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4) In unitățile agricole din ju
dețul Timiș, recoltatul orzului 
de pe cele 16 000 hectare culti- 

A vate este pe sfîrșite. Griul a 
w dat în pîrgă, semn că în cîteva 

zile va începe din plin recol-

• tatul. Atît stadiul de dezvoltare 
a culturilor cit și bilanțul pri
melor suprafețe de pe care s-a 

_, strîns recolta îndreptățesc a- 
@ firmația că producțiile medii 

realizate vor fi dintre cele mai 
bune. La ferma Șandra a I.A.S.

A Variaș, de pildă, s-au obținut 
4 000 kg orz la hectar, rezultate 
la fel de bune raportînd și alte 

r unități agricole din cadrul ju-

dețului. Dar recoltatul păioase- 
lor este abia la început. Faptul 
că în săptămînile din urmă a 
plouat mult — media pe județ, 
în luna iunie, apropiindu-se de 
500 mililitri/m p — impune lua
rea de măsuri speciale în sco
pul asigurării recoltării păioa- 
selor într-un timp scurt și fără 
pierderi. Unele suprafețe culti
vate cu grîu au fost inundate, 
iar altele din zona Făgetului și 
a Lugojului ridică greutăți la 
recoltatul mecanic, datorită so
lului moale sau a năpădirii bu
ruienilor. La Direcția agricolă 
județeană Timiș ne-am intere

sat asupra măsurilor luate în 
aceste condiții deosebite, în ge
neral, asupra măsurilor care să 
asigure recoltarea în timpul op
tim a griului de pe cele 
105 000 hectare cultivate.

— Cele 1 825 combine, ne spu
ne tovarășul inginer Gheorghe 
Honu, director adjunct al Direc
ției agricole, au fost puse la 
punct, comisiile de control, alcă
tuite dintre cei mai buni specia-

I. DANCEA 
O. TUDOR
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creatoare
Accelerarea dezvoltării so

ciale în epoca noastră are ur
mări hotărîtoare pentru desti
nul națiunilor, al popoarelor : 
a devenit posibil ca o țară să 
parcurgă, într-un interval de 
timp restrîns, etape de dezvol
tare care necesitau, cîndva, de
cenii sau secole. într-o durată 
scurtă se concentrează astfel o 
mulțime de evenimente, pro
cese, transformări.

Specificul secolului nostru îl 
constituie marea, incomparabila 
sa densitate de evenimente de 
experiență umană. Adeseori 
trăim într-un an substanța de 
Inițiative, înfăptuiri, încercări 
ți eșecuri, izbînzi și depășiri

de prof. dr.

PAVEL APOSTOL

a-pentru care, în trecut, abia 
jungea o viață de om.

Aceste gînduri m!-au fost su
gerate de o reflecție retrospec
tivă și, în același timp, prospec
tivă asupra evoluției socialis
mului în România, pe margi
nea documentelor programatice 
recent apărute, Tezele C.C. al 
P.C.R. pentru Congresul al X- 
lea și proiectul de Directive 
privind planul cincinal 1971— 
1975 și liniile directoare ale 
dezvoltării economiei naționale

între 197C—1980. Transformările, 
în direcția perfecționării orîn- 
duirii sociale și de stat, ce au 
avut loc în perioada extrem de 
scurtă, de patru ani, dintre Con
gresul al IX-lea și al X-lea al 
Partidului Comunist Român, 
marchează un progres rapid, 
amplu și profund în istoria po
porului nostru, în manifesta
rea valorii istorice și umane a 
socialismului. Gradul, nivelul, 
maturitatea impresionantă a 
democrației socialiste — obți
nute printr-o tenace încordare 
a energiilor naționale pentru 
construirea unei economii ca
pabile să asigure folosirea cît

(Continuare în pag. a TV-a)

Convorbire cu EUGEN TRÎMBIȚAȘ
prim, secretar al Comitetului 

județean Mureș al U.T.C.
Rep. — In ultimele săptămîni 

colective constituite de către Co
mitetul județean al U.T.C. au 
mers în mai multe întreprinderi 
industriale din județul Mureș. 
Care este scopul acestei acțiuni ?

E. T. — Evaluăm stadiul a- 
plieării hotărîrilor organelor su
perioare și,al propriilor noastre 
hotărîri ; urmărim direct, pe viu, 
prin confruntarea întregului co
lectiv dintr-o întreprindere, ce 
trebuie să mai facem și cum 
pentru a transforma efectiv tine
retul din întreprinderile indus
triale ale județului în factor ac
tiv al muncii ; explorăm inițiati
vele activelor U.T.C., cîntărind

CE ESTE
9

9

r. I

eficiența lor pentru ca noi 
fim mijlocitorii generalizării 
cestora.

Acum, cînd întreaga țară 
este antrenată într-un efort crea
tor pentru întîmpinarea cu noi 
succese a Congresului al X-lea 
al partidului și a 25-a aniversa- A 
re a Eliberării patriei, organele 
și organizațiile U.T.C., tineretul 
mureșean, își subordonează în A 
treaga activitate mobilizării for
țelor lor prin forme și metode 
specifice integrîndu-se activ îti A 
acest efort general.

Rep. — Ce aspecte au urmărit 
colectivele de îndrumare și con- A 
trol ?

E. T. — S-a insistat asupra 
stilului și metodelor de muncă 9 
ale organelor și organizațiilor 
U.T.C. la nivelul orașului, din A 
întreprinderi, șantiere și alte u- 
nități economice; au avut loc gînt noțjun; a căror definire 
consultări cu persoane din con- A nu COmportă prea mari dificul- 
ducerea organizațiilor de partid, tați, pentru că sfera lor este 
sindicale și administrative, cu un bine delimitată iar notele con- 
număr însemnat de tineri. A fost A ținutului lor pot fi cu rigoare 
cuprinsă întreaga arie a activi- precizate. Sînt altele^așupra că- 
tății organizațiilor U.T.C.

Rep. — Nu considerați că era 
mai utilă axarea controlului și 
îndrumării într-o singură direc
ție, cum ar ți participarea tine
rilor în procesul de producție, 
cu toate implicațiile acestei pro
bleme ?

E. T. — Nu. Concepem di
versele laturi ale muncii de 
ganzație ca parte dintr-un tot 
unitar, în cadrul căruia aceștia 
se condiționează reciproc, concu
ră la crearea unui climat de 
muncă sănătos, ce stimulează in
teresul general pentru bunul A Oare nu tocmai noțiunile greu de 
mers al producției, vizînd creș- definit au făcut să curgă în ju-

or-

terea responsabilității tinerilor

CORNEL POGÄCEANU

Citiți în pagina a lll-a Re- » 
portajul despre șantierele 
muncii patriotice ale tinere- | 
tului realizat de GHEORGHE 
FECIORU
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I
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Literatura își poate revendica 
dreptul și meritul de a cunoaște 
viața și preocupările spirituale 
ale tineretului în felurite chipuri- 
Este o datorie de onoare a artei 
noastre în general de a crea chi
pul acestei epoci de mari prefa
ceri sociale, în care conștiința 
umană preface și se preface 
pe sine după legile unei 
noi filozofii și unei noi etici,

constituie o condiție hotărîtoare 
a valorii și trăiniciei artei noastre’“.

Ce relief are rolul și locul ti
neretului în conștiința scriitorilor 
de azi ?

Pentru a da sumare sugestii 
asupra acestui relief am între
prins ancheta de față, care, cel 
puțin după primele răspunsuri, 
ni se pare semnificativă. Ținem 
să facem de la început cîteva

confrați, le apreciază talentul și 
căutările. Consemnînd acest fapt 
reieșit clar din ancheta noastră, 
consemnăm de fapt o dovadă, 
între numeroase altele, a unității 
frontului scriitoricesc, a spiritu
lui solidar în care întreaga breas
lă a scriitorilor din România lu
crează la dăltuirea în opere via
bile a profilului spiritual complex 
al societății noastre socialiste- în

— O cursă 
contra - cronometru

— în teritoriul 

resurselor ignorate
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filozofie și etică întemeiată 
marxism-leninism.

„Creația literar-artistică — se 
spune în tezele Congresului al 
X-lea al P.C.R. — găsește astăzi, 
mai mult decît orieînd, în reali
tatea dinamică, în continuă tran
sformare și înnoire a vieții noas
tre socialiste, un inepuizabil te
ren de investigații, un izvor ne
secat de rodnică inspirație. In
troducerea în artă și literatură a 
acestui univers omenesc inedit 
pe care îl oferă socialismul, pro
blemele fundamentale ale exis
tenței omului în noua societate,

pe

GUSTUL
PUBLIC ?

prof. univ. MARCEL BREAZU

rora chinga unei definiții exer
cită o strînsoare, care le înă
bușe pînă la dispariție.

Gustul face parte din această 
a doua categorie. De aceea, în 
loc să-1 definesc aș fi tentat să 
spun, parafrazîndu-1 pe Bene
detto Croce, că „gustul este 
ceea ce toată lumea știe că 
este“. Spunînd așa, lăsăm în ju
rul noțiunii tot haloul de im
precizie pe care în realitate îl 
are — și nu o frustrăm de nici 
una dintre nenumăratele accep
ții pe care oamenii i le con
feră.

Dar putem să rămînem aici ?

rullor cerneala din abundență? 
Tocmai multitudinea de sensuri
doarii pasionate pentru legiti- 
marea unuia sau a altuia dintre 

A aceste sensuri și pentru demo- 
(Continuare în pag. a Vll-a) netizarea celorlalte. Iar fiecare

Noi obiective 
economice

tul său înnoitor cunoscut, cu ti
nerețea sa incontestabilă, se poa
te ușor înțelege sensul acestei 
precizări. Trebuie să mai spunem 
că, dacă nu sîntem adepții unei 
înțelegeri mecanice a literaturii 
împărțită pe zone de vîrstă im
penetrabile, nu putem exclude o 
întreagă categorie de cărți pen
tru tineret, cărți de cele mai fe
lurite aspecte și corespunzînd ce-

concreți, cu meseriile, pro
fesiile lor în așa fel încît 
complexitatea spirituală ce se 
poate întrevedea, bănui în
tr-un bun reportaj despre 
cercetătorii atomiști, de exem
plu, să intereseze largi mase de 
cititori, ba chiar să-i facă să se 
recunoască în cei de alte profe
sii. Vrem să spunem că, în mă
sura în care generațiile de tineri

TINERETULUI o literatură izvorită

din realitatea epocii noastre

precizări. In primul rînd sîntem 
datori să informăm cititorii asu
pra unei relative dar semnifica
tive neînțelegeri de către unii 
interlocutori ai noștri a sensului 
primei întrebări: Ce loc ocupă 
tineretul în literatura de azi ? La 
această întrebare o serie de scrii
tori s-au ocupat de prezența în 
mișcarea literară a noilor genera
ții scriitoricești. Ni se pare a ve
dea în acest fapt o semnificație 
cu totul îmbucurătoare : scriitori 
din cei mai diverși, slujitori ai 
artei scrisului cu o îndelungată 
activitate se arată profund inte
resați de munca mai tinerilor lor

al doilea rînd, cititorii trebuie 
să știe că nu ne-am propus să 
efectuăm o statistică, un act con
tabilicesc de numărătoare a căr
ților în care apar eroi de o anu
mită vîrstă. Este, credem, un 
adevăr din categoria celebrelor 
locuri comune că o literatură au
tentică — orice scriere autentică 
— preocupată intens de viața 
materială și spirituală a lumii în 
mijlocul căreia se făurește este 
echivalentul cel mai prețios, de 
cea mai mare forță educativă, a 
ceea ce îndeobște numim litera
tura pentru tineret. Mai ales în- 
tr-o lume ca a noastră, cu spiri-

lor mai diverse nevoi practice și 
spirituale ale tinerilor între anu
me vîrste bine delimitate. Nu 
despre acestea va fi vorba deși, 
în treacăt fie spus, sîntem datori 
cititorilor cu ampler^nvestigații 
în acest domeniu. ™.>

Așadar, o literatură pentru ti
neret, în înțelesul propriuMtote 
chiar o întreagă literatură. națSb- 
nală și în acest sens au înțeles^ 
cei mai străluciți reprezentanți 
ai culturii române, savanți și 
scriitori cunoscuți tuturor.

în epoca noastră tindem să 
desființăm granițele artificiale 
dintre oameni, dintre oameni

de azi au probleme specifice, 
proprii, acestea nu reprezintă în 
fond, decît moduri foarte varia
te, configurate tipologic, de a 
trăi problemele, aspirațiile, idea
lurile epocii noastre. O literatură 
mare se face cu reflexul în con
știință a tuturor ideilor epocii, iar 
tineretul este poate conștiința 
cea mai fierbinte a epocii.

KX

CITIȚI TN PAGINA A V-A 
întrebările și răspunsurile 
din cadrul anchetei noastre

exclusivism a iscat, prin reac
ție, un exclusivism de semn con
trar. Absolutizările sărăceau me
reu definiția, denaturau sensul 
bogat al noțiunii definite — și 
eforturile porneau, din nou, de 
la început.

De aceea, mi se pare că ar fi 
bine ca în străduința de înțele
gere adecvată, nuanțată și.- 
anti-exclusivistă a unei aseme
nea noțiuni cum este gustul, să 
încercăm, în locul unei definiții 
rigide, să examinăm cîteva din
tre problemele pe care, în le
gătură cu ea, și le-au pus cei 
ce au luat-o în discuție. Poate 
că, procedînd așa, pînă la urmă 
vom izbuti să facem să sclipeas
că fațetele diverse ale cristalu
lui ei.

Gustul a fost îndeobște socotit 
ca facultate umană de aprecie
re spontană, nedeliberată, a ca
lității estetice nu numai a ope
relor de artă, dar și a compor
tărilor umane în viața cotidiană. 
A avea gust, sau bun gust, în
seamnă a putea prețui adecvat 
o împlinire artistică ; înseamnă 
a sesiza, fără ezitări, ceea ce 
contravine cerințelor calității 
autentice a unui poem, a unui 
tablou, a unui spectacol și a 
respinge aceste scăderi printr-o 
reacție quasi-reflexă ; înseamnă, 
de asemenea, a resimți o plă
cere vie în fața unei vestimen
tații potrivite sau a unui anu
me fel de a armoniza interio
rul unei locuințe și a încerca o 
senzație neplăcută în prezența 
disonanțelor, a nepotrivirilor 
dintre elementele unor aseme
nea ansambluri; înseamnă, iar, 
a aproba cu satisfacție nestăvi
lită modul în care se comportă 
cineva într-o împrejurare sau 
alta, sau a reacționa printr-un 
sentiment dezagreabil, cînd com
portarea respectivă contravine 
cerințelor unor uzanțe adînc în
rădăcinate într-o anumită am
bianță socială. în toate aceste 
cazuri, accentul cade pe sponta
neitatea reacției, care nu așteap
tă motivări argumentate. De aici 
decurge convingerea multora că 
gustul nu se bazează pe criterii 
bine conturate, că gustul este o 
manifestare a subiectivismului 
individual sau — cum spune o 
zicală populară — că „nu-i fru
mos ce-i frumos, e frumos ce-mi 
place mie“. într-o formulare mai 
pretențioasă, această convingere 
sună : „de gustibus non dispu- 
tandum", cum spuneau scolasti
cii medievali, adică despre gus
turi nu se poate discuta, pentru 
că nu avem cum să le justificăm 
prin argumente. Așa să fie oare ?

într-un anume sens, da 1 în- 
trucît reacția gustului este ne
mijlocită și spontană, nedelibe
rată lucid, — această reacție 
nu-și aduce în sprijin imediat, 
întemeieri raționale. în al său 
„Dictionaire philosophique“,

(Continuare în pag. a ll-a)

Orașul și județul Buzău se 
află în plin proces de industria
lizare. In zona de vest a orașu
lui a început construcția unui 
nou obiectiv industrial — între
prinderea de prefabricate din 
beton armat, a cărei capacitate 
anuală va fi, începind cu 1970, 
de cca 100 000 mc elemente pre
fabricate din beton.

In urma descoperirii unor 
rezerve de țiței — pe harta ju
dețului își vor face apariția 
noi zone petrolifere. De aseme
nea pentru valorificarea boga
telor resurse de materii prime, 
pe Calea Buzăului se ridică în 
prezent cea mai mare fabrică 
din țară de produse ceramice. 
O însemnătate deosebită pre
zintă construcția, Ia Rm. Sărat, 
a unei fabrici de frîne și garni
turi de etanșare, singura de a- 
cest gen din țară, ce se prevede 
a intra în funcțiune la sfirșitul 
actualului cincinal.

(Agerpres)

Cred că Bucureștiul e un 
oraș romantic : imprevizibil, 
tandru, sentimental.

Mergi și mergi și dai de 
strada îngustă, cu pavajul 
de piatră, dai de strada tip- 
tilă cu felinar. Mergi și 
mergi și dai de strada as 
cunsă sub frunze, crescută 
din iarbă, din tufe, din flori.

CARNET 
DIURN

tovarăși3

arhiteeti
SÂNZIANA POP

Dai de strada cu cuiburi 
pitite, strada de unde-au 
plecat păsările și-au venit 
oameni în loc. Cel mai mu1! 
contează acolo răcoarea, 
vînlul și întunericul.

Mergi și mergi și dai de 
casa din curte. Casa singu
ră, cu geamlîc. Dai de casa 
largă și albă, cu odăi- 
le-nalte, fără etaj, dai de

(Continuare în pag. a Il-a)
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LA „LACUL TEI“

(Urmare din pag- I)

Voltalr« definea gustul ca fiind 
„sentimentul frumuseților șl de
fectelor In toate privințele, un 
discernămint prompt ca acel al 
limbii și al cerului gurii și care 
previne ca și el, reflecția“. Să 
reținem deci : „sentiment

O '(Invitație pentru petre
cerea (vacanței : „Astăzi 5 
iulie, iptr-un cadru festiv, își 
inaugurează activitatea din 
această \vară Complexul cul- 
tural-sprtrtiv universitar „La
cul Tei“X Așadar, începînd 
de astăzi.i studenții bucu- 
reșteni af tați în vacanță vor 
beneficia >de punctele de a- 
tsacție pe ^are le oferă, cu 
generozitate», „stațiunea" a- 
menajată p'e malul Lacului 
Tei. Știm tfin anii trecuți 
cîte eforturi \se depun, cîtă 
fantezie se cheltuiește pentru 
ca acest cadru*, pitoresc să 
prilej uiască miwmente de re- 
creere de o ratră frumusețe. 
Dorim să aflărrt însă care va 
fi nota specifică a verii stu
dențești 1969. Nțicolae Irimie, 
președintele Consiliului U.A.S. 
din Centrul universitar Bucu
rești, face cuvenitele preci
zări :

— Deși vară, deși vacanță, 
pasiunea pentru informare a 
studenților nu se prezintă cî- 
tuși de puțin diminuată. El 
doresc să afle cît mai multe 
informații (din domeniile vie
ții social-politice, științifice, 
culturale. De aceea am pro
gramat numeroase expuneri, 
simpozioane^ mese rotunde 
privind cele» mai semnifica
tive aspecteț ale politicii 
partidului și „statului nostru, 
ale vieții internaționale, ale 
relațiilor diplomatice, nou
tăți științifice, fenomene și 
evenimente cultural-artistlce. 
Vor fi invitați să vorbească 
studenților particâpanți la in
surecția armată, personali
tăți ale vieții poSitice, știin
țifice și culturale, ziariști, di- 
plomați, cadre didactice de 
la catedrele de științe so
ciale.

— Stația locală de radio a- 
nunță o interesantă emisiune 
„Vara studențească“. Ce va 
cuprinde ?

— In primul rlnd, știri șl 
informații curente, comenta
rii despre practica în pro
ducție, munca patriotică a 
studenților, excursii. Totoda
tă se vor prezenta interviuri 
cu personalități științifice și 
culturale, audiții muzicale, 
satiră și umor, medalioane.

— In fine, care va fi pro
gramul activităților distrac
tive ?

— Avem condiții pentru « 
organiza jocuri de plajă, 
plimbări de agrement cu

I
I

I

I

I
I

I

I

ambarcațiuni nautice, spec
tacole studențești de estradă, 
recitaluri, vizionări de filme 
în premieră, seri de dans.

Nu ne mai rămîne declt să 
le urăm studenților să aibă 
timp frumos.

A. VASILESCU

Localul Liceului nr. 3 „Al. 
Cuza" din Galați va 

cunoaște aceeași animație 
și-n perioada vacanței. Aici 
între 1 iulie și 30 august își 
desfășoară activitatea „clu
bul elevilor“. Cercurile spor- 
tiv-turistic și cultural-dis- 
tractiv vor cunoaște ca și în 
anii trecuți mulți amatori. 
Să parcurgem împreună pro
gramul, bogat în acțiuni i

campionate (șah, tenis de H 
masă, remmy), Jocuri de o-1 
rientare turistică pe tema y 
„Realizări ale orașului Ga- g 
lăți in anii socialismului“, H 
circuitul ciclist Galați-Con- 5 
stanța, Intflniri tur-retur cu “ 
sportivii diferitelor discipline £ 
din municipiul vecin Brăila. Ș 
plimbări de agrement, dru- ț 
meții etc.

prof. CONSTANTIN
CATANA H

prompt", care „previne reflec
ția“. Diderot, în ale sale „Es- 
sais sur la peinture“, spune că 
„gustul se pronunță cu mult 
înainte de a cunoaște motivul 
judecății sale, el îl caută cîte- 
odată fără să-l găsească și to
tuși el persistă". Mai aproape 
de vremea noastră, Albert Glei- 
zes șl Jean Metzlnger, In lucra
rea care Încearcă b primă teore
tizare a cubismului, vorbind 
despre gust, spun că el „dic-urapi C »puii va. V.*

tează" reguli, iar In definiția ne £“> 
care o propun, afirmă : „Gustul “U1

7» »—»—«•»

e DRAGOSTE LA LAS VEGAS 
rulează la Patria (orele 12 ; 15 ;
18 ; 21), București (orele 8,45;
10.45 ; 12,45 ; 14,45 ; 17 ; 19 ; 21) ;
Favorit (oreie 10,30 ; 14 ; 17).
® OPERAȚIUNEA BELGRAD (ru
lează la Victoria (orele 8,45 ; 10,43 i
12.45 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 : 20,45).
„ ARUNCAȚI BANCA IN AER 
rulează la Republica (orele 9,30 t
11.45 ; 14 ; l«,3O ; 18,45 ; 21) ; Fes
tival (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21), Feroviar (orele 9;
15.45 în continuare ■ 18,15 ; 21) ,
Exeelaloi (orele 10,15 ; 12,30 ; 14,43 , 
17,15 ; 20) ; Melodia (orele 9 ; 11,15 ■
13.30 ; 16 , 18,15 i 20,30) l Modem
(orele
18,45 ;
13,30

riile noastre de apreciere sînt 
astăzi altele, dar pe anumite la
turi, se întîlnesc cu criterii Se 
apreciere mai vechi — și atunci 
impun gustului nostru o reacție 
pozitivă, chiar fără să fim con- 
Si de existența lor. Pentru 

icarea problemei pe care 
. o discutăm, important este că 
există asemenea criterii, și că 
gustul nu alege unele opere, în 
voia unor capricii nemotîvabile, 
In vreme ce respinge altele. 
Cînd se manifestă ca reacție a 
unei întregi comunități 
ce, sociale sau naționale, 
public acționează, este 
fără motivare aparentă 
fapt din motive care pot 
cel .
ce are a ține seamă 
titudine de factori, 
după care apreciază, 
explicite și fără să i 
voia demonstrării lor 
determinare obiectivă, care, 
ultimă analiză, țin de baza teh- 
nică-materială și de baza eco
nomică a societății.

Dar existența acestor criterii 
generale, nu exclude diversità- ■ 
tea preferințelor individuale, 
în cadrul unui ideal estetic co
mun — corelat cu idealul etic 
și cel politic — se pot mani
festa gusturi dintre cele mai va
riate, care țin, cum am mai vă
zut, de o multitudine de fac
tori personali. Ar însemna să

mări. Viratei« își au și ele pre
ferinței« lor. Totuși, toți acești 
indivizi, voioși sau melancolici, 
ingenui sau rafinați, cu o viață 
agitată sau placidă, cu o edu
cație estetică rudimentară sau 
cu o amplă cultură artistică — 
trăiesc cu toții lntr-o anumită 
ambianță socio-culturală, sînt 
influențați de o aceeași psiho
logie socială. Gustul public al 
unei anumite epoci, al unei a- 
numite națiuni, al unei clas« 
sociale definite este parte inte
grantă a psihologiei sociale res
pective. ~ 
are un 
stantă“, 
culelor 
într-un . , , .
fiecare in parte, mișcări diver
gente quasf-anarhice. Dar cînd 
vorbim despre gustul public, nu 
ne gindlm la acel gust cu va
labilitate universală, același tot
deauna și pretutindeni, pe care 
îl viza Kant. Gustul 
ar« în accepția noastră coordo
nate istorice precise : epoca,
națiunea, clasa, grupul social,

Aceste coordonate nu ridică 
insă bariere etanșe între gustu
rile epocilor Istorice diferite sau 
între acelea de pe meridiane 
diferite. Dacă am înțelege astfel 
deosebirile de gusturi, am greși. 
Iată, de pildă, In epoca noastră, 
condiții materiale ae viață ase
mănătoare, datorat« revoluției

tatea în plenitudinea ei sucu
lentă, critica impresionistă îsl 
propunea să sesizeze plenitudi
nea artei, nu cu ajutorul de
tectării raționale a frumuseților 
unui roman sau a unui poem, ci 
numai pe baza reacției intuiti
ve (în sensul bergsonian al cu- 
vîntului). Dar, pe drept cuvînt, 
G. Călinescu arată că această 
critică cochetează cu antlrațio- 
nalismul. „Impresia — spune 
el — are la bază un control ra
țional, deși imediat, nedesfă- 
c criticul impresionist este 
In același timp și cel mai fa
miliarizat cu rațiunile“, ȘI el 
argumenta : „Raționalizarea cri
ticii Începe cniar prin impresie, 
datorită educației criticului și 
orice verdict așa-zls impresionls- 
tic e o aplicare mentală a re- 

ililor și valorilor stabilite“, 
item subscrie In Întregime a- 

ceastă argumentare.
Dar atunci trebuie să încercăm 

să răspundem la întrebarea care 
se Ivește firesc : „de către cine 
sînt stabilite regulile și valori
le Cu alte cuvinte, se ivește 
pentru o asemenea argumentare, 
ca cea de mai sus, obligația ds 
a Cerceta condițiile In care se 
formează gustul, pentru a putea 
să dea „spontan“, verdicte, ca 
și cum ar judeca „după reguli și 
valori“.

De altfel Kant însuși încerca
se în „Critica puterii de jude-

De aceea gustul public 
soi de „presiune con- 
ca a multitudinii mole- 
de gaz, care se găseso 
același recipient și âu, 

iișcări diver-

istori- 
gustul 
drept, 
— in

ipt din motive care pot fi de
date, la o analiză complexă, 

“ de o mul- 
Criteriile 

fără să fie 
simtă ne- 

• — au o 
îneste facultatea grație căreia că

pătăm conștiința calității“ -r- șl 
susțin că „gustul este înnăscut*. 
G. Călinescu spune, de aseme
nea, că gustul este capacitatea 
„de a semnala, inefabil, inefabi
lul“.

In toate încercării« de a sur
prinde esența acestei reacții u- 
mane, revine deci mereu ac
centul asupra caracterului „în
născut“ spontan, prompt, nedeli
berat, inefabil. Afirmîndu-și 
verdictul gustului, fiecare dintre 
noi acționează prihtr-un fel de 
„Kalotropism“, printr-o atracție 
quasl-reilexă spre ceea ce 1 se 
pare frumos. Înainte de a for
mula o judecată de valoare, o- 
mul de gust „simte“ calitatea 
estetică, gustul lui, cum spunea 
Voltaire, „previne" reflecția. 
Fără acest „simț", judecata de 
valoare este uscată și, la urma 
urmei, înstrăinată de rosturile 
ei reale. Isa ce-mi trebuie să 
știu de ce este frumos un lu
cru, dacă el nu mă delectează, 
dacă nu-mi trezește acea emoție 
specifică, care este vibrația în 
prezența calității estetice ? Chiar 
severul Kant, analiztnd esența 
judecății de gust, spune că a- 
ceastă judecată dă reprezentări 
raportate „cu desăvîrșlre la su
biect și anume la sentimentul 
său vital, sub numele de senti
ment de plăcere sau neplă
cere...“.

Dar oricine își manifestă gus
tul are pretenția — conștientă 
sau nu, mărturisită sau nu — 
să întrunească aprobările gustu
rilor celorlalți, a cît mai multor 
și, dacă se poate, a tuturora, 
trecuți, ’ prezenți șl viitori, de 
aici și de pretutindeni. Daca nu 
împărtășesc verdictul gustului 
unui interlocutor, risc să fiu ca
lificat de om lipsit de gust. „E 
frumos ce-mi place mie"... în
seamnă, în subtext, că și tu tre
buie să admiți asta. Prin urmare 
chiar dacă dau verdictul „pre
venind" reflecția, am totuși con
vingerea că o argumentare este 
posibilă, că există temeiuri pu
ternice pe baza cărora gustul 
meu este satisfăcut. Altfel de ce 
se vorbește despre „gustul sigur“, 
al cuiva avizat în ale frumosu
lui ? „Sigur", din ce punct de 
vedere ? Cum am văzut, întîi 
din sentiment, dar pe urmă, și 
din motive care s-ar putea enu
mera.

E drept a existat teoretizarea 
unei critici, care s-a denumit 
pe sine „impresionistă“, al că
rei corifeu a fost francezul Ju- 
les Lemaitre, și care pretindea 
că gusturile sînt esențialmente 
capricioase și instabile chiar la 
același individ. Sub influența 
filozofiei bergsoniene, care vor
bea despre neputința cunoașterii 

conceptuale de a sesiza reali

public,
epoca,

• BECKET rulează la Ferentari 
(orele 15,30 •, 19).
• COMED1ANȚH rulează la Glu- 
lești (orele 15,30 ; 19) ; Rahova 
(orele 15,30 ; 19).
• VREMURI MINUNATE LA 
SPB.SSART rulează la Cotroceni 
(orele 15.30).
• LA DOLCB VITA rulează la
Floreasca (orele 9 î 12,15; 15;
19.30)
e A TRAI PENTRU A TRAI 
rulează la Volga (orele 8,30— 
15,45 în continuare , 18 ; 20,30).
• STRĂIN 1N CASA rulează la 
Gloria (orele 8 ; 11,15 i 13,30 ; 18 ;
18.15 ; 20,30) ; Tomls (orele 8 I
11.15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15).
« PRINȚUL NEGRU rulează la 
Miorița (orele 9-15,45 în conti
nuare ; 18 ; 20,30).
• IN UMBRA COLTULUI rulea
ză la Popular (orele 15,30 ; 18).
• LA EST DE EDEN rulează la 
Flacăra (orele 15.30; 18).
• MARELE ȘARPE rulează la 
Vîtan (orele 15,30).
s VIȚELUL DE AUR (două serii) 
rulează la Pacea (orele 15,30 ; 19).

PRINȚESA TRISTĂ rulează la 
Cosmos (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).
• CRIMA LA CABARET 1 Iulie. 
DRAGOSTE LA LA8 VEGAS (2, 
3 4 luUe). COMISARUL X șl 
BANDA CELOR „TREI CDtNI 
VERZI“ 8, 8 Iulie rulează la Sala 
Palatului.

GRADINI-CINEMATOGRAF
• NOAPTEA GENERALILOR am
bele serii rulează la Stadionul 
Dtnanio (orele 20,30), Doina (orele
20.30) .
• NSÎMBLÎNZITA ANGELICA

SlMBĂTĂ, 5 IULIE 1069
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- fi 

landra“ (Ia Teatrul de vară „He- fj 
răstrău") : D-ALE CARNAVALU- H 
LUI — ora 20,30 ; Teatrul „Barbu 
Delavrancea" : UN ASASIN CIU- & 
DAT — ora 20,00 ; Teatrul „C. M 
Tănase“ (la Grădina Boema) . H 
FEMEI, FEMEI. FEMEI — ora E 
20,00 ; Ansamblul „Perinița“ (la S 
sala Teatrului „C. I. Nottara") : 1 
PERINIȚA MEA — ora 19,00. fi

si,30 ; 11,45 I 14 ; 18,30 j
21) ; Flamura (orele 9— 

In continuare : 16 ; 18,15 )
2O’,3O).
o S1NGEROASA NUNTA MACE
DONEANA rulează la Lucealărm 
(orele 9 ; 11,15 J 13,30 j 16 i
18,30 ; 21). .
a NEIMBLÎNZITA ANGELICA 
rulează ia Grivlța (orele 9—13,30 în 
continuare ; 16 ; 18,15 ) 20,30) ;
Arta (orele 9,15—16,30 In continua
re ; 18,30).
« LA DOLCE VITA rulează la
Central (orele 9,30 ; 18 ; 16,30 ; 20).
« ARMATA „CODOBATURILOR“
DIN NOU IN LUPTA rulează la
Lumina (orele 9,15—16,15 în con
tinuare : 18,45 l 20,45).
u ALEXANDRU 
rulează la Doina 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; , . ------- - .-------------------------
(orele 9 1 11,15 ; 13,30 j 18 ) 18,15) ;• rulează la Festival (orele 20,30).

CEL FERICIT 
(orele 11.30 ; 

20,30) . Bueegi
(oreie. » ; ;............................ ...
Aurora (orele 9 1 11.15 | 13,30 ; 
15,-15 ; 18 : 20,15).
• ZIARISTUL rulează la Unlon 
(orele 18).
o AVENTURILE LUI TOM 8A- 
WYER, MOARTEA LUI JUB IN
DIANUL rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 tn continuare).
• PENTRU INCA PUȚINI DO
LARI rulează la Înfrățirea (orei« 
15,15 ; 17,45 ; 20,00).
• ADIO, GRINGO rulează la Bu- 
zeștl (orele 15,30) ; Viitorul (ore
le 15,30 ; 13) ; CĂSĂTORIE PRI
PITA (oreie 20,30).
o TARZAN, OMUL JUNGLEI ru
lează la Dacia (orele 8,S0--16,30 
în continuare 18,30 ; 20,45) ; Mun 
ca (orele 16 ; 18) ; Moșilor (orele 
15,30), LADY MACHBfeTH VINE 
IN SIBERIA (orele 18).
• Rio BRAVO rulează la Uni
rea (orele 15 ; 18).
e asasinatul 
LUNI ---------
15.30 ; aoj,
• PE URMELE ȘOIMULUI rulea
ză la
17.30 ;

S-A COMIS 
rulează lă Lira (orei« 

«h________________________ .
Drumul Sării (orele 15 ; 

20).

n SÂNGEROASA NUNTĂ MACE- 
iioNEAN.i. i-ulează la Expoziția 
(orele 20,80).
• ADIO, GRINGO, rulează la Bu- 
zeștl (orele 20,30).
a ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Bueegi (orele 20,30).
• IERBURI AMARE rulează la 
Unirea (orele 20,30).
« ASASINATUL S-A COMIS 
LUNI rulează la Lira (orele 20,30), 
a ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Aurora (orele 20,30).
• TARZAN. OMUL JUNGLEI ru
lează la Moșilor (orele 20,15).
• STRĂIN IN CASA rulează la 
Tomls (orele 20,30).
• NEIMBLÎNZITA ANGELICA 
rulează la Arta (orele 20,30).
• MARELE ȘARPE rulează la VI- 
tan (orele 20,30).
• COMEDlANȚn rulează la Ra- 
hova (orele 20,30).
• IN UMBRA COLTULUI rulea
ză la Progresul-Paro (orele 20,30).

PROGRAMUL I
• 17,30 Buletin de știri ; • 17,35 Si 

Lumea copiilor. Muzicanții veseli B 
— adaptare după Frații Grlmm ■ 
S 17,55 Lanterna magică, Filmele s 
„Urîtul“ șl „Pulul de elefant" • a
18.15 Teatrul școlar „Askleplos șl ffl 
Hippollt" de Dan Tărchllă • 19,00 B 
Cheia orașului, Prezentarea con-S 
cursului „Cheta orașului" organizat H 
de redacția de tineret a Televi- H 
zlunil șl Biroul de turism pentru a 
tineret al C.C. al U.T.C., .în cin- g 
stea celui de-al .X-lea Congres al 0 
Partidului Comunist Român și an 
celei de-a 25-a aniversări a ellbe- s 
rării patriei. • 19,15 „La volan" — a 
emisiune pentru automoblllști • S 
19,30 Telejurnalul de seară e a 
19,45 Congresul al X-lea al P.C.R. H 
Cu carul de reportaj în țară. Aveți a 
legătura cu... Cluj o 80,15 Tele-a 
enciclopedia a 21,15 Iconografii S 
contemporane. Un timp pentru M 
altă baladă o 21,35 Actorii chită | 
Emisiune muzlcal-coregraflcă e ■
22.15 Film serial Comisarul Mai- n
grei o 23,05 Telejurnalul de noap-■ 
te a 23,15 Melodii lăutărești.......La g
Bolta rece". Transmisiune în dl- a 
rect de la Iași o 23,30 închiderea d 
emisiunii programului I

PROGRAMUL II
a 19,30 Telejurnalul de seară e 

30,00 Congresul al X-Iea al P.C.R. 
Cu carul de reportaj în țară : 
Aveți legătura cu... Cluj « 20,15 
Trei melodii pe săptămână a 20,25 
Desene animate a 20,40 Recital 
de sîmbătă seara. Pianistul Cor- 
nellu Gheorghlu a 21,00 Tele-cine- S 
mateca umorului cu Ben Turpin I 
• 21,15 Raman-folleton : „Lunga S 
vară fierbinte" ® 22,05 închiderea a 
emisiunii programului II.
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GUSTUL PUBLIC ?

cată", să rezolve antinomia din
tre caracterul subiectiv al plă
cerii estetice exprimate prin ju
decata de gust — și necesitatea 
de a stabili criterii universal 
valabile, conform cărora s-ar 
putea formula asemenea jude
căți. Soluția propusă de el re
zidă In 
aprioric 
estetică, 
racterul 
exterior 
subiectului care valorizează, în 
caracterul pe care Kant îl denu
mește transcendental. Dar noi 
putem fi oare de acord cu o a- 
semenea soluție ? Să vedem.

Se pune deci problema de a 
găsi cumpăna justă Intre carac
terul subiectiv și individual al 
gustului și existența unor cri
terii obiective care să justifice 
autenticitatea judecăților de 
gust. Altfel spus, se cere să ve
dem cum este posibilă diversi
tatea gusturilor și totodată uni
tatea lor într-o anumită epocă 
istorică, Intr-un anumit mediu 
social și național. Cine poate 
contesta diversitatea individua
lă ? Structura temperamentală, 
pregătirea culturală, împrejură
rile de viață personală — atît 
de variate de la om la om — 
duc la anumite înclinații, afini
tăți și posibilități de receptare 
a unei opere de artă, care ge
nerează varietatea amintită. Nu 
numai atît ! Chiar în cursul vie
ții unui aceluiași individ gustu
rile lui pot să sufere trarisfor-

statuarea caracterului 
al puterii de judecată 
cu alte cuvinte In ca- 
ei înnăscut, anterior și 
oricărei experiențe ale

NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE
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Qeșertul

III Roșu
Un film de MICHELANGELO

yr.

ANTONIONI
o coproducție italo-franceză, film distins cu 
LEUL DE AUR și premiul FIPRESCI — Ve

neția 1964.

tehnico-țtiințifice contempora
ne, creează premisele unei mari 
apropieri intre gusturile unor 
oameni care trăiesc pe meridia
ne foarte îndepărtate. Dar tot
odată idealurile acestor oameni
— pe plan etic, politic, social
— sînt de multe ori cu totul di
ferite. Un estetician Italian con
temporan, Umberto Eco, nu
mește „cîmp Ideologic" ansam
blul acestor Idealuri, considera
te de el ca poziție culturală glo
bală a oamenilor care le nu
tresc. Ei bine, „clmpul ideologic" 
pe care înflorește gustul artis
tic, dă sevă acestuia prin toate 
elementele lui. Dacă ne referim 
nu la simple elemente de stilis
tică artistică, de decorativitata
— ci la complexele componente 
ale marilor opere literare, dra
matice, cinematografice — gus
tul nostru nu poate fi același, 
cu al unor oameni cu idealuri 
divergente față de ale noastre.

Dar, pe de altă parte, gustul 
contemporan poate aprecia o- 
pere create In alte epoci isto
rice. Nu gustăm oare și astăzi 
epopeile homerice, sculptura e- 
gipteană, arhitectura romanică 
sau gotică, muzica preclasică 
italiană sau germană, poezia 
romantică, pictura impresionis
tă ? Fără îndoială că da, dar le 
gustăm ca oameni ai epocii noas
tre și de pe pozițiile idealurilor 
noastre. Apreciem statuia lui 
Ramses al II-lea, nu din ace
leași motive ca supușii săi din 

veacul al XlII-lea înaintea erei 
noastre, așa cum, cu siguranță 
pictorii cubiști de la începutul 
secolului nostru apreciau cu a- 
tîta fervoare măștile negre, nu 
din aceleași motive ca popu
lațiile africane care le-au făurit. 
Dacă astăzi și aici, gustul iubi
torilor de muzică dă o super
lativă prețuire oratoriilor Iul 
Bach, nu o face din consideren
tele religioase ale contempora
nilor lui Johan Sebastian din 
deceniile trei și patru ale vea
cului al XVIII-lea și dacă, noi, 
oameni ai orînduirii socialiste, 
prețuim literatura lui Kafka, nu 
o facem de pe pozițiile dispe
rării existențialiste, pe care sînt 
situați anumiți exegeți ai scrii
torului ceh, care nu împărtă
șesc idealurile noastre. Cine ar 
putea spune că vizitatorul ateu 
al sălilor de artă medievală din 
Muzeul Republicii, care se o- 
prește cu admirație în fața icoa
nelor brlncovenești, o face cu 
evlavia mistică a ortodoxului, 
care se închina în fața lor a- 
cum două veacuri și jumătate ?

Și totuși o anumită consonan
ță a trăsăturilor estetice ale o- 
perelor amintite cu trăsături ale 
unor lucrări create In contem
poraneitate, în ambianța „cîmpu- 
lui ideologic" modern, ne face 
să găsim acolo elemente pe care 
gustul nostru le descoperă și 
care poate au rămas mute pen
tru oamenii din vremurile cînd 
operele au fost făurite. Crite-

dăm dovadă de o strimtă înțe
legere a corelațiilor dintre gus
tul și idealul estetic, dacă am 
cere, ca în numele idealului nos
tru comun, toată lumea să pre
fere exact aceleași poeme, cîn- 
tece sau tablouri, și — mai 
mult — ca toți să guste ace
leași genuri artistice. Ar rezul
ta de aici nu o unitate funda
mentală a gustului public, ci o 
uniformitate cazonă, ucigătoare 
pentru artă și frumos.

Cu cît personalitatea umană 
se dezvoltă mai liber, cu atît 
diversitatea individuală a gus
turilor este mai mare și cu atît 
comanda socială a unei mari 
diversități de stiluri este mai 
exigentă. De aceea într-o socie
tate care tinde mereu către de
săvârșirea libertății autentice, 
către o îmbogățire spirituală din 
ce în ce mai mare — condiția 
existenței diversității gusturilor 
și — consecutiv — a diversității 
creației artistice, se impune ca 
de la sine înțeleasă.

Trebuie să mai spunem cîteva 
cuvinte și despre diferitele ni
veluri ale gustului public. Ar 
fi cu totul nepotrivit să condam
năm, în numele artei „majore“, 
așa-zisele „genuri ușoare" din 
diferitele ramuri .de artă 
(spectacolul de revistă, opereta, 
muzica „ușoară" etc.) care 
procură bucurii artistice la zeci 
și sute de mii de oameni. Im
portant este să luptăm pentru 
o exigență estetică înaltă în in
teriorul acestor genuri, împo
triva trivializării lor, împotriva 
speculării prin intermediul ca
racterului larg popular al aces
tor genuri, a unor porniri in
stinctuale extra-estetice și aso- 
ciale sau anti-sociale. Tinînd sea
ma de necesitatea educației es
tetice perseverente și de ne- . 
voia amplificării continue â cui- ; 
tvrii artistice — trebuie să dăm 
cerințelor diferitelor niveluri 
ale gustului, ceea ce existența 
lor reală presupune a fi' nece
sar.

Dezvoltarea șl nuanțarea ca
litativă continuă a gustului pu
blic este legată totodată și d« 
menținerea mereu trează a ne
voii de noutate, de lupta împo
triva inerției preferințelor, îm
potriva anchilozei acestor pre
ferințe în ceea ce, pe calea mi
nimei rezistențe, provoacă re
acții estetice pozitive. Trebuie, 
cu alte cuvinte, să luptăm me
reu pentru alungarea lenei es
tetice, a ceea ce înseamnă gus
tul pentru noutate. Numai, așa 
vom izbuti să menținem viva
citatea continuă a reacțiilor 
prompte ale gustului, împotriva 
șablonului, împotriva rutinei, 
împotriva epigonismuiui — și 
totodată împotriva falselor ino
vații, a imposturii, a mimării 
Înnoirilor estetice autentice.

*) Din volumul „Un univers 
într-o carte“, aflat în pregă
tire la Editura Politică.

Stimați tovarăși arhitecți
(Urmare din pag. I) util în beton

casa cu-olane și cu balauri 
la streașină de la burlan. 
Casa cu treaptă în față, la 
stradă, ascunsă sub pa- 
rapliul de sticlă din care 
cîteva pînze s-au spart. Dai 
de iatac, de lampa cu 
ciucuri, de lavaboul de por
țelan. Dai de velința aspră 
si de macat. Dai de-un du
lap cu oglindă și de foto
grafiile bunicilor pe pereți.

Mergi și mergi și dai de 
Bucur Ciobanul, de cartie
rul lui cu cișmea. Dai de 
bisericufa măruntă în care 
mai strălucesc luminările 
de-acum cinci sute de ani. 
Dai de Dealul Mitropoliei, 
de biserica Stavropoleos, 
dai și dai. Cred că Bucu- 
reștiul e sufletul nostru. 
Cred că e simțire să lași 
moștenire o casă, o stradă, 
o bătrînă în geam, cred că 
ne recunoaștem mai bine 
așa, trecuții și viii, există 
acel al nostru comun care 
e și orașul și care trebuie 
păstrat, b un soi de simți
re aparte, un sentiment co
mun de ființă, liniștitor și 
profund.

Stimați tovarăși, arhitecți, 
dumneavoastră faceți case. 
Construiți locuințe și siste
matizați. Visați concret și

util în beton si în sticlă. 
Visați eficient. Âți înălțat 
cartiere de blocuri și noi vă 
mulțumim. Ați suprimat mai
danele din centru și gropile 
de îa mahala. în fiecare an 
adăugați Bucureșliului cel 
puțin o podoabă. Circulăm 
zilnic pe geometriile dum
neavoastră de asfalt, ne re
fugiem zilnic în locuințele 
salubre. Dar, stimați tova
răși arhitecți nu exagerați 
cu betonul I Nu amețiți de 
ciment I Visurile să fie vi
suri. Un copac e un om, 
gînclîji-vă la asta, și-o casă 
e un om. Nu suprimați a- 
mintirile din care venim și 
care ne definesc. Nu tăiați 
copacii de care ne-am le
gat cu sentimente pentru 
rădăcini. Lăsați-i Bucureștiu- 
lui rezervațiile de romantic, 
zonele lui locuite de isto
rie, lăsați-i spațiul de recu
legere necesar. împlînfați 
rădăcini de fier acolo unde 
ele sînt necesare, ocupați 
locurile goale, virane, astu
pați lipsurile, prindeți pus
tia, dar... lată, mă prevalez 
de Jean Cocteau spre a 
mă plînge : stimați tovarăși 
arhitecți, cineva mi-a tăiat 
teiul din fața ferestrei. A- 
veam infinitul în față, acum 
am un zid.



sci NT El A TINERETULUI Pag. 3

le-au supravegheat prime
le săptămîni de practică 
într-o uzină sau pe un șan
tier, au adus dorința de 
a-și așterne semnăturile pe 
un obiectiv de prestigiu ce 
va dura peste ani sub in
scripția „Realizat de către 
tineri prin muncă patrioti
că". Au găsit aici totul pus 
la punct: materiale, speci
aliști și meseriași cu expe
riență, care să le îndrume 
activitatea, un întreg arse
nal de agregate și utilaje 
care să le ușureze munca.

In fiecare după-amiază, 
autobuzele întreprinderii 
de transport orășenesc, 
aduc aici, prin rotație, zeci 
și zeci de tineri din uni
tățile economico ale muni
cipiului. Ei asigură aprovi
zionarea cu materiale a lo
cului de muncă pentru 
a doua zi, păstrează 
ordinea în șantier. După 
cum ne mărturisea to
varășul Marcel Băcilă, 
șef de comisie la co
mitetul județean U.T.C., 
la blocul B—4 este cea 
mai perfectă organizare 
din șantier — lucru con
firmat și de conducerea 
trustului. Deși n-au trecut 
decît puține zile de la 
începerea lucrului, schelele 
au și fost înălțate. Lozinca 
sub care se lucrează este : 
la fiecare două decade un 
etaj. Aceste cuvinte cu 
simbol de chemare sînt 

noastre de o vară — blo
cul B-4 finisat“.

Răsună 
Meseșul

Două șantiere importan
te, cuprinse în planul de 
investiții pentru anii I960— 
1970 : aducțiunea de apă 
pentru oralul Zalău și mo
dernizarea drumului Cras- 
na — Zalău, sînt obiecti
vul activității patriotice a 
tinerilor din județul Sălaj. 
Obiective importante, care 
solicită la maximum pe 
fiecare brigadier. Se lu
crează în stincă, pe ver
santi cu pantă accentuată, 
departe de sate, de fintini 
cu apă răcoritoare. Cu 
toate că le-au fost înfăți
șate dificultățile acestui 
gen de lucrări, aproape 
două mii de tineri au cerut 
— unii cu foarte mari in
sistențe — să fie cuprinși 
în brigăzile patriotice.

— Cunoaștem bine rea
litățile județului nostru — 
ne mărturisește tovarășul 
IOAN MORARU, prim-se- 
cretar al comitetului jude
țean U.T.C. Tezele Comi
tetului Central al P.C.R. 
și proiectul de Directive 
pentru cel de al X-lea 
Congres al partidului ne 
dau posibilitatea să între
vedem și mai clar impre
sionantul volum de muncă 

tive ce vor determina, si
gur, schimbări profunde 
în viața locuitorilor zonei 
în care ne aflăm.

Hei-rup-ul muncii pa
triotice răsună acum dea
supra Meseșului. Prin 
munca tinerilor din Șim- 
leul-Șilvaniei, Ileanda, Nu- 
șfalău, Halmăjd, Zalău, 
Mirsid, Sărmășag, Dragu, 
Poiana Blenchi, Cristolț, 
Bălan, Jibou, Crasna, a- 
ceste obiective devin — ca 
atîtea altele în decursul 
celor 25 de ani de la 
Eliberare — realitate.

Biografii 
în mers

Tineretul, prezență ac
tivă pe toate șantierele 
țării. Privindu-i în activi
tatea de fiecare zi, cerce- 
tîndu-le gesturile, obser- 
vîndu-le frămîntarea, mo
dul de a acționa ori de cî- 
te ori trebuie să depășeas
că o situație, poți închega, 
bazîndu-te pe multă docu
mentare, o întreagă carte 
al cărui subiect este erois
mul cotidian. Un lucru, 
însă, nu se observă la 
prima vedere, și nu-1 poți 
ghici niciodată dacă nu 
te apropii de acești tineri, 
dacă nu pătrunzi cu aten
ție în intimitatea fiecăruia.

— Pentru ce ai venit, 
Ștefan Prusac pe șantie
rul de irigații Bărăganul- 

tivitate, ci prin efort ju
dicios dozat.

— Cum ai ajuns, tova
rășe Atanasie Pîrcălab, pe 
șantierul de irigații de la 
Coveiu ? Erai, doar, în 
București, cîștigai bine, 
aveai casă...

— M-am apropiat de 
părinți, de frați. Sînt dul
gher și aici am front de 
lucru. Mă voi recalifica 
într-o meserie legată de 
sistemul de irigații, pentru 
că vreau să rămîn acasă, 
lîngă ai mei, să le fiu un 
stîlp la bătrânețe. Cînd 
am plecat la școală nu se 
discuta despre un astfel 
de obiectiv prin părțile 
noastre.

Atanasie Pîrcălab, un 
caz ? îl accepți ca atare 
dacă ai în vedere gîndul 
său curat de a fi lîngă ai 
lui, de a continua, dar pe 
un plan superior, munca 
bătrânului și străbunicului 
de a cultiva pămîntul. îna
intașii lui s-au străduit 
mînuind sapa ; el, în fa
milie — și în cîte altele 
nu se repetă situația ? — 
e reprezentantul tehnicii 
noi, al efortului înalt ca
lificat. Pentru că. dacă azi 
se numără printre cons
tructorii sistemului, mîine, 
după absolvirea școlii de 
calificare, va avea în ur
mărire o întreagă stație de 
pompare, un tablou de co
mandă, sau un cîmp de 
aspersoare.

— Șantierul e șantier, 
cînd e soare — e praf, 
cînd e ploaie — e noroi, te 
bate vîntul pe schelă... 

tre cei mai buni din bri
gada în care a fost înca
drat. E hotărît să facă me
serie. E unul din cei mulți 
care încep drumul, și care 
va ajunge un OM, mese
riaș cu prestigiu, un ade
vărat constructor al tim
pului nostru.

— Ce te-a atras pe 
șantierul de la Castelu, 
Mihai Carabiniera ?

— Măreția lucrării. Am 
tot auzit: Sistemul Carasu 
— cel mai mare sistem de 
irigații și am venit 
să-l văd. Și cum pu
team să-l văd mai bine de
cît lucrînd pe el ? La în
ceput nu eram convins că 
are să-mi placă munca pe 
șantier, dar acum, spun 
sincer, că mă atrage cel 

Mu de noi prezențe tinerești pe șantierele tineretului din cons
trucții și agricultură. Alături de ceilalți constructori, în acest hotărîtor 
an al cincinalului, ei dăruiesc fără reținere energia, entuziasmul, pasiu
nea realizării înainte de termen a capacităților de producție planificate, 
contribuie la modernizarea unor drumuri, la înfrumusețarea localită
ților. Un șuvoi de energii, o adevărată și imensă școală unde nu se 
învață despre bărbăție, dar se dezvoltă bărbăția, unde nu se învață 
pedagogia, dar se educă oamenii, unde nu se predau lecții despre ce 
înseamnă dăruirea, dar unde se simte de către fiecare că are o datorie 
față de țară, față de popor, să se dăruie cu totul muncii, unde nu se 
discută despre caractere, dar unde se definesc caracterele. Este genera
ția celor care, în însoțire cu etica cea mai înaltă — etica societății socia
liste — și cu tehnica modernă conferă muncii omenești acel prestigiu al 
creației de anvergură, deschizătoare de noi orizonturi. Programul clar 
expus în proiectul de Directive pentru cel de al X-lea Congres al parti
dului jalonează precis alte și alte obiective pe care tineretul se va 
afirma.

GHEORGHE FECIORU

mai mult. Sînt sigur că-mi 
voi lega viitorul de șan
tierele de hidroameliora
ții.

Un capriciu ? Mai de
grabă o dovadă a înțelep
ciunii proverbului: poți să 
asculți de zece ori vor- 
bindu-se despre un lucru 
că nu te convingi mai 
mult decît ai vedea o dată. 
Lucrările de irigații sînt 
de perspectivă — în cinci
nalul următor, aproape o 
treime din investițiile re
partizate agriculturii sînt 
concentrate în amenajarea 
pentru irigații a altor 1,3— 
1,5 milioane hectare ; și 
ele vor solicita din plin 
efortul constructorilor.

...Doar cîteva biografii 
la a căror alcătuire șan

tierul acționează. Poate 
nu am ales cele mai con
vingătoare cazuri, dar fie
care dintre ele, într-un 
fel exprimă, reliefează 
alte calități și convingeri 
ce stau, de fapt, suport 
întregului detașament de 
zeci de mii de brigadieri 
cîți concentrează șantierele 
cu activitate permanent or
ganizată — fiaționale și 
locale — din țară. Așeza- 
ți-le alăturea pe cele mai 
semnificative din cîte cu
noașteți dumneavoastră și 
vom avea, într-un tot uni
tar, biografia brigadierilor 
de azi, ai celor ce se vor 
urmașii și continuatorii ce
lor ce au lucrat la Bum- 
bești-Livezeni, Salva-Vișeu, 
Cema-Jiu, Agnita-Botorca.

Tezele și proiectul de Directive 
pentru cel de-al X-lea Congres al 
partidului, tablou sintetic al reali
tății noastre economice și sociale — 
ne înfățișează România ca un imens 
șantier. La Porțile de Fier și Lotru, 
Deva și Rovinari, cele patru impor
tante obiective energetice ale pre
zentului cincinal au intrat în faza 
finală a construcției, la Galați, noua 
citadelă a oțelului românesc anunță 
noi premiere industriale : Platforma 
chimică de la Pitești produce Cu o 
bună parte din fabricile sale ; la 
Slobozia, acum cîteva luni s-au ex
cavat primii metri cubi la fundația 
unuia dintre cele mai mari și mo
derne combinate chimice. Obiective 
industriale în construcție Ia Vaslui, 
la Oradea, la Zalău, la Alexandria, 
la Miercurea Ciuc și Sf. Gheorghe. 
în Dobrogea de sud, in Bărăgan, în 
lunca Mureșului și in cea a Crișuri- 
lor, în Oltenia și sudul Moldovei, se 
realizează, pas cu pas, programul de 
irigații elaborat de cel de al IX-Iea 
Congres al partidului ; în peste 
cincizeci de puncte se ridică moder
ne complexe de tip industrial pen
tru creșterea animalelor, sere legu
micole ; nu există localitate a țării 
unde mirosul de mortar să nu sem
naleze prezența unui nou cvartal de 
blocuri complexe, comerciale și de 
deservire, a unor noi obiective so
cial-culturale.

Politica profund științifică a par
tidului de industrializare a țării, de 
dezvoltare și modernizare a întregii 
economii, rodește sub ochii noștri.

Alăturarea a două cifre redă convin
gător acest lucru : în prezentul cin
cinal, volumul investițiilor centrali
zate din fondurile statului se 
ridică la 280,5 miliarde lei, 
iar pentru perioada 1971—1975, va
loarea acestora va crește la 420—435 
miliarde lei- Profesia de constructor 
este și, mai ales, va fi — la mare 
cinste. Economia țării solicită noi 
contingente de forțe de muncă pe 
marile șantiere ale socialismului.

Dezvoltînd o tradiție, însuflețite 
d<s Chemarea C.C. al U.T.C. adre
sată tuturor tinerilor patriei pentru 
întîmpinarea sărbătorească a celui 
de al X-lea Congres al P.C.R. și a 
aniversării unui sfert de veac de la 
eliberarea României de sub jugul 
fascist, organizațiile U.T.C. din în
treaga țară și-au stabilit obiective și 
sarcini mobilizatoare, au luat măsuri 
ca participarea tinerilor să se mate
rializeze în realizări pe potriva po
sibilităților și entuziasmului lor- 
Dornici să-și lege numele de înălța
rea unor importante edificii econo
mice și social culturale ale socialis
mului, tineretul și-a înscris pe agen
da sa de lucru pentru 1969 peste 
o mie o sută șantiere locale, aproape 
douăzeci șantiere naționale și peste 
patruzeci șantiere arheologice. în 
incinta multora dintre ele, înflăcă- 
ratul „prezent“ a și fost rostit de 
peste 20 000 de tineri, publicarea 
documentelor pentru cel de al X-lea 
Congres al partidului găsindu-i an
trenați în cea mai încordată între
cere prin volumul și calitatea muncii.

torent

străbate tara
Pasiune, 

entuziasm, 
hotărîre

...Coveiu, Dragalina, Tu- 
dor Vladimirescu, Ștefan 
cel Mare, Castelu —• 
nume nou apărate pe 
harta posibil de con
ceput a tradiției mun
cii voluntar-patriotice. 
Deși sute de kilometrii le 
desparte, ceva apropie 
aceste șantiere. Și acest 
„ceva“ se numește pasiune 
ți entuziasm tineresc, 
hotărîre de brigadier — 
toate traduse în zeci și 
zeci de hectare amenajate 
pentru irigații.

Un tur de orizont pe 
aceste cinci puncte unde 
panglica inaugurală a fost 
tăiată cu două luni în 
urmă.

COVEIU

Relațiile ne sînt date de 
inginerul Vîrban. Tran
scriem : Chiar din pri
mele zile, brigadierii 
s-au încadrat în rit
mul de lucru stabilit 
prin grafic. Au fost săpați 
aproape o mie de metri la 
canalul magistral și s-au 
executat încă o mie de 
metri cubi terasamente și 
săpături la canalele secun
dare. Conducerea șantieru
lui este foarte mulțu
mită de aportul ce
lor două sute de bri
gadieri, cîți concentrea
ză lotul Covei, De altfel, 
despre efortul ce se de
pune aici, despre seriozi
tatea cu care se lucrează 
vorbește de la sine însuși 
cîștigul realizat zilnic, în 
medie de 80—100 lei.

ȘTEFAN CEL MARE

In cele trei săptămîni și 
ceva de la deschiderea 
șantierului, nici un briga
dier sub normă ; depășirile 
de plan reprezintă norma 
a trei sute om-zile. Cîțiva 
dintre cei veniți pe șan
tier au plecat. Nu s-au a- 
comodat iureșului, efortul 
i-a copleșit. Locul lor a 
fost luat, însă, de încă 
cincizeci de tineri veniți 
din satele Bărăganului. In 
cele opt-zece minute afec
tate careului de dimineață 

se comunică, cu regulari
tate, realizările zilei pre
cedente, se stabilesc briga
da și echipa fruntașă, se 
anunță punctele de lucru. 
Disciplina e de fier. Nici 
un absent. La controlul 
medical s-a constatat o 
creștere în greutate a 
fiecărui brigadier. Semn că 
munca, științific depusă, 
completată de disciplină, 
de o rațională folosire a 
timpului liber, priește.
TUDOR VLADIMIRESCU

Inginerul Petre Bă
nică, șeful lotului, ne vor
bește în cuvinte reținute : 
Se lucrează intens. Rezul
tatele de pînă acum în
trec cu mult așteptările. 
In echivalență, avem un 
avans de circa douăzeci 
de hectare complet a- 
menajate. Ne mîndrim cu 
tineri ca Ștefan Prusac, 
Alexandru Bărbulescu, 
Ion Onuț, Ion Serban, Ion 
și Vasile Manole, Stan 
Apetri, Marin lonescu, 
Constantin Dumitru. Spe
răm ca în cinstea celui de 
al X-lea Congres al parti
dului să luăm un avans 
de cel puțin o sută 
de hectare față de gra
ficul de amenajări, iar 
pînă la sfîrșitul anului, să 
pregătim pentru probele 
tehnologice microsistemul 
la care lucrăm.

— Ați discutat cu bri
gadierii asupra acestei 
chestiuni ?

— Hotărîrea, de fapt, e 
a lor. Eu nu fac altceva 
decît s-o repet. Ritmul 
alert, hotărît de brigadieri 
nu ne surprinde, ei știu 
că lucrînd astfel, cîștigul 
lor e aproape dublu. Nu 
mai spun că, majoritatea 
fiind din satele cuprinse 
în sistemul de irigații 
Bărăgan-nord, și altele sînt 
interesele ce-i determină 
să intensifice ritmul mun
cii.

CASTELU

Interlocutor: tovarășul
Ion Popescu, prim secre
tar al Comitetului județean 
Constanța al U.T.C. „Am 
depășit cu succes greută
țile inerente începutului. 
Primele realizări sînt îm
bucurătoare. Cîștigul — 
care, de fapt, reflectă și 
volumul muncii depuse de 
fiecare — întrece cu pînă 
la sută la sută pe cel ce ar 
reveni în condițiile reali
zării numai a normei teh
nice. Sperăm ca în perioa- 

dfl următoare lucrurile să 
meargă și mai bine“.

Vești asemănătoare am 
primit și din alte șantiere 
ale țării pe care tinerii 

brigadieri și-au dat întâl
nire. De la Porțile de Fier,
I.C.S.  Hunedoara, Platfor
ma chimică Pitești, I.S.C.M. 
Brazi, I.C.S.I.M. București 
aflăm că tinerii în salo
pete albastre, cu ecusonul 
de brigadier prins la chi
piu, s-au încadrat organic 
efortului celor din jur, în
zecind astfel potențele di
rijate spre încheierea în 
timp minim a unei lucrări 
sau alteia, spre realizarea 
unui consum minim de 
materiale.

Dar, calitatea lor pe a- 
ceste șantiere nu este nu
mai aceea de constructor 
ci și de ucenic. Prin 
cursuri organizate cu cea 
mai mare seriozitate acești 
entuziaști continuatori ai 
tradiției muncii voluntar 
patriotice — învață. în 
schimbul de dimineață, sau 
în cel de după amiază se 
întrec pentru depășirea 
normelor, iar în restul 
timpului se pregătesc în 
una din meseriile solici
tate de obiectivul ce va 
intra în exploatare. Este o 
fericită îmbinare de inte
rese, o elocventă dovadă a 
modului practic în care, 
pe baza indicațiilor de 
partid și de stat, se asigură 
schimbul de mîine, forța 
de muncă calificată pentru 
fiecare obiectiv — condiție 
esențială pentru realizarea 
unei înalte eficiențe.

B-4-blocul 
tineretului

Sibiu, cartierul Țiglari. 
Luni 16 iunie a.c., aici a 
fost înălțat pe catarg stea
gul roșu al șantierului lo
cal al tineretului. Obiecti
vul ? înălțarea prin forțe 
proprii a blocului B—4, u- 
nul din acele edificii ce 
vor alcătui viitorul cvartal 
de șase sute de apartamen
te din municipiul Sibiu. De 
unde vin, de pe băncile 
școlii, din satele învecinate 
și din cartierele orașului 
au adus cu ei solidaritatea 
dintotdeauna a oamenilor 
tineri, entuziasmul lor și 
hărnicia insuflată de pă
rinți, de școală și de cei ce

• La Valea Jerului, în județul Bihor, și Ineu, 
județul Arad, au sosit primii brigadieri — stu- 
denți la Universitatea din Cluj și Institutul pe
dagogic din Oradea. în mai multe serii, pe tot 
timpul vacanței, ei vor lucra pe șantierele a- 
menajărilor pentru irigații.
• Peste trei sute de tineri din localitățile ju

dețului Mehedinți lucrează pe șantierele muncii 
patriotice din orașul Orșova șl din cartierul 
Crihala (municipiul Turnu-Severin). în săptămi- 
nile ce s-au scurs de la deschiderea șantiere
lor au fost executate lucrări cu o valoare de 
circa o sută mii lei.
• în județul Vîlcea sînt deschise 13 șantiere 

ale tineretului. Cele mai importante vor fi în 
raza localităților Drăgășani, Rm. Vîlcea și la 
șoseaua spre Brezoi. în total, sînt antrenați

prinsul județului, Ia ridicarea grupului școlar 
energetic și a complexului comercial din orașul 
Buftea, Ia ștrandul din orașul Giurgiu sau la 
blocurile de locuințe din Oltenița. Primele zile 
dc lucru dovedesc că experiența acumulată de 
veterani e transmisă noilor colective de bri
gadieri formate în săptămînile din urmă. 
Peste tot rezultatele sînt excelente.
• La Toplița, în județul Harghita, cel două 

sute de elevi ai școlii profesionale din localitate 
s-au numărat printre primii brigadieri ai șan
tierului deschis pe DN-15, tronsonul dintre kilo
metrul 177 și kilometrul 185. Pe acest șantier, 
în cursul verii, se vor succeda mai multe serii 
de tineri brigadieri.

• Același obiectiv — lucrări de modernizare a 
drumurilor — îl are și șantierul tineretului

ACTIVITĂȚILOR PATRIOTICE
1730 de tineri în mal multe serii, Iar valoarea 
lucrărilor ce se vor executa depășește cifra de 
600 000 lei.
• Principalele obiective ale șantierelor de 

muncă voluntar-patriotică ale tinerilor din ju
dețul Arad sînt cele 27 cămine culturale aflate 
în construcție, două complexe sportive — în 
lunca Mureșului, (municipiul Arad) șl în orașul 
Ineu, acțiunile de desecări din zonele Pecica, 
Ilatos, Sicula, cu un volum de 15 000 metri 
cubi terasamente. Peste tot se lucrează cu spor 
în cinstea celui de-al X-lea Congres al P.C.R. ; 
hotărîrea unanimă fiind aceea de a se îndeplini, 
valoric, angajamentul de 12,5 milioane, formulat 
pentru tot anul.• Brigada III Ilfov, căreia, pentru activitatea 
patriotică desfășurată, anul trecut i_ s-a decer
nat steagul roșu de fruntașă pe țară, își conti
nuă activitatea, dispersată, însă, pe cele zece 
șantiere de muncă voluntar-patriotică ale tinere
tului. Alături dc alți 700 de tineri, membrii săi 
lucrează pe șantierele de construcții din cu-

Marginea-Coșevița, din județul Timiș. 125 de 
brigadieri, din rindul elevilor de la licegje nr 10 
Timișoara și Nr. 1 Lugoj lucrează acum cu 
foarte bune rezultate.

• De la municipiul U.T.C. București, reținem 
cîteva cifre. Pe șantierele permanente ale tine
retului din agricultură au fost mobilizați peste 
2000 de tineri, iar pe șantierele de construcții 
ale orașului 3720. Pînă acum, toți cei mobilizați 
pe șantierele tineretului, prin rezultatele în pro
ducție și prin comportarea la locul de muncă, 
sînt Ia înălțime.

• La Craiova, unul din punctele de lucru de 
la impunătorul edificiu cultural aflat în cons
trucție — clădirea Teatrului Național — a fost 
declarat șantier al tineretului. Evenimentul s-a 
petrecut în urmă cu două săptămîni. Pe tot tim
pul verii, în serii de 15 zile, aici vor lucra 
circa o sută de tineri brigadieri, recrutați din
tre elevii liceelor și școlilor profesionale din lo
calitate.

acum rostite de aproape 
întreg tineretul municipiu
lui Sibiu. Cei mai mulți 
le-au citit pe pancarda ri
dicată pe cea mai înaltă 
treaptă a macaralei cu pri
lejul participării la munca 
voluntar-patriotică, alții 
le-au ascultat de la cunos- 
cuți. Mirarea de la început 
a localnicilor, că tinerii vor 
realiza prin munca lor un 
bloc de locuit, a fost în
locuită prin certitudine. 
Fiindcă, între timp, lu
crările Ia parter au fost 
încheiate; a început să 
prindă contur primul din 
cele cinci etaje. Ion Ne- 
delcu, secretarul U.T.C. 
din clasa de zidari a anu
lui I din cadrul școlii pro
fesionale de constructori, 
exteriorizează gîndurile co
legilor săi. „La 15 septem
brie, cînd vom începe 
școala, vrem să ne mîn
drim în fața colegilor, 
arătîndu-le efectul muncii 

pe care interesele majore 
ale patriei îl solicită în
tregului popor. Contribu
ția noastră va fi pe mă
sura solicitărilor. Vom des
chide șantiere ale muncii 
patriotice, vom recruta și 
mobiliza alte sute de tineri 
care să se califice în me
seriile solicitate de viitoa
rele capacități de produc
ție. Șantierul de aducțiune 
a apei potabile pentru 
orașul Zalău și cel de mo
dernizare a drumului Cras
na — Zalău — ambele im
plicând traversarea Mese
șului, constituie pentru noi 
repetiția generală pentru 
ceea ce va fi. Vom pune 
accent pe volumul lucră
rilor dar și pe educația 
patriotică a tinerei gene
rații. Prin întreg comple
xul de forme de muncă ce 
ne stau la îndemînă, ne 
vom strădui să explicăm 
valoarea ce o capătă indi
vidul într-un asemenea 
context, nevoia ca fie
care tînăr al județului să 
fie un participant activ 
pe șantierele acestor obiec- 

nord ? Nu ți-a plăcut ora
șul ? Nu-ți mai iubești me
seria de laminorist ? (S. P. 
fiind calificat în această 
meserie și-a practicat-o 
cîțiva ani la „Progresul“- 
Brăila).

— Am venit pentru că 
e mai multă liniște. Vreau 
să învăț, și lucrînd ca la
minorist nu pot să fac 
asta. Zgomotul mă urmă
rea și în somn. Puteam să 
rămîn și la Brăila, să mă fi 
transferat la o altă fabrică 
sau să fi rămas acasă — 
nu mai am frați, iar pă
rinții lucrează amîndoi. 
Dar n-am vrut I Am venit 
aici. Muncesc mult, dar și 
cîștig mult. Trăiesc pe pi
cioarele mele. Și, apoi, 
vreau să mă înscriu la Fa
cultatea de hidroamelio
rații. Ceea ce văd pe a- 
cest șantier, ceea ce exe
cut, îmi vor prinde bine.

O chestiune personală a 
lui Ștefan Prusac — veți 
spune! Da, o chestiune 
personală dar care și-o re
zolvă nu prin sustragerea 
de la muncă, din colec- 

Vasile Nicolae, n-ai să re
greți că ai venit aici, pe 
platforma chimică a Pi- 
teștiului și nu te-ai anga
jat în altă parte ?

— NU I Sînt conștient 
de hotărîrea luată. Ni s-a 
explicat în amănunt că 
aici e nevoie de oameni 
ambițioși, rezistenți la 
toate, și la ploaie, și la 
vînt, și Ia soarele dogori
tor, dar mai ales la în
cercările la care te supune 
meseria de constructor. 
Am apreciat că pot să fac 
față acestor solicitări, ce 
ne-au fost prezentate a- 
tunci cînd am fost mobili
zat de organizația U.T.C.

E înfumurat Vasile Ni
colae ? Poate fi acuzat că 
la cei 18 ani ai săi are o 
prea bună părere despre 
el ? Vasile Nicolae e un 
om serios, capabil să se 
aprecieze. De altfel, deși 
a venit pe șantier numai 
cu o lună și jumătate în 
urmă, el este cotat prin-
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P R O DUCȚIEI I

<► Dialogul uzină — institut de cercetare științifică — esențial 
pentru progresul economiei — se poartă ia ora de față, pe

< > terenul mterpătrunderii strînse, intime, a sarcinilor de producție 
, > și a celor de cercetare. Așa cum subliniază proiectul Directi-
< velor celui de al _X-lea Congres al P.C.R., introducerea pe sca- 
J► ră largă în practica economică și socială a cuceririlor științei

și tehnicii devine un imperativ de prim orțlin a> dezvoltării 
României socialiste.

> Doi reprezentanți, ai științei și ai producției 
D. F. Lăzăroiu, directorul I.C.P.E., și ing. M.

Valorificarea cercetării științifi
ce prin aplicarea ei în pro
ducție într-o tot mai mare mă
sură și cu maximă eficiență — 
presupune, lucru bine știut, o 
colaborare susținută, un dialog 
permanent între cei doi factori. 
industrie și institut, in uzina 
noastră — atunci cînd acest dia
log a existat — s-au obținut o 
serie de rezultate deosebit de va
loroase. Astfel, pe baza studiilor 
teoretice efectuate de Institutul de 
Fizică Atomică, un colectiv din 
uzină a realizat circuitul magne
tic al primului betatron românesc, 
cu calități superioare celor străi
ne. Uzina a colaborat, de aseme
nea, în mod fructuos, într-o se
rie de domenii, cu Institutul de 
cercetări energetice al Academi
ei fi Institutului politehnic din 
București. Rezultatul acestei co
laborări este ilustrat de intrarea 
în fabricația curentă a seriei de 
convertizoare de medie frecventă 
de 8 000 Hz, ale căror perfor
manțe sînt superioare celor exis
tente pe plan mondial în ceea 
ce privește siguranța în funcțio
nare, randamentul energetic, e-

, i — conf. dr. ing. 
și ing. M. Gheorghiu, di-

lucru deoarece mi se pare că in
stitutul specializat in astfel de 
probleme nu poate cuprinde de- 
cit intr-o măsură foarte mică toa
te ramurile industriale, or, fie
care institut departamental are 
obligația de a ieși in întâmpina
rea producției fi din acest punct 
de vedere uzina noastră, de pil
dă, resimte acut acest gol, care 
există încă, in cercetare. Avem 
mare nevoie ca o serie de pro
bleme tehnologice in legătură cu 
masele de presare fi cu impreg
narea bobinajelor să-și primească 
urgent rezolvarea.

Există, insă, fi situații cînd ast
fel de rezolvări sînt formale. Mai 
precis, cercetările finale se pre
zintă, nu o dată, sub forma unor 
studii teoretice. Toate uzinele 
doresc, însă, ca cercetarea să nu 
se încheie doar cu un dosar, ci 
cu un prototip omologat fi chiar 
elaborat tehnologic. Institutele 
nu fac acest lucru decît In mică 
măsură, fi cercetarea «« naște, de 
multe ori, moartă, deoarece asi
milarea decurge foarte greu. A- 
ceastă mare lacună a cercetării 
ar putea fi, cred, în bună parte

Modalități de lucru
diverse, criteriu unic:

promovarea progresului
tehnic

rector al U.M.E.B., — propun, în rîndurile care urmează, dte- 
va modalități ți soluții pentru fructificarea maximă, în rolosul 
economiei, a tuturor resurselor creatoare pe care le presupu
ne un astfel de dialog.

Evident, o astfel ae temă nu poate fi epuizată ușor, orizon
turile dialogului lărgindu-se succesiv, o «iată cu fiecare pro- 
fjres al științei și tehnicii, asimilat și aplicat. Coloanole ziaru- 
ui nostru stau, de aceea, deschise în continuare specialiștilor 

producției și ai cercetării, tuturor punctelor de vedere refe
ritoare la acest subiect.

CUVÌNTUL 
PRODUCȚIEI In teritoriul

resurselor ignorate

festare tot mal larg. Mal mult, 
ritmul de depistare a modalită
ților de valorificare a competen
ței maselor evoluează mai ra
pid decît procesul de transfor
mare în „deprindere“ (cum spu
nea Lenin) a participării efecti
ve a maselor la conducerea e- 
conomică, politică și social-cul- 
turală. Acest aspect al realită
ților noastre constituie o reală 
forță stimulatoare în dezvolta
rea maturității politice a po
porului și una din manifestă
rile concrete ale rolului condu
cător al partidului, ca detașa
ment indisolubil legat de mase, 
care sesizează direcțiile viitoare 
ale dezvoltării capacităților 
creatoare ale poporului și des
fășoară o neobosită activitate 
pentru a-i pregăti condițiile de 
manifestare.

O valoare deosebită are, din 
punct de vedere teoretic și 
practic, modul în care se exer
cită rolul conducător al parti
dului în societatea noastră. Te
zele C.C. al P.C.R. precizează 
că „partidul nostru își realizea
ză rolul conducător în societate 
nu în mod declarativ, nu prin 
metode administrative, de co
mandă, ci prin linia sa Ideolo
gică și politică, creatoare, mar- 
xist-leninistă“, șl prin activi
tatea organizatorică vastă pusă 
în serviciul el.

Teoria și practica exercitării 
rolului conducător al partidului 
în condițiile dezvoltării demo
crației și umanismului socialist 
reprezintă una din contribuții'«

nu se poate constitui decît ca 
realizare a unor aspecte ale ge
neralului.

Dialectica generalului și a 
particularelor este una din 
cheile de boltă ale înțelegerii 
juste a situației contemporane 
și a perspectivelor socialismu
lui și ale comunismului.

Dezvoltarea și aplicarea cre
atoare a marxism-leninismului 
în condițiile specifice — ireduc
tibile la o formulă unică — ale 
existenței și afirmării națiuni
lor, impune cu necesitate, ca 
lege a construcției socialiste, 
îmbinarea justă a intereselor 
naționale cu cele ale luptei in
ternaționale ; numai aceasta, a 
precizat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „poate- asigura ade
vărata înfăptuire a principiilor 
marxist-leniniste“.

Activitatea practică și creația 
teoretică a partidului nostru au 
adus remarcabile contribuții 
pe această linie, atît la opera 
proprie de construire a socia
lismului, cît și la efortul de 
consolidare a mișcării revolu
ționare din toate țările.

Vasta activitate de perfecțio
nare continuă a sistemului so
cialist și a relațiilor sale spe
cifice, desfășurată de la Con
gresul al IX-lea încoace, pune 
în lumină hotărîrea de a reali
za, fără compromis și echivoc, 
proiectul comunist al dezvoltă
rii sociale în sensul său major 
de umanism socialist în acțiune.

Statul socialist a apărut ca 
dictatură a proletariatului aliat

(Urmare din pag. I)
mal deplină a rezultatelor re
voluției tehnologice-știlnțlfice 
actuale în producție, in toate 
domeniile de activitate socială 
șl, totodată, edificarea deplină 
a sistemului socialist în Româ
nia — constituie o dovadă in
contestabilă a vitalității orîndu- 
lril noastre sociale, atestă exis
tența unor potențialități de dez
voltare, a unei voințe colective 
de realizare, pe care inițiativa 
forței conducătoare a societății 
noastre — Partidul Comunist 
Român — a știut să le dinami
zeze, să le declanșeze și să le 
organizeze într-un efort con
vergent, unitar, bogat în iniția
tive șl inovații îndrăznețe, tra
duse în viață cu perseverență, 
calm, competență și în spiritul 
realist atît de caracteristic sti
lului nostru de viață.

Ascensiunea vertiginoasă a 
construcției socialiste în țara 
noastră este cu atît mai impre
sionantă cu cît — la fel ca în 
multe state socialiste de azi — 
punctul de plecare al efortului 
de înnoire revoluționară l-a 
constituit o economie capita
listă slab dezvoltată (fenomen a- 
gravat de pierderile cauzate de 
război și de consecințele sale), 
precum șl o societate lipsită de 
o experiență îndelungată în pri
vința democrației. Urmările a- 
cestei situații se prelungeso 
pînă în zilele noastre sub for
ma unor neajunsuri și rămîneri 
în urmă, precum șl a unor se

I
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ajunge, în unele cazuri la si- I 
tuații de-a dreptul anacronice : I

I
I
I
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I
I

în vastul program de dezvol
tare multilaterală a patriei, 
științific fundamentat în Te
zele C.C. al P.C.R. și în 
proiectul de Directive, se sub
liniază faptul — deosebit de 
important pentru activitatea 
oamenilor de știință — că o 
oercetare științifică separată 
de un partener oompetent cum 
este industria, care să-i înțe
leagă conținutul activității, să 
fie receptiv la noul pe care ea 
îl aduce, nu poate fi eficientă. 
Numai în astfel de condiții, 
timpul de materializare al unei 
cercetări va fi mai redus, gră
bind fructificarea ei în produc
ție.

O discuție asupra factorului 
timp — element esențial în ob
ținerea unor efecte economice 
de o deosebită importanță — 
devine, în aceste condiții, de 
maximă utilitate. Alegerea co
rectă a tematicii, pe baza unui 
consult competent al specialiș
tilor din producție și ținind 
seama de dezvoltarea de per
spectivă a industriei, constituie 
un prim crite
riu în realiza
rea acestui de
ziderat. Este 
necesară, de a- 
semenea, abor
darea aspectu
lui tehnologic 
al diferitelor 
cercetări, prin 
realizarea de 
stații pilot șl 
instalații teh
nologice com
plexe, care să 
permită scurta
rea rapidă a 
termenelor de* 
însușire de către 
a unor cercetări, 
putut, de exemplu,
asimilate, cu concursul specia
liștilor din industrie, conden
satoarele clorurate la F.C.M.E., 
unele tipuri de siguranțe fu- 
zibile de joasă și înaltă tensi
une și mai multe separatoare 
de sarcină și siguranțe la „E- 
iectroputere“ — Craiova și, in 
sfîrșit, unele tipuri de izola
toare ceramice la „Electroce- 
ramica“-Turda

Considerăm, însă, că indus
tria trebuie să fie mai elastică, 
mai curajoasă în „absorbirea“ 
ideilor noi, verificate, ce re
zultă din activitatea de cerce
tare. Fără o viteză suficientă 
a procesului de asimilare, e- 
forturiîe întregii activități de 
cercetare sînt pierdute din 
punct de vedere economic, 
în ultima instanță, succesul 
este determinat de modul prin 
care cei doi parteneri își utili
zează resursele potențiale și 
din faptul că această viteză va 
crește o dată cu nivelul tehnic 
general tot mai ridicat.

Dar problema asimilării pre
zintă încă foarte multe aspec
te care ar trebui discutate. 
Primul dintre acestea ni se pa-

re acela al felului în care este 
prezentată asimilarea pentru 
Industrie. In general, așa cum 
practica o arată, e mai bine 
ca această asimilare să se facă 
nu prin recomandări teoretice, 
ci sub formă de prototip. Pen
tru aceasta, însă, este necesară 
îmbinarea, în cadrul aceluiași 
institut, a cercetării cu proiec
tarea. Mai mult, fiecare insti
tut ar trebui să aibă un ate
lier de prototipuri capabil să 
realizeze la scară semiindus- 
trială aparatele cele mai com
plexe. Un exemplu elocvent 
în acest sens îl poate constitui 
cercetarea pe care am între
prins-o în legătură cu siguran
țele de înaltă tensiune pentru 
Uzina ,.Electroputere“ Craiova. 
Mai precis, instalația-cheie, 
de realizare a firului fuxibil, 
a fost fabricată în institut, și 
numai după aceea a intrat în 
producția de serie. In felul a- 
cesta, „cursa contra-cronome- 
tru“ a asimilării, a materializă
rii și finalizării cercetării, a

K omsĂ
CONTRA CRONOMETRU

întreprinderile vor să asimi
leze cutare sau cutare produs, 
dar ele nu au trecute temele 
respective în planul de cerceta
re. De aici, cum este și firesc, 
începe goana după aprobări 
pentru efectuarea de cercetări. 
De ourînd am avut de a face 
cu un astfel de caz i în dome
niul protecției climatice, Uzi
na „1 Mai“ — Ploiești s-a tre
zit în momentul în care a dis
cutat problema asimilării, că 
nu avea fonduri prevăzute pen
tru cercetări, cu toate că pro
ducția nu suferea amînări. A- 
bia după o jumătate de an de 
alergătură s-a reușit să se ob
țină, de la minister, aprobarea 
necesară. Iată o întârziere care 
poate fi considerată o pierde
re substanțială de timp în 
„cursa contra-cronometru“.„

La ora actuală, așa după 
cum se arată șl în pro
iectul de Directive, problema 
asimilării este, în punctele ei 
principale, rezolvată. Mă re- 

B fer, cînd subli
niez acest lu
cru, la existen
ța contractului 
de cercetare în
cheiat între in
stitut și uzină. 
Acest fapt pre
supune ca, o 
dată efectuate, 
cercetările tre
buie să fie a- 
plicate imediat 
în producție, 
fără nici un fel 
de amînări ca 
acelea de pînă 
acum. Dar In 

problemă se pro-

I

I

GlNDIRE Șl A CȚIUNE
CREA TOARE

le d® seamă ale P.C.R. 1« pro. 
greșul gîndirii marxlst-lenh» 
niște sl la experiența mișcării 
comuniste, revoluționare. în a- 
ceastă problematică majoră a 
construcției socialiste, P.C.R. a 
justificat, pe planul științei 
conducerii societății, șl a veri
ficat în practică, un fapt de
cisiv : rolul conducător al parti
dului este o cerință a reglării 
optimale a conducerii societății 
noi.

In această privință, măsurile 
luate . în ultimii ani se înscriu 
într-o acțiune perseverentă de 
sporire a rolului autentic de 
conducător al partidului, înlătur 
rînd împrejurările ce-i stînje- 
nesc realizarea efectivă : para
lelismul și dublarea aparatului 
de partid și de stat, folosirea 
unor metode necorespunzătoa
re practicii democratice, sub
stituirea competenței reale prin 
pseudocompetențâ administra
tivă...

Realizarea cu succes a rolu
lui conducător al partidului în 
construcția socialismului din 
România se datorește, înainta 
de toate, înțelegerii științifice a 
funcției sale istorice. Partidul 
Comunist Român se recunoaște 
conducător al unui popor su
veran, liber în decizii și în res
ponsabilități. El se recunoaște 
expresie a voinței colective 
și-și dovedește încrederea în 
înțelepciunea colectivă a celor 
ce muncesc, în capacitatea lor 
de a înțelege, de a elabora pla
nul construcției socialiste și de 
a asigura realizarea sa. Recu
noașterea dreptului suveran al 
poporului eliberat de exploata
re de a-și hotărî singur soarta 
reprezintă atitudinea caracte
ristică oricărui conducător re
voluționar autentic. De la Marx 
și Engels pînă la Lenin și de 
la acesta pînă azi, acțiunea re
voluționară și practică a con
strucției socialiste au confirmat 
că încrederea reciprocă între 
conducători și mase constituie 
o condiție indispensabilă a efi
cienței acțiunii revoluționare și 
constructive.

încrederea partidului în ma
se se manifestă prin spiritul și 
metodele de. muncă introduse 
în acești ani : pregătirea orică
rei măsuri prin cercetări și stu
dii, consfătuirea permanentă a 
conducerii de partid cu orga
nele colective de decizie (Co
mitetul Central, Conferințele și 
Congresele) și cu specialiștii, 
cu oamenii muncii din diferite 
domenii, contactul direct cu ce
tățenii din toate județele, ex
perimentarea prealabilă a mă
surilor — într-un cuvînt, fun
damentarea științifică și demo
cratică a conducerii societății.

Evoluția țării noastre dove
dește, cu argumentele faptelor, 
cît de indisolubil sînt legate 
aspectele procesului indivizibil 
al construcției socialiste exer
citarea, în forme superioare și 
cu o pondere crescîndă, a rolu
lui conducător al partidului, si
multan cu expansiunea conti
nuă a inițiativei maseloi și cu 
extinderea — respectiv, per
fecționarea — participării lor la 
luarea deciziilor toate sec
toarele vieții publice. " “

Astfel, unul din elementele 
caracteristice construirii și per
fecționării socialismului îl re
prezintă tocmai îmbinarea rolu
lui conducător a] partidului cu 
libera manifestare a inițiativei, 
răspunderii și drepturilor ina
lienabile ale poporului muncitor 
la decizie asupra modalității 
proprii de realizare a societății 
socialiste și, în perspectivă, co
muniste.

Perioada dintre Congresul al 
IX-lea și al X-lea se evidenția
ză, astfel, prin avîntul gindi i și 
acțiunii creatoare. Ea se mani
festă printr-o impresionantă ma
turizare, îmbogățire și consoli
dare a ideologiei marxist-leni
niste în țara noastră.

Prin elaborarea teoretică a 
căilor de construire a socialis
mului in plinătatea semnifica
ției sale umane și revoluționare 
și în deplină concordanță cu 
condițiile concrete ale țării 
noastre ca și prin efortul neo
bosit depus în vederea realiză
rii sale, Partidul Comunist Ro
mân întărește semnificația au
tentică a proiectului de dezvol
tare comunistă, in care indivi
dul și colectivitatea își recunosc 
propriile lor aspirații, îndeoli- 
nindu-și astfel îndatoririle față 
de propriul popor și fața de 
câuza victoriei comunismului 
in lumea întreagă

In aplicarea creatoare, parti
culară a adevărurilor generale 
ale marxism-leninismului în 
România socialistă, se cuprinde 
o parte a înțelepciunii colective 
a mișcării comuniste internațio
nale și a epocii noastre.

ou masei® populare împotriva 
claselor «xploatatoece. El nu a 
repudiat democrația burgheză 
fiindcă aceasta ar fi democra
ție, ci fiindcă nu o consideră 
destul de largă, destul de au
tentică, destul de deplină. încă 
în Manifestul Partidului Comu
nist s-a formulat clar această 
concepție : primul pas în revo
luția muncitorească este ridi
carea proletariatului la rangul 
de clasă dominantă (=• dicta
tură împotriva exploatatorilor), 
este cucerirea democrației 
(= instaurarea democrației so
cialiste). La fel, Lenin a con
ceput „sovietele“ — ca o „for
mă superioară a democrației... 
începutul formei socialiste a de
mocratismului“ (Sarcinile ime
diate ale puterii sovietice, 1918), 
în care, pe măsura apropierii 
de comunism, trebuie să se ope
reze „trecerea neîntirziată la 
SISTEMUL EXERCITĂRII 
FUNCȚIILOR DE CONTROL ȘI 
DE SUPRAVEGHERE DE CĂ
TRE TOATA LUMEA“ (Statul 
și revoluția, 1917).

Experiența construcției socia
liste a confirmat principiul le
ninist conform căruia construc
ția socialistă trebuie să fie ope
ra întregului popor. Aici, este 
vorba de poporul liber, suve
ran, al unui stat socialist, stă- 
pîn pe puterea politică și pe 
mijloacele de producție. Po
porul nu participă la construc
ția socialistă numai prin forța 
sa fizică de muncă, ci și, sau 
mai bine-zis, înainte de toate, 
prin aderarea conștientă și res
ponsabilă la programul acestei 
construcții, prin participarea e- 
feclivă la conducerea colectivă 
a treburilor obștești, prin drep
tul său inalienabil de a exer
cita critica și controlul asupra 
persoanelor și instituțiilor de 
stat, politice.

Societatea socialistă s-a do
vedit, în istoria umanității, sin
gura societate pe deplin demo
cratică : nici o altă societate 
n-a urmărit să înfăptuiască o 
democrație economică. Ea nici 
nu putea apărea decît o dată 
cu socializarea mijloacelor de 
producție. Pe acest temei, de
vine posibilă și necesară socia
lizarea puterii politice, exerci
tarea puterii de către popor în 
vederea realizării 
sale — democrația politică. Ea 

“ tinde să realizeze, totodată, și I democrația socială — participa
rea cetățenilor la rezolvarea 
problemelor sociale, în condiții 
de egalitate și libertate.

Desfășurarea democrației so
cialiste este condiție esențială 
a progresului noii orînduiri. In 
această privință, activitatea te
oretică intensă depusă de con
ducerea de partid, de Comite
tul Central a îmbogățit gîndirea 
marxist-leninistă cu o serie de 

I idei noi și a dus mai departe 
I experiența construcției socia- 
' liste prin realizarea unor forme 

noi ale democrației socialiste. 
Este un merit Zeosebit al parti
dului nostru, evident in întrea
ga activitate desfășurată în ul- 

Itimii ani, faptul că a privit și 
privește democrația socialistă 
ca pe o operă de creație, de 
inovație politică, de găsire a 

Iunor forme inedite ale demo
crației, corespunzătoare intere
selor poporului și cerințelor 
fiecărei etape de evoluție, res- 

Ipingînd, de la bun îceput, pseu- 
do-soluțiile de minimă rezisten
ță, care constau în preluarea 
modalităților burgheze ale de
mocrației. în același timp, do
cumentele și activitatea P.C.R. 
au arătat că societatea socia
listă nu poate încremeni în for
me de organizare sclerozate. Ea 
își poate manifesta legitimita
tea istorică numai printr-o ca
pacitate de autoperfecționare 
mai rapidă și mai eficientă 
cît orice altă formațiune 
cială.

Condițiile istorice In care 
loc construcția socialistă — 
tr-o competiție deloc ușoară cu 
țări capitaliste avansate sub ra
port tehnic-științific — fac ca 
acest domeniu să devină dome
niul hotărîtor. Soarta acestei 
bătălii, a productivității și efi- 

—*~i mai mari decît in capi- 
, depinde, la rindul ei, 

de capacitatea socialismului de 
a stimula, pe ansamblul socie 
tății, inventivitatea, creativita
tea, inițiativa maselor. Iar de
mocrația socialistă reprezintă 
tocmai organizarea și perma
nentizarea invenției și inițiati
vei maselor.

De aici, consecvența și fer
mitatea cu care urmărește parti
dul nostru creșterea inițiativei, 
a competenței și a responsabi
lității sociale a întregului po
por, oferind individului condi
ții optime de realizare plenară 
șl armonioasă, cadru de mani-

chele ale mentalității retrogra
de, rutinare, ale inerției, lipsei 
de inițiativă, competență șl răs
pundere, care au dus la bine
cunoscutele fenomene negative 
— boli de creștere — pe care 
partidul le-a dezvăluit și le 
dezvăluie cu fermitate, combă- 
tîndu-le în mod hotărît. In po
fida acestor lipsuri și în luptă 
neobosită cu greutăți interne și 
externe, P.C.R. a izbutit să re
alizeze, în proporții impresio
nante și într-o perioadă extrem 
de scurtă, o remarcabilă de
clanșare a activismului popu
lar, o dinamizare și omogeni- 
7.are a voinței colective a na
țiunii noastre socialiste.

In timp ce un cercetător atît 
de meticulos al societății capi
taliste „tîrzii“, cum este Her- 
bert Marcuse, descoperă, în 
cartea sa „L'Homme unidlmen- 
sionnel“, caracteristica princi
pală a acesteia în „politica de 
reprimare globală“, și conchi
de : „statul bunei stări nu este 
unul în care domnește liberta
tea“, evoluția ascendentă a vie
ții noastre socialiste pune în 
lumină o tendință opusă : pro
gresul neîntrerupt în crearea 
garanțiilor economice, politice 
și juridice ale dezvoltării sub 
semnul demnității șl libertății 
umane.

Și, în acest sens, se verifică 
întrutotul aprecierea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu din cu- 
vîntarea ținută la Consfătuirea 
internațională a partidelor co
muniste și muncitorești, de la 
Moscova : „Aceste rezultate de
monstrează că partidul nostru 
aplică în mod creator adevăru
rile generale ale marxism-leni
nismului la condițiile concrete 
din țara noastră“.

Principiile marxism-leninis
mului au o valabilitate genera
lă. Lenin a arătat magistral. în 
celebra sa lucrare în jurul pro
blemelor dialecticii, că genera
lul nu există decît în și prin 
particular, generalul nu poafe 
epuiza întreaga bogăție și com
plexitate vie a particularului, 
care astfel depășește ceea ce ge
neralul poate sintetiza la nive
lul esențialității din multiplici
tatea și diversitatea ireductibi
lă a particularelor. La fel, este 
indiscutabil că nici particularul

Conf. univ. dr. ing. D. F. LAZAROIU 
directorul Institutului de cercetare și proiectare 

pentru industria electrotehnică (I.C.P.E.)
fost sub limita inferioară ad
misă de obicei.

în procesul asimilării mal 
intervin și alți factori. Unul 
dintre aceștia este colectivul 
mixt. Despre ce este vorba ? 
Experiența ne-a învățat că. 
pentru a scurta procesul de 
asimilare, este necesar ca în
că de la abordarea cercetării 
să se înființeze un colectiv 
format din specialiști ai uzi
nei beneficiare și ai institutu
lui. Primii au sarcina de a ur
mări competent întreaga gamă 
de cercetări care urmează să 
se Întreprindă. în felul acesta, 
ei vor fi oricînd în măsură să 
materializeze cercetarea după 
ce ea a fost terminată. Pe a- 
cest principiu, de altfel, au și 
fost realizate stațiile de redre
sare pentru întreprinderea e- 
lectrote’nnică din București, ce
ea ce a făcut ca durata de a- 
similare să se reducă cu nu 
mai puțin de 25 la sută.

O serie de neajunsuri provin 
și din neconcordanța dintre 
planul de asimilări al uzinelor 
și cel al cercetării. Nu întot
deauna se are în vedere faptul 
că planul de cercetare trebuie 
considerat ca o fază prelimi
nară. Din această pricină

Ing. M. GHEORGHIU 
directorul Uzinei de mașini 

electrice București

remediată dacă toate institutele 
ar avea un dublu rol — de cer
cetare fi de proiectare.

Nici felul în care se recrutea
ză, se formează fi se dezvoltă 
cadrele de cercetători — și spun 
aceasta bazîndu-mă tocmai pe 
experiența uzinei noastre — nu 
contribuie întotdeauna la reali
zarea unor cercetări eficiente. In 
primul rînd, nu mi se pare cea 
mai fericită soluție aceea de a 
angaja în institute absolvenți de 
facultate. Dacă, totuși, aceștia 
sînt angajați în respectivele insti
tute, ar fi normal, cred, ca ei să 
fie trimiși, pentru o perioadă, în 
producție — avînd ca sarcină, 
evident, probleme de studiu și 
cercetare. In felul acesta, proas
peții cercetători ar putea studia 
pe viu mecanismele tehnologice 
de fabricație, ceea ce i-ar ajuta 
enorm mai târziu cînd vor fi puși 
în fața unor probleme de cerce
tare complexe și dificile. In al 
doilea rînd, mi se pare anacronic 
ca un doctor în științe aflat In 
plină maturitate de creație, să 
fie rupt de laborator și obligat 
să se opupe cu funcții adminis
trative ; și astfel de cazuri, din 
păcate, se întîmplă nu o dată...

»lectrice

eonomicitatea.
Rezultate bune am obținut, de 

asemenea, în colaborare cu 
I.C.P.E., în domeniul încercării 
produselor finite în vederea o- 
mologării prototipurilor yi seriilor 
zero. Pe această bază s-au făcut 
propuneri prețioase pentru îm
bunătățirea caracteristicilor pro
duselor și în domeniul tehnologi
ei de fabricație, al produselor 
destinate să funcționeze în me
diul tropical. Colaborarea noastră 
cu I.C.P.E.-ul continuă; ne pro
punem să rezolvăm, împreună, 
în lumina prevederilor din pro
iectul de Directive, citeva im
portante teme de cercetare.

Este evident, desigur, că, pen
tru rezolvarea unor probleme 
tehnico-științifice care preocupă 
uzina, nu ne limităm doar la co
laborări cu unități de cercetare 
științifică propriu-zise. Realizarea 
sarcinilor din plan ne impune fo
losirea operativă a bazei mate
riale proprii, a laboratoarelor 
noastre, a experienței colectivului 
nostru. Aș aminti, în acest sens, 
studiile și încercările experimen
tale privind termoventiiația ma
șinilor electrice rotative din pro 
filul U.M.E.B., cum șt execuția 
aparaturii specifice de încercări.

Aș vrea să remarc, vorbind 
'despre eficiența practică a cer
cetării științifice, faptul că apli
carea ei în producție necesită 
întotdeauna, o analiză — aș spu
ne. o recercetare — în toate de
taliile cercetării teoretice. Iată de 
ce, aplicarea cu șanse de succes 
a unei cercetări impune prezența 
în uzină a unor specialiști cu o 
calificare teoretică și practică ri
dicată.

Evident, s-ar putea spune mul
te lucruri interesante privitoare 
la îmbunătățirea muncii de cer
cetare fi a procesului de asimi
lare în producție a rezultatelor 
cercetării. Concret, în ramura e 
lectrotehnicii, căreia proiectul de 
Directive ale Congresului al X-lea 
al P.C.R. îi acordă un loc deo
sebit de important, cercetarea a’ 
putea să ne ajute substanțial în 
diversificarea materialelor elec- 
troizolante, deoarece la ora ac
tuală dispunem de un sortiment 
încă redus de materiale și, după 
cum na arată experiența tehnicii 
mondiale, succesul obținerii unor 
mașini electrice cu gabarit redus 
fi cu proprietăți tehnice superi
oare constă tocmai în folosirea 
de materiale care să reziste la 
temperaturi mari. Dezvoltîndu-și 
activitatea pe linia acestei ten
dințe modeme, institutele noas
tre de cercetări ar putea realiza 
sortimente cît mai variate, care 
să aibă ca efect reducerea tot 
mai substanțială a importului. 
Raportul dintre Institutul de cer 
cetări fi proiectări electronice fi 
Fabrica de conductori și mate
riale izolante mi se pare, însă, 
din acest punct de vedere, nesa
tisfăcător. Și, din această cauză 
construcția de mașini electronice 
are încă multe rezerve care-și 
așteaptă fructificarea.

O altă grupă de probleme spre 
care ar trebui să se îndrepte 
cercetarea — fi care este încă, 
în bună parte, neglijată — o 
constituie tehnologia diverselor 
procese de producție. Pornind de 
la prevederile proiectului de Di
rective, care recomandă introdu
cerea în producție a celor mai 
noi tehnologii, institutele de cer
cetări yi proiectări au sarcina de 
a aproba acele teme menite să 
contribuie eficient la moderniza
rea producției. Subliniez acest

industrie
Așa au 

să fie

Iaceastă
pun discuției mal multe as
pecte. Unul dintre cele 
mai importante este acela 
că, uneori nu sînt bine 
conturate responsabilitățile be
neficiarului. Mai precis, nu se 
precizează, practic, cine e be
neficiarul, deoarece, în fapt, 
este vorba de doi beneficiari 
— uzina care urmează să asi
mileze o cercetare și sectorul 
industrial care urmează să fo
losească produsul. De aici, o 
serie de greutăți în ceea ce 
privește plate pentru cerceta
re, cointeresarea acesteia. De 
cele mai multe ori, uzina 
producătoare nici nu cunoaște 
eficiența economică a produ
sului care urmează să fie fa
bricat, lucru pe care-1 știe I 
foarte bine, în schimb factorul | 
care va folosi produsul. Tată ' 
de ce este mai mult decît nece- • 
sar ca, în cadrul contractului, I 
responsabilitățile să fie bine I 
și clar precizate.

Sînt cîteva probleme care, ■ 
rezolvate, pot face ca relația I 
cercetare-industrie să-și dez- * 
volte continuu potențialitățile, ■ 
la nivelul de exigență al dez- I 
voltării continue a economiei | 
noastre socialiste

I
I

intereselor

MOTOARE UNSE
CU... SMÎNTÎNÀ

gaze 
lubri- 
alia- 
aci<l

Perne de 
și de aer, 
fianți solizi, 
Je speciale, 
nitric și... chiar și
lapte și sos de ro
șii, totul a fost în
cercat în scopul 
reducerii frecării 
și al scăderii uzu

rii motoarelor. Și 
soluția definitivă 
a problemei gre- 
sării a fost pînă 
la urmă găsită: 
s-a construit un 
motor care func
ționează fără ulei. 
(Peste 1500 000 000 
de dolari

DE LA EGIPTENI
ÎNCOACE...

Pentru a ne da seama de im
portanța motorului fără ulei — 
acest lubrifiant atît de scump
— va trebui, mai întîi, să răs
pundem la întrebarea : la ce ser
vește un lubrifiant ?

La această întrebare simplă, 
răspunsul e vechi de cînd lu
mea : la reducerea frecării și a 
efectelor ei. în urmă cu milenii, 
vechii egipteni ungeau cu ulei 
de măsline trunchiurile arboriloi
— pîrghii pe care făceau să a- 
lunece uriașele blocuri de piatră 
necesare construcției piramide
lor. Mulți țărani procedează as
tăzi la fel, frecînd osiile căruțe
lor cu bucăți de slănină. De-a 
lungul secolelor, tehnicile folosi
te în acest scop au evoluat, dar 
problema și-a păstrat pînă astăzi 
întreaga-i acuitate.

Chiar cînd este perfect lucioa
să, o suprafață metalică nu este 
regulată. Ea are forma unei suc
cesiuni de rugozități, a cărei înăl
țime este de ordinul mai multor 
sute de atomi. Astfel, atunci cînd 
două obiecte sînt în contact, ele 
se vor sprijini pe o rețea de 
piscuri metalice separate prin

s-ar pu-

tea economisi a- 
nual, numai in 
Marea Britanie, 
dacă s-ar găsi o 
metodă de redu
cere a uzurii — 
raporta o comi
sie guvernamen
tală engleză 
1963 !).

în

bule de aer de ordinul unei sute 
miimi de milimetru.

Punerea în mișcare a două 
metale alăturate, foarte apropia
te între ele, vă necesita o chel
tuială de energie, pentru a lupta 
împotriva forțelor de atracție, atî' 
nucleare cât și electrice. Această 
energie se va risipi sub forma 
căldurii, ce rămîne localizată în 
„piscurile" suprafeței metalelor. 
Temperatura acestora se va ridi 
ca în mod considerabil : la 1000 
de grade Celsius în numai cîte- 
va miimi de secundă I Timp su
ficient pentru a realiza micro- 
suduri locale.

Problema se pune, deci, astfel: 
trebuie suprimat contactul între 
rugozitățile metalice, interpunînd 
o „saltea izolantă", o pernă. Sin) 
posibile două tehnici: fie o sal
tea fluidă, fie una solidă.

LUBRIFIANȚI IN SUTE 
DE COMBINAȚII

Cercetătorii s-au orientat spre 
două căi: pe de o parte, folosi 
rea de alți lubrifianți lichizi de
cît uleiul (sau hibrefianți gazoși), 
iar pe de altă parte, punerea la 
punct a unor lubrifianți solizi.

Astfel s-au născut gresările ou

acid nitrio pentru axele turbo- 
pompelor, motoarelor de rachete^ 
lagărele cu mercur sau sodiu to
pit pentru turbo-alternatoarele 
centralelor nucleare sau ale cen
tralelor nucleare instalate la bor
dul sateliților. In alte cazuri, 
după necesități, specialiștii s-au 
orientat spre pernele de aer sau 
de hidrogen. Se întîmplă chiar 
— de pildă, în industria alimenta
ră — ca lagărele să fie lubrifiate 
chiar cu lichidul fabricat. Ast
fel, în S.U.A., există mașini care 
funcționează cu sos de roșii sau 
de lapte. Foreza dentistului, in
strument care funcționează cu a- 
proape £00 000 rotații pe minut 
pe un lagăr cu aer sau pe un 
rulment miniatural, este gresată 
cu un lubrifiant solid : trisulfura 
de molibden, în pulbere ultra- 
fină.

Cel mai vechi lubrifiant solid 
cunoscut și utilizat este grafitul. 
Dar există sute de alte combina
ții, cum ar fi sulfurile, seleniuri 
le de molibden, de tungsten și 
de niobiu, care posedă aceleași 
proprietăți. Dar, pentru a deve
ni lubrifianți destinați folosirii in
dustriale, aceste solide trebuie să 
poată acoperi suprafețele metali
ce și să formeze pe acestea o 
peliculă glisantă stabilă. încă în 
urmă cu 20 de ani s-a demon 
strat că bisulfura de molibden 
corect purificată, poate fi ușor 
„absorbită“ de suprafețele meta
lice, realizînd astfel o bună prin
dere. Acest compus solid posedă 
și proprietăți de rezistență, atlt 
la presiuni cît și la temperaturi

5 ?
/—»MA
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£
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Ș» vechii egipteni aveau probleme cu gresarea... Te aceasta 
schemă, executată după un desen găsit în grota de la El Bershih, 
se vede cum — In cursul transportării unui colos de alabastru — 

un egiptean toarnă

ridicate sau joase, caracteristici
le sale lubrifiante sînt ameliorate 
sub vid și are și o excelentă 
„ținută“ în fața radiațiilor nuclea
re. Tocmai de aceea — după ce a 
fost folosit cu succes în industria 
aerospațială, abmentară, chimică, 
textilă, metalurgică, de construcții 
auto — folosirea sa s-a extins re
pede la toate ramurile industriale 
și de transport. încă din 1964 a 
apărut mașina „Renault 4L“, pro
dusă în serie ca o „mașină fără 
gresare".

Vom ajunge destul de repede
— ne încredințează specialiștii
— la o reducere considerabilă a 
uzurii și, în anumite cazuri, a- 
colo unde funcția de răcire nu 
mai este dependentă de ulei, 
chiar la motoare fără ulei. Astfel,

lubrifiantul necesar 

de curînd, un motor a funcțio
nat timp de 100 de ore fără gre 
saj, piesele sale fiind acoperite 
în prealabil cu un lac pe bază 
de bisulfură de molibden. Se 
studiază acum un motor fără ulei 
pentru regiunile polare.

Trebuie să menționăm, în sfîr- 
șit, că numeroase metale, cum ar 
fi aurul și argintul, galiul, indiul. 
plumbul și cositorul, fie pure, fie 
abate oferă proprietăți de „anti- 
fricțiune", putînd crea, în cursul 
unei excesive încălziri, o verita
bilă peliculă metalică în fuziune 
Acești lubrifianți metalici sînt, în 
prezent, obiectul unor cercetări 
al căror rezultate se anunță, do 
pe acum, plin® de interes.

w. s.

I de-
so-

are 
în-

Icienței 
talism,

I
I
I
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TINERETULUI - O LITERATURĂA

IZVORÎTĂ DIN REALITATEA
EPOCII NOASTRE

A vorbi 
aceeași limbă 

cu cei cărora

rDemostene Botez Ion Băiesu Un fond

1. întrebarea, ml se pare, 
cere două răspunsuri: cum 
și cît apare tineretul în o- 
perele literare, ca personaj 
al acestora, ca problematică 
a lor, un răspuns ; cît, din 
literatura care dezbate pro
bleme ale generației tinere 
aparține, e scrisă, de 'către 
tineri alt răspuns. Omul tî
năr, abia răsărit din adoles
centă sau foarte aproape de 
a trece pragul grav al ma
turității, a fost dintotdea- 
una și oriunde personajul 
predilect al literaturii. Ca 
să nu iau exemple de aiu
rea să ne gîndim că în lite
ratura noastră dintre per
sonajele cele mai semnifica
tive, mai tulburătoare, foarte 
multe aparțin, ca vîrstă, ti
nereții. Ion al lui Rebreanu 
e un flăcău care n-a f.ăcut 
încă armata, Petre Petre, al 
aceluiași autor, abia s-a eli-

a ajuns maturizarea lor es; 
tetică, mi se par chestiuni 
pe care critica literară ar 
trebui să le dezbată cu mai 
multă atenție. Eu știu un 
lucru : generația tînără face 
obiectul literaturii noastre 
contemporane, scriitori tineri 
sînt mulți și talentat!, pe 
deasupra serioși întrutotul.

2. Literatura* arta !n S®' 
neral, educă sufletul și spi
ritul celui care o asimilează. 
Arta nu e o școală cu cata
loage și recreație mare. Ea 
poate fi o „școală", una din 
acele scoli pe care o în
chipuia un filozof în care 
să nu se predea ceva, ci să 
se creeze stări de spirit. O 
școală care creează stări de 
spirit înseamnă că nu are 
ambiția de a educa ea. ci 
de a determina o înaltă auto- 
educare. Vreau să fiu bine 
înțeles: literatura nu este

haină de piele, cînd noi 
știam de mult că nu haina 
tace omul, a fost o vreme 
cînd eroul pozitiv nu avea 
mai multe sentimente și 
complexe decît un stîlp de 
telegraf. Toate acestea au 
compromis într-o oarecare 
măsură noțiunea de erou po
zitiv. Asemenea eroi există 
însă ! Au fost, și există. Au 
fost rari odată și dramatici, 
sînt din ce în ce mai mulți 
astăzi. Socialismul în fond 
nu lucrează pentru altceva 
decît pentru a constitui șl 
afirma o societate în care 
majoritatea membrilor ei 
să fio erGi pozitivi. Trăsă
tura acestui om nou, zic nou 
fără teama devalorizării cu- 
vîntului, trăsătura lui cea 
mai importantă mi se pare 
luciditatea, conștiința lui de 
sine. Omul nou are conști
ința reflectării gestului său.

te adresezi
1). Parodiind cu ajustarea 

necesară, o celebră tele
gramă a Iul Caragiale : „Vezi 
filosof. București“, sînt ten
tat să răspund și eu la a- 
ceastă Întrebare : „Vezi cri
tic literar, București“. Șl 
asta, cu toată buna credință, 
dat fiind multilaterala pu
tere de pricepere a celor mal 
adinei probleme literare, ce 
aparține cu exclusivitate 
criticilor. Pe de altă parte, 
nu aș vroi să mă amestec 
în treburile altora, eu ne- 
flind nici tînăr (vai I) și nici 
critic (din fericire !).

Și totuși nu aș vroi să fug 
de răspuns. II dau însă. în 
amator, ca simplu cititor de 
literatură. Locul este acel pe 
care l-a ocupat tineretul, la 
vremea sa, în fiecare epocă. 
Numai că mult mai viu și 
mai precis definit. Adică, 
locul ce-i revine — un Ioc 
animat de căutări, de noi ex
periențe, de înnoiri. Mă gîn- 
desc că și eu, la tinerețe, — 
cine ar crede ? 1 — am fost 
considerat „modernist“ și 
trecut chiar de G. Călinescu, 
în istorica sa „Istorie a li
teraturii române“, sub firma 
moderniștilor.

Din păcate „modernismul“, 
ca și clipa, este o noțiune 
efemeră despre care poți să 
spui : „Uite-o, nu e !“. Mal 
ales că noțiunea „tineret“ 
este și ea lipsită de preci- 
ziune cronologică, labilă, de- 
pinzînd de pe ce poziții de 
vîrstă îl privești, de ce con
cepție despre timp ai și de

erau considerate dimensio
nal prin unitatea 33 de ani. 
Mi se pare că acum Unii 
scriitori de '20 de ani declară 
perimați și anacronici pe cei ' 
de 25, sl-i exclud din gene
rația lor. Vom ajunge pro
babil la : anul și generația I 

In locul său înaintat, care 
trebuie să fie ca atare, și ca 
fond, nu numai ca formă, ti
neretul desfășoară o mare
efervescență. S-au definit
pînă acum, prin selecție na- 

k turală, o serie de talente
reale care au statornicit, în
deosebi In poezie, un stil nou 
ce caracterizează poezia de 
azi. E o generație care va 
avea, mal mult ca altele, re
prezentanții în Istoria lite
raturii noastre. Mi se pare 
însă că e prea devreme pen
tru a ne hazarda în judecăți 
definitive.

2). Mi se pare că întreba
rea poartă în ea și răspunsul. 
Modalitățile nu pot fi decît 
cele specifice literaturii. Cea 
mal bună și mai eficace mo
dalitate de a educa este să 
scrii bine.

Dacă a spune atît ar fi 
de ajuns, aș scăpa ușor. Dar 
ml se pare foarte complicat 
să explic ce este aceea „a 
scrie bine“.

Educația, ca operațiune, 
presupune un subiect de

educat. Pe cine urmărește să 
educe literatura noastră de 
astăzi care, nu trebuie uitat, 
e o literatură socialistă ?

Educația presupune neapă
rat un dialog, o comunicare, 
iar comunicarea presupune 
să vorbești aceeași limbă cu 
cel cărora te adresezi, ca să 
te-nțeleagă. O bună modali
tate, apoi, cere să nu faci 
operă belferească, cl artă. 
Educația prin literatură nu 
trebuie să fie preconcepută 
ca atare, nici la cel ce-o face 
și nici la cel ce-o primește. 
E un fenomen ce se insi
nuează ; protagonistul res
pectiv să o simtă în struc
tura lui moral-spirituală, in
trată, ca lumina, pe fereas
tră. odată cu toate frumuse
țile cerului și ale naturii.

Ca să ajungi la asta tre
buie să cunoști bine viața în 
ansamblul ei, nu numai în 
aparențele manifestărilor co
tidiene, dar și în cele mai 
subtile mobilurl sufletești, in 
resorturile interioare care o 
propulsează. Cititorul de li
teratură trebuie să simtă că 
cel care o scrie îi este apro
piat și că, în același timp, 
trezește în el imaginea unei 
lumi elevate, de înalte va
lori morale șl estetice, care 
să-l înalțe în proprii săi 
ochi.

3). Omenia, comprehensiu
nea. dragostea de adevăr, de 
dreptate și om, conștiința 
răspunderii sociale, senti
mentul de solidaritate 
umană, ura contra violentei, 
patriotismul, atașamentul de 
munca și opera de creație a 
Întregului popor, interes 
pentru victoria în lume a 
tuturor acestor trăsături spi
rituale.

Enumerînd toate aceste 
trăsături, am impresia că 
una din ele : omenia. în 
înțelesul ei plin, le presu
pune pe toate celelalte, care 
sînt un reflex al ei, o apli
cație în diverse ipostaze.

Vorbind de delicateță, 
Ibrăileanu (care o aprecia ca 
pe trăsătură spirituală ce 
definește. în legăturile din
tre oameni, civilizația), spu
nea, în „Privind viața" t 
„Delicatețea este calitatea 
supremă și cea mai rară a 
sufletului omenesc. Ea le 
presupune pe toate celelalte : 
inteligența, bunătatea, al
truismul, generozitatea, dis
creția, mărinimia". Aceasta 
este, în concepția mea, com
ponenta calităților spirituale 
ale eroului socialist. Un ase
menea erou e lipsit de pa
nașul ostentativ și spectacu
lar ce caracteriza eroul altor 
epoci. Calitățile pozitive ale 
omului sînt în genere lipsite 
de spectaculozitate și bra
vadă, ele presupunînd în 
fondul lor și modestia, ca șl 
conștiința superioară că ase
menea calități trebuie să fie 
firești oricărui om în socie
tatea socialistă.

problematic comun
1. Destul de modest la o 

simplă operație statistică. O 
literatură pentru tineret este 
Insă literatura unei genera
ții. Cel mal tineri scriitori 
de azi scriu despre lumea 
vlrstel lor șl unii dintre ei 
scriu bine. Dar, din moment 
ce aproape toată lumea este 
de acord că nu există, de 
fapt, o literatură specială 
pentru o vîrstă specială, în
trebarea poate fi depășită cu 
ușurință, pentru a rămîne la 
stadiul el superior. In acest 
plan sau stadiu al discuției 
cred că problemele epocii 
noastre, viața oamenilor din 
România acestor ani sînt 
problemele șl viața tuturor 
tinerilor, atît ale celor care 
munceso în fabrici, pe 
ogoare, pe șantierele socia
lismului cît și ale tinerilor 
din Institutele de cercetări, 
facultăți etc. Vreau să spun 
că, în virtutea unei necesi
tăți cu putere de lege care 
acționează în socialism, tin
dem tot mai vizibil să obți
nem un relief corespunzător 
în conștiința socială a tutu
ror problemelor pe care și 
le pune poporul nostru în- 
tr-o perioadă de mari efor
turi creatoare, de profundă 
înnoire a societății româ
nești. Poate fi socotit din 
acest punct de vedere, tine
retul ca o categorie „în
chisă“, cu probleme si ma
nifestări. cu dorințe și aspi
rații altele In fond decît ale 
tuturor celorlalți oameni T

Nu cred șl lată de ce. dacă 
ar fi să remarc totuși una 
din particularitățile tinere
tului, acesta ar fl chiar ma
rea capacitate de a face din 
problemele epocii Iul pro
priile lui probleme, a trăi în 
planul acțiunii și al conș
tiinței cu o acuitate remar
cabilă tot ceea ce animă pe 
semenii săi, oameni ai ace
luiași popor. Dacă, pornind 
de aici, ar trebui să răspund 
la întrebările adresate aș 
spune că scriitorul care ig
noră dezbaterea de probleme 
ale epocii lui ignoră totul, deci 
șl viața și aspirațiile, idea
lurile tineretului epocii. In 
acest sens, firește, aproape 
orice reproș este îndreptățit; 
cel care, dintre tinerii con
sumatori de artă de azi, în
țeleg prin absența tineretu
lui din literatură absența 
acestui fond problematic 
care este comun tineretului 
șl tuturor, au dreptate, ori 
au în mare măsură. N-aș 
putea să nu spun că sînt de 
invidiat acele cazuri în care 
un scriitor, pornind de la 
meditația asupra unei expe
riențe în centrul căreia stă 
un tînăr, ajunge să formu
leze chestiuni care privesc 
însăși existenta omului, is
toria și conștiința sa. In 
acest sens, din nou, tinerii 
noștri cititori au sau pot 
avea dreptate.

2. Știu că literatura (ca 
orice artă) e făcută ca să 
trezească emoții sufletului o-

menesc, ca să te ajute să te 
cunoști mal bine, să te în
vețe să visezi, O educație de 
acest fel este însăși rațiunea 
literaturii, artei.

Aceasta cu atît mal mult 
cu cît omul acestui timp șl 
acestui loc gîndește șl vi
sează, trebuie să învețe tot 
mai mult a gîndl șl a visa, 
la scara marilor noastre rea
lizări șl perspective. Puterea 
de a gîndl șl valoarea me
ditației pe care o „instigă", 
o formează și literatura, 
arta, au obiective, realități 
nevisate. Iată de ce consider 
că datoria scriitorului este, 
cum se spune în Tezele 
Congresului al X-lea de 
a scrie despre oamenii 
— Implicit tinerii — a- 
cestei epoci, despre cei 
care muncesc cu prețul 
obținerii profilului nou al 
tării șl poporului nostru.

3. Pentru a fi luat ca 
exemplu, un erou literar 
trebuie să fie un om perfect. 
Or, în literatura bună, eroii 
perfect! sînt ipotetici. Ceea 
ce se poate aproxima este 
însă că, în spiritul celor 
spuse mai sus. literatura 
creează stări, moduri de a 
gîndl sugestiv, cu mare pu
tere de influențare. întru
chipările acestora în perso
naje umane fac să se vor
bească de aceaBtă putere a 
literaturii, reală însă nu in
failibilă șt, In special, nu 
transmisă mecanic.

1 Ce loc ocupă tineretul în literatura 
de azi ?

2 Care credeți că sînt modalitățile de 
a educa ale literaturii ?

3 Cunoscînd înclinarea tineretului de 
a-și lua ca model eroi remarcabili, ce 
trăsături spirituale ale omului socie
tății noastre socialiste concurează în 
mod deosebit la crearea unor astfel 
de eroi?

Modifi
carea conștiinței
1. Nu știu. Literatura nu 

operează cu vîrste — de 
lapte sau senile. Scriitorul

se ocupă de stări ale omului, 
deci și ale tinerilor. Din ca
pul locului nu văd o litera

tură cu probleme privind 
exclusiv viața tineretului. 
Literatura ocupă însă un loc 
Important în viața tinere
tului, pentru că cei mai se- 
toși cititori sînt tinerii.

2. Evident, literatura nu 
face educație directă. In sens 
larg, însă, literatura tulbură 
conștiințe, deci le modifică, 
dar asta pe o perioadă de 
timp care se măsoară în de
cenii.

3. îndrăzneala, cinstea 
dusă PÎnă la capăt și apleca
rea spre păsurile omului.

Gheorghe Sùciu

eroi
berat din armată ; mai înain
tea lor, cuplul cel mal dra
matic al prozei noastre, 
Persida șl Națl, sînt tot niște 
tineri; eroina care șl deține 
încă o enigmă neexplicată 
este o Otllie care n-a îm
plinit încă douăzeci de ani | 
un alt personaj, care „vede 
idei“ e de fapt tot un tînăr. 
Jderii sînt tot tineri și exem
plele ar putea continua. Ceea 
ce e curios e că de multe 
ori pierdem din vedere 
vîrstă eroilor literari. Toată 
lumea știe că Romeo și Ju- 
lieta sînt tineri, chiar ado
lescenți, dar dilematicul 
Hamlet nu-i tot tînăr. dar 
mai înaintea lui febrilul cău
tător al adevărului si numai 
al adevărului, cel pe care-1 
va orbi adevărul găsit, Oe- 
dip, nu-1 tot un tînăr ? Așa 
a fost în literatură, așa este 
și așa va fi mereu: tine
rețea nu-1 va fi numai o 
preocupare, ci o dimensiune 
în care ea, literatura, îșl 
poate emapa și dezbate pro- 
hjemele. Tineretul lumii de 
astăzi în care se recunoaște 
nu numai viitorul de mîine, 
ci și o forță activă, crea
toare a prezentului, stă bine
înțeles în atenția llterațllor, 
îl găsim șl îl recunoaștem 
în operele acestora. Mai 
mult, și acum caut răspuns 
la a doua lajură a între
bării, a sporit numărul lite- 
ratilor tineri, care In bună 
măsură, în operele lor se 
răsfrîng chiar pe el înșiși. 
Care sînt eroii tineri al lite
raturii noastre contempo
rane, pînă unde urcă împli
nirea lor artistică, care sînt 
scriitorii tineri șl pînă unde

1). A vorbi de locul pe ca
re-1 ocupă, azi, tineretul în 
literatura noastră, și a-i adă
uga epitete : precumpănitor, 
mare, uriaș etc. înseamnă a- 
proape o tautologie. Fenome
nul e atît de eclatant, afir
marea impetuoasă a tineri
lor în cîmpul literaturii atît 
de evidentă, îneît, răspun- 
zînd la o asemenea între
bare, ai senzația net deza
greabilă că împingi uși des
chise.

Nu trebuie să fii cine știe 
ce inițiat într-ale literaturii 
ca să știi că mulți din remar
cabilii poeți și prozatori ro
mâni, din 1969, nu au împli
nit încă 30 de ani. E destul 
să intri din cînd în cînd

Exi
pozitivi !

șl nu poate fl o lecție, pe 
care cu eforturi mal mari 
șl mal mici o putem însuși 
pentru toată viața. Cuiva 
care a citit un roman nu 1 
se dă o notă și nici un cer
tificat de care să se poată 
folosi. Dacă la școală se 
poate impune o programă, 
literatura nu poate face așa 
ceva, o programă nu-șl poate 
Impune decît numai citito
rul. Deci prima și cea mal 
însemnată modalitate de a 
educa a literaturii e ca ea 
să fie citită șl recitită. A ne 
reîntîlni mereu, fie și numai 
cu personajele pe care le-am 
pomenit pînă acum. înseam
nă și a acorda literaturii 
rol specific de educare șl a 
ne lăsa educați de ea.

3. La treizeci de ani. nu 
mă sflesc să mărturisesc că 
îndrăgesc pînă la dorința 
de a mă confunda cu ei pe 
cîtiva din eroii literaturii. 
Lucrul cred că e firesc și 
cînd am avea șaizeci de ani, 
dar cînd sîntem adolescenți 
sau tineri, el e chiar nece
sar. A împărtăși cu un erou 
și a aspira spre dînsul, iată 
o modalitate de a educa a 
literaturii. Totul e că litera
tura să nască șl să propună 
asemenea eroi pozitivi, cît 
mai integri, oameni în pri
mul rind spre care sufletul 
mai cu seamă tînăr aspiră. 
Literatura noastră de astăzi 
ar îndeplini și mai bine a- 
cest deziderat dacă ar dez
bate mal cuprinzător pro
blemele omului nou angre
nat în procesul vieții socia
liste. De ce să nu fim cin
stiți cu termenii ? A fost o 
vreme cînd un erou pozitiv 
trebuia să poarte neapărat

în primul rînd social, atît 
în spre sine, cît și în spre 
ceilalți semeni al societății. 
Omul nou. ca să folosesc o 
exprimare mai paradoxală, 
dar cu atît mal aproape de 
adevăr, știe că nu se poate 
individualiza decît în socié
té. Insă nu numai că știe, 
dar el și admite lucrul a- 
cesta. Astfel, literaturii so
cialiste 1 s-a născut un pri
lej unio, nemaiîntibilt în 
timpurile de pînă acum ale 
lumii, cînd omul, despresu- 
rat de nebuloase de tot fe
lul, lucrează conștient la con
diția lui umană. Se zice, și 
eu cred că destul de înte
meiat, că unele literaturi 
mari și-au epuizat temele, 
de aceea sînt bîntuite de 
mai multă vreme de căutări 
mai ales formale, după un 
„nou val", alt „nou val“. Da, 
sînt destule epoci care n-au 
artiști mari dar nu-1 au 
pentru că ele însele n-au 
fpst cine știe ce. Dati-mi o 
nouă Troie, zicea Diderot, 
și îl voi națte pe Homer I E- 
poca noastră socialistă, ne
asemuită prin transformări 
șl izbînzi, naște sub ochii 
noștri și va naște cu atît 
mai mult în viitor, o lite
ratură ne.asemuită. Eroii a- 
cestei literaturi sînt și vor 
fl, trebuie să fie. prin ex
celență oamenii noi ai so
cietății socialiste. Chiar în 
aceste zile șl nopți prea pu
țin răcoroase, cînd tara în
treagă trăjește o febrilitate 
constructivă excelentă, artiș
tii scriu romane, piese de 
teatru, se „luptă" cu eroii 
lor.

Educație prin selecție
într-o librărie și să răsfoiești 

cărțile de beletristică. Pău- 
nescu, Ivăceanu, Abăluță, 
Mazilescu, Pituț, Petru Po- 
pescu, Blandiana, Gabrlela 
Melinescu, Constanța Buzea 
— pentru a nu cita decît 
numele cîtorva poeți din im
petuoasa generație — nici 
unul nu cred că a atins cum
păna celor 30 de ani.

Dar efigia lor poetică s-a 
și gravat în memoria iubito
rilor de poezie, distinctă, 
puternic reliefată.

2) Prin valori estetice in
trinsece.

3) Prin telescopare, între
barea 3, raportată la între
barea 2 șl intrînd în ea, nu 
mai comportă răspuns. Lite

ratura bună educă estetic, 
modelează, rafinează, nuan
țează spiritul. Ce rost mai 
are întrebarea 3 ? Nu cred 
într-o literatură scrisă spe
cial pentru uzul tineretului.

Din ceea ce se scrie, spon
tan, potrivit înclinațiilor și 
viziunii personale a fiecărui 
scriitor în parte, urmează ea 
editurile să-și selecteze ope
rele, în raport cu specificul 
lor, cu colecțiile lor speci
fice. Aceasta e un proces 
normal. Adolescenții vor 
merge în mod firesc spre 
marile romane de aventuri, 
călătorii, romane istorice. O 
parte a adolescenților citi
tori. Alții, prematuri copți, 
vor merge spre literatura 
preferată de adulți.

Werner Bossert

Zugrăvirea 
trăsăturilor 
specifice

1. Ocupă un loc important. 
Și, pe drept cuvînt. Pentru că 
tineretul, cu elanul său, cu 
capacitatea sa de a-și mobi
liza toate forțele în slujba 
unui țel nobil, este una din
tre forțele cele mai însem
nate ale societății noastre 
socialiste. Este datoria scrii
torilor — și ei își îndeplineso 
această datorie în mare mă
sură — de a înfățișa în ope
rele lor aspirațiile, avîntu- 
rile, mentalitatea tînărului 
de azi.

2. In opera de educare, li
teratura joacă un rol de 
seamă. Ea se adresează citi
torilor, cărora le insuflă do
rința de a semăna cu eroii 
luminoși din cărți. Bineînțe
les, nu mă refer la operele 
didacticiste, ci la cărțile 
bune, aparținînd unor artiști 
autentici.

3. Probitatea, elanul tine
resc, credința în ideile socia
lismului, dragostea față de 
semeni, setea nestinsă de 
cunoaștere — iată numai 
cîteva dintre trăsăturile spi
rituale specifice oamenilor de 
azi

1. Poziția scriitorului tînăr 
în viata literară este, în cre
dința mea, definită deopo
trivă printr-o raportare la 
coordonatele permanentelor 
culturale ale societății în 
care scriitorul a apărut, dar 
și a condițiilor particulare 
ale contemporaneității sale.

Prima perspectivă obligă 
scriitorul tînăr de a se în
sera în continuitatea valori
lor clasice, de a stabili o le
gătură intimă cu trecutul is-

Ion Biberi

TAREA LA CONDIȚIILE
CONTEMPORANEITĂȚII

toric-cultural ai țării sale : 
este poziția pe care s-a si
tuat, începînd cu Eminescu, 
totalitatea scriitorilor româ
ni, chiar dacă aceștia au 
avut puternice afinități spi
rituale aparținînd culturii 
mondiale. Condiția creatoare 
a scriitorului implică, așa 
dar, noutatea unei viziuni 
proprii, în cadrul unei cul
turi naționale. O dezarmo- 
nie în această formație con
duce la inaderenta scriito
rului la epoca și atmosfera 
culturală înconjurătoare : 
lipsa formației clasice și a 
contactului cu valorile per
manente ale culturii autohto
ne conduce la sterilitate, iar 
carența legăturii cu spiritul 
veacului, condamnă la ana
cronism.

în acest cadru cultural ar
tistul se afirmă cu deose
bire prin unicitatea viziunii 
sale personale. O literatură 
reprezintă o sinteză de valori 
în care tot! scriitorii se in
tegrează aceleiași unități de 
atmosferă culturală. Relațiile 

dintre tînărul Eminescu și 
contemporanii săi mal vîr- 
stnici au alcătuit un exemplu 
de înțelegere reciprocă și 
conlucrare armonioasă, ex- 
cluzînd în genere contestația. 
Ostilitatea între „generațiile“ 
scriitoricești alcătuiește, 
atunci cînd se manifestă o 
dovadă de neînțelegere a 
vieții culturale și este ex
presia unui spirit îngust. In 
această conlucrare, scriitorul 
tînăr aduce adeziunea la

RAPOR-

viața actualității, anticiptnd 
ritmul sensibilității și con
tururile încă imprecise ale 
lumii viitorului.

2. Literatura a avut tot
deauna, pe lîngă semnificația 
ei pur estetică, un rol etic- 
educativ. Cu deosebire acest 
rol a fost vădit în cultura 
antichității eline. Modalită
țile, sau mai precis proce
sele sufletești de influență, 
îmi par a fi : sugestia, ele
vația spirituală șl expresi
vitatea simbolului, prin 
exemplul eroului, prin în
tregul valorilor etice, este
tice. sociale pe care le ex
primă arta literară.

3. Părerea mea este că în 
atmosfera culturală a tim
pului de față, în care se în
crucișează orientări contra
dictorii, se cuvine a fl subli
niată semnificația valorilor 
stenice, optimiste, călăuzind 
către cunoașterea rațională 
a lumii în lumina cercetării 
științifice și a invenției crea
toare, în toate domeniile.

A La capătul celor șapte zile ale 
primului Festival al spectacole
lor de teatru pentru tineret și 

A copii, Piatra Neamț 1969, opiniile 
W participanților convergeau în a 

considera această manifestare 
O drept un remarcabil succes al 

ideii în slujba cărora o puseseră 
inițiatorii; aceea de a întreprin- 

0 de o trecere în revistă, sub mul
tiple aspecte, a relațiilor dintre 
teatru și tineret fi de a cerceta 
posibilități noi pentru strîngerea 
acestor relații.

Un succes, mai întîi, de natu- 9 ră organizatorică. La Piatra 
Neamț, teatrul este o veche și 

A constantă preocupare a forurilor 
*** culturale locale, iar succesele 

spectaculoase pe care le-a dobîn- 
A dit tînărul teatru din localitate o 
w reflectă într-o măsură precumpă

nitoare. Inițiativa lor de a-și asu- 
A ma răspunderea declanșării unui 

asemenea festival a găsit ecoul 
cuvenit și la Comitetul de Stat 9 pentru Cultură și Artă, precum 
și la Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului, care s-au 9 dovedit excelenti parteneri orga
nizatorici. Ca urmare, desfășura- 
rea festivalului a fost fluentă, cu 

® un grad înalt de expresivitate, 
iar atmosfera a fost densă, priel- 

— nica ideilor. Poate că o selecție 9 conformă cu nifte criterii mai 
limpezi ar fi dat mai multă ri- 
goare ți programului propriu-zis 

™ al spectacolelor, căci la prima e- 
diție, festivalul dă senzația de a 

• fi urmărit nu atît caracterul re
prezentativ al spectacolelor, cit 
pe acela al instituțiilor care s-au 

• perindat pe scena sa. Au fost, 
ce-i drept, toate cele patru teatre 
naționale, au fost cele două tea- 
tre bucureștene specializate în 

™ spectacole pentru copii („Ion 
Creangă“ și „Țăndărică“), a fost 

A Studioul Institutului de teatru, 
au fost Teatrul din Piatra Neamț

• •••••••••••
și Teatrul Maghiar din Timișoa
ra, care și-au cîștigat, de-a lun
gul anilor, merite incontestabile 
în dialogul cu tinerele generații. 
Dar din suita însăși a spectacole
lor, conceptul de teatru pentru 
tineret a ieșit oarecum confuz, 
cu greu puțind fi înglobate in a- 
ceeafi noțiune reprezentația zvel- 
tă, dinamică, profund contempo
rană a Teatrului Național din 
Craiova cu „Nu sînt Tumul Ei- 
ffel“ de Ecaterina Oproiu și — să 
zicem — studiul cam greoi, lipsit 
de unitate ți, pe alocuri, de pro- 
fesionalitate, al Institutului cu 
„Ciocîrlia“ de Jean Anouilh. Vii
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torul festival va trebui; credem, 
să echilibreze mai exact prezența 
teatrului pentru tineri cu cel ju
cat de tineri, acordînd priorita
te, cum e ți firesc, celui dinții.

Un succes a fost, apoi, compo
nența participării la festival. 
Este cea dinții dezbatere dedica
tă teatrului, în ultimii ani, care 
reunefte nu numai pe reprezen
tanții profesiilor teatrale — regi
zori, actori, critici fi teoreticieni 
(defi au fost destui, fi dintre cei 
mai prestigiofi) —, ci și un grup 
numeros de sociologi, filozofi, 
pedagogi, esteticieni, psihologi, 
a căror prezență a îngăduit o 
perspectivă completă în aborda
rea chestiunilor fundamentale ale 
teatrului contemporan în rapor
tul său cu publicul tînăr.

Grație acestei participări, pen
tru obținerea căreia meritul fun
damental aparține Centrului de 
cercetări pentru problemele tine
retului, principalul succes al fes
tivalului a fost, fără îndoială, 
simpozionul „Teatrul și tinere
tul“. De-a lungul a trei zile de 
dezbateri, în cursul cărora s-au 
perindat treizeci de comunicări 
și de două ori pe atîtea interven
ții în discuții, la Piatra Neamț 
s-au formulat o serie de idei de 
larg interes, care, așa cum spu
neam cu un alt prilej, pot fur
niza elemente trainice pentru 
inaugurarea unor noi capitole ale 

teoriei teatrale românești. La ca
pătul acestui festin spiritual atît de 
substanțial (care a depășit vizibil 
nivelul dezbaterii, pe o temă oa
recum apropiată, de la recenta 
reuniune I.T.I. de la București), 
doar două regrete : acela că n-a 
existat o relație mai abil funda
mentată între seminar și specta
colele festivalului propriu-zis, și, 
mai ales, acela că din eleganta 
sală de recepții a hotelului 
„Ceahlău“ au lipsit reprezentan
ții unor instituții (Ministerul în- 
vățămîntului, în primul rînd) 
care, neonorîndu-și invitațiile, au 
privat seminarul de posibilitatea 
unor consecințe practice mai 
imediate.

în corespondențele transmise 
de la Piatra Neamț am trecut 

în revistă principalele idei emise 
de către participanții la seminar 
în privința sistemului complex 
de mijloace formative prin care 
teatrul acționează asupra perso
nalității spectatorului tînăr, asu
pra concepțiilor idealului și sim
țului său estetic ; am sintetizat 
observațiile mai mult decît în
dreptățite formulate la adresa 
insuficienței actualelor preocu
pări pentru educația teatrală a 
tineretului; am semnalat analiza 
judicioasă și pertinentă, între
prinsă din unghiuri multiple, a 
contribuției la progresul teatrului 
românesc a tinerelor generații 

de regizori fi actori, care, ața 
cum spunea cineva în timpul 
dezbaterilor, caută căi noi de a- 
propiere de public în consens cu 
perspectivele etice și social-isto- 
rice noi ale societății românești. 
Concluzia care s-a desprins cu 
insistență a fost aceea că o dis
cuție despre relația teatrului cu 
tineretul este, în fond, o discuție 
despre însuși viitorul teatrului, 
în acest sens, este fără îndoială 
util să transcriem aici cîteva din
tre substanțialele sugestii lansate 
de către diverși vorbitori, supu- 
nîndu-le atenției celor în măsură 
să le asigure o grabnică și ferti
lă rezolvare. La seminarul de la 
Piatra Neamț, s-a propus, printre 
altele, să se înființeze, pe lîngă 
U.T.C. și Consiliul Național al 

Organizațiilor Pionierilor, centre 
metodice de cultură teatrală, care 
să anime ți să direcționeze preo
cupările în această direcție ; să 
se instituie, pentru toate teatrele, 
un repertoriu-fcoală obligatoriu 
(realizat eventual în cadrul stu
diourilor), care să asigure fluxul 
metodologic al atragerii tinerilor 
spectatori către teatru; să se re
vadă, din acest punct de vedere, 
obligațiile fcolii, ale presei ți ale 
radioteleviziunii; să se acorde 
mai multă atenție cercetărilor 
de sociologie a teatrului, direc- 
ționîndu-le conform unui pro
gram unic, gîndit în perspectivă 
fi în strinsă relație cu instituțiile 
teatrale ; în sfîrțit, să se institu- 
ționalizeze festivalul ți simpozio
nul de la Piatra Neamț, invi- 
tîndu-se ți trupe din străinătate, 
care să reprezinte principalele 
tendințe contemporane ale tea
trului pentru copii ți tineret.

Luînd cuvîntul în încheierea 
lucrărilor simpozionului, conf. 
univ. dr. Ovidiu Bădina, direc
torul Centrului de cercetări pen
tru problemele tineretului, a a- 
preciat că dezbaterile, desfășu
rate într-un climat spiritual rod
nic, exprimă în chip adecvat 
preocuparea oamenilor de teatru 
și a cercetătorilor științifici pen
tru sporirea contribuției activită
ții cultural-artistice la dezvolta
rea conștiinței socialiste a tinerei 
generații, la promovarea trăsătu
rilor înaintate, în lumina cerin
țelor exprimate în Tezele Comi
tetului Central al Partidului Co
munist fiomân pentru Congresul 
al X-lea ol partidului. Tocmai de 
aceea se impune continuarea, lăr
girea si permanentizarea acestor 
dezbateri prin care estetica tea
trală românească ți relația ei cu 
publicul tînăr cîțtigă noi ți în
semnate, poziții.

SEBASTIAN COSTIN
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Mari personalități Cristian N. Culiță, com. 
Movilița, jud. Vrancea: 
Scrisoarea dumneavoastră 
este un răspuns la actul de 
acuzare pe care vi-l adre
sau, prin intermediul rubri
cii noastre, zece mame din

comuna Movilița, revolta
te de barbarul tratament 
pe care i-l aplicați în ul
tima vreme soției. Vreți 
să ne dovediți acum că nu 
dumneavoastră sînteți de 
vină, ci soția. Să vedem.

TINERI Șl TINEREȚE
ANCHETA de CAROL ROMAN

La 3 decembrie
1967, cînd echipa 
de chirurgi condu
să de profesorul 
Christian Barnard 
— șeful serviciului« 
de chirurgie car-, 
diotoracică a Uni
versității din Cape- 
town — realiza o 
„premieră“ medi
cală excepțională, 
transplantarea ini
mii dintr-un corp 
omenesc în altul, 
o pagină nouă se 
scria în istoria me
dicinii.

La 2 ianuarie
1968. exact după o 
lună de 
operație, 
chirurg, 
Barnard, 
aceeași echipă, re
aliza tot la spi
talul „Groote 
Schuur“, a do
ua transplantare 
de inimă omeneas
că". Un dentist din 
Capetown, Philip 
Blaiberg (58 de 
ani), primea inima 
unui tînăr metis 
de 24 de ani, Ciive 
Haupt, mort în 
urma unei hemo
ragii cerebrale. 
Astfel, într-un răs
timp de o lună, a- 
celași chirurg do
vedea că, de acum 
încolo, inima unui 
®m poate să bată 
în pieptul altui om.

Profesorul Chris
tian Barnard a de
venit celebru în 
întreaga lume : a 
fost primit ca 
membru de onoa
re în numeroa- 

academii me
dicale, a fost in-

la prima 
același 

Christian 
asistat de

SC

vitat să partici
pe la renuțmite con
grese internaționa
le, a fost solicitat 
să onoreze cu pre
zența sa numeroși 
conducători de sta
te ce au ținut să-l 
cunoască.

Alături de im
portanța medicală, 
transplantul de i- 
nimă mai are o 
semnificație deose
bită. pe care a 
scos-o in evidență 
deosebit de bine 
cunoscutul ziarist 
francez Robert Es- 
carput, 
„Le Monde' 
ma unui 
pieptul 
este în 
sud un 
Asta pentru că se 
obișnuiește să se 
localizeze în ini
mă sentimentele, 
bune sau rele, in
clusiv cele care in
spiră prejudecățile 
de rasă. Nu e, de
sigur, decît o me
taforă, dar nici ra
sismul nu este de
cît un eufemism 
care camuflează, 
sub pretexte biolo
gice și istorice, e- 
goismul unui grup 
social...“.

Profesorul Chris- 
tian Barnard 
deosebit 
ciat în 
sud atit 
albi, cît și de că
tre întreaga popu
lație de 
Publicăm 
răspunsul 
ancheta internațio
nală a ziarului nos
tru. /

in ziarul 
>“ : „Ini- 
metis în 

unui alb 
Africa de 

simbol...

este 
de apre- 

Africa de 
de către

culoare, 
mai jos 
său Ia

CHRISTIAN
BARNARD

„Sînt Cristian Culiță din comuna Movilița, județul 
Vrancea, despre care ați redactat un articol la rubri
ca „De la om la om“ Ia 21 iunie 1969 în „Scînteia 
tineretului“ ca rezultat al unei scrisori primite în nu
mele a 10 mame. Dumneavoastră fiind de bună 
credință ați luat scrisoarea ca reală, dar ea conține 
exagerări și irealități. Sînt căsătorit cu o soție care 
nu a știut să-și menajeze soțul, să-l atragă, să creeze 
o viață plăcută, ci dimpotrivă, să-l depărteze, s-o 
urască. Nu este posedată de sentimente materne, eu 
fiind în facultate ea a dat primul copil de la nici 
o lună la creșă, iar de la șapte luni l-a luat și l-a 
crescut mama mea, copil care în prezent are trei ani 
și patru luni. Pe al doilea copil l-a abandonat de la 
11 iunie 1969, copilul avînd un an și cinci luni, pînă 
în prezent neinteresîndu-se în nici un fel de el.

Eu mi-am dat seama de situația familială creată și 
am părăsit facultatea pentru a o îngriji. în mai 1966 
am reușit ca soția să intre în servici la O.R.V.L.F. 
I’anciu și de salariul ei nu aveam voie să știu și nici 
în casă sau la copilul ce-1 creștea mama nu aducea 
nimic. Datorită comportărilor ei pe linia serviciului 
a fost îndepărtată și alt servici nu a mai putut obține 
pînă în prezent.

Față de mama care i-a crescut primul copil, care 
de foarte multe ori am servit masă făcută de ea, nu 
a avut nici un respect, ci din contră, i-a adus cuvin
te josnice. Soția este o fire care nu suferă s-o sfătu- 
iești, s-o dirijezi, să-i faci observație, ci să admiți 
ceea ce face și cum o face. Recunosc că mi-am bătut 
soția, dar nu din dorința de a o bate, ci ca răspuns la 
cererea ei, la faptele comise, și cînd am bătut-o, cu 
toată iritarea nervilor, am fost stăpîn unde dau. 
(Sublinierea mea — I.B.). Cred că orice bărbat ar fi 
reacționat ca mine la faptul respectiv, adică izbuc
nirea cu insulte pe stradă, ca din senin, la întîlnirea 
cu niște prieteni, sărirea în apă de pe punte și striga-

gard de soție, după cum s-au găsit unele dintre ele 
la Mititelu C. Gheorghe, cînd ele au anunțat-o pe 
mama la C.A.P, că nora i-a plecat și copiii plîng în 
curte ? Vecinele precizează că din pierderea conștiin
ței a distrus obiectele. Vă rog să reflectați și dumnea
voastră și aveți să fiți de părerea mea și a altora din 
comună că ea a lucrat cu luciditate, cu oarecare calm 
și plan, dovedit de următoarele fapte :

— mînecile și reverele tăiate de la îmbrăcămintea 
mea au fost azvîrlite în W.C. ;

— îmbrăcămintea ei nu a distrus-o, ci și-a luat-o ;
— fură îmbrăcămintea mamei ce se preta și se 

potrivea în talie;
— ia nenumărate lucruri din casa mamei;
— ia toate lucrurile din casa noastră, lucruri făcute 

de mine, cu excepția mobilierului pe care-1 distruge 
cu toporul și a hainelor mele pe care le taie ;

— cară lucrurile în drum și le asvîrle peste gardul 
vecinei de vizavi, după ce în prealabil s-a înțeles 
cu ea ;

— scotocește prin sertarul unui bufet la mama 
pînă a dat peste diploma mea de bacalaureat pe care 
o bucățelește ;

— ia certificatul de căsătorie;
— nu lovește nici un copil și ia lenjeria copilului 

mic.
Uitați unde au dus sfaturile acestor mame ce face 

parte din opinia publică pe care au folosit-o cu 
scopul de a o distruge, nu de a o axa și care găsesc 
necesar de a fi publicate pentru a înțelege rostul real 
al opiniei publice în pozitiv, nu în negativ.

Dacă vecinele au constatat că eu m-am purtat 
neomenește cu soția de ce nu mi-au atras atenția, de 
ce nu m-au deferit organelor de stat comunale ?

O dovadă este că aceste vecine au știut ce va 
. face soția de dimineață este faptul că nici una nu a 

venit să vadă rodul muncii lor, probabil că le mustra 
conștiința.

Cele descrise sînt absolut reale, scrise cu durere 
sufletească pe deoparte, iar pe de altă parte cu oare
care mulțumire fiindcă mi-a creat posibilitatea desfa
cerii căsătoriei mai ușor, că oricine ar fi și-ar da 
seama că nu e posibil să mai trăiești cu o astfel de 
femeie. Cu respect, Cristian Culiță“.

parte din opinia publică pi

Viorella Barcan — Bu- 
huși: Dumneavoastră îmi 
dați de înțeles că, datorită 
acestei rubrici, în curînd 
voi ajunge idolul femei
lor, ca Alain Delon. De 
fapt, asta și urmăresc.

F. Vaier, jud. Maramu
reș : Vă mulțumesc pen
tru floare. E primul cadou 
pe care-l primesc de pe 
urma acestei rubrici.

Ghiță Ciontaș, județul 
Sălaj: Aveți 1,40 m înăl
țime, un salariu bun și 
căutați o parteneră pentru 
un mariaj. Intre noi fie 
vorba, 1,40 metri e cam 
puțin, dar tot e ceva. Am 
să încerc să fac ceva pen
tru dumneavoastră, o să 
caut prin arhiva mea cu 
scrisori de la candidate la 
măritiș și, dacă găsesc 
ceva care să vi se potri
vească, vă anunț.

Gh. Balaban — Bîrlad : 
Pretindeți că v-am înțeles 
greșit scrisoarea, că nu do-

reați să împrumutați un 
magnetofon de la mine. 
Scuzele mele. In legătură 
cu poeziile trimise, aș a- 
vea unele observații să vă 
fac, dar dumneavoastră 
nu-mi cereți atît observa
ții, cît rectificări. Nenoro
cirea e că eu nu fac recti
ficări pe literatura altora. 
Doar pe-a mea, și încă 
destul de rar. Vă aleg o 
poezie pe care o supun a- 
tenției cititorilor și a na
vetiștilor. S-ar putea ca ea 
să-și atingă scopul și să ne 
scape odată pentru tot
deauna de flagelul nave- 
tismului. Iat-o:

Navetiștii
Moto : 

„Dăruirea cere multă 
pasiune 

Din partea ambilor 
navetiști 

Ce trebuie să 
se-nțeleagă 

Oferindu-și gure 
dulci".

spre casăNavetiștii merg
Cu expresul pentru masă, 
Alergînd în voie bună 
Prin oraș și mai pe lună

căsuța mult iubită 
oprit la cafeluță 
șoptesc a lor dorință.

înainte de a merge
Spre
S-au
Și-Și

în curînd ei vor plece

de ION BÂIEȘU

Dar

?i pe drum se vor pupa, 
ntrebîndu-se mereu

Dacă e bine sau rău.

A ÎNDRĂZNI...
preferat

■ tineri.
întotdeauna am j 

societatea oamenilor 
Și aceasta nu neapărat din 
simplul motiv că și eu sînt 
un om tînăr, ci din cu totul 
alte considerente.

în cele mai critice împre
jurări din viață și din prac
tica îndelungată a profesiu
nii mele, atunci cînd cu tre- 
panul în mînă și cu venele 
deschise ale bolnavului ope
rat încercam să redresez un 
organism, am simțit nevoia 
acelui imbold venit deschis, 
senin, temerar, 
oamenilor tineri, < 
fie-mi iertată afirmația 
o fac, deoarece o cred 
sînt mai puțin încărcați 
prejudecăți și tot felul 
rețineri, indiferent de 
chetarea lor curentă.

Vă amintiți, poate, 
Washkanski, primul om 
ruia i-am grefat o inimă 
străină.

Nu este pentru nimeni un 
secret faptul că nu poți în
drăzni să te apuci de o ase
menea operație fără studii, 
aprofundate asupra cordu
lui, asupra interacțiunii sale 
cu întreg organismul uman, 
asupra a tot felul de factori 
ce intervin în mod iminent 
asupra comnlexului proces 
ce-1 constituie viața. Ca să 
nu mai amintesc de zecile, 
sutele, miile de operații spe
cializate pe oameni ca și pe 
diferite animale și care, fie
care în parte, a constituit 
într-un anume fel o repeti
ție a ceea ce avea să ur
meze cindva, neștiind bine 
nici eu cînd va sosi acel mo
ment

Dacă vreți, eram pregătit 
de mult să fac operația de 
cord, aș spune mai degrabă 
din punct de vedere profe
sional ; îmi lipsea, însă, acel 
ceva pe care oamenii îl denu
mesc, de obicei, curajul, dar 
care în acest caz nu este 
identic cu această trăire u- 
mană din simplul fapt că 
aveam curaj ; îmi lipsea, în 
schimb, acea seînteie care 
să-mi dea imboldul, care să 
mă provoace, care să mă 
facă îndărătnic și să mă in
troducă în acea stare obli
gatorie, cînd tu, om de știin
ță, îți spui : așa 
poate, trebuie să 
în subtextul tău 
ce-o fi !

Ei bine, într-o 
zie, pe cînd dam să pără
sesc spitalul de la Groote 
Schuur, m-a acostat un tînăr 
medic sosit de puține zile 
printre noi. Acesta m-a abor
dat direct : ar fi aflat că in
tenționez să transplantez o 
inimă umană. îmi vorbea cu 
o lipsă de conformism și atît 
de direct, îneît la început 
am rămas surprins.

L-am lăsat să continue, 
dorind să văd pînă unde 
vroia să ajungă. Mi-a făcut 
un rezumat lapidar asupra 
cunoștințelor medicinii chi
rurgicale contemporane, a- 
supra transplantului — des
tul de curgător și competent 
— mi-a exprimat opțiunile 
sale asupra unor căi opera
torii... în cele din urmă, după 
ce mi-a risipit în vorbe te
ribil de cutezătoare conser
vatorismul unor iluștrii me
dici care se rezumă doar la 
experiențe minore asupra u- 
nor animale, m-a abordat 
frontal :

— Mîna vă est» pusă la 
punct ?

de CHRISTIAN BARNARD

din inimile 
care, 

dar

de 
de 

eti-

de 
că-

nu se mai 
încerc ! Și 
intim : fie

seară tir-

Am înclinat cu capul, a- 
probativ.

— Cunoașteți tehnica ope
rației pînă Ia ultimul amă
nunt ?

— Da.
— Credeți că veți obține 

un muribund donator ?
— Da.
— Atunci, de cine vă te

meți ?
— De... mine 1
în acel moment a știut să 

zîmbeascâ nejignitor, într-un 
anume fel în care numai spi
ritele superioare știu să pri
vească lucrurile mărginite, 
peste care s-ar putea trece 
cu ușurință dacă s-ar dovedi 
curaj.

A izbutit să mă întărite. Și 
a simțit acest lucru. A con
tinuat : „Și eu, care credeam 
că vă temeți de nereușită...“.

— Nu de asta este vorba, 
m-am grăbit să-i replic la 
rîndul meu... Și totuși, aici 
era punctul crucial : riscul.

întrucît n-ar avea rost să 
mai continui relatarea mea, 
țin doar să remarc faptul că 
acest medic tînăr a trecut 
peste orice prejudecăți și a 
știut să se situeze la înălți
mea omului temerar, capabil 
să-ți insufle acea ambiție 
necesară și cercetătorului, și 
medicului operant, și chi
mistului, oricărui inovator 
întBrUn domeniu ori altul al 
gîndirii umane. Vreau să 
subliniez că tinerețea sa, ne
dumerirea lui naturală în 
fața condiției de mărginire 
create de propria mea per
sonalitate m-au 
într-atît, îneît, 
reacționat : uite 
un tînăr pe un 
de anchiloză 1

A treia zi am 
de a avea întrunite condi
țiile medicale și legale și 
am operat.

Faptul că Washkanski n-a , 
supraviețuit, a fost un acci
dent ce mi-a confirmat că 
trebuie perseverat. După 
cum cunoașteți, astăzi, Blai- 
berg este mai tînăr ca ori- 
cînd, și supraviețuiește ui- 
mindu-și semenii cu robus
tețea și calitățile sale fizi
ce, și nu mai puțin cele in
telectuale.

Și fiindcă am amintit de 
celebrul meu pacient, Blai-

mișcat pînă 
pe loc am 
cum judecă 
om cuprins

avut șansa

berg, nu mă pot reține să 
nu remarc cîteva date asu
pra sa ca om tînăr, ce do
rește cu întreaga sa ființă 
să supraviețuiască, să-și 
sească locul și rostul în 
cietate.

După cum se știe, nu 
țini sînt oamenii ce l-au 
tîlnit pe Blaiberg străbătînd 
șoselele pe bicicletă, ori ju- 
cînd tenis. Reviste și ziare 
l-au înfățișat făcînd gim
nastică, în toate diminețile. 
Citește romane de aventuri 
și polițiste, eseuri filozofice, 
articole savante... Avînd sen
zația că exagerează, m-am 
interesat discret, ce anume 
îl determină să aibă o ase
menea activitate furibundă 
Cînd a priceput întrebarea 
mea, pusă destul de confuz, 
mi-a răspuns, zîmbind : 
„Vreau să dovedesc două lu
cruri : că doar un om tînăr 
poate avea în el două vieți... 
Și, apoi, faptul că tinerețea 
nu este un cadou al primi
lor douăzeci de ani, ci se 
poate perpetua...“.

în încheiere, aș dori să 
mai fac o confesiune: am 
trecut și prin momente gre
le, cînd savanți bigoți, exal- 
tind sentimente religioase, 
exagerate, m-au dat pradă 
Iadului, N-aș vrea să fac 
categorisiri nedorite, ori să 
se creadă că vizez anume 
persoane ce acordă cu mult 
mai multă importanță unor 
probleme de etică savantă 
decît pregătirii lor profesio
nale. Dar n-am cunoscut 
nici un singur medic, chi
mist, biolog, un om tînăr, 
care să mă inculpe pentru 
faptul că am îndrăznit, că 
am încercat să deplasez ba
riera cunoașterii și practicii 
medicale.

în orice caz, 
du-i pe antici 
ca și a greși 
de a atinge 
este o calitate 
lerat.

A nu îndrăzni și, de aici, 
a rațicna că ești perfect în 
limitele unui sistem delimi
tat — nu mai constituie o 
calitate umană, ci, dimpotri
vă, o încălcare a ceea ce este 
uman, dacă vreți doar și 
prin simplul fapt că este 
vorba de un act împotriva 
firii ce este veșnic dispusă 
la progres.

Ră-
so-
pu- 
în-

:, parafrazîn-
— a îndrăzni 
în încercarea 
un țel uman 
umană de to-

rea hoților și a altor cuvinte, că am trmtit-o in apă, 
abandonarea căminului timp de trei zile cît am fost 
într-o deplasare. Cînd veneam de la servici, I.R.T.A. 
Panciu, unde am funcția de șef de coloană calificat, 
pe la orele 17—18, deseori o găseam făcînd curățenie 
și trebuia să am răbdare ca după curățenie să-mi 
servească masa.

întîmplarea face ca într-o zi din decembrie 1968 
să fiu acasă pe la orele 11, să n-o găsesc acasă, copi
lul de un an plîngea, focul stins, aer infectat. A tre
buit să fac eu pe mama și să aștept pînă în jurul 
orelor 15 cînd a venit și dacă am încercat a-i face 
morală a fugit dezbrăcată, desculță, ajungînd-o în 
drum. în scrisoare se menționează că a fost alungată 
de mine și părinți și că era cu copilul în brațe, lu
cruri nereale, ca și faptul că eu am îmbrîncit-o în 
apă.

La 27 decembrie 1968 am tăit porcul, eu cu niște
oameni străini pe al meu și tata cu alții pe al lui. 
Soția s-a manifestat botoasă, nervoasă de dimineață, 
fapt care a atras atenția străinilor și nemulțumirea 
mea și la masă nu am putut mînca din mîncarea 
făcută de mama, iar soția a mîncat din mîncarea 
adusă de mama în casa noastră. Eu nu m-am dus 
în casă pentru a evita vreun scandal surpriză și 
mi-am pregătit carnea pentru conserve. Seara m-am 
dus în casă și m-am culcat. Soția se duce la mama 
și-i interzice de a-mi mai da mîncare, ridicînd sticla 
cu lapte ce o avea în mînă asupra mamei. Mama îi 
deschide ușa și o poftește afară. Ea începe să țipe, 
să spună cuvinte urite și să strige că o dăm afară. 
Țipetele mă trezesc și ies afară, ea fuge la vecină 
unde a dormit, lăsînd copilul cu mine în casă de 
care am avut grijă pînă dimineața, cînd l-am lăsat 
în grija mamei deoarece de ea nu știam unde s-a 
dus. Precizez că aceasta este unica noapte ce a 
dormit-o în sat, nedată de nimeni afară și nu cu 
copilul, deoarece acesta dormea cu mine, fapt pentru 
care și datele scrise de cele 10 mame în această 
privință sînt nereale.

în seara zilei de 10 iunie 1969 am fost servit la 
masă cu mărar prăjit și dacă i-am făcut observație 
de ce nu a făcut mîncare de fasole cum o rugasem 
dimineața, ridică tonul precizînd că fasolea fierbe 
greu și-mi jignește o soră cu niște cuvinte neserioase 
auzite la vecini, natural că mi-a iritat nervii și i-am 
tras trei palme, ca a doua zi dimineața ea să se 
ducă din nou la vecine, după cum se constată din 
scrisoare, care vecine au încurajat-o și-au plecat la 
lucru. Mă întreb cum au încurajat-o ? Să distrugă 
bunurile din casa noastră, să intre în casa părin
ților și să distrugă și aici cu toporul și cu foarfecul, 
să fure lucruri de la părinții mei, toate acestea avînd 
o valoare de 37 000 lei ? Cum au plecat vecinele la 
lucru cînd ele au luat și dosit lucrurile aruncate peste

Parcurgînd împreună a- 
ceastă lungă scrisoare, cred 
că sînteți de acord cu 
mine, stimați cititori, că 
nenorocirea care s-a nă
pustit asupra acestei fami
lii întrece limitele obișnui
te. Două fapte mi se par 
mie deocamdată cumplite: 
cinismul autorului rînduri- 
lor citate mai sus care de
scrie „obiectiv“ bătăile pe 
care i le aplica soției și 
mulțumirea de a fi scăpat 
de ea, precum și soarta ce
lor doi nefericiți copii.

Pînă acum lucrurile sînt 
neclare, vinovăția fiind 
aruncată în mai multe 
părți. Ar fi nevoie, cred, 
să intervină din nou și să 
ne scrie acei oameni din 
sat care cunosc situația 
reală și care ar putea să 
ne ajute cumva să salvăm 
o familie căzută deja în 
prăpastie. Dar organele lo
cale au încercat să facă 
ceva ? Așteptăm două-trei 
cuvinte din partea lor. In 
orice caz, vom reveni.

June Iosif — Hunedoa
ra : Situația dumneavoa
stră este, într-adevăr, 
deznădăjduită. Vom face 
tot ce ne va sta în putin
ță ca să vă ajutăm. Chiar 
mîine vom interveni pe

P a t r i

lîngă Ministerul Sănătății 
pentru un loc gratuit în
tr-o stațiune balneo-clima- 
terică. Sănătate.

Octavian Miloș, orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej: Scri
soarea dumneavoastră mi-a 
făcut o mare bucurie. In 
ea îmi vorbiți despre per
sonalitatea și opera scrii
toarei Mihaela Robei în 
vîrstă de... 7 ani, autoare 
a mai multor poezii. Ceea 
ce m-a lăsat praf cu ade
vărat este vestea că ea lu
crează în momentul de 
față la un... roman poli
țist. Urați-i mult succes 
din partea mea. Pînă 
atunci îi reproduc o poezie 
fi fotografia.

e

Patrie,O, tu dulce
Inima în pieptul meu 

pentru tine bate
Și oamenii și plopii sînt 

ai tăi
toțiȘi copiii ce au anii mei.

îți
Ca
Și .
Chiar și cînd nu voi fi eu.

dau 
s-o 

să-ți

în dar o floare 
păstrezi la pieptul tău 
aduci aminte de ea

UMOR... CUIRASAT !

Formidabil portret ! Fă-mi fi mie unul !

XIII

Sfirșitul lui 1963 a însemnat 
pentru Boas un adevărat mara
ton al cecurilor fără acoperire. 
..Intre două trenuri“ și mai ales 
„intre două avioane" Boas a 
semnat cu generozitate între 
octombrie 1963 și februarie 1964 
cecuri false pe rind în următoa
rele orașe : New York, Amster
dam, Londra, New York, Bos
ton, Lisabona, Athena, Istam
bul, Nicosia, Tel-Aviv, Teheran, 
Bangkok Hong Kong, Saigon, 
Tel Aviv, Roma, Tel Aviv, 
Nairobi, Khartum, München, 
Franckfurt pe Main, Bonn, 
Dusseldorf, Colonia, Amster-

dam. Copenhaga, Stockholm, 
Copenhaga, MalmB, Hamburg, 
Berlinul de vest, Londra, Paris, 
Sttutgart, Miinchen, Innsbriick 
(ocazie cu care participă ca 
spectator la jocurile olimpice 
de iarnă unde escrochează cite
va bănci și fuge fără să plă
tească nota de la hotel), Viena, 
Roma, Atena, Roma, Copenha
ga. Oslo, Londra, Coperthaga, 
Stockholm, Haga, Madrid, 
Haga...

Este o performanță pe care 
pînă azi nu a mai atins-o nici 
un alt escroc internațional! Ce
curilor lui „Marine Middland..."

Fruntaș Ștefan Pan: 
Transmit cu plăcere sfatul 
pe care i-l oferiți Elenei 
V. din Beiuș, și anume de 
a se muta în Buzău, oraș 
cunoscut prin bogăția lui ■ 
de bărbați (bine). Ați avut 
cumva în considerație a- 
mănuntul că și eu sînt bu- 
zoian ?

Boșnigeanu Ștefan, 
București: Etate 28 ani, 
blond, ochi albaștri, statu
ră potrivită, de profesie 
maistru, cu domiciliul sta
bil în București, doriți să 
vă fac legătura cu Elena 
V. din Beiuș „în vederea 
înjghebării unei prietenii, 
eventual căsătorie“. Din 
păcate nu dețin adresa res
pectivei persoane. In cazul 
în care o va interesa ofer
ta dumneavoastră, proba
bil că-mi va scrie. Oricum, 
n-ar fi prima oară cînd 
fac fericiți doi oameni...

Anonim, Borșa, Mara
mureș : Un anumit tip cu 
numele de Nae îi face o 
curte asiduă sofiei dum
neavoastră, încercînd să vă 
distrugă fericirea conju
gală. Îmi cereți să vă ajut 
în mod concret în rezol
varea acestei chestiuni. De 
acord. Uitați cum proce
dăm : mai întîi îi veți pu
ne în vedere acestui Nae 
(în cuvinte fine, dar vag 
ironice) să se potolească. 
In caz că va continua cu 
bilețelele și apropourile, 
anunfați-mă ca să-i dau un

ultim avertisment public. 
Dacă tot nu se astîmpără, 
atunci vin eu la fața locu
lui și-i fac o praftură ca 
să mă țină minte.

Petrescu Cornel — Si
naia : Mă rugați ca prin 
intermediul rubricii noas
tre s-o avertizez pe o anu
mită persoană I.S., care 
v-a părăsit, precum și pe 
toate femeile din țară „să 
aprecieze la bărbați numai 
dragostea sinceră, să nu 
se ia după atracții biologi
ce, interese materiale și 
meschine prin care viața 
ar deveni un cortegiu de 
suferințe și coșmaruri“. 
Eu vă îndeplinesc dorința 
și le dau acest avertisment. 
Rămîne acum de văzut 
dacă vor ține cont de el.

C. V. — Rm. Sărat: 
Femeia iubită, cu numele 
de Mona, v-a părăsit. 
Dumneavoastră o iubiți în 
continuare și o așteptați. 
Îmi spuneți că e îngrozitor 
să așteptați. Sînt de acord 
cu dumneavoastră: e în
grozitor.

S.T.R. — Constanța: 
Îmi trimiteți o lungă ba
ladă în care povestiți cum 
că un marinar naufragiază 
pe un mal străin în brațele 
unei femei. Deși ud și 
epuizat, el trezește în su
fletul respectivei o dragos
te aprinsă, îneît aceasta îl 
roagă să rămînă cu ea. Ma
rinarul zice nu. De ce ? 
Pentru că la Constanța îl 
așteaptă cineva.

fată,„Iubesc altă
îți dau totul și viața de viei 
Dai nu pot credință și inimă 
Ce-n veci dăruite sînt ei“.

La sfîrșit mărturisiți că 
ați vrut să demonstrați prin 
acest poem că marinarii nu 
sînt „niște bondari care 
zboară din floare în floa-

re“. Dacă numai atît ați 
urmărit, să știți că ați reu
șit. Ați reușit de minune. 
Vă felicit.

ta

ras -

Ch.

dirijor Arturo 
a primit o 

„Con-

— Eu nu știu sa cmt 
— a răspuns Chaplin — 
dar l-am imitat pe 
Carusso.

„Ce priveliște 
i se vede de

Bernard Shaw, după 
ce a vizitat expoziția 
unui pictor modernist, a 
fost întrebat de acesta :

— Cui să las eu 
blourile mele ?

— Orbilor — i-a 
puns Shaw.

De ziua lui,
Chaplin a fost rugat de 
invitații săi să imite di
ferite personaje. La sfîr- 
șit, el a interpretat o 
arie dintr-o operă. Toa
tă lumea a rămas îneîn- 
tată de măiestria execu
ției.

— De unde știți să cîn- 
tați atît de bine ? — l-a 
întrebat unul dintre oas
peți.

Dramaturgul englez 
Donald Howart a încer
cat să înlocuiască lipsa 
de talent prin originali
tate. El a scris titlul unei 
piese noi într-un singur 
cuvînt: „Odumnezeule- 
amuitatsăstinggazul“.

Critica apărută, a doua 
zi, în ziarul londonez 
„Daily Express", a fost 
compusă tot dintr-un 
singur cuvînt: „Odum- 
nezeuleceporcărie“.

Cunoscutul actor Sa- 
cha Guitry a spus, o-

dată : „Acela e un mare 
actor care, trecînd 
timpul spectacolului, 
la un capăt al scenei 
celălalt și aruneînd 
privire în culisele mur
dare și pline de praf, 
poate exclama, cu entu
ziasm : ,
minunată 
aici!“

Vestitul 
Toscanini 
scrisoare anonimă 
sider necesar să vă sem
nalez că unii dintre or- 
chestranții dv. nu cîntă 
decît în scurte intervale 
de timp, atunci cind nu 
vă uitați la ei“.

— De fapt, te-am angajat pentru pereți și 
plafon. Eu mă vopsesc la „Igiena“

Desene de V. TIMOC

OLANDEZUL ZBURĂ TOR
s-au adăugat cele ale lui 

First Național City Bank", 
Jorden and Sons — London“, 

„Chase Manhattan Bank".
Hazardul a vrut ca Boas să 

fie arestat chiar la Haga, în 
Olanda, in orașul și țara natală.

Hazard ? — se întrebau cei 
de la Interpol atunci, după ziua 
lui 29 februarie 1964, cînd Samy 
Boas a fost arestat aproape în- 
tîmplător. Nu cumva, gindeau 
ei — comisarii cu simț fin de 
copoi de Ia Interpol — Boas s-a 
lăsat arestat în propria țară, 
contind pe clemență și, mai 
ales, sperind că poliția olande
ză nu-i cunoaște palmaresul 
internațional ? Comisarii Inter
polului, care urmăriseră cu 
atenție drumul sinuos al depla-

sărilor spectaculoase ale „Olan
dezului zburător", înregistrin- 
du-i fiecare nouă ispravă pe 
uriașa hartă a mapamondului 
prin stegulețe negre purtînd în 
loc de numele delicventului si
lueta fragilă a vasului fanto
matic al „Olandezului zburător" 
(cine a spus că polițiștii n-au 
umor ?) au observat că drumul 
lui Boas s-a întrerupt la Haga. 
După citeva zile. Interpolul a 
întrebat Biroul Central Națio
nal Olandez dacă știe ceva în 
legătură cu numitul Samy 
Boas.

Răspunsul e stupefiant: Samy 
Boas e arestat!

Interpolul adresează circula
ție roșie de extrădare — la ce
rerea majorității Birourilor

Centrale Naționale, pentru ca 
Boas să fie judecat și condam
nat pe rind, în fiecare din 
aceste țări.

Folosind dreptul său, stabilit 
prin statutul Interpolului de a 
hotărî dacă un delicvent prins 
pe teritoriul național este sau 
nu extrădat, Biroul Central 
Național Olandez a decis să-I 
păstreze pe Boas pe teritoriul 
național,

Samy Boas, „Olandezul zbu
rător" și-a calculat astfel bine 
„căderea".

Decît suma condamnărilor 
în toate țările în care a operat, 
el a ales o singură condamnare, 
pentru o infracțiune oarecare.

Căci, după ce a operat în lu
mea întreagă și a adunat o ave-

re frumușică pe care nimeni nu 
a aflat unde a plasat-o, Samy 
Boas știa prea bine că arestarea 
sa devenise o chestiune de zile. 
Era prea cunoscut în lumea în
treagă și, cum declara cu ci
nism și mindrie în fața tribuna
lului, nu-i mai rămăsese în lu
mea întreagă nici o bancă dem
nă de luat în seamă în care 
funcționarii să nu-1 recunoască 
in cazul in care ar fi vrut să 
opereze.

„Olandezul zburător" — cu 
concursul inconștient al bănci
lor și al poliției olandeze — a o- 
perat nestingherit, indeplinin- 
du-și planul punct cu punct, in
clusiv arestarea Ia Haga. El s-a 
pus la adăpost de măsurile re
presive care ar fi urmat în lanț 
dacă era arestat pe teritoriu 
străin, situație in care un Birou 
Central Național il putea ceda 
pe Samy Boas după ispășirea 
pedepsei unui alt birou național, 
care urma, la rindul lui, să-l tri-

mită altui birou național și așa 
mai departe, poate tot restul vie
ții abilului escroc. Pedeapsa pri
mită la Haga, după legile in 
vigoare în Olanda i-a fost acor
dată ținind seama numai de in
fracțiunile săvîrșite pe terito
riul național, de fapt niște găi
nării lipsite de importanță.

Azi, cu pedeapsa ispășită, 
Samy Boas se bucură din plin 
de fondurile agonisite în anii 
„de glorie“. El se ferește ca dra
cul de tămiie să treacă frontie
rele Olandei căci în fiecare stat 
european el rămine in continu
are un delicvent dovedit dar 
încă nepedepsit. In ceea ce pri
vește dosarul său Ia Interpol, 
acesta mai conține suficiente 
file albe, pe care funcționarii 
de aici speră ca într-o bună zi 
să le completeze spre marea lor 
satisfacție și a majorității Bi
rourilor Centrale Naționale.

ATANASIE TOMA
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Exce
lenței Sale, domnului HOUARI BOUMEOIENE, președintele 
Consiliului Revoluției al Republicii Algeriene Democratice 
și Populare, o telegramă în care se spune : în numele po
porului român, al Consiliului de Stat, al guvernului român 
și al meu personal, am plăcerea de a adresa, cu prilejul zilei 
independenței Republicii Algeriene Democratice și Populare, 
calde felicitări împreună cu cele mai bune urări de fericire 
personală Excelenței Voastre, de bunăstare și progres po
porului algerian prieten.,

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie româno- 
algeriene se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor 
noastre și al păcii în lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a adresat Ex
celenței Sale domnului dr. RAFAEL CALDERA RODRI
GUEZ, președintele Republicii Venezuela, o telegramă cu 
următorul conținut l în numele poporului român și al meu 
personal am plăcerea să adresez Excelenței Voastre, cu 
ocazia aniversării proclamării independenței Republicii Ve
nezuela, felicitări cordiale și cele mai bune urări de fericire 
personală și de progres poporului venezuelean, pentru dez
voltarea continuă, în interesul reciproc, a relațiilor de co
laborare dintre țările noastre.

Primire la Consiliul de Stat
Vicepreședintele Consiliului do 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Emil Bodnaraș, a pri
mit vineri, 4 iulie, în vizită pro
tocolară do prezentare pe amba
sadorul extraordinar și plenipo

Plenara Consiliului
Central al U.G.S.R.

Vineri s-au încheiat lucrările 
Plenarei lărgite a Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
. indicatelor din România.

în cea de-a doua zi a lucră
rilor, plenara a dezbătut „Ra
portul cu privire la preocuparea 
organelor și organizațiilor sindi
cale pentru îmbunătățirea stării 
de sănătate a salariaților, a asis
tenței medicale și respectarea 
măsurilor de prevenire a îmbol
năvirilor profesionale și acciden
telor de muncă", prezentat de to
varășul Gheorghe Petrescu, se
cretar al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor.

Plenara a adoptat o hotărîre 
privind sarcinile sindicatelor în 
domeniul îmbunătățirii asistenței

Lucrările Comisiei
Comisia juridică a Marii Adu

nări Naționale a examinat și dis
cutat, la 4 iulie, din însărcinarea 
Consiliului de Stat, unele pro
iecte de, decrete.

Comisia, prezidată de tovară
șul prof. univ. Traian Ionașcu, a 
analizat și dezbătut Proiectul de 
decret pentru modificarea De
cretului nr. 60/1951 privitor la 
organizarea Casei de asigurări a 
avooaților, expu de tovarășul 
Adrian Dimitriu, ministrul justi
ției.

De asemenea, comisia juridică

(Urmare din pag. I) 

tuturor sarcinilor de producție. 
Cred că nu trebuie să mai ex
plic, de pildă, că munca politi
că are un rol hotărîțor în aceas
tă privință, că nu poate fi izo
lată, ruptă de contextul general 
educativ.

Rep. — Prin urmare, atenția 
principală a fost îndreptată 
spre...

E. T. — ...obiectivele prevă
zute în programele de activitate 
pentru mobilizarea tinerilor la 
realizarea sarcinilor profesionale, 
modul de desfășurare a adună
rilor generale și măsurile stabi
lite, acțiunile întreprinse pentru 
întărirea disciplinei, ridicarea cu
noștințelor profesionale, colabo
rarea cu organizațiile sindicale și 
cu conducerile administrative.

Rep. — Există suficiente mo
tive de satisfacție P Vă rugăm să 
concretizați.

E. T. — Concluziile noastre 
apreciază că majoritatea organi
zațiilor întreprind acțiuni speci
fice în acest sens. La I.R.A., E- 
lectro-Mureș și Metalotehnica 
din Tg. Mureș sarcinile de pro
ducție sînt dezbătute pînă la ni
velul grupelor U.T.C. cu parti- 
parea maiștrilor ; există preocu
pări pentru găsirea unor forme 
și metode noi privind întărirea 
disciplinei la locul de muncă. 
Reținem, pentru generalizare, 
metoda de combatere a întîrzie- 
rilor — „Cu microfonul la poar
tă“, inițiată la I.R.A. : un mem
bru al comitetului U.T.C. înre
gistrează răspunsurile întîrziăți- 
lor, care sînt transmise în pau
za de masă la stația de radio
amplificare a întreprinderii. La 
cooperativa Unitatea, nu a fost 
înregistrată anul acesta nici o 
absență nemotivată din partea 
tinerilor. Și în întreprinderile 
sighișorene, mai ales la Com
plexul de faianță și sticlă. Fa
brica de confecții „Tîmava“, 
„Nicovala“, organizațiile U.T.C. 
se preocupă permanent de pro
blemele calității produselor, or
ganizează mese rotunde pe tem? 
îndeplinirii sarcinilor de plan, a- 
nalizează activitatea comisiilor 
social-profesionale, desfășoară 
obișnuitele concursuri și olim
piade pe meserii. Este consem- 
nabil rezultatul atragerii tineri
lor la cursurile de calificare și de 
ridicare a calificării. La Nicovala, 
din 168 tineri cuprinși în cele 

tențiar al Republicii Populare 
Chineze la București, Cian Hai- 
fun.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

medico-sanitare și respectării mă
surilor de prevenire a îmbolnăvi
rilor profesionale și a accidente
lor de muncă

A fost adoptată, de asemenea, 
o hotărîre prin care este aproba
tă activitatea desfășurată pe plan 
internațional în semestrul I al a- 
nulul 1969 de Comitetul Execu
tiv și Secretariatul Consiliului 
Central al Uniunii Generale al 
Sindicatelor.

în încheierea lucrărilor Plena
rei, a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

Juridice a M.A.N.
a examinat și discutat Proiectul 
de decret pentru ratificarea Con
venției asupra imprescriptibilității 
crimelor de război și a crimelor 
contra umanității, adoptată de 
Adunarea Generală a Organizați
ei Națiunilor Unite la 26 noiem
brie 1968. Proiectul de decret a 
fost prezentat de tovarășul 
Mircea Malița, adjunct al mint«, 
trului afacerilor externe.

După dezbateri Comisia juri
dică a avizat favorabil, în unani
mitate, proiectele de decrete.

(Agerpres)

șapte forme de învățămînt 110 
au obținut ridicarea categoriei, 
iar la Fabrica de confecții Tîr- 
nava toți cei 68 de tineri an
trenați. La întreprinderea 6 Mar
tie. 49 din 50 de cursanți au 
reușit la examenul de calificare, 
în primele luni ale anului cu
rent a crescut numărul tinerilor 
fruntași și evidențiați la C.I.L., 
Republica și I.R.U.M. din Re
ghin, dintre care mulți au frec
ventat cursurile de calificare și 
de ridicare a calificării. Schim
burile de experiență cu alte în
treprinderi din județ cu profil 
asemănător, expunerile pe teme 
profesionale, mai puține dar e- 
xistă totuși — popularizarea căr
ții tehnice prin concuisuri, con
sfătuirile cu tinerii fruntași în 
producție au fost alte metoda 
utilizate de către organizațiile

Atenție deosebită stimulării inițiativei

U.T.C. de la Combinatul chimic. 
Fabrica de geamuri, unitatea 
Prestarea și Tehnolemn din Tîr
năveni.

Rep. — Formele de acțiune 
eficiente inițial devin mai puțin 
stimulatoare prin uzanță înde
lungată. Atitudinea critică pe 
care bănuim că au avut-o co
lectivele de îndrumare și control 
a constatat și alte aspecte...

E. T. — Tot concret I Cele 
mai multe sesizări în acest sens 
le-am avut de pe șantierele de 
construcții. Un caz ca altele : 
la Șantierul de construcții al Fa
bricii de geamuri din Tîmăveni 
(cu organizație U.T.C. separată 
de cea a întreprinderii -— s.n.) 
organizația U.T.C. nu și-a clarifi
cat evidența membrilor. De aici 
survin celelalte deficiențe: nu 
s-a insistat asupra creării și des
chiderii cursurilor de calificare, 
membrii comitetului nu se preo
cupă de cunoașterea sarcinilor ce 
le revin pe domenii de activita
te, nu se organizează nimic nici 
măcar cu tinerii stabili cazați in 
barăcile șantierului. La grupuri
le I și II ale Trustului de con
strucții Tg. Mureș, de la alegeri

• VINERI SEARA a sosit în 
Capitală președintele Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An- 
golei (M.P.L.A.), dr. Agostinho 
Neto, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara 
noastră. Oaspetele este însoțit de 
Aii Kadri, reprezentantul M.P.L.A. 
la Cairo.

La aeroportul Bănoasa, pre
ședintele M.P.LA. a fost întîm- 
pinat de tovarășii Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretai 
al C.C. al P.CJL, Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

• CU OCAZIA ZILEI INDE
PENDENȚEI REPUBLICII AL
GERIENE DEMOCRATICE $1 
POPULARE, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a 
adresat ministrului algerian al 
afacerilor externe, Abdelaziz 
Bouteflika, o telegramă de feli
citare.

• CU OCAZIA ZILEI NA
ȚIONALE A REPUBLICII VE
NEZUELA, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a 
transmis o telegramă de felicita
re ministrului relațiilor externe al 
Republicii Venezuela, Aristides 
Calvani.

• ÎNSĂRCINATUL CU AFA
CERI AD-INTERIM al Statelor 
Unite ale Americii la București, 
Harry G. Barnes, a oferit, vineri 
la amiază, o recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale a S.U.A. — 
Ziua independenței.

Au participat Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare, George Maco- 
vescu, prim-adjunet al ministru
lui afacerilor externe, membri ai 
conducerii unor ministere și in
stituții centrale, academicieni și 
alțl oameni de știință și cultură, 
reprezentanți ai cultelor, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai raisiuniloi 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a S.U.A. — Ziua independenței, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al acestei țări la București, Harry 
G. Barnes a rostit vineri seara o 
cuvîntare la posturile noastre de 
televiziune.

® VINERI DIMINEAȚA a 
părăsit Capitala președintele Co
mitetului bulgar de prietenie și 
relații culturale cu străinătatea, 
Gheorghi Dimitrov Goskin, care, 
împreună cu soția, a făcut o vi
zită în țara noastră la invitația 
Institutului Român pentru Reia 
țiile Culturale cu Străinătatea.

în timpul șederii în România, 
oaspetele a avut întrevederi la 
I.R.R.C.S.. Ministerul Afacerilor 
Externe, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, Academia 
Republicii Socialiste România, 
Uniunea Scriitorilor și a vizitat 
diferite obiective culturale și e- 
conomice din București și pro
vincie.

• VINERI LA AMIAZA, a so
sit în Capitală, la invitația Pre 
zidiului Academiei Republicii 
Socialiste România o delegație a 
Universității din Teheran, condu- 
să de prof. dr. F. M. Reza, rec
torul acesteia.

nu s-au ținut ședințele de comi
tet, și, în consecință, programe
le de activități au rămas o for
malitate.

Este insuficient răspîndită car
tea tehnică în rîndurile tinerilor, 
nu sînt atrași de utilitatea apli
cării cunoștințelor astfel dobîn- 
dite în producție. Un mijloc pen
tru popularizarea cărții tehnice 
îl vedem în timpul pregătirii ti
nerilor pentru olimpiadele tehni
ce și concursurile pe meserii, cu 
condiția ca acestea să fie orien
tate spre aspectele noi ale teh
nologiei respective. Vizăm o se
rie de organizații U.T.C. din Re
ghin, Tîmăveni, Sighișoara, unde 
s-a trimis bibliografia pentru 
concursul „Cartea tehnică și 
producția", dar concursul a ră
mas în faza de inițiere după mai 
mult de trei luni. Mă refer, de 

asemenea, la necesitatea partici
pării în masă a tinerilor, deoa
rece la Complexul de faianță și 
sticlă din Sighișoara numai 25 
din 500, la Nicovala 16 din 240 
de tineri citesc cartea tehnică. 
La un concurs organizat la Fa
brica de copfecții Tîmava au luat 
parte numai 12 tineri din totalul 
de 661, iar la olimpiada lăcătu
șului de la Nicovala numai 20 
dintre cei 100 de lăcăttiși. Ne a- 
pare astfel limpede necesitatea 
coordonării lecturii cărții tehni
ce cu competițiile profesionale 
ce cuprind masa tinerilor.

Am cerut organizațiilor să țină 
evidența tinerilor încadrați în 
întrecerea socialistă, a stadiului 
respectării angajamentelor, a ti
nerilor evidențiați și sub normă, 
a celor care fac rebuturi, a tine
rilor inovatori și cititori ai lite
raturii tehnice, a absențelor și în- 
tîrzierilor etc. Nu vedem eviden
țele de acest fel ca o simplă ac
tivitatea birocratică ; ele sînt in
dispensabile organizațiilor pentru 
a putea urmări și interveni cu 
operativitate și competență la 
înlăturarea deficiențelor ce 
apar în participarea tinerilor

prezentăm
echipa F. C
Sao Paulo

Fără îndoială că “vedeta" afi
șului estival al fotbalului este 
personificată de F.C. Sao Paulo, 
celebră ambasadoare a Braziliei, 
care va face un turneu în august, 
pentru trei jocuri, în țara noas
tră. Credem că nu-i lipsit de in
teres pentru iubitorii jocului cu 
balonul rotund să afle, mai de
vreme, cîteva amănunte despre 
oaspeții noștri, cu atît mai mult 
cu cît F.C. Sao Paulo se află la 
prima sa vizită în România.

Component al “eșalonului do 
aur" al fotbalului brazilian, al
cătuit din cele mai de seamă clu
buri din Rio de Janeiro și Sao 
Paulo, clubul purtind numele 
acestei a doua citadele a fotba
lului „cariocas", ființează din 
1930. In palmaresul său figurea
ză nu mai puțin de opt titluri 
de campioană a Braziliei. Prin
tre jucătorii de mare celebritate 

care au îmbrăcat tricourile lui 
F. C. Sao Paulo trebuie să-l amin
tim ro Leonidas, acel "vrăjitor 
ai balonului", considerat de mulți 
superior, ca tehnică, lui Pele. 

Acum, „vrăjitorul“ a devenit un 
apreciat comentator de radio.

Actuala garnitură a viitorilor 
noștri oaspeți nu-i nici ea priva
tă de nume celebre, de persona
lități în veritabilul sens al cu- 
vîntului. Să începem chiar cu 
directorul tehnic, Vi cente Feola. 
El nici nu mai are nevoie de 
prezentare; chiar dacă a trebuit 
să străbată calvarul acelei în- 
frîngeri din Anglia, de numele 
lui Feola rămîne legată prima 
mare biruință a fotbalului 
brazilian, cucerirea primului 
titlu mondial, reușită în Su
edia, în 1958. Capacitatea 
și, mai ales, experiența sa, 
au determinat consiliul clubu
lui să-l numească în funcția da 
director tehnic. Antrenorul echi
pei este profesorul Dedă Lime- 
ira. Pe lista predecesorilor aces
tor figuri competente găsim și 
alte personalități din lumea teh
nicienilor- Cu Bela Gutman, Sao 
Paulo a cîștigat titlul în 1957 iar 
cu Aimorâ Moreira, care avea 
să-i urmeze lui Feola la direcția 

echipei naționale braziliene, for
mația a înregistrat frumoase »uo- 
cese în perioada 1955 /1957.

la procesul de producție. Ca 
rezultat al ținerii unor ase
menea evidențe comitetul U.T.C. 
de la I.R.A. Tg. Mureș a fost în 
măsură să invite și să desfășoare 
discuții cu părinții tinerilor care 
au abateri frecvente la locul de 
muncă.

Rep. — Se impune, deci, cu
noașterea profundă de către or
ganizații a propriilor lor proble
me. In această cunoaștere vedeți 
izvorul inițiativelor sau se prefe
ră încă impulsurile organelor su
perioare P

E. T. — Incontestabil că insis
tențele noastre, noile atribute o- 
ferite muncii de organizație, an
grenarea unui număr sporit de 
tineri în fazele activității noastro 
de la inițiere și pînă la realiza
re au dus la îmbunătățirea și 
perfecționarea stilului de muncă 

al organizațiilor U.T.C. S-au re
dus simțitor' cazurile cînd orga
nele superioâre trebuie să 
impulsioneze prin inițiative de 
la acest nivel activitatea proprie 
a organizațiilor U.T.C.'* inactive, 
deoarece scade și numărul aces
tora din urmă. S-a constatat însă 
un subterfugiu. De exemplu, la 
Fabrica de pielărie și mănuși din 
Tg. Mureș programele de activi
tăți sînt întocmite de unul din
tre membrii comitetului, ceilalți 
sînt executanți, iar la Fabrica 
„Metalotehnica", din același 
municipiu, acțiuni interesante 
propuse de tineri și prevăzute în 
programele de activități, ca „o- 
Iimpiada frezorului", au rămas 
nefinalizate, desigur din viila co
mitetului U.T.C. Apreciată în 
ansamblu, activitatea organizației 
U.T.C. de la Fabrica de geamuri 
din Tîmăveni apare pozitivă, dai 
cu ocazia controlului efectuat s-a 
constatat că ea se datorează efor
tului unilateral și interesului pe 
care îl depune secretarul cu u- 
nul-doi membri ai comitetului 
U.T.C. Concluzia noastră este că 
în organizații se aplică insufi
cient principiul muncii colective.

Vineri pe velodromul Di- 
namo a început competiția 
internațională de ciclism 
pentru „Cupa orașului Bucu
rești“. Proba de 1 000 m cu 
stârt de pe loc s-a încheiat 
cu următoarele rezultate : 1. 
Loeveseijn (Olanda) 1’09" 
8/10 ; 2. Roeder (R. D. Ger
mană) 1T1” ; 3. Christiansen 
(Danemarca) 1’11" 5/10. S-au 
mai disputat probe prelimi
nare la urmărire și viteză. 
Concursurile continuă astăzi.

• LA ȘTRANDUL TINE
RETULUI s-a disputat ieri 
meciul internațional de polo 
pe apă dintre echipele de 
juniori ala României și Un-

„Tricolorii", cum sînt numiți 
jucătorii lui Sao Paulo (pe tri
courile lor sînt trei dungi, în 
culorile verde, galben și roșu), 
au primit, recent, în rîndurile 
lor pe unul dintre cei mai renu- 
miți internaționali brazilieni ai 
momentului, Gerson - conducă
torul de joc al reprezentativei - 
care va face deplasarea cu for
mația în turneul european; el a 
reprezontat cel mal senzațional 
transfer al sezonului. Să conti
nuăm cu alt titular al reprezen
tativei braziliene, Roberto Dias, 
fundaș centrai. Mio de statură, 
dar cu o detentă excepțională și 
cu un rimț al plasamentului rar 
întîlnlt, Dias este socotit unul 
dintre cei mai buni apărători din 
istoria fotbalului brazilian. Ră- 

mînînd la compartimentul defen
siv, să-l amintim pe Claudio, un 
portar foarte tînăr pe care mulți 
îl văd ca titular al naționalei la 
C.M. din 1970.

Să trecem la linia de atac. Aici 
Baba, vîrf de atac, un veritabil 
sprinter, este secondat de Teia. 
omul de gol al echipei. Notați 
un interesant amănunt: mama 
lui Teia este de origine română 
și fiul ei știe multe cuvinte din 
limba noastră, cunoștințe pe care 
are ocazia să și le îmbogățească 
cu prilejul vizitei în România. 

Internaționalul cel mai reputat 
al înaintării — Parana — are cali
tatea, destul de rară, că poate 
juca la fel de bine și pe extrema 
dreaptă și pe extrema stingă. In 
sfîrșit, spre a epuiza grupul ju
cătorilor reprezentativei, să-l 
amintim pe Z6 Roberto, jucător 
de culoare, venit de la Botafogo, 
care, împreună cu Teia, alcătuie
ște cuplul eficacității lui Sao 
Paulo.

Programul turneului lui F.C. 
Sao Paulo, care are ca primă 
oprire Spania, cuprinde meciuri 
tn Iugoslavia, Polonia, România 
și Turcia. în finalul călătoriei lor, 
jucătorii brazilieni vor fi prezenți, 
la sfîrșitul lunii august, la un 
turneu în Spania, alături de 
Real Madrid, Torino și Las 
Palma«.

EF. IONESCU

Rep. i — Care este remediul ?
E. T.: — Intrarea în atribuții 

a comisiilor pe domenii de ac
tivitate. Experiența de pînă acum 
demonstrează că acolo unde co
misiile funcționează cu adevă
rat ele sînt nuclee ale inițiati
velor și organizatoare efective, 
directe, ale activităților, pîrghii 
deosebit de eficiente în cunoaș
terea opțiunilor tinerilor, în apre
cierea a ceea ce trebuie și cum 
trebuie întreprins. Comisiile au 
menirea să antreneze în munca 
organizației activul nesalariat și, 
prin el, masa largă a tinerilor. 
Menționez în acest sens ini
țiative lăudabile ale unor co
misii de la Combinatul chi
mic și Fabrica de geamuri 
din Tîrnăveni, întreprinderea 
„Republica" din Reghin, Com
plexul de faianță și sticlă din Si

ghișoara. De reținut, însă, că în 
cadrul aceleiași organizații este 
inegală activitatea comisiilor per
manente. In ce ne privește, vom 
acorda o atenție specială comi
siilor cu probleme profesionale 
și sociale, determinîndu-le să 
acționeze independent în propria 
lor arie de activitate. Vom înce
pe cu cele din organizațiile șan
tierelor de construcții și peste 
tot unde au fost constituite for
mal,’continuăm în celelalte or
ganizații, unde comisiile sînt 
create, dar nu desfășoară o mun
că colectivă, iar membrii lor nu 
au sarcini concrete, nu sînt an
trenați în conceperea, organiza
rea și îndeplinirea sarcinilor pre
văzute în programele de activi
tăți, lăsîndu-le numai pe seama 
responsabilului comisiei.

Rep. : — Ce pîrghii conside
rați că trebuie să mai dețină sau 
la care să aibă acces organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi pentru 
a mobiliza cu mai multă eficien
ță forțele tinerilor în producție P

E. T.: •— Este destul de greu 
să răspunzi la o asemenea între
bare, întrucît condițiile sînt di
ferite de la o întreprindere la 

gariel. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 7—2 
(1—0, 3—0, 0—1, 3—1). As
tăzi de Ia ora 19,00 are loc 

meciul revanșă.
• VINERI, LA PLODEȘTI, 

Intr-un meci internațional 

MERIDIAN
feminin de baschet, echipa 
României a învins cu scorul 
de 53—51 (25—25) echipa Cu
bei.

• FINALA PROBEI de 
simplu bărbați din cadrul 
turneului internațional de

Mii de elevi, studențl, tineri 
salariați au pornit și pornesc 

i zilnic pe cărările munților, s-au 
îmbarcat pe vasele care îi poar
tă pe diferite itinerarii în fru
moasa Deltă a Dunării, au po
posit în taberele de la Costi- 
nești, Padiș, Predeal si Izvorul 
Mureșului sau străbat itinerarli- 
le unor excursii tematice ca : 
„Bucureștiul și Valea Praho
vei“, „Țara Moților — Munții 
Apuseni“, „Mănăstiri și case 
memoriale în Nordul Moldovei“, 
„Așezări daco-romane în Tran
silvania și nordul Olteniei“, 
Sezonul turistic e în plină 
desfășurare. Evenimentele deo
sebite care au loo în acest an în 
viața poporului nostru, al X-lea 
Congres al partidului și a 25-a 
aniversare a eliberării patriei, 
sînt marcate în programul Bi
roului de Turism pentru Tineret 
șl în cele ale comisiilor de tu

în activitatea turistică

A pomi la drum, 
nu e totul

rism județene, municipal«, oră
șenești sau ale centrelor univer
sitare prin înscrierea a nume
roase și interesante acțiuni tu
ristice.

Excursiile inițiate se bucu
ră de tot mai multă popu
laritate și apreciere în rîndul 
tinerilor, inițiativele noastre 
sînt determinate lntr-o tot mal 
mare măsură de cerințele, de 
solicitările lor. Impresiile cu
lese de la tinerii care participă 
la acțiunile noastre conțin în 
majoritatea cazurilor aprecieri 
favorabile, adesea entuziaste,

Sînt însă, din păcate, și ca
zuri în care acțiunile inițiate 
n-au reușit să dobîndească ase
menea aprecieri. Și chiar dacă 
ele sînt situații izolate, consider 
necesar să Ie amintesc. Activi
tatea turistică intră lntr-o peri
oadă de vîrf și e necesar să 
veghem ea asemenea aspecte să 
nu se mai repete, să fie întru- 
totul evitate cauzele.

Orice întirziere e păgubitoare
(Urmare din pag. I)

liști din cadrul unităților de 
mecanizarea agriculturii, dînd 
garanția că fiecare dintre aces
te mașini vor lucra încă din 
primele minute la capacitatea 
maximă. Totodată, pentru tere
nurile unde grîul a căzut sau 
cultura se află amplasată pe 
pante, au fost alcătuite echipe 
de cosași ce cuprind peste 1400 
membri cooperatori. Toate a- 
cestea dau garanția că în cel 
mult 15 zile bune de lucru în
treaga recoltă va fi strînsă fără 
pierderi. Pentru eliminarea 
pierderilor de boabe la recol
tare, combinelor C-3 11 s-au adus 

alta. Problemele ce se ridică sînt 
diferite, iar capacitățile polltico- 
organizatorice ale organizațiilor 
U.T.C. nu sînt egale. Cred că 
ar trebui să menționăm necesi
tatea prezenței active a repre
zentanților organizațiilor U.T.C. 
în comitetele de direcție. Se 
simte nevoia mai ales acolo 
unde ponderea tinerilor este ri
dicată, cum sînt, în județul nos
tru, întreprinderile I.P.R.O.F.I.L. 
„23 August", Combinatul de în
grășăminte azotoase, I.I.S. „Elec- 
tromureș" — din Tg. Mureș; 
Complexul de industrializare a 
lemnului, I.R.U.M., „Republica" 
— din Reghin ; Fabrica de con
fecții și Complexul de faianță și 
sticlă — din Sighișoara ; Combi
natul chimic și Fabrica de gea
muri din Tîmăveni ș.a. Deși se
cretarii U.T.C. sînt invitați, ei 
nu expun totdeauna suficient de 
documentat în fața acestui or
gan problemele specifice tineri
lor, în rezolvarea cărora este ne
voie de sprijinul acestui organ. 
De altfel, aceasta este și o vină 
a noastră: nu le-am conturat 
conținutul activității lor în even
tualitatea participării la dezbate
rile din comitetele de direcție, 
modalitățile prin care să inter
vină suficient și operativ. Ne pro
punem să evaluăm experiența a- 
cumulată, cîtă există, și să reali
zăm un larg schimb de opinii 
pe această temă între secretarii 
U.T.C. din întreprinderi.

Consider, de asemenea, nece
sară pentru ridicarea prestigiului 
organizațiilor noastre încadrarea 
organică a tuturor acțiunilor și 
activităților pe care le întreprin
dem în contextul general al pre
ocupărilor sindicatelor și condu
cerilor administrative vizînd bu
nul mers al producției, o mai 
bună coordonare a resurselor co
lective în această direcție.

★
Aspectele problemei nu sînt 

epuizate. Ampla cercetare pe 
care au efectuat-o colectivele 
U.T.C. de îndrumar» și control 
în întreprinderile județului Mu
reș supune diagrama obținută 
unui studiu aprofundat. Profun
zimea concluziilor este cu atît 
mai reală cu cît dimensiunea 
spațiului de cercetare este mai 
mare. Un larg schimb de idei 
îl considerăm binevenit 

tenis de la Wlmbledon se 
va disputa Intre cunmsersțil 
jucători australieni Rod La- 
ver și John Newcombe.

• STADIONUL GIU1SȘT1 
din Capitală, va as
tăzi meciul (ntemaționel da 
box dintre selecționatele de 
juniori ale orașelor Bucu
rești șl Berlin. Intîlnirea va 
începe la ora 18,30.

• LA SAVONA s-a dispu
tat intîlnlrea intsmaționâlă 
de lupte ffreco-rotazMj din
tre selecționatele ds îlnoret 
ale Italiei și României. Lup
tătorii români au obținut Vic
toria cu scorul de 16—4.

Eate cunoscut, d<s pildă, faptul 
că turistului atunci cînd pleacă 
în excursie pentru a-^i petrece 
cîteva zile de concediu sau va
canță, trebuie să-i asiguri un 
program cit mai precis, fără 
pierderi de timp sau inexacti
tăți, care orieînd le poți motiva, 
dar pentru care turistul nu te 
scuză. Aceste lucruri elementa
re, asupra cărora am insistat a- 
desea se întîmplă să mai fie ui
tate sau neglijate. Comisia ju
dețeană Bacău a trimis, de 
exemplu, un grup de elevi la 
Constanța cu o ii înainte de 
data comunicată aici, ceea ce a 
creat greutăți — în rezolvarea 
cazării și mesei acestora.

Multo comitete județene își 
mai trimit încă grupuri neanun
țate în excursii, lucru care, în 
contextul suprasolicitării baze
lor turistice, naște dificultăți In 
asigurarea unor condiții cores-

Sunzătoare, nemulțumiri Justi- 
cate din partea tinerilor.
Un alt aspect desconsiderat de 

Către unele comisii de turism 
este conținutul acțiunilor orga
nizate, specificul pregnant edu
cativ pe care trebuie să-1 aibă 
activitatea turistică a U.T.C. 
Este aspectul asupra căruia ar 
trebui să ac insiste mai mult, 
să-i acorde mal multă atenție 
tn general toate comisiile.

înlăturarea minusurilor sem
nalate, îmbogățirea conținutu
lui și atractlvității acțiunilor 
turistice nu-șl pot găsi rezolva
rea decît printr-o sporită răs
pundere a celor ce se ocupă cu 
conceperea și organizarea lor, 
printr-o preocupare mai mare 
a organelor județene, munici
pale șl orășenești ale U.T.C.

D. LÄZÄKESCU 
vicepreședinte al Biroului de 

Turism pentru Tineret

lmbunătățiri substanțiale, în 
sensul eliminării defecțiunilor 
semnalate în anii precedenți.

Acestor însemnări le-am a- 
dăuga pe cele primite din par
tea tovarășei inginer Maria Se- 
beșan, de la U.J.C.A.P.

— Socotim că în acest an am 
reușit să rezolvăm pe deplin șl 
problema spațiului de depozitat, 
ca și a sacilor necesari în tim
pul recoltării C.A.P.-urilor, ale 
căror rezultate din anii prece
denți erau nesatisfăcătoare, 
le-am suplimentat utilajele. Așa, 
de pildă, am procedat cu cele 
din Coșari, Temerești și Mar
ginea unde, pentru evitarea al
terării griului în depozite s-au 
introdus transportoare melo de 
tip M.T.O.Z. care înloculeso 
brațele de muncă folosite la 
lopătat deficitare aici.

Fiind vorba de unele măsuri 
a căror eficiență nu a fost ve
rificată încă de practică, nu ne 
putem exprima opinia asupra 
valorii lor. Din experiența ani
lor precedenți ca și din opinii 
„scăpate“ printre rînduri, vom 
semnala insă cîteva carențe ale 
măsurilor stabilite. Cele aproape 
7 000 de hectare de grîu stabi
lite reprezintă numai o parte 
din suprafața ce nu va putea 
primi combinele de recoltat. De 
ce, atunci, nu s-au stabilit în 
amănunt măsurile ce se impu
neau pentru strînsul fără pier
deri a recoltei de pe toată su
prafața nemecanizabilă tn con
dițiile acestui an ? Ni s-a vorbit 
de un raid al specialiștilor, me
nit să depisteze zonele unde nu 
pot fi folosite combinele. Dacă 
această acțiune se va desfășura 
cu încetinitorul, cele 15 zile es
timate terminării recoltatului 
vor fi mai multe pînă la urmă. 
Tovarășa inginer Doina Ghe- 
rescu, de la serviciul I.M.A. a 
direcției agricole, își exprima 
îndoiala privind relația dintre 
potențialul mecanic existent și 
situația cu totul deosebită din 
acest an în lanurile de grîu. Un 
mic calcul va demonstra acest 
lucru. Conform normelor teh
nice, o combină de tipul celor 
ce lucrează în județul Timiș, are 
o sarcină de recoltat, pe schimb, 
de 10 tone, ceea ce înseamnă — 
în condițiile unei producții me
dii de 2 000—2 500 kg la hectar 
— o suprafață de 4 pînă la 5 
hectare pe zi. Aceasta în condiții 
normale. Sarcina de 57 hectare 
planificată pe o mașină în con
dițiile din acest an înseamnă o 
suprasolicitare.

Aceasta fiind situația, se im
pune o maximă operativitate în 
exploatarea și dirijarea utilaju
lui între unitățile agricole,, cu
noașterea în permanență a rea
lității de pe teren în așa fel in
cit nici o mașină să nu stea 
nefolosită.

Asemănător și în județul Vran
cea, cele 35 443 de hectare culti
vate cu cereale își schimbă tot 
mai mult culoarea în galben au
riu, anunțînd o nouă ofensivă : 
secerișul.

Pregătirile pentru ofensiva 
combinelor, sîntem informați de 
către tovarășul Vasile Măluțan, 
directorul Direcției agricole a 
județului Vrancea, sînt termi
nate în aproape toate cele 88 
de cooperative agricole, în în
treprinderile agricole de stat șl 
în cele pentru mecanizarea agri
colă. Cu cîtva timp în urmă — 
ne spune tovarășul Măluțan, Di
recția agricolă județeană în co
laborare cu Uniunea județeană a 
cooperativelor agricole a stabilit

Program competițional
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intarnnțlonnlă, „Motocrosul 
balcanic" aUată la a V-a edi
ție programează duminică, 
Inceptnd de la orele 10, po 
clasicul traseul de la com
plexul sportiv Pantelimon, 
etapa a Il-a. CICLISM : Pe 
ovalul de beton de la Dina
mo, astăzi de Ia orele 16 șl 
duminică de In orele 9, ci
cliști de velodrom din Da
nemarca, R.D.G„ Olanda, 
Ungaria, U.R.SX și Româ
nia lși dispută tradiționalul 
trofeu „Cupa Bucurcștiului". 
BASCHET : Selecționata fe
minină de baschet a Cubei, 
continuîndu-ș! turneul în 
țara noastră, va Intllni astS- 
seară, începînd de la orele 
19, pe terenul de lingă sala 
Floreasca, echipa feminină 
a României. FOTBAL s Du
minică vor începe meciurile 
de baraj pentru divizia B 
la fotbal. După cum se știe 
In Capitală îșl dispută șan
sele clștlgătoarele seriilor 
1—4. Iată programul etapei : 
stadionul Giulești, de la 
orele 10, Metalul Plopenl — 
Metalul Tîrgoviște; stadio
nul Politehnica, de la orela 
10, Știința Bacău — f.M.U. 
Medgidia. CAIAC-CANOE I 
Pe pista de apă de la Sna- 
gov, duminică de la orele 9, 
este programată o atractivă 
Intilnira Internațională In 
care se Întrec cele mai bune 
padele și pagale de Ia clubu
rile Dinamo București, o 
selecționată Dinamo din 
U.R.S.S. și Dosza Budapesta.
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Carpațl Sinaia—I.R.A. Clm. 1

un plan concret de măsuri pri
vind campania de recoltare a 
cerealelor păioase, prin care în
treaga activitate este îndreptată 
spre scurtarea perioadei de re
coltare și înmagazinare la timp 
și fără pierderi a recoltei. Un 
lucru bun este șl acela că între
prinderile pentru mecanizarea 
agriculturii și sectoarele meca
nice din I.A.S. au reușit să re
pare în termenii prevăzuțl șl 
de bună calitate cele peste 500 
de combine pentru cereale, pre
sele de balotat paie, remorcile și 
celelalte utilaje necesare cam
paniei de recoltare a cerealelor 
păioase. Au fost prevăzute, de 
asemenea, măsuri pentru ca 
toate combinele să fie echipate 
cu colectoare de paie șl pleavă. 
Deși nedorlte — și aici se va 
confirma calitatea reparațiilor 
— defecțiunile care pot apărea 
în timpul recoltării vor fi ur
gent remediate de către cele 24 
de ateliere mobile pe remorci 
care vor funcționa în această 
campanie. In aceste condiții noi 
ne-am propus de a termina 
campania de recoltare a cerea
lelor păioase în maximum 10 
zile.

Grija pentru recoltarea la 
timp și fără pierderi a cereale
lor păioase trebuie extinsă șl 
pentru transportul șl depozitarea 
în bune condiții a grînelor în 
magaziile unităților cultivatoare 
cît și în bazele de recepție.

— Cu mult timp înainte, ne spu
nea tov. Vasile Bîrlădeanu, ba
zele întreprinderilor de valori
ficarea cerealelor din județul 
Vrancea au fost puse în per
fectă stare ; toate selectoarele, 
vînturătoarele, șnecurlle și ben
zile transportoare, transportoa
rele cu lanț, aparatele de labora
tor și cîntărit au fost revizuite. 
De asemenea, în această cam
panie va funcționa șl tarar de 
20 tone capacitate orară pentru 
precurățirea produselor, 4 benzi 
și 8 șnecuri transportoare, la 
care, lucrările de montaj sînt 
pe isprăvite (Pentru că s-a lu
crat în trei schimburi, vom re
uși ca încă de la începutul cam
paniei să beneficiem de aportul 
acestor moderne agregate, deși 
termenul lor de punere în func
țiune este după 1 august. De co
mun acord cu conducerile uni
tăților agricole din județ au ’ 
fost întocmite, de asemenea, gra
ficele de predare. La întocmirea 
lor s-a avut în vedere ritmul 
zilnic de recoltare, capacitatea 
mijloacelor de transport de care 
dispune fiecare unitate.

Anul acesta se va organiza 
prelucrarea produselor de la 
I.A.S. în vrac la un număr mal 
mare de guri datorită adaptării 
la combine a buncărelor cît și 
amenajarea releelor de primire 
mecanizată a produselor pe fie
care spațiu de depozitare în 
parte, precum și a utilajelor de 
condiționare.

Un raid prin spațiile de de
pozitare de la Focșani, Gugești, 
Adjud, Pădurenl și Mlhălcenl 
ne-a confirmat că există toate 
condițiile asigurate pentru pri
mirea a 41740 tone de cereale, 
operativ și fără pierderi. De a- 
semenea, în cadrul unităților a- 
gricole pregătirile sînt încheiate. 
Rămîne doar ca specialiștii să 
dea semnalul începerii ofensivei 
pentru strîngerea recoltei de ce
reale păioase din acest an care 
în județul Vrancea se anunță a 
fi bună.



□
Orientul Apropiat Expoziție Demisia lui Pietro Nenni
• Rezoluția Consiliului de Securitate 
al O.N.U. • Conferința organizațiilor 

palestiniene

de mobilă

românească

la Kiev

• CONSILIUL DE SECU
RITATE al O.N.U., întrunit la 
cererea Iordaniei pentru a discu
ta situația din partea arabă a Ie
rusalimului, aflată sub ocupația 
trupelor israeliene, a adoptat o 
rezoluție în care se arară că „rea- 
firmînd principiul stabilit potri
vit căruia anexarea de teritorii 
ca rezultat al unor acțiuni mili
tare este inadmisibilă“ deplînge 
faptul că Israelul n-a ținut cont 
de rezoluțiile Adunării Generale 
și ale Consiliului de Securitate“ 
și „dezaprobă în termenii cei mai 
energici orice măsuri luate pen
tru a modifica statutul orașului 
Ierusalim“.

Rezoluția „cere de urgență încă 
o dată Israelului să abroge 
imediat toate măsurile luate de el 
care pot tinde să modifice statu
tul orașului Ierusalim și să se ab
țină în viitor de la orice dispo
ziții, putînd avea un astfel de 
efect". Se cere, de asemenea, Is
raelului să informeze Consiliul 
de Securitate, fără întîrziere, de 
intențiile sale privind aplicarea 
dispozițiilor prezentei rezoluții și 
roagă pe secretarul general al 
O.N.U. să aducă la cunoștința 
Consiliului de Securitate aplica
rea rezoluției.

în partea finală a rezoluției se 
menționează că „în caz de răs
puns negativ sau în absența unui 
răspuns din partea Israelului, 
Consiliul se va întruni din nou 
fără întîrziere pentru a lua în 
considerare alte dispoziții ce vor 
trebui luate în această problemă".

Rezoluția prezentată de repre
zentanții Pakis lanului. Senegalu
lui și Zambiei a fost adoptată în 
unanimitate.

convorbiri cu ministrul afacerilor 
externe, Maurice Schumann, 
legătură cu actuala situație 
Orientul Apropiat.

în 
din

Și• DELEGAȚIA de partid 
de stat siriană, condusă de Nou- 
reddin el-Atassi, șeful statului, 
prim ministru, secretar general 
al partidului Baas din Siria, a fă
cut la Kremlin o vizită secreta
rului general al C.C. al P.C.U.S., 
Leonid Brejnev, președintelui 
Consiliului de Miniștri, Alexei 
Kosîghin, și președintelui Prezi
diului Sovietului Suprem, Nikolai 
Podgornîi.

După întrevedere, au început 
convorbirile sovieto-siriene.

• LA AMMAN a avut loc o 
conferință a diferitelor organizații 
de rezistență palestiniene prezi
dată de Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru eliberarea Pa
lestinei. Reuniunea, care a durat 
trei zile, a fost consacrată elabo
rării unui program de acțiune 
pentru actuala perioadă, se arată 
într-un comunicat dat publicității 
la încheierea dezbaterilor.

laLa 4 iulie s-a deschis
Kiev cea mai mare expoziție 
de mobilă românească orga
nizată pînă acum de țara 
noastră în străinătate. în noua 
sală de expoziții a filialei lo
cale a Camerei Unionale de 
comerț, care a fost inaugura
tă cu acest prilej, întreprinde
rile românești de comerț ex
terior „Tehnoforestexport“. 
„Artizanat“ și „I. C. Coop“ 
prezintă numeroase garnituri 
de mobilă și piese separate.

La festivitatea inaugurării 
expoziției au participat V. P. 
Zapbrojeț, împuternicitul pen- 

- tru Ucraina al Camerei U- 
nional.e de Comerț a U.R.S.S., 
reprezentanți ai ministerelor 
economice, ai Camerei 
Comerț și alte persoane 
ciale.

A fost prezent Teodor 
rinescu,- ambasadorul Româ
niei la Moscova.

La deschiderea expoziției 
au luat cuvîntul Gheorghe 
Lazăr, adjunct al ministrului 
economiei forestiere al Repu
blicii Socialiste România, și 
P. P. Durdihț, adjunct al mi
nistrului economiei forestiere 
și industriei prelucrării lem
nului a R.S.S. Ucrainene.

ROMA 4 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului So
cialist Italian a respins vineri 
seara un document politic elabo
rat de președintele partidului 
Pietro Nenni cu scopul de a con
stitui o bază de compromis în
tre fracțiunile rivale. Acest docu
ment nu prevedea posibilitatea u- 
nei colaborări între socialiști și 
comuniști în lupta pentru reîn
noirea vieții politice italiene. Do
cumentul a fost respins cu 67 vo
turi contra 52. După vot Pietro 
Nenni și-a dat demisia din cali
tatea de președinte al P.S.I. Tot
odată fracțiunea de dreapta a 
părăsit ședința, Liderul acestei 
fracțiuni, Mario Tanassi, a decla
rat ziariștilor că „documentul pe 
temeiul căruia a fost realizată u- 
nificarea socialiștilor și a social-

de 
ofi-

Ma-

• MINISTRUL MINELOR al 
Republicii Socialiste România, 
Bujor Almășan, care se află 
într-o vizită în R. S. Cehoslova
că, a avut vineri o întrevedere 
cu Jozef Kreici, președintele 
Comitetului federal pentru in
dustrie al R.S.C. în cursul con
vorbirii au fost examinate po
sibilitățile de extindere a cola
borării dintre cele două țâri 
in domeniul industriei miniere 
și constructoare de mașini.

Bujor Almășan a vizitat două 
mari bazine carbonifere din 
Cehoslovacia — Most și Ostra- 
va, precum și întreprinderile 
pentru construcția de mașini 
miniere de la Unicov.

democraților este considerat a- 
cum un document minoritar". în 
lumina acostei declarații, obser
vatorii politici apreciază că Ta
nassi și adepții săi nu mai consi
deră validă unifioarea. Dacă a- 
ceastă interpretare sb va dovedi 
exactă, ședința de vineri a Comi
tetului Central va fi marcat scin
darea Partidului Socialist Italian. 
O asemenea sciziune ar putea 
compromite existența coaliției de 
ccntru-stînga, singura alternativă 
fiind în acest caz organizarea u- 
nor noi alegeri parlamentare.

După părăsirea ședinței de că
tre aripa de dreapta. Comitetul 
Central și-a continuat lucrările, 
adoptînd cu majoritate de voturi 
un document care, potrivit pri
melor informații, modifică sub
stanțial poziția de pînă acum a 
partidului. Documentul urmează 
să fie publicat ulterior.

Comitetul Central se va întru
ni din nou vinerea viitoare.

• MINISTRUL ISRAELIAN 
al informațiilor, Israel Galili, a 
declarat vineri că Israelul res
pinge conținutul rezoluției Con* 
siliului de Securitate în legătură 
cu Ierusalimul — anunță agen
ția France Presse.

COMU- 
la Paris, 
O.N.U,

• POTRIVIT UNUI
NICAT oficial publicat 
secretarul general al 
U Thant, va sosi în capitala Fran
ței Ia 7 iulie. în cursul șederii 
sale la Paris, U Thant va fi pri
mit de președintele Franței, 
Georges Pompidou, și va avea

U.R.S.S. Cosmonautul american Frank Borman, care face în prezent o vizită în Uniunea So
vietică, la sosirea pe aeroportul din Moscova

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Zilele acestea a avut loc la 
Frunze (U.R.S.S.) cea de-a 28-a 
ședință a Comisiei permanente 
a Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc pentru energia 
electrică.

La ședința comisiei au luat 
parte delegațiile țărilor mem
bre ale C.A.E.R. : R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, Re
publica Socialistă România,

Succesul
României
la Tîrgul 

de la Kinshasa
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Nicolae Giosan
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• MINISTRUL DE EXTER
NE al R.F. a Germaniei, Willy 
Brandt, care a sosit joi seara 
la Paris, a fost primit vineri la 
Palatul Elisee de președintele 
Franței, Georges Pompidou, In 
cursul aceleiași zile, Willy 
Brandt a avut primele întreve
deri cu primul ministru, Chaban 
Delmas și cu ministrul de exter
ne, Maurice Schumann. Vizita 
ministrului de externe vest-ger- 
man la Paris, care se înscrie în 
cadrul consultărilor politice din
tre cele două țări, prevăzute prin 
tratatul franco—vest-german din 
1963, are drept scop : sondarea 
intențiilor noului guvern fran
cez în materie de politică vest- 
europeană, precum și pregăti
rea întrevederii la nivel înalt 
Pompidou — Kiesinger ce va 
avea loc Ia începutul lunii sep
tembrie Ia Bonn.

asupra Oficiului de turism spa
niol și sediul Oficiului cultural 
al Ambasadei Spaniei.

Poliția londoneză a anunțat 
că a deschis o anchetă in scopul 
descoperirii autorilor atentate
lor.

Deși nu se cunoaște precis 
mobilul acestor acțiuni, în une
le cercuri britanice, citate de 
agenția U.P.I., se arată că ele 
ar putea fi cauzate de încorda
rea relațiilor dintre Anglia și 
Spania in urma conflictului 
asupra Gibraltarului.

• JOZEF WINIEWICZ, locți
itor al ministrului afacerilor 
externe al R.P. Polone, l-a pri
mit vineri pe directorul Agen
ției de informații a S.U.A., 
Frank Shakespere, și a avut cu 
el o convorbire, anunță agenția 
P.A.P.
• AMBASADA SPANIEI din 

Londra, precum și clădirile în 
care locuiesc funcționarii săi 
au fost atacate cu bombe, joi 
noaptea, de persoane necunos
cute.

Atentate asemănătoare au a- 
vut loc în același timp la Paris

• POSTUL DE RADIO 
Stockholm a transmis o emi
siune de o jumătate de oră 
consacrată României. Reali
zatorii emisiunii, B. Lin- 
droth și G. Skanskberg, care 
au vizitat recent țara noas
tră, au împărtășit ascultăto
rilor impresiile lor despre 
dezvoltarea economică a Ro
mâniei și progresul culturii 
românești. Ei au vorbit des
pre stima de care se bucură 
România in lume. In înche
ierea emisiunii a fost trans
mis un program de muzică 
românească.

Recent, în librăriile sue
deze s-a pus în vînzare ghi
dul „România“, publicat în 
editura „Aldus Bonnier“ 
din Stockholm, întocmit de 
scriitoarea Dagmar Hell- 
stam, acesta curinde o am
plă prezentare a țării și a a- 
tracțiilor

• ALEXEI KOSÎGHIN, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., I-a primit vineri pe 
Xuan Thuy, secretar al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, ministru, conducătorul 
delegației R. D. Vietnam la 
tratativele de la Paris în pro
blema vietnameză.

Xuan Thuy se află la Mos
cova în drum spre Paris.

• GUVERNUL AMERICAN 
— relatează agenția United 
Press Internațional — a renun
țat la termenul limită al d'ese- 
gregării școlilor, stabilit pentru 
septembrie, calificîndu-1 prea 
rigid. în același timp s-a anun
țat că guvernul va acționa pen
tru transpunerea în viață, cu 
mici excepții, a planurilor pri
vind integrarea rasială a școli
lor în anul de învățămînt 
1969—1970.
• TURCIA și Statele Unite 

au semnat un nou tratat de coo
perare în domeniul apărării, 
care înlocuiește peste 50 acor
duri parțiale, încheiate în de
cursul ultimilor 20 de ani. Noul 
tratat, care a fost negociat a- 
proape doi ani și jumătate, su
bliniază suveranitatea absolută 
a Turciei asupra teritoriului său 
și asupra instalațiilor militare 
construite pe el. Guvernul turc 
va fi consultat și își va da avi
zul asupra numărului trupelor 
americane staționate pe terito
riul său, a armamentului și 
echipamentului cu care aceste 
trupe sînt dotate.

Președintele Consiliului Supe- 
roir al Agriculturii din România, 
Nicolae Giosan, a avut vineri o 
întrevedere cu Cietwyn Hughes, 
ministrul agriculturii, pisciculturii 
și alimentației al Marii Britanii. 
Au fost examinate cu acest prilej 
căile de dezvoltare a colaborării 
tehnico-științifice, posibilitățile 
de lărgire a cooperării economice 
în domeniul agriculturii, precum 
și de extindere a schimburilor 
comerciale cu produse agricole 
între România și Marea Britanie. 
La întrevedere a participat Va- 
sile Pungan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Lon-blicii 
dra.

LA INVITAȚIA Ministe- 
Afacerilor Externe al

• 
rului
R. P. Ungare, zilele acestea a 
făcut o vizită în Ungaria Pe
tre Iosif, directorul a.i. al Di
recției presei din Ministerul 
Afacerilor Externe al Republi
cii Socialiste România. Cu 
acest prilej, oaspetele român a 
avut convorbiri cu Erdelyi Ka- 
roly, ministrul adjunct al afa
cerilor externe, Rande Jeno, 
directorul direcției presei din 
M.A.E., Varkonyi Peter, șeful 
oficiului de informații de pe 
lingă Consiliul de Miniștri, și 
cu Siklosi Norbert, secretar ge
neral al Uniunii ziariștilor din 
Ungaria.

Temperatura politică sud-coreeană, 
care de o săptămînă a înregistrat valori 
tot mai înalte, continuă să se mențină ia 
un nivel amenințător. Pentru a șaptea zi 
consecutiv, peste 3 000 de studenți din 
Seul, capitala țării, au părăsit cursurile 
și au ieșit în stradă, organizînd masive 
demonstrații de protest. Ca de obicei, po
liția a intervenit și, cum tinerii au ripos
tat bastoanelor de cauciuc și gazelor la
crimogene cu... pumnii și pietrele de pa
vaj, s-au înregistrat din nou ciocniri vio
lente.

Referindu-se Ia demonstrațiile de joi, 
sursele oficiale sud-coreene au menționat 
că 72 de ofițeri de poliție au fost grav ră
niți și că 166 de studenți ar fi arestați. In 
realitate, însă, menționează coresponden
tul agenției U.P.I., numărul celor arestați 
pare a fi mult mai mare.

Demonstrațiile studențești din Seul au 
avut, se pare, un caracter molipsitor, pen
tru că în alte două orașe ale țării, Teagu 
și Chonju, studenții au organizat Joi ac
țiuni similare.

Această adevărată furtună de proteste 
a fost declanșată de intenția autorităților 
sud-coreene de a aduce o serie de amen
damente „constituției“ țării, pentru a-i 
permite președintelui Pak Cijan Iii să-și

ei turistice.

Pavilionul țării noastre des
chis zilele trecute în cadrul 
primei ediții a Tîrgului inter
național de la Kinshasa cu
noaște o continuă afluență de 
vizitatori. Printre personalită
țile marcante care au vizitat 
în aceste zile pavilionul ro
mânesc se numără și preșe
dintele Republicii Dahomey, 
Emile Derlin Zinsoii. Preșe
dintele dahomeyân a apreciat 
în mod deosebit varietatea 
calitatea exponatelor prezen
tate, reliefînd interesul ce l-ar 
putea manifesta cercurile de 
afaceri din Dahomey pentru 
produsele românești.

In ziua de 3 iulie, în ca
drul unei întîlniri cu adjunctul 
ministrului congolez al aface
rilor externe și al cooperării 
din Congo, Evariste Loliki, a- 
cesta a prezentat ambasado
rului român la Kinshasa, A- 
lexandru Tujon, precum fi 
conducătorilor pavilionului 
românesc felicitările guvernu
lui congolez pentru felul în 
care România a participat la 
prima ediție a acestui tîrg. De 
asemenea, la Ambasada româ
nă de la Kinshasa a avut loc 
o conferință de presă, la care 
au participat reprezentanți ai 
principalelor ziare din Kinsha
sa, agențiilor de presă, precum 
și ai radioteleviziunii naționale 
congoleze. Cu acest prilej, am
basadorul român, Alexandru 
Tujon, a vorbit despre reali
zările economiei naționale in 
cei 25 de ani de la eliberare, 
exprimînd, în același timp, do
rința țării noastre de a dezvol
ta colaborarea economică cu 
toate țările lumii. Directorul 
pavilionului românesc a făcut 
apoi o expunere privind po
sibilitățile de realizare a 
schimburilor comerciale dintre 
cele două țări, iar reprezen
tanții întreprinderilor de co
merț exterior, Autotractor și 
Mașinexport, au răspuns la 
numeroasele întrebări puse de 
ziariștii prezenți.

R. P. Ungară, Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste.

în conformitate cu acordul 
dintre Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc și guvernul 
Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, la ședință a luat 
parte delegația R.S.F.I.

La ședința comisiei a luat 
parte reprezentantul Direcției 
dispeceratului central al siste
melor energetice interconec
tate.

Comisia a examinat proble
mele privind sarcinile care de
curg din hotărîrile celei de-a 
22-a sesiuni și celei de-a 23-a 
sesiuni (speciale) ale Consi
liului și problema dezvoltării 
continue a legăturilor in dome
niul energetic între statele 
membre ale C.A.E.R. în pe
rioada pînă în anul 1975.

Comisia a examinat și apro
bat pentru a fi prezentată Co
mitetului Executiv darea de 
seamă a comisiei privind ac
tivitatea de pînă acum și în 
viitor.

Comisia a adoptat recoman
dări corespunzătoare în toate 
problemele examinate.

Ședința comisiei s-a desfășu
rat într-o atmosferă de priete
nie și înțelegere deplină

• CU OCAZIA celei de-a 
25-a aniversări a eliberării Ro
mâniei do sub jugul fascist, 
ambasadori} Nicolae Ghenea 
(Republica Democrată Germană) 
și Mircea Bălănescu (Finlanda), 
precum și ministrul plenipoten
țiar, Gheorghe Matei (Brazilia), 
au ținut conferințe de presă în 
cadrul cărora au vorbit despre 
semnificația zilei de 23 august, 
succesele obținute în cei 25 de 
ani care au trecut de la elibe
rare, precum și despre princi
piile politicii externe a Repu
blicii Socialiste România.

Poporul algerian sărbă
torește astăzi cea de-a șap
tea aniversare a proclamă
rii independenței naționale, 
rod al îndelungatei și eroi
cei lupte de eliberare.

în anii care au trecut de 
Ia istoricul eveniment din 
5 iulie 1962, poporul Alge
riei a depus eforturi susți
nute, încununate de reali
zări remarcabile, pentru 
dezvoltarea multilaterală a 
țării, pentru consolidarea 
independenței. Au fost ela
borate planuri de dezvolta
re, au fost naționalizate 
principalele ramuri ale e- 
conomiei. Unul din obiecti
vele principale ale statului 
algerian este crearea unei 
industrii capabile să asigu
re dezvoltarea armonioasă 
a tuturor sectoarelor econo
mice, punerea în valoare a 
marilor bogății naturale. 
Succese însemnate sînt con
semnate în industria petro
lieră. Ouargia, Tindouf, 
Djanet, Arzew, Hassi-Mes- 
saoud sînt doar cîteva din
tre localitățile unde s-au 
ridicat pioni ai industriei 
moderne. La El Iladjar a 
fost dat în exploatare, in 
urmă cu două săptămini, 
primul combinat siderurgic 
din Algeria. Realizări în
semnate au fost obținute și 
în agricultură ; pentru pri
ma oară în istoria țării, Al
geria și-a satisfăcut în 1967 
din producție proprie nece
sarul de cereale pentru con
sumul intern. Statul alge
rian s-a preocupat și se 
preocupă intens și de dez
voltarea învățămintului și

culturii. Circa 25 la sută din 
bugetul, țării e destinat dez
voltării școlii și combaterii 
ultimelor rămășițe ale a- 
nalfabetismului. Au fost 
înființate noi școli, noi fa
cultăți.

Poporul român, tineretul 
României urmăresc cu sa
tisfacție eforturile și reali
zările poporului algerian. 
între Republica Socialistă 
România și Republica Al
geriană Democratică și 
Populară s-au statornicit și 
se dezvoltă relații priete
nești, multilaterale. în baza 
acordului de cooperare eco
nomică româno-algerian 
partea română efectuează 
studii, lucrări de instalații 
și echipament industrial și 
acordă asistență tehnică 
pentru realizarea în Alge
ria a unor obiective e- 
conomice, în special în 
industria petrolieră, în 
sectorul minier, industria 
chimică și exploatarea lem
nului. Cooperarea economi
că și tehnico-științifică, 
consfințite într-un șir de 
acorduri guvernamentale, 
vizitele reciproce Ia diferi
te niveluri sînt de natură 
să adîncească legăturile 
prietenești româno-algerie- 
ne.

Cu prilejul Zilei naționa
le a Algeriei — sărbătoarea 
independenței, poporul ro
mân, tineretul României, 
transmit poporului, tinere- î 
tului algerian urarea dej1, 
noi succese pe drumul pro
gresului, prosperității și 
păcii.

Conflictul dintre
Honduras și San Salvador

M. Spychalski
la Praga

Furtună
prelungită 

la Seul
prelungească mandatul cu încă patru ani. 
Actuala așa-zisă constituție interzice celui 
ce a deținut timp de opt ani fotoliul pre
zidențial să mai candideze a treia oară

pentru aceeași funcție și în acest mod 
Pak Cijan Hi ar înceta să mai fie preșe
dinte în 1971, cînd urmează să aibă loc 
noi alegeri în Coreea de sud.

Intensitatea actualelor mișcări studen
țești din Coreea de sud, relatează cores
pondentul agenției U.P.I., le reamintește 
pe cele din 1960 care au dus în cele din 
urmă Ia demisia președintelui Li Sîn-Man.

• în cursul violentelor manifestații ale 
studenților de la Seul — se arată într-un 
raport al poliției sud-coreene — au fost 
răniți 291 oameni aparținînd forțelor de 
ordine. Totodată, se apreciază că numă
rul victimelor din rîndul studenților este 
cu mult mai mare. Cu toate că polițiștii 
sud-coreeni — relatează agenția FRAN
CE PRESSE — au utilizat un nou tip de 
grenade cu gaze lacrimogene, împotrivi
rea manifestanților a fost deosebit de 
puternică, în numeroase cartiere ale Seu
lului avînd loc adevărate lupte de stradă. 
Brutalitatea cu care poliția sud-coreeană 
încearcă să reprime aceste manifestații 
a provocat o vie reacție în opinia publi
că. Uniunea ziariștilor a protestat energic 
împotriva unor asemenea măsuri sama
volnice. însuși ministrul de interne a dat 
ordin trupelor „să dea dovadă de mai 
multă moderație în exercițiul funcțiunii".

SAN SALVADOR 4 (Ager
pres). — Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Salvador, 
Jose Guerrero, a adresat joi o 
telegramă Organizației Națiu
nilor Unite în urma incidente
lor oare au avut loc în ultime
le 2 zile la granița cu Hondu
rasul. în document se arată că 
un avion honduria’n de tip 
„C.-47“ a violat spațiul aerian 
salvadorian în zona localității 
de frontieră El Poy și a mi
traliat grănicerii salvadorieni. 
Se face cunoscut, de asemenea, 
că două avioane militare hon- 
duriene de tip „T.-28“, ce au 
fost respinse de avioane ale 
forțelor aeriene salvadoriene, 
au pătruns în spațiul aerian al 
Republicii Salvador în aceeași 
regiune.
externe al Salvadorului acuză

autoritățile honduriene că vor 
să agraveze și mai mult con
flictul lor cu salvadorienii în 
scopul de a împiedica ancheta 
pe care o întreprinde Comisia 
interamerioană pentru dreptu
rile omului în legătură cu 
aceste incidente.

★
Guvernul Hondurasului a dez

mințit joi seara știrile conform 
cărora avioane honduriene ar fi 
violat spațiul aerian al Republicii 
Salvador, provocînd o confrunta
re de forțe militare aeriene. Tot
odată, guvernul hondurian acuză 
forțele militare salvadoriene că 
ar fi atacat un avion comercial al 
companiei „Services Aeriens du 
Honduras” (Sahsa) în momenul 
în care acesta decola de la aero-

Ministrul afacerilor portul Nueva Octopeque, situat 
la 8 km de graniță.

PREȘEDINTELE Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone, 
Marian Spychalski, aflat într-o 
vizită in Cehoslovacia, și pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Ludvik Svoboda, 
au depus vineri coroane de 
flori la Monumentul partizani
lor căzuți pe muntele Strbske 
Pleso din masivul Tatra.

In aceeași zi, 
convorbire 
chalski 
Gustav 
C.C. al 
Oldrich
Guvernului federal al R. S. Ce
hoslovace, Ștefan Sadovski, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia, 
ședințele 
Slovace, 
ședințele 
Slovac.

a avut loc o 
între Marian Spy- 

și Ludvik Svoboda, 
Husak, prim-secretar al 
P.C. din Cehoslovacia, 

Cernik, președintele

Peter Colotka, pre- 
guvernului Republicii 
Ondrej Klokoc, pre- 

Consiliului Național

R. P. POLONA. Noul aeroport din Varșovia

Proprietarul... Lunii
Un cetățean chilian pretinde că este proprietarul... Lunii. 

Este vorba de avocatul-poet Jenaro Gajardo Vera, care deține 
chiar un titlu de proprietate eliberat de Oficiul pentru terenuri 
al guvernului chilian.

Gajardo Vera intenționează să expedieze astronautului Neil 
Armstrong, comandantul navei cosmice „Apollo-11“, următoarea 
telegramă, în momentul în care va debarca pe Lună : „Vă doresc 
bun venit pe domeniul meu“.

După cum a explicat Gajardo Vera, totul a început sub forma 
unei glume, în urmă cu 16 ani, în orașul Taica din sudul Repu
blicii Chile. „Am intenționat ca în felul acesta să experimentez 
legea chiliana privind proprietatea asupra unui teren“ — a spus 
el. Această lege stipulează că oricine poate să obțină un titlu de 
proprietate asupra unui teren care nu este revendicat de alte 
persoane. In acest scop, Gajardo a înaintat o cerere, a publicat 
o notificare cu privire la intenția sa, timp de trei zile consecu
tiv într-un ziar local, și a așteptat să treacă cele 30 de zile pre
văzute drept termen legal pentru oricine dorește să conteste 
pretențiile sale. Nimeni nu a făcut-o. Drept urmare, Biroul 
pentru terenuri din Taica i-a eliberat, în octombrie 1863, un 
titlu de proprietate asupra Lunii și i-a cerut să plătească o taxă 
echivalentă cu suma de... un dolar.

„Am solicitat dreptul de proprietate asupra unei suprafețe 
a Lunii cu un diametru de 10 000 kilometri est, vest, nord și 
sud“ — a declarat Gajardo. „Fiecare țară, care menține relații 
diplomatice cu Chile trebuie să respecte această pretenție a 
mea“. „Intenționez eventual să plec în Lună“ — a afirmat „pro
prietarul“ satelitului natural al Pămîntului. „Doresc să o păstrez 
pentru mine, ca un refugiu unde să mă pot odihni“.
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