternică exercitată O- 
tupra sa de curentele realiste, 
progresiste.

Însăși faptul d organizații 
atît da deosebite prin aparte
nențele h>r politice și-au tri
mis reprezentanții la această 
reuniune — președinți, vice
președinți fi membri ei con
ducerilor centrale — ilustrea
ză starea de spirit dominantă 
in rinduriie unei generații 
pentru care «pdrarea podi P 
progresul aman constituie im
perative supreme. Fiecare în
căput este dificil fi. desigur.

Bilanf fructuos
nerației tinere de pe conti
nent.

„Masa rotundă*  nu ți-a 
propus să adopte hotăriri, 
formuleze rezoluții angajară*  
pentru participanți. A fost 
doar un schimb de păreri, va
loros prin ceea ce delegații au 
spus și au ascultat, oalorm 
prin influența pozitivă pe ca
re o va exercita asupra rela
țiilor lor viitoare. Intr-un fel, 
reuniunea de la Snagov a re
prezentat un început — al 
tomicirii unei atmosfere care 
să îngăduie discutarea ds că
tre organizațiile de tineret da 
pe continent a problemelor 
de larg interes în condiții In 
care devine posibilă treptata 
înlăturare a elementelor di
vergente și amplificarea punc
telor de contact, Întilnirea 
organizată de U.T.C a scos 
în evidență fenomene caracte
ristice din mișcarea de tine
ret : dorința de a acționa pen
tru destindere, pentru realiza
rea unui sistem de securitate

ie
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următoarele him, organizing 
o conferință europeană a ti
neretului. „Reu fila „alesei ro
tunde" ne este a încurajare*
— constata Anja Lempinen.
Bilanțul reuniunii îi aprecia 
elogios și Cazarma Fourgous, 
membri a Comitetului națio
nal al Uniunii Tinerelor Fete, 
una din organizaftilr ce for
mează Mișcarea Tineretului 
Comunist Franm. Interlocu
toarea noastră remarca că 
prezența unei ații de largi di
versități de forțe politice din 
întreaga Europă — fără pre
cedent, m împreju
rări — iruenmnd un pas inzi- 
inie in direcția cunoașterii re
ciproce fi a dezbaterii comu
ne a problemelor. Care a fost 
concluzia cea mai importantă 
reieșită din „masa rotundă' ?
— am întrebat-o pe tînăra 
franceză. Ea ne-a răspuns : 
„Dorința unanimă de a apăra 
m comun pacea, convingerea 
d fascismul și recidivele sale 
sub orice formă trebuie res
pinse, că trebuie recunoscute 
realitățile postbelice — inclu
siv existența R.D. Germane — 
credința că politica pactelor 
militare este depășită, anacro
nică, după părerea mea, re
prezintă tendințele care au 
dominat întilnirea și care fur
nizează concluzia esențială*.

întilnirea de la Snagov a 
luat sfîrșit. Dezbaterea nu s-a 
încheiat însă o dată cu ulti
mele cuvinte ale celui din 
urmă orator. Cooperarea or
ganizațiilor de tineret în apă
rarea păcii fi pentru secu
ritatea europeană s-a impus 
ca o idee de profundă actua
litate. Contactele de la Snagoo 
au deschis un drum. Perseve
rența pe acest drum, efortu
rile pentru ca dialogul început 
să fie adîncit, vor avea efec
tele pozitive pe care le do
resc toți tinerii iubitori de 
pace ai încercatei Europe.
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ELGENIU OBREA

structivă, eficientă
I

Opinii ale particlpanțllor Ia Masa rotundă

ZARKO PUHOVSKI — membru al Comisiei internaționale 
a Uniunii Tineretului din Iugoslavia: „După cum am arătat 
și în intervenția noastră acordăm o mare importanță contac
telor și discuțiilor dintre organizațiile de tineret. Întilnirea 
inițiată de U.T.C. s-a dovedit nu numai interesantă, ci și nece
sară. De altfel, noi am salutat-o de la bun început și am 
sprijinit, prin contactele noastre, organizarea ei. „Masa ro
tundă" de la Snagov nu a intenționat să adopte hotăriri. dar 
impoitanța ei constă îndeosebi în faptul că pentru prima dată 
s-a reușit <i atît de largă reuniune a organizațiilor de tineret 
de pe continentul nostru, intr-o încercare de depășire a spiri
tului trecutului. S-a putut desfășura o discuție largă, deschisă, 
și acest fapt constituie în sine un succes. Reuniunea a fost o 
surpriză plăcută prin spiritul care a caracterizat-o".

CHRISTIAN GROBET — președintele Uniunii Tineretului 
Socialist din Elveția : „Masa rotundă" de la București a repre
zentat un eveniment pe care îl apreciez ca remarcabil in con
dițiile în care reprezentanți ai organizațiilor politice de tine
ret, de ideologii foarte diferite, au acceptat să se așeze în 
jurul aceleiași mese pentru un schimb de păreri — interesant 
și actual — în problema securității. Ascultind pe diferiții vor
bitori m-am întrebat tot timpul de ce astfel de inițiative deo
sebite prin rezultatele pozitive, prin ecoul pe care îl au, cu 
siguranță, în rîndu] tinerilor, nu și-au găsit pînă acum concre
tizarea întrucit, consider, că cci 24 de ani care s-au scurs de 
ia terminarea celui de-a] doilea război mondial au ridicat 
destule probleme majore în viața politică a Europei. Fiecare 
a avut posibilitatea să cunoască părerile concrete ale tinerilor 
din alte țâri de care trebuie să se țină scama in viitor dacă 
am pornit pc drumul căutării unei soluții a securității euro
pene, soluție care nu trebuie impusă din afară, ci asupra că
reia trebuie să-și dea consimțămîntul fiecare țară în spiritul 
celei mai desăvirșite încrederi mutuale. „Masa rotundă" a con
tribuit pe deplin la dezvoltarea încrederii reciproce și a res
pectului față de părerea celorlalți".

PETER ACKERMAN — membru al Comitetului Național al 
Tineretului Comunist din Marea Britanie : „întilniri largi cu 
un asemenea caracter, care adună laolaltă tineri din Europa, 
își aduc o contribuție importantă la lupta pentru crearea unui 
climat de pace și cooperare in Europa. Securitatea europeană 
este cu atît mai necesară cu cît folosirea armelor nucleare ame
nință existența pașnică a popoarelor. In lupta pentru securi
tatea europeană noi, tinerii, trebuie să avem o atitudine fermă, 
unită, așa cum această posibilitate a fost demonstrată de cam
paniile de larg răsunet întreprinse în toate țările Europei îm
potriva războiului imperialist dus de S.U.A, în Vietnam, de 
acțiunile împotriva regimurilor dictatoriale din Grecia, Spania 
și Portugalia. Dorința de pace și libertate i-a călăuzit pe tineri 
spre București. Cele mai multe luări de cuvînt au dovedit că 
există puncte de vedere comune, de bun augur pentru o plat
formă politică comună, importantă pentru eforturile tinerilor 
îndreptate spre asigurarea securității în Europa. Securitatea 
este parte integrantă a luptei pentru democrație, pentru o viață 
eliberată de pericolul războiului nuclear. Sper ca împreună, 
noi, tinerii din Europa, ne vom uni forțele pentru a lupta împo
triva cercurilor imperialiste care amenință pacea. Sînt bucuros 
că această reuniune a avut loc și sper că acest început a folosit 
apropierii tinerilor din Estul și Vestul Europei".

ERICH MIZLING — membru al conducerii organizației „Ti
ne rij Socialiști- din Partidul Social-Democrat din R. F. ■ Ger
maniei : „După cum am arătat și in intervenția mea, apreciez 
reuniunea la care am asistat, de fapt prima de acest fel. ca 
pe un prilej de a ne cunoaște pozițiile și opiniile prin discuții 
și contacte atît in cadrul lucrărilor cit și in pauze, de a ne 
strădui, printr-un schimb reciproc de opinii, să înțelegem și 
să ne facem înțeleși. Dorim îndeosebi, să constatăm unde sînt 
punctele comune pentru a cultiva în viitor contactele și schim
bul de opinii și pentru a putea trece apoi la abordarea con
cretă a unor probleme. Intre altele, importanța acestei reuniuni 
constă și in faptul că in baza dialogului inițiat aici vom putea 
înainta guvernelor noastre idei și sugestii cu privire la ține
rea conferinței pentru securitatea europeană care ar urma să 
aibă loc. Salutăm această „masă rotundă" ca pe un prilej bun 
de a ajunge la formularea unor poziții proprii ale tinerilor".

JUHANI KAUHANEN — membru al Comitetului Executiv 
al Uniunii Tineretului Liberal din Finlanda : „Fmă acum, miș
cările de tineret aparținînd diferitelor tendințe politice, libe
rale, radicale, comuniste și socialiste au avut relații numai la 
nivelul organizațiilor lor naționale. In ultimii ani, organiza
țiile de tineret au o influență crcscindă în viața politică a 
țărilor lor ; asistăm la nuanțări de atitudini și de poziții poli
tice, ancorate mai mult în realitate, la strîngerea legăturilor 
intre tinerii din toate țările. Tînăra generație devine tot mai 
conștientă de importanța colaborării și solidarității intr-o lume 
in care conflictele și divergențele mai dăunează păcii și secu
rității. Ei sfrit dornici să discute despre problemele fundamen
tale ale zilelor noastre și să asculte părerile exprimate de re
prezentanții tinerilor din alte țări. Discuții și întilniri sini 
necesare în scopul înlăturării suspiciunii și creării unui climat 
de încredere și înțelegere. In momentul în care vom ajunge să 
folosim termenii comuni ai unor discuții deschise, sincere, pu
tem fi siguri că problemele majore ale existenței vor putea fi 
soluționate pe făgașul dorit da noi. Cea mai importantă dintre 
ele este securitatea europeană. «Masa rotundă" de la Snagov 
este an bun exemplu care reliefează dorința tineretului din 
Europa de a se aduna laolaltă în jurul aceleiași mese pentru 
a discuta despre problema securității, despre esența și impli
cațiile acestui fenomen politic necesar, vital pentru viitorul 
■astru. „Masa rotundă", consider, este cea mai importantă și 
largă in ti Intre a tineretului de pe continentul nostru care s-a 
organizat vreodată. Sper că astfel de întilniri să intro firesc 
in cadrul preocupărilor tuturor organizațiilor de tineret. In 
Finlanda o inițiativă de acest fel a și stirnit ecou și sper ca 
ea să trezească interesul organizațiilor de tineret de diverse 
orientări politice din Europa".

Anchetă realizată de
DOINA TOPOR șl 
BAZIL ȘTEFAN

Aspect din sala dezbaterilor

Președintele Consiliului Consti
tuțional, Gaston Palewski, a rostit 
o scurtă cuvîntare de salut și a 
urat succes noului șef al statului. 
Președintele a adus, cu acest 
prilej, un omagiu predecesorului 
său, generalul de Gaulle, după 
care a declarat : „Am dorința 
fermă de a-mi îndeplini datoria 
în respectul strict al Constitu
ției celei de-a cincea republici 
și cu voința de a menține dem
nitatea Franței

După-amiază, Georges Pompi
dou a primit demisia guvernului 
condus de Maurice Couve de 
Murville. Apoi, în cursul serii 
el l-a desemnat pe Jacques Cha- 
ban Delmas în calitate de prim- 
minîstru.

Componența noului guvern va 
fi cunoscută duminică sau luni. 
Adunarea Națională urmează să 
se întrunească săptămîna viitoa
re, prima ei preocupare fiind ale-

LUPTE VIOLENTE ÎN
VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 20 (Agerpres). — în 

cursul nopții de joi spre vineri, 
forțele patriotice sud-vietnameze 
au supus unor bombardamente 
intense aproximativ 40 de obiec
tive americano-saigoneze Printre 
acestea ligurează cartierul gene
ral al diviziei 101 aeropurtată a- 
mericană, situat în apropiere de 
Hue, lagărul forțelor speciale de 
la Ben Thet, în zona platouriloî 
înalte, și tabăra de la Dau Tieng 
(60 km nord-est de Saigon) a di
viziei a 25-a de infanterie ame
ricană.

Lupte deosebit de violente s-au 
dat joi în zona orașului Tay Ninh, 
situat la 80 km nord-vest de ca
pitală. în cursul ciocnirilor, care 
au durat aproximativ 12 ore. au 
fost scoși din luptă, potrivit date
lor furnizate de purtătorii de cu
vînt oficiali de la Saigon, 38 de 
militari americani.

în ultimele 24 de ore, bombar
dierele B-52 au efectuat cinci 
raiduri în zona platourilor înalte 
|i regiunea saigeneză.

gerea unui nou președinte în 
locul lui Chaban Delmas.

Noul prim-ministru al Franței, 
Jacques Chaban Delmas, s-a 
născut la 7 martie 1915 Ia Paris. 
EI este absolvent al „Școlii de 
științe politice*'  și doctor în 
drept. Începînd din 1940 el intra 
în mișcarea de rezistență împo
triva ocupației hitleriste, înde
plinind diferite munci de răs
pundere.

După război, Jacques Chaban 
Delmas lucrează la cabinetul 
ministrului de război, iar ulterior 
i se încredințează postul de se
cretar general la Ministerul In
formațiilor. în 1945 este ales de
putat al Departamentului Gi
ronde, iar. un an mai tîrziu de
vine primar al orașului Bordeaux. 
El a participat activ la pregătirea 
instalării generalului de Gaulle 
în 1958 în fruntea statului fran
cez. Ca membru al majorității 
guvernamentale, el este desem
nat, în același an, în funcția de 
președinte al Adunării Naționale.

Incidente 
israeliano- 
egiptene

CAIRO 20 (Agerpres). — în 
mai multe puncte ale Canalului 
Suez a avut loc joi un duel de 
artilerie între forțele egiptente și 
cele israeliene, a anunțat un pur
tător de cuvînt al armatei R.A.U. 
Tirul artileriei egiptene, se 
zeaza, a produs importante pagu
be fortificațiilor israeliene de pe 
malul răsăritean al canalului.

*
TEL AVIV 20 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al armatei 
israeliene a făcut cunoscut că ar
tileria egipteană a deschis joi fo
cul asupra pozițiilor israeliene de 
la Canalul Suez. Forțele isra
eliene au ripostat, duelul extin- 
zîndu-se pe un front larg de 
aproximativ 45 km, cuprins între 
podul Firdan Și Lacurile Amare. 
Purtătorul de cuvînt a arătat ca 
nu au fost înregistrate pierderi de 
partea israeliană.

Conferința de presă 

a președintelui Nixon
Intr-o conferință de 

presă ținută joi seara 
președintele R. Nixon a 
precizat poziția Statelor 
Unite față de unele pro
bleme internaționale.

Comentînd propunerea fostului 
ministru al apărării al S.U.A., 
Clark Clifford, de retragere a 
100 000 de soldați americani pînă 
la sfîrșitul anului curent și a res
tului trupelor terestre din Vietna
mul de sud pînă la sfîrșitul anu
lui 1970, președintele a declarat; 
„Respect aprecierea Lui pentru 
faptul că a fost ministru al apă
rării. Trebuie totuși să arăt că 
timp de cinci ani, Administrația, 
în care a deținut această funcție 
în ultima perioadă, a continuat 
escaladarea războiului. Avem 
500 000 de americani în Vietnam, 
35 000 uciși, peste 200 000 răniți*'.  
Richard Nixon u susținut că Ad
ministrația a schimbat această 
politică, afirmînd că „am început 
să retragem forțele noastre armate 
și vom retrage mai multe. O altă 
hotărîre va fi luată în august. Nu 
voi da nici o cifră, deoarece a- 
ceasta va depinde de starea in
struirii sud-vietnamezilor, ca și de

evoluția negocierilor de la Paris, 
precum și de alți factori*'.

In legătură cu perspectivele de 
realizare a păcii în Vietnam și 
cu evoluția negocierilor de la 
Paris, președintele a afirmat că 
nu este pesimist, menționînd că 
este de acord cu concluzia „că a 
sosit timpul pentru discuții sub
stanțiale și sperăm că în urmă
toarele două sau trei luni se voi 
înregistra unele progrese în a- 
ceastă direcție", deși pînă în pre
zent, după părerea sa, nu s-a 
realizat „nimic substanțial".

Fiind întrebat dacă, după pă
rerea sa, încordarea în Orientul 
Mijlociu a slăbit sau dacă situația 
s-a înrăutățit, președintele a 
răspuns : „Trebuie să recunosc că 
nu prea vad o slăbire a încordării. 
Situația s-a îmbunătățit numai 
din punctul de vedere al faptului 
că se desfășoară convorbiri cva- 
dripartite". El și-a exprimat spe
ranța că aceste convorbiri voi 
contribui la constituirea unei 
baze pentru comunicări între 
„toate părțile implicate". în acest 
context, Nixon a aiătat că se va 
întîlni luna viitoare la Washing
ton cu primul ministru al Israe
lului, Golda Meir.

• AMBASADORUL Repu
blicii Socialiste România în 
U.R.S.S., Teodor Marinescu, a 
fost primit vineri la cererea sa 
de I. V. Kapitonov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire priete
neasca.

• NIAZ DIZDAREVICI, mem
bru al Biroului Executiv al 
Prezidiului Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, a primit vi
neri pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad, 
Aurel Malnășan, la cererea a- 
cestuia.

• JAPONIA a anunțat ofi
cial guvernele Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite că va lua parte 
la lucrările Conferinței celor 18 
pentru dezarmare de la Geneva, 
transmite agenția Associated 
Press. în calitate de copreșe
dinți, Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite au invitat, după cum 
s-a anunțat, Japonia și R.P. Mon
golă să participe la lucrările 
viitoare ale conferinței. Invita
ția oficială a fost remisă guver
nului japonez la 16 iunie.

• MINISTRUL DE EXTER
NE al Spaniei, Fernando Maria 
Castiella. a sosit joi la Washing-

I
ton. Citind surse bine informa
te, agenția France Presse apre
ciază că în decurs de 24 de ore 
Spania și Statele Unite vor 
semna prelungirea pînă in sep
tembrie 1970 a acordului pri
vind utilizarea de către forțele 
americane a trei baze aeriene

și a unei haze de submarine pa 
teritoriul spaniol.

• PARTIDUL FIANNA FAIL * 
a obținut din nou majoritatea 
absolută în Parlamentul Irlan
dei (D.A.I.L.). Rezultatele a- 
proape complete (mai puțin 
cinci mandate) ale alegerilor 
care s-au desfășurat miercuri 
în Irlanda, oferă partidului 
Fianna Fail 73 din cele 144 
locuri în D.A.I.L., permițîndu-i 
să revină la guvern pentru o 
nouă perioadă de cinci ani (după 
ce s-a aflat la putere 32 din ul
timii 37 de ani).

• CONGRESUL Federa
ției Democrate Internațio
nale a Femeilor, care a luat 
sfîrșit la Helsinki, a ales or
ganismele de conducere ale 
federației. Ca președintă a 
F.D.I.F. a fost aleasă Herta 
Kuusinen, membră a Par
lamentului finlandez. Ceci
le Hugel a fost rcaleasă în 
calitate de secretară gene
rală. Din consiliul F.D.I.F. 
fac parte, ca reprezentante 
ale femeilor din România, 
Suzana Gadea, Maria Groza 
și Aurelia Dănilă, iar ca 
membre supleante ale Con
siliului au fost alese Suzana 
Gallpal, Maria Costache și 
Teodora Sersun. Consiliul 
Național al Femeilor din 
România va avea, de aseme- 
nea, o reprezentantă în Se
cretariatul Federației.
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