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Poarta

Porților

de Fier

tre-

Urc cuprins de emoție și 
nerăbdare cele 250 de trepte 
ale turnului de comandă, con
strucție de ultimă oră, spre 
cel mai înalt punct ce domi
nă vastul șantier de la Por
țile de Fier și ajuns acolo 
unde silueta din beton se lăr
gește. intr-o modernă sală cu 
pereți din fier și sticlă, las 
privirile să se desfete.

Mă aflu la 105 metri dea
supra apelor Dunării și 
primele senzații — emoție și 
sfială — iau turnura unui 
proces care se amplifică ver
tiginos, imposibil de tempe
rat, culrninînd, după o
me, intr-un inestimabil oma
giu adus constructorilor uria
șei și 
nii: 
și de 
Fier.

Iau 
vecinătăți și descopăr sub o 
folie de polietilenă strălucirile 
ochilor și butoanelor mesei 
de comandă, care deocamda
tă neînsuflețită, nu-mi poate, 
destrăma asemănarea pe care 
o fac cu un creier care se a- 
comoclează cu viitoarele lui 
emisiuni. Întreb și aflu că de 
la acest pupitru se vor 
impulsiona electronic meca
nismele ecluzei din amonte 
și aval și că în momentele 
funcționalității parțiale și to
tale ale capacităților energe
tice și de navigație, de aici, 
din această sală se vor sincro
niza o hună parte dintre vi
talele și importantele co
menzi. Urmăresc în continua
re firul explicației și desco
păr jos și adine sub mine 
" dntica poartă a Porților 
de Fier. Privesc rotund peste 
șani-:er pină departe sub linia 
orizontului și simt fără putin
ța de a mă împotrivi cum a- 
cuitatea vizuală își pierde 
pentru mine proprietatea pri
mordială, aceea a înregistră
rii la rece, a ceea ce vede ; 
între mine și întregul șantier, 
din orice unghi l-aș mai pri
vi, se interpune atracția spre 
poarta Porților de Fier. Fas
cinația devine cu fiecare cli
pă mai puternică și mă simt 
cutreerat de sentimente cum. 
rar îi este dat omului să aibă; 
admirație și respect, respect 
și admirație, tot atîtea fulge-

uluitoarei cetăți a lumi- 
Sistemul hidroenergetic 

navigație Porțile de

aminte la imediatele

ION CUCU
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CONGRES AL 
PARTIDULUI

Programul înfloririi
multilaterale a patriei — 
sursă de certitudini
și energii creatoare

OBIECTIVELE PRIORITARE

/Ț ȘTIIMEIE TEIIWCE
In condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, se 

subliniază în proiectul de Directive al Congresului al X-lea al 
I’CR, dezvoltarea modernă a economiei noastre socialiste de
pinde într-o măsură tot mai mare de ridicarea continuă o poten
țialului științific și tehnologie, de capacitatea de a introduce in 
practica economică cele mai de seamă cuceriri științifice. _

Desigur, în contextul acestui raport un rol de o deosebită im
portanță îl ocupă științele tehnice, cele mai apropiate de circu
itul producției.

Pentru a evidenția cîteva din sarcinile majore care revin au
tomaticii, metalurgiei, energeticii și altor științe tehnice ne-am 
adresat tovarășului dr. ing. *' ' —i~

C.N.C.S. care ne-a răspuns cu
V. CHIRIȚĂ, vicepreședinte al 
amabilitate.

Dr. ing. V. CHIRIȚĂ
vicepreședinte al C.N.C.S.

• Adeziunea integrală și a- 
fectivă la Tezele și Directivele 
Comitetului Central pentru cel 
de al X-lea Congres al Parti
dului a devenit — după cum 
se vede zi de zi — un adevă
rat fenomen de masă care a 
cuprins pe toți fiii patriei noa
stre. Ei găsesc în aceste do
cumente reflectarea realități
lor și perspectivelor orînduirii 
socialiste, întregul cîmp al ac
tivității lor de la cel economic 
la cel cultural. Firește, în ori
ce sector de muncă te-ai afla, 
trebuie să te intereseze toate 
celelalte, cuprinderea dialec- 
tivă fiind totdeauna de an
samblu. Vom stărui totuși aci 
numai asupra „dezvoltării ac
tivității ideologice” însemnînd

Tineretul și proble

mele democrației

— In cadrul dezvoltării știin
țelor tehnice în țara noastră un 
rol deosebit îl vor deține pro
gramele prioritare, care vor 
avea drept scop rezolvarea pro
blemelor de actualitate imediată 
sau de perspectivă ale econo
miei naționale. Ce amănunte ne 
puteți oferi în legătură cu obiec
tivele lor ?

— Dintre programele priori
tare deosebit de importante se 
pot aminti cele privind econo
mia de metal și de cocs, forajul

de mare adîncime, combaterea 
coroziunii și a poluării atmos
ferei, aplicarea în pri lucție a 
mașinilor unelte cu comandă 
numerică.

Caracterul prioritar al pro
gramelor menționate este evi
dent, 
lor 
oțel 
nul 
1 la 
fice < 
tr-un surplus de

Astfel, la nivelul ce- 
zece milioane de tone 
care se vor produce în a- 
1975, reducerea cu numai 
sută a consumurilor speci- 

de metal se traduce prin- 
producție de

100.000 tone de oțel, în valoare 
de cel puțin 150 milione lei. A- 
ceeași reducere, cu 1 la sută, a 
consumurilor specifice de cocs 
înseamnă, Iar nivelul anului 1975, 
o economie de 45.000 tone cocs 
în valoare de 30 milioane lei. 
Ambele reduceri sînt perfect 
realizabile chiar și numai prin 
stricta respectare a proceselor 
tehnologice respective. In reali
tate insă, cifrele preconizate pot

Promovarea
istoriei• •

(Continuare în pag. a IlI-a)
Prof. dr. docent

AL. DIMA
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tul superior — poate 
extrem de utilă. Adăugăm 
în colectivul de elaborare

membru corespondent 
al Academiei R.S.R., 

directorul Institutului 
de istorie .și teorie literară 

„G. Călinescu“

literare

• •••••»

cîteva observații ce privesc 
propriile noastre domenii de 
cercetare.

Ni se recomandă — și cu 
drept cuvînt — în Teze prin
tre altele, intensificarea inves
tigației pe tărîmul istoriei pa
triei. în cadrul acesteia, un 
capitol aparte îl constituie 
desigur cercetările istoriei li
terare. S-a ajuns aici la rezul
tate mai mult de cît remarca
bile pînâ acum prin numărul 
și calitatea studiilor parțiale, 
a monografiilor, a cursurilor 
și manualelor. S-au adăugat 
Tratatul de istorie a literaturii 
române al Secției filologice a 
Academiei R.S.R. din care au 
fost editate pînă acum două 
volume. Ele vor fi continuate. 
Desigur, trebuie insistat aci și 
mai mult. E necesară intensi
ficarea și organizarea infor
mației, revizuirea celei vechi, 
răscolirea arhivelor de stat și 
particulare. Socotim că — în 
aceste domenii — colaborarea 
tineretului de specialitate, in
clusiv cea a studenților, a ti
nerelor cadre didactice din 
învățămîntul de cultură gene
rală și a celor din învățămîn- 

fi 
că 
al

CIVILIZAȚIA VACANȚEI
Unsprezece luni pe an sîntem 

cuprinși zi de zi în viitoarea 
muncii. Unsprezece luni pe an 
ne sculăm la 5 sau 6 dimi
neața ca să prindem tramvaiul, 
să prindem condica, să prindem 
coaforul sau frizerul... Unspreze
ce luni pe an circulăm grăbiți pe 
străzi aglomerate sau în autobu
ze care întîrzie, mereu cu ochii 
pe ceas — de la birou acasă, sau 
la cantină, sau la piață, sau la 
prieteni cu televizor, să nu pier
dem meciul, să nu pierdem se
rialul ce se prezintă...

Și iată că vine o lună — de 
preferință vara — luna, pentru 
care s-au făcut cele mai multe 
economii, 
proiecte - 
devenit o obișnuință strădania —

făcut cele mai multe 
cele mai frumoase 

- luna de vacantă ! A

nu întotdeauna lipsită de dificul
tăți — prin care Uniunea Gene
rală a Sindicatelor, sau Asociația 
Studenților, sau O.N.T.-ul sau 
B.T.T.-ul creează numeroase po
sibilități de binefăcătoare deco
nectare, oferindu-ne zile întregi 
fără condică, fără cravată, fără 
piață, fără oră la coafor...

Valea Prahovei, cu orașele ei 
cochete, risipite uneori pînă sus 
pe coastele grele de păduri, este 
un asemenea loc binecuvîntat 
unde vară și iarnă oamenii 
muncii vin să-și descarce povara 
oboselii citadine, și a obișnuințe
lor cotidiene.

Dar cîți oare din cei trimiși la 
odihnă știu cum trebuie trăită o 
vacanță în munți ? Cîți nu sînt 
cei care ar trebui să primească

biletul de odihnă și 
„regulament de com- 
vacanță“ ? Pentru că 
și simplu dezarmant, 
plătiți să asigure di- 
programelor de va-

o dată cu 
un fel de 
portare in 
este pur 
pentru cei 
versitatea 
cântă, conformismului înțepenit 
la care multi dintre oaspeții lor 
temporari renunță atît de greu ! 
Garderoba de acasă e înghesuită, 
aproape în întregime, în geaman
tane cumplite; plimbărilor în 
aer liber le sînt prefeiate toate 
condițiile propice unei comodi
tăți lîncede. Am văzut cum două 
duduițe tinere au preferat — 
după o zi de la sosire — o vilă 
în centru, cu stafie de autobuz în 
față și cantină la parter, unei vile 
frumoase sub poalele pădurii... 
Programul la televizor e păzit și

urmărit punct cu punct ; prome
nada pe „strada mare“ (care aici 
coincide cu șoseaua națională 
trepidînd de o circulație intensă) 
cu pantofi de lac și ochi încon- 
deiați e respectată cu strictețe 1 
O doamnă proaspăt coafată, cu 
poșetă și tocuri, sau un domn 
parfumat și cu caravată impeca
bilă, înscriși pentru „plimbarea“ 
la Diham, anihilează toată fan
tezia și dispoziția ghidului sau 
organizatorului de excursii... Un 
auditoriu de spectatori placizi, 
care stau cu ochii pe ceas și cu 
gîndul la comisarul Maigret in
hibă pe orice voibitor competent 
venit în stațiune să pornească o 
discuție colectivă pe una din a- 
cele teme sociale sau psihologice, 
fără un profil profesional anume,

la care în vacanță avem răgaz să 
reflectăm mai îndelung.

La Predeal, totuși, tovarășa 
Rodica Pătrunjel, metodistă la 
Casa de cultură, îmi vorbea des
pre o asemenea acțiune soldată 
cu succes : invitatul lor, tovară
șul C. Păunescu, cercetător în 
științe pedagogice, a avut noroc 
de cîțiva parteneri pasionați în 
discuția despre prietenie, dragos
te, căsătorie. De asemenea, ciclul 
permanent „Prietenii filmului“ 
beneficiază de prezența unor 
critici și cineaști de prestigiu 
(D. I. Suchianu, Paul Teodorescu 
și alții) care vorbesc despre

N. TEODOR
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La 24 iulie 1969, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe domnul Nguyen Duc Van 
care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud în Republica Socialistă 
România.

Cu acest prilej au rostit cu- 
vîntări, ambasadorul Nguyen 
Duc Van, și președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire cordială cu amba
sadorul Nguyen Duc Van.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

Ambasadorul Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud a fost însoțit de membri 
ai ambasadei.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit joi după-amiază pe 
Hoang Tu, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Repu- 

Iblicii Democrate Vietnam la 
București, care i-a înmînat Ape
lul președintelui Republicii De
mocrate Vietnam, Ho Și Min, a-

dresat poporului vietnamez cu o- 
cazia celei de-a 15-a aniversări a 
semnării Acordurilor de la Ge
neva cu privire Ia Vietnam

La convorbirea avută cu acest 
prilej, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, a luat parte 
Mihai Marin, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

(Agerpres)

Un examen al

personalității
Esența umană se constituie 

din „ansamblul relațiilor so
ciale“, scria Marx, în urmă cu 
peste un secol, statornicind una 
dintre definițiile cheie ale ma
terialismului istoric. Același filo
zof, însă, semnala necesitatea 
imperioasă a abordării umanu
lui și în expresiile sale indivi
duale, a omului ca „individ 
real, viu“.

Semnificația analizei omului ’ 
se dezvăluie la dimensiunile ei 
integrale abia atunci cînd înțe
legem că omul, dincolo de faptul 
că reprezintă un punct de inter
secție al relațiilor sociale con
temporane lui și dincolo de fap
tul că este o personalitate for
mată sau în curs de formare, 
este și o ființă care se obiecti
vează. O dată formată persona
litatea, sau în curs de formare 
fiind, gesturile, demersurile și 
acțiunile ei, care pot fi inter
pretate ca obiectivări, vor ema
na nemijlocit din această per
sonalitate, vor purta însemnele 
ei distinctive, amprenta naturii 
sale.

Or personalitatea, ca și demo, 
crația, revendică un caracter 
de procesualitate. Mai mult, de
mocrația socialistă întîlnește pro
gramatic personalitatea, o ars 
în permanență în vederile sale și 
i se oferă cu generozitate ca 
un mediu ambiant optim, pro
pice dezvoltării și favorabil 
evoluției sale spre un nivel su
perior. „O caracteristică de sea
mă a evoluției statului nostru, 
a dezvoltării și perfecționării 
continue a activității sociale 
— se subliniază în Tezele C.C. 
al P.C.R. pentru Congresul al 
X-lea al partidului — este adîn- 
cirea continuă a democrației so-

cialiste, crearea celor mai 
vorabile condiții pentru mani
festarea plenară, nestingherită 
a personalității umane”.

Orînduirea socialistă, singura 
orînduire capabilă să ofere o- 
rizonturi neîngrădite de afirma
re și valorificare a potențialu
lui personalității umane, oferă 
în același timp oamenilor o con
cepție călăuzitoare, un corp des
chis de idei în baza căruia o- 
pera de transformare revoluțio
nară a societății se desfășoară 
conștient, în etape distincte, ca
re se înlănțuiesc în virtutea u- 
nei dialectici asimilate de cva- 
sitotalitatea membrilor societății, 
în toate domeniile de activitate 
și la toate nivelele conștiinței 
sociale. In același timp», prin li
chidarea proprietății private a. 
supra mijloacelor de producție 
și prin trecerea puterii politi
ce în mîinile clasei muncitoare, 
care o exercită în folosul între
gii societăți, condițiile de afir
mare a personalității umane 
s-au restructurat fundamental. 
Nici un mijloc artificial, nici 
un fapt colateral personalității 
sale nu-1 mai poate sprijini pe 
om în ceea ce privește dezvol
tarea și afirmarea potențialită
ții sale creatoare, resurselor sa
le de demnitate și capacității sa
le de a se integra în dinamica 
societății. Inlăturînd posibilita
tea alimentării prestigiului per
sonal din faptul posesiunii de 
bunuri materiale, Sxcluzînd a- 
pelul la prerogative care ar de
curge din clauze de descenden-

Intr-una din secțiile Uzinei de 
fibre sintetice din Săvinești

«
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PENTRU 0 PRODUCȚIE ÎNDESTULĂTOARE Șl PERMANENTA DE LEGUME

ATENȚIE SPORITA
CULTURILOR SUCCESIVE

Atît de mult așteptata „explo
zie de legume" este pe cale de a 
se produce și în grădinile și în 
piețele orașelor județului Prahova. 
Sortimente ce o perioadă bună de 
timp au făcut nejustificat și în 
acest județ obiectul căutărilor se 
găsesc pe piață în cantități din ce 
în ce mai îndestulătoare. Cele 
2,600 hectare cu legume ale coo
perativelor agricole la care se a- 
daugă alte cîteva sute de hec
tare ale întreprinderilor agricole 
de stat intrate pe rod, produc 
din plin livrînd din ce în ce mai 
multă varză, fasole verde, car
tofi, castraveți și ardei. Acest 
lucru nu înseamnă însă că pie
țele au devenit galantare cu 
autoservire perfect aranjate cu 
legume, că factorii ce concură 
la aprovizionarea populației ar 
avea de făcut față de acum 
înainte unor sarcini doar de 
prezentare, că întreg mecanis
mul de producere — valorificare 
își poate considera datoria pe 
deplin încheiată. De acum o 
atenție . mare trebuie acordată 
ajungerii la un potențial produc
tiv ridicat al culturilor prin a- 
plicarea întregului complex de

lucrări pe care agrotehnica le
gumicolă îl impune, preluări o- 
perative a producției îneît drumul, 
din cîmp la consumator, adesea 
cu prelungite și nejustificate 
halte, să fie cît mai scurt. Adău
gind la acestea faptul că iulie 
este luna însămînțării și plantării 
legumelor succesive, eforturile ce 
se cer depuse pentru ca piața să

Raid-anchetă
în județul

Prahova

ofere o perioadă cît mai îndelun
gată produse de calitate, în can
tități și sortimente solicitate, tre
buie să fie cu atît mai mari. Ju
decind după discuțiile pe care 
le-am avut cu organele agricole 
județene, am putea spune că în 
județul Prahova lucrurile stau 
bine. întreaga suprafață cu le
gume planificată a fost însămîn- 
țată, iar lucrările de întreținere

I

I

pe care stadiul de vegetație și 
timpul le impun se aplică întoc
mai — ni s-a spus. Cum terenul 
este, însă, cea mai bună -dovadă, 
să spicuim cîteva constatări.

La cooperativa agricolă din 
Blejoi, cu planul în față discu- 
tînd, ne apare un prim aspect. 
Intre prevederi și realizările glo
bale, egalitate perfectă. Egalitatea 
dispare însă cînd analizăm sorti
mentele. „Am însămînțat cu ce 
am avut. Pentru ceapă, cultura de 
care piețele duc lipsă, nu am a- 
vut sămînță“. Relevarea acestui 
aspect o impune și faptul că, a- 
flîndu-ne în perioada cînd se pun 
bazele culturilor succesive ce tre
buie să prelungească consumul de 
legume proaspete și în același 
timp să asigure aprovizionările 
pentru iarnă, o repetare a acestui 
mod de îndeplinire a planului (de 
a însămînța tot felul de zarzava
turi din care unele nu au acope
rire în cerere) este nedorită, ca
zul cooperativei din Blejoi

încă o cauză la fel de nevero-

N. COȘOVEANU
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Festivalul
PUNCTUL CULMINANT PENTRU

cineaștilor AL FESTIVALULUI

Ș Edifia jubiliară
!î

a ,,Colocviilor

brașovene"
Vîrstnicii și mai tinerii con

deieri ai Brașovului s-au în
tâlnit, miercuri, la o manifes
tare devenită tradițională, ve 
ritabil flux de gindire și cu
noaștere.

Despre 
tipărituri 
pi zidirea 
mâne“, 
docent 
urmat -------------------
sa brașoveanâ și răspîndirea 
ei în transilvania. Moldova și 
Țara Românească“, susținută 
de profesorul Ștefan Pietraru 
și „Edituri și editori brașo
veni“ a profesorului dr. E- 
mil Micu. Sesiunea a fost ur
mată de vizitarea expoziției 
„Cartea tipărită ia Brașov“.

La orele 16. la Casa Arma
tei, scriitori ai Asociației bra 
șovene (N. Tăutu, A. P.

- Vaaia Gherghinescu, 
Stătescu) au împărtășit 
prezenți amintiri din 
Literară a Brașovului, 
mai tîrziu, la librăria „ 
Iosif“, criticul literar 
Bugariu a vorbit despre 
temporaneitate și — 
prezentînd totodată 
„Aproape C 
Theodoru- și 
cesare“ de Nicolae Stoe.

Ziua de joi a fost dedicată 
artei populare. în prezența 
unor activiști culturali din 
județ și a unor oaspeți din 
țară, la Cuciulata a fost inau
gurat Muzeul sătesc de istorie 
și etnografie.

După amiază, 
Brari a avut loc 
poziției de artă . _ 
colocviul „Unitatea 
materiale și spirituale a po
porului român“ La lucrări au 
participat, printre alții, prof. 
univ. dr. docent Mihai Pop, 
directorul Institutului de et 
nografie și folclor al Acade
miei R.S.R., dr. Ion Vlăduțiu, 
directorul Direcției așezămin 
telor culturale din C.S.C.A.. 
dr. docent I. C. Chițimia, șef 
de secție la Institutul de isto
rie literară șn folclor „George 
Călinescu“.

Am mai putut vizita, tot în 
cursul după amiezii de ieri, 
expoziția „Realizări ale coo
perației meșteșugărești din o- 
rașul Brașov“ deschisă la Pa
lat. 1 culturii din locali
tate. Seara, pe scena Pa
latului culturii, formațiile 
artistice ale cooperativelor 
meșteșugărești din Brașov au 
susținut un frumos specta
col de varietăți intitulat su
gestiv „Lada cu comori a 
breslelor“.

ELENA FLOREAȘ

„Cele mai vechi 
brașovene și ràs- 

lor in Tirile Ko- 
a vorbit prof. di. 
Dan Simonescu. Au 
comunicările „Pre-

Bănuț, 
ștefan 

celor 
viața 
Puțin 

„Șt. O. 
Voicu 
„Con- 

lîleratura“, 
volumele 

de zei“ de Radu 
l „Consemnele ne-

la Muzeul 
viz'tarea ex- 
populară și 

culturii

...... ..............
CONCURSUL NAȚIONAL DE

LA CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PROBLEMELE TINERETULUI

SIMPOZION: „Tradițiile revoluționare și rolul

conștiinței socialiste, patriotice a
între 25 șl 26 iulie a.c. se 

vor desfășura în București lu
crările simpozionului „Tradi
țiile revoluționare și rolul lor 
în dezvoltarea conștiinței so
cialiste, patriotice a tineretu
lui“, organizat de Centrul de 
cercetări pentru problemele 
tineretului, în colaborare cu 
C.C. al U.T.C., Institutul de 
Studii Istorice șl Soelal-Politi- 
ce de pe lîngă C.C. al P.C.R. 
și Academia de Științe Social- 
Politice „ștefan Gheorghiu". 
Pentru a afla amănunte, 
ne-am adresat tovarășului 
Fred Mahler. consilierul știin
țific ai centrului :

— In sfera de preocupări 
a centrului nostru intră, pe 
lîngă elaborarea unor cerce
tări legate de viața și proble
matica tineretului, si organi
zarea unor reuniuni cu carac
ter științific, sesiuni științifi
ce. simpozioane, discuții pe di
ferite teme, printre care se 
înscrie, în prezent, șk simpo
zionul de față. Dezbaterile 
din cadrul acestei reuniuni 
științifice sînt consacrate Con
gresului al X-lea al partidului 
și eliberării patriei. Simpozio
nul va urmări douj obiective 
importante : aprofundarea u- 
nor aspecte legate de tradițiile 
progresiste ale poporului, ale 
clasei muncitoare în frunte cu 
P.C.R., precum și ale U.T.C., 
avîndu-se în vedere continui
tatea acestor tradiții în anii 
construcției socialismului ; fo
losirea acestor tradiții în ac
tivitatea educativă cu tinere
tul, mai ales în munca orga
nizațiilor U.T.C., precum și in 
activitatea unor instituții edu
cative. Dezbaterile vor benefi
cia de participarea unor isto
rici și cercetători din dome
niul științelor sociale. cadre 
didactice din învătămîntul su
perior și mediu, activiști de 
partid și ai U.T.C.ț reprezen-

tanți ai Instituțiilor educative, 
ai presei, radioului și televi
ziunii etc. Se vor prezenta 
peste 20 de comunicări urma
te de discuții.

Iată citeva din temele care 
vor fi prezentate la această 
reuniune științifică :
• Crearea U.T.C. — moment 

de seamă in istoria mișcării 
revoluționare și democratice 
de tineret din România, de C. 
Petcuiescu. cercetătoi științi
fic la Institutul de Studii Is
torice și Social-Politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R.
• Contribuția tineretului la 

înfăptuirea insurecției armate 
din August 1944, de dr. 
Dragnea. șef de sector la 
stitutul de Studii Istorice 
Social-Politice.

O Participarea elevilor

amatori LA SLÀNK MOLDOVA
TIMPUL

tineretului ii
școllle militare 
tru eliberarea 
col. I. Sorescu, 
mia Militară.

0 Sensul conceptului 
diție și valențele sale_____
tive, de cont. univ. Petre Pîn- 
zaru, Academia de Studii So- 
cial-Politlce ..Ștefan Gheor
ghiu“.

0 Muzeul de istorie — mij
loc principal în dezvoltarea 
conștiinței socialiste, de I. Ar- 
deleanu, director adjunct al 
Muzeului de istorie a parti
dului.

a Cultivarea tradițiilor re
voluționare — factor esențial 
în educarea patriotică, de E. 
Octavian, secretar al comite
tului U.T.C. Brașov.

la lupta pen- 
patriei, de lt. 
de la 'Acade-

de tra- 
educa-

Ieri, a început, în sala An
samblului artistic al Consi
liului Central al U.G.S.R., 
faza finală a primului Festi
val republican al cineaști
lor amatori, membri ai cine- 
cluburilor din cadrul sindi
catelor, așezămintelor cultu
rale și organizațiilor de ti
neret și pionieri.

IJrimul festival republican 
al cineaștilor amatori este 
organizat de către Comite
tul de Stat pentru Cultură 
și Artă, Consiliul Central al 
U.G.S.R. și Comitetul Cen
tral al U.T.C., în colaborare 
cu Asociația cineaștilor din 
România.

în prima zi a fazei finale 
au fost prezentate filme ar
tistice și documentare pro
duse de' cinecluburile din 
Cîmpia Turzii, Cărei, Ora
dea. Huși, Sibiu, Baia Mare, 
Suceava, Rîmnicu Vîlcea 
și Timișoara.

,Crea-Colocviul intitulat 
ția populară românească pe 
coordonatele contempora
neității“, anunțat aici, la Slă- 
nic Moldova, ca una dintre 
manifestările deosebite a ri
dicat într-adevăr cursul fes
tivalului la o altă cotă cali
tativă. Profunzimea dezba
terilor și a ideilor susținute 
de către participanți, cerce
tători, folcloriști și etno
grafi de prestigiu a atins o 
înaltă ținută teoretică.

Problemele cele mai în
semnate, care au concentrat 
esența dezbaterilor s-au re
ferit la necesitatea unei pre
lucrări mai susținute a zes
trei noastre folclorice, pre
luare care să nu se limiteze 
doar la conservarea valori
lor sale actuale ci să-i asi
gure continuitatea în timp, 
în sensul acesta s-au făcut

• Vineri, 25 iulie, orele 
19, are loc la librăria „Mi
hail Eminescu“ o întîlnire cu 
Costin Buzdugan, autorul 
romanului „SPUNE-MI PO
VESTEA CU IULIANA", 
Prezintă scriitorul Romulus 
Rusan.

• Miercuri, 30 iulie, ora 
19, la librăria „Mihail Sado- 
veanu“, scriitorul C, Bărbu- 
ceanu se intilnește cu citi
torii, cu prilejul apariției 
romanului „FEMEI SINGU
RE“.

Perspective
ZBORUL

SPRE NEPTUN

ȘTIINȚIFIC
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PROLOG
Pentru ultima oară înainte de începerea concursului, astăzi, în 

cadrul vizionării, s-a desfășurat la rampa teatrului constănțean 
parada soliștilor și melodiilor de muzică ușoară profigurind într-un 
ultim efort creator valențele multiple și variate ce urmează să fie 
supuse selecției finale, începînd de mîiue, timp de 3 seri de-a rînciul, 
vom putea urmări la posturile de radio și televiziune transmisiuni
le în direct ale concursului. Persoanele aflate în sală vor primi la 
intrare cîte o fișă de aprecieri care urmează să fie completată cu 
note de Ia 1 la 10 pentru fiecare interpret-concurent și pentru fie
care cltilec din concursul de creație. Au fost preconizate 3 categorii 
de premii și mențiuni : 1. Premii si mențiuni pentru cînteccle create 
și difuzate în perioada aprilie 1963 -aprilie 1969 ; 2. Premii și men
țiuni pentru cîntecelc inedite create în mod special pentru concurs ;

3. Premii și mențiuni pentru soliști din cadrul concursului de in
terpretare.

Duminică seara. în cadrul festivității de decernare a premiilor, se 
va acorda și premiul discului pe anul 19C8.

Iată deci o manifestare de marc amploare al cărui scop final e 
stimularea creației noastre originale și actului interpretativ de cali
tate.

Pe mîine, ziua întîi !
MARIA SAW

(Ce e nou în propulsia 
cleară pentru rachete ?).

Două mari domenii 
tehnicii - ce-și dispută
tîietatea asupra secolului 
nostru sînt pe punctul de 
a-și tranșa această rivali
tate printr-o rodnică co
laborare științifică. Teh
nica nucleară și tehnica 
rachetelor au ajuns la un 
stadiu de dezvoltare în 
care crearea rachetei cu 
propulsie nucleară a de
venit o realitate palpabi
lă. Reproducem după re
vista „PRODUCT ENGI- 
NEERING“ unele date 
privind motorul rachetă 
cu propulsie nucleară 
„Nerva“ destinat în prin
cipiu unei călătorii în di
recția planetei Neptun, 
prevăzută pentru anul 
1976.

Motorul rachetă nuclear 
este mai greu și nu dezvol
tă tracțiunile maxime la care 
ajung rachetele chimice mai 
mari în stadiul actual al 
tehnicii, combustibilii chi
mici apar ca indicați pentru 
misiuni de lansare pe orbită 
și frînare, în timp ce com
bustibilii nucleari sînt ideali 
pentru misiunile orbitale ia 
care greutatea contează cel 
mai mult

Motorul rachetă nuclear 
„Nerva“ ale cărui probe de 
sol au început de curînd, va 
atinge a tracțiune de circa 
35.000 kg și un impuls spe
cific de 825 sec Pentru com
parație este interesant de ci
tat motorul rachetei Fi, com
ponent al primei trepte al 
rachetei Saturn, ce dezvoltă 
o tracțiune de pînă la 700.000 
kg, dar are un impuls speci-

precizări asupra locului crea
ției populare în ansamblul 
culturii noastre contempora
ne, asupra raportului dintre 
ritmul dezvoltării societății 
moderne și sfera artei popu
lare, participanții punîndu-și 
întrebări ți dînd răspunsuri 
cu privire la punctele de 
tangență dintre folclor ți 
mișcarea artistică de ama
tori, la tendința de dezvol
tare a gustului tinerei gene
rații în receptarea artei 
populare, la rolul caselor de 
creație și căminelor cultu
rale în promovarea folcloru
lui etc. Ei au subliniat, în 
dese rînduri, că pentru dez
voltarea artei populare și 
păstrarea autenticității sale 
de-a lungul vremii, un rol 
de cea rtiai mare importanță 
revine tinerei generații, pe 
drept cuvînt cea care trebuie 
să-i asigure continuitatea. 
S-au făcut numeroase propu
neri privind cultivarea în rîn- 
durile tineretului a interesului 
pentru meșteșugurile bătrî- 
ne.ști, o orientare a receptivi
tății sale artistice către tradi
țiile și obiceiurile specifice 
fiecărui sat la posibilitatea în
ființării unui mare teatru 
popular care să promoveze 
interpreți populari și creații 
ale lor.

Prin întreaga sa desfășu
rare, colocviul pe tema crea
ției artistice populare a con
centrat in jurul „mesei ro
tunde“ o dezbatere convin
gătoare și plină de respon
sabilitate, constitutind fără 
îndoială, punctul culminant 
al Festivalului-

I. ANDREIȚA 
D. MATALÄ

VALENTIN TIMOFTE:

„CASA CU
ORGĂ-

O poezie gravă, cu solemnități 
de orgă, dar fără armonia aces
teia, scrie Valentin Timofte. Va
loarea volumului său de debut nu 
e prea greu de afirmat. Dificultă
țile te întîmpină abia atunci cînd 
încerci s-o demonstrezi. Talentul 

autorului — un talent obișnuit, 
deloc neglijabil în actualul mo
ment de eflorescentă lirică — se 
evidențiază cu fiecare piesă a 
„Casei cu orgă“. în același timp, 
însă, fiecare piesă prezintă eclip
se, de asemenea, deloc neglijabi
le, de lirism. Contrariat, criticul 
nu are răgaz nici să se entuzias
meze, nici să reproșeze. Căci, 
nici extazul și nici reproșul nu 
sînt stări permanente. Permanen
tă e doar ezitarea între ele, ca 
într-un veritabil carusel. Spun 
„veritabil“, întrucit „Caruselul 
de noiembrie“ mi se pare ratat.

Caracteristica acestei poezii 
este firescul tonului, absența ori
căror urme de bpmbasticism. Re
versul medaliei ar fi discursivi
tatea, prezentă, din fericire, nu
mai ca virtualitate. Tehnica poe
tică comportă mai multe aspecte. 
In „întîmplările din solar“, de 
pildă, citeva versuri de notație fi
xează cadrul, în linii precis con
turate, pentru ca, apoi, un joc al 
fanteziei să tulbure rigoarea aces
tui desen, infuzînd. totodată, un 
tulburător sentiment al trecerii : 
„O săptămînă a plouat intens / în 
parcul de distracții al copiilor. / 
Era în toamna anului 1965, / Băn
cile erau umede și bătrînii ' Ve
neau foarte rar pe acolo să-și vadă 
nepoții. / Primele jocuri aritmeti
ce ne dădeau și cifre neînțelese: / 
Una era absența unor bătrîni / 
în acea zi ploioasă a soarelui 
calm. / înmulțeai geometric jocu
rile aritmetice, >/ Sau te 
direct în mijlocul cifrei / 
tunci scăpai de urmăririle 
lalți. / Intrai în celula unui 
de nisip / Și rămîneai cu

căscată la pereții de aur. / Abia 
atunci îți dădeai seama că ai ră
tăcit drumul“. Același efect îl 
produce și invocația către aniver
sările simetrice, încolțind în latu
ra negativă a existenței : în doliu 
și antracit. ^„Aniversări“).

Printre sursele livrești ale ver
surilor lui Valentin Timofte, un 
loc aparte îl ocupă literatura pi
carescă. Aici, însă, picaroul este 
expurgat de componenta sa bufă,

DV.
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/

O CHESTIUNE DE ONOARE 1

plasai
Și a- 
celor- 
castel

gura

nilează la Patria (orele 9; 12; 15; 
j.8; 21), Favorit (orele 10: 13; 15,30; 
18; 20,30). Festival (orelo 9,15; 12; 
15,30; 18,15; 21), Grădina Festival 
(ora 20,30).
« CREOLA, OCHII-ȚT ARD CA 
FLACARA : rulează la Luceafărul 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16, 
18,30; 21).
• FESTIVALUL FILMULUI DIN 
R. P. POLONA (cinematograful 
Republica) ; TOTUL DE VINZA- 
RE : (orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21).
• DEȘERTUL ROȘU : rulează la 
Central (orele 9,30; 12,15; 15; 18; 21), 
Grădina Doina (ora 20,30),
• LA DOLCE VITA : rulează la 
Union (orele 16; 19,30), Volga (o- 
rele 9,30—16 în continuare ; 19,30).
• NOAPTEA GENERALILOR : 
rulează la Grivlta (orele 9,30—12,15 
în continuare ; 1G.30; 20) ; Aurora 
(orele 9; 12; 15; 18; 20,45), Grădina 
Aurora (ora 20,30), Arta (orele 
9—14,30 în continuare ; 17,30), Gră
dina Arta (ora 20,30).
• COMEDIANTn : rulează la Pa
cea (orele 16: 19).
• A TRAI PENTRU A TRAI l 
rulează la Grădina Buzești (ora
20.30) .
• TATA DE FAMILIE : rulează 
la înfrățirea între popoare (orele 
15,15; 17,45; 20).
• ACUZATUL s rulea2ă la Bu
zești (orele 15,30; 18).
• ULTIMA TURA : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).
• ZIARISTUL: rulează la Viito
rul (orele 15,30; 19).
0 CRIMA DIN PĂDURE : rulează 
la Rahova (orele 15,30: 18), Grădina 
Raliova (ora 20,30).
0 CRĂCIUN CU ELISABETA : 
lulează la Progresul icrele 15,30: 
18; 20,30). (
a SÎNGEROASA NUNTA MACE
DONEANA : rulează la Victoria 
(orele 8,45: 11; 13,30: 16: 18.30; 
20,45).
• OPERAȚIUNEA BELGRAD •. 
rulează la Lira (orele • 15,30; 18), 
Grădina Lira (ora 20,30). Flacăra 
(orele 15,30: 18; 20,30).
• CUMBITE : rulează Ia Vitan 
(orele 15,30; 18).
• MUZICANTUL : rulează la Lu
mina (orele 9,15; 16,30; 18,45; 20,45).
• STRĂIN ÎN CASA : rulează la 
Bucegi (orele 9: 11,15: 13,30; 16;
18.15) , Grădina Bucegi (ora 20,30), 
Doina (orele 9—10 matineu pentru 
copii — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 21).
• ÎNCOTRO, OMULE ! : rulează la 
Popular (orele 16; 20,15).
• CĂSĂTORIE PRIPITA ? : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18,00 ;
20.15) .
• DRAGOSTE LA LAS VEGAS ;
rulează la Excelsior (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21),
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,:i0), Tomis (orele 9: 11; 13: 
15; 17; 19), Grădina Tomis (ora
20.30) , Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15: 20.30), Grădina Expoziției 
(ora 20,30). Stadionul Dinamo '
20.30) .
0 LOVITURA PUTERNICA : 
lează la Moșilor (orele 15.30; 
Grădina Moșilor (ora 20,30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT S 
rulează la Drumul Sării (orele 15; 
17.30; 20).
0 ARUNCAȚI BANCA ÎN AER t 
rulează la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) , Miorița (orele 9: 11,15; 13,30; 
16: 18,15: 20,30).
0 AM DOUA 
TAȚI : rulează la 
15,30; 18: 20.30).
15.30; 18; 20,).

Î COMISARUL X ȘI BANDA
REI CÎINI VERZI : rulează la 

Feroviar (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Floreasca (orele 9; 11,15; 
13,30: 16: 18,15 : 20.30), Gloria (orele 
9: 11,15: 13,30: 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45: 21). Arenele Romane (ora 
20,30).
• PRINȚUL NEGRU : rulează Ia 
Dacia (orele 8.15—16.30 în conti
nuare : 13,45; 21)
0 ÎN UMBRA COLTULUI : rulea
ză la Unirea (orele 15.30). Grădina 
Unirea (ora 20.30).
e MUSAFIRI CIL'DAȚI PE MUN
TELE DE GHEAȚA : rulează la 
Unirea (ora 18).
• ADIO GRINGO : 
rentari (orele 15,30: 
• NEÎMBLÂNZITA 
rulează ’ - - —
20,30),

Festivalul folclorului vrincean
măsurători spafiale, vor deveni, înActivitatea extravehiculară, întreținerea navei, observații și 

călătorii cosmice, fapte obișnuite, cotidiene, poate.timpul lungilor

fie de numai 300 sec. Ele
mentul centra] al motorului 
îl constituie un reactor nu
clear cu miez solid, ce utili
zează Uasr, sub formă de câr
duri placate cu carbon jbiro- 
litic. Reactorul poate produce 
1140 megawați termici. Pro- 
pelantul folosit, hidrogenul, 
se găsește inițial in stare li
chidă. la 250° C. EI înde
plinește, înainte de a intra 
în canalele ce străbat reacto
rul, rolul de agent de răcire 
trecînd printre pereții ajuta
jului și ai reflectorului reac
torului Hidrogenul iese din 
reactor la o temperatură de 
circa 2000° C și trece prin- 
tr-un ajutaj reactiv ce tran-

sformă energia termică în e- 
nergie cinetică, astfel încît 
în final gazele ating viteza 
sunetului. Circa 3—4 la sută 
din gazele încălzite sînt de
viate spre o turbină în două 
trepte cu o putere de 7000 
CP care antrenează pompele 
centrifugale.

încercările la sol urmăreso 
verificarea funcționării co
recte a motorului, ai atingerii 
parametrilor de lucru, a con
dițiilor de funcționare. în aer 
rarefiat și în vid, a posibi
lităților de repornire ale mo
torului Tntr-o etapă ulterioa
ră se speră.să se poată cre-

ște tracțiunea motorului pînă 
la 120.000 kg. Punerea la 
punct a motorului nuclear 
„Nerva“ a solicitat rezolva
rea unor probleme dificile 
din domeniul criogenicii, me
talurgiei carburilor metalice, 
tehnologiei de prelucrare a 
grafitului și carburilor meta
lice. tehnicii și securității 
reabtorilor nucleari.

Motorul „Nerva“ folosește 
un reactor cu miez solid. Se 
consideră că în etapele ur
mătoare vor predomina reac
toarele cu miez gazos pen
tru care limitările de tem
peratură impuse de materia
lele solide vor înceta de a 
mai fi restrictive.

Comitetul pentru cultură 
și artă, în colaborare cu co
mitetul județean U.T.C. și 
casa creației populare — ju
dețul Vrancea — organizea
ză la Năruja, în ziua de 27 
iulie, tradiționalul „Festival 
folcloric vrîncean“. Printre 
manifestările care vor avea 
loc cu acest prilej mențio
năm : parada portului vrîn
cean, expoziția creatorilor 
populari din județ. Festiva
lul se va încheia cu o fru
moasă serbare populară la 
care vor participa formații 
artistice din comunele : Vi
dra, Valea Sării, Bîrsești, 
Tulnici, Vrîncioaia, Nisio- 
rești, Paltin, Năruja etc.

(ora

CBa cu orga
• - - - ■

CRONICA

pentru a fi tratat, în exclusivitate, 
în gama tragicului. Aparențele 
dispărînd odată cu rîsul, ceea ce 

rămîne se convertește în implorare 
și frig : „Vezi tu, Lazarillio, um
bra cetății / Cinci degete străve
zii cerșind. //.../ ! Ce reci sînt 
nopțile aici în sud, / în somn se 
deschide o poartă, bătrîna aceea 
bună, / Zidul, auzi, este ros din 
partea spre lună, / Ai mai pome
nit așa nopți reci în Madrid ?“ 
(„Lazarillio de Tormes“). Don-qi- 
jotismele din „Ochiul Iui Sancho“ 
și „Morile de vînt“ au comun cu 
cavalerul de Saavedra, poate că 
nu numai punctul de pornire, ci 
și un sentiment mai modern de 
neliniște, de neodihnă a spiritului 
justițiar și inoportun, detectat cu 
mare finețe de Unamuno, în ca
zul marelui Cervantes. Mai obs
cure sînt
peare-ene 
moașă ar

reminiscențele shakes- 
din „Yorick“. Ce fru- 
fi plasarea viziunii ar-

tistice dincolo de limitele firești, 
dincolo de început și sfîrșit, în 
versurile : „Și vedeam crizante- 
me-oameni, crizanteme-femei, / 
/ Nu îmi voi smulge ochii din 
aceste crizanteme, / Ziceam și ele 
se retrăgeau înapoia capului, / Î11 
spatele nașterii, în spatele morții“, 
dacă poetul ar consimți la aceas
tă interpretare 1 Dar, cum asen
timentul oral nu mai contează, 
trebuie să mă mulțumesc cu su
gestia existentă, pe undeva, în 
text.

Desigur, un poet are tot drep
tul să-și mai exaspereze, din cînd 
în cînd, cititorii și criticii. Conști
ent sau nu, din stîngăcie sau din 

.naivitate, Valentin Timofte. mi se 
pare eă riscă excesiv, totuși, jucîn- 
du-se cu propria vocație. Cît de 
superb ar fi arătat această „Noap
te de dragoste“, dacă nu ar fi 
traversată și de cîleva versuri im
posibile, poate oricine să bănu
iască la o simplă lectură : „Vino 
și transcrie-mi sîngele pe un 
trup. / Care să fie altfel, mai si
gur, mai demn, / O aură de dra
goste fă-mi și însoțește-mă la 
blestem / Ca renii la echinox, ne- 
cunoscuți la trup. / /... / / Fă-mă 
auzit de un lanț de ferigi / înde
lung ce în numele umbrei mă cer 
/ Și fără întîmplarea sîn[_ 
zgomotoasă / Să mă privesc cu 
înfățișările în care pier.“ Obser
vații asemănătoare prilejuiește și 
„Saturnianele“ tînărului, talenta
tului, dar cam neglijentului artist 
care, pentru următoarele volume, 
trebuie să deprindă mai ferm le
gile nescrise ale rigorii.

NICOLAE BALTAG

(Urmare din pag. 1)
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și realitate în film".
1 în film“, 

de acțiune în western“ 
tul lor fiind însoțit de proiecții 
adecvate. în asemenea seri sala 
Casei de cultură e plină — poate 
și pentru că Predealul, important 
centru urban, înzestrat cu o gară 
atît de elegantă, nu are încă un 
cinematograf I Și astfel, această 
singură sală trebuie veșnic îm
părțită între programele dedicate 
celor veniți Ia odihnă și activita
tea artistică a Casei de cultură 
(aici există o excelentă echipă de 
dansuri, iar actorul Gigi Iordă- 
nescu. stabilit după pensionare la 
Predeal, se dovedește încă tînăr 

| și entuziast în pregătirea echipei 
de teatru a amatorilor din Pre
deal).

Și la Bușteni există o activitate 
artistică de sine stătătoare (o for
mație de ghitare electrice și o 
orchestră de muzică populară, 
cu cîțiva soliști, pe care cei ve
niți la odihnă le mai ascultă din 
cînd în cînd — cam un specta
col pe serie), numai că în singu
ra sală mai încăpătoare de care 
dispune Casa de cultură trebuie 
înghesuite și spectacolele, și 
repetițiile, si conferințele și serile 
de dans, televizorul 1... „Televizo
rul ăsta ne dă tot programul 
peste cap" — îmi mărturisea ne
căjită tovarășa Constanța Tănase, 
metodista de aici, supărată — și 
pe bună dreptate — pe cei ce 
cară după ei, în vacanță, toate 
maniile casnice. Invitații elegant 
tipărite, ca pentru recepții sau 
vernisaje, anunță politicos prin 
vile și cantine (una e chiar în... 

"Casa de cultură !) toate acțiunile 
organizate, dar oaspeții Bușteni
lor lămîn, în marea lor majori
tate, indiferenți. în ziua în care 
am trecut pe acolo, avea loc un 
concurs de cîntece și recitări, 
dotat cu premii ; concurenți — 
o singură fată.

...Pîrîul Rece, pierdut între 
păduri, este, vara, citadelă stu
dențească. Tovarășul Filipaș A- 
vram, directorul taberei, e pus 
pe fapte mari ; „se ceartă“ cu 
Predealul pentru îmbunătățirea 
aprovizionării și meniului, alear
gă să repare autobuzul taberei 
destinat excursiilor mai lungi, 
organizează în fiecare seară, 
înainte sau pe la mijlocul pro
gramului de dans, fel de fel de 
concursuri cu premii pe loc. în-

„Oameni
— cuvîn-

sfîrșit. caută să satisfacă toate 
imperativele unei vacanțe 
dențești. La început ae 
prima serie de studenți veniți în 
tabără era compusă din fruntașii 
fruntașilor Celor mai buni — 
primele drepturi! Dar cum se face 
că exact cei care știu atît de bine 
să treacă examenele cu brio, se 
pricep atît de puțin să profite 
de vacanță ? Drumețiile la Secui 
și Cheia sau la Trei Brazi nu

stu- 
iulie,

soliștilor Victor Bunea și Doina 
Spătaru, proaspăt lansată de tele- 
concursul „Steaua fără nume“, 
au mai agrementat, cit s-a putut, 
acest spectacol obosit, croit parcă 
pe gustul cuconițelor cu poșete 
și pantofi de lac venite la munte 
să se plimbe pe „strada mare“ și 
a domnilor cu cravate impecabile 
și pantaloni la dungă, preocupați 
mai curînd de perspectiva unor

CIVILIZAȚIA
VACANȚEI

au succes, pentru că „e 
departe“... Se preferă Ura
și Branul, pentru că se 

cu mașina. La jocurile

prea 
prea 
șovul 
merge ,
distractive participă aceiași 10— 
15 mai „isteți" din 300 de stu
denți. Ziua, băieții mai joacă 
ping-pong sau fotbal, fetele se 
plimbă de ici-colo, cîteșitrele, în 
rochițe sobre... „Uită-te la ele, 
condica de prezentă le lipsește!“ 
Gabriel Iencec, Mihai Perșa și 
Teodor Sugar, studenți la Institu
tul de teatru, se străduiesc, aju
tați de membrii orchestrei „Hy- 
perion“ a Universității bucurește- 
ne, să încropească niște micro- 
spectacole, dar pe fruntașii la 
învățătură nu par să-i intereseze 
asemenea „fleacuri“. Dragi colegi 
de generație, cînd veți învăța 
cum să vă petreceți vacanțele, 
dacă nu acum, cînd aveți la dis
poziție aproape 3 luni din 12 ?

într-un singur caz indiferența 
studenților de la Pîrîul Rece mi-a 
făcut o bună impresie : refuzul 
lor de a merge la Predeal la un 
spectacol de revistă intitulat bi
zar „Nu te lăsa, Stroe !“ — spec
tacol compus — după cum a 
nunța protagonistul imediat după 
uvertură — „din gaguri, muzică 
și dragoste“ (? 1 ?).

Izul de șușanea imprimat de 
titlu continua și în cupletele ră
gușite ale protagonistului, și în 
anonimatul unor soliști, și în exe 
cuția penibil-diletantă a numere
lor de balet. Prezența remarcabi
lă a actorului Al. Arșinel sau a

deidile de o săptămînă, decît 
efectul stenic al înălțimilor.

Poate că prezențele cultural- 
artistice din stațiunile de odih
nă ar necesita o atenție specială 
din partea unor foruri superioare 
competente. Poate că aerul cam 
funcționăresc al instituțiilor de 
cultură locale își află justifi
carea și în această lîncezeală pe 
care o abordează cu atîta volup-

cei veniți să se odihnească 
la munte ; căci, pentru cei mai 
mulți, a te odihni înseamnă a 
mînca bine și a dormi mult. Și 
sînt cei care știu cît pot valora 
doar trei ore de somn adînc, la 
2 000 metri altitudine, după mult 
mai multe ceasuri de urcuș, prin 
aer tare de brad ? Casa de cul
tură din Predeal (ține de județul 
Brașov) reușește deseori să-și 
convertească oaspeții la drumeții 
pe la cabanele din jur. 
schimb, metodiștii lor din Sinaia, 
Bușteni (puncte de plecare pen
tru cele mai multe trasee turis
tice din Bucegi), fostul raion 
Cîmpina le-a interzis asemenea 
preocupări ne-artistice, iar ac
tualul județ Prahova n-a reve
nit cu nici un fel de indicații 
în acest sens.

- Căci, orice s-ar spune, oricît de 
pasionantă ar fi o partidă de șah 
sau remy — actualmente princi
pala activitate „culturală“ în 
stațiunile de pe Valea Prahovei
— o vacanță la munte, unde to
tul trebuie să fie cît mai „altfel“ 
decît în cele 11 luni de civili
zație citadină — înseamnă totuși 
un rucsac, un alpenstok, fața 
arsă de soare și o potecă ducînd 
cît mai ocolit și mai „sălbatic“ 
la o cabană cu un izvor alături. 
E și asta o civilizație anume, 
care se cere cultivată și res
pectată. Pentru că merită.

In

POARTA PORȚILOR

ru
la).

MAME ȘI BOI 
Cotroceni (orele 
Munca (orele

ruleazg la Fe- 
18; 20,15).
ANGELICA : 

la Gradina Vitan (ora 
Progresul-Parc (ora 20,30). 

• GALAPAGOS : ruleazà la Tim- 
purl Noi (orele 9—21 In conti
nuare).

^teatre
VINERI, 25 IULIE 1969

„Perintța- (In sala 
I. Nottara“ : PFRI-

Ansamblul
Teatrului „C. _______ . .
NIȚA MEA —• ora 19,00 . Teatrul 
„C. Tănase“ (la grădina Boema) : 
NU TE LĂSA STROE ! — ora 20.

VINERI 25 IULIE 1969

DE FIER
(Urmare din pag. I)

rări scurte fi repezi sub frun
te si în piept.

Da, aici la Porțile de Fier, 
se desfășoară în aceste minu
te, în aceste ore, in aceste 
zile fierbinți și de totală dă
ruire de dinaintea Congresu
lui al X-lea al P.C.R., pregă
tirile finalizatoare ale inundă
rii ecluzei — momente emo
ționante ce se vor suprapune 
cu deschiderea marei porți a 
Porților de Fier.

Aici, nu peste multe zile, 
zile ale acestei veri, primul 
vas românesc ,,Dacia" va plu
ti, ca o lebădă albă, pe ape-

le dirijate și stăpînite de ma
rile porți și în uratele zeci
lor de mii de piepturi ca un 
omagiu adus celui de-al X-lea 
Congres al partidului, gigan
tica poartă a Porților de Fief 
se va roti împovărată sub cele 
1000 de tone de oțel intr-o 
mișcare sigură de deschidere 
O simplă apăsare pe buton fi 
din turnul de comandă im
pulsul electronic va zbura și 
va acționa cele două aripi ale 
uriașei porți. Geniul și talen
tul, dăruirea și hărnicia con
structorilor au gîndit, au creat 
și au construit Dunării o 
poartă nouă străvechilor ei 
porți de fier.

H • 10,00 Limba rusă (reluare) • 
10,25 Limba spaniolă (reluare) 0 
10,50 închiderea emisiunii de di
mineață 0 17,30 Buletin de știri 
• 17,35 Studioul școlarilor. Sport 
în vacanță : Să învățăm înotul 
(III) • 17,50 închiderea primului 
ciclu TV. de limbi străine 0
18.30 Pe scenele lirice ale țării — 
Timișoara • 19,00 Mult e dulce 
și frumoasă — emisiune dc- lim
bă română, de conf. dr. Sorin 
Statl 0 19,15 Muzică populară in
terpretată de Ion Doiănescu 0
19.30 Telejurnalul de seară. Bule
tin meteorologic 0 20,00 Teleglob 
— emisiune de călătorii geograft-

I ce : Cuba — film documentar rea
lizat de Gheorghe Popa și Eme- 
ric Irșai. Comentariul G. Popa si 
V. Stamate. O producție a Tele
viziunii Române o 20,30 Con
cursul național de creație și In“ 
terpretare de muzică ușoară ro
mânească — Mamaia 1969. în pau- 

R ză : Consultație tehnică TV. Ale- 
H gerea, construcția, montarea și re
fl glarea antenelor de televiziune 
n (II). Prezintă Aurel Popeea 0 
fl 23,00 Telejurnalul de noapte. Bu-
■ letin meteorologic • 23,15 Publi- 
g citate • 23,20 închiderea emi--
■ siunii.
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La sfîrșitul săptămînii — „Internaționalele de atletism

ale României"

EDIȚIA „MA TURITĂ ȚII"
STEAUA BUCUREȘTI —
B. S. C. HERTA : 19—1

O gală... 
banală

• Atleți din 21 de țări la o... avan premieră a „europenelor“ de la 

Atena • La start — numeroși campioni olimpici ! ® „Tartanul“ ro

mânesc în premieră • Pentru elevi și studenți — intrare gratuită
Contrar așteptărilor, echipa 

vest-berlineză nu a oferit o re
plică pe măsura posibilităților 
componenților ei. Se pare că 
scurtul ,,concediu“ petrecut de 
oaspeții noștri, timp de cîteva 
zile, pe litoral, nu le-a fost fo
lositor pentru... forma lor spor
tivă. Oaspeții au părut obosiți 
și lipsiți de orice... chef de 
luptă.

In cel mai important meci al 
galei CONSTANTIN GRUES- 
CU l-a întîlnit pe turcul EN- 
GHIN YADIGAR. A fost un 
meci dîrz. Boxerul Yadigar a în
cercat totul pentru victorie, dar 
Gruescu l-a temperat cu abili
tate, reușind pînă la urmă să 
adune punctele necesare victo
riei datorită directelor sale 
deosebit de eficace. Alt meci 
așteptat cu interes a fost cel 
dintre fostul campion european 
NICOLAE GlJU și IQSIF 
KALA. Gîju nu a avut... proble
me. El a boxat aproape de 
forma care l-a consacrat — un 
box . în mișcare, cu lovituri pe 
plecare — și a cîștigat prin a- 
bandon în repriza a IlI-a.

O surpriză plăcută a consti
tuit-o și evoluția reprezentan
tului nostru MATHE LADIS- 
LAU, un boxer calm cu un bun 
simț al distanței și, ceea ce 
este mai important, un boxer 
care gîndește în ring. El s-a 
impus detașat in fața lui RU
BIN. Altă proaspătă „achiziție“ 
a chilului Steaua — PETRE 
MEi; ,'I.TE — a debutat cu suc
ces. învingîndu-1 clar pe THEO 
RIGTEL.

Concluzionînd, vom spune că 
această gală — care a constituit 
un prilej de verificare pentru 
boxerii clubului Steaua în ve
derea TURNEULUI ARMATE
LOR PRIETENE, DE LA KIEV, 
— nu și-a atins decît în parte 
scopul propus. Unii boxeri, 
cum sînt NĂSTAC ALEC 
(complet ieșit din formă), 
GHEORGHE CHIVĂR, PETRE 
COJOCARU și ALEXANDRU 
POPA nu au boxat la valoarea 
lor, lăsînd impresia că vor 
atinge foarte greu nivelul ma
xim de formă ce le este nece
sar pentru Turneul de la Kiev. 
Antrenorii clubului Steaua 
mai au mult de lucru pentru 
pregătirea elevilor lor. Să spe
răm că in timpul scurt care a 
mai rămas, ei vor mai reuși să 
facă cîte ceva, in această pri
vință.

T. P.

Promovarea
istoriei literare

(Urmare din pag. I)

Tratatului de istorie a litera
turii române (voi, II) al Aca
demiei, comitetul de redacție 
a folosit un număr apreciabil 
de colaboratori tineri a căror 
participare a fost merituoasă. 
Ne-a mirat de aceea faptul că 
s-au găsit oponenți, de princi
piu, din păcate tot tineri, care 
socoteau că astfel de colabo
ratori n-ar fi fost potriviți, 
deși G. Călinescu însuși — 
responsabilul principal al Tra
tatului — a cerut și aprobat 
utilizarea adecvată a tinerilor 
cercetători. Vom stărui, în ce 
ne privește, pe acest drum,,și 
sîntem bucuroși că „Scînteia 
tineretului” ne-a dat prilejul 
de a-1 semnala acum.

Se mai insistă în Teze asu
pra necesității cultivării asi
due al domeniului sociologic, 
dar trebuie spus — în această 
ordine de idei — că e cazul 
ca el să fie extins și la istoria 
literaturii române. Se știe că 
în alte țări se dezvoltă. în 
ultima vreme, studii speciale 
de sociologie a literaturii ca, 
de pildă, la Bordeaux, sub 
conducerea profesorului Es- 
carpit. La noi avem începu
turi privind literatura din pri
ma jumătate a secolului al 
19-lea. Iată o nouă perspecti
vă pe care Tezele o încura
jează azi. Ni se mai propune 
intensificarea dezbaterilor 
ideologice, a confruntărilor de 
idei și desigur procedeul nu 
poate fi decît salutat. El în
lesnește descoperirea adevă
rului pe toate domeniile și cu 
atît mai mult in cel umanist. 
Este, însă, adecvat ca o astfel 
de discuție să fie purtată în 
sens constructiv, adică prin e- 
liminarea oricărei poziții a- 
priorice și oricărei tendințe su
biective, ceea ce trebuie să 
recunoaștem că nu s-a în- 
tîmplat totdeauna în dezbate
rile literare din ultima vreme. 
Combativitatea e absolut ne
cesară — se înțelege de la si
ne, — dar nu devierea ei spre 
spirit criticaștrii și polemică 
personală, adevărata ei direc
ție fiind, prin definiție, con
structivă.

Mai trebuie încordată și 
lupta împotriva concepțiilor 
retrograde și a perpetuării lor 
astăzi, ceea ce — de aseme
nea — e subliniat în Teze. în

In zilele de 26 și 27 iulie, vor 
avea loc, la București, pe stadi
onul din Dealul Spirii, întreceri
le Campionatelor internaționale 
de atletism ale României, compe
tiție de tradiție și anvergură eu
ropeană. In legătură cu acest e- 
veniment sportiv, care domină 
sezonul de vacanță... sportivă, am 
avut ieri, un dialog cu tovarășul 
VICTOR FIREA, secretarul ge
neral al F.R.A.

— Vă rugăm să prezentați mai 
întii, cititorilor noștri, „Cartea de 
vizită", dacă se poate spune așa. 
a competiției, tradițiile' ei...

— „Internaționalele“ României 
se află la cea de-a XVIII-a edi
ție, deci, la vîrstâ „majoratului“, 
o vîrstă, cum ș-ar spune, a matu
rității. Primele întreceri au avut 
Ioc în 1948. Toate edițiile prece
dente s-au desfășurat în Bucu
rești, pe stadionul Republicii, cu 
excepția celei din anul trecut, ca
re a avut loc la Poiana Brașov 
din considerentele știute, ale al
titudinii mexicane. Printre gloriile 
trecute găzduite de „internațio
nalele“ României, se numără foș
tii compioni olimpici Nemeth, 
Cserrnak, soții Zatopek. Kuț, O’ 
Brien, Bolotnicov. Ozolina etc. 
iar printre cele prezente Gamou- 
di, Toomey, Westermann, Lange, 
Mărită, . Viscopoleanu, Manoliu, 
Silai, Peneș...

— Probabil că anul acesta în
trecerile de la București vor con
semna prezența unor nume noi. 
prestigioase...

— Indiscutabil. Pînă acum și-au 
anunțat participarea atleți din 
21 de țări: Franța, Austria, 
R.D.G., Norvegia, U.R.S.S., Ce
hoslovacia, Iran, Polonia, Kenia, 
Cuba, Bulgaria, Crecia, Spania, 
Turcia, Belgia, Finlanda, Luxem
burg, Elveția, Italia, R.F. a Ger
maniei și Iugoslavia. Se așteaptă 
confirmarea din partea Tunisiei 
și Ungariei. O recentă telegramă 
a A.A.U. a anunțat Federația 
noastră probabila participare a 4 
atleți americani angajați într-un 
concurs la Stockholm. Din înscri
erile nominale primite pînă în 
prezent reținem nume prestigioa

deosebi, în poezie, sub pavăza 
utilizării diferitelor stiluri de 
artă, recomandare firească de 
altfel, se tinde uneori spre 
procedee artificiale, de mult 
depășite în occident și care 
reapar azi la noi fără justifi
care, în afară de realitățile 
noastre actuale. E datoria și 
a tineretului, de a ie combate 
evitînd „mode”, deși — în 
fond — e vorba aici mai ales 
de metode vetuste care nu 
s-ar putea numi nici măcar 
„mode”.

Iată numai cîteva din.indi
cațiile Tezelor și Directivelor 
pe care sîntem datori a le 
urma și dezvolta în interesul 
propriu al cercetărilor noastre 
în domeniul istoriei literare. 
Subliniem încă o dată, și 
deloc circumstanțial, nosibi- 
litatea utilizării tot mai largi 
a tineretului cercetător în ca
re avem — pe baza probelor 
trecute de numeroase ori — 
încredere deplină.

(Urmare din pag. I) 

similă a lipsei de ceapă pe piețele 
prahovene ne-a fost dezvăluită la 
Albești. Cooperativa agricolă deși 
are cantități mari de ceapă verde 
nu le poate valorifica pentru că 
I.L.F. neavînd prețuri stabilite la 
legături nu i-o preia. „Provine din 
răritul cepei ceaclama — ne ex
plica inginerul Constantin Mun- 
teanu, șeful serviciului hortiviti- 
col de la Direcția agricolă. Prețu
rile la legături au fost abandona
te. O să revenim la ele“. Expli
cația venea în timp ce pe piața 
Ploieștiului singurele cantități de 
ceapă, minime, se vindeau la le
gături de către producătorii indi
viduali.

Constituind doar primul pas în 
obținerea producției legumicole, 
însămînțarea suprafețelor prevă
zute trebuie urmată de aplicarea 
lucrărilor de întreținere pe care 
culturile le impun. Mari neajun
suri se semnalează însă și în a- 
ceastă privință. în multe unități, 
culturile egale în dezvoltare cu 
buruienile fac incertă prelungirea 
rodului pe o perioadă mai mare, 
pe unde au fost culese primele 
produse, ele fiind aproape pără
site. Așa, de pildă, la Puchenii 
Mari 15 hectare cu legume nu vor 
da producțiile scontate. Consiliul 

se în atletismul mondial ca adver
sara Vioricăi, norvegianca Be'lt 
Befthelsen (6,56 m lungime), tri- 
plusaltistul grec Papanicolau (5,35 
m), apoi elvețianul Edi Hu- 
bacher, cubanezii Ramirez și 
Miguelina Cobiah, sovieticii 
Garolev, Boșkova, Sevcenko, 
Sofronova, Makaiov etc. Ni s-a 
comunicat că delegația Keniei va 
cuprinde toți sportivii participanți 
la J. O. din Mexic, în frunte cu 
Biwot, campionul olimpic la 
3 000 m obstacole. Este apoi, 
foarte probabilă participarea va
loroșilor atleți cehoslovaci Placktj, 
Danek, Kusmatlova, Feitova și 
Valentova. Din lotul român nu 
vor lipsi campioanele olimpice 
Lia Manoliu și Viorica Viscopo
leanu, medaliatele cu argint, Ilea
na Silai și Mihaela Peneș ș.a.

— Se aude că teatrul de des
fășurare a „ostilităților" le rezer
vă oaspeților surprize...

Da, este adevărat. Cu aceas
tă ocazie se vor inauguia noile a- 
menajări destinate atletismului de 
la stadionul Republicii primele 
de acest gen din țara noastră. 
Este vorba despre pista de bitum 
cauciuc și pistele și sectoarele 
de elan pentru lungime, triplu- 
salt, prăjină, înălțime, realizate 
din rășini sintetice indigene, în 
cea mai mare parte rod al inge
niozității specialiștilor români. 
Deci „tartanul“ românesc în... 
premieră. Părerea noastră, a 
specialiștilor în genere, este 
că aceste „inovații“ cores
pund întrutotul exigențelor 
unui concurs de amploare favo- 
rizînd obținerea unor rezultate 
de valoare. De altfel, pînă la sta
bilirea unor rețete definitive, în 
prezent aplicate pe Stadionul Re
publicii, s-au făcut numeroase ex
periențe în laboratoare si pe tere
nuri, care supuse probelor au dat 
deplină satisfacție. Aș dori să mai 
menționez în acest context al 
„surprizelor“ ce-i așteaptă pe 
concurent! și spectatori, că însăși 
instalația de iluminat a stadio
nului — a doua parte a întrece
rilor din fiecare zi se va desfășu
ra la lumina reflectoarelor — va 

Vedere generală spre plaja stațiunii Eforie Nord

de conducere în loc să mobilizeze 
oamenii pentru a lucra în grădină, 
neglijează acest sector în timp ce 
mare parte din cooperatori con
fecționează în sat rogojini, lucra
re ce foarte bine poate fi execu
tată în alte perioade ale anului. 
Lucru deloc de mirare din mo
ment ce președintele Voinea Flo- 
rea nu știa cîți oameni ar trebui 
să lucreze pentru că nu știa nici 
suprafața exactă ce o are în pre

CULTURILE SUCCESIVE
zent grădina și nici cît va trebui 
să mai însămînțeze în cultură 
succesivă. „Eu nu sînt decît de 
anul acesta președinte — a fost 
răspunsul“. Este un motiv ? Cre
dem că nu. Este mai degrabă 
dovadă că producția legumicolă 
nu este privită cu răspunderea 
ce se cuvine de către toate ca
drele organelor agricole-

Ne aflăm în plin sezon de în- 
sămințare și plantare a culturilor 
legumicole succesive, și reușita 
acestei acțiuni pe cele 1 350 hec
tare planificate, pentru ca pe cît 

fi îmbunătățită prin folosirea u- 
nor becuri moderne de o mai ma
re capacitate și luminozitate.

— Alte noutăți ?
— Ar fi pentru public, pentru 

cei ce doresc să urmărească în
trecerile, să admire frumusețea 
probelor de atletism și măiestria 
valoroșilor participanți. Pentru 
elevi și studenți intrarea este gra
tuită iar pentru marele public 
vor fi puse la dispoziție biletele 
la un preț absolut derizoriu. Pen
tru a evita aglomerările se vor 
pune în vînzare bilele începînd 
de săptămîna viitoare, prin comi
tetele sindicale ale marilor între
prinderi și instituții din Capitală...

Cine care se va răbda să nu-1 
vadă pe Biwot, pe Viorica și pe 
Lia, pe Ludwig Danek și celelal
te mari „stele“ ale atletismului 
mondial concurînd pe stadionul 
„recordurilor“ din Dealul Spirii ?

V. CÂBULEA

Avanpremieră pe Giulești

Rapid — C.F.R. Cluj 1:0
Credincioasă tradiției de a susține cit mai multe meciuri în 

perioada de pregătire, echipa feroviarilor bucureșteni a întîlnit 
ieri pe omoloaga lor clujeană — nou promovată în prima divizie 
— pe stadionul Giulești în fața cîtorva mii de consecvenți ad
miratori. Meciul a plăcut, chiar dacă eficacitatea a lăsat de dorit. 
Oaspeții au prezentat o formație omogenă și, dacă n-ar părea 
prematură constatarea făcută în urma unui singur joc, am afirma 
că feroviara clujeană va face multe zile negre noilor sale colege. 
Rapidul, pe linie oarecum ascendentă față de meciul cu Loko- 
motiv (R.D.G.). Linia de apărare sigură, mijlocașii mobili. înain
tarea (permanentul of rapidist de cînd nu mai joacă „marele 
tandem") nu a găsit încă formula cea mai potrivită. S-au remar
cat Petrescu, Petru Emil și V. Alexandru de la clujeni și Pop, 
Mazuracliis, Dumitru și Petreanu de la Rapid. A înscris Octavian 
Popescu.

S. U.

posibil județul Prahova să nu 
mai recurgă la preluări din 
alte zone ale țării, impun res
pectarea și urgentarea anumitor 
cerințe tehnice și organizatorice. 
Stadiul acestei acțiuni dovedește 
deocamdată că și în această di
recție se semnalează multe nea
junsuri deși organele agricole 
manifestă optimism.

— Față de plan sperăm să 
obținem o producție cu 40—45 

la sută mai mare, ne declara to
varășul Mihai Nicolau, preșe
dintele Uniunii județene.

— Aveți în vedere extinderea 
peste plan a culturilor succe
sive ?

— Nu. Prin creșterea produc
țiilor la hectar.

Este greu de presupus că a- 
cest lucru va putea fi realizat 
din moment ce pînă acum au 
fost însămînțate doar cu ceva 
peste 700 hectare, în numai 
cîteva unități, deși există supra-

• SELECȚIONATELE DE
FOTBAL ale Greciei și Aus
traliei au terminat la ega
litate : 2—2 (2—0) în cel
de-al doilea meci, disputat 
la Brisbane, în fața a 10 000 
spectatori. învinși în parti
da desfășurată cu trei zile 
în urmă la Sydney, fotba
liștii greci s-au reabilitat în 
parte, practicînd un fotbal 
rapid și tehnic, scrie comen
tatorul' agenției Reuter. E- 
chipa Greciei a dominat in
sistent în prima repriză, iar 
interul dreapta, Dedes, a 
înscris două goluri impara- 
bile.

• DESFĂȘURAT pe velo
dromul din Reims, om- 
nium-ul internațional ciclist 
a evidențiat forma buna a 
veteranului francez Jacques 
Anquetil, care a cîștigat ur
mărirea, semifondul și _s-a 
clasat pe locul doi la viter 
ză, în urma olandezului 
Janssen.

• CÂȘTIGĂTORUL RE
CENTULUI Tur al Franței, 
ciclistul belgian Eddy 
Merckx, și-a adăugat încă o 
victorie prestigiosului său 
palmares. Luînd startul în- 
tr-un criteriu desfășurat la 
Woluwe Saint Lambert, pe 
distanța de 85 km, Eddy 
Merckx a trecut primul li
nia de sosire, fiind crono
metrat cu timpul de lh 
43’25“.

• DUPĂ OPT RUNDE, în 
turneul internațional de șah 
(grupa marilor maeștri) de 
la Amsterdam, continuă să 
conducă Portisch (Ungaria) 
cu 6 puncte și o partidă în
treruptă, urmat de Liberson, 
Vasiukov (ambii U.R.S.S.) — 
5,5 puncte, Ivkov (Iugosla
via) — 5 puncte etc. Florin 
Gheorghiu ocupă locul 9 cu 
4 puncte. în runda a 9-a, 
Florin Gheorghiu (cu pie
sele albe) a remizat cu Li
berson.

fețe destul de mari eliberate de 
primele culturi. Ținînd cont că 
pregătirea solului, mai ales acolo 
unde a fost ocupat cu cartofi și 
rădăcinoase, va necesita încă 
timp, măsurile ce se impun 
sînt urgente. în majoritatea uni
tăților, însămînțarea culturilor 
succesive este încă privită în 
perspectivă. De o asemenea vi
ziune ne-am convins și la coo
perativa agricolă din Gorgota.

La grădina de legume unde 
prezența cel puțin a brigadieru
lui era necesară, cîțiva coopera
tori așteptau ca cineva să le dea 
indicații ce să lucreze. în acea 
zi însă, brigadiera, tehniciană 
Ionescu Teodora, fiind secretara 
comitetului comunal U.T.C., îm
preună cu alți cîțiva tineri era 
reținută în sat de către Ștefania 
Vlădoiu, activistă a comitetului 
județean U.T.C., pentru amenaja
rea unui teren sportiv pe care 
urma să se desfășoare a doua zi

(Urmare din pag. 1) 

fi cu mult depășite prin studii 
statistico-matema’tice asupra 
producției actuale, mai precis, 
prin utilizarea calculatoarelor 
electronice, prin modernizarea 
tehnologiilor specifice în oțelă- 
rii, laminoare, turnătorii și sec
toarele de forje și tratamente 
termice. In același timp, se va 
tinde spre modernizarea, me
canizarea și automatizarea uti
lajelor și proceselor de produc
ție, mărirea preciziei laminării, 
turnării și forjării, reducerea 
greutății mașinilor și a construc
țiilor metalice apelînldu-se la 
folosirea oțelurilor superioare 
sau la utilizarea largă a mase
lor plastice; o posibilitate in
teresantă cred că ne-o va oferi 
recondiționarea laminatelor care 
prezintă defecte.

— Ce se preconizează pentru 
economia de cocs ?

— Pentru economia de cocs 
metalurgic se prevăd o serie de 
cercetări substanțiale menite 
să reducă consumul specific și 
să conducă totodată la înlocuirea 
cocsului în procesul de ela
borare a fontei, mai precis, 
aceasta se va realiza, prin
tre altele, prin mărirea vo
lumului util al furnalelorj 
prin îmbunătățirea bilanțului 
termic al acestora, prin mărirea 
rezistenței mecanice a cocsului 
și prin folosirea de materiale 
feroase prereduse — cu un con
ținut mai mare de fier pe uni
tatea de volum. Se vor aborda 
cercetări privind insuflarea în 
gurile de vînt a oxigenului și a 
unor combustibili auxiliari ca 
păcură, gaz metan și cărbuni 
pulverizați. In anii viitori se va 
trece în mod sistematic și la 
introducerea încălzirii electrice 
în partea inferioară a furnalu
lui, la folosirea cocsului- bri
chete, obținut din cărbuni in
feriori.

— In ceea ce privește proble
ma forajului de mare adîncime, 
creșterea continuă a profunzimi
lor Ia care se vor exploata în vi
itor rezervele de petrol — pe 
plan național și mondial — pune 
problema mijloacelor necesare 
pentru a realiza, în condiții ren
tabile, forajul sondelor la 7 000 
metri și mai mult. Pentru că de 
rezolvarea științifică a acestei 
probleme complexe depinde dez
voltarea industriei extractive de 
hidrocarburi, nu numai din 
România, dar și din alte țări, am 
dori să ne dați cîteva amănunte 
asupra tematicii studiilor ce se 
vor întreprinde la noi.

— In această direcție, rolul 
științelor tehnice apare ca deo
sebit de important. Pentru rezol
varea problemelor forajului de 
mare adîncime vor trebui să 
colaboreze specialiștii din dome
niile geologiei, forajului, a uti
lajului petrolier și metalurgiei,
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ță, origine socială sau aparte
nență națională și abrogînd toa
tă seria de practici încetățenite 
de vechile rînduieli sociale, 
practici incompatibile cu esența 
socialismului, noua orînduire a 
statornicit și a dezvoltat cu con
secvență condiții social-econo- 
mice și politice cu adevărat echi
tabile, cu adevărat favorabile 
afirmării nestingherite a perso
nalității. Personalitatea umană, 
în condițiile unei continue a- 
dînciri a procesului de democra
tizare care carcterizează socie
tatea noastră socialistă, își în
temeiază prestigiul exclusiv pe 
datele care-i alcătuiesc struc
tura și acționează exclusiv în 
funcție de autenticitatea și va
loarea socială a acestor date.

I Astfel, din orice punct de ve
dere am abordat problematica 
raportului dintre individ și so
cietate, democrația socialistă, 

I proprie orînduirii eliberate de
exploatare și, în consecință, 
improprie supraviețuirii crite
riilor false de apreciere a uma- 

Inului, se constituie într-un exa
men al personalității. Posibili
tatea de a se încadra eficient în 
efortul colectiv al întregului po- 

Ipor, pentru a se transforma în- 
tr-o realitate, se cere fructifica
tă la nivelul conștiinței indivi
duale printr-un efort de înțele- 

Igere a sensurilor în care evo
luează societatea și, totodată, 
printr-un efort de acceptare a 
regulilor conviețuirii umane în 
cadrul acestei evoluții. Mai 

Imult, în societatea socia
listă, pentru a se afirma 
plenar, personalitatea își im- 

Ipune ca exigență fundamen
tală studiul atent al stadiilor pa 
care le atinge colectivitatea din

Icare face parte în fiecare mo
ment dat și, evident, disciplina 
de a acționa eficient și în con-

I sens cu colectivitatea în direc
țiile ascendente de mișcare pa 
care le presupune fiecare sta-

Idiu- „Nu este suficient — subli
nia benin — să fii revoluționar

faza pe comună, amînată, a fes
tivalului prahovean. Era oare in
dicat într-o zi de muncă să se 
întreprindă o asemenea acțiune 
care să sustragă din producție 
însuși brigadierul ? în comitetul 
comunal U.T.C. activează și alte 
cadre, care în această perioadă 
prin timpul liber de care dispune 
acum, pot foarte bine desfășura 
astfel de munci. Avem în vedera 
în primul rînd o parte din ca
drele didactice, responsabil cu 
activități sportive în componen
ța comitetului comunal U.T.C. 
fiind chiar un astfel de cadru. 
Ținem să readucem aminte și cu 
acest prilej că executarea exem
plară a sarcinilor de producție 
care le ridică producția legumi
colă, întreaga muncă din actua
lul sezon, solicită deopotrivă pe 
toți membrii cooperatori și că 
și organizațiile U.T.C. au de 
spus un cuvînt important prin 
acțiunile ce trebuie să le între
prindă în acest sens. Pe fondul 
general al măsurilor pe care or
ganele agricole trebuie să le în
treprindă cît mai urgent, pentru 
ca alături de buna îngrijire a 
culturilor timpurii să se acorde 
atenția cuvenită și însămînțării 
și plantării sortimentelor ce ur
mează să șe recolteze în toam
nă, trebuie să își alăture acțiu
nile lor și organizațiile U.T.C. 

a chimiei și pielăriei, a cauciu
cului și a materialelor de con
strucții. In acest sens, se vor 
studia și rezolva astfel aspecte 
diverse privind structura și dis
locarea rocilor în condițiile de 
fund, și tehnologia forajului de 
mare adîncime — inclusiv regi
mul de presiune la taina son
dei. Se va avea în vedere, de 
asemenea, optimizarea procesu
lui de foraj, mărirea producti
vității sondelor și elaborarea de 
metode simple de liftare a ți
țeiului din sonde cu nivel di
namic scăzut.

— O altă problemă la fel de 
importantă ni se pare a fi a- 
ceea a coroziunii metalelor și 
a poluării atmosferei.

— Intr-adevăr, acționînd asu
pra aparatelor, utilajelor, con-

OBIECTIVELE

strucțiilor din toate domeniile 
de activitate industrială, pierde
rile cauzate de acest adevărat 
cancer al metalelor se ridică, pe 
plan mondial, la zeci de milioa
ne de tone de fnetal în valoare 
de miliarde de dolari. Aceste 
pierderi sînt cu atît mai marij 
cu cît la valoarea metalului și 
utilajelor deteriorate se adaugă 
și aceea a întreruperii procese
lor de producție, impurificării 
substanțelor cu produse de co
roziune etc.

Combaterea coroziunii meta
lelor se va realiza în principal 
pe baza stabilirii științifice a 
cauzelor, domeniilor și măsurii 
în care aceasta acționează | 
după centralizarea, prelucrarea 
și sistematizarea datelor obținu
te pe cale statistico-matematică, 
se va trece astfel la cercetări 
complexe privind mecanismul 
coroziunii în diferite situații, o- 
rientarea producției de materia
le anticorozive, dezvoltarea teh
nologiilor de aplicare a meto
delor de combatere a coroziu

și adept al socialismului sau 
comunismului, în general. Tre
buie să știi să găsești în fiecare 
moment dat acea verigă deose
bită a lanțului de care trebuie 
să te prinzi cu toate puterile pen
tru a ține întregul lanț și a pre
găti temeinic trecerea la veriga 
următoare, iar ordinea în care 
se succed verigile, forma lor, 
înlănțuirea lor, deosebirile din
tre ele în lanțul evenimentelor 
istorice nu sînt atît de simple 
și nici atît de rudimentare ca 
într-un lanț obișnuit făcut de un 
fierar". Cu alte cuvinte, în ca
drul democrației socialiste, exa
menul personalității constă în 
capacitatea sa de a-și însuși i-

Un examen al 

personalității

dealurile comune, de a depista 
punctele ferme în care aspira
țiile proprii converg cu cele a- 
le societății considerată în an
samblul ei.

Tineretul român, educat în 
spiritul responsabilității față 
de muncă și conștient de impor
tanța sarcinilor politice care de
rivă din poziția pe care o ocupă 
în cadrul societății românești, 
găsește în democrația socialistă 
un larg teren de afirmare so
cială. In țara noastră au fost 
create toate premisele ca per
sonalitatea fiecărui tînăr să se 
contureze exclusiv în funcție de 
modul în care acesta își pune 
în valoare experiența și inițiati
va, în funcție de felul în care 
acționează pe plan social, în si
tuațiile care îi dezvăluie nece
sitatea și sensul opțiunii. Ca 
premise fundamentale am cita, 
în primul rînd, ridicarea nivelu
lui material și accesul neîngră
dit la cultură — fundamentale 
pentru realizarea aspirațiilor 
fiecărui tînăr. Apoi cadrul op
tim pentru larga valorificare a 
resurselor creatoare ale tuturor. 
Or, în aceste condiții, înțelege
rea de către fiecare tînăr a 
responsabilității pe care socie
tatea consideră că trebuie inves
tită în fiecare gest de interes co
mun, constituie cheia de boltă 
care canalizează toată energia 
și puterea tinerei generații spre 
autocunoaștere și, implicit, spre 
autodepășire.

Faptele care atestă că tinerii 
țării se bucură de toate prero
gativele care decurg din carac
terul democratic al orînduirii 
noastre, _ afirmîndu-și totodată 
personalitatea în consens cu am
pla mișcare politică și social- 
economică a întregului nostru 

La Satu Mare: EXPOZIȚIA 
ECONOMIEI JUDEȚULUI

Zilele trecute, la Satu Mare, pe malul drept al Someșului, s-a 
deschis șantierul de construcție a expoziției realizărilor economiei 
județului Satu Mare. Noul edificiu este conceput într-o viziune 
modernă (arhitect losif Marx) întrunind, între altele, trei clădiri 
realizate din grinzi metalice, acoperite cu plăci de azbociment, cu 
înălțimea de 15 metri fiecare. Acest ansamblu de construcție este, 
de asemenea, prevăzut cu o platformă pentru expunerea în aer 
liber a utilajelor și instalațiilor grele, un bazin cu fîntînă artezia
nă, o terasă semi-acoperită etc. Termenul de execuție : prima iu- 
mătate a lunii august.

Alături de constructori participă zilnic un număr mare de tineri 
din întreprinderile și instituțiile municipiului Satu Mare. Noul 
obiectiv a fost cuprins în angajamentul organizației municipale ju
dețene Satu Mare a U.T.Ct, astfel ea în cinstea zilei de 23 August, 
această expoziție să oglindească realizările județului în cei 25 de 
ani de la eliberarea patriei.

V. MOINEAGU

nii, organizarea controlului și 
urmăririi în exploatare a com
portării soluțiilor de protecție.

In ceea ce privește poluarea 
atmosferei, importanța proble
mei este vitală.

Combaterea poluării atmo
sferei, ca program prioritar ne
cesită, printre alte măsuri, în
ființarea unui organism național 
unic pentru coordonarea proble
melor privind poluarea atmos
ferei și a unui institut de cer
cetări și proiectări de instalații 
și utilaje de purificare a gazelor 
industriale.

— Un alt program prioritar, 
cu siguranță unul din cele mai 
importante este cel care se re
feră Ia folosirea calculatoarelor 
în economie. El prezintă multe 
aspecte complexe și interesante. 
Vă rugăm să ne relevați cîteva 
dintre ele.

— Faptul că în prezent în țara 
noastră se află în curs de asi
milare fabricația calculatoarelor 
electronice permite să se de
clanșeze și acțiunea de asimilare 
în paralel a mașinilor unelte 
cu comandă numerică. Extinde
rea acestor mașini, care favori- 
zeză realizarea pieselor de serie 
mică, dar cu diversitate mara 
și complexitate ridicată, va per
mite o creștere însemnată a 
productivității muncii, sporirea 
și uniformizarea calității piese
lor, reducerea costurilor de pro
ducție, scurtarea ciclurilor de 
fabricație. Cercetarea științifică 
pentru realizarea mașinilor cu 
comandă numerică implică di
ficultăți deosebite, în special la 
joncțiunea dintre partea meca
nică și partea de comandă, as
pect care necesită specialiști cu 
pregătire multidisciplinarâ. In 
cadrul acestor cercetări trebuia 
avute în vedere precizia prelu
crării, eliminarea deformațiilor, 
ca urmare a efectelor termice, 
studiul sistemelor de acționare și 
de prelucrare a jocurilor, stu
dii de frecare și uzură, cerce
tarea sistemelor de programară 
etc., ceea ce ne va cere, un im
portant efort de coordonare a 
cercetărilor întreprinse în di
verse institute și în laboratoa
rele uzinale.

— Ce ne puteți spune în con
cluzie privitor Ia dezvoltarea 
acestui capitol important al 
științeloir tehnice ?

— Multitudinea de probleme 
și aspecte care se desprind nu
mai din cîteva programe prio
ritare menționate, denotă sal
tul calitativ pe care trebuie să-l 
facă științele tehnice în etapa 
următoare în dialogul lor com
plex cu producția, cu necesită
țile tot mai mari ale dezvoltă
rii economiei naționale în pers
pectivă. Numai astfel obiectivele 
prevăzute pentru cercetarea ști
ințifică vor putea fi traduse în 
viață, sporind avuția națională 
și, în ultimă instanță, contribu
ind la. ridicarea continuă a ni
velului de trai al poporului.

popor, sînt, în egală măsură, 
fapte care atestă inalterabilita- 
tea personalității tinere ca atare, 
puterea ei de a-și menține și a- 
dînci individualitatea. Un număr 
de peste 12 000 de tineri munci
tori, tehnicieni și ingineri au 
fost declarați evidențiați în pro
ducție numai în cursul anului 
trecut, mii de tineri au răspuns 
la apelul organizației lor și s-au 
înrolat în brigăzile de muncă 
voluntar-patriotică și pe șantie
rele naționale ale tineretului, 
4 milioane de tineri studioși Ui 
desăvîrșesc formația culturală 
și pregătirea profesională în șco
lile medii, tehnice și superioare 
ale țării și, în sfîrșit, un număr 
apreciabil de tineri fac parte din 
actualul for legislativ al țării și 
din consiliile populare, organe 
reprezentative, alese prin vot u- 
niversal, egal, direct și secret, 
vot de care, de asemenea, tine
rii cetățeni beneficiază fără dis
criminări și pe care și-1 exer
cită cu un remarcabil simț al 
răspunderii civile.

Generalizarea învățămîntului 
obligatoriu de 10 ani și creșterea 
neîncetată a numărului de ab
solvenți ai învățămîntului supe
rior — obiective în vederea a- 
tingerii cărora statul nostru va 
cheltui, numai în anul 1969, a- 
proape 8,4 miliarde lei — și 
sporirea sistematică a fonduri
lor destinate cheltuielilor soci- 
al-culturale, care, tot în anul 
1969, se vor cifra la circa 33 mi
liarde lei, vor constitui factorii 
decisivi ai contextului în care 
numeroase personalități tinere 
își vor desăvîrși formația, în- 
scriindu-șl-o, sub impulsurile 
vastei munci de educare ideolo
gică și politică desfășurate în 
toate organizațiile și la nivelul 
tuturor domeniilor de activita
te, pe orbita idealurilor comu
niste. Mai mulți oameni tineri 
vor aduce un mai substanțial 
aport la opera de construire a 
socialismului, mai multe idei se 
vor adăuga tezaurului ideologie 
al societății, mai multe fapte me
morabile se vor așeza în prelun
girea largului șir de gesturi prin 
care, pînă acum, în preajma ce
lui de-al X-lea Congres al par
tidului și a celei de a 25-a ani
versări a eliberării patriei, ța
ra și-a lărgit orizonturile mate
riale și spirituale. Emulația ma
rilor succese obținute de po
porul nostru de-a lungul ultimu
lui sfert de veac, mîndria câ 
patria se înfățișează ca o țară 
în continuu progres, cu o eco
nomie armonios dezvoltată și o 
cultură înfloritoare, insuflă ti
nerilor avîntul de a nu-și pre
cupeți eforturile în munca de 
îndeplinire a sarcinilor trasate 
de partid, de a-și aduce apor
tul Ia desăvirșirea construcției 
socialiste, pe măsura zestrei de 
gînduri și fapte care le-au mo
delat trăsăturile spirituale de-a 
lungul amplului proces de for
mare a conștiinței socialiste ca
re s-a desfășurat în toți acești
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EXPLORATORII LUNII S-AU blu numai fotbal...

REÎNTORS pe PĂMlNT
Zborul lui „Apollo 11“ s-a încheiat după 195 de ore,

20 de minute și 45 de secunde
NAVA SPAȚIALA „APOLLO-11" ȘI-A ÎNCHEIAT TEMERARUL 

SĂU ZBOR INTERPLANETAR PRINTR-O AMERIZArFîN APELE

OCEANULUI PACIFIC LA 1 510 KM SUD-EST DE HAWAI Șl

370 KM SUD DE INSULELE JOHNSON.

în cursul nopții de miercuri, 
zona de amerizare a fost deplasa
tă cu aproximativ 420 km spre 
nord față de cea prevăzută ini
țial, deoarece buletinul meteoro
logic anunța aici o puternică 
furtună iar în zona centrală de 
recuperare au fost dispuse forțe 
puternice pentru întîmpinarea te
merarilor vizitatori ai Lunii. Aco
lo se aflau portavionul „Hornet“, 
zeci de vedete rapide, elicoptere, 
avioane, submarine și numeroase 
echipe de salvare.

La bordul portavionului „Hor
net“ de pe care au fost conduse 
operațiunile de recuperare, se 
aflau președintele S.U.A., Richard 
Nixon, secretarul de stat, William 
Rogers, directori ai N.A.S.A., ai 
Centrului spațial din Houston și 
alte personalități.

La ora 18,50 (ora Bucureștiu- 
lui), nava spațială readucea pe 
Pămînt pe primii oameni care, 
la numai opt ani după ce Iuri 
Gagarin se avîntase în spațiu, 
au aselenizat și au pășit pe 
Lună. NEIL ARMSTRONG, 
EDWIN ALDRIN, MICHAEL 
COLLINS S-AU REÎNTORS 
ASTFEL PE PLANETA-MAMĂ 
PE CARE AU PĂRĂSIT-O ÎN 
URMĂ CU 195 ORE, 20 DE MI
NUTE ȘI 45 DE SECUNDE.

Cu puțin înainte ca nava să 
pătrundă în straturile superioare 
ale atmosferei, astronauții au 
procedat, la ora 18,22, la separa
rea modulului de serviciu de mo
dulul de comandă. Modulul de 
serviciu pe care se aflau pro- 
pulsorul principal și rezervoarele 
de carburanți, a pătruns în at
mosferă ne o traiectorie proprie 
și s-a dezintegrat, iar modulul 
de comandă i-a depus pe astro
nauți pe suprafața Oceanului Pa
cific.

La ora 18,36 cabina spațială 
propriu-zisă se înscrie la 122 km 
înălțime, într-un punct situat 
deasupra Australiei, în „coridorul 
de coborîre“ pe Pămînt, luînd 
contact Cu atmosfera.

Din cauza vitezei fantastice a 
cabinei, 
secundă 
tă unica 
o navă 
zonă îndepărtată a Cosmosului, 
este greu accesibil, deși are o 
lățime de 64 km. Puternica atrac
ție a gravității Pămîntului a im
primat navei această viteză, 
transformînd-o în bolid, în mo
mentul în care a atacat unghiul 
de intrare în atmosferă.

Michael Collins a orientat nava 
în așa fel îneît baza plată a co
nului, scutul termic primar, al
cătuit din materiale fuzibile, re
zistente le frecare și topire, a lo-

vit Drimele pături stratosferice, 
în timp ce cabina se avînta în co
ridor ca un bolid, încălzindu-se 
la exterior în urma frecării cu ae- 
ru.1 pînă la o temperatură de 
2 760 grade Celsius. Protejați de 
scutul termic primar și de stratu
rile izolante și termoabsorbante 
de pe pereții modului de coman
dă, astronauții n-au resimțit a- 
ceastă 
tura 
bină.

La
straturile superioare ale atmosfe
rei, - comunicațiile radio dintre 
navă și stațiile de urmărire s-au 
întrerupt timp de 3 minute da
torită ionizării straturilor de aer 
în contact imediat cu cabina. La 
ora 18,39 legăturile radio au fost 
restabilite, iar la ora 18,45 la o 
altitudine de 7,3 km deasupra 
oceanului, resturile scutului ter
mic au fost expulzate și prima 
dintre parașutele sistemului de 
frînare s-a deschis automat. După 
cîteva secunde s-au deschis alte 
două parașute mici, declanșate 
din partea superioară a navei 
pentru a-i conferi stabilitate.

Cînd nava se afla 'la 3 000 me
tri înălțime deasupra Pacificu
lui, un mecanism automat a 
deschis parașutele principale — 
trei umbrele uriașe — care au 
basculat capsula spațială, coni
că, cu vîrful în direcția de cobo
rîre. în același timp, ele au mic
șorat viteza de cădere, reducîn- 
d-o la numai 35 km pe oră în 
momentul venirii în contact cu 
apele Pacificului. Această ulti
mă fază a coborîrii a fost ur
mărită vizual de la bordul port
avionului „Hornet" și din avioa
nele de recuperare și elicopte
rele care se aflau deasupra zo-

căldură uriașă, tempera- 
rămînînd constantă în ca

ora 18,36, la intrarea în.

Cutremur

de aproape 11 km pe 
coridorul, care reprezin- 
rută de coborîre pentru 
spațială, venind dintr-o

nei în 
cabina 
contactul cu suprafața oceanului, 
nava a fost reperată și au 
tervenit echipele speciale de 
cuperare.

Din „trenul aerian“, înalt 
109 metri și greu de 3 100 tone, 
care la 16 iulie a părăsit portul 
lunar de la Cape Kennedy, în- 
dreptîndu-se spre Lună, pe va
lurile oceanului se mai legăna 
doar cabina de comandă, un 
trunchi de con înalt de 3,3 me
tru și greu de numai aproape 
6 tone.

Pentru a treia oară, elicopte
rului „C-66“ i-a revenit onoarea 
de a recupera pe astronauți, mo
ment marcat prin adăugarea la 
numărul său de serie a memora
bilei cifre 3. Echipat special 
pentru transportul celor trei 
astronauți, elicopterul a coborît 
deasupra capsulei susținută de 
flotoare, un container în care se 
aflau patru costume de protec
ție. ,Primul a fost îmbrăcat de 
un scafandru autonom care a 
deschis, apoi ușa cabinei și i-a 
înmînat lui Armstrong celelalte 
trei costume. îmbrăcați astfel și 
purtînd pe față măști de gaze, 
Armstrong, Aldrin și Collins au 
fost ridicați la bordul elicopte
rului care i-a transportat pe 
puntea portavionului „Hornet“. 
Cu același elicopter au fost adu
se și prețioasele eșantioane de 
sol lunar aflate în containere er
metice. în timp ce astronauții au 
fost transportați din elicopter 
într-un laborator mobil de izo
lare, mostrele de sol lunar au 
fost imediat expediate la labora
torul special din Houston.

La primirea festivă care s-a fă
cut astronauților pe portavionul 
„U. S. S. Hornet“, președintele 
Nixon a spus : „Ați oferit omeni-, 
rii o săptămînă impresionantă, 
măreață“. El le-a transmis din 
partea soțiilor felicitări și toată 
dragostea lor. „Am primit per
misiunea din partea soțiilor dv.,

care urma să amerizeze 
spațială. Imediat după

lunar ?

in-
re-

de

O controversă pasionantă s-a iscat între oamenii de știință 
americani după ce seismometrul depus pe suprafața Lunii de 
cei doi astronauți, Neil Armstrong și Edwin Aldrin, a înregis
trat o serie de oscilații ale scoarței selenare. După cum s-a 
mai anunțat, fenomenul s-a produs marți, la ora 20,20 (ora 
Bucureștiului), avînd o durată de 5 minute. Geofizicienii ame
ricani încearcă să determine dacă aceste oscilații ale supra
feței Lunii, localizate la o distanță de 2 000—3 000 km de locul 
în care se află seismometrul, au fost produse de un „cutremur 
lunar“ sau de căderea unui mare meteorit. Doi dintre geofi
zicienii americani, Frank Press. și Maurice Ewing, au emis 
deja ipoteze opuse, primul afirmînd că ar fi vorba de un 
„cutremur lunar“, iar al doilea susținînd că, dimpotrivă, ar 
fi vorba de șocul provocat prin căderea unui meteorit.

Controversa este cu atît mai pasionantă, cu cîț în 
confirmării primei ipoteze se va putea trage concluzia că 
nu este „un astru mort“, din punct de vedere geologic, 
blema ce se va pune apoi, va fi aceea de a se ști dacă 
riorul Lunii este alcătuit, ca și cel al Pămîntului, dintr-o

cazul 
Luna 
Pro- 
inte- 

___ ___ ______,_ _  serie 
de straturi concentrice și, în special, dacă se poate vorbi de 
„o scoarță" și „un miez“ selenar. Elucidarea fenomenului ar 
putea dovedi, în cazul confirmării celei de-a doua ipoteze, că 
Luna nu este un tot omogen, ci ar fi alcătuită din straturi 
de diferite tipuri de materiale.

Orientul Apropiat
CAIRO 24 (Agerpres). — In 

cuvîntarea rostită la deschiderea 
lucrărilor celui de-al III-lea 
Congres național al Uniunii so
cialiste arabe, președintele Ga- 
mal Abdel Nasser, a vorbit des
pre unele probleme actuale ale 
politicii externe și interne ale 
statului.

Referindu-se la actuala etapă 
a evoluției situației din Orientul 
Apropiat, relevă agenția M.E.N., 
șeful statului egiptean, a decla
rat că refuzul Israelului de a se 
retrage din teritoriile ocupate 
în războiul din 1967, pune for
țele arabe în situația de a lupta 
pentru eliberarea acestora.

lui de Suez, a declarat un pur
tător de cuvînt istraelian, citat 
de agenția Associated Press. 
Aviația israeliană, a precizat 
purtătorul de cuvînt, a interve
nit, doborînd' șase aparate egip
tene în cursul luptei aeriene 
care a avut loc.

întîlnire 
la ambasada

României
din Roma

24 (Agerpres). — 
inamice au efec- 
un raid asupra u- 
de apărare antiaeria- 
lungul malului

CAIRO 24 (Agerpres). — For
mațiuni de bombardiere și 
avioane de luptă egiptene 
atacat joi pozițiile israeliene 
de-a lungul Canalului de Suez, 
a declarat un purtător militar 
de cuvînt într-un comunicat 
transmis de postul de radio 
Cairo, reluat de agenția France 
Presse. Purtătorul de cuvînt a 
afirmat că aparatele egiptene, 
eu excepția unuia, s-au reîntors 
la bazele lor.

au

CAIRO 
Avioane 
tuat joi 
nor baze 
hă de-a 
al Canalului de Suez“, 
clarat un purtător de 
militar egiptean citat de 
de radio Cairo.

Purtătorul de cuvînt a 
gat că antiaeriana egipteană a 
intrat în acțiune și că avioane 
de vînătoare au . obligat apara
tele de zbor israeliene să-și 
schimbe direcția spre est.

vestio 
a de- 
cuvînt 
postul

adău-

ROMA 24. — Coresponden
tul Agerpres, N. Puicea. 
transmite : La sediul amba
sadei Republicii ! 
România din Roma 
loc o întîlnire 
sadorul Iacob 
parlamentari 
au aderat la

TEL AV1V 24 (Agerpres). — 
Avioane egiptene au atacat joi 
pozițiile deținute de trupele 
israeliene de-a lungul Canalu-

TEL AVIV 24 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
israeiian citat de agenția Reu- 
ter, a anunțat că joi, avioane is- 
raeliene au traversat Canalul 
de Suez pentru a bombarda po
ziții și instalații militare egip
tene. Purtătorul de cuvînt a 
afirmat că acest atac a fost în
treprins după „violarea conti
nuă a încetării focului de către 
armata egipteană“.

Socialiste
> a avut 

între amba- 
Ionașcu și 

italieni, care 
secția italo- 

română a grupului italian aJ 
uniunii interparlamentare, 

în cadrul întîlnirii, des
fășurată într-o atmosferă 
cordială, a luat cuvîntul se
natorul Natale Santero, par
tidul democrat-creștin, El a 
subliniat contribuția pe care 
parlamentarii o pot aduce 
la lărgirea colaborării în
tre țările și popoarele lu
mii, la stabilirea unui cli
mat de încredere și pace. 
Pronunțîndu-se pentru dez
voltarea continuă a rela
țiilor dintre Italia și Româ
nia, Natale Santero a trans- 
mis felicitări poporului ro
mân cu prilejul apropiatei 
sărbători a eliberării Româ
niei.

SENTINȚA DE LA ORAN

• CURTEA revoluționară din 
Oran a pronunțat sentința în 
procesul intentat colonelului 
Tahar Zbiri, fost șef de stat 
major al armatei algeriene, și 
complicilor săi, acuzați de a fi 
organizat O rebeliune armată. , 
După opt zile de dezbateri, 
Curtea revoluționară a pronun
țat șase sentințe capitale, din
tre care două 
pentru Tahar Zbiri și 
Mohamed Mellah, care se 
in străinătate.

în contumacie,
Amar 

află

ÎNTREVEDERE 
KOSÎGHIN—SCHEEL

• AGENȚIA TASS transmite 
că Alexei Kosîghin, președinte
le Consiliului de Miniștri al

la Krem- 
președin- 
Democrat 
Mischnik

U.R.S.S.. a primit joi, 
lin, pe Walter Scheel, 
tele Partidului Liber 
din R.F.G., Wofgang 
și Hans Dietrich Genscher, vi
cepreședinți ai partidului, de
putati în Bundestag.

PROPUNEREA SANGUINETTI

• FOSTUL ministru gaullist., 
Alexandre Sanguinetti, în pre
zent deputat al principalului 
partid al coaliției guvernamen
tale U.D.R., a depus pe biroul 
Adunării Naționale Franceze 
un proiect de lege privind re
ducerea la cinci ani a duratei 
mandatului președintelui repu
blicii. în prezent, acest mandat 
•se extinde pe o perioadă de 
șapte ani.

• LA 24 IULIE, ambasadorul 
Republicii. Socialiste România la 
Roma, Iacob Ionașcu, a fost pri
mit de către Amintore Pantani, 
președintele senatului și la Mon
tecitorio de către Alessandro 
Pertini, președintele Camerei 
deputaților.

Cu acest prilej au avut loc 
convorbiri cordiale.

REALIZĂRILE ECONOMIEI 
POLONEZE

• COMUNICATUL, 
centrale de statistică 
Polone eu privire la 
rpa economiei naționale și la 
îndeplinirea planului pe primul 
semestru al anului 1969 men
ționează că, industria socialis
tă a îndeplinit planul produc
ției de mărfuri în proporție de 
102 la sută.

Direcției 
a R. P. 

dezvolta-

a spus președintele, să vă dezvă
lui up mic secret... am convenit 
împreună să vă invităm la un 
dejun“.

Bine dispuși, într-o atmosferă 
destinsă, astronauții s-au întreți
nut cordial cu președintele.

După încheierea festivităților, 
portavionul „Hornet“ a ridicat 
ancora și a pornit spre Honolulu, 
de unde laboratorul mobil va fi 
transportat cu un avion militar 
la laboratorul special din Hous
ton.

Măsurile severe — numite aici 
„bariere biologice“ — luate de 
oficialitățile N.A.S.A. în scopul 
prevenirii răspîndirii în atmosferă 
a eventualelor microorganisme 
selenare, au eliminat orice strîn- 
gere de mînă, îmbrățișări, sau cu
vinte de bun sosit cu care au 
fost întîmpinate pînă acum cele
lalte echipaje spațiale.

De altfel, deschizătorii erei 
călătoriei interplanetare au intrat 
în carantină încă de luni, cînd 
Armstrong și Aldrin, întorși din 
voiajul lor selenar, au trecut din 
modulul lunar în cabina „Colum
bia“, numai după ce și-au cură
țat cu aspiratorul costumele spa
țiale și au închis ermetic în saci 
de plastic mănușile și cutiile con- 
ținînd probele de sol lunar. Apoi 
interiorul cabinei de comandă a 
fost dezinfectat, iar aerul purifi
cat și împrospătat în permanență 
printr-un sistem complex de 
tre.

în apartamentul rezervat în 
clădirea laboratorului special 
Houston, primii selenauți vor lo
cui pînă la 10 august, împreună 
cu 15 medici, cercetători, tehni
cieni, un fotograf și un bucătar, 
fiind supuși celei mai severe ca
rantine instituite vreodată. în a- 
celași timp, mai multe echipe de 
selenologi — geologi, vulcanologi, 
chimiști, fizicieni, medici etc. — 
vor trece la analiza prețioaselor 
trofee lunare aduse de solii 
Terrei.

Primirea oficială a astronauți
lor urmează să se facă abia la 
13 august cînd New Yorkul, Los 
Angelesul și alte orașe mari ame
ricane vor organiza festivități 
pentru a sărbători primii pași ai 
omului pe solul satelitului natural 
al Terrei.

fil-

din

• ÎNTR-O TELEGRAMĂ a- 
dresată directorului Adminis
trației naționale pentru aero
nautică și problemele spațiului 
cosmic (NASA), Thomas Paine, 
președintele Academiei de Ști
ințe a Uniunii Sovietice, Mstis
lav Keldîș, subliniază că de
barcarea astronauților ameri
cani pe suprafața Lunii și în
toarcerea lor pe Pămînt este 
„un mare aport la cucerirea 
Cosmosului, la progresul știin
ței mondiale“. Keldîș a trans
mis felicitări pentru îndeplini
rea cu succes a acestei sarcini 
tehnico-științifice remarcabile.

„Răzlioiul fotbalului“ pe care unii îl considerau drept un diver
tisment de operetă a costat, pînă acum, 2 400 de vieți omenești și 
conflictul nu a ajuns încă Ia final. Pasiunile declanșate pe terenul 
de fotbal s-au transpus pe plan militar, cu consecințele pe care le 
cunoaștem. Două state mici, slab populate și slab dezvoltate, se 
înfruntă într-un război în care multe lucruri sînt obscure și a 
cărui cauză esențială nu provine doar din fanatismul fotbalistic.

Termenul pentru încetarea focului a expirat dar ostilitățile con
tinuă între Salvador și Honduras. Demersurile întreprinse, mai 
întîi în vagi formule diplomatice iar mai apoi în termeni cu un 
plus de energie, nu au readus liniștea Ia frontiera însîngerată. 
De altfel, frontiera a rămas în spatele frontului pentru că trupele 
Salvadorului au pătruns adine în Honduras iar avioane pornite 
din Honduras au bombardat aeroportul internațional din apropie
rea capitalei salvadoriene. Bombele care explodează sînt acompa
niate de violentul schimb de acuzații între cele două guverne. 
Fiecare parte își are propriul său dosar din care își alimentează 
intransigența. Salvadorul a prezentat lista „condițiilor indispen
sabile“ pentru o retragere de pe teritoriile ocupate, care dezvăluie 
un probabil impas al tentativelor de reconciliere. N-a fost o în
tâmplare, ca la San Salvador, șeful statului se declara „foarte 
sceptic“ în privința șanselor unui aranjament rapid. Salvadorul 
cere pedepsirea demnitarilor din Honduras care au comis „delicte 
contra cetățenilor salvadorieni“, solicită garanții speciale pentru 
cei 300 000 de salvadorieni care trăiesc în Honduras, despăgubiri 
pentru daunele aduse acestora (cu girul unui organism financiar 
internațional) și, în plus, solicită ca 15 iunie să fie considerată 
drept dala începerii „atacurilor hondurasiene", ceea ce echiva
lează cu condamnarea vecinului său. Desigur, Salvadorul care a 
ocupat o zonă de 1 600 km. p. și ale cărui trupe continuă sa înain
teze pe teritoriul advers, pare hotărît să obțină un preț cît mai 
ridicat pentru orice concesie mai ales în domeniul militar. Hon
durasul amenință cu o contraofensivă dar potențialul său militar 
nu-i îngăduie prea multe speranțe...

In timp ce apelurile la pace se înmulțesc, observatorii politici se 
străduiesc să descifreze cauzele vărsării de sînge. Cei mai mulți con
sideră că incidentele de pe stadionul „Fior Blanca" n-au fost 
decît un pretext. „Oricît de pasionați de fotbal ar fi latino-ameri- 
canii — scrie THE FINANCIAL TIMES — această siiuație nu 
s-ar fi putut ivi dacă nu ar fi existat multe antagonisme latente 
în relațiile dintre cele două state din America centrală“. Ziarul 
londonez consideră că războiul „a fost provocat nu de fotbal ci 
de sărăcie". 55 la sută din populația Hondurasului și 51 la sută 
din cea a Salvadorului se găsesc în stare de analfabetism. în Hon
duras durata medie a vieții nu depășește vîrsta de 49 de ani, 
fiind cu zece ani mai mică decît media generală — considerată 
scăzută — pentru continentul sud-american. Unii pun înapoie
rea Salvadorului pe seama densității populației (160 locuitori 
pe km. p.). Dar Hondurasul nu are decît 23 locuitori pe km. p. și 
mizeria este la fel de pronunțată. Cele două țări sînt anchilozate 
în structuri anacronice și sînt dependente de capitalul străin. 
Afluxul de salvadorieni în Honduras, în căutarea unor pămînturi 
care să le aducă siguranța existenței, nu constituie cauza nr. 1 a 
sărăciei- Animozitățile dintre cele două ponoare au fost încurajate 
de cei dornici să canalizeze nemulțumirile intr-un anumit sens- 
Există comentarii în care se face afirmația că actualul conflict nu 
ar fi străin de ciocnirea intereselor a două companii străine im
plantate în această zonă — „United Fruit“ și „Standard 
Fruit".

Deocamdată, luptele continuă pe acel îndepărtat pămînt cu 
plantații de cafea, banane și bumbac, cu cîmpii mănoase și jun
gle potrivnice, cu oameni care cunosc sărăcia și cărora războiul 
le-a adus suferințe suplimentare. Merită, în încheiere, a fi amin
tită opinia ziarului THE FINANCIAL TIMES : „Pe lingă secă
tuirea inutilă de resurse provocată de menținerea trupelor pe 
cimpul de luptă, cele două țări seamănă o recoltă de amărăciune 
care va prejudicia acțiunea lor pentru ieșirea din starea de 
subdezvoltare“.

E. O.

a

Conferința privind Vietnamul
PARIS 24 — Corespondentul 

Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : A 27-a reuniune a 
Conferinței cvadripartite de la 
Paris cu privire la Vietnam, 
care a avut loc joi. nu a mar
cat nici un progres. Reprezen
tantul saigonez Pham Daugham, 
sprijinit de șeful delegației 
americane, Henry Cabot Lodge, 
a reluat așa-zisul plan Thieu, 
privind organizarea de alegeri 
în Vietnamul de sud sub con
trolul actualei adriiinistrații. 
Conducătoarea delegației Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu din Vietnamul de sud, 
Nguyen Thi Binh, și șeful de
legației R D. Vietnam, Xuan

Thuy, au respins din nou acest 
plan, reafirmînd că singura for
mulă care permite organizarea 
de alegeri libere și democratice 
în Vietnamul de sud este adop
tarea programului în zece punc
te propus de Frontul Național de 
Eliberare. Problema principala 
care se pune în prezent, au 
arătat șefii celor două delegații, 
este retragerea trupelor străi
ne din Vietnamul de sud, ur
mată de crearea unui guvern 
de coaliție provizoriu, care să 
organizeze alegeri libere și de
mocratice, pentru a permite 
populației sud-vietnameze să-și 
exercite dreptul la autodeter
minare.

Preocupările actuale
ale tineretului iugoslav

Convorbire cu Dușan Glamociak, membru al președinției 
IugoslavUniunii Tineretului

întîlnire în redacția „Scînteii tinerelului" cu delegația Uniunii 
Tineretului Iugoslav. Mai întîi ăm discutat despre ziarul de 
tineret și cititorii soi. După ce întrebările oaspeților s-au epui
zat, a fost rîndul nostru să punem întrebări. DUȘAN GLA- 
MOCIAK, membru al președinției Uniunii Tinerelului Iugoslav, 
a avut amabilitatea să ne răspundă :

întîlnire în redacția „Scìnteli tinerelului" cu delegația

— Care sînt preocupă
rile actuale ale organizați
ei dumneavoastră P

— Râspunzînd sintetic pot

SESIUNE FESTIVĂ LA INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI JURIDICE AL ACADEMIEI

în ziua de 24 iulie 1969, Ia 
Institutul de cercetări juridice 
al Academiei Republicii Socia
liste România a avut loc se
siunea festivă de comunicări 
științifice organizată în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a e- 
liberării patriei și a celui de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, cu prilejul 
împlinirii a 15 ani de activi
tate de la înființarea institu
tului.

în cadrul sesiunii au fost 
prezentate 24 de comunicări.

în încheierea lucrărilor, par- 
ticipanții au adoptat, într-o at
mosferă de entuziasm, textul 
unei telegrame adresată Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care colectivul Institutului de 
cercetări juridice al Acade
miei își exprimă cu însuflețire 
întreaga adeziune la mărețul

program de dezvoltare a eco
nomiei, științei și culturii, cu
prins în documentele pentru 
cel de-al X-lea Congres 
partidului. Vă asigurăm pe 
dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, în
treaga conducere de partid, se 
spune în telegramă, că lucră
torii institutului vor depune 
toate eforturile . spre a mări 
contribuția științei juridice so
cialiste române, la continua 
întărire a statului nostru so
cialist, a democrației și lega
lității socialiste, la ridicareâ 
patriei noastre pe trepte tot 
mai înalte de progres și civi
lizație.

Participanții au trimis, de 
asemenea, o telegramă tovară
șului Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, primul director al aces
tui institut.

al

Președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, Nicolae 
Giosan, a primit joi pe Ka- 
men Ivcev, adjunct al minis
trului agriculturii și industriei 
alimentare al R. P. Bulgaria, 
conducătorul delegației, care 
duce în aceste zile tratative 
la C.S.A. în vederea încheie
rii convenției sanitar-veteri- 
nare între cele două țări.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme ale colaboră
rii în domeniul agriculturii 
între România și Bulgaria.

Delegația Tineretului Comu
nist din Belgia, condusă de Paul 
Van Den Ahbeele, membru al 
Secretariatului, care, la invitația 
Comitetului Central al U.T.C., 
se află în țara noastră, a vizitat 
întreprinderi industriale, unități 
agricole, obiective culturale și tu
ristice, cartiere de locuințe din 
municipiul București și din jude
țele Brașov, Mureș și iConstanța. 
Delegația a fost primită la Comi
tetul județean Brașov al U.T.C. 
și la Comitetul județean Constan
ța al P.C.R.

Joi la amiază, delegația Tinere
tului Comunist din Belgia a fost 
primită de tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar ai C.C. al U.T.C. 
în cadrul discuțiilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă tovă
rășească, s-a făcut o informare 
reciprocă asupra preocupărilor 
și activității desfășurate, s-au a- 
bordat probleme comune privind 
dezvoltarea și întărirea colaboră
rii între cele două organizații.

După amiază, delegația a făcut 
o vizită la redacția ziarului „Scîn- 
teia tineretului" unde a fost pri-

mită de redactorul șef al ziarului, 
Ion Bucheru.

Delegația Asociației de priete
nie sovieto-română, condusă de 
A. I. Rotanova, vicepreședinte al 
Asociației, secretar al Comitetului 
de partid al Combinatului poli
grafic „Krasnîi Proletar“ din Mos
cova, care se află în țara noas
tră, a vizitat, în cursul zilelor de 
miercuri și joi uzinele Rulmentul, 
stațiunea turistică Poiana Brașov, 
noile cartiere de locuințe și mo
numente istorice din Brașov.

Joi seara, delegația s-a întîlnit, 
la Casa prieteniei, cu membri ai 
biroului Consiliului județean 
A.R.L.U.S.

în cinstea oaspeților, la Palatul 
culturii a fost prezentat un spec- 

i tacol folcloric.

Nava școală Mircea, care a 
executat un marș de infr 
ție în apele Mării Negre, ale 
Mediteranei și Adriaticii, s-a 
înapoiat în portul Constanța.

Nava română a făout o vizi
tă de curtoazie In portul iu
goslav Split.

Institutul român pentru rela
ții culturale cu străinătatea a de
dicat Zilei națioanle a Republi
cii Arabe Unite o seară culturală 
care a avut loc joi la Casa de 
cultură a Institutului.

Cuvîntul introductiv a fost 
rostit de Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S. în con
tinuare ziaristul Petru Ignat, a 
împărtășit impresii dintr-o re
centă călătorie în Republica 
Arabă Unită. A fost prezentat 
apoi un program de filme docu
mentare realizate de studiourile 
din R.A.U.

Cu prilejul aniversării
insurecției naționale cubaneze

Joi după-amiază, la 
de vagoane din Arad 
loc o adunare festivă 
erată celei de-a 16-a 
sări a insurecției naționale cu
baneze. 
Vasiliu 
general 
despre relațiile de prietenie 
româno-cubaneze, statornicite 
în anii construcției socialiste. 
„Uzina noastră, a arătat vor
bitorul, livrează în Cuba peste 
o treime din producția sa de 
vagoane de marfă, contribuind 
și pe această cale la strînge- 
rea legăturilor 
poporul român 
banez“.

A luat apoi
Barreiro Gonzales, ambasado
rul Cubei Ia București, care 
a vorbit despre însemnătatea

Uzina 
a avut 
consa- 

aniver-

Cu acest prilej, ing. 
Abrudan, directorul 
al uzinei, a vorbit

frățești dintre 
și poporul cu-

cuvîntul Jesus

insurecției naționale și a rele
vat succesele obținute de po
porul cubanez, sub conduce
rea Partidului Comunist din 
Cuba, în anii construcției so
cialiste.

în aceeași zi, în clădirea 
Consiliului popular municipal 
din Arad s-a deschis o expo
ziție de fotografii înfățișînd 
viața și munca poporului cu
banez. La vernisaj au luat cu
vîntul prof. Aurel Martin, pre
ședintele Comitetului județean 
pentru cultură și artă, și Jesus 
Guerrero, prim-secretar al 
ambasadei Cubei la Bucu
rești.

Au fost prezenți ambasado
rul Jesus Barreiro Gonzalez, 
precum și delegația de acti
viști ai Partidului Comunist 
din Cuba, care se află într-o 
vizită în țara noastră.

— Răspunzind sintetic pot a- 
firma că sîntem preocupați de 
problemele desăvîrșirii reorga 
nizării activității Uniunii Tine
retului și ale îmbunătățirii par
ticipării generației tinere la 
viața socială. In general, do
rim să asigurăm tineretului un 
loc în societate pe măsura as
pirațiilor și capacităților sale. 
Firește, acest loc depinde atît 
de condițiile sociale generale, 
cit și de munca tineretului, de 
propriul său efort. Pe planul 
vieții de organizație, trebuie să 
înregistrăm faptul că prin con
gresele organizațiilor republi
cane, care au avut loc la sfirși- 
tul anului trecut și la începutul 
acestui an ca și prin conferința 
federală din aprilie, am înche
iat procesul structurării Uniunii 
Tineretului Iugoslav pe baza 
noilor principii. A fost adoptai 
noul statut federal, statutele or
ganizațiilor republicane iar or
ganizațiile din regiuni și comu
ne și-au întocmit regulamentele 
pe baza cărora vor activa. Pa
ralel' cu acest proces s-a réo
rientât conținutul muncii edu
cative, conținutul activității 
noastre, în general. Esența o 
reprezintă adîncirea democra
tizării în cadrul organizației, 
mărirea răspunderii sociale a 
fiecărui membru și a fiecărei 
organizații. în ultima perioadă

am fost martorii unui proces 
intens de politizare a tineretu
lui și spunînd aceasta înțeleg 
integrarea mai activă a tinere
tului în viața politică, întărirea 
sentimentului tinerilor că rezol
varea multor probleme care se 
referă la situația lor poate fi 
obținură și prin contribuția și 
munca lor. Tinerii au obținut 
posibilități mai largi, dar aces
te drepturi sporite îi obligă să 
acționeze cu spirit de respon
sabilitate, ținînd seama de in
teresele generației căreia îi a- 
parțin și ale întregii societăți 
socialiste.

nerii sini prezenți la construi
rea unui dig de protecție. în 
urmă cu cîjiva ani, revărsarea 
Savei a produs inundații. Un 
dig cu o lungime de 10 km. ur
mează să pună la adăpost Za
grebul de orice pericol de ase
menea natură. Să adăugăm ac
țiunilor la care tineretul este 
prezent și amenajarea spațiilor 
verzi la Derdap. Peste 15 000 
de tineri iau parte la aceste ac
tivități iar alte zeci și zeci de 
mii de tineri pot fi găsiți pe 
șantierele locale. Mulți din ei 
sînt studenți și elevi care folo
sesc din plin perioada vacan
ței de vară pentru a presta o 
muncă în folosul colectivității.

— Cu ce impresii pără
siți România ?

Adunare consacrată aniversării
semnării

cu privire
de la Geneva

la Vietnam

— Citim deseori în in
formații de presă despre 
acțiunile de muncă patrio
tică ale tineretului iugo
slav, acțiuni devenite tra
diționale. Ce acțiuni de a- 
cest gen sînt în curs de 
desfășurare P

— Munca pe șantier este, în- 
tr-adevăr, o formă tradițională 
de manifestare a spiritului care 
animă tineretul. în prezent, ti
nerii noștri iau parte la mai 
multe acțiuni de interes națio 
nai și la nenumărate inițiative 
cu caracter local. în Belgradul 
nou tinerii lucrează la reaam- 
plasarea nodului de cale fera
tă care trebuie deplasat din 
centrul orașului spre periferie. 
De asemenea, tot la Belgrad ci 
contribuie la amenajarea „par
cului prieteniei". La Zagreb, ti-

— Pot să vă mărturisesc că 
sîntem foarte mulfumiji de vizi
ta pe care am întreprins-o la 
invitația C.C. al U.T.C., vizită 
care ne-a dat posibilitatea să 
cunoaștem experiența aclivilă- 
jii Uniunii Tineretului Comunist. 
Am vizitat orașe, uzine, am a- 
vut multe convorbiri și am con
statat că tineretul român este 
angajat activ în construcția so
cialismului, că U.T.C. are un rol 
de seamă în viața socială. Ne 
bucură sincer succesele tovară
șilor noștri români. Vizita a do
vedit că 
rarea, traul;lul,vlc, «>yu-
nizatiile noastre se adîncesc și 
că există reciproc dorința de a 
dezvolta și mai mult aceste le
gături. Folosesc acest prilej 
pentru a transmite uteciștilor, 
întregului tineret român, salutul 
frățesc al tineretului Iugosla
viei.

prietenia și colabo- 
tdijionale, între orga-

M. RAMURA

Cu prilejul aniversării a 15 ani 
de la semnarea Acordului de la 
Geneva cu privire la Vietnam, 
la Clubul petroliștilor xle la 
Găești a avut loc joi după-amia- 
ză o adunare, la care au luat 
parte numeroși muncitori, teh
nicieni, ingineri și funcționari. 
Au participat, de asemenea, re
prezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Comitetului 
Național de Solidaritate cu lup
ta poporului vietnamez. Au fost 
prezenți membri ai ambasade
lor R.D. Vietnam și Republicii 
Vietnamului de Sud la Bucu
rești.

Luînd cuvîntul, Ștefan Viși- 
nescu, inginerul șef al schelei, a 
trecut în revistă succesele po
porului vietnamez în lupta sa 
dreaptă dusă împotriva agresiu
nii imperialiste, precum și reali
zările obținute pe frontul con
strucției pașnice. El a relevat, 
totodată, însemnătatea acordu
rilor de la Geneva, pentru regle
mentarea problemelor politice 
din Vietnam. Poporul român 
profund atașat cauzei libertății 
și independenței popoarelor — 
a subliniat vorbitorul — își rea
firmă hotărîrea de a-i acorda și 
în viitor întregul său sprijin 
pentru împlinirea năzuințeloi 
sale de libertate și independență 
națională.

A luat apoi cuvîntul Ho Tu

Truc, secretar al Ambasadei 
R.D. Vietnam la București, care 
a arătat că această aniversare 
are loc într-un moment în care 
întreaga lume progresistă își ex
primă aprobarea și sprijinul de
plin față de cauza dreaptă a po
porului vietnamez. După ce a 
reamintit principalele faze ale 
luptei duse împotriva imperia
lismului, el a spus : „Poporul 
vietnamez este profund atașat 
păcii, independenței și libertății, 
însă atît timp cît imperialiștii 
vor continua agresiunea, el este 
hotărît să lupte pînă la dobîndi- 
rea drepturilor sale naționale fun
damentale“.

In cuvîntul său, Tran Kien, 
primul secretar al Ambasadei 
Republicii Vietnamului de Sud, 
a subliniat că eforturile pe care 
populația din Vietnamul de Sud 
le-a făcut și le face pentru rea
lizarea aspirațiilor sale de liber
tate, independență și suverani
tate națională sînt sprijinite de 
ajutorul multilateral al țărilor 
socialiste, printre care și Româ
nia.

La sfârșitul adunării, pârtiei- 
panții au adoptat o moțiune 
prin care colectivul de petroliști 
al schelei Găești își reafirmă de
plina solidaritate cu poporul 
vietnamez, pentru apărarea inde
pendenței patriei, libertății •( 
ființei sale naționale.

(Agerpres).
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