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COMIJmi CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESOU
SCRISOAREA PLENAREI COMUNE

A C.C. AL U.T.C. SI A CONSILIULUI U.A.SR.s

Dezbătînd, într-o atmosferă de puternic entuziasm Tezele 
C.C. al P.C.R. și proiectul de Directive ale Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Român, Plenara comună a Co
mitetului Central al U.T.C. și a Consiliului U.A.S.R., animată 
de sentimente de profundă mîndrie patriotică, exprimă ade
ziunea unanimă față de documentele de excepțională însem
nătate propuse dezbaterii publice, documente în care tineretul 
patriei, asemenea întregului popor, vede conturat un vast și 
mobilizator program pentru avîntul necontenit al economiei, 
științei și culturii, pentru înaintarea patriei noastre pe drumul 
socialismului, progresului și civilizației.

Relevînd cu îndreptățită satisfacție participarea activă, plină 
de însuflețire și responsabilitate civică a sutelor de mii de 
tineri la dezbaterea Tezelor și a proiectului de Directive, 
plenara afirmă hotărîrea întregului nostru tineret, a tuturor 
tinerilor muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți, indi
ferent de naționalitate, de a-și închina toate forțele, priceperea 
și elanul tineresc înfăptuirii programului de înflorire multila
terală a națiunii noastre socialiste.

întruchipare elocventă a politicii științifice, marxist-leniniste 
a partidului nostru, a spiritului său creator, a identificării 
totale cu interesele generale ale poporului, cu cauza socialis
mului, Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul de Directive sintetizează 
experiența istorică a luptei și muncii rodnice desfășurate în 
anii socialismului, trasează liniile dezvoltării impetuoase a 
economiei, științei și culturii românești, a tuturor domeniilor 
vieții materiale și spirituale.

împreună cu întregul nostru popor, tineretul, pătruns de 
însemnătatea și caracterul profund științific al analizei con
sacrate în documente problemelor complexe ale lumii con
temporane, dă glas convingerii că ideile și obiectivele politicii 
externe a partidului și statului nostru răspund pe deplin aspira
țiilor intime ale poporului, ale națiunii noastre socialiste, pre
cum și îndatoririi internaționaliste de a contribui la dezvoltarea 

și întărirea prieteniei cu toate statele socialiste, la întărirea 
unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, la 
dezvoltarea solidarității cu forțele progresiste, antiimperialiste, 
cu toate popoarele iubitoare de pace, în lupta pentru asigurarea 
în viața internațională a unui climat de securitate, cooperare 
și încredere.

în atmosfera de puternică efervescență politică, de profund 
democratism ce caracterizează dezvoltarea actuală a societății 
românești, însuflețit de avîntul creator al întregului popor, 
tineretul, mobilizat de organizația sa revoluționară, își aduce 
contribuția entuziastă la realizările cu care poporul nostru 
întimpină cel de-al X-lea Congres al P.C.R. și a 25-a aniversare 
a eliberării patriei, muncind cu dăruire pentru îndeplinirea 
obiectivelor planului cincinal, însușindu-și cu pasiune comorile 
științei și culturii, dovedindu-se astfel demn de încrederea 
poporului și a partidului, de înalta misiune cu care este investit 
ca purtător și continuator al cuceririlor istorice obținute în 
opera de desăvârșire a construcției socialiste.

Lnită, într-o singură voință și un singur,glas, tînăra generație 
a patriei exprimă atașamentul său total față de politica internă 
și externă a partidului și statului, față de programul însufle- 
țitor sintetizat in documentele pregătitoare pentru Congres, 
garanție sigură a ridicării pe o nouă treaptă a societății noastre 
socialiste și se angajează solemn, prin fapte de muncă să 
cinstească evenimentele de înaltă semnificație politică și pa
triotică întimpinate cu noi izbînzi de întregul nostru popor.

Dind expresie gîndurilor și sentimentelor tuturor tinerilor, 
Plenara comună a Comitetului Central al U.T.C. și a Consi
liului U.A.S.R., asigură Comitetul Central al partidului, pe 
dumneavoastră personal, iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărîrea nestrămutată a tinerei generații de 
a-și consacra puterea de muncă, talentul, întreaga energie 
creatoare, înfăptuirii cu succes a politicii Partidului Comunist 
Român, destinată dezvoltării și înfloririi continue a patriei 
noastre. România socialistă.

Ieri a avut loc Plenara 
comunei a Comitetului 
Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și a Consi
liului Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România 
care a dezbătut Tezele 
C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul al X-lea al 
partidului și proiectul de 
Directive privind planul 
cincinal pe anii 1971— 
1975 și liniile directoare 
ale dezvoltării economiei 
naționale pe perioada 
1976—1980.

La plenară au participai 
membrii și membrii su- 
pleanți ai Comitetului 
Central și Consiliului 
U.A.S.R., membri ai comi
siilor de revizie șt de cen
zori. Au participat, de a- 
semenea, primii secretari 
ai comitetelor județene 
U.T.C.. activiști ai C.C. 
al U.T.C. și conducerile 
publicațiilor de tineret.

Tovarășul Ion Iliescu, 
prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, a 
prezentat expunerea cu 
privire la Tezele Comite
tului Central al partidului 
și proiectul de Directive 
ale Congresului al X-lea 
al P.C.R.

In cadrul lucrărilor ple
narei au luat cuvîntul to
varășii : Dumitru Gheor- 
ghișait, Nicolae Irimie, 
Constantin Cliirilă, Ion 
Popescu, Ilie Lepădat, 
Koloman Kozac, Gheorghe 
Angliei, Petre Giolfan. Ni
colae Niculescu, Giga 
Waltraut Brandt, Coriolan 
Voinea. Constantin Vlase, 
Viorel Faur, Miliar Stoica, 
Elena. Boureanti. Nicolae 
Tunăreanu. Vorbitorii s-au 
referit pe larg la docu
mentele ce urmează să fie 
supuse spre dezbatere și 
adoptare Congresului al 
X-lea, exprimindu-și sa
tisfacția pentru înalta ți
nută științifică, pentru im
portanța deosebită teore
tică și practică a Tezelor 
și a proiectului de Direc
tive, adeziunea deplină 
față de politica internă și 
externă a partidului nos
tru. hotărîrea de a milita 
neobosit pentru înfăptui
rea cu succes a tuturor 
sarcinilor stabilite de par
tid.

Intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm Plenara 
a aprobat în unanimitate 
scrisoarea adresată Co
mitetului Central al Par
tidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — secretar ge
neral al C.C. al P.C.R.

Plenara, a adoptat ți 
unele măsuri organizatori
ce : tovarășul Stefănescu 
Troian, președintele Con
siliului U.A.S.R. a fost 
ales secretar al C.C. al 
U.T.C.; tovarășii Voinea 
Coriolan și Bucheru Ion 
au fost aleși membri ai 
Biroului C.C. al L T.C. 
Totodată, plenara a elibe
rat din Biroul C.C. al 
U.T.C. pe tovarășii Nico
lae Dragoș și Oană Con
stantin care au primii 
alte însărcinări.

In cadrul lucrărilor ple
narei comune a luat cu
vîntul tovarășul Ion Cîr- 
cei, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Cuvîntarea tovarășului

ION ILIESCU
Tovarăși,

într-o atmosferă de puterni
că efervescență creatoare, în
tregul popor întimpină cu noi 
succese în muncă cel de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român — eveni
ment de importanță majoră 
în viața societății noastre — 
care urmează să facă o anali
ză amplă, multilaterală a reali
zărilor obținute în edificarea 
socialismului și să traseze li
niile directoare ale evoluției 
României socialiste.

Congresul al X-lea al P.C.R. 
își va desfășura lucrările în 
anul jubiliar al celei de a 25-a 
aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist — mo
ment de cotitură în istoria 
României care a marcat în
ceputul perioadei de profunde 
transformări social-politice, de 
împlinire a idealurilor liber
tății naționale și sociale, de 
bunăstare materială și spiri
tuală pentru toți oamenii 
muncii. Bilanțul victoriilor e- 
pocale obținute pe drumul so
cialismului în acest pătrar de 
veac, mersul ascendent al so
cietății noastre, perspectivele 
sale luminoase, conferă foru
lui suprem al partidului nos
tru semnificații istorice deose
bite.

în anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea, partidul 
nostru a desfășurat o vastă 
activitate organizatorică, poli
tică și ideologică în conduce
rea operei de desăvîrșire a 
construcției socialismului.

Realizarea în primii ani ai 
cincinalului a unui ritm sus
ținut de dezvoltare a indus
triei, construirea unui număr 
însemnat de noi obiective in
dustriale, creșterea productivi
tății muncii ilustrează dina
mismul economiei noastre, ca
pacitatea de adaptare rapidă 
la cerințele revoluției tehnico- 
științifice contemporane. Co
respunzător procesului de dez
voltare industrială a țării, s-a 
întărit baza tehnico-materială 
a agriculturii socialiste, des- 
chizîndu-se drum larg moder
nizării și sporirii producției 
vegetale și animale. Aplicarea 
măsurilor adoptate de Confe
rința Națională a P.C.R. pen
tru perfecționarea cohducerii 
și planificării economiei, a im
primat un nou avînt inițiati
vei creatoare a colectivelor de 

ridicînd 
în toate 
produc-

turije sociale, formele de orga
nizare a societății, de atrage
re a oamenilor muncii la con
ducerea treburilor statului. A- 
dîncirea continuă a democra
tismului orînduirii noastre, 
participarea tuturor categorii
lor de cetățeni la dezbaterea 
și elaborarea măsurilor funda
mentale privind evoluția so
cietății, întărirea legalității 
socialiste și promovarea con
secventă a spiritului de echi
tate socială, creează condiții 
favorabile pentru manifesta
rea plenară, nestingherită a 
personalității umane.

Activitatea complexă desfă
șurată după Congresul al 
IX-lea în vasta operă de fău
rire a României socialiste, re
zolvarea cu competență de că
tre conducerea partidului și 
statului a problemelor funda
mentale ale progresului socie
tății, rezultatele obținute în 
dezvoltarea economiei, științei 
și culturii, în ridicarea nivelu
lui de trai material și spiri
tual al poporului, prestigiul 
de care se bucură țara noas
tră pe plan internațional, ilus
trează elocvent capacitatea de
plină a Partidului Comunist 
Român de a conduce destinele 
națiunii noastre socialiste. 
Consecvența liniei politice ge
nerale a partidului, caracterul 
novator al activității sale, a- 
firmat cu pregnanță în aplica
rea principiilor generale ale 
marxism-leninismului la par
ticularitățile și condițiile spe
cifice țării noastre, realizările 
Istorice obținute în anii so
cialismului, justifică încrede
rea deplină a întregului po
por în Partidul Comunist Ro
mân, stima și dragostea ne
țărmurită de care se bucură

I
I

conducătorii partidului și sta
tului nostru.

Pe măsura înaintării pe dru
mul socialismului unitatea po
porului român în jurul parti
dului — sinteză a marilor pre
faceri sociale, economice, poli
tice și spirituale ale noii orîn- a 
duiri — se manifestă ca o 
uriașă forță motrice a progre
sului societății noastre. Crea- A 
rea Frontului Unității. Socia- 
liste, organism politic perma
nent, larg, reprezentativ — A 
expresie a adeziunii unanime 
a întregii națiuni la politica 
generală a partidului, a parti- @ 
cipării tuturor oamenilor mun
cii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
la elaborarea și înfăptuirea 
progresului dezvoltării mplti- 
laterale a societății noastre so- 9 
cialiste.

Rezultatele pozitive obținu- « 
te în înfăptuirea obiectivelor ® 
stabilite de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului sînt ro
dul muncii eroice, pline de 
abnegație, a întregului popor 
care urmează cu încredere și a 
devotament partidul comunist. ™ 

VĂVînd conștiința că acționea- 
I ză în virtutea imperativelor A 
/ supreme ale societății, ale na- 
' țiunii noastre socialiste, tînă

ra generație, integrată orga- A 
nic eforturilor creatoare ale 
întregului popor, muncește cu 
dăruire și responsabilitate de- A 
plină pentru transpunerea în 
viață a politicii partidului, a 
vastului program de dezvolta- 
re necontenită a României so
cialiste.

Corespunzător puternicului V 
dinamism al dezvoltării socie
tății noastre, au sporit roiul 
și răspunderile social-politice W 
ale ‘organizației revoluționare
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Panoramă industrială vîlceană — Corpbinatul chimia

DEZBATEREA DOCUMENTELOR PENTRU AL X-LEA CONGRES AL PARTIDULUI

CONGRES AL
PARTIDULUI

EXPRESIE
A ÎNCREDERII

ÎN VIITOR
PERSPECTIVE PENTRU ARTISTUL

APLICA TIILE INFORMA TICII
ÌN ECONOMIE

OREFTATEA SPECIFICA A
PIBLIClil UI IN TEATRUL

I
î

in primele rinduri
ale acelora

ce promovează
DRAGOȘ VAIDA

doctor în 'matematică, director adjunct științific la 
Centrul de calcul economic și cibernetică economică

oameni ai muncii, 
eficiența economică 
sectoarele activității 
tive.

Se înfăptuiesc cu succes 
obiectivele de importanță ma
joră stabilite de Congresul al 
IX-lea privind modernizarea 
și perfecționarea școlii de toa
te gradele ; au fost adoptate, 
de asemenea, măsuri pentru o 
mai bună orientare și coordo
nare a activității de cerceta
re științifică, pentru dezvolta
rea creației artistice și înflori
rea vieții spirituale a întregu
lui popor.

Realizările din industrie și 
agricultură, din toate ramurile 
producției materiale și spiri
tuale constituie fundamentul 
creșterii continue a nivelului 
de trai, făuririi condițiilor su
perioare de viață pentru toți 
oamenii muncii — țelul su
prem al politicii Partidului 
Comunist Român.

în procesul desfășurării con
strucției socialismului s-au 
perfecționat necontenit rapor-

CONEEliPOPAN
I

I 
I

I

In perspectiva ramificării stu
diilor aprofundate și a analize
lor amănunțite sînt justificate 
disocierile metodologice, care 
împart publicul după vîrstă — 
copii, tineret, adulți —, mediu 
social, .zonă de preocupări pro
fesionale specifice ș.a.m.d. Dez
bătînd însă problema în ansam
blu, ceea ce interesează în mod 
primordial este greutatea spe
cifică a publicului — tînăr sau 
adult, de extracție socială diver
să, cu predilecții relativ diferite 
— în teatru, funcția sa caracte
ristică.

Au existat și mai există încă, 
în pofida logicii teatrului, con
testatari ai. rațiunii utile a spec
tatorului. Așa, de pildă, cu a- 
gresivitatea proprie futurismu
lui, Marinetti propovăduia : „noi 
învățăm pe autori să disprețu
iască publicul“. Mai tîrziu, teo
reticianul șl criticul englez Mar
tin Esslin credea, fără temei : 
„lipsa de interes a publicului nu 
constituie în nici un fel o do
vadă definitivă a lipsei de in
teres a unui teatru mecanic și 
abstract".

HORIA DELEANU
Pline de putere de sugestie 

par, la polul opus, două for
mulări ale lui Stanislavski. In
tr-un loc, el arată : „spectatorul 
creează, ca sâ spunem așa, o 
acustică spirituală". Iar într-alt 
loc menționează, referindu-se la 
relațiile dintre reprezentația 
teatrală și public : „Două curen
te care se întîlnesc, unul mer- 
gînd dinspre scenă și celălalt 
dinspre sala de spectacol, pro
duc seînteia de contact a co
muniunii vii, care însuflețește, 
în același timp, mii de inimi".

Fără a continua enunțurile di
verse care mărturisesc opinii di
ferite asupra problemei, vrem să 
consemnăm opțiunea fermă pen
tru preponderența funcției acti
ve, creatoare, a publicului în 
teatru.

Dar, independent de această 
opțiune, care se impune atît în 
lumina istoriei cit și în confrun
tarea cu realitatea teatrului din 
vremurile noastre, se conturea
ză, în arta spectacolului contem-

in-poran, două soluții extreme, 
capabile să-și demonstreze con- 
sisteiîța.

Incăpățînîndu-se să confere 
publicului numai calitatea de 
obiect, o seamă de meșteșugari 
ai scenei îl ignorează pe spec
tator, mutilînd rațiunea de exis
tență a teatrului. In același 
timp, unele modalități excesive 
de configurare a spectacolului 
constrîng publicul la pasivitatea 
lipsei de interes.

Platitudinea inexpresivă a na
turalismului, alimentată de con
fuzia rudimentară dintre reali
tatea cotidiană și realitatea sce
nică, stimulează cu o sîrguință 
demnă de o cauză mai bună 
inerția spectatorului. Incapabil 
să vibreze emoțional, intelec
tual, în contact cu dezolanta 
monotonie a cuvîntului și a miș
cării lipsite de poezie, publicul 
refuză participarea la spectaco
lul naturalist, confirmîndu-și 
astlel opțiunea neclintită pentru 
valorile autentice ale teatrului. 
Negația devine în acest chip o

(Continuare în pag. a TV-a)
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Proiectul de Directive pen
tru Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, 
în contextul preocupărilor de 
adîncime privind perfecționa
rea metodelor de planificare, sis
temului informațional, sistemului 
de aprovizionare și desfacere, 
gestiunii, sistemului financiar- 
bancar, cit și a lucrărilor de pro
iectare și cercetare, relevă extin
derea tehnicii de calcul și crea
rea progresivă a sistemului națio
nal de prelucrare a dalelor. De 
altfel, în legătură cu contribuția 
pe care trebuie să o aducă spe
cialistul la realizarea acestor o- 
biective, documentele recent a- 
părute, supuse astăzi dezbaterii 
publice, menționează că: „Cer
cetările în domeniul economiei 
aplicate vor urmări promovarea 
metodelor avansate de planifica
re, conducere și organizare a pro
ceselor economice, bazate pe mij
loace moderne de calcul și prelu
crare a datelor; se vor extinde 
cercetările de cibernetică econo
mică și "cele de informatică eco
nomică, de conducere și gestiune 
a întrepr'nderilor".

La început cu un rol auxiliar, 
în prezent informatica oferă nu 
numai metode generale utilizabi
le în numeroase discipline, dar, 
s-ar putea spune, și o modalitate 
generală de abordare a aplica
țiilor căreia îi sînt caracteristice 

’definirea numerică și analizarea 
proceselor cu ajutorul unor mo
dele de calcul. Orice îmbunătăți
re relativă la posibilitățile tehni-

cilor de calcul disponibile des
chide perspective noi și poate să 
facă accesibile cercetării exacte 
fenomene economice și sociale 
dintre cele mai complexe. O ilus
trare o constituie aplicațiile ma
tematicii și informaticii în socio
logie.

Deoarece posibilitățile de utili
zare pe care le oferă un sistem 
de calcul sînt condiționate de 
mijloacele de programare (soft
ware), lărgirea sferei de aplicații 
va determina intensificarea stu
diilor privind programarea calcu
lelor economice. Inițial concepută 
ca o tehnică de codificare a des
crierii matematice a unui calcul, 
sub forma unor instrucțiuni înre
gistrate în memoria calculatoiu- 
lui și executabile de acesta, în ul
timul deceniu, programarea abor
dează descrierea celor mai gene
rale procese de prelucrare, în ter
menii unor limbaje proiectate 
pentru exprimarea algoritmilor. 
In țara noastră, primul colectiv 
de programare a apărut la Insti
tutul de fizică atomică. în anul 
1957. Ulterior, folosirea unor cal
culatoare electronice modeme a 
determinat trecerea la o treaptă 
calitativ nouă ; preocupările an 
fost considerabil dezvoltate la 
Centrul de calcul al Direcției 
Centrale de Statistică, Centrul de 
calcul al Universității București, 
C.E.P.E.C.A., precum și la Cen
trul de calcul C.F.R.

(Continuare în pag. a Il-a)

partidului
EMANOIL PETRUȚ, 

actor, secretar al Comitetului 
organizației P.C.R. de la 

Teatrul Național din București

Recenta adunare genera
lă a organizației de partid 
de la Teatrul Național „I. 
L. Caragiale", consacrată 
dezbaterii Tezelor și proiec
tului de Directive elaborate 
pentru cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român, a prilejuit exprima
rea unanimei adeziuni față 
de politica internă și exter
nă a partidului nostru, ex
primarea angajamentului de 
a milita prin activitatea 
noastră artistică la înfăptui
rea mărețului program ce 
stă în fața patriei noastre 
socialiste, a întregului po
por, sub conducerea înțe
leaptă a comuniștilor.

Tezele ne amintesc des
pre tînărul nostru trecut, iar 
Directivele ne vorbesc des
pre viitorul nostru. Econo
mic, se poate spune că am 
început de la foarte puțin, 
dar omenește am început de 
la entuziasmul și dragostea 
de țară stimulate de poli
tica partidului. N-a fost și

(Continuare în pag. a II-a)
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a
40

volei, fot- 
concursuri 

excursii 
jocuri de

In
ce?, 
un-

vom putea întreba unde să mergem mai întîi; la „Eva 
.Julieta" ?

XXV-a 
patriei 
fascia t, 
pentru

vor- 
despre tineri, despre o- 
care aceștia au dat prin 
voluntară, un plus de fru- 
clădirii imaculate.

OLIMPIADA ȘOFERILOR 
PRAHOVENI

Tehni- 
incluse 
tehnice 
„Revo-

12 zile ale seriei,

in slujba echității
de ani

„JU LIETA"

„ÎN PAS CU
TEHNICA ’69 — GORJ"

Industria județului Gorj 
crescut pînă în acest an de

■lo.uu in conusuare ; 13,15 ; 
Grădina Bucegl (ora 20,30).

serii) 
15,00 ; 
20,30).

.Perinlța“ (în 
* Nottnra“) : 

ora 19,00.

Blier, 
Regla

9KB

LUNA NEDEILOR

(Prin telefon, de la trim! 
sul nostru) :

Teatrul „Lucia Sturdza 
landra“ (la Teatrul de Vară 
răstrău) : PHOTO FINISH — 
20,30 ; Teatrul satiric muzical 
Tănase“ (la Grădina Boema) : 
MEI, FEMEI, FEMEI — ora 20,00 ; 
Ansamblul ,, ..........

- Teatrului „C. I. 
RINITA MEA —

APLICAȚIILE

„Tîrgul meșteșugarilor“, 
reprodus aievea după stampe 
ale vremii în piața 6 Martie 
din Sibiu, evocă original pe
renitatea unei vechi tradi
ții. Orașul a fost unul din 
renumitele centre meșteșu
gărești ale Transilvaniei. Do
cumentele atestă existența 
la 1376 a 19 bresle ce prac
ticau 25 de meserii, în se
colul XVIII numărul bresle
lor ajungînd pînă la 40. La 
actuala reeditare a medie
valelor tîrguri au fost invi
tate mai multe cooperative 
meșteșugărești sibiene — 
„Textila“, „Gheata“, „Mun
ca manuală“, „Timpuri noi“, 
„Cofetarul“ — și creatori 
populari din județ. Din pă
cate, intenția de a oferi vi
zitatorilor o imagine asupra 
valorilor tradiționale ale 
artei populare sibiene nu a 
fost pe deplin realizată, cele 
mai multe din obiectele ex
puse de cooperativele invi
tate fiind puțin sau deloc 
semnificative pentru arta 
meșteșugărească a locului. 
Doar citeva excepții : vesti
tele pungi Cibinium, pe care 
ciobanii din Mărginime le 
poartă la șerpar, împreună 
cu unele produse de..artiza
nat lucrate de cooperativa 
„Arta“, scurtele și vestele 
expuse de Maria Pascu de la 
I.A.S. Sibiu, renumitele co
voare de Cisnădie expuse de 
cooperativa „Textila“.

Seara. în parcul „Sub A- 
rini“. a fost prezentat în pre
mieră pe țară spectacolul cu 
„Alizuna“, piesă în trei acte 
cu care Tina Tonescu-Deme- 
triad — actriță la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ — 
a obținut în anul 1968 pre
miul de dramaturgie la con
cursul organizat de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și 
Artă. Textul, plin de poezie, 
pe jumătate feerie, se reco
mandă de la sine spectaco
lului de sunet și lumină. 
Ceea ce excelenta regie a 
artistului emerit Dan Nasta 
a și obținut. Iar jocul nuan
țat al actorilor Adina Rațiu 
(Alizuna), Mircea Hîndorea- 
nu (Luca), Sebastian Pa- 
paiani (Țîș), Ovidiu Stoichițâ 
(Petru), precum și ingenioa
sele soluții plastice și acus
tice la care s-a recurs, au 
împlinit succesul spectacolu
lui și, dpci, succesul primei 
zile de festival. Un exem
plu de ingeniozitate : nepu-

tîndu-se rezolva pe un teren 
de circa 100 de metri deschi
dere, problema transmiterii 
acustice prin sistemul clasic 
de microtoane, s-a recurs la 
sistemul play-beack — înre
gistrarea anticipată a textu
lui pe bandă de magnetofon 
și mimarea lui de către ac
tori — rezultatele fiind exce
lente, mai ales că depărtarea 
actorilor de spectatori a per- 

. mis crearea unei iluzii de
pline.

Cea de-a doua zi a Festiva
lului a început la ora 18 și 
este dedicată poeziei și mu
zicii. în sala Teatrului de stat 
din Sibiu are loc un recitai 
de poezie „Cîntece pentru 
partid“, realizat cu con
cursul unor actori din Bucu
rești și Sibiu, precum și al 
comitetului județean U.T.C. 
Recitalul va fi urmat de un 
concert vocal-simfonic : corul 
„Bach“ și orchestra Filarmo
nicii de stat, din Sibiu, sub 
bagheta profesorului Dresler 
vor interpreta Orpheus și 
Euridice de Chr. W. Gluck.

Sala clubului Di
namo din Capitală, 
găzduiește, de cîtva 
timp, o interesantă 
și instructivă expo
ziție care oglindeș
te, reprezentativ, 
întreaga activitate 
depusă de către lu
crătorii miliției ro
mâne în cei 20 de 
ani de activitate. 
Cercetăm cu luare 
aminte panourile și 
vitrinele, ordonate 
pe ani, pe teme, pe 
cazuistică. Imense 
fotografii înfățișea
ză obiective indus
triale de mare im
portanță, vegheate 
ani de ani, adunați 
în zeci de mii de 
nopți de veghe ai 
lucrătorului de mi
liție. Poate că vi
zitatorul neavizat, 
privind, rămîne im
presionat de mo
numentalitatea și 
echilibrul coloane
lor industriale, dar 
cu greu distinge, 
pe fundal, o siluetă 
discretă în unifor
mă de milițian.

Un sugestiv pa
nou arată că în cei 
douăzeci de ani de 
activitate, miliția 
a rezolvat peste 
o sută de milioane 
de cereri ale oa
menilor muncii. O 
suită de fotografii,

prezintă ca Intr-un 
clne-verltă, diverse 
aspecte, cînd, cu 
concursul miliției, 
mame își îmbrăți
șează, după 20 de 
ani, copilul pierdut 
în cataclismele răz
boiului. Alte foto
grafii, la fel de 
impresionante, în
fățișează diverși 
copii salvați de la 
nenorociri “ 
incendii) de către 
lucrătorii 
de la posturile din 
țară. Plut. Ion Mar-

care panou repre
zintă o etapă, un 
moment ctștigat și 
„clarificat“ — cum 
se spune In terme
nii profesiei.

Un loc aparte în 
cadrul expoziției îl 
ocupă siguranța 
circulației. Moder
nizarea drumurilor 
și înmulțirea mij
loacelor de călăto
rie au creat pro
bleme deosebite, ce 
constituie pentru 
lucrătorii miliției, 
unul dintre capito-

dare și Moldovan 
Grigore, fotogra- 
fiați între cei 6 
copii din Vaslui, 
salvați de la înec, 
Plut. maj. Ion Puiu 
din Bihor este în
fățișat scoțînd trei 
copii din flăcările 
unui incendiu, după 
28 de ani cetățeana 
Topor Ioana își re
găsește fiica pier
dută pe timpul răz
boiului într-o gară 
din Moldova etc. 
Fiecare vitrină, fie-

lele de mare Im
portanță. Sînt pre
zentate instrumente 
optice și aparate 
electronice cu aju
torul cărora se su
praveghează circu
lația. O mașină 
„Dacia 1 100“, fără 
însemnele arhicu
noscute, dispune la 
bord de un aparat 
optic automatizat 
care stabilește pe 
loc infracțiunile co
mise de autovehi
cule. în alte vitri-

ne stnt prezentate 
cazuri rare de in
fracțiuni depistate 
cu ajutorul apara
turii electronice de 
investigație. O sin
gură urmă de cleș
te pe o bucată de 
sîrmă tăiată este 
suficientă pentru a- 
paratul electric ca 
să stabilească pre
cis răspunsul la 
cele 7 clasice 
trebări : cine?, 
cum?, cu ce?, 
de?, de ce?, cînd? 
în funcție de com
plexitatea proble
mei de cercetare, 
cazurile mai grele 
merg pînă acolo 
îneît pot fi exami
nate cu ajutorul 
reactorului nuclear, 
razelor X, gama, 
calculului probabi
lităților, logaritmi
lor etc. Deasupra 
tuturor acestor a- 
parate ți reguli ma
tematice lucrătorul 
de miliție, speciali
zat, acționează o- 
biectiv, după crite
riul adevărului. Ex
poziția este o sin
teză jubiliară a ce
lor 20 de ani de 
activitate depuși în 
slujba echității șl 
Integrității moralei 
socialiste.

ȘTIINȚIFIC

Una dintre cele mai în
drăznețe ipoteze ale astrofi
zicii contemporane susține 
că, în univers, materia se 
creează în mod continuu.

Se consideră că materia 
„nouă" apare sub formă de 
hidrogen — elementul cu 
cea mai largă răspîndire în 
univers. Conform uneia din 
teoriile propuse, cantitatea 
de materie nou apărută ar 
trebui să fie proporțională 
cu masa materiei deja exis
tente. Pornind de la această 
presupunere, cercetătorii de 
la Institutul Tehnologio din 
Massachusets au încercat să 
găsească un test de laborator 
cu ajutorul căruia 
ce ipoteza.

Considerînd o 
lucru“ de 400 de

să verifi-

masă „de 
grame de

CE SE ÎNTÎMPLÀ 
CU MATERIA 
ÎN UNIVERS

FAPTE PENTRU 
O NOUĂ CRONICĂ

INFORMATICII
(Urmare din pag. I)

Constructorii piteșteni întîm- 
pină cele două mari evenimente 
din viața poporului nostru cu 
succese ce se înscriu în noua 
geografie economică a orașului. 
S-au dat în folosință Fa
brica de pîine cu o capaci
tate de 60 tone pîine în 24 de 
ore și secția filatură din cadrul 
fabricii de stofe „Argeșeana“. 
La finele lunii iunie a mai in
trat în funcțiune, în regim nor
mal, instalațiile Complexului de 
piroliză. în întrecere petrochi- 
miștii au realizat o producție 
suplimentară în valoare de 50 
milioane lei și 5 milioane lei 
beneficii. Aș dori să mai evi
dențiez faptul că secția filatură 
de la „Textila“ a intrat în func
țiune cu 30 de zile înainte de 
termen.

ÎL. TISTULEASA

de ori față de nivelul anului 
1944. Iată succint bilanțul sfer
tului de veac pe care-1 aniver
săm și pe care gorjenii îl întîm- 
pinâ cu inițjative și hărnicie. în 
Bcest context se însarie noua 
acțiune „In pas cu tehnica ’69 — 
Gorj" care se va încheia în iuna 
decembrie a.c. Ea urmărește 
promovarea progresului tehnic, 
atragerea unui număr tot mai 
mare de muncitori, ingineri și 
tehnicieni în activitatea de or
ganizare științifică a producției 
și a muncii. în adunarea de 
deschidere, la Tg. Jiu a avut loo 
simpozionul „Probleme actuale 
și de perspectivă ale cercetării 
științifice în R. S. România“, la 
care a participat și tovarășul 
Constantin Dinculescu, membru 
corespondent al Academiei 
R.S.R., președintele Consiliului 
Național al Inginerilor și 
cienilor. în program sînt 
simpozioanele „Noutăți 
în construcții—montaj“,
luția tehnico-științifică și influ
ența ei asupra structurii cadre
lor de specialitate“, „Itinerar 
economic pe verticala unui sfert 
de veac în întreprinderile in
dustriale din județul Gorj" etc.

CALENDAR ETNOGRAFICO-FOLCLORIC 
AL LUNII IULIE

Pe Întreg cuprinsul țării au 
loc, în această lună, reuniuni 
populare, care prilejuiesc adevă
rate sărbători etnografico-folclo- 
rice, de o mare frumusețe și de 
un deosebit interes. Pentru cei ce 
doresc să ia parte la ele, ca tu
riști, publicăm „calendarul" ma
nifestărilor ce vor avea loc în 
luna iulie.

8—9 iulie. Se ține nedeie în 
comuna Milișăuți (județul Sucea
va), la 5 km. din D.N. 2, pe dru
mul spre Rădăuți (stația C.F.R. 
Milișăuți pe linia 500 ; Bucu
rești — Suceava — Vicșani), Îs 
care vin sătenii din această parte 
a Bucovinei, în portul lor carac
teristic, cu bundințele împodobi
te cu blană de dihor, |der sau 
miel negru.

13 iulie. La Sighetul Silvaniei

(județul Bihor), are loc o întîlni- 
re populară la Gorunul lui Mihai 
Viteazu.

în aceeași zi, la Bobîlna (ju
dețul Cluj), are loc tradiționala 
serbare eîmpenească, lîngă monu
mentul ridicat pe locul luptelor 
revoluției sociale de acum 500 
de ani.

13 sau 20 iulie. La Iscroni (ju-’ 
dețul Hunedoara), are loc tradi
ționala Sărbătoare a tulipanului. 
prilejuită de înflorirea acestui'ar
bore cu petale rubinii, originar 
din India ; cu care prilej se ține 
aici o mare nedeie.

20 iulie. Pe muntele Găina, 
din Munții Apuseni, se ține așa- 
numitul „Tîrg de fete“. Este cea 
mai mare nedeie din întreaga 
țară, asupra căreia vom reveni.

0 DRAGOSTE la las vegas : 
rulează la Patria (orele 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21), București (orele
8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 17 ; 19 ; 
21), Grădina Expoziției (ora 20,30). 
0 OMUL MOMENTULUI rulează 
la Luceafărul (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21). Grădina 
Doina (ora 20,30).
s COMISARUL X șl BANDA 
„TREI C.îiNI VERZI“ : rulează la 
Republica (orele 8,30; 10,30 ; 12,30 ; 
14 30 ; 1Ș,45 ; 19 ; 21,15), Festival (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16,00; 13,30; 
21), Favorit (orele 9,30 ; 11,45 ;
14,00 ; 16,00 : 18,15, 20,30) Grădina 
Festival (ora 20,301, Stadionul Dina- 
mo (ora 20,30).

SPECTACOLELE CE TRE
BUIAU SÂ AIBĂ LOC LA 
SALA PALATULUI R.S.R. ÎN 
ZILELE DE 5, 6, 7 IULIE SÎNT 
AMINATE PENTRU ZILELE 
DE 18, 19 SI 20 IULIE LA 
ACELEAȘI ORE.

0 ULTIMA TURA rulează la Vic
toria (orele 9 ; 11 : 13 ; 15 ; 17 ; 19; 
21).
0 „ARMATA CODOBATURILOR“ 
DIN NOU ÎN LUPTA rulează la 
Lumina (orele 8,45—16,30 în con
tinuare ; 18,45 ; 20,45).
0 TARZAN-OMUL JUNGLEI ru
lează la Doina (orele 11,30 ; 13,45 ;
16 ; 18,15 ; 20,30 — program pentru 
copil orele 9—10), Drumul Sării (o- 
rele 15,00 ; 17,30 ; 20,00), Viitorul (o- 
rele 15,30 ; 18,30).
0 APELE PRIMĂVERII : rulează 
la Viitorul (orele 20,30)

• LA DOLCE VITA rulează la To
mis (orele 9—12,15 în continuare ; 
16,00 ; 19,30) ; Central (orele 9,30 ; 
13,00 ; 16 30 ; 20,00), Grădina Tomls 
(ora 20.30).
o GUSTUL MIERII : rulează la 
Union (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).
C NOAPTEA GENERALILOR (am
bele serii) rulează la Feroviar (0- 
rele 8,30—14 în continuare ; 17,15 ; 
20,15), Excelsior (orele 10,00 ; 13,00 ; 
16,00 ; 19.00), Melodia (orele 3,30 ;
11.15 ; 14,00 ; 17,00 ; 20,001 , Modern
(orele 9,30 , 13,00 ; 10,30 ; 19,39), Fla
mura (orele 9,15 ; 12,00 ; 14,45; 17,30; 
20,15), Arenele Libertății (ora 20,30). 
0 STRAIN ÎN CASA rulează la 
Grivita (orele 9,00; 11,15; 13,30;
16,00 ; 18,15 ; 20,30).
0 ADIO, GRINGO ! rulează la în
frățirea (orele 15,15 ; 17,45 ; 20,00). 
0 CONTEMPORANUL TAU rulea
ză la Buzești (orele 15,30 ; 18,00).
0 ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Dacia (orele 8,30—13,30 
in continuare ; 18,30 ; 20,45) Miori-- 
ta (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,00 ;
18.15 ; 20,30), Grădina Vltan (ora
20.30) .
0 NElMBLÎNZITA ANGELICA : 
rulează ia Bucegl (orele 9,00 ;
11.15 ; 13.30 ; 16,00 ; 18,15), Volga lo
vele 9—18,00 în continuare ; ' '
20.30) , c.;a:__ r__
0 COMEDIANȚII (ambele 
rulează la Unirea (orele 
18,00), Grădina Unirea (ora 
0 LOVITURA PUTERNICA rulea
ză la Lira (orele 15,30 : 18,00), Gră
dina Lira (ora 20,15).
0 NOAPTEA E FĂCUTĂ PENTRU 
...A VISA rulează la Ferentari 
(orele 15,30 ; 18,00 ; 20,15).
0 ÎN UMBRA COLTULUI rulează 
la Cotroceni (orele 15,30 ; 18,00), 
Cosmos (orele 15,30 ; 13,00 ; 20,15). 
0 CĂSĂTORIE PRIPITA rulează 
la Cotroceni (ora 20,30).

Duminică, Ploieștiul a găzduit 
faza județeană a Olimpiadei ti
nerilor șoferi, competiție profe
sională care a întrunit pe cel 
mai destoinici stăpîni ai vola
nului, desemnați ca atare de 
concursurile pe întreprinderi. 
Rezultatele obținute în produc
ție de-a lungul a patru luni de 
activitate, timp în care concu- 
renții angajați în faza pe între
prindere au fost „cronometrați“ 
în toate compartimentele mun
cii de fiecare zi — aceasta fiind 
de fapt proba practică, ca și 
răspunsurile teoretice date, au 
confirmat seriozitatea depusă în 
pregătire în cursul acestei veri
tabile „curse de rezistență".

La faza pe județ cei prezenți 
au fost supuși unui examen teo
retic — cuprinzînd chestiuni de 
circulație, întreținere, meca
nică — și unor probe complexe 
de îhdemînare la conducere. în 
cele din urmă locurile din „vîr- 
ful piramidei“ formată din a- 
proape 3 500 de tineri șoferi au 
revenit lui Constantin Popa 
(Autobaza 1 marfă) locul I, Paul 
Mateescu (Autobaza 2 marfă) 
locul II și Gheorghe Mirel (Au
tobaza 5 Cîmpina) locul III.

DIALOG
LA „PORȚILE SOARELUI"

Interlocutorul meu este Ing. 
lorga Alexandru, 
ratorului central 
„Porțile de Fier“,

șeful Labo- 
al I.C.H.

„__ , vechi con
structor. In anii trecuți putea fi 
întîlnit la Borzești, Ișalnița, în 
aula Facultății de construcții. 
Colectivul pe care-1 conduce 
acum este format din tineri 
„entuziaști“ după cum mi-i re
comandă interlocutorul cu 
căldură. Aurelia Borcea, Mari
ana Pavel, Ion Ciocan, Willam 
Kremar și ceilalți își fac bilan
țul îndeplinirii angajamentelor 
luate în cinstea Congresului și 
a zilei de 23 August. Am reținut 
că specialiștii de aici au spriji
nit șantierul în găsirea unor 
noi soluții pentru folosirea be- 
toanelor. în această perioadă 
s-au pus bazele unei noi secții 
„Geotehnica“ care asigură exe
cuția barajului nedeversor. 
Omul din fața mea, ostenit 
după cele 12 ore petrecute în 
laborator, continuă să-mi 
bească 
rele în 
muncă 
musețe

mercur, conform calculelor, 
„hidrogenul nou“ — materie 
nou creată — ar fi trebuit 
să apară cu o viteză de a- 
proximativ o milionime de 
gram la fiecare zece zile

Dacă însă, așa cum susține 
o altă varianta a ipotezei, 
cantitatea de materie nou a- 
fiărută depinde numai de vo- 
umul spațiului în care ea 

se formează, și este indepen
dentă față de cantitatea de 
materie ce există în acest 
spațiu, atunci cantitatea de 
hidrogen care ar trebui să 
se formeze din masa și vo
lumul „de lucru“ considerate 
este mult prea mică, chiar 
pentru cele mai perfecționa
te aparate existente, și deci 
nedecelabilă.

Experiențele efectuate de 
cercetătorii 
au 
ță 
cît 
fie

americani nu 
reușit Să pună în eviden- 
formarea unei cantități 
de mici de hidrogen. Să 
oare aceasta un argument

împotriva ipotezei formării 
continue a materiei sau tre
buie așteptate metode a- 
nalitice și mai precise care 
ar putea confirma varianta 
a doua a teoriei ?

Sînt întrebări Ia care, 
poate, viitorul apropiat va 
aduce răspunsul definitiv.

CONCURS DE POEZIE
TITUS STOICHITOIU VASILE PANA

20.30) , 
13,30 ; 
(orele 
18,00 ;
20.30) . 
TAȚI

15,30 
20s,3ÛJ.

ru-

De ce ,Julieta" ? Fiindcă, așa cum am fost informați, aici 
vor predomina confecțiile pentru tinere: rochii de sezon, costume 
taior. Magazinul va desface și articole auxiliare: poșete, curele, 
lenjerie. Eleganța, noutatea, utilitatea, iată atributele care vor 
defini produsele selecționate pentru a fi prezentate aici. Cum
părătoarele se vor bucura, probabil, aflînd că modelele de la 
„Julieta" sînt fabricate în serii mici, ceea ce le va oferi un 
caracter de „exclusivitate". Există intenția de a se organiza, din 
cînd în cînd, aici, și parade ale modei. Așteptăm momentul cînd 
ne 
la

0 SÎNGEROASA NUNTA MACE
DONEANA rulează la Glulești (o- 
rele 15,30 ; 18,00 : 20,30).
»ARUNCAȚI BANCA ÎN AER 
rulează la Floreasca (orele 9,00 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16.00 ; 18,15 ; .........
Gloria (orele 9,00 ; 11,15 ;
16,00 ; 18,15 ; 20,30), Aurora 
9,00 ; 11,13 ; 13,30 ; 15,45 ;
20.15) , Grădina Aurora (ora 
» AM DOUĂ MAME ȘI DOI 
rulează la Moșilor (orele 
18,00), Grădina Moșilor (ora 
0 NU VOR FI DIVORȚURI 
lează la Popular (orele 15,30 : 18,00;
20.15) .
0 ZIARISTUL (ambele serii) ru
lează la Munca (orele 16,00 ; 19,00). 
0 A TRAI PENTRU A trai ru
lează la Flacăra (orele 15,30 ; 18,00;
20.30) .0 „OPERAȚIUNEA BELGRAD“ 
rulează la Arta (orele 9—15,45 în 
continuare ; 17,30 ; 19,15), Grădina 
Arta (ora 20,30).
0 PARADISUL ÎNDRAGOSTITI- 
LOR rulează la Vltan (orele 15,30 
13,00).0 ÎNCOTRO, OMULE î rulează Ia 
Rahova (ora 16,00).0 PRINȚUL NEGRU rulează Ia 
Progresul (orele 15,30 ; 18,00), Pro
gresul Parc (Piața Libertății) (ora
20.30) , Buzești (orele 15,30 ; 18,00 ; 
20,30), Grădina Buzești (ora 20,30). 
e PRINȚESA TRISTA rulează la 
Pacea (orele 15,45 ; 18,00 • 20,15).
0 TARZAN-OMUL MAIMUȚA ru
lează la Crîngași (orele 15,30 1 
18,00 ; 20,15)
0 WINNETOU (seria a in-a) 
lează la Munca (ora 10.00).
0 PROFESIONIȘTII rulează 
Grădina Rahova (ora 20,S0).
0 CĂLUGĂRITĂ ȘI COMISARUL 
rulează la Progresul (ora 20,30).
0 PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE rulează la Timpuri Noi 
(orele 9,15 ; 12,45 ; 15,30 ; 18,13 ;
20,45).

0 17,40 Buletin ... _
Lumea copiilor. Hup și Hop (I). 
Un nou serial de păpuși pentru 
cei mai mici telespectatori. 
0 18,00 Tinere, cunoaște-ti tara ! 
Itinerar de vacanță pe plaiuri ar- 
geșene. 0 18,40 Din lumea știin
ței. Eficiența cercetării științifice. 
0 19,15 Cîntă fanfara Căminului 
cultural din comuna Batăr, jude
țul Bihor. Dirijor Romulus Botto. 
0 19,30 Telejurnalul de seară.
0 19,45 Congresul al X-lea al 
P.C.R. Cu carul de reportaj În 
țară. Aveți legătura cu... Bacău. 0 20,15 Film artistic. Marele res
taurant. Comedie a studiourilor 
franceze cu Louis de Funăsr Ber- 
nard Bller, Maria-Rosa 
guez. Regla Jacques 
0 21,40 Prim plan. ‘ 
porului ------- — 
Invitata noastră : 
muzică ____ 7
(Finlanda). 0 22,20 ____ ...
de noapte șl buletinul meteorolo-

Rodrl- 
Besnard. 

Artistul po- 
Kovacs Gyorgy. 0 22,00 
____' ” : cîntăreața de 
ușoară Laila Klnnunen 
._____ ------ Telejurnalul

gic, e> 22^35 ^bllătate. 0 22,40 
Criterii. Carnet cinematografic. 
0 23,10 închiderea •misiunii.

i

în experiența de pînă acum, 
programarea sistemelor de progra
mare a constituit o specialitate 
mai puțin reprezentată. Fără în
doială, este necesar să 1 se dea o 
atenție mai mare, în viitor. La 
calculatoarele modeme, progra
matorul de sisteme se ocupă de 
elaborarea sistemelor de operare 
eficientă a instalației și de pro
iectarea și traducerea limbajelor 
de programare, în sensul aplicării 
în scrierea programelor a unor 
metode de simplificare, automati
zare, testare rapidă și de opti
mizare. î

Pentru ilustrare, ne putem re
feri la programarea utilizării fișie
relor de informații economice. 
Organizarea și realizarea prelu
crării documentelor și volumelor 
mari de date constituie o direcție 
de dezvoltare fundamentală pen
tru viitorul sistemelor de progra
mare. Cu aproximativ două dece
nii în urmă, primele calculatoare 
electronice se limitau la un ac
ces la memorie de aproximativ 
10 secunde. Informația cuprinsă 
într-o bibliotecă de 2 000 de vo
lume era accesibilă în cîteva mi
nute. în comparație cu acest sta
diu, în prezent, accesul la sto
cul de informații a fost redus ca 
durată cu opt ordine de mări
me. Pentru a putea realiza sem
nificația acestui progres, este su
ficient să ne gîndim că, în com
parație cu mersul pe jos, avioa
nele reactoare multiplică posibi
litățile omului numai cu două or
dine de mărime.

Pentru asigurarea utilizării sis
temelor de calcul și de programa
re, proiectul de Directive ale 
Congresului al X-Iea al Partidu
lui Comunist Român menționea
ză un program de cercetare ști
ințifică de mare însemnătate — 
programul prioritar de aplicare 
în economie a matematicii și a 
metodelor de cercetare operațio
nală. Astfel, este relevată contri
buția părții de gîndire matemati
că orientată către metodele de 
calcul necesare modelelor mate
matice, nu numai la etapa apli
cării ci și în faza de concepție.

întrucît cercetarea științifică se 
încheie în momentul valorificării 
rezultatelor prin aplicații, consi
derarea unor preocupări în dez
voltare se bazează pe o analiză a 
contextului economic și uman. 
Astfel, se pare că trebuie să ți' 
nem seama de implicațiile pe 
care noile tehnici de calcul eco
nomic le au în reglementarea a- 
provizionării cu anumite produse 
și în calculul stocurilor.

Pe de altă parte, intensificarea

educației tehnologice și cunoștin
țele de informatică sînt necesare 
pentru obținerea receptivității, în 
sens larg. Rentabilitatea investiții
lor ar putea fi diminuată, dacă 
ne-am gîndi să preluăm tehnica 
modernă de calcul economic cu o 
mentalitate neadecvată cerințelor 
noi ale ac~- 
exactitate al 
tice care constituie suportul pen
tru acest tip de aplicații.

Pe bună dreptate, în proiectul 
de Directive se atrage atenția a- 
supra unui vast program de dez
voltare a învățămîntuku. Astfel, 
se arată că „Se va urmări pregă
tirea unui număr mai mare de 
cadre în domeniile de mare ac
tualitate, cum sînt energetica nu
cleară, electronica, automatica, a- 
naliza și modelarea proceselor e- 
conomice".

în ceea ce privește cadrele ne
cesare pentru introducerea tehni
cii de calcul electronice, există 
cerințe numeroase și se înregis
trează apariția unor profesiuni 
noi și interesante cum ar fi, de 
exemplu, aceea de economist ana
list sau de economist programa
tor pentiu mecanizarea și auto
matizarea calculului economic, 
în acest context, se înscrie crea
rea Facultății de calcul econo
mic și cibernetică economică, în 
cadrul Academiei de Studii Eco
nomice. în același context, poate 
fi amintită și specializarea în do
meniul calculatoarelor la Institu
tul Politehnic din București. Pen
tru pregătirea actuală a tuturor 
acestor specialiști, un moment de 
seamă îl constituie elaborarea în 
țara noastră a unei vaste lucrări 
— Dicționarul statistic economic.

în fenomenul educației perma
nente, caracteristic pentru revo
luția științifică și tehnică actua
lă, pot fi observate orientarea u- 
nor specialiști către domeniile de 
preocupare noi și, în paralel, ac
centuarea solicitării adresate tine
retului. Vîrsta medie relativ scă
zută a acelora care prin meserie 
se ocupă de informatică este u- 
nul dintre indiciile numeroase ca
re ne arată că în acest domeniu 
tineretul își poate găsi perspecti
va stimulatoare, vocația.

Element important al amplei 
acțiuni de promovare a progre
sului tehnic, de modernizare a e- 
conomiei, extinderea tehnicii de 
calcul, promovarea ciberneticii și 
informaticii în producție și ges
tiune va juca un rol însemnat în 
îmbunătățirea activității de con
ducere și planificare, fapt ce se 
va răsfrînge favorabil asupra 
creșterii neîntrerupte a eficienței 
economice.

icesteia sau cerințelor de 
s aie metodelor matema-

NICOLAE LABIȘ“
In intimpinarea celui de-al 

X-lea Congres al partidului și 
in cinstea celei de-a 
aniversări a eliberării 
noastre de sub jugul 
Comitetul județean
cultură șl artă Suceava orga
nizează un concurs pentru ti
nerii poeți din Întreaga țară. 
Propuntndu-și să contribuie la 
afirmarea unor noi al autenti
ce talente, concursul consti
tuie totodată o chemare adre
sată tinerilor creatori de a ex
prima, prin versurile lor, ata
șamentul șl dragostea profun
dă față de patrie șl partidul 
comunist, de a oglindi univer
sul spiritual complex al omu
lui de azi, munca șl viața în
floritoare a poporului, frumu
sețile țării noastre, iubirea, 
prietenia, relațiile de tip nou 
ce se statornicesc Intre mem
brii societății noastre.

La concurs pot participa 
elevi, studențl, tineri muncl-

tort șl țărani, Intelectuali care 
nu depășesc virata de 26 de 
ani, nu stnt membri ai Uniunii 
Scriitorilor șl nu au volume 
da poezia editate. Lucrările 
vor 11 dactilografiate în 7 
exemplare șl vor purta un 
motto In loc de semnătură, 
într-un alt pllo va fi notat 
motto-ul alea, numele, ocupa
ția șl adresa exactă a autoru
lui. Concursul se Închide la 
5 august 1969. Vor fi acordate 
premii și mențiuni intre 500 șl 
3 000 de lei.

Adreslndu-se tinerilor crea
tori in arta poetică, concursul 
— care va fi organizat anual, 
la aceeași dată — poartă nu
mele lui Nlcolae Lablș, poet 
comunist, militant șl va sim
boliza tinerețea creatoare, re
ceptivitatea tineretului nostru 
pentru frumos, dorința lui de 
a se afirma ca un factor activ 
in îmbogățirea patrimoniului 
artistic național.

DIN NOU
PÎRÎUL RECE“

Duminică la Predeal, Pî- 
rîul Rece și Timiș, 270 și res
pectiv 150 studenți din toate 
centrele universitare au de
butat în vacanța de vară. 
La deschiderea festivă a ta
berei de la Pîrîul Rece au 
participat Gheorghe Paizi, 
directorul general al Minis
terului Invățăipîntului, So
rin lonescu, secretar al Co
mitetului executiv al U.A.S.R., 
In cele
studenții vor lua parte la 
numeroase acțiuni cultural- 
sportive și manifestări dis
tractive organizate de di
recția taberei (Filipaș Avram 
și Voicu Enăchescu).

Sînt prevăzute printre al
tele, meciuri de 
bal, șah și tenis, 
(Sine știe cîștigă, 
în împrejurimi,
cabană ți tradiționalul con
curs pentru titlul de miss 
Pîrîul Rece — 1969. Serile 
muzicale vor fi susținute de

formația „Hyperion“ apar- 
ținînd universității bucureș- 
tene.

OVIDIU PĂUN „Zile calde" pe ogoare

ARTISTUL
în primele rînduri

(Urmare din pag I) 
nu este ușor să cîștigi o zi mai 
bună pentru poporul tău, aceas
ta reprezintă adeseori o luptă 
care fine mult timp. Partidul Co
munist Român a condus și con
duce clasa noastră muncitoare, 
întreaga noastră națiune comu 
nistă pe un continuu drum de 
propășire. Nu cred că pe în
tinsul patriei să existe cetățean 
care să nu vadă și să nu înțe
leagă atît efortul partidului cit 
și realizările sale în ceea ce 
privește buna noastră viață. 
Eu nu vreau să fac acum nici 
enumerări și nici 
doar să subliniez 
de Directive are 
caracter științific, 
mînd cu exactitate , 
le noastre, atît cele economice 
cît și cele științifice și culturale.

Sub conducerea partidului s-a

calcule. O 
că proiectul 
un profund 
el progra- 

perspective-

dat o atenție deosebită activi
tății teatrului românesc și sluji 
lorilor lui. Numai pentru con
strucția noului teatru Național, 
spre exemplu, s-au investii 
peste 200 milioane lei. La Cra- 
iova și Tîrgu Mureș au început, 
de asemenea, construcțiile unor 
noi săli de spectacole.

în fața perspectivelor pe care 
ni le prezintă Directivele celui 
de-al X-lea Congres, actorii 
noștri și-au dat adeziunea de 
devotament și sincer ațașamen’ 
față de Partidul Comunist Ro
mân, pentru că partidul, ne-a 
introdus în pulsația fierbinte a 
activității sociale, apreciindu-ne 
și ajutîndu-ne să ne sporim con
tribuția la înflorirea culturii 
noastre socialiste. Avem emoții 
— și nici nu ne putem lipsi de 
ele — în munca noastră artistică, 
iar munca noastră va dovedi că 
vrem să nu înșelăm așteptările

celor ce au crezut și cred în 
noi, spectatorilor, publicului 
nostru nou. De aceea și colec
tivul Teatrului Național se stră
duiește să înscrie printre succe
sele sale piese românești cu un 
adine caracter uman și legate 
strîns de spiritul politicii parti
dului nostru. în acest sens, Tea
trul Național trebuie să aibă 
un rol principal pentru că el a 
fost și rămîne una dintre im
portantele tribune ale educației 
naționale. Artistul trebuie să 
fie în primele rînduri ale acelora 
care promovează ideile parti
dului. A face artă aulcn'ică în
seamnă la noi a răspunde res
ponsabil chemării partidului 
care cere de la activitatea o- 
mului de artă forțe de înrîuri- 
re a gîndirii și sensibilității u- 
mane, contribuția la formarea 
conștiinței socialiste. Desăvîrși- 
rea noastră profesională în
seamnă deci o activitate poli
tică de care sîntem mîndri și pa 
care o alăturăm efortului colec
tiv al României socialiste, afla
tă, sub conducerea partidului, 
într-o ascensiune fără prece
dent spre cele mai înalte trepte 
ale civilizației și progresului.
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COMUNIST Șl A CONSILIULUI UNIUNII
/

»

Cuvintaiea tovarășului ION ILIESCU

(Urmare din pag. I)

a tineretului. Prezența Uni
unii Tineretului Comunist^ și 
a U.A.S.R. în Frontul Unității 
Socialiste — dovadă grăitoare 
a încrederii acordate de 
partid, de societatea noastia 
tinerei generații, evidențiază 
rolul politic și social impor
tant pe care sînt chemate 
să-l îndeplinească organizații
le noastre, posibilitățile largi 
de care dispune tineretul pen
tru a participa intens la ac
tivitatea economică, politica 
și socială, la dezbaterea și a- 
doptarea deciziilor de impor
tanță generală pentru societa
te, la aplicarea lor în viață. 
Pe baza directivelor și sarci
nilor stabilite de Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie- 
decembrie 1967, privind îm
bunătățirea activității în rîn
dul tineretului, Uniunea Tine
retului Comunist și U.A.S.R. 
au reușit 'să contribuie într-o 
măsură sporită la mobilizarea 
maselor de tineri din patria 
noastră în activitatea con
structivă, creatoare, a întregu
lui popor, la activitatea gene
rală de pregătire pentru via
ță, în vederea formării multi
laterale ca militanți activi 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului, a nobilelor idealuri 
de fericire ale celor ce mun
cesc.

★
După cum este,cunoscut, Te

zele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
pentru Congresul al X-lea și 
proiectul de Directive privind 
planul cincinal pe anii 1971 —■ 
1975 și liniile directoare ale 
dezvoltării economiei naționale 
pe perioada 1976—1980 au fost 
supuse dezbaterii organizații
lor de partid, în presă, în ca
drul organizațiilor de masă și 
obștești, asigurîndu-se, astfel, 
posibilitatea pentru toți oame
nii muncii de a-și spune păre
rea asupra politicii interne și 
externe a partidului și statu
lui, de a contribui efectiv la e- 
laborarea programului de dez
voltare multilaterală a țării. 
C< qsultarea maselor largi de 
oameni ai muncii cu privire 
la problemele fundamentale ii
le politicii Partidului Comunist 
Român, trăsătură caracteristica 
a vieții noastre social-polițice, 
oferă certitudinea că hotărîrile 
Congresului al X-lea vor con
stitui cu adevărat emanația vo
inței și gîndirii colective a tu
turor comuniștilor. ..a clasei 
muncitoare, țărănimii și inte
lectualității. a întregului popor.

Pînă la data de 2 iulie a.c. 
au avut loc cca. 3000 adunări 
organizate de consiliile Fron
tului Unității Socialiste la care 
au luat parte peste 500.000 ce
tățeni de cele mai diverse pio- 
fesii, muncitori, țărani, intelec
tuali, care au făcut peste 30.000 
propuneri de îmbunătățire a 
muncii în diferite domenii de 
activitate, au sugerat căi și so
luții concrete de înfăptuire a 
obiectivelor cuprinse în docu
mente și a unor probleme de 
interes local.

Ceea ce caracterizează acest 
amplu colocviu al națiunii 
noastre asupra destinelor vii
toare ale țării este adeziunea 
unanimă a tutțiror oamenilor 
muncii de la orașe *și. sate, 
vîrstnici și tineri, români, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități la linia politică ge
nerală pe care o traseaza Te
zele și proiectul de Directive. 
Dezbaterile, propunerile sute
lor de mii de cetățeni ai patriei 
subliniază și adîncesc ideile 
fundamentale cuprinse in aces
te documente, ceea ce demon
strează încă o dată și în m°u 
strălucit atașamentul profund 
al poporului român la cauza 
socialismului și comunismului 
convingerea sa nestrămutată 
că viitorul fericit al României, 
progresul material și spiritual 
al națiunii noastre își pot afla 
împlinirea numai prin înfăp
tuirea consecventă a programu
lui de dezvoltare socialistă, 
prin construirea societății co
muniste.

Ele sînt, totodată, o nouă 
expresie a unității de neclin
tit a Partidului Comunist Ro
mân. a întregului popor. în ju
rul Comitetului Central în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, încrederea deplină 
a tuturor oamenilor muncii în 
înțelepciunea, patriotismul și 
consecventa comunistă a con
ducătorilor partidului și patriei 
noastre.

Tezele C.C. al P.C.R. și pro
iectul de Directive — docu- 

programatice de înaltă

valoare principială și practi
că — sînt o expresie strălu
cită a consecvenței și continui
tății politicii partidului nostru, 
a caracterului său profund 
științific,- reprezentînd un 
exemplu de analiză marxistă, 
creatoare a problemelor și sar
cinilor construcției socialismu
lui din țara noastră, o contri
buție importantă la îmbogăți
rea patrimoniului gîndirii mar- 
xist-leniniste contemporane.

Politica economică a partidu
lui este orientată și în viitor 
către , continuarea procesului 
complex de industrializare so
cialistă, pe baza folosirii largi 
a cuceririlor revoluției tehni- 
cc-științifice contemporane. 
Principala caracteristică a dez
voltării economiei în etapa ur
mătoare va fi realizarea unor 
ritmuri susținute de creștere a 
volumului producției industri
ale ; se va asigura prioritate 
ramurilor hotărîtoare — ener
getica, metalurgia, construcții
le de mașini și chimia — ac- 
centuîndu-se preocuparea pen
tru subramurile moderne, le
gate de progresul științific și 
tehnic actual ; se va realiza, ca 
și pînă acum, dezvoltarea cu 
precădere a mijloacelor de pro
ducție, urmărindu-se totodată, 
asigurarea unor raporturi op
time între industria grea și cea 
a bunurilor de consum. în con
cordanță cu progresul industri
ei socialiste se va acorda o_a- 
tenție permanentă dezvoltării 
producției 'agricole, extinderii 
mecanizării, chimizării, spori
rii suprafețelor irigate, pentru 
o mai intensivă utilizare a pă- 
mîntului și creșterea contribu
ției agriculturii la realizarea 
venitului național, la îmbună
tățirea aprovizionării populați
ei cu produse agro-alimentare 
și a industriei cu materii pri
me.

Tezele C.C. al P.C.R. și pro
iectul de Directive cuprind sar
cini importante pentru extin
derea și modernizarea tran
sporturilor, perfecționarea ac
tivității în domeniul construc
țiilor, sporirea productivității 
muncii și a rentabilității în 
toate ramurile economiei, scă
derea prețului de cost, ridica
rea calității produselor, promo
varea mai intensă a cuceririlor 
științei și tehnicii. Noul cinci
nal prevede un volum sporit 
de Investiții — pentru lărgirea 
în continuare a forțelor de pro
ducție, în vederea valorificării 
tot mai depline a resurselor 
materiale și de muncă ale țării. 
In același timp, sînt prevăzute 
noi măsuri privind creșterea 
eficienței întregii activități e- 
conomice, perfecționarea conti
nuă a formelor și metodelor de 
conducere și organizare a eco
nomiei naționale, a sistemului 
de cointeresare materială a oa
menilor muncii.

O caracteristică de seamă a 
evoluției societății noastre, a 
dezvoltării și perfecționării ac
tivității de stat si obștești,_ a 
întregii vieți sociale va fi adîn- 
cirea în continuare a demo
crației socialiste — factor de 
seamă al consolidării și dezvol
tării multilaterale a orînduirii 
noastre, al unității și coeziunii 
maselor în jurul Partidului Co
munist Român. Conducînd ne
mijlocit, procesul de adîncire 
și dezvoltare a democrației so
cialiste partidul va asigura per
fecționarea cadrului instituțio
nal în care cetățenii să-și poată 
exprima liber și nestingherit 
părerea asupra modului în ca
re se gospodăresc treburile ță
rii, se înfăptuiesc hotărîrile 
partidului și statului, să parti
cipe la dezbaterea și aplicarea 
măsurilor privind evoluția so
cietății, sporind rolul factorilor 
obștești, al opiniei publice în 
conducerea vieții sociale. Te
zele C.C. al P.C.R. subliniază 
necesitatea creșterii responsa
bilității sociale a fiecărui ce
tățean, a conștiinței îndatoririi 
de a acționa în virtutea intere
selor generale ale societății, ca 
element esențial al dezvoltării 
necontenite a democrației so
cialiste.

' Complexitatea sarcinilor pe 
care le ridică noua etapă a 
construcției socialismului, în 
toate domeniile, importanța 
crescîndă a activității ideolo
gice și educative în viața so-j 
cietății evidențiază necesitatea 
obiectivă a creșterii rolului 
Partidului Comunist Român — 
forța conducătoare a societă
ții noastre — factorul politic 
fundamental care chezășuiește 
înaintarea victorioasă a Româ
niei pe drumul socialismului, 

în deplină concordanță cu 
poziția consecvent internațio- 
nalistă a partidului nostru, cu 
atitudinea sa responsabilă față

de interesele generale ale so
cialismului și păcii în lume, 
Tezele C.C. al P.C.R. reafirmă 
principiile politicii externe a 
partidului și statului, care vor 
desfășura și în viitor o largă 
activitate pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării fră
țești cu toate țările socialiste, 
pentru întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale și cimentarea 
solidarității dintre toate for
țele antiimperialiste. Totodată, 
România va extinde relațiile 
cu alte țări, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, militînd cu 
consecvență pentru promova
rea cauzei păcii, destinderii și 
securității internaționale, pe 
baza respectării principiilor 
suveranității și independenței, 
a neamestecului în treburile 
interne, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc.

întreaga țară a primit cu 
legitim interes și deplină sa
tisfacție Tezele C.C. al P.C.R. 
și Directivele Congresului al 
X-lea în care vede, pe drept 
cuvînt — întruchipate pro
priile aspirații de progres și 
bunăstare, perspectivă lumi
noasă a destinului său istoric. 
Dezbaterile care au loc în pre
zent pe marginea Tezelor și a 
proiectului de Directive evi
dențiază înalta conștiință po
litică a poporului, capacitatea 
reală a tuturor cetățenilor de 
a contribui activ la elaborarea 
politicii partidului, aprecierea 
unanimă pe care programul 
construcției socialiste, o întru- 

’ nește în rîr.duriie * maselor 
largi de oameni ai muncii.

împreună cu întregul popor, 
generația tînără a patriei a 
întîmpinat cu sentimente de 
mîndrie patriotică, cu unani
mă adeziune și deplină apro
bare recentele documente care 
oferă un cîmp 
mare elanului 
sale creatoare, 
convingerea că 
toare ale vieții 
și economice, cuprinse în vas
tul program elaborat de 
partid, răspund în cel mai 
înalt grad cerințelor obiective 
ale progresului social, intere
selor supreme ale națiunii 
noastre socialiste. Exprimînd 
sentimentele sale de gratitudi
ne pentru grija partidului 
față de destinele țării, pentru 
multiplele dovezi ale preocu
pării permanente de a asigu
ra tinerei generații condiții 
optime de muncă și viață, pen
tru pregătirea sa multilatera
lă, tineretul, conștient că este 
principalul beneficiar al rea
lizărilor prezente și viitoare 
ale poporului nostru, se inte
grează frontului comun al ac
tivității creatoare a poporului 
în opera de edificare a socia
lismului. Mîndru de a se ști 
demn continuator al glorioa
selor tradiții de luptă ale po
porului, ale mișcării revolu
ționare și democratice din țara 
noastră, tineretul se manifes
tă ca un factor activ de pro
gres, consacrîndu-și cu entu
ziasm eforturile și elanul ti
neresc dezvoltării sociale, eco
nomice și culturale a țării, mi
litînd cu dăruire pentru cauza 
socialismului și comunismului, 

întîmpinarea Congresului 
al X-lea al P.C.R. reprezintă 
un nou prilej de manifestare 
a hotărîrii unanime a tinerei 
generații de a-și consacra în
treaga capacitate și energie 
înfăptuirii progresului însufle
ți tor de dezvoltare economică 
și socială a țării.

în înfăptuirea 
care conturează 
mîine al patriei, 
U.T.C. trebuie să 
cunoașterea de către toți ti- 

sarcinilor care revin 
unități socialiste, fie- 

colectiv de muncă să

larg de afir- 
și inițiativei 
exprimîndu-și 
liniile direc- 
social-politice

obiectivelor 
chipul de 

organizațiile 
contribuie la

nerii a 
fiecărei 
cărui 
mobilizeze întregul tineret la
înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului.

In toate unitățile economice 
ale industriei, organizațiile 
U.T.C. sînt datoare să antre-. 
neze tineretul în întrecerea 
socialistă, la îndeplinirea ,p- 
biectivelor cuprinse în chemă
rile C.C. al U.T.C. și ale orga
nizațiilor județene Prahova și 
Teleorman, a angajamentelor 
proprii luate în cinstea celei 
de-a 25-a aniversări a Elibe
rării patriei. Ele trebuie să 
sprijine acțiunile întreprinse 
de comitetele de direcție și or
ganizațiile de sindicat pentru 
mobilizarea colectivelor de

oameni ai muncii la realizarea 
ritmică și la toți indicatorii a 
planului de producție ; crește
rea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost, pen
tru creșterea rentabilității și 
eficienței întregii activități e- 
conomice, să desfășoare o lar
gă activitate politico-educati- 
vă pentru dezvoltarea răspun
derii în muncă, pentru respec
tarea normelor disciplinei 
muncitorești. Folosind forme 
și metode specifice, organiza
țiile U.T.C. vor trebui să ini
țieze o gamă variată de acțiuni 
proprii pentru mobilizarea ti
neretului la realizarea sarcini
lor de producție, la descoperi
rea și valorificarea rezervelor 
interne, pentru reducerea 
cheltuielilor materiale și de 
muncă.

Organizațiile U.T.C, din ca
drul întreprinderilor de con
strucții trebuie să-și sporească 
eforturile pentru realizarea 
ritmică, în bune condițiuni, a 
vastului program de investiții 
stabilit de partid, pentru recu
perarea rămînerilor în urmă 
și darea în folosință la termen 
a obiectivelor economice. Sar
cini importante revin organi
zațiilor noastre în asigurarea 
cu forță de muncă a unități
lor de construcții prin mobili
zarea și trimiterea unui număr 
cît mai mare de tineri care să 
lucreze pe șantierele obiecti
velor industriale, la construc
țiile de locuințe și șantierele 
de irigații.

Organele și organizațiile 
U.T.C. trebuie’ să acorde în pe
rioada care urmează o atenție 
deosebită sprijinirii întreprin
derilor și celorlalte unități e- 
conomice în îmbunătățirea ac
tivității de calificare și ridi
care a calificării profesionale 
a muncitorilor, să inițieze ac
țiuni multiple menite să con
tribuie la lărgirea orizontului 
profesional al tinerilor, la cul
tivarea în rîndul acestora a 
atitudinii înaintate în muncă, 
a atașamentului și a dragostei 
față de unitatea în care lu
crează.

în întreprinderile agricole 
de stat și cooperativele agrico
le de producție, organizațiile 
U.T.C. au datoria să mobili
zeze tinerii cooperatori și me
canizatori pentru efectuarea la 
timp și de bună calitate a lu
crărilor de întreținere și recol
tare a culturilor în perioada 
de vară, la dezvoltarea pro
ducției de legume și creșterea 
sectorului zootehnic, la înde
plinirea sarcinilor privind re
darea de noi suprafețe agri
culturii, la consolidarea econo- 
mico-organizatorică a unități
lor agricole socialiste.

Continuînd tradițiile parti
cipării la acțiunile voluntar- 
patriotice organizațiile U.T.C. 
și asociațiile studențești vor 
trebui să mobilizeze tinerii 
muncitori, țărani, intelectuali, 
elevi și studenți pe cele 1 100 
șantiere locale și 20 de șantie
re naționale ale tineretului, 
la campaniile agricole de vară 
și de toamnă, cinstind astfel 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
și ce-a de-a 25-a aniversare a 
Eliberării patriei cu noi fapte 
de muncă.

Valorificînd noul cadru ofe
rit școlii prin aplicarea măsu
rilor de perfecționare și mo
dernizare a învățămîntului, 
organizațiile U.T.C. și asocia
țiile studențești trebuie să se 
manifeste ca factori activi în 
îmbunătățirea procesului in- 
structiv-educativ pentru o te
meinică pregătire de specia
litate a tuturor elevilor și stu
denților, formarea convingeri
lor lor marxiste, înțelegerea și 
însușirea politicii partidului, 
pregătirea multilaterală pen
tru muncă și viață.

Creșterea rolului 
ideologice, sarcinile 
de partid în acest
impun Uniunii Tineretului Co
munist și U.A.S.R. să-și per
fecționeze formele și metodele 
de educare comunistă, revolu
ționară a tinerei generații, 
pentru dezvoltarea dragostei 
și atașamentului profund față 
de patrie și partid, față de cu
ceririle revoluționare ale po
porului, să militeze cu consec
vență pentru înarmarea temei
nică a tinerilor cu principiile 
de bază ale politicii partidului 
și statului nostru.

Tuturor organizațiilor noas-

activității 
stabilite 
domeniu

•<

de mare atractlvitate în progra
mul cercului. Cît de bine ar 
prinde, de asemenea, prezenta
rea filmată a unor realizări teh
nice în țări cu tradiție indus
trială, aducerea de pelicule teh- 
nico-științifice românești care să 
suplinească lipsa posibilității de 
a vizita întreprinderile din țară. 
Oricum, documentarea, in în
treprinderile Capitalei ni se 
pare a constitui un capitol per
fect realizabil, cu eficiență de
osebită atunci cînd se face or
ganizat, metodic, dublată de 
schimburi de experiență De di
ferite teme de mare interes 
practic și teoretic.

Dar dincolo de această func
ție informativă ?

— Eu cred că sînt posibile cel 
puțin două direcții, ne spune 
inginerul Alexandru Rădulescu, 
de la serviciul proiectări-cerce- 
tări al uzinei „23 August“. E 
vorba în primul rînd de a ajuta 
și îndruma pe ingineri să efec
tueze diferite lucrări în uzină, 
pe care apoi să le prezinte în 
cadrul sesiunilor tehnice ce in
tenționăm să le organizăm. Se 
poate însă contribui, prin pro
iectarea voluntară a diferitelor 
obiective aflate în „programul 
de investiții ale comitetului mu
nicipal U.T.C.

Am întreprins o microanchetă 
pe această ultimă temă. Răspun
surile p.-au reușit din păcate să 
dezvăluie, o soluție cristalizată, 
în faza de a reprezenta un punct 
de plecare elucidat. Ar putea fi 
la mijloc timpul nu atît de 
lung de la constituirea cercu
lui. Am înțeles însă că, cel pu
țin deocamdată, nu se consideră 
oportun a aborda în cadrul său 
problema repartizării spre stu
diu, a diferite teme din reper
toriu ardent al producției. De 
ce ? Credem că pentru faza de 
maturizare în care s-a ajuns lu
cru este posibil. De teme nu se 
duce lipsă, nici de forța de con
cepție care să le atace frontal. 
Organizarea producției și a 
muncii, de pildă, ar putea să 
recruteze zeci de soluții, prin 
bisturiul argumentului științifio 
acționat de capacitatea tinerilor 
ingineri și, de ce nu, economiști. 
Planurile de măsuri telmico-or- 
ganizațorice, planurile tehnice, 
planurile de inovații, își așteap
tă rezolvatori. Cercul constituit 
poate influența pozitiv introdu
cerea în circuit a contribuției 
cit mai multor tineri specialiști, 
indiferent de uzina sau institu
tul unde lucrează. Pentru că 
eforturile ce le depune grupul 
de pasionați ce au sădit iniția
tiva cercului se cer însoțite de 
o cît mai substanțială acope
rire. Nu trebuie pretins ca cer
cul să reprezinte „un șperaclu 
potrivit pentru orice ușă“ cum 
spunea cineva. Dar este necesar 
ca el să fie una din cheile solide, 
capabilă a stimula gustul specia
liștilor pentru perfecționare și, 
mai ales, în stare să deschidă 
larg ușa contribuției lor la per
fecționarea producției.

N. UDROIU

Tocmai asupra acestui lucru 
ne simțim datori să insistăm. 
Cu atît mai mult cu cît orice 
bilanț — dacă putem numi ast
fel trecerea în revistă făcută 
acum — este obligat să stabi
lească exact cotele viitoare ale 
activității astfel ca ea să se în
scrie în parametrii superiori ai 
eficienței.

— După părerea mea, ne spu
ne tovarășul inginer Marin 
Voinea, membru în biroul Comi
tetului municipal București al 
U.T.C., dată fiind diversitatea 
de specialități întrunite, trebuie 
găsit numitorul comun în fie
care acțiune astfel ca toți cei 
prezenți să fructifice timpul 
consumat aici...

Iată o idee care ni se pare 
că trebuie să guverneze întrea
ga activitate a cercului. Lucru 
care obligă la eforturi de con
cepție mai mari, în așa fel in
cit temele întrunirilor — lunare 
în prezent — să nu excludă prin 
specializarea lor, o parte din 
auditoriu.

•
 Rîndurile de față sînt prile
juite de cunoștința cu o intere
santă inițiativă instituționaliza-

•
 tă la nivelul sectorului III al 
Capitalei — „Cercul tînărului 
specialist“. Care sînt datele de 

— referință ale acestei proaspete 9 „firme“ în ansamblul de acți
uni ce aparțin organizației 
U.T.C. ? Răspunsul trebuie să

•
 aibă în vedere că aici își au 
amplasamentul geografic marile 
uzine bucureștene „23 August“,

A „Republica“. „F.M.U.A.B.“, U- 
W zina de pompe, Filatura româ

nească de bumbac, „Neferal“, 
Uzina de mecanică fină, Fabrica 

@ de cabluri și materiale electro- 
izolante, ca să ne oprim doar 
la cîteva, cele mai importante, 
desigur. O asemenea densitate 
industrială favorizează și gru
parea unui număr destul de 
mare de ingineri, mulți dintre 
ei sub virsta de 30 de ani.

— Tocmai acest lucru ne-a 
îndemnat spre căutarea unui 
mijloc de a ne întruni cît mai 
mulți specialiști din sector, să 
discutăm probleme, preocupări 
comune legate de producție, de 
cercetare, do proiectare — spu
ne tînărul inginer Ion Braga de 
la Uzinele „23 August“.

„Realizări și perspective în 
construcția dc motoare și loco
motive" s-a intitulat acțiunea 
organizată la Uzinele „23 Au
gust“. O informare la obiect în 
cadrul temei stabilite, o dezba
tere a problemelor suscitînd de
osebit interesul, urmate de vizi
tarea „Ia pas“ a celor două 
secții productive. Ceva mai tîr- 
ziu, operația s-a repetat la în
treprinderea vecină — Fabrica

• de mașini unelte și agregate, 
centrată de astă dată pe pro
ducția unității respective. Un 

• schimb de experiență între Uzi
nele „23 August“ și „F.M.U.A.B.“ 
punînd față în față tineri din 
ambele întreprinderi, destule 9 elemente ce-și așteaptă perfec
ționarea în relația furnizor-be- 
neficiar.

Iată cum ar arăta în crochiu 
portretul activității de pînă a- 
cum a cercului, găzduit la casa 
de cultură a tineretului din 
sector. Am discutat cu cîțiva 
dintre participanții la acțiunile 
organizate. Din felul în care se 
vorbește despre acțiunile desfă
șurate, ne dăm seama că in
tenția organizatorilor a găsit 
ecou în rîndul tinerilor specia
liști. că forma adoptată are șan
se. să-și prelungească existența 
printr-o mai susținută diversi
tate de mijloace puse * 
care.

Dispersia teritorială 
simplifică dificultățile 
nare a celor doritori l„ 
cipe la acțiunile organizate. 
Este asigurat, așa cum spuneam, 
un loc de întîlnire — sediul ca
sei de cultură. Și cel mai im
portant lucru, după noi, există 
un vast teritoriu de probleme 
pe coordonatele căruia cercul 
tinerilor specialiști poate ma
nevra cu dezinvoltură în favoa
rea tuturor membrilor săi.

tre le revin sarcina de a mo
biliza tinerii în studiul apro
fundat al Tezelor C.C. și al 
proiectului de Directive, pen
tru cunoașterea și înțelegerea 
răspunderilor tineretului în a- 
plicarea în viață a 
partidului.

Biroul Comitetului 
al U.T.C. a stabilit și 
mis în județe indicații cu pri- 9 
vire la studierea Tezelor și a 
proiectului de Directive, pre- _ 
cum și cu privire la pârtiei- 9 
parea tinerilor la dezbaterea 
acestor documente. Pe această 
bază organele și organizațiile 
U.T.C. au mobilizat zeci și 
sute de mii de tineri și au 
contribuit la buna pregătire și 
desfășurare a adunărilor oa
menilor muncii organizate de 
către Consiliile Frontului Uni
tății Socialiste și de către or
ganele sindicale. In comunele A 
în care nu au avut loc astfel ™

politicii

Central 
a trans-

de adunări, organizațiile 
U.T.C. inițiază adunări proprii A 
pentru dezbaterea documente- w , 
lor, iar în perioada următoare 
vor avea loc adunări de dez
bateri în taberele de odihnă 9 
și instruire ale elevilor și stu
denților, pe șantierele națio- 
nale și locale de muncă. pa- 9 
triotică ale tineretului, pre
cum și în întreprinderile a- _ 
gricole de stat în care lucrea- 9 
ză elevii și studenții. în aceas
tă importantă acțiune politică a. 
organizațiile noastre sînt che- 9 
mate să joace în continuare un 
rol activ, să mobilizeze pe toți a 
tinerii muncitori, țărani, inte-" 
lectuali, elevi și studenți la 
dezbaterea Tezelor C.C. al a 
P.C.R. și proiectului de Direc- ™ 
tive, să contribuie în același 
timp, prin organizarea unor A 
expuneri, consultații, vizite, la w 
cunoașterea trecutului de 
luptă al partidului și clasei a 
muncitoare, a realizărilor ob- ™ 
ținute în anii socialismului, la 
clarificarea și însușirea apro- A 
fundată a problemelor politi- 
cii partidului și statului nostru 
în etapa următoare. Q

Presa de tineret va trebui 
să publice articole, reportaje, _ 
interviuri și alte materiale de 9 
popularizare și explicare a 
problemelor cuprinse în Te- 
zele și proiectul de Directive, 9 
să-și pună paginile la dispo
ziția tinerilor pentru a-și ex- 
prima opiniile față de aceste “ 
documente, să oglindească pe 
larg activitatea și realizările A 
tineretului și ale organizațiilor 
U.T.C. dedicate întîmpinării 
Congresului și a celei de-a 9 
25-a aniversări a Eliberării pa
triei.

Participarea tineretului la ® 
dezbateri, acțiunile inițiate de 
organizațiile U.T.C. și asocia- a 
ții trebuie să constituie un nou " 
prilej de mobilizare politică a 
tinerei generații la înfăptuirea A 
obiectivelor stabilite de partid. W 
la integrarea sa responsabilă 
în viața economică și social- 9 
politică a țării. Dind glas sen
timentelor unanime ale tine- 
retului, de adeziune deplină la 
politica internă și externă a 
partidului, Plenara comună a 9 
C.C. al U.T.C. și a Consiliului 
U.A.S.R. își exprimă convin- A 
gerea că generația tînără a 
patriei va întîmpina cele două a 
mari evenimente — Congresul 
al X-lea al P.C.R. și cea de-a 
25-a aniversare a Eliberării — ™ 
cu un bilanț bogat în realizări, 
cu succese remarcabile în pro- 9 
ducție, pe marile șantiere ale 
construcției socialiste, la învă- Q 
țătură și în activitatea ob
ștească. expresie a spiritului 
patriotic, a dragostei fierbinți 
și atașamentului profund față 
de conducătorul nostru încer
cat — Partidul Comunist Ro
mân. Tineretul patriei, pregă
tit să dea examenul maturi
tății politice și al responsabili
tății sociale, mîndru că poate ® 1 
să răspundă atenției si grijii I 
permanente cu care este în- £ 
conjurat, se angajează să-și I 
dăruiască întreaga energie, e- I 
lanul propriu vîrstei sale, rea- " 
Uzării telurilor mărețe cuprin- i 
se în Tezele C.C. al P.C.R. și 91 
în proiectul de Directive ale 1 
celui de-al X-lea Congres — Q. 
documente politice fundamen- I 
tale elaborate de partidul co- ^1 
muniștilor, investit de istorie " 
să împlinească destinele po- I 
porului nostru, aspirațiile sale 9* 
de pace, progres și fericire.

în miș-

redusă 
de adu

să parti-

SPECIALIST“
Am reținut din discuții dorin

ța de a da o și mai mare am
ploare preocupărilor pentru o 
largă informare a celor prezenți. 
Nu este rău. Cu observația că 
efortul organizatoric investit 
trebuie să se regăsească în ac
țiuni consistente, cu un cît mai 
mare coeficient de eficiență. Să 
avem grijă de a nu recurge la 
lucruri accesibile fiecărui ingi
ner in parte, individual, la lo
cul său de muncă. Se știe doar 
că într-o uzină ca „23 August“ 
nu este o problemă să găsești 
în rafturile bibliotecii răspunsul 
dorit la ceea ce te frămîntă, 
așa cum nu te împiedică nimeni 
să soliciți consiliul oricărui spe
cialist din cadrul uzinei atunci 
cînd îl consideri necesar. Dar, 
este foarte necesar, zicem, noi, 
rămînînd la capitolul „prelegeri“ 
să se invite în mijlocul tineri
lor ingineri cadre de specialiști 
care au avut posibilitatea de a 
pătrunde în „seiful“ tehnicii 
mondiale, întorși din vizitele de 
documentare de peste hotare. 
Colocvii inginerești cu partici
parea unor astfel de oameni ar 
reprezenta cu siguranță puncte

Incandescentâ

I
•>

•I
VEȘTI DIN
ECONOMIE

• INTIMPININD CONGRESUL AL X-LEA 
AL PARTIDULUI ȘI CEA DE-A 25-A ANIVER
SARE A ELIBERĂRII PATRIEI, <’olectlvele în
treprinderilor industriale din județul Neamț 
și-au îndeplinit integral angajamentele asu
mate pe acest an la producția marfă vîndută 
și încasată, llvrînd în 6 Juni, peste sarcinile de 
plan, produse în valoare de 75,6 milioane lei. 
Angajamentele anuale la producția globală au 
fost icalizate In proporție de peste SO la sută, 
înregistrîndu-se o creștere de 72 milioane lei 
și creîndu-se astfel posibilitatea îndeplinirii 
pînă la 1 august a sarcinilor suplimentare asu
mate pe anul în curs. Peste 42 la sută din spo
rul producției globale s-a realizat pe seama 
creșterii productivității muncii. Față de aceeași 
perioadă a anului trecut, producția globală in
dustrială a județului a crescut în acest se
mestru cu 155 742 000 lei. Cele mai bune rezul
tate le înregistrează industria chimică și meta-

lurgică, care au dat, peste prevederi, 4 510 tone 
îngrășăminte azotoase, 282 tone uree, 154 tone 
fire și fibre sintetice, 200 tone caprolactamă, 
327 bucăți generatori <lo acetilenă. 6.38 tone țevi 
din oțel, 600 bucăți prăjini grele, 30 tone oțeluri 
superioare șl altele. Ca urinare a creșterii cali
tății produsel9r fabricate, unitățile industriale 
au putut livra Ia export peste prevederi, in 
cele circa 100 de țări cu care au contracte, 
mărfuri in valoare de 56,5 milioane lei.

ÎN VEDEREA EXTINDERII LINIEI DE 
USTA.T A LAMINORULUI DE 650 Tini DE 

La HUNEDOARA a fost construită o nouă hală 
Industrială. Aici au fost instalate si racordate 
Ia circuitul procesului tehnologic 5 poduri ru
lante, de mare capacitate, căi eu role, paturi 
de curățire șl finisare a laminatelor și alte uti
laje. creîndu-se posibilitatea sporirii capacității 
de producție a. laminorului cu 75 000 tone de la
minate pe an. Sînt, de asemenea, In curs de 
desfășurare lucrări pentru extinderea cu 140 000 
tone a capacității de ajustaj a laminorului de 
profile mijlocii și benzi.

«ÎN ÎNTÎMPINAREA CELUI DE-AL X-LEA 
CONGRES AL PARTIDULUI ȘI A ZILEI DE 
23 AUGUST, oțelarii de la Combinatul siderur- 

realizat un nou record de 
pe schimb. Durata de ela- 
a coborît astfel sub preve-

CONGRES AL PARTIDULUI ȘI A ZILEI DE

gic din Galați au 
producție : 11 șarje 
borare â unei șarje 
derile proiectului.

1
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Necesitatea

tineretului

Raportarea laCare sînt

; CARAQHIOSdefini chipul și va-

LÎCURI •)

Desen de MIHU VULCĂNESCU

W

DIDEROT
— capodopera

i

această 
mentina

excep- 
Olsen,

demni- 
referit. 

a accep-

sa. Maturitatea îl va 
că aceste valori se 
celor ale înaintașilor, 
literatura patruzeci- 
a fost insurgență. A-

2. Prin 
surprinde

Pictura 
într-un 
grăitor.

rul apropiat scriitorul tînăr 
român, maghiar, german, sîrb 
sau de altă naționalitate, în 
literatura patriei noastre, va 
avea un rol remarcabil.

■

știe să tacă 
chip foarte figurativi, cu 

singur, Lee 
migală de invidiat și

frămîntări, are 
de monotonia lln-

condițiile contemporaneității

Laszlóffy Aladăr

ÄUR“

un diagnostic mai 
gător și mai precis 
tratat de sociologie, 
breanu, Camil 
O. Căllnescu.

in conștiința
J J

Chestiunea se poate 
pune în două feluri : ca 
producător de literatură, ti
neretul ocupă în literatura 
de azi locul pe care-1 me
rită dar probabil că între
barea se referă la 
eroilor tineri între 
cărților. In afară 
rară si minunată

prezența 
copertile 
de acea 
excepție 

numită Cireșarii a lui Const. 
Chiriță ce scapă rigorii cla
sificărilor și care va rezista 
multor ediții succesive, căr
țile destinate tineretului sînt 
inexplicabil de puține. Cau
zele sînt multiple și trebuie 
căutate în primul rînd în 
opțiunea scriitorului. El sim
te că deocamdată persona
jul tînăr, deosebit de com
plex, îi scapă. Tînărul de azi. 
cel real, cel integrat mul
tiplu operei de construire șl 
desăyîrșire a socialismului 
nu poate trece, în literatură, 
sub forma unei simple eti
chete. Fată de tipurile u- 
mane simplificate pînă la 
descărnare nu putem să a- 
vem decît o atitudine de 
blîndă compasiune. Viața 
socială este atît de com
plexă și dinamică Incit con
figurarea unui erou de mari 
rezonanțe in conștiința tine
retului pune probleme de 
creație fundamentale. Vrem 
să șpriem o literatură „eu
ropeană“, am șl început s-o 
scriem, cu poezia. Tînărul, 
cu natura Iul explozivă, cu 
simțul acut al libertății si 
chiar al infailibilității per
soanei refuză orice încercare 
de a-1 arăta lipsit de pro
bleme, de 
oroare 
cedă — șl aceasta în primul 
rînd pentru că epoca, sensul 
ei pentru istoria poporului 
român, l-a format. îl for
mează într-o ipostază cu a- 
devărat revoluționară. Tine
retul nostru a descoperit ci
vilizația, îi repugnă sche
mele prestabilite, el aparține 
unei țări socialiste și are o 
conștiință ce se formează ca 
atare. ..Problematica secolu
lui XX îi aparține, este 
marxist în gîndire. învață 
limbi de circulație, dorește 
să ridice noi valori spiri
tuale, morale și materiale, 
în tara 
învăța 
adaugă 
Toată 
optistă .. ___     „
cum viața a cîștigat enorm 
în complexitate, construim 
o societate ca niciodată de-a 
lungul istoriei omenești 
și tineretul are un rol de 
primă mărime. Nu există 
hiatus între generații. Acești 
tineri Inaiti fug de orice fel 
de constrângeri inechitabile 
Si dacă în particular au pre
ferințe pentru eroii volun
tari ei se integrează perfect 
în social cu toată alura lor 
uneori ușor arogantă fiindcă 
vor să facă ceva numai cu 
mîna și mintea lor pătrun
zătoare. Acesta este și far
mecul lor, de altfel. Să-l 
luăm așa cum sînt, nesimpli
ficați, nereduși la scheme 
convenționale, să scriem des
pre și pentru 
altfel riscăm 
ze literatura, 
întll trebuie 
perim. în ; 
de 
factori necunoscuți ; capaci
tățile lor intelectuale s-au 
do_yedit surprinzătoare peste 
toate pronosticurile oameni
lor de știință. Tineretul de 
astăzi este un fenomen ce 
se cere încă cunoscut. Apoi, 
cărțile ! Pătrunzătoare, an
ticipative, deschise. Deocam
dată aceste cărți care să de
vină ale unei generații sur
prinzător de mature astăzi 
lipsesc. Avem nevoie de ele 
ca de aer și probabil că 
unii dintre scriitori lucrează 
la ele.

2) Desigur că literatura 
poate educa, chiar sistema
tic. influenta ei există fără 
îndoială, aceasta este și una 
din rațiunile existentei Sale. 
Dar ar trebui în acest sens 
să facem o investigație so
ciologică pentru a fi în po
sesia unui tablou sinoptic al 
cărților preferate de tine
ret. Pentru că în afara ce
lor recomandate. El alege 
ceea ce vrea într-o tară

unde cărțile se tipăresc în 
tiraje nemaiînțîlnite. Am ve
dea atunci că se citește li
teratură de aventuri (și e 
cît se poate de firesc !) mai 
multă decît literatură bele
tristică. Tipul sportiv, ferm, 
stabil-etic, de acțiune, inte
ligent, triumfă. Este un a- 
devăr de necontestat. Roma
nul istoric sau contemporan 
în fascicole săptămînale pa
sionante ar avea o audien
ță, evident foarte mare. 
El ar putea inventa mi
tologia eroului sau o miș
care extrem de utilă prin
tre cel tineri. ~ 
eroii preferați al pionierilor 
de pildă ? Dar al liceenilor ? 
Dar ai tineretului produc
tiv 7 Se știe că eroii sînt 
viabili (cu scopuri educa
tive) atunci cîpd sînt imi
tați. Din cel mulți șl palizi, 
asistenți, nici unul nu în- 
mănunchiază atributele ca
racterologice suficiente pen
tru a se numi cu adevărat 
un erou al tineretului. Și am 
mai spus-o șl înainte : viața 
este atît de dinamică Incit 
preferințele nu pot rămîne 
aceleași. Dar modalitățile de 
a educa ale literaturii sînt 
cele de totdeauna, cu corec
tivul esențial că decît cel 
oferit de alte epoci concep
tul socialist de civilizație 
este mult mai generos.

3) Neliniștea, abnegația de 
a trăi, înțelegerea libertății 
ca necesitate, sentimentul a- 
cut al dialecticii, diminua
rea solitudinii prin acțiune, 
șl. înajpte de toate, respon
sabilitatea actelor sale so
ciale.

ei adevărul, 
să ne retu- 

Dar mal 
să-l desco- 

procesul lor 
creștere au intervenit

(Urmare din pag I)

afirmație a artei teatrale, iar 
presupusa calitate de obiect a 

.._ simplu acci
dent, produs de vehicularea inu
tilă a exasperantelor artificii 
naturaliste.

în polemica declarată cu na
turalismul apar spectacolele di
verselor frenezii expresive, 
care, din păcate însă, se lasă 
însoțite cîteodată de un carac
ter abscons, de un ermetism i- 
stovitor. Lucrurile încep să arate 
astfel, uneori, cînd regizorul afi
șează programatic divorțul din
tre textul dramatic și spectacol.

Meyerhold vorbea despre un 
fel de „formofobie“ a posedați
lor de litera textului, care nu 
Înțeleg splendidele sale posibili
tăți de a dobîndi nenumărate 
noi valori expresive în transfi
gurarea scenică. Ne-am îngădui, 
insă, să credem că există și o 
„formofilie“ a obsedaților, care 
vor să creadă că spiritul textu
lui dramatic îi împiedică să con
struiască universul poetic al 
scenei. Adevărul este că, în e- 
ehilibrul dintre „formofobie“ și 
formofilie“, în asociația^ valori

lor de consonanță poetică a tex
tului dramatic și a spectacolului, 
In potențarea reciprocă a poe
ziei piesei și a poeziei reprezen
tației, se deslușește unul dintre 
marile secrete ale teatrului.

Divorțul dintre text și spec
tacol, divorțul de teatru în ulti
mă instanță, se produce uneori 
și datorită premeditării „stilu
lui“ regizoral. Există cîteodată 
directori de scenă, mai cu sea
mă la primii pași în profesiune, 
care nu-și respectă suficient ta
lentul și nu-1 însoțesc, nu-1 nu
tresc cu o temeinică cultură.

spectatorului un

X

CE LOC OCUPA TINERETUL IN LITERATURA DE AZI? 
CARE CREDEȚI CA SÎNT MODALITĂȚILE DE A EDUCA 
ALE LITERATURII?
CUNOSCÎND ÎNCLINAREA TINERETULUI DE A-ȘI LUA 
CA MODEL EROI REMARCABILI, CE TRASATURI SPIRI
TUALE ALE OMULUI SOCIETĂȚII NOASTRE SOCIALISTE 
CONCUREAZĂ ÎN MOD DEOSEBIT LA CREAREA UNOR 
ASTFEL DE EROI?

1) Locul pe care-1 ocupă 
tineretul în literatură ar tre
bui să fie pe măsura locului 
pe care acesta 11 ocupă în 
viața social-economică șt po
litică a țării. Mă refer, bine
înțeles, la eroii literaturii șl 
nu la cel care scriu litera
tură. Faptul că nu întotdea
una oamenii tineri ocupă lo
cul pe care îl merită în căr
țile noastre are mal multe 
cauze, dintre care aș numi, 
în primul rînd, prudența au
torilor de a se angaja pe te
renul unor psihologii cărora, 
din punct de vedere social șl 
afectiv, nu 11 s-a precizat 
încă un contur pregnant. To
tuși, cel puțin trei dintre 
cărțile relativ recent apă
rute, „Reconstituirea“ de 
Horia Pătrașcu, „Intrusul“ 
de Marin Preda șl „Animale 
bolnave“ d'e Nicolae Breban

acordă psihologiei omului tt- 
năr o deosebita atenție.

2) Unloa modalitate de a 
educa a literaturii mi se 
pare aceea de a indica resur
sele demnității umane și ati
tudinile prin care 
demnitate se poate 
inaltcrată.

3) în primul rind, 
tatea la care m-am 
Apoi, luciditatea de 
ta interdependența umană pe 
cara o statornicește societa
tea socialistă. Și, in sfîrșit, 
puterea de a-și menține in
dividualitatea în cadrul a- 
cestei interdependențe. Pre
misele acestei lucidități șl 
ale acestei puteri sînt im
plicate In Înseși datele esen
țiale ale noii orînduiri, orîn- 
duire care deschide persona
lității umane, fără nici o res
tricție, toate orizonturile.

1. In ciuda unor prejude
căți de generație care-și fac 
loc din clnd în cînd în exe
gezele critice sau In artico
lele de sinteză, mă feresc în 
continuare să împart scrii
torii după vîrstă. Porneso de 
la fdeea că, indiferent de 
numărul anilor, scriitorul 
este sau trebuie să fie un 
om tînăr, să rămînă un om 
tînăr pînă la cel din urmă 
cuvînt însemnat pe hîrtie. 
In măsura în care rîvneșto 
să fie un martor al vremii 
lui, acuitatea tinerească, sen
sibilitatea netocită, jubilațla 
juvenilă in fața marelui 
spectacol al lumii sînt chiar 
uneltele scriitorului. De-ar 
fl trăit și 100 de ani, nl-1 
putem închipui pe Eminescu 
bătrîn 7 Sau pe Shakespeare 7 
Fuga Iul Tolstol de la las- 
nala Poliana nu este oare 
protestul vehement al spiri
tului său tînăr In fața mor- 
țll T Văd chemarea scrisului, 
această nobilă neliniște, tre- 
cind ca o flacără prin vîrste, 
cu semnificația unei tinereți 
veșnice.

Dar pentru că întrebarea 
s-a formulat, subliniez șl eu 
o realitate evidentă i in nl-

timii ani a intrat în literatu
ră un masiv contingent de 
scriitori tineri. Personalita
tea lor e încă nebuloasă, vi
ziunea lor estetică puțin sta
tornică, fenomen de înțeles 
la începutul unui nou ciclu 
al istoriei. Timpul, marele 
critic al tuturor actelor noas
tre, le va 
loarea.

străduința de a 
liniile directoare 

ale" societății, pasiunea ade
vărului, aspirația desăvîrși- 
rll. Și mai ales prin darul 
de a desluși In marea com
plexitate a lumii sensurile 
majore ale devenirii el. Ade
sea o carte de literatură e 

convln- 
decît un 
Vezi Re-
Petrescu,

3. luciditatea, curajul, o- 
roarea față de decrepitudinea 
morală, față da tot ce poate 
frfna elanul revoluționar, 
setea de existență înaltă a 
unul popor care a suferit 
destul pentru a avea dreptul 
să-șl gîndească destinul.

Anii postbelici au Impus co
mediei cinematografice o anumi
tă ținută intelectuală care în
depărta spectatorul de oarecarelc 
comic de situații gratuit cu care 
ne-au obișnuit (după epoca de 
aur a comediei inimitabililoi 
Chailes Chaplin, I-Iarold Loyd, 

gb Buster Keaton) variantele euro- 
™ pene ale unor actori repede tre- 

cuți în uitare, repede și pe me- 
@ rit, din categoria cărora de abia 

mai reținem numele Fraților 
Max. A existat — și poate mai 
există— o criză, o anemie a co
mediei cinematografice, „diag
nostic“ indicat la sigur de publi- 

@ cui de pretutindeni, dar în a- 
ceastă perioadă critică trebuie să 
recunoaștem că au apărut doi 

@ mari comici: Jacques Tați, Pierre 
Etaix, actori și regizori în același 

— timp. Și, ca să mai amintim și de

un întreg șir de alți buni actori, 
• vom începo cu Sordi, Peter Sel-

lera, De Funes, Bourvil.
Marea sursă de inspirație ră- 

• mînînd în continuare comedia 
cinematografică clasică, felul in 
care ea a putut să integreze rlsul 
într-o estetică. Tați și Etaix i-au 
păstrat spiritul în „moderniză
rile“ lor, oontinuîna o tradiție 
fertilă, de un mare succes Ia pu- 
bllo. Ba chiar, pe aceeași linie șl 
un” cineast „serios“ de talia Iul 
Kramer și-a încercat mîna cu 
brio realizînd comedia „O lume 
nebună, nebună, nebună...“.

ffî Dintre ceilalți pentru care ci-

nematograful de altă dată e doar 
o sursă de imitație servilă, cel 
mai reprezentativ — cel puțin 
pentru ecranele noastre, prin 
bunăvoința D.R.C.D.F.-ulul — e 
Norman Wisdom, comic englez 
de ieftină popularitate, vedetă a 
bufonadelor întristătoare. După 
ce-am văzut aproape toată fil
mografia ultimilor săi ani, iată 
că acum facem publica filme de 
arhivă, achiziționînd „Omul mo
mentului“, producție din anul 
1955. Poate criteriul de „apre
ciere“ al filmului să fi fost in
versat, și acest exemplu negativ 
de comedie să aibă drept rost 
să ne întrețină nealterat gustul 
pentru autenticul film comic ?

După un început onest cre
deam că filmul se ia în serios și 
putem vedea o satiră la adresa 
militarismului : Wisdom apare în

1. — La această întrebare 
se poate da răspunsul cu o 
propozițiune care poate să 
pară banală : în literatura de 
azi tineretul ocupă un rol im
portant. Platitudinea frazei 
provine din faptul că dă răs
punsul generalizant și nicide
cum, din faptul că nu ar fi 
adevărat. Deci mai pe larg : 
tineretul este important pen
tru literatura de azi și ca su
biect, ca temă — și este foar
te important privind cealaltă 
latură : scriitorii tineri. Lite
ratura niciodată nu cunoaște 
discriminări pe bază de gene
rație, nu o interesează într-o 
perioadă în special tineretul 
și într-o altă perioadă în spe
cial „adulții" sau bătrînii — 
totuși în literatura noastră în 
ultimele decenii, fiind vorba 
de reflectarea unei primăveri 
istorice, a unui elan de con
strucție, de făurire, — atît în 
poezie cît și în proză tinere
țea, tineretul, tînărul și lu
crurile, noțiunile abstracte și 
concrete legate de ea : entu
ziasmul, elanul, optimismul, 
neclintirea, perseverența, iu
birea, forța etc., etc. au figu
rat în primplanul creației li
terare. Acest fenomen remar- 
caț, înregistrat și analizat de 
„n ori se poate califica drept 
just, bine venit și promițător.

In ceea ce privește rolul ti
nerilor scriitori (prozatori, 
poeți și dramaturgi), în ulti
mul deceniu al literaturii 
noastre (fiindcă trebuie să no 
mărginim la o perioadă deli
mitată, căci, odată, fiecare 
scriitor, și cel mai bătrîn, a 
fost scriitor tînăr), generațiile 
tinere în ultimul deceniu au 
avut un rol important, atît 
prin atitudinea lor consecvent 
partinică, prin atitudinea lor 
curajoasă, umanistă în abor
darea problemelor literaturii 
și ale vieții literare, cît și prin 
ponderea, prin valoarea artis
tică a lucrărilor semnate de 
ei, prin rezultatele lor remar
cabile, pe bună dreptate ieși
te din comun. Cunoscînd re
zervele de talent și elanul 
multora dintre acei care abia 
au debutat, ne putem per
mite prognoza că și în viito-

2. — La această întrebare 
oricărui scriitor îi este foarte 
ușor să dea un răspuns origi
nal, este nevoie doar să-și 
reamintească „ars poetica“ pe 
care a adoptat-o. în ceea ce 
mă privește, am avut și eu o- 
cazia să fiu martor, atît în 
munca mea redacțională, cît 
și în activitatea profesională, 
în repetate rînduri, la con
fruntarea rezultatelor litera
turii î a operei cu realitatea,

impune să nu ne rupem pen
tru nici un moment de rădă
cini, de tradițiile mari, valo
roase și specifice, de masele 
de cititori (consumatori), dar 
să nu cedăm nici o palmă din 
terenul spiritual deja cucerit 
și ocupat de către creatorii 
noștri, într-adevăr valoroși, 
numai de dragul acelora care 
din diferite motive au pier
dut cadența vremii. Pentru a 
cunoaște și a recunoaște lite
ratura într-adevăr bună la 
rîndul său și cititorul are de 
făcut foarte mulți pași : chiar 
atîți cu cît a rămas In urmă 
în această privință de Ia ni-
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cu cititorul Am ajuns la con
cluzia că ne revin îndato
riri importante în educarea, 
cultivarea cititorilor pen
tru a-i ridica la un nivel 
de la care să înțeleagă feno
menul literar în complexita
tea și contemporaneitatea lui 
chiar cu încercările lui ratate, 
cu căutări explicabile și nece
sare. Pe de altă parte, avem 
încă extrem de mult de făcut 
în interesul propagării rezul
tatelor literaturii noastre, pen
tru a o introduce în circula
ția i 
Avem 
pentru 
noastră 
le sale 
de prima 
literar mondial. Date fiind a- 
ceste circumstanțe, cîte odată 
contradictorii între ele, se

mondială a valorilor, 
încă mult de făcut 
a dovedi că literatura 
de azi, prin rezultate- 
de vîrf, nu este ruptă 

linie a șantierului

velul secolului XX. Căci mo
dalități de educare are numai 
literatura bună; modalitățile 
pot fi sistematizate, teoreti
zate cu eficacitate minimă.

3. — Tineretul prin încli
nările sale, prin caracteristi
cile esențiale, simte necesita
tea de a-și căuta modele, de 
a-și făuri idealuri (încarnate 
și în personaje, eroi) și este 
greu de împiedicat chiar și 
exagerarea — să-și creeze 
idoli. Toate acestea se explică 
ușor prin faptul că, dacă exa
minăm acești eroi, aceste mo
dele găsim la baza meca
nismului prin care ei domnesc 
asupra inimilor și intelectului 
maselor de tineri, un lucru 
foarte simplu : sînt oameni 
care izbutesc. Este omul care 
izbutește ! Deci iată răspun
sul : la elaborarea, la scoate-

rea la iveală, la accentuarea 
dintre milioane de nuanțe de 
caracter a acelora care concu
rează la piedestalul de a servi 
drept model tineretului, lite
ratura trebuie să concentreze 
asupra faptului că în confor
mitate cu idealurile și con
vingerile noastre sociale și 
politice este esențial cum ji 
ce izbutește acel erou. Noi 
sîntem interesați și chiar obli
gați de a contribui la forma
rea acestor idealuri, care să 
emane o etică adînc umanis
tă, înrădăcinată în concepția 
noastră marxistă despre ade
vărul social. Deci, fiindcă noi 
dorim să arătăm omul (hai 
să-l numim erou) care izbu
tește să ducă la bun sfîrșit 
sarcinile primite de la colec
tivitatea în care trăiește (co
mandament social), de la pa
tria socialistă, sarcinile mă
runte și sarcinile uriașe, de 
cinste ; fiindcă dorim să ară
tăm eroul care izbutește în 
viață datorită calităților sale 
umane, care izbutește să de
vină o personalitate stimată, 
apreciată, fiindcă este folosi
tor tuturor oamenilor cinstiți, 
de seama lui, care izbutește 
datorită patriotismului său, 
devotamentului său la cauza 
mărețelor idealuri comuniste, 
trebuie să-l înfățișăm sincer 
și consecvent pe acest erou, 
pe baza inspirației luate din 
realitățile noastre. El va reuși 
să fie un erou ideal numai în 
cazul în care acțiunile lui sînt 
drepte și adevărate, convingă
toare și antrenante. Iar acest 
lucru depinde de talen
tul și vigoarea, forța de con
vingere a condeiului fiecărui 
scriitor. Deci iarăși răspunsul 
este același: să dăm litera
tură bună, literatură demnă 
de trecutul, de prezentul și de 
viitorul nostru.

postura unui funcționar ministe
rial ajuns printr-o neprevăzută 
întîmplare la masa unei confe
rințe internaționale care inten
ționează să legifereze transfor
marea unei insule din Pacifio 
Intr-o puternică bază militară. O 
greșeală a eroului anulează acest 
lucru și iată aplicată — pînă 
într-un final mult șl degeaba 
amînat — schema unui qui-pro- 
quo fără nici o valență comică. 
Micul funcționar își modifică 
destinul și, gata să fie victima 
unui atentat, ajunge o persona
litate de seamă, un al zilei, 
despre care se vorbește.

Schema nu e de vină pentru 
eșecul filmului, pe o aceeași 
idee Chaplin a realizat una din 
cele mai bune comedii ale sale, 
„Dictatorul". Diferența dintre a- 
ceste filme, nu e numai de... 
nume, ci și de concepție. Și în 
„Dictatorul" există o alternanță 
între comicul de situații și sa
tiră, dar era foarte clar, acolo, 
„unde bate" filmul, miza lui. 
Aici se repetă plictisitor, ener
vant, gesticulații din arsenalul 
comicului periferic, giumbușlu- 
cării de clown deprofesionalizat. x 
De fapt, la noi, el este ultimul 
dintre actorii comici pe lista pre
ferințelor publicului. Și pe bună 
dreptate. De ce atunci insistența 
cu care ne este oferit în fiecare 
sezon cinematografic ? Și asta în 
condițiile în care, spre exemplu, 
din filmele lui Jacques Tați nu 
am achiziționat decît două : „Zi 
de sărbătoare“ și „Unchiul meu“. 
De ce îl ferim pe Norman Wis
dom de o concurență zdrobi
toare și lăsăm impresia că-i sin
gurul comic al filmului contem
poran ?

TUDOR STANESCU
*) „OMUL MOMENTULUI" 

o producție engleză regizată 
de John Carstairs.

Scrisoare de la Expoziția internațională 
de artă plastică

Se ajunge astfel la situația bi
zară, în care acești ucenici ai 
scenei, beneficiind de o solidă 
lipsă de cultură, fac prompt... 
o opțiune. Ei își aleg în mod cu 
totul arbitrar, artificial, nefon
dat, un „stil“, fără a fi cercetat 
timpurile fertile ale teatrului și 
fără a fi obținut în acest chip 
dreptul elementar al opțiunii. 
De aceea, cu o deplină senină
tate. pun în scenă în aceeași 
manieră... originală „Coana Chi- 
rița“ sau „Othello“.

Mai mult decît atît, s^ practi
că uneori, iarăși programatic,

și textul pe care l-ade .scenă 
ales.

Și aici 
ment, la 
tului. Căutarea febrilă a noului 
este o axiomă, o condiție de via
ță a teatrului. Sensibilitatea fie
cărei epoci, a fiecărui timp isto
ric, determină o altă modalitate 
de exprimare, alte mijloace de 
comunicare artistică. Incapacita
tea de a sesiza aceste' date me
reu noi paralizează talentele, 
cultivă stagnările care situiază 
încercările artistice în afara ar
tei. Se poate vorbi despre o

ajungem 
valoarea

la experi- 
experimen-

efemeră, de a nu încărca me
moria sensibilă a omului con
temporan.

Spectacolele ermetice, repre
zentațiile nejustificatelor divor
țuri dintre text și exprimare 
scenică, pseudoexperimentele și 
inovațiile vetuste alimentează, 
ca și naturalismul, dezinteresul, 
inerția spectatorului, presupusa 
sa calitate exclusivă de obiect 
al teatrului.

La antipod, o seamă de teore
ticieni și practicieni ai teatrului 
proclamă o altă soluție extremă. 
Pornind de la așa-numita dina-

americanul Richard Kostelanetz 
în lucrarea „Teatrul mijloacelor 
mixte“ (Theatre of Mixed 
Means) — se recomandă evita
rea sintezei lor, lăsîndu-le să 
funcționeze pe parcele separate 
care, fiecare în parte, este me
nită să provoace o reacție sau 
un sistem de reacții. Așa, de 
exemplu, trebuie să se ajungă 
la șocuri vizuale, auditive, ol- 
factice, la asociații cinetice de 
imagini etc.

Disecarea, analiza foarte apli
cată a spectacolului „happening“ 
este deocamdată foarte anevo-

Palazzo Strozzi 
arhitecturii rinanscimentale flo
rentine, găzduiește timp de o 
lună expoziția internațională de 
pictură, sculptură și grafică. 
„Fiorinul de aur“, expoziție de
dicată exclusiv artei de avan
gardă.

Zece țări participă ca oaspeți: 
Anglia. Statele Unite ale Ame
rică, Olanda, Polonia, Japonia, 
Cehoslovacia, Elveția, Germa
nia Federala, Austria și Iugo
slavia. In marea lor majoritate 
artiștii expun opere abstracte,

alegem cu cya mai mare ușur'In- 9 
ță una dintre alternative.

Adevărul este că în vremea g 
noastră artei contemplării pure 
i se substituie, din ce în ce mai a 
mult, o artă a participării. A- | 
ceasta substituire treptată nu | 
înseamnă însă deloc o eliminare " 

totală a termenului prim. De 
aceea, sîntem îndemnați să ere- I 
dem că nici una din cele două ■ 
soluții exclusive nu reprezintă, | 
de fapt, soluția teatrului con- “

»

fWOJL
contestarea autorului prin spec
tacol. Or, cit ar părea de curios, 
se alege un text și, infirmîn- 
du-1 cu conștiinciozitate pe. sce
nă, se demonstrează de fapt că 
nu trebuia ales. Or, prețuind în 
mod deosebit contribuția crea
toare a regizorului în teatru, 
originalitatea sa necesară, pare 
firească alegerea unui text apro
piat de suflet, care tocmai de 
aceea dobîndește pe scenă, în 
același spirit însă, valori noi, 
tulburătoare, ținînd de fantezia, 
de geniul actorului și al directo
rului de scenă. De aceea, accep
tăm ori cîte conflicte ale regi
zorului cu textele dramatice 
înainte de alegerea lor, dar sîn- 
tem cel puțin intrigați cînd 
participăm în sală, urmărind 
spectacolul, la ostilitățile decla
rate, susținute, dintre directorul

A

TEAM mmm
autentică nevoie de inovație, 
care devine o condiție statutară 
a teatrului.

Dar simpla tentație a inova
ției, puterea ei de seducție în 
afara încorporării organice în 
ființa indivizibilă a artei con
temporane, conduo la evidente 
falimente. Talentul și conștiința 
sensibilă a epocii indică drumul 
pe care răsar adevăratele ino
vații, menite să fertilizeze doj 
meniul teatrului. Absența aces
tor premise produce noutatea 
obosită înainte de vreme, lipsi
tă de prospețime, ofilită de ste
rilitatea formulelor și maniere
lor premeditate în gol. Bătînd 
astfel pasul pe loc, se constată, 
oricît ar părea de paradoxal, un 
caracter vetust, desuet, al ino
vației, care rămîne cu singura 
ealitate de a avea o existență

f

mică a operei „deschise“, ei des
fac larg porțile scenei, chemînd 
publicul să se încorporeze pînă 
la ultima limită în aria specta
colului. Nu mai-este vorba des
pre un spectacol în accepția 
tradiționala a cuvîntuhri, ci 
despre un „happening“.

Ideea nu este poate ou desă- 
vîrșire nouă. Un apel relativ si
milar lansa încă în urmă cu de
cenii Romain Rolland, cînd ima
gina „publicul constrîns să-și 
amestece nu numai gîndul, dar 
și vooea în acțiune : Poporul 
devenind el însuși actor în " 
bătoarea Poporului“.

Formele de exprimare pro
puse de „happening“ sînt însă 
noi, originale, adesea prea

săr-

noi, originale, adesea prea ori
ginale. Teoretizînd amestecul ar
telor în spectacol — așa cum 
preconizează, de pildă, explicit

ioasă, deoarece n-o îngăduie nici 
istoria sa scurtă, nici nenumă
ratele controverse iscate chiar 
între apologeți. De asemenea, 
nu putem evita constatarea că 
realizările obținute pînă acum 
în acest spirit nu sînt în raport 
direct proporțional cu puterea 
de fascinație a teoriei „happe- 
ning“-ului.

Ceea ce se poate afirma în 
orice caz cu siguranță este sta
bilirea, înăuntrul fenomenului 
„happening“, a unor noi rapor
turi între scenă și sală — ca să 
ne exprimăm In termeni tradi
ționali —, raporturi de la su
biect la subiect.

Explorînd în mod sumar cele 
două soluții extreme — publicul 
numai oa obiect sau publicul 
numai cu subiect — ajungem la 
o dilemă, sare ne împiedică să

de fapt, soluția teatrului 
temporan.

Spectacolul de teatru din 
mea noastră trebuie, după 
să pună în valoare sau 
schimbe disponibilitatea publi
cului, înlesnindu-i cea mai feri
cită, cea mai rodnică asociere a 
contemplării cu participarea. în 
acest chip, publicul nu mai ră
mîne niciodată — cu excepția 
spectacolelor naturaliste sau 
ermetice, pseudoexperimentale 
— numai obiect al teatrului, ci 
dobîndește, din ce în ce mai 
mult, și calitatea de subiect.

Jean Cocteau spunea într-un 
rînd : „Publicul este un element 
primejdios și superb". Primejdia 
pe care o reprezintă devine o 
mare ispită pentru cei ce vor 
să-l înfrunte, fiindcă îl iubesc. 
Și îl iubesc, fiindcă este superb, 
condiționînd cea mai înfloritoa
re dezvoltare a unei arte multi
milenare.

Respectînd și cultivînd publi
cul, respectăm și cultivăm tea
trul. Făctnd în mod arbitrar ab
stracție de public, facem, in ul
timă analiză, abstracție de tea
tru.

vre- 
caz, 

să
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unele din ele create totuși cu 
o deosebită calitate artistică și 
umană. Este inevitabil ca la o 
expoziție cu asemenea caracter 
să se găsească și lucruri pe care 
cil greu le-ai putea numi artă. 
Experiența de laborator, lucrul 
nefinisat, negîndit în profun
zime, stau alături de opere de 
artă în adevăratul sens al cu- 
vîntului. O selecție mai ri
guroasă ar fi eliminat senzația 
de grabă pe care ți-o lasă vi
zitarea expoziției. Aceeași se
lecție, dacă ar fi acționat prompt 
și in acordarea premiilor atît 
de contestate, ar fi evitat multe 
discuții ulterioare, mai ales a- 
supra mult rîvnitului Fiorin de 
aur, acordat pictorului floren
tin Cagli, al cărui nume mă 
mulțumesc doar să-l scriu fără 
a-i comenta, însă, și. tablourile.

O certă influență erotică stă- 
I pîneșt.e pe foarte mulți artiști. 
I Ce am putea spune, în această 
j privință, decît că erotismul bi

zar contorsionat și de multe 
Iori facil, nu reprezintă o scuză 

suficientă pentru demonstrații 
de intelectualitate și talent ?

O serie întreagă de pictori și 
(sculptori italieni, deosebit de 

valoroși, ca Vernizzi, Corazza, 
Cavalli, Pendini, Falconi, Ban- 
chieri etc., înscriu în contextul 
vechilor și noilor tradiții ale 

I artei italiene, o pagină remar
cabilă de artă adevărată, în a- 

I fara curentelor și tendințelor 
trecătoare. Anglia este repre
zentată de un grup de pictori 
abstracționiști foarte greu de 
definit. In a doua sală expun 
pictorii figurativi. Din lucrările 
lor se fac remarcate peisajele 
compoziționale îri tonuri paste
late ale lui Bryan. Germania 
Federală face o retrospectivă 
pictorului Gilles, un pictor cu 
remarcabile calități coloristice, 
dar care cochetează la infinit 
între Bracque și Miro. 
premii ale guvernului 
pentru un sculptor și un pictor 
german au fost acordate sculp
torului Szymansky, pentru o 
suită de sculpturi în bronz, și 
pictorului Nagel pentru foarte 
discutabila „pictură“ intitulată : 
„în colacul pneumatic negru“. 
Kiess, cu seria de gravuri în 
relief pe alb, îmi amintește lu
crările unui torinez, Ezio Gri- 
baudo, premiat al Bienalei de 
la Veneția, fără a avea, însă, 
inventivitatea acestuia din ur
mă. Arta olandezilor, priviți în 
grup, rămîne doar un frumos 
joc abstract. Statele Unite ale 
Amerlcii, spre surprinderea 
mea, erau reprezentate de un 
grup de artiști în marea lor

Două
R.F.G.

majoritate 
ția unuia 
care cu o 
cu un simț deosebit al geome
triei, expune trei . lucrări ab
stracte foarte colorată și fru
mos compuse. ~ 
„scriere “grafică 
din lucrările

O splendidă 
se desprinde 

lui Kempsmith. 
De asemenea, Laura Ziegler, în 
cele patru bronzuri de mici di
mensiuni demonstrează o spec
taculoasă mișcare pentru niște 
lucrări așa de mici. Austria 
formează un grup unitar în 
care predomină lucrările non
figurative ale lui Wickenburg. 
Artiștii polonezi expun, în ge
neral, opere cu un profund ca
racter umanist ; nu același lu
cru se poate spune de metri 
întregi de pînză acoperită cu 
culori la întîmplare ale lui 
Sempolinskiy. în cele două săli 
pe eare le ocupă, Elveția face 
tot ce poate pentru a justifica 
cele două premii primite. Lu
crările respective, așezate în 
săli cu o regie bine studiată, 
înconjurate de lumini în miș
care,_ sunet și proiecție, rămîn 
— lăsînd la o. parte tot acest 
balast _ — niște bine executate 
lucrări de sculptură și pictură. 
Cehoslovacia prezintă un grup 
de gravori ce stăpînesc perfect 
meseria, chiar atunci cînd se 
exprimă într-un mod mai pu- 

Japonia expune 
abstracte ale lui 

Azuma, de proporții 
Lucrările sale sînt 
cu mult rafinament 
cu migală tipică artei 
mare parte a exno- 
dedicată sculptorilor

țin accesibil.
13 bronzuri
Kenigo 
statuare, 
executate 
și cizelate 
nipone. O 
ziției este ______ ___ r_____
participarăți la premiul Funda
ției Carmine. Deosebit d'e fru
moase sînt lucrările lui Ajolfi, •; 
Pierucci, Bodini, Lucacchini, 
Vivarelli și Livia Livi. care a- 
duc aportul unor artiști adevă- 
rați, angrenați în căutări ino
vatoare deosebit de promiță
toare.

O serie de retrospective în
cheie^ această mare întîlnire ar
tistică. Acestea, mult mai uni
tare și mai valoroase decît res
tul. expoziției, sînt dedicate lui 
Qt'into Ghermandi, Sergio 
Scatizzi, Achille Lega și Mario 
Puccini. Dintre ele. cea închi
nată memoriei foarte tînărului 
pictor Achille Lega, lasă o im
presie deosebită și încă, o dată 
viața și opera unui , artist, con
firmă temeinicia cuvintelor lui 
Van Gogh : „Arta 'este omul 
adăugat naturii“.

MIHU VULCÂNESÇU
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TELEGRAME Sosirea în Capitală
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de 

Slat al Republicii Socialiste România, a transmis Tovarășului 
JAMSARANGHIIN SAMBU, Președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al Republicii Populare Mongole, o telegramă în 
care se spune : în numele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România și al meu personal vă adresez calde felicitări cu 
prilejul realegerii Dumneavoastră în funcția de președinte al Pre
zidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole. 
Vă urez succes deplin în activitatea Dumneavoastră consacrată 
progresului și prosperității Republicii Populare Mongole și îmi 
exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre se vor dezvolta în interesul popoarelor român și 
mongol, al cauzei socialismului și păcii .

a vicepreședintelui
Consiliului

de Miniștri al ll.R.S.S

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, Președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a transmis Tova
rășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL, Președintele Consiliului do 
Miniștri al Republicii Populare Mongole, o telegramă în oare se 
spune : In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România și al meu personal, vă felicit cordial cu prilejul realegerii 
Dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri 
și vă urez noi succese în activitatea consacrată construirii socialis
mului în Republica Populară Mongolă, dezvoltării prieteniei și 
colaborării dintre țările noastre spre binele ambelor popoare, aj 
cauzei socialismului și păcii.

• TOVARĂȘUL ȘTEFAN 
i VOITEC, președintele Marii A- 

dunări Naționale a Republicii So
cialiste România a adresat o 
telegramă de felicitare tovarășu
lui Dondogiin Țevegmid cu pri-

leful alegerii sale în funcția de 
președinte al Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare 
Mongole.

(Agerpres)

Vizitele delegației de specialiști 
din agricultură din R. P. Ungară

Luni dimineața a sosit în Ca
pitală . o delegație de specialiști 
din agricultura R.- P. Ungare, 
condusă de dr. Imre Dimeny, mi
nistrul agriculturii și industriei 
alimentare, care, la invitația pre
ședintelui Consiliului Superior 
al Agriculturii, va face o vizită 
în țara noastră.

,La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată de 
Nicolae Giosan, președintele Con
siliului Superior al Agriculturii, 
alți reprezentanți ai Consiliului, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, precum și 
de Farkas Imre, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R. P. Unga
re la

și industriei alimentare al R. P. 
Ungare, Imre Dimeny și pre
ședintele Consiliului Superior al 
agriculturii, Nicolae Giosan. Au 
fost abordate probleme privind 
rezultatele și perspectivele de 
dezvoltare, în interesul celoi 
două țări, a colaborării în dome
niul agriculturii.

După-amiază, oaspetele îm
preună cu președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii, a vi
zitat Complexul zootehnic de la 
Oltenița.

M. A. Leseciko
Luni seara a sosit în Capitală, ®

M. A. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., însoțit de membri ai w 
delegației guvernamentale so
vietice, pentru a participa la Ju- a 
crările sesiunii a 3-a a Comisiei ™ 
interguvemamentale româno-so- 
vietice de colaborare economică.

La sosire, pe aeroportul Bă- ™ 
neasa oaspeții au fost salutați de 
Cheorghe Rădulescu, vicepreșe- A 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Cioară, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al A 
Planificării, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Grigore Bârgăoanu și Radu 
Constantinescu, vicepreședinți 
ai Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare economi- @ 
că și tehnică, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți I.S. Ilin în- ® 
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București 
și membri ai ambasadei. W

(Agerpres).

o LUNI SEARA A PLECAT 
LA MOSCOVA președintele Co- 
mitetului de Stat pentru. Cultură ™ 
și Artă, Pompiliu Macovei, care, la 
invitația președintelui Comitetu- A 
lui pentru tipărituri de pe lingă ” 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.,
N. Mihailov, va participa la des- 
chiderea expoziției internaționale 
de mașini poligrafice ce va avea 
loc la 9 iulie în parcul Sokolniki 
din Capitala Uniunii Sovietice. 0

meriidiian NEVOIA DE• CAMPIONUL DE TE
NIS al României, Ilie Năs- 
tase, a repurtat un nou suc
ces internațional, cîștigînd 
proba de simplu bărbați 
din cadrul turneului inter
național de la Travemünde 
(R.F.G.) în finală, Ilie Năs- 
tase l-a învins cu 6—2, 7—5, 
1—6, 2—6, 6—4 pe campio
nul maghiar, Istvan Gul- 
yas. Anul acesta, Ilie Năs- 
tase a măi cîștigat marele 
turneu de la Barranguilla 
(Columbia), și a obținut 
victorii la diferite turnee 
din India, Italia, Franța, 
precum, și în meciurile 
pentru „Cupa Davis“.

• A LUAT SFÎRȘIT DI- 
NAMOVIADA de box de la 
Berlin. La cat semiușoarâ. 
Paul Dohrescu a cîștigat 
medalia de aur. El l-a în
vins în finală pe Gombo 
(R.P. Mongolă). Mariuțan 
(grea), Constantinescu (se
migrea) și Ivan (muscă) au 
obținut medalii de argint.

• A 9-A ETAPA a turu
lui ciclist al Franței, dispu
tat pe traseul Tlionon Les 
— Bains — Chatnonix (111 
km) a fost cîștigat de rutie
rul francez Roger Pingeon 
în 2h 48’ 23”. Belgianul 
Eddy Merckx care a sosit 
pe locul doi continuă să 
poarte tricoul galben urmat 
de Pingeon la 5’ 21”. Pou- 
lidor la 6’ 45”. Janssen la 
7’ 14”. Italianul Gimondi se 
află pe locul 6 Ia 7’29”

I

OPINII LA DISCUȚIA

ZIARULUI NOSTRU DESPRE

RUGBIUL ROMANESC

SPECTATORI
RUGBIUL 0

ȘCOALA A VIEȚII

București.
★

amiază au început convor- 
între ministrul agriculturii

★

în cinstea ministrului agricul
turii și industriei alimentare al 
R. P. Ungare, președintele Con
siliului Superior al Agriculturii a 
oferit un dineu.

• LUNI DIMINEAȚA a pă
răsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Berlin tovarășul Viorel Vi- 
zureanu, șeful comisiei Tineret 
sătesc a C.C. al U.T.C., care la 
invitația Consiliului Central al 
Tineretului Liber German (F.D.J.) 
din R. D. Germană, va participa 
la lucrările seminarului „Agra 69“.

» ÎN COMPETIȚIA IN
TERNAȚIONALA de fot
bal pentru „Cupa 
to“ s-au disputat 
niri încheiate cu 
rele rezultate 
Lierse (Belgia) - 
(Danemarca) 
bierski Bytom (Polonia) — 
Go Ahead Deventer (Olan
da) 1—0 ; Jednota Trencin 
(Cehoslovacia) — Kb Co
penhaga 5—0; Vchz Pardu
bice (Cehoslovacia) — Lask 
Linz (Austria) 2—1.

Inter-To- 
noi întîl- 
următoa- 
tehnice ! 

- Ejsberg 
4—0 ; Szom-

de ILARION CIOBANU
actor

Nicicînd un actor sau un regizor nu va pomi să realizeze un 
film fără a-și imagina, proiectat pe ecran, chipul propriei sale 
creații fascinînd în întunericul sălii privirile sutelor de spectatori 
și fără a auzi gîfîindu-i în urechi respirația lor sufocată de emo
ție. Căci fără acest proces de anticipație arta sa va curge seacă, 
săracă, sortită de la început eșecului.

Am jucat înainte de a face film, rugbi, chemat de aceeași nevoie 
șl de aceeași sete de spectatori. Am cunoscut de-aproape, de acolo 
din mijlocul celor mai fierbinți platouri de filmare, fiorul nespus 
al luptei adevărate. Fără trucaje, fără cascadori și fără zăngănitul 
de arme din culise, fără strigătele de luptă și de moarte ale port- 
sincronurilor, am trăit pe viu alături de camarazi de neuitat clipe 
de al căror dramatism mă cutremur si azi. Am cîștigat, am pier
dut, am suferit și m-am bucurat pînă la lacrimi, lacrimi adevărate, 
vii, fierbinți care mi-au ars obrajii ca niciodată mai apoi și a că
ror fierbințeală o simt frigîndu-mi și azi ochii. Am simțit că joc 
un rol în care eu și tovarășii mei eram eroii adevărați ai unui sce
nariu pe care acest sport incomparabil care e rugbiul îl semna de 
fiecare dată cu propriile noastre gesturi și sentimente. Și am sim
țit, de asemenea, în clipele acelea ațintit asupra mea atît de cald 
dar tot atît de necruțător ochiul acela impersonal și omniprezent 
ca al unui dumnezeu, ochiul publicului care mă vedea și mă sim
țea, în același timp, pe viu și pe care, de asemenea, și eu îl sim
țeam prezent inspirindu-mă. Era publicul, Măria Sa Publicul, pe 
care îl auzeam fremătînd de emoție, dîndu-mi puteri, curaj și în
credere, cerîndu-mi dăruire și uitare de sine, într-o fuziune unică 
Și incomparabilă.

Din păcate rugbiul este neîndreptățit din această privință. Pu
blicul lui atît de generos, de nobil, de cunoscător și atît de cin
stit, nu este numeric pe măsura frumuseților acestui extraordinar 
recital uman. Sau poate tocmai de aceea. Căci, un meci de rugbi 
este, pentru mine cel puțin ceea ce reprezintă un spectacol Io- 
nescu, Tennessy sau Cehov. Este o lume subtilă, puțin ascunsă 
dar infinit bogată în sensuri profunde care te obligă să gîndești 
și să simți neobișnuit...

„Și astăzi cînd pătrund pe un teren de rugbi o ciudată emoție 
mă prinde de gît — spunea cîndva un scriitor francez. Dar o și 
mai grea emoție îmi dă chipul dezolant al tribunelor goale.

Din păr ’e lucrurile stau la fel și în cinematografie. Uneori. Nu
mai că acolo ele sînt ceva mai complicate. l’e cînd la rugbi cred 
că dacă s-ar depune mai mult pentru răspîndirea lui printre eonii, 
dacă s-ar aduce mai des și mai multe meciuri în fața publicului, 
treptat, copiii ar deveni jucători, apoi spectatori, apoi spectatorii 
mici de azi ar deveni jucătorii de mîine și la rîndul lor mai tîrziu 
alți mii, zeci de mii de spectatori.

Dar dacă totuși nu se face nimic din ce ar trebui... făcut, cineva 
este de vină.

de GH. PÎRCĂLĂBESCU
maestru emerit al sportului

Am văzut cîndva, cu ani în urmă în Anglia, jucînd două selec
ționate ale „Leilor britanici“. Totul se desfășura de parcă toți cei 
30 de maeștri ar fi executat fiecare în parte o partitură genială, 
orchestrată cu o limpezime și cursivitate strălucitoare. Totul părea 
firesc, ușor și perfect inteligibil. Zeci de mii de spectatori asistau 
într-o admirație reculeasă la această demonstrație de artizanat ci
zelat minuțios. Se ciocneau forțe uriașe, se duelau subtilități ele
gant tăioase, se întreceau îndrăzneli de o nebunie deliberată. Era 
un miracol al desăvârșirii ce se consuma sub ochii admirației 
noastre la dimensiuni și amploare de mase...

După două zile am asistat la un antrenament al jucătorilor îna 
intea plecării lor într-un turneu spre Antipozi. Și deodată am în
țeles totul. Se muncea extenuant, se repeta și se exersa cu abili
tatea și perseverența virtuozilor dar și cu dăruire oarbă. Era acolo ■ 
atîta muncă îneît o clipă m-am simțit descurajat... Cînd m-am în
tors în țară purtam cu mine visul unui plan nou și viziunea unei 
lumi aparte...

Mi-am petrecut cel mai mare timp al vieții mele, începînd de 
mic copil în mijlocul și în preajma terenurilor de rugbi și a devo- 
taților lui. I-am deprins treptat legile și m-am supus lor slujin- 
du-le. Am învățat că trebuie să muncesc, să lupt, să mă bat și să 
cîștig. Să înfrunt pe oricine și orice. Să am îndrăzneala de a spera 
și a voi chiar imposibilul. îndrăzneala de a voi să-mi depășesc 
adversarii oricit de puternici. Curaiul de a lupta să înving situații 
oricît de grele și de necunoscute. De a încerca să mă depășesc pe 
mine însumi.''De a stringe din dinți și de a închide ochii o clipă, 
apoi de a pomi iarăși mai departe, mereu spre victorie. Spre vic
toria care țintea adesea nu numai înfrîngerea adversarului dar cu 
mult mai mult. Uneori depășirea propriei mele condiții... Și așa am 
învățat să muncesc și să fiu cinstit. Cinstit cu greutățile pe care 
să nu Ie dau la o parte, cinstit cu adversarii pe care să-i înving 
definitiv și total, din respect pentru ei si pentru mine, să fiu cin
stit cu spectatorii pe al căror elan și dragoste îmi spri|ineam de 
atâtea ori sforțările și victoriile, dar mai presus de toate cinstit 
față de mine însumi, recunoscîndu-mi greșelile, slăbiciunile și mi
cimile. Acolo, alături de atîția camarazi rugbiști lingă care am trăit 
ca lingă cea mai adevărată familie aproape întreaga mea viață, 
acolo am învățat să cunosc, să iubesc și să mă supun acestoi 
aspre dar minunate legi ale rugbiului..

Cîți copii joacă rugbi în lumea întreagă, nu știu exact. Proba
bil mulți, foarte mulți. Exact nu știu nici cîți copii de la noi din 
țară au cunoscut farmecul și asprimea lui riguroasă. Desigur că 
puțini. Din păcate, foarte puțini. Știu însă, fără putința de tăgadă, 
că cine a intrat de mic în această lume a strădaniei, a îndrăznelii 
și a cinstei, face parte pentru totdeauna și fără cale de întoarcere 
dintr-o lume aparte.

Tuturor acestora, precum și tuturor celor ce vor veni de acum 
înainte alături de noi, le strîng mina cu stimă și recunoștință.

A

(Agerpres)

CUPA
TINERETULUI

DE LA SATE

L D. DANCEA

La 
birile ETAPA A I/-A LA RECAȘ

să-și petreacă timpul H- 
că posibilitățile pe care

Ilustrată din Vatra Damei

Prezent într-o lo- 
calitate — la Re
caș — în care s-a 
desfășurat dumini
că o etapă a fazei 
intercomunale a 
Cupei de vară a 
tineretului de la 
sate, am putut 
constata cîteva lu
cruri menite să 
demonstreze „ac
tivitatea“ asociații
lor sportive din 
mediul rural. Deși 
de la Comitetul ju
dețean U.T.C. ni 
s-a spus că vom 
asista la o întrece
re dintre cele mai 
bune, in compara
ție cu alte cen
tre, numărul celor 
circa 1000 de tineri, 
ni s-a părut îngri
jorător de mic in 
comparație cu po
sibilitățile celor 6 
comune prezente la 
întrecere. Este a- 
devărat că sînt 
foarte mulți tineri 
ocupați în campa
nia de recoltat. 
De altfel, aceștia 
nu au putut veni 
la Recaș, deoarece 
pu li s-au asigurat 
mijloace de trans
port. Despre modul

cum s-au desfășu
rat întrecerile ? In 
ceea ce-i privește 
direct pe coordona
torii competiției, a- 
sociațiile sportive 
și organizațiile UTC 
s-au ocupat prea 
puțin de antrena
rea concurenților. 
Așa se face că deși

era prevăzută și 
participarea fete
lor, la nici o probă 
nu am putut urmă
ri vreo concurentă. 
NI s-a spus că aces
tea sînt „antrena
te“ la lucrările din 
vie. Deși s-a intro
dus obligativitatea, 
ca o condiție a par
ticipării la turneul 
de fotbal, ca fie
care comună să ai-

Un redactor al ziarului și subredacțiile voluntare; în ancheta

OSPITALITATEA
LOCURILOR DE AGREMENT

In sezonul cald, cadrul de înlîlnire al tinerilor este mai îmbie
tor : parcuri, grădini, complexe sportive etc. Inscripții și panouri, 
sugestiv executate, te invită să petreci ore și zile plăcute la cabane, 
campinguri, moteluri. Aer, soare, veselie și... reconfortare- îm
preună cu subredacțiile noastre voluntare din județele Hunedoara, 
Calați, Brăila, Iași, Tulcea, Cluj, Dîmbovița, Vaslui, Buzău și 
Goij am întreprins o anchetă cu tema „Ospitalitatea locurilor de 
agrement.“ Ain străbătut zeci de km de parcuri și zone verzi con- 
semnind aspectele întilnite, am solicitat părerea tinerilor.

Metaforic spus, „capul de afiș" 
al anchetei îl constituie acțiunile 
întreprinse de organizațiile U.T.C. 
In multe orașe și sate tinerii au 
amenajat în timpul liber diferite 
locuri de agrement, angajament 
cuprins în întrecerea care se des
fășoară. In apropierea Siriului a 
fost săpat în piatra muntelui un 
frumos amfiteatru în aer liber pe 
scena căruia se prezintă spectaco
le. Se preconizează în con
tinuare amenajarea unei piste 
de popice și a unui ring de 
dans. La Brăila, în locul u- 
nei vechi grădinițe de pe stra-

da Împăratul Traian, se lucrează 
la estrada și ringul de dans al ti
neretului. Seara mai ales, se or
ganizează excursii pe Dunăre. O- 
rașul Tulcea se înfrumusețează și 
el. Printre noile locuri de recre
are ce se realizează prin muncă 
patriotică se înscriu laoul Ciu
perca, complexul distractiv cu 
baza sportivă pentru 2 000 locuri, 
parcurile „Monument“, „1 Mai“, 
„23 August“, „Republicii". Se lu
crează, cu toate forțele, la stadio
nul core va avea capacitatea de 
15 000 de locuri.

Noul devine o dominantă a 
zilelor noastre. Un oraș al copii
lor amplifică tinerețea orașului 
Tg. Jiu. Tinerii beneficiază de 
64 ha de parcuri, l-am întîlnit 
plimbîndu-se sau participînd la 
amenajarea insulei care va în
suma 20 ha. Ne-au recomandat-o, 
cu mîndrie „al do.ilea parc al o- 
rașului“. Străvechiul Iași ne-a 
primit cu răcoarea pădurilor 
Breaza, Repedea, Bîrnova, cu noi 
terenuri pentru iubitorii tenisului 
de cîmp. Am petrecut cu tinerii 
gălățeni ore plăcute la Hanul Co- 
nachi, în pădurile Gîrboavele și 
Spahiu, am vizitat parcul Crîn- 
gul, mîndria tecucenilor, pădurea 
de tei de la Buciumeni, am fost 
oaspeții hunedorenilor, care a- 
menajează noul loc de agrement 
de la barajul Cinciș; peste puțin 
timp aici vor exista terenuri de 
sport, se vor instala căsuțe indi
viduale. Toate aceste realizări 
contribuie la reconfortară și dau 
un plus de frumusețe locurilor 
natale.

STAȚf, DACA AVEȚI PE CE

Nu sîntem adepții cifrelor, 
dar totuși se cuvine să facem un 
calcul. lașul numără circa 16 000 
de studenți, cîteva zeci de mii de 
elevi, muncitori etc. In cele două 
mari parcuri, Copou și Expoziției, 
pe aleea Grigore Ghica Vodă care 
face legătura dintre ele, există... 
2S6 de banei. Ca să ocupi un loc 
trebuie să fii un alergător desă
vârșit sau să ai o răbdare de oțel; 
pentru că nici o lege a matema
ticii nu te poate ajuta să în
ghesui pe o bancă 55 de studenți 
(să nu mai vorbim de restul popu
lației). Intr-o atare situație plim
barea este pe undeva lipsită de 
totală satisfacție. In multe orașe, 
banca — accesoriul atît de nece
sar parcurilor, a devenit o pro
blemă. In primul rînd sub aspec
tul numeric, băncile sînt insufi
ciente (Parcul „Monument“ ain 
Tulcea, Central din Tg. Jiu etc.). 
In singurul parc din Deva cele 
cîteva bănci au căpătat aspectul 
unor bîme. Despre parcul din

bă sportivi și la 
întrecerile de atle
tism, prea mulți 
însă n-au reușit 
să descopere fru
musețea acestui 
sport. Așa că cei 
care s-au înscris au 
făcut-o mai mult 
din obligativitate

și mal puțin din- 
tr-o dorință sinceră.

Impresia genera
lă a competiției 
era mai mult de 
sărbătoare cîmpe- 
nească. Majoritatea 
participanților erau 
elevi, aflați în va
canță sau tineri 
muncitori angajați 
în întreprinderile 
timișorene. Dacă 
din competiție

lipsit fetele, același 
lucru se poate spu
ne și despre parti
ciparea sportivilor 
seniori. Dincolo de 
aceste grave lacu
ne ale activității 
sportive de la sate 
ne-a impresionat 
însă cîteva lucruri 
demne de mențio
nat. In primul rînd 
ambiția cîtorva 
concurenți de a re
aliza rezultate de
osebite. S-a deta
șat în primul rînd 
tinărul Jude Cor
nel din Bazoșul 
Nou care la înălți
me și-a lăsat cu 
mult în urmă par
tenerii de întrece
re. De asemenea, 
rezultate bune au 
reușit Cismaș Ion 
din Recaș, la 100 m. 
plat șl Medgyesi 
wiliam la greutate. 
Am admirat de 
asemenea, tlnăra e- 
chipă de volei din 
aceeași comună, 
Bazoșul Nou ți tra
diționala dispută 
dintre echipele de 
fotbal Recaș — To- 
polovățu Mare.

Gaia de start, In „Raliul mînăstirilor'

STUDENT ARHITECT CLUB“

spatele Teatrului Național din 
Cluj o singură remarcă: nici mă
car paznicul nu are pe ce să se 
odihnească.

In al doilea rînd este vorba de 
aspectul băncilor. „Anul trecut, 
remarca Florin Tăinescu — din 
Galați— băncile din Grădina pu
blică erau mai bine întreținute. 
Aprecierea ni s-ar fi părut neade
vărată dacă ne-am fi mulțumit să 
ne plimbăm doar pe aleea centra
lă. Dar, spectacolul de pe aleele 
mărginașe nu este de natură să te 
îmbie la plimbare: băncile sînt 
deteriorate, unele au încrustate 
nume, date, vopseaua nu se mai 
cunoaște, în spatele lor mormane 
de gunoi (coșurile de gunoi sînt 
tot în „centru“). La Brăila sau în 
marele parc al orașului Cluj poți 
întîlni situații asemănătoare. Iată 
dar că o invitație firească „luați 
loc" nu poate fi onorată, în toate 
cazurile, în mod civilizat.

SE CAUTĂ SPIRIT 
DE INIȚIATIVA

In urmă cu un an mă aflam 
la Suceava. Era duminică. După- 
amiază tinerii s-au adunat în parc. 
Pe estradă se afla fanfara. In a- 
cordurile ei s-a dansat, s-a petre
cut pînă seara tîrziu. A fost o zi 
plăcută, bogată pentru fiecare. 
Copil fiind alergam în Grădina 
publică din orașul Galați, s-ascult 
fanfara. Locuitorii păstrează o 
frumoasă amintire acelor vremuri. 
Doar atît. Și nu numai ei. Stan 
Vlad ne-a povestit că în urmă 
cu 30 de ani fanfara care cînta în 
parc era revelația locuitorilor De
vei. De ce s-a renunțat la o ast
fel de tradiție ? Tinerii din 
Deva ne mărturiseau că n-au

unde 
ber, 
le oferă natura, așezarea geogra
fică nu sînt folosite. Mureșul, de 
exemplu, trece la 2 km de oraș. 
Ciudat, dar pînă acum nu s-a 
amenajat aici un loc de agrement. 
Tinerii sînt dornici să contribuie 
prin muncă patriotică, dar măsu
rile organizatorice trebuie să le 
ia edilii orașului. Este deci vorba 
de inițiativă și spirit gospodăresc, 
de mai multă solicitudine față de 
necesitățile tinerilor. In parcul 
Corvinul din Hunedoara, s-ar pu
tea amenaja un club, la Petroșani 
în vreme ce tinerii nu dispun de 
nici un parc de cultură sau j 
Jiul trece chiar prin fața tuturor, 
iar la Tîrgoviște, parcul care se 
profila în urmă cu cîțiva ani a 
rămas tot o amintire. Singurul 
mini-parc, cunoscut sub denumi
rea i 
folosit de muncitorii navetiști pen
tru practicarea diferitelor jocuri 
de noroc. f'_ 
cului tineretului din apropierea 
Curții Domnești va schimba mul
te, dar pînă atunci trebuie să se 
folosească toate posibilitățile. 
Vara nu ține doar o veșnicie!

I
ștrand, I 

‘uturor, I

I
.-puru, uutiusuui suu lumuini- . 
de Parcul mitropoliei, este I 
lit de muncitorii navetiști pen- I 

careu diferitelor jocuri . 
Sigur, amenajarea Par- I 
-etului din apropierea I

I

Campionatul național de ra
liuri, recent încheiat la Pitești 
cu cea de a V-a secvență „Ra
liul României", ca șl cele douâ 
etape consumate ploi atunci 
— din totalul de cinci — ale 
campionatului național de vi
teză în coastă, au constituit 
principalele capete de. afiș ale 
agendei competlțlonale automo
bilistice interne din acest an. 
O serie de piloti cunoscuțl, eu 
multă experiență. aparținînd 
unor echfpe de profil — UAP 
„Dacia“, Fabrica de bujil Cluj, 
„Danubiana", garajele „Ciclop" 
Cooperația meșteșugărească', 
„Automecanlca" — s au numă
rat cu regularitate printre 
protagoniști sau laureat!.

La starturile etapelor s-a 
mai semnalat însă o prezență: 
Student Arhitect — club din 
București, o echipă studen
țească, prima de acest fel din 
istoricul curselor noastre de 
automobile. Privite la început 
cu curiozitate șl chiar cu une
le rezerve, cele patru echipaje 
formate din cite doi piloțl, 
purtînd însemnele autoclubu- 
lul studențesc, s-au impus ra
pid in atenția celorlalți con
curenți, a amatorilor de între
ceri automobilistice, a forului 

. central ACR. Iată cîteva din 
rezultatele meritorii obținute 
de acești ont entuziaști : locul 
II (din 7 echipaje) pe echipe și 
primul loc la individual, clasa 
peste 1300 cmc. prin Alexan
dru Botez — Alexandru Ne- 
grescu, în ..Raliul mănăstiri
lor", locul II la individual, 
clasa peste 1300 cmc. prin Al. 
Botez — M. Botez, în „Raliul 
narciselor" : locul IV în „Ra
liul României".

Nucleul s-a format în jurul 
tînărului student de la Arhi
tectură. Alexandru Botez, care 
ne relata : „Fără să-si facă 
prea multe probleme din o se
rie de dificultăți inerente — 
materiale, piese de schimb, 
carburant, taxe oficiale ACR - 
micul club s-a constituit cu 
entuziasm. Automobilele cu 
Însemnele noastre studentestl 
s-au bucurat de o deosebita 
simpatie și în caravană și, mal

ales, la trecerea prin centrelt 
universitare ale țări). Ne-am 
propus de la bun început să 
obținem unele rezultate meri
torii care să sublinieze ideea 
că acest frumos și instructiv 
sport poate prinde rădăcini se
rioase în rîndul studenților, 
în Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Italia activează auto-cluburi 
de profil universitar. Sperăm 
că micul nostru club să se 
lărgească, sau ar fl posibil, su 
apară și alte asemenea nuclee; 
la politehnică, la medicină, la 
alte facultăți. Participarea la 
raliuri nu este singura rațiu
ne de a fi a acestui club. Săp- 
tămînal, membrii săi se întîl- 
nesc în localul clubului insti
tutului unde sînt proiectate 
filme puse la dispoziție de 
ACR, se poartă discuții tehni
ce, se stabilesc atractive iti- 
nerarii autoturistice. Nu lip
sesc nici invitații ; studenții 
clin București care posedă car
net de conducere“.

„Student Arhitect-clubul“ 
merită toată atenții — este de 
părere șeful serviciului com
petiției al ACR, Ioan Udrolu. 
In astfel de echipe pot crește 
realmente, talentele tinere de 
care sportul nostru automobi
listic are atîta nevoie. Numai 
că, pentru aceasta trebuie 
conjugate eforturile noastre, 
în sensul că ACR, în legătură 
cu U.A.S.R., cu conducerea 
Institutului de Arhitectură să 
găsească modalitățile prin care 
acest club îndrăzneț să fie clin 
plin sprijinit, moral și mate
rial.

Rezultatele obținute deja în 
cursele oficiale, ba chiar apa
riția și a altui echipaj studen
țesc (D. Motoc — C. Căpriță, 
clasat al patrulea, la clasa 
850 cmc. în Raliul României“ 
— n.n.) sînt si indici siguri că 
Inițiativa merită sprijinită șl 
extinsă“.

într adevăr sînt create 
mise 
tori
Puiu, ___ , _ ________
succesorii de nădejde în „pro
moția Botez“.

VIOREL RABA

_ nre- 
ca „veteranii“ conducă- 
Dumitrescu, Popescu, 
sau Heitz să-și afle

*

Experiența unor orașe mai 
mici cum sînt Vaslui, Huși, 
Tecuci, Negrești, Bîrlad etc. 
a unor întreprinderi, ca I.C.S. 
Hunedoara, care au amenajat 
locuri de agrement complexe, 
trebuie valorificată pe o scară 
mai mare, astfel ca cele patru 
anotimpuri să ofere tinerilor 
locurile de agrement adecvate.

LIDIA POPESCU

MARȚI ULTIMA

PRONOEXPRES



ORIENTUL

APROPIAT
Raportul Iui U Thant

• Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a adresat luni un ra
port Consiliului de Securitate, în 
care subliniază că „nivelul vio
lenței în Orientul Apropiat a 
atins un punct mai ridicat“ decit 
oricând de la încheierea ostilită
ților din iynie 1967.

Raportul subliniază, pe de altă 
. parte, că observatorii militari ai 
O.N.U. din zona Canalului de 
Suez „activează în condițiile unui 
pericol permanent“ și aduce la 
cunoștința Consiliului de Secu
ritate că dacă situația actuală se 
va menține nu va exista altă ale
gere decit să se recomande 
Consiliului de Securitate ca 
după consultări cu guvernele care 
furnizează observatori, sâ exami
neze acțiunile viitoare, incluzând 
chiar posibilitatea unei retrageri 
a observatorilor.

U Thant a adresat un apel „în 
termenii cei mai energici“ Israe
lului și. vecinilor săi arabi să în
ceteze imediat „toate operațiile o- 
fensive militare“, îndeosebi în zo
na Canalului de Suez. „Cer părți
lor să revină la respectarea încetă
rii focului spre a se evita un eșec 
al eforturilor în curs pentru res
tabilirea păcii în Orientul Apro
piat“. în același sens el a cerut 
membrilor Consiliului de Securi
tate^ și tuturor țărilor membre ale 
O.N.U. să exercite întreaga lor 
influență posibilă.

• DEPARTAMENTUL DE 
STAT al S.U.A. a anunțat că 
Joseph Sisco, asistent al secreta
rului de stat pentru problemele 
Orientului Apropiat și Asiei de 
sud va pleca săptămîna aceasta 
la Mospova pentru continuarea 
consultărilor șovieto-americane în 
legătură cu conflictul din Orien
tul Apropiat. în drum spre Mos
cova, el se va opri la Londra și 
Paris pentru consultări cu gu
vernele britanic și francez.

• LA TEL AVIV S-a anunțat 
că patru israelieni de origine 
arabă au fost arestați Sub acu
zația de colaborare cu organiza
țiile de comando palestiniene 
în vederea comiterii unor acte 
de sabotaj.

• PREȘEDINTELE LIBANU
LUI, Charles Helou. a avut luni 
o nouă consultare cu premierul 
desemnat, Rashid Karame, în le
gătură cu posibilitățile de solu
ționare a crizei guvernamentale.

□P

CU OCAZIA CELEI
DE A 25 A ALLGEMEINE ZEI- P. NICOARA

DIN ITALIA ANIVERSARI

cm guvernamentala

Experiența lui

Studenții din Seul au reluat luni demonstrațiile de stradă în semn de protest împotriva pro
punerilor de revizuire a actualei constituții pentru a permite lui Pak Cijan Hi de □ fi ales 
pentru a treia oară în funcția de președinte ai regimului din Coreea de sud. Potrivit agen
ției U.P.I., circa 3 000 de studenți au organizat, înaintea demonstrațiilor, un miting, cerând 
lui Pak Cijan Hi să nu schimbe actuala constituție. între studenți și poliție au avut loc inci

dente. în imagine : aspect din timpul demonstrațiilor de săptămâna trecută

într-o declarație făcută la Roma, Aldo Moro, fost prim- 
ministru al Italiei, actualul lider al aripei de stingă“ a Par
tidului democrat-creștin, a menționat că gruparea pe care o 
conduce nu va accepta formarea unui nou guvern de coali
ție de centru-stînga din componența căruia ar lipsi repre
zentanții curentului pe care-1 conduce.

La rîndul lor, liderii noii for
mațiuni politice „Partidul Socia
list Unitar“ au declarat că nu 
concep ca reprezentanții acestui 
partid să intre într-un eventual 
guvern alături de cei ai grupării 
de „stânga“ a P.S.I., întrucât sci
ziunea a intervenit în urma unor 
grave divergențe de fond.

în aceste condiții, observatorii 
politici consideră că singura po
sibilitate de soluționare a crizei 
guvernamentale din Italia ar fi 
formarea unui guvern de tranzi
ție democrat-creștin, care să se 
bucure de sprijinul tacit al celor 
două partide socialiste și al re
publicanilor. Sarcina acestui gu
vern va fi redusă, el urmând să

rezolve problemele curente ale 
țării pînă Ia organizarea de noi 
alegeri generale.

înainte de a se ajunge la o 
astfel de formulă, președintele 
Italiei mai are posibilitatea să 
studieze dacă nu există o altă 
cale de a rezolva actuala criză cu 
participarea reprezentanților ac
tualului parlament. în acest sens, 
el își va începe consultările cu 
liderii principalelor grupuri 
parlamentare la 10 iulie.

Festivaliil internațional

al filmului

la Moscova

Prin telefon de la trimisul nostru

în marea Sală a Congre
selor din Kremlin s-a inau
gurat cea de a șasea ediție 
a Festivalului internațional 
al filmului de la Moscova, 
amplă manifestare artistică 
reunind anul acesta produc
ții cinematografice din peste 
70 de țări. In cele trei com
petiții (a lung-metrajului, a 
scurt-metrajului și a filme
lor pentru copii), vor fi repre
zentate cinematografii de 
îndelungată și temeinică tra
diție — U.R.S.S., S.U.A. An
glia, Franța, Italia, Japonia, 
Polonia, Cehoslovacia — ală
turi de școli naționale ti
nere — Mongolia, " 
R.A.U. Prezidată 
nalități de frunte 
sovietice (Serghei 
mov, Roman Karmen și Ser
ghei Mihalkov), juriile care 
vor acorda cele 7 premii ale 
Festivalului cuprind nume de 
mare circulație în cinemato
grafia mondială : regizorii 
King Vidor, Yves Ciampi. 
Jerzy Kawalerowicz, Glau- 
ber Rocha, Ion Popescu- 
Gopo, actorii Alberto Sordi, 
Dev Anandi, Erwin Geschon- 
nek, Via Artmane și alții.

De citeva zile, holul aripii 
de est a giganticului hotel 
moscovit „Rossia" s-a trans
format intr-un centru din 
care se răspîndesc pulsațiile 
spirituale ale Festivalului. 
Actori, regizori, scenariști, 
operatori, producători și zia
riști din lumea întreagă și-au 
dat intilnire aici. Intre ei, 
zeci de nume care nu au 
nevoie de prezentare : Rita 
Tushingham, Miklos Gabor, 
Raj Kapur, Monica Vitti, 
Silvana Pampanini, Raf Val- 
lone, Lucyna VVinnicka, Bryl- 
ska Barbara, Richard Lester, 
Ranghel Vîlcenov, Carlo Liz- 
zani, Pietro Germi, Alessan- 
dro Blasseti, Louis Malle, 
Costa Gavras, Masaki Koba- 
yashi.

Prezența lor vie este mul
tiplicată in imensele foto
grafii ale panourilor care 
fac publicitate filmelor 
Festivalului. Printre cele ale 
căror titluri au circulat mai 
intens Ia noi și pe care, 
deci, le așteptăm cu inte
res sporit, se află filmul lui 
Stanley Kubrick (S.U.A.) 
„2001 — Odiseea Spațiului“, 
cel al Iui Jacques Tatti 
(Franța), „Play-Time", cel al 
iui Karol Reed 
„Oliver“, precum 
două filme care 
țara organizatoare : 
Karamazov", ecranizarea

Cuba, 
de perso- 
ale artei 
Gherasi-

(Anglia) 
și cele 

reprezintă 
„Frații 

lui

Ivan Piriev după Dostoievski 
și „Să așteptăm pînă luni", 
un film pentru tineret de 
Stanislav Kostațki.

Mă bucur să consemnez că, 
în mijlocul atîtor persoane și 
opere ilustre, prezența dele
gației noastre este 
rată cu cel mai viu 
România participă in 
petiție cu filmul de 
metraj al lui Nicolae 
ban și Gheorghe Vitanidis 
„Răutăciosul adolescent" (tra
dus aici „O femeie pentru 
un anotimp“), un scurt me
traj „Vechi cîntece româ
nești“ (perechea filmului cu 
care regizorul Mirel Ilieșu a 
cucerit recent marele premiu 
la Cannes) și cu filmele pen
tru copii „Tinerețe fără bă- 
trînețe", „Mihaela", „Mica 
panteră și prietenii ei", „Fe
tița și chibriturile“. Alte cîte- 
va filme românești vor fi 
prezentate la tradiționalul tîrg 
cinematografic care se des
fășoară cu ocazia festiva
lului. Membrii delegației ro
mâne (printre alții actorii 
Irina Petrescu, Marga lîarbu, 
Ioana Bulcă, Ana Szeles, 
Iurie Darie, Virgil Ogășanu.

-regizorii Mircea “ 
Gheorghe Vitanidis, 
Croitoru, scriitorul și 
ristul Nicolae Brcban) 
află în centrul atenției, 
„Sputnikul", publicație 
tidiană a 
consemnează prezența cu 
sistență. De altfel, „Răută
ciosul adolescent“ este una 
din proiecțiile primei zile de 
concurs : el va fi prezent 
diseară, în cadrul unei gale 
care mai cuprinde filmul 
elvețian „Coridoare" și cel 
argentinian „Un petec de 
cer“.

Pe lingă concursul și tîrgul 
de filme, festivalul progra
mează în cinstea centenaru
lui nașterii lui V. I. Lenin, 
o amplă gală retrospectivă a 
filmelor dedicate personali
tății marelui conducător al 
revoluției socialiste și eveni
mentelor legate de ea.

Numeroși cineaști pre
zenți la festival își exprimă 
convingerea că acesta va 
contribui la o mai temeinică 
cunoaștere și înțelegere re
ciprocă, Ia o mai lesnicioasă 
circulație mondială a ideilor 
și a operelor cinematografice 
și, înainte de toate, la o ex
primare mai decisă a pro
fundului caracter umanist al 
filmelor contemporane.

SEBASTIAN COSTIN

înconju- 
interes. 

com- 
lung- 
Bre-

festivalului,

Drăgan, 
Alecu 

scena- 
se 

iar 
co

le 
in-

Salisbury: Protest antirasist
Calmul aparent înregistrat la Salisbury 

timp de citeva zile după mascarada „refe
rendumului constituțional", a dispărut. 
Afirmațiile guvernanților rasiști sua-rho- 
desieni că politica lor s-ar bucura „de 
sprijinul total al populației" au rămas în
scrise doar în paginile cenzurare ale zia
relor din capitala rhodesiană. Tncepînd 
din prima parte a săptămînii trecute Sa
lisbury cunoaște puternice acțiuni protesta
tare, antirasiste, studențești.

Primele manifestări au avut loc în fața 
reședinței rectorului Universității, dr. Wal- 
ter Adams, unde peste 500 de studenți 
și-au manifestat ostilitatea față de refuzul 
acestuia de a semna un memoriu prin care 
se cere eliberarea unui grup de 16 studenți 
arestați pentru că au format pichete de 
protest în preajma centrelor de votare în 
ziua referendumului. A doua zi, studenții 
au continuat manifestațiile și au refuzat 
să frecventeze cursurile. Pînă noaptea târ
ziu în incinta Universității a avut loc un 
miting coparticiparea a aproape 2 000 de 
studenți și a unui grup numeros de membri 
ai corpului didactic. Cu acest prilej, 26 de 
profesori universitari au semnat o decla
rație în care afirmă opoziția lor față de 
politica autorităților rasiste și condamnă 
sancțiunile împotriva grupului de studenți 
arestați „cu scopul de a se înăbuși, prin 
metoda violenței, glasul celor ce avertizea
ză asupra pericolelor unei politici anacro
nice și aventuriste". Ei au protestat, de

asemenea, împotriva menținerii discrimină
rilor rasiale în sistemul de învărămînt din 
Rhodesia.

Poliția lui lan Smith nu a rămas, bineîn
țeles, inactivă. Universitatea a fost încon
jurată de forțe polițienești, care nu au pu
tut pătrunde însă înăuntru din cauza opo
ziției studenților. A fost emis, ulterior, un 
ordin prin care se interzic întrunirile în in
cinta Universității. In semn de protest îm
potriva acestor acțiuni represive, studenții 
de ia facultatea de litere (singurii care se 
menținuseră în afara actualei mișcări) au 
anunțat că sprijină demonstrațiile și au 
condamnat, într-o declarație, măsurile po
lițienești. Practic, majoritatea studenților 
rhodesieni boicotează actualmente cursu
rile și e probabil ca sesiunea de examene, 
programată pentru a doua jumătate a lunii 
iulie, să facă, de asemenea, obiectul unui 
boicot studențesc. E semnificativ faptul că 
aproape jumătate din membrii corpului di
dactic universitar s-au raliat protestului 
studențesc.

Expresie a opoziției interne de care se 
lovește regimul rasist, frământările studen
țești de la Salisbury atrag, în același timp, 
odată mai mult, atenția asupra politicii ra
siste a guvernufui Smith în domeniul edu
cației. Referindu-se la eforturile regimului 
rasist de a împiedica pe toate căile acce
sul tinerilor de culoare în școli, ziarul vest- 
german FRANKFURTER

TUNG nota într-o informație din Salis
bury : „încercările de a se crea școli se
cundare mixte au fost zădărnicite deoa
rece contravin legislației tip apartheid re
cent intrată în vigoare. Promisiunile făcute 
cu privire la extinderea învățământului în 
rîndurile africanilor nu au fost îndeplinite, 
în medie, alocațiile pentru un elev alb sînt 
de 20 de ori mai mari decît pentru un elev 
negțu". Rasismul și-a imprimat cu putere 
amprentele și în învățământul- universitar. 
Semnificative sînt în acest sens constată
rile aceluiași ziar vest-german citat mai 
sus, care arată că în Rhodesia există în 
prezent numai trei juriști si 11 medici afri
cani (aceasta la o populație de 4 milioane 
africani I).

_ împotrivirea pe care o stîrneste politica 
tip apartheid a guvernului Smith în rîndu- 
rile poporului Zimbabwe este firească. A- 
ceastă politică lipsită de perspectivă gă
sește, însă, o opoziție mereu mai largă și 
în rîndul populației albe. Dincolo de ci
frele referendumului — constata TIMES — 
Smith nu poate să afirme că are țara în 
spatele, lui. împreună cu milioanele de 
africani care nu au fost consultați, s-a con
turat net, palpabil și cifric o opoziție alb/. 
Ceea ce s-a petrecut la Universitatea din 
Salisbury constituie o confirmare în plus 
a acestei realităii. •

Un interviu 
ai lui 

Luigi Longo 
Intr-un interviu acordat ziarului 

„L’Unita“ pe marginea situației 
care s-a creat în Italia, Luigi 
Longo, secretar general al P.C. 
Italian, a declarat că sciziunea 
din cadrul P.S.I. creează, fără în
doială, o situație politică nouă, 
care impune tuturor forțelor stân
gii. laice și catolice, inclusiv P.C. 
Italian, o reflectare și căutare a 
modalităților de a depăși dezbi
narea și neîncrederea, încă exis
tente, în vederea inițierii unor 
acțiuni care să permită o conver
gență de contribuții.

Sarcina principală a forțelor 
de stânga, laice și catolice, a spus 
Luigi Longo, este aceea a cău
tării, în- cadrul autonomiei re
ciproce, a punctelor de conver
gență care pornesc de la recu
noașterea necesității de a se avan
sa o politică de reînnoire demo
cratică și de dreptate socială ca
pabilă să dea un răspuns pozi
tiv necesităților și cerințelor ma
selor populare și ansamblului so
cietății italiene.

La ambasada română din Mos
cova a avut loc luni o conferință 
do presă consacrată celei de-a 
25-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist. Au luat 
parte numeroși ziariști, reprezen
tanți ai ministerului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., asociației de 
prietenie sovieto-române, asocia
ției pentru răspîndirea cunoștin
țelor culturale și științifice 
„Znanie“.

Ambasadorul României în 
U.R.S.S., Teodor Marinescu, a fă
cut în fața celor prezenți o am
plă expunere despre însemnătatea 
pentru poporul român a actului 
de la 23 August, despre drumul is
toric parcurs de poporul nostru în 
acești 25 de ani. El a răspuns apoi 
întrebărilor puse de ziariști.

¥
în cinstea celei de-a 25-a ani

versări a eliberării României, a 
avut loc la sala muzeului Mesdag 
din Haga vernisajul expoziției a 
8 artiști plastici români (Apostu, 
Bernea, Bițan, Gaju, Gheorghiu, 
Iacob, Podeanu și Șetran). Cu
vântul de deschidere a fost rostit 
de criticul de artă olandez Ru- 
dolf Welling. Au participat oa
meni de artă, ziariști- Au fost de 
față ambasadorul român George 
Elian și membri ai ambasadei.

★
în cadrul acțiunilor pentru 

marcarea celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării tării noastre, am
basadorul român la Bagdad, 
Constantin Stănescu, a organi
zat la sediul ambasadei o gală 
de filme românești.

Au participat oficialități ira
kiene, membri ai corpului diplo
matic, oameni de cultură, ziariști.

★
EDITURA „AGE D’HOM- 

ME“ din Lausanne a inaugurat 
o nouă colecție — „Vent d’est, 
vent d’oucst“ — prin publicarea 
„Crailor de curte veche“ de Ma
tei Caragiale. Traducerea, întru 
totul remarcabilă, este semnată 
de Claucțe B. Levenson, colabo
ratoare literară a ziarului 
„Feuille d'avis de Lausanne".

militare in Vietnamul de sud
SAIGON 7 (Agerpres). — Din 

nou o recrudescență a activită
ții militare în cea mai mare 
parte a regiunilor sud-vietna- 
meze : în ultimele 24 de ore, 
potrivit relatărilor corespon
denților de presă, forțele patri
otice au bombardat cu obuze, 

. mortiere și rachete 15 obiecti
ve militare inamice, provocînd 
trupelor americano-saigoneze 
pierderi serioase în oameni și 
materiale. Dintre acestea, bom
bardarea a două poziții deținu
te de divizia americană „Amil- 
car“ în provincia Quang Tin a 
pozițiilor americane din. pro
vincia Binh Duong și bombar
darea cu rachete a taberei mi
litare de la Dong Ha (în apro
piere de Hue) reprezintă cele 
mai importante acțiuni ofensi
ve ale patrioților sud-vietna- 
mezi.

în ceea ce privește angaja
mentele terestre, comandamen
tul american de la Saigon a 
semnalat lupte puternice în 
provincia Binh Duong, din a- 
propierea capitalei.

în provincia sud-vietnameză 
Soc Trang-Bac Lieu a fost 
instituit un Comitet popular 
revoluționar anunță agenția 
„Giai Phong“, Comitetul revo
luționar provincial a abolit 
sistemul administrativ sai- 
gonez în provincia respecti
vă și a adoptat totodată un 
program de acțiune în sensul 
impulsionării luptei pentru vic
toria forțelor patriotice și tot
odată pentru îmbunătățirea

condițiilor de trai ale popu
lației sud-vietnameze.

Comitetul și-a exprimat, de 
asemenea, încrederea în condu
cerea guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Viet
namului de sud și s-a angajat 
să militeze pentru traducerea 
în viață a programului său în 
12 puncte.

• FORȚELE APĂRĂRII AN
TIAERIENE ale R.D. Vietnam 
au doborît în provincia Quang 
Ninh un avion militar american 
fără pilot, care a pătruns în 
spațiul aerian al R.D. Vietnam. 
Tn acest fel numărul avioanelor 
americane doborite deasupra 
teritoriului R.D.V. a ajuns 
3 302.

«

3

Poliția din capitala Spa
niei își „modernizează“ me
todele de lucru. Ținta prin
cipală o constituie, ca de 
obicei, studenții protestatari. 
Despre aceasta avea să ia 
cunoștință, pe propria piele, 
Jorge Mora, student în anul 
III al Facultății de Economie 
a Universității madrilene. 
Ceea ce i s-a intimplat a fost 
adus Ia cunoștința cititorilor 
de către ’ '
TIONAL 
BUNE.

Intr-o 
sfîrșitul 
Mora a 
cui tații, 
doi tineri.

ziarul INTERNA- 
IIERALD TRI-

de la 
cind

dimineață 
lunii trecute, 
intrat în cantina fa- 
el a fost acostat de 

uui nucii, care țineau în 
mîini manuale universitare. 
„Mergi liniștit. Nu rosti nici 
un cuvînt“ — i-a ordonat 
unul dintre ci. Ezitînd, Mora 
s-a trezit lovit cu putere în 
coaste. Cei trei s-nu îndrep
tat spre ieșire printr-un co
ridor, unde au fost ajunși de 
alți trei tineri care șe stră
duiau să afișeze o ținută de 
studenți. La una din porțile 
mai puțin circulate ale fa
cultății cl a fost urcat 
tr-un automobil care 
transportat la cartierul 

neral al poliției. Au urmat

în- 
I-a 
ge-

trei zile de interogatorii a- 
proape neîntrerupte. în 
cursul uncia din aceste con
fruntări cu anchetatorii in 
cameră și-a făcut apariția un 
coleg de grupă al lui Mora. 
Acesta I-a „sfătuit“ să facă 
declarații complete, deoarece 
se cunoaște totul despre el. 
„Colegul" era în realitate tot 
un agent al poliției !

Experiența Iui Jorge Mora, 
este considerată do ziarul 
american drept „tipică“ pen
tru metodele folosite în ul
tima vreme de poliția spa
niolă în cadrul acțiunii de 
reprimare a mișcărilor stu
dențești antiguvernamentale. 
Mora, cunoscut ca unul din 
liderii studenților de stingă, 
a fost eliberat, după două 
săptămâni, dar va trebui să 
compară în fața unui tri
bunal unde urmează să fie 
judecat. I se aduce acuzația 
că ar fi intrat în Universita
tea din Madrid „cu scopul de 
a submina ordinea publică".

Ultimele acțiuni ale poli
ției sînt caracterizate in cer
curile progresiste spaniole 
drept o tentativă de creare a 
unei „coloane a 5-a“ pen
tru a înfrînge rezistența stu
denților. Din luna aprilie,

Jorge Mora
cind Universitatea din Ma
drid și-a redeschis porțile ca 
urmare a anulării „stării 
excepționale“ decretate de 
guvern, aproximativ 250 de 
studenți au fost arestați, 
exmatriculați sau suspendați 
de Ia cursuri. Activitatea 
normală a institutelor de 
învățămînt superior se des
fășoară sub o supraveghere 
constantă a agenților poli
ției. La intrările principale
lor clădiri universitare sta
ționează automobile pline cu 
polițiști în uniformă, în timp 
ce agenți înarmați patru
lează pe coridoare. In fie
care sală de cursuri se gă
sesc cite trei polițiști în ci
vil la fel ca și în holuri. 
Sarcina lor este de a împie
dica reunirea in grupuri a 
studenților, să dea jos de pe 
pereți afișele și lozincile cu 
conținut antiguvernamental 
și să atragă pe studenți in 
diverse capcane.

Prezența polițiștilor în ci
vil în mijlocul studenților 
nu este un fapt cu totul nou. 
în trecut, ei au fost 
mascați in mai multe 
duri în timp ce asistau 
mitinguri studențești,

dezarmați și bătuți. Acum 
însă lucrurile par să meargă 
mai greu. Unul din liderii 
studenților a declarat că în 
urma măsurilor luate de po
liție, activitatea protestatară 
în institutele de învățămînt 
superior devine tot mai di
ficilă.

„Represiunile s-au extins 
asupra oricărui. lucru pe 
care-1 facem, chiar asupra 
vieții noastre particulare — 
a declarat ziarului INTER
NAȚIONAL HERALD TRI
BUNE un lider al unei orga
nizații studențești. Poliția a 
lucrat pe tăcute și am ajuns 
într-o situație în care a apă
rut primejdia asasinării Uni-rut primejdia 
versității“.

Cum este și firesc, prezen
ța polițiștilor 2„ _ ț.„ '
țile spaniole nu a avut 
rezultat decit întărirea 
timentelor protestatare ale 
studenților. Lupta lor se în
dreaptă în prezent spre ob- 
1 i retragerii membrilor 

in
su

la

în universită- 
alt 

sen-

tinerea
„noii coloane a 5-a“ din 
stitutele de învățămînt 
perior și a renunțării 
inovațiile" polițienești.

• LA 7 IULIE, Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Uniu
nea Sovietică, a fost primit, la 
cererea sa, de K. F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire prietenească.

GENERAL
Națiunilor

• SECRETARUL 
al Organizațiilor 
Unite, U Tliant, a fost internat 
luni la clinica Leroy din New 
York. El va fi supus marți unei 
ușoare intervenții chirurgicale. 
U Thant va rămâne internat o 
perioadă de 12 zile. La sediul 
O.N.U. din New York s-a anun
țat oficial că secretarul general, 
U Thant, și-a anulat călătoria 
sa la Paris și Geneva. El și-a 
reprogramat, de asemenea, 
turneul într-o serie de state a- 
fricane pe care urma să le vizi
teze la sfîrșitul lunii iulie.

« ÎNTR-O DECLARAȚIE fă 
cută în Camera Comunelor, mi
nistrul britanic al afacerilor ex
terne, Michael Stewart, a făcut 
cunoscut că guvernul nigerian 
este gata să autorizeze tran
sportul de ajutoare în Biafra în 
condițiile fixate de el. EI a pre
cizat că, în prezent, de mare 
importanță este acordul colone
lului Ojukwu.

Stewart a adăugat că în cursul 
convorbirilor pe care Ie-a avut 
la Londra. Akoi Arikpo, comi
sarul nigerian pentru afacerile 
externe, și Jacques Freymond. 
vicepreședinte al Comitetului 
Internațional de Cruce Roșie, 
ultimul a confirmat că Crucea 
Roșie ar fi gata să întreprindă 
zboruri de zi pentru transpor
turi de ajutoare, așa cum s-a 
propus de către guvernul fede
ral nigerian, cu condiția garan
tării securității echipajelor avi
oanelor și a personalului Crucii 
Roșii.

lor islamice, consacrată exami
nării implicațiilor controlului 
militar israelian asupra părții 
arabe a Ierusalimului. La cere
rea Iordaniei, această problemă 
a fost discutată recent în Con
siliul de Securitate, care, în re
zoluția adoptată, a condamnat 
orice măsuri menite să ducă la 
anexarea părții arabe a Ierusa
limului.
• GUVERNATORUL NELSON 

ROCKEFELLER, trimisul spe
cial al președintelui S.U.A., 
Richard Nixon, în America La
tină, s-a înapoiat duminică 
seara la New York, venind din 
Bridgetown, Barbados, ultima 
etapă a turneului său sud-ame- 
rican.

• DUPĂ VIZITA lui Willy 
Brandt la Paris, un alt ministru 
vest-german, Karl Schiller, mi
nistrul economiei, va sosi marți 
în capitala Franței, unde ur
mează să aibă întrevederi cu 
ministrul francez al economiei 
și finanțelor, Valery Giscard 
d’Estaing. Discuțiile se vor re
feri în special la problemele pe 
care le ridică în momentul de 
față relațiile economice și co
merciale dintre cele două țări.

• I. RETEGAN

BULGARIA. — Pe litoralul 
plex turistic

bulgar s-a construit noul com- 
„Orient"

• GUVERNUL MALAYE- 
ZIAN a propus convocarea unei 
conferințe la nivel înalt a țări-

Farfurii

FRANȚA. — Primul submarin francez cu propulsie nucleară, 
„Le Redoutable" într-o probă de viteză. In cerc, membri ai 

echipajului

• LA PEKIN a fost semnat 
luni un acord cu privire la 
schimburile de mărfuri și plăți 
dintre R.P. Chineză și R.D. Ger
mană pe anul 1969, transmite 
agenția China Nouă. Acordul a 
fost semnat de Tzia Si, ministru 
adjunct al comerțului exterior 
al R.P. Chineze, și Kurt Fenske, 
adjunct al ministrului pentru 
problemele economice externe 
al R.D. Germane.

• LUNI a sosit într-o vizită 
oficială la Moscova, la invitația 
C.C. al P.C.U.S. și a guvernului 
sovietic, o delegație de partid și 
guvernamentală a R.D. Germa
ne, condusă de Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului' de Miniștri al R.D.G.

La sosire, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin și de alți con
ducători de partid și de stat so
vietici.

Potrivit presei din R. D. G.,

Walter 
al C.C. 
să conducă delegația, a rămas la 
Berlin, din motive de sănătate.

• IN CADRUL 
Olandei“ au avut 
două concerte cu 
corului „Madrigal“ 
torului „Ciprian 
dirijat de Marin 
După un concert 
formația românească 
concursul în cadrul unui con
cert simfonic al orchestrei „Re- 
sidentie“ din Haga, sub condu
cerea dirijorului Ferdinand 
Leitner. Corul „Madrigal“ a in
terpretat lucrări clasice de mu
zică românească, bucurindu-se 
de un deosebit succes.

• AGENȚIA TASS anunță că 
o escadră de nave militare so
vietice, compusă dintr-un cruci
șător purtător de rachete, două 
nave de însoțire, două subma
rine și nave anexă, care efec
tuează navigație de instruire în 
zona centrală a Oceanului 
Atlantic, va face o vizită de pri
etenie în portul Havana între 
20 și 27 iulie, Ia invitația guver
nului cubanez.

Ulbricht, prim-secretar 
al P.S.U.G., care urma

EMISIUNI DE TELEVIZIUNE
„Festivalului 

loc la Haga, 
participarea 

al Conserva- 
Porumbescu“, 

Constantin. 
„A Capella“, 

și-a dat

DIN COSMOS
• LA CENTRUL SPA

ȚIAL de la Pasadena (statul 
California) au fost recepțio
nate emisiuni de televiziune 
din Cosmos, transmise de 
cele două sonde lansate în 
direcția planetei Marte — 
„Mariner-6“ și „Mariner-7". 
Un purtător de cuvînt al lui 
„Jet Propulsion Laborato
ry’s", unde se află și centrul 
de comandă al misiunii son
delor spațiale americane, 
s-a declarat foarte mulțumit 
de modul cum este menți
nută legătura cu cei doi 
„Mariner“ și a precizat că 
„Mariner-6“, care la 30 iulie 
urmează să se găsească în 
vecinătatea planetei Marte, 
se află la o distanță de 
milioane kilometri față 
Pământ. „Mariner-7" va 
și el o trecere pe lingă 
neta roșie cu 5 zile mai
ziu. Ambele zboară în pre
zent in formație, ceea ce va 
permite, potrivit specialiști
lor de la centrul din Pasa
dena, să se obțină imagini te
levizate detaliate, precum și 
date în legătură cu compozi
ția atmosferei planetei Marte.

65,9 
de 

face 
pla- 
tîr-

zburătoare“
Agenția Unitcd Press Internațional, citind postul de radio 

Tunis, anunță că deasupra Tunisiei au fost observate 2 obiecte 
zburătoare neidentificate. Primul obiect zburător neidentificat a 
fost observat la ora 21,54, ora Bucureștiului, și avea o formă 
sferică. Corpul, de culoare albastră, a trecut pe deasupra Tu
nisiei timp de 3—4 minute și apoi a dispărut. Cel de-al 2-lea 
a apărut la ora 21,55, ora Bucureștiului, și, după ce a evoluat 
timp de citeva minute pe cer, a explodat dînd o lumină pu
ternică și „avînd toate caracteristicile unei explozii atomice“.
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