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CONGRES Al 
PARTIDULUI

Dezbaterea documentelor Congresului al X-lea exprimă:

PUTERNICĂ AFIRMARE 
A CONȘTIINȚEI POLITICE 
A POPORULUI ROMAN

Organizațiile obștești in procesul 

perfecționării continue

a democrației socialiste
Dezbaterea documentelor pen

tru cel de-al X-lea Congres al 
partidului a relevat elementul 
esențial al procesului de lărgire 
continuă a democrației vieții 
noastre sociale. Toți cetățenii 
țării și-au putut exprima liber 
opinia în legătură cu progra
mul de dezvoltare propus, și-au 
afirmat punctele de vedere re
feritoare Ia liniile directoare, 
de perspectivă ale economiei 
naționale. Facilitate de cadrul 
divers al organizațiilor obștești, 
discuțiile, dialogurile, consultă
rile au oferit celor mai largi 
mase de cetățeni, tuturor mem
brilor societății noastre posibi
litatea de a participa activ la 
viața politică a țării.

Mi se pare limpede, și lucrul 
acesta a fost subliniat în repe
tate rînduri și a fost dovedit 
în fapt încă o dată acum, o dată 
cu dezbaterea largă a Tezelor 
și Directivelor, că organizațiile 
obștești oferă cadrul institution 
nai propice atragerii maselor 
de cetățeni, a întregului popor, 
la elaborarea, îndeplinirea 
și controlul îndeplinirii decizii
lor. „în democrația socialistă, 
spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să se îmbine 
consultarea largă, exprimarea 
liberă a părerilor, discuțiile 
critice și autocritice, cu simțul 
de răspundere al tuturor în 
fața poporului căruia fiecare 
din noi trebuie să-i dea soco
teală“. Răspunderea socială față 
de sarcina încredințată, matu-

R. WINTER,
prim secretar al Comitetului 

județean de partid Sibiu

ritatea actului angajării într-o 
acțiune politică sînt coordonate 
făurite în procesul complex de 
adîncire a democrației noastre 
sociale. De aceea, apariția 
unei înalte conștiințe po
litice a masei de membri ai or
ganizațiilor obștești capabili să 
distingă sensul actului politic 
comunist mi se pare a fi con
secința legitimă a procesului do 
adîncire a democrației promo
vat și condus cu fermitate de 
partid.

Concluzia firească a faptului 
că oamenii înțeleg atît valoarea 
idealurilor de viață propuse de 
partid, ca exprimîndu-i pe ei 
înșiși cît și necesitatea ca aces
te idealuri să devină realitate 
spre binele tuturor oamenilor 
muncii, a faptului că maselor 
de tineri și vîrstnici le sînt a- 
sigurate și prin multitudinea 
organizațiilor obștești, condiții 
să participe liberi și nestinghe
riți la Înfăptuirea actului de e- 
dificare a propriilor hotărlri, 
este că pentru organizațiile ob
ștești se nasc obligații sub un 
dublu aspect. Pe de o parte, ele 
au datoria să-și perfecționeze 
în permanență modalitățile de 
a ține legătura cu masa de ce
tățeni, în timp
parte, organizațiile obștești sînt 
răspunzătoare de valorificarea

ce pe de altă

CREȘTEREA VEMTULUI
IIMIIIA

MULTILATEHAIE A PATRIEI
Conf. dr. AL. GHEORGHIU

Venitul național, ca expresie 
a valorii nou create în ramurile 
producției materiale, constituie 
unul din cei mai sintetici indi
catori ce caracterizează nivelul 
de dezvoltare a economiei unei 
țări. In nivelul și dinamica ve
nitului național se reflectă gra
dul de dezvoltare a forțelor de 
producție, rezultatele nete ale 
activității productive, eficiența 
utilizării fondului de muncă so
cială și gradul de valorificare a 
resurselor naturale.

Analiza dinamicii venitului 
național în țara noastră în cei 
25 de ani de la eliberare relevă 
în mod pregnant creșterea pu
terii economice a României, in
dustrializarea în ritm susținut 
a țării, schimbările petrecute în 
structura socială și în general, 
efectele instaurării relațiilor de 
producție socialiste. Este sufici
ent să menționăm că în compa
rație cu anul 1938. venitul nați
onal a fost în anul 1968 de peste 
5 ori mai mare. Exprimarea mai 
fidelă a eforturilor depuse și a 
realizărilor dobîndite ne-o oferă 
însă comparația cu anii 1944— 
1945, cînd nivelul venitului na
țional reprezenta doar 50 la sută 
din cel realizat în anul 1938. 
Rezultă, prin urmare, că în 
anii do după eliberare, adică în 
numai 25 de ani, venitul națio
nal a crescut de 10 ori, ceea ce 
reflectă dinamismul înalt al e- 
conomiei românești.

Ca urmare a prefacerilor a- 
dîrci ce au avut loc în România 
în ultimul sfert de veac, prin 
instaurarea noilor relații de 
producție, venitul național apar
ține în întregime celor ce mun
cesc, producerea și repartiția sa 
fiind strîns legată, determinată 
de interesele întregii societăți. 
Dezvoltarea accelerată a econo
miei românești, creșterea verti
ginoasă a forțeloi- de producție, 
industrializarea, au la temelie 
politica profund științifică a 
partidului de repartizare, an de 
an, a unei părți însemnate din 
venitul național pentru ridica
rea potențialului tehnico-econo- 
mic al țării. Pe acest funda
ment, al unui potențial econo
mic mereu mai ridicat (de 
fapt, singura sursă trainică), 
a fost posibilă ridicarea siste
matică a nivelului de trai, oglin
dită, între altele, în sporirea de 
circa 2,5 ori, în ceste perioade, 
a salariilor reale, precum și 
mărirea veniturilor țărănimii.

Deosebit de semnificative sînt 
ritmurile de creștere a venitu
lui național în țara noastră. 
Intr-o perioadă de 15 ani (1950— 
1965) venitul național a crescut 
într-un ritm mediu anual de 
circa 9,9 la sută, ceea ce situ
ează România printre țările cu 
cele mai înalte ritmuri de creș
tere din-Europa și din lume. Un 
țițm înalt de creștere a fost

păstrat și în anii actualului cin
cinal. Cu toate că baza de por
nire a fost ridicată (venitul na
țional era în anul 1965 de peste 
4 ori mai mare față de anul 
1933). s-a obținut un ritm mediu 
anual de creștere de circa 8 la 
sută, superior celui prevăzut pe 
perioada celor trei ani ai cin
cinalului în care ne aflăm.

Pe baza analizei științifice a 
potențialului economic de care 
dispunem în prezent și a pers
pectivelor în utilizarea factori
lor procesului de producție, 
partidul a stabilit și pentru vii
tor un ritm înalt de creștere a 
venitului național. In proiectul 
de Directive ale Congresului al 
X-lea al P.C.R. se prevede spo
rirea venitului național în pe
rioada 1971—1975 cu 7,7—8,5 la 
sută în medie pe an.

Ritmul de creștere a venitului 
național este rezultatul acțiunii 
unui complex de factori. In e- 
sență este vorba de factorii pro
cesului de producție (forța de 
nșuncă. 'mijloacele de muncă și 
obiectele de muncă), de modul 
de organizare a procesului de 
producție și de muncă, de rela
țiile de producție în care se 
desfășoară procesele economice. 
Rolul primordial în acest com
plex de factori revine asigurării 
unei rate ridicate a acumulării, 
desfășurării neabătute a indus
trializării socialiste. creșterii 
sistematice a productivității 
muncii, dezvoltării intensive și 
multilaterale a agriculturii, a 
celorlalte ramuri ale producției 
materiale, utilizării realizărilor 
științei contemporane. Intre a- 
cești. factori există, de fapt, o 
strînsă intercondiționare. Fiind
că numai păstrînd o rată ridicată 
a acumulării a fost posibilă des
fășurarea procesului de indus
trializare socialistă, de înzestra
re a economiei cu tehnică avan
sată. de ridicare necontenită a 
productivității muncii, de dez
voltare intensivă și multilate
rală a agriculturii și a celorlalte 
ramuri ale economiei naționale. 
Dacă astăzi realizăm un venit 
național sporit, dacă producția 
industrială este de 14 ori mai 
mare decît cea realizată în 1938, 
acestea se datoresc tocmai fap
tului că în perioada construcției 
socialiste aproximativ 20 la sută 
iar în ultimii ani circa 25 la sută 
din venitul național a fost des
tinat acumulării, spre deosebire 
de perioada dinainte de război, 
caracterizată printr-un ritm de 
dezvoltare incomparabil mai re
dus, cînd rata acumulării (între 
anii 1927—1938, de exemplu),
după unele calcule reprezenta 
doar 4,5—5 la sută. Pe de altă 
parte dezvoltarea în ritm susți
nut a economiei naționale, ame
liorarea celorlalți indicatori a-

(Continuare în pag. a Vil-a)
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• Știința in intimitatea producției

Cu angaja 
mentele

îndeplinite
T

• FURNALIȘTII, OȚE- 
LARII ȘI LAMINATORI1 
do Ia Combinatul siderur
gic din Reșița anunță înde
plinirea și depășirea anga
jamentelor sporite luate în 
cinstea Congresului al X- 
lea al P.C.R. și aniversării 
unui sfert de veac de la 
eliberarea patriei. In aceas
tă perioadă, cînd la Reșița 
s-a dat cea mai mare pro
ducție de metal din ultime
le două decenii, au fost ela
borate peste prevederile 
planului mai mult de 28 000

inițiativelor ce se nasc, a între- de produse siderurgi-
gii energii, a capacității pe care ce- In același timp, a fost
masa i-o adresează, i-o face asimilată producția unor
disponibilă. noi mărci de oțeluri de ca-

Pornind de la această premi-* litate superioară și sorti- 
să, aș vrea să mă refer îndeo
sebi la aspectele pe care pro
blemele lărgirii democrației le 
ridică în rîndul organizațiilor 
de tineret din județul Sibiu nu 
din dorința de a oferi precepte 
moralizatoare, nu pentru a da, 
neapărat, cuiva lecții de modul 
în care ar trebui să acționeze 
pe viitor, ci pentru că sînt con
vins de importanța pe care o 
are înțelegerea acestor prin
cipii în rîndurile tineretului. 
O fac gîndindu-mă că U.T.C., 
fiind o organizație condusă și 
îndrumată de partid, capabilă 
să desfășoare în masa de tineri
o muncă educativă complexă, mente de laminate pentru
are un rol deosebit în formarea industria constructoare de
acelora ce vor deveni, în scurtă autovehicule, industria chi-
vreme, cetățenii de mîine ai ță- mică, transporturi fero-
rii, în formarea profundelor a- viare.
titudini civice ale acestora, de 
oameni deciși să-și aducă In • PlNĂ ACUM, 30 DE

i» ÎNTREPRINDERI DIN JU-orice împrejurare aportul DEȚUL BRAȘOV au anun-
inflonrea vieții noastre, la Im- tat îndepIinirea înainte do
bogățirea ideilor care stau la termen a angajamentelor a-
temelia dezvoltării patriei. nuale inițiale. Fruntașe in

Trebuie să recunoso de la în- întrecere sînt colectivelo
ceput că însușlndu-și principiul combinatelor chimice din
democratic al conducerii și a- Făgăraș și orașul Victoria,
doptării colective a hotăririlor, care au dat peste plan a-

.... ..., tt m proape 2 700 tone ingrașa-majoritatea organizațiilor U.T.C. minte chimice Uzine|e
din județ au realizat în cadrul dromecanica. Fabrica de ci-
lor intern un climat prielnic metit Temelia, intreprinde-
confruntării rodnice de opinii, rile textile din Prejmer,
receptiv la ceea ce practica vie- Codlea, Ghimbav și Brașov,
ții aduce în prim plan, Ia fie- unitățile industriei locale
care experiență cu valoare ge- d‘n TJrașov, Făgăraș și Ru

pea.
(Continuare în pag. a Vll-a)
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RECICLAREA
PREGĂTIRII

SPECIALIȘTILOR <">
SPECIALIZAREA 

POSTUNIVERSITARĂ — 
O FRAZA ELIPTICA DE 

PREDICAT î

Numeroși specialiști cu care 
am purtat convorbiri au prezen
tat învățămîntul postuniversi
tar ca pe o frază eliptică de pre
dicat. Subiectul — arată ei — 
există : cantitatea. Deci, necesi
tatea ca un număr determinat 
de specialiști să treacă printr-o 
formă de pregătire postuniver
sitară. Dar calitatea ? De ce u- 
neori se face rabat in această 
direcției Trebuie să spunem

Insă că un asemenea „predicat“ 
nu este încă profilat nicăieri îp 
lume. Va fi nevoie să treacă un 
timp pînă ce se va contura. Dar 
noi nu avem timp. Trebuie să 
acționăm.

... Să ne referim, de pildă, la 
industria minieră. Necesitățile 
sporite ale economiei noastre 
vor impune schimbări radicale 
în privința materialului ; de pe 
acum se prevede larga utilizare 
a unor metale cu caracteristici 
superioare, rezistente la tempe
raturi înalte sau foarte coborîte 
— ca și în privința metodelor 
de obținere a materiilor prime. 
Să ne țgindim că producția de

cărbuni a României se va apro
pia de o sută milioane de tone 
în anul 2000. Proiectul de Direc
tive pentru cel de-al X-lea Con
gres prevede perfecționarea pro
ceselor tehnologice de prepara
re a cărbunilor, în vederea ob
ținerii în cantități sporite a u- 
nor sortimente superioare. Ne
voile crescînde de combustibil 
vor fi satisfăcute, la noi, în 
parte, prin exploatarea straturi
lor de cărbune din subteran,

Reportaj-anchetă de 
ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Noi sate
electrificate

Lumina electrică s-a aprins în 
alte 12 localități rurale din jude
țul Bacău, iar în 6 sate urmează 
ca liniile de alimentare să fie 
puse. In curînd, sub tensiune. 
Pînă la sfîrșitul acestui an vor fi 
electrificate 43 de sate. Numărul 
satelor electrificate, din județul 
Bacău, a ajuns la 270, față de 
numai 5 cîte existau în anii 
antebelici. O bună parte din re
țeaua electrică rurală, este ali
mentată de termocentrala de la 
Borzești, care de curînd fi-a tri
plat potențialul. De altfel, pro
ducția de energie electrică din 
această parte a țării a cunoscut 
in anii construcției socialismului o 
dezvoltare impetuoasă, unitățile 
energetice dispunînd de o putere 
instalată de 769 MW.

(Agerpres)

mi/
SUB CER

GHEZA
de ION PASCADIartist al poporului

ION CUCU
(Continuare în pag. a Vil-a)
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Tot ce am văzut, tot ce am 
auzit, în cele cîteva zile în 
care pașii n>-au purtat pe 
solul și subsolul Hidrocen
tralei de pe Lotru se poate 
cuprinde și rosti într-o sin
gură frază cu buchet meta
foric : La Lotru, pămtntul a 
fost coborît de pe umerii lui 
Atlas. Fie și numai cîțiva 
dintre parametrii principali 
ai viitorului gigant energetic 
dau metaforei virtuți de faptă 
reală.

I . îl
li Blbl

SINCERA, PASIONANTĂ
VIDA

Această vară va rămîne 
gravată în istorie. Dimensiu
nea ei simbolică însumează 
tot ceea ce a cucerit tenace, 
cu eforturi susținute, întregul 
popor, timp de un sfert de 
secol și tot ceea ce va reali
za in anii următori. Ne bucu
răm în această vară — a 25-a 
de la Eliberare — de roade
le culese, fi gîndul nostru 
mereu treaz se îndreaptă fi 
la ceea ce trebuie să sădim 
pentru recoltele viitoare. De 
aceea, cred că această vară 
este o vară a festinului dar 
si a muncii, a deliberării, a 
hotăririlor mature de care 
depinde viitorul nostru.

Artiștii plastici, intelectuali
tatea noastră In general și-au 
vădit astăzi, ca în cei 
douăzeci și cinci de ani de

la eliberarea țării, deplina 
lor adeziune la politica parti
dului, acea confundare pînă 
la identitate cu idealurile în
tregului nostru popor, idea
luri pe care înțelegem să 
le promovăm consecvent în 
creația noastră, în activi
tatea noastră de cetățeni al 
unei noi Românii. Recentele 
Teze și proiectul de Directi
ve pentru cel de al X-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român, documente-cheie 
pentru evoluția vieții noastre 
politice, sociale, economice și 
artistice, vin să adîncească, să 
clarifice și să direcționeze 
mai ferm, mai luminos, pro
blemele artei contemporane 
— care se află, ca niciodată

(Continuare în pag. a Il-a)

CARACTERUL VALORILOR
ESTETICE ÎN SOCIALISM
Una dintre trăsăturile speci

fice umanității o constituie 
aceea de a atribui tuturor lu
crărilor — atît naturale cît și 
construite — un sens, de a avea 
față de ele o atitudine, deci de 
a nu rămîne neutră din punct 
de vedere axiologic. In siste
mul valorilor culturale, în de
cursul istoriei, valoarea esteti
că a avut un destin aparte, 
ajungînd — în urma unui înde
lungat proces de diferențiere 
— la o structură autonomă și o 
destinație proprie. Farmecul 
artei — forma cea mai crista
lizată a valorii estetice — a fost 
întotdeauna datorat In parte 
și faptului că ea a rămas și ră
mîne după convingerea noastră 
de neînlocuit, oricît de mărețe 
și uluitoare uneori ar fi cuce
ririle spiritului în alte direcții. 
Lumea contemporană, care cu
noaște o excepțională dezvol
tare a științei și tehnicii, ală
turi de incursiunea chiar și în 
lumea artei a mașinilor, a păs
trat totuși această dimensiune 
unică și irepetabilă a operei, 
chiar dacă procedeele de mul
tiplicare, transmisie și chiar 
producere s-au complicat și

modifică viziunea noastră de 
pînă acum.

S-a discutat adesea despre 
caracterul veșnic al frumuseții, 
despre perenitatea capodope
relor, subliniindu-se mai ales 
de către estetica marxistă fap
tul că durabilitatea se constituie 
istoricește și are ea însăși o 
evoluție. De aici decurge că a 
statua existența unor valori 
estetice fixe, imuabile este la 
fel de greșit ca și a le subordo
na mecanio momentului și a 
le judeca doar prin prisma mă
surii în care exprimă eveni
mentele sau ambianța concretă 
în care s-au născut. De fapt, 
intervine aici o complexă in- 
terrelație între concret-istoric 
și general-uman astfel îneît un 
Eminescu, Brâncuși sau Enescu 
sînt mari tocmai pentru că ex- 
primîndu-se pe sine își expri
mă epoca, și pătrund în același 
timp în esența umană. Univer
salitatea nu înseamnă desprin
dere de solul național și social 
in care opera s-a născut și tră
iește ca atare.

Opera este și ea un semn ca
racteristic pentru un anumit 
mecanism d'e gîndire, al unor 
anumite grupuri și perioade is
torice alături de toate celelalte 
produse ale culturii și trebuie 
judecată ca atare. Care sînt 
caracteristicile valorilor este
tice în epoca noastră este desi
gur greu de exprimat în cîteva 
formulări depășind cadrele teo
riei. Ca tendințe pot fi totuși 
surprinse cîteva dintre trăsă
turile pe care le dobîndeso va
lorile estetice In societatea 
noastră, trăsături pe care fără 
îndoială un istorio le va putea 
reconstitui mult mai bine peste 
cîteva secole sau chiar decenii.

Opera de artă este — cum 
spunea Tudor Vianu — ilimitat 
simbolică și în acest sens nu se 
poate vorbi niciodată de o sem
nificație unică, ci dimpotrivă de 
o mare varietate de interpre
tări și înțelesuri în funcție de 
individ, grup social sau epocă 
istorică. Coexistența în timp a 
unor opere dintre cele mai di
ferite, provenind din epoci is-

lorice diferite, face ca tabloul 
să apară și mai complex astfel 
îneît marele număr de unicate 
artistice să se înfățișeze în mod 
caleidoscopio celui care se apro
pie de ele. Cu toate acestea 
fiecare epocă evidențiază cu 
predilecție anumite valențe ale 
operelor de artă și fără a în
cerca în mod simplist să le a- 
ducă la același numitor, subli
niază mai ales tendințele apro
piate unei viziuni contempora
ne. Aș spune că între notele 
caracteristice unei perspective 
socialiste asupra operei, locul 
precumpănitor îl ocupă Uma
nismul, măsura în care artistul 
se apropie de ceea ce este mai 
profund și mai nobil in om.

Fiecare epocă aduce cu sine 
o problematică umană proprie 
și este meritul societății noas
tre de a fi creat condițiile dis
pariției înstrăinării și a efec
telor dezumanizante ale unei 
lumi dominată de obiecte care 
ajungeau să-și subordoneze in
dividul. După cum subliniază 
Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
cel de al X-lea Congres al 
Partidului „introducerea în

(Continuare în pag. a V-a)
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COLOCVII BRAȘOVENE
ZIUA ARTEI PLASTICE
Cea de-a cincea zi din ca

drul ediției jubiliare a coloc
viilor brașovene a fost dedi
cată artei plastice și creatorilor 
săi.

în cursul dimineții, la Casa 
prieteniei din Brașov a avut 
loc un simpozion pe tema : 
Brașovul și arta plastică. Cu a- 
cest prilej, pictorul Dinu Vasiu 
a susținut comunicarea „Tradi
ții în artele plastice brașovene : 
De la Mișu Pop la contempo
rani“, pictorul Eftimie Modilcă, 

’ ' ' ! filialei Brașov a 
artiștilor plastici, a 

în continuare despre : 
contempo- 

brașovene", 
cu intere- 
diapozitive 

stadiul ac-

răni“, piutui 
președintele 
Uniunii 
vorbit
„Stiluri și tendințe 
rane ale plasticii 
însoțind expunerea 
sânte proiecții de 
revelatoare pentru 
tual în care se află arta plas
tică brașoveană, iar criticul de 
artă Dan Grigorescu a înche
iat simpozionul vorbind despre 
arta plastică brașoveană și con
figurarea sa în parametrii ar
tei naționale. Fără îndoială, cel 
mai important eveniment al zi
lei a fost vernisajul Expoziției 
de artă plastică închinată celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R 
și celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării patriei de sub jugul 
fascist. Au participat tovarășii ' 
Gheorghe Pană, primul secretar 
al comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului 
popular județean, Ștefan An- 
toniu. secretar al comitetului 
județean de partid, Dumitru

Cristea, șef de secție la comi
tetul județean de partid. Anas- 
tase Anastasiu, directorul Di
recției generale de artă plasti
că din C.S.C.A., critici de artă, 
plasticieni, un numeros public, 
ziariști.

A vorbit pictorul Eftimie Mo- 
dîlcă, după care, Dumitru Ro
man, inspector principal eu 
problemele de artă la Comite
tul județean pentru cultură și 
artă, a comunicat rezultatele 
concursului de artă plastică : 
în cadrul acestui concurs s-a 
decernat un premiu pictorului 
Eftimie Modîlcă pentru lucra
rea „Noaptea lui 23 August“ și 
două mențiuni • pictoriței Ale
xandrina Cheție-Filoti și grafi
cianului Ciutac Levente.

După-amiază, la clubul „Trac
torul“, am asistat la deschide
rea expoziției de artă plastică 
și fotografii ale artiștilor ama
tori din sindicate.

Expoziția cuprinde 84 de fo
tografii artistice reflec'tînd re
alizările oamenilor muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
județului și 25 de lucrări în 
ulei, acuarelă, tempera, apar- 
ținînd artiștilor amatori din 
cele 8 cercuri de artă plastică 
din județ.

Seara, la sediul Filialei Bra
șov a Uniunii Artiștilor Plastici, 
a avut loc o masă rotundă pe 
tema „Specificul și locul artei 
plastice românești în contextul 
artei universale“.

ELENA FLOAREȘ

UN CLUB CU ACTIVITĂȚI
»

■ • AER LIBER
Municipiul lași nu are decît 

un ștrand comun. De terenuri 
de sport, de gazoane, tinerii de 
aici duc dorul (chiar marele sta
dion este în reparație). T(..uși 
sport (principala activitate de 
vacantă estivală) se face. Chiar 
la acel unic ștrand există, prin 
grija comitetului municipal 
U.T.C., un profesor ce ajută pe 
tineri să învețe înotul. Bazele 
sportive ale liceelor nr. 2 și 8 
sînt puse la dispoziția tuturor e- 
levilor, aceștia puțind juca aici 
volei, baschet, handbal etc.

Desigur nu sînt scăpate din a- 
tenția organizatorilor nici sportu
rile „fine“ (șah, temy, tenis de 
masă). Nu însă la acestea se re
feră, sau, mai bine zis, se rezu
mă activitatea „în aer liber" din

AZI ÎN LIBRĂRII
EDITURA PENTRU LITE

RATURA — A. I. Kuprin : 
„Vrăjitoarea“ (B.P.T. nr. 
520), lei 5,00 ; E. Lovinescu : 
„Scrieri“, voi. I, lei 24,00 ; 
Profira Sadoveanu : „Stele 
și luceferi", lei 9,25.

EDITURA TINERETULUI 
— A. France: „Micul 
Pierre“, lei 5,00 ; G. Anania : 
„Ploaia de stele“, lei 5,00; 
V. Alecsandri : „Pasteluri“, 
lei 15,00 ; C. Șerban : „Con
stantin Brîncoveanu“ (col. 
„Oameni de seamă“), lei 7,00.

EDITURA PENTRU LITE
RATURA UNIVERSALA — 
A. Sciiopenhauer : „Aforis
me asupra înțelepciunii 
viață“, ed. cartonată, 
12,00 ; A. Camus : „Mitul 
Sisif“, ed. cartonată, 
7,25 ; G. Eliot : 
ner“, lei 5,75; mu cu 
Musset : Opere alese, 
15,00.

în
lei 
lui 
lei 

„Silas Mar- 
Alfred de 

!, lei

cadrul clubului estival al elevi
lor ieșeni, deschis încă din data 
de 1 iulie. Clădirea însăși a Ca
sei tineretului (unde este clubul), 
așezată chiar în centrul orașului 
respiră un aer proaspăt, curat, 
reconfortant, atrăgător. Este aici 
un salon pentru activități cultu
rale, dotat, pe lîngă confortabile 
fotolii, cu televizor, discotecă, a- 
parat de radio-magnetofon, cu o 
expoziție foarte bogată cu nou
tăți revuistice, unde se pot face 
audiții muzicale. întîlniri, ședin
țe de lucru, simpozioane, este un 
atelier de pictură alături de un 
salon 
etc.

Un 
simte 
Iui. Astfel, sînt aici în curs 
desfășurare o serie de excursii 
(la Bîrnova 2 zile, cu popas la 
cabană; la Ciric. admirabil loc 
de agrement ieșean, cu partici
parea la concursul „Cel mai bun 
pescar" ; în nordul Moldovei 3 
zile, la Strunga, la Repedea. 2 
zile. Valea Prahovei 4 zile), 
dans se face de două si chiar de 
trei ori pe săntămînă. pe 15 iulie 
va avea loc un simultan de șah 
cu Volodia Veisman — maestru 
al sportului.

Dar chiar activitățile așa zise 
„de cameră", „statice" sînt de 
fapt dinamice, tot atîtea posibi
lități de manifestare liberă a spi
ritului și a inteligentei. de re- 
creere instructivă Teme precum 
„Amintiri despre fapte eroice" 
„Renortaj liric desnre România“. 
„Județul Iași în rilină dezvoltare 
și înflorire" 
1944 
omului", vor purta 
imaginația ne culmi 
ale admirației pentru 
raj, inventivitate, ale 
încrederii în om.

fAnuș bAileșteanu

Ußnentti

• O CHESTIUNE DE ONOARE l 
lulează la Patria (orele 9; 12. 15; 
18; 21), Favorit (orele 10; 13, 15,30; 
18; 20,30). Festival (orele 8,15; 12; 
15,30; 18,15: 21), Grădina Festival 
(ora 20,30).
9 CREOLA, OCHII-TI ARD CA 
FLACĂRA : rulează la Luceafărul 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8,30; 11; 13,30. 16. 
13,30; 21).
e CONTESA 
la Republica 
17; 20,15).
s DEȘERTUL
Central (orele 9.30. 12,15. 15; 18. 21). 
Grădina Doina (ora 20,30).
• I.A DOLCE VITA rulează la
Union (oi ele 16 19.30). Volga (o-
rele 9,30- 16 tn continuare . 19,30). 
a NOAPTEA GENERALILOR I 
rulează la Grivița (orele 9,30—12,15 
în continuare ; 16,30; 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).
• COMEDIANTI1 : rulează la Pa
cea (orele 16; 19).
• A TRAI PENTRU A TRAI î 
rulează la Grădina Buzești (ora 
20,30).
s TATA DE FAMILIE : rulează 
la înfrățirea tntre popoare (orele 
15,15; 17,45; 20).
• ACUZATUL ; rulează Ia Bu
zești (oiele 15.30; 18).
« ULTIMA TURA : rulează Ia 
Crîngași (orele 15.30: 18- 20,15).
« ZIARISTUL : rulează la Viito
rul (orele 15,30; 19).
O CRIMA DIN PĂDURE : rulează 
la Rahova (orele 15.30: 18). Grădina 
Rahova (ora 20,30).
• CRĂCIUN CU ELISABET.A : 
rulează la Progresul icrele 15,30; 
18: 20,39).
n SINGEROASA 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: 13: 20,30).
• CUMBITE : rulează ta Vitan 
(orele 15.30; 18).
o MUZICANTUL : rulează la Lu
mina (orele 9.15: 16.30: 18.45; 20.45). 
O STRĂIN IN CASA ■ rulează Ia 
Bucegi (orele 9; 11,15: 13.30: 16:

COSEL : rulează
(orele 30; 13,15,

ROȘU rulează Ia

Cărțile școlare
ÎN SFÎRȘIT, ÎNAINTE

în sfîrșit, Centrul de li
brării București difuzează la 
timp manualele școlare de 
cultură generală ! Ele sînt 
livrate începînd de ieri, 25 iu
lie, deci cu trei zile înainte de 
termenul stabilit. In primele 
ore ale dimineții, Inspecto
ratul școlar al sectorului II 
a ridicat manualele pentru 
școlile din raza sectorului. 
De asemenea, în aceeași zi, 
liceele de specialitate și 
școlile profesionale din Ca
pitală s-au prezentat spre 
a-și ridica manualele. Pină 
in prezent, au apărut 80 la 
sută din manualele școlare 
de cultură generală pentru 
clasele I—XII.

APROAPE 5

MINUTE CU

mzijiE în ROfumc
Terminologia cu

rentă a gravurii are 
șanse să se îmbogă
țească cu un cuvînt 
nou : rofolipie. (Tra- 
ducînd termenul din 
greaca veche ar fi 
vorba despre „impri
mare prin absorb
ție“). Natalia Rusu și 
Adrian ■ Corbu pun 
la îndemîna artiști
lor un nou procedeu 
tehnic, ce îmbină vir
tuțile coloristice ale 
acuarelei cu cele de 
compunere și de mul
tiplicare ale gravurii.

Rofotipia s-a năs
cut în 6 ani de mi îu- 
țioase probe și cer
cetări, dar dincolo de 
brevetul de invenție 
care i s-a acordat, 
actul de naștere ar
tistic i-1 conferă ex
poziția pe care o va 
deschide Natalia Ru
su 
la

în ziua de 27 iulie 
Galeriile de Artă

din Calea Victoriei 
nr. 132, expoziție 
compusă exclusiv din 
rofotipii. O lume mi
rifică de culori, de la 
tonurile cele mai vi
guroase pînă la nu
anțele cele mai sub
tile, constituie de fapt 
o recomandație a 
procedeului, o invi
tație la rolotipie.

Procedeul — cu re
marcabile performan
țe — este surprinză
tor de simplu. în lo
cul plăcii 
piatră sau 
gravura 
rofotipia 
sugativa, 
sugativă din caietele 
școlarilor. Pe ea se 
realizează matrița, 
prin aplicarea orică
rei culori de apă, de 
la prețioasele acua
rele pînă la obișnuita 
anilină. „Exemplarul 
de artist“ al rofotipi
ei se obține prin pre-

de lemn, 
metal din 
obișnuită, 

folosește... 
obișnuita

sarea peste matriță a 
oricărei foi de hîr- 
tie sau de carton cu 
o granulație capabilă 
să permită absorbția 
depozitului de culoa
re din... sugativă. De 
fapt, pe cit de sim
plu, pe atît de ieftin. 
Mai trebuie doar 
fantezia artistului și 
îndemînarea lui. Re
zultatul final depin
de, în ultimă instan
ță, doar de aceste 
condiții o dată ce ro- 
fotipia e capabilă să 
înregistreze perfor
manțele a două disci
pline atît de diferite 
cum sînt acuarela și 
gravura. Posibilități 
de documentare ? în 
sala de expoziție 
unde, alături de ex
ponate artista își aș
teaptă oaspeții, even
tuali ucenici în ale 
rofotipiei.

R. R.

RECICLAREA 
PREGĂTIRII 

SPECIALIȘTILOR <">

MIHAELA ATANASIU
cea mai tinără maestră 

de balet din România
Un spectacol cu baletul „Cocpșatul de la 

Nòtre Dame“, primit cu un deosebit interes 
de publicul ieșean, controversat de critică 
— de la aprecierea fără rezerve la negarea 
viabilității formulei adoptate — a impus în 
atenția mișcării coregrafice din țara noastră 
pe cea mài tinără maestra de balet de la 
noi • Mihaela Atanasiu, de la Opera din Iași. 
Am regăsit-o. cu înfățișarea ei aproape a-

unde sînt expuse lucrările

aer intr-adevăr „liber" so 
în toate activitățile clubu- 

de

„Atunci, în august, 
„Ridicarea tării, ridicarea 

mintea și 
nebănuite, 

eroism, cu- 
angaiării și

18.15) , Grădina Bucegi (ora 20,30), 
Doina (orele 9--I0 matineu pentru 
copii - 11,30; 13,45; 16. 18,15, 21).
• ÎNCOTRO, OMULE I : rulează la 
Popular (orele 16. 20.151
o CĂSĂTORIE PRIPITA 1 : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18.00 •
20.15) .
• DRAGOSTE LA LAS VEGAS . 

(orele 9;
18,30 . —

13.30;

rulează la Excelsior 
11,15 ; 13,30 ; 16 ;
Melodia (orele 9; 11,15, 
18,15; 20,30) Tomis (orele 9; 11 
15, 17. 19), Grădina Tomis ___
20.30) , Flamura (orele 9; 11.15. 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Grădina Expoziției 
(ora 20.30), Stadionul Dinamo (ora
20.30) .
O LOVITURA PUTERNICA : ru
lează la Moșilor (orele 15,30. 18), 
Grădina Moșilor (ora 20,30)
o ALEXANDRU CEI FERICIT? 
rulează la Drumul Sări! (orele 15: 
17,30 20).
a ARUNCAȚI BANCA ÎN AER •. 
rulează la Giulești (orele 15,30, 18:
20.30) , Miorița (orele 9: 11.15: 13.30; 
16; 18.15 20.30).
• AM DOUA
TATI : rulează Ia 
15.30; 18; 20.30).
15.30: 18: 20.).
« COMISARUL _
TREI CÎJNI VERZI : rulează la 
Feroviar (orele 8.30. 11, 13,30: 16- 
13,30; 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) .
e PRINȚUL NEGRU : rulează Ia 
Dacia (orele 8,15—16.30 în conti
nuare : 18.45: 21)
• ÎN UMBRA COLTULUI : rulea
ză la Unirea (orele 15.30). Grădina 
Unirea (ora 20.30).
a MUSAFIRI CIUDATI PE MUN
TELE DE GHEATĂ î rulează la 
Unirea (ora 18).
• ADIO GRINGO : 
rentari (orele 15.30;
• NEIMBLÎNZITA 
rulează *
20.30) , . .. _ . . _
« GALAPAGOS : rulează la Tim
puri Noi (orele 9—21 în conti
nuare).

21),
1C;
13; 

(ora

MAME ȘI DOI 
Cotrocenl (orele 
Munca (orele

X $1 BANDA

rulează la Fe- 
18; 20.15).
ANGELICA : 

la Grădina Vitan (ora 
Progresul-Parc (ora 20,39).

erróre
SIMBĂTA, 26 IULIE 1969

în timpul unei repetiții pen- 
stagiune : convorbirea pe care 

.... r____ _  a subliniat cîteva trăsături ale 
unei personalități artistice în plină maturi
zare

— Mihaela Atanasiu, iartă-ne sinceritatea, 
dar, pentru marele public, dată fiind tine
rețea dumitale, ești aproape o necunoscută. 
Ar fi util, deci, să debutăm cu o carte de 
vizită. Așadar...

— Sînt născută în iulie 1944 și am absolvit 
în 1963 actualul liceu de coregrafie din 
București, avîndu-i ca profesori și îndru
mători pe maeștrii Luju Ross, Tilde Ursea- 
nu Vasile Marcu, Cora Benador, regretatul 
Gelu Matei, Miriam Răducanu O prezență 
continuă și un sprijin artistic permanent 
mi-a acordat, directoarea școlii, Esther 
Magyar-Gonda. Am debutat în toamna anu
lui 1963 ca dansatoare pe scena Operei din 
Iași, deuieîndu-mă, în același timp, asisten
tei de regie. In ridicarea pregătirii mele

dolescentină, 
tru vii to tea 
am purtat-o

D
Mîine diminea

ță începe la Cra-
□
3 

Ti- 
ju- 

orga- 
cinstea

festivalul Tineretului“

iova cea de 
doua ediție 
„Festivalului 
neretului“ din 
deții I Dolj, 
nizat in 
Congresului al X- 
lea al P.C.R. și a 
celei de a 25-a a

niversări a 
răni pali iei 
fășurindu-se, 
cea mai mare 
te. in parcul 
munei
din apropierea 
rasului, 
deschis 
paradă 
popular

elibe- 
Des- 

in 
par- 
co-

Breasta
Il

ei va fi 
printr-o 

a portului 
ilin Dolj.

BE
N1ȚA MEA — ora 19 ; Teatrul 
„C. Tănase" (la grădina Boema) 
NU TE LĂSA STROE ! - ora 20.

DUMINICA. 27 IULIE 196a

Ansamblul „Perinița“ 
Teatrului ,,C. I. Nottara") 
NIT A MEA — ora 19,09 :

(în sala 
: PERI- 

.--- ---------- Teatrul
„C. Tănase“ (la grădina Boema) . 
NU TE LAȘA STROE ! — ora 20.'

SÎMBATA 26 IULIE 1969

PROGRAMUL I
O 17,25 Buletin de știri a 17,39 

Belle și Sebastien (reluare). „Vi- 
nătoarea“ „Străinul". „Valiza lui 
Norbert" • 18,40 Cheia orașului. 
Avanpremieră la concursul orga
nizat de redacția de tineret a 
TVR în colaborare cu Biroul de 
turism pentru tineret al C.C. ai 
U.T.C. a 19,10 Monograțit contem
porane : „Porțile de Fier“ q 19,30 
Telejurnalul de seară. Buletin 
meteorologic • 19,45 Congresul 
al X-lea al P.C.R. Cu carul de 
reportai la... Brașov ș 39,20 Cu 
prilejul zilei insurecției naționa 
le cubaneze, vorbește Jesus Ba 
rreiro Gonzales, ambasadorul ex
traordinar si plenipotențiar al 
Republicii Cuba Ia București « 
20.30 Concursul național de crea
ție și interpretare de muzică u- 
soară românească Mamaia 1969. 
în pauză : n Telejurnalul de 
noapte m Buletin meteorologic c 
22,50 Film serial .Răzbunătorii“ « 
23,40 închiderea emisiunii pro
gramului I.

PROGRAMUL II
• 19,30 Telejurnalul de seară • 

Buletin meteorologic e> 19,45 Con
gresul al X-lea al P.C.R. — Cu ca
rul de reportaj la... Brașov ® 
20,15 Trei melodii pe săptămînâ. 
Muzică ușoară românească în 
primă audiție. Prezintă : Elly Ro
man. Cîntă : Doina Badea. Acom 
paniază ■ formația Ludovic Dizzl 
e 20.25 Recitalul de sîmbătă seara 
Cîntă Marieta Grebenișan de

profesionale m-am bucurat de un sprijin 
permanent, concretizat în participarea la 
trei cursuri de regie de balet la București 
și trimiterea mea la specializare în Repu
blica Democrată Germană, Uniunea Sovie
tică și Belgia, pe lîngă trupa cu renume 
mondial a lui Maurice Bejart.

— Există, evident, pe drumul evoluției 
dumitale, ca pe orice drum al creației ar
tistice. un moment de salt calitativ. Cînd 
s-a manifestat el ?

-- Nu l-aș numi momentul unui salt ca
litativ, ci un moment al curajului. Aștept 
încă saltul calitativ... Așadar, acest moment, 
în care am simțit curajul de a spune mai 
mult și cu alte mijloace coregrafice decît 
cele folosite pînă atunci, a fost baletul mo
dern „Schițe coregrafice", montat în 1968. 
Au urmat, tot în 1968, premiera mondială 
a baletului „Coasta dracului" de Jean Pb. 
Kôehl, apoi montarea lucrării „Povestea 
soldatului“ de Stravinski, în colaborare cu 
regizorul Dinu Cernescu. în același an, am 
realizat un recital de poezie și dans. In 
sfîrșit, am prezentat, la sfîrșitul acestei sta
giuni, premiera baletului „Cocoșatul de la 
Nôtre Dame", după Victor Hugo,

— în ce constă, după părerea dumitale, 
noutatea regiei și coregrafiei acestui specta
col și, în același timp, izvorul controverse
lor criticii ?

— Muzica lui Cezar Pugni, ca și coregra
fia. sînt, s-ar putea spune, oarecum ana
cronice pentru vremea noastră... Am’căutat 
să valorific valențele lor pozitive, adăugind 
momente noi de regie și dans, în limitele 
spiritului general al acestui balet. Primirea 
pe care i-a făcut-o publicul m-a impresio
nat profund. Cît privește controversa din 
critică, ea constă, în esență. în aprecierea 
integrării momentelor moderne în economia 
generală a spectacolului sau în solicitarea 
unei modernizări totale care, după părerea 
mea, nu era posibilă față de muzica lui 
Pugni

— Obișnuitul final de interviu : proiectele 
de viitor ?

— Repetăm baletul „Cele 7 păcate capitale 
ale micii burgezii“ după Brecht, pe muzica 
lui Kurt Weil] ; apoi aș vrea să realizez un 
spectacol despie noi, oamenii secolului XX. 
la care să concure mai multe arte... Și tot 
ca proiecte . o întîlnire, în această toamnă, 
cu publicul buciireșt.ean, pe o scenă bucu- 
reșteană, c»j baletele „Cocoșatul de la Nôtre 
Dame“ și „Coasta dracului“,

H. LEREA

din Dolj PE SCURT DIN
ce va avea Ioc pe 
străzile Craiovei 
In continuare va 
urma un bogat și 
variat 
cultural
se vor alătura 
serie 
Și
sportive.

JUDEȚUL
program 
căruia i 

o
de întreceri 
demonstrații

din Timișoara. La 
Tarjamy « 20.45 

..Lunga vară fter- 
zadarnleă « 21,35 

emisiunii prograniu-

Opera de Stat 
pian : Valeria 
Roman foileton 
binte“. Sosire 
închiderea 
lui II.

DUMINICA 27 IULIE 1969

PROGRAMUL I
* 8,30 Deschiderea emisiunii. 

„De strajă patriei" « Matineu 
duminical pentru copii - La șase 
pași de o excursie — Șah. mare 
lui maestru 1 Partidă de șah prin 
televiziune susținută de Florin 
Gheorghiu. mare maestru de sah 
(mutarea a 5-a) « Filmul serial : 
Fiul mării o 10,30 Ora satului * 
11.35 Concert simfonic. Orches
tra simfonică a Radioleieviziunii. 
Dirijori Henri Selbing. Iosif 
Conta. în program • — Concert 
pentru orchestră de coarde de 
Dom Ponovici : .Poarta sărutului“ 
de Tlberiu Olah <a 12.00 închide
rea emisiunii • 15.00 Atletism : 
Campionatele internaționale ale 
României (înregistrare) « Reali
tatea ilustrată — emisiune maga
zin n 18,15 Roman foileton : Po
vestea unei femei (IV) « 19,00 
Lioara — datină veche de toc din 
Bihor a 10.30 Telejurnalul de 
seară — Buletin meteorologic a 
Reportaj-anchetă — Palatul Alb e 
20,20 Versuri închinate partidului 
în lectura poeților ieșeni © Con
cursul național de creație si in
terpretare de muzică ușoară ro
manească — Mamaia 1969. Con
certul Laureatilor x 21.45 Trenul 
de 3.10 spre Youma. Film artis
tic de Gleen Ford. Van Heflin și 
Fellcia Farr. n 23.20 Telejurnalul 
ne noapte și buletinul »neteorolo- 
Ric • 23.35 _ Publicitate • Tele-gic • 23.33
sport a închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II
« 19.30 Telejurnalul de . seară 

Buletin meteorologic m Renor- 
taj-anehetă — Palatul Alb • Suc
cese ale creației muzicale româ
nești o 20.50 Zilele dramaturgiei 
românești. Mitică Popescu de Că
rnii Petrescu. Interpretează un 
colectiv al Teatrului Matei Mtllo 
din Timișoara • 22,50 închiderea 
emisiunii.

GALAȚI
• CAMPIONII ÎNALTEI CĂLI- 

iji'ARI. „Olimpiada șoferilor", 
„Olimpiada mecanicilor de loco
motivă“ și concursul profesional 
„Mîini măiestre“, care au antre
nat la întreprinderile Textile Ga
lați 700 de țesătoare ș» liiatoare, 
sînt. numai citeva dur acțiuni!»1 
comitetului județean U.T.c., des
tinate ridicării calificării tineri
lor.

» 400 DE TINERI PE ȘANTIE
RELE de CONSTRUCȚII. In acest 
an vor incepe calificarea la lo
cul de muncă, pe șantierele Trus
tului de Construcții Galați si ale 
întreprinderii nr. 7 Construi ții - 
Montaj. 400 tineri din satele jude
țului. recrutați în cadrul unei 
acțiuni organizate de comitetul 
județean U.T.c. în colaoorare cu 
conducerile acestor întreprinderi.

o CLUB-BAR „TERASA TINE
RETULUI“. Joi, 24 iulie, a avut 

----------j la „Terasa 
recent amenajată cu 

I.A.P.L. „Potcoava de 
viitor, se preconizează 

în- 
dln

.-■nvkjVl. dUl, 
loc prima reuniune 
tineretului", 
sprijinul 
aur“ In ____ , __ r...... .......
transformarea acestui spațiu 
tr-un club-bar al tineretului 
orașul Galați.

• CONTINUA „PROCESUL
DISCIPLINEI“ început luna 
cută Ia Șantierul Naval 
Au fost organizate _... ........
„procese" la Uzina do mecanică 
navală Galați și la întreprinderea 
de reparații auto Tecuci „Tribu
nalul“ analizează abaterile din 
procesul de producție ale unor 
tineri, promințînti sentințe cores
punzătoare, mergind pînă la des
facerea contractului de muncă.

• SĂRBĂTOAREA pescuitu
lui. La sfîrsitul lunii august, 
Pădurea Spahiu va fi gazda pe
trecerii cîmpeneștf „Sărbătoarea 
nescuituhii“ Acțiunea se înscrie 
in tradiție, atracția constitnlnit-o 
concursul de pescuit., la care vor 
participa, ca și anul 
numărați pasionat) 
cu undita.

IN- 
tre- 

Galați. 
asemenea

trecut, re
al sportului

_ TINERETU
LUI Din planul de 24 milioane 
,e> a! acțiunilor de muncă patrio
tică în municipiul Galați. 19 mi
lioane au fost realizate încă din 
primul semestru. în cadrul aces
tor acțiuni ; 
baze sportive 
ale orașului.
și plantări de
20 de hectare, 
fost executat 
pentru aprovizionarea plajei 
la Brateș, lucrare în valoare 
500 000 lei. la realizarea căreia 
participat 2 000 de tineri.

• PRIN MUNCA 
LUI Din planul

au fost amenajate 
în diferite puncte 
s-au făcut terasări 
puiet! pe aproape 

De asemenea, a 
drumul de acces

Ansamblul „Perinița“ (în sala
Teatrului „C. I. Nottara“) : PERI-

(Urmare din pag. I)

prin procedee de mare produc
tivitate, axate în special pe me
canizarea complexă a abatajelor, 
pe automatizarea operațiunilor 
miniere, pe telecomandă și tele- 
control. Va fi deci tot mai mare 
nevoie de specialiști cu înaltă 
calificare, va trebui să se treacă 
la un sistem modern de perfec
ționare a pregătirii specialiști
lor.

— Nu trebuie să ne ferim de 
a face investiții pentru organi
zarea pregătirii postuniversi
tare — afirmă ing. GHEORGHE 
CODREANU, adjunct al mi
nistrului minelor. Cea mai bună 
investiție este aceea făcută 
pentru pregătirea specialiștilor. 
Ei vor produce întotdeauna 
mult mai mult decît consumă, 
în domeniul industriei mine
lor, cursurile postuniversitare 
au un scop bine determinat : 
completarea pregătirii specia
liștilor cu tot ceea ce este nou 
pe plan mondial in domeniul 
tehnicii miniere și al economiei 
miniere. După absolvirea facul
tății inginerii se descurcă greu 
în rezolvarea problemelor eco
nomice. De aceea este necesar, 
după o experiență de patru- 
cinci ani in producție, să urme
ze un curs de pregătire, care 
să-i facă apți să judece profesia 
lor prin prisma aspectului eco
nomic. Acest curs trebuie să-i 
învețe să gindească economic. 
De asemenea, va trebui să di
versificăm și mai muit formele 
de specializare în cadrul minis
terului, să organizăm centre de 
documentare și de informare, 
să instituim in continuare bur
se de studiu in ale țări.

...Transportat' pe benzi sau 
prin conducte hidraulice, căr
bunele extras va ajunge la cen
trele termoelectrice gigantice, 
din punct de vedere al puterii, 
dar de dimensiuni relativ mici, 
care vor debita energie la pre
țul de concurență cu centralele 
hidroelectrice. Industrializarea 
țării sporește „setea" de ener
gie. Cifrele proiectului de Di
rective prevăd că în concordan
ță cu necesitățile economiei, 
producția de energie electrică 
va crește în 1975 la 55—57 mi
liarde kWh, 'iar producția de 
energie termică — destinată 
consumului in industrie, agri
cultură și pentru încălziri ur- 
banfe — va ajunge la 55—57 mi
lioane gigacalorii. Economia 
energetică a țării noastre se va 
îmbogăți treptat și cu mari 
centrale nuclearo-electrice, iar 
cercetarea energetică va înce
pe să fie influențată de rezul
tatele ce se prevestesc special 
de către fizica plasmei.

La Ministerul Energiei Elec
trice, ing. TIBERIU POPESCU, 
director al Direcției de învăță- 
mînt, ne prezintă proiectele 
privind perfecționarea pregă
tirii. cadrelor cu calificare su
perioară. Firește că aceste pro
iecte corespund tabloului dez
voltării industriei energetice.

— Deocamdată însă pregăti
rea postuniversitară vădește 
unele lacune Cauzele sînt mai 
multe, dar cea mai gravă este 
lipsa de responsabilitate a con
ducerilor unor întreprinderi 
in selecționarea cadrelor. Nu 
există norme orin care condu
cerile întreprinderilor să răs
pundă pentru specialiștii pe 
care-i trimit la curstirile de 
perfecționare Uneori au fost 
recomandate adre de care în
treprinderile doreau să se dis
penseze Așa a procedat fosta 
conducere a întreprinderii de 
rețele electrice din Sibiu, așa 
s-a procedat la întreprinderea 
de electrocentrale Borzești. De 
asemenea. examenul de admi
tere la aceste cursuri este for. 
mal, se pretind cunoșt nțe prea 
puțin legate de specialitate, 
probleme neesențiale Pe par
cursul pregătirii se pierde timp 
cu predarea mor cunoștințe
care pot fi căpătate prin docu
mentare la bibliotecă Ar trebui 
să se predea numai probleme
greu accesibile, noutăți de ulti
mă oră. metode tehnologice noi. 
Se pierde mult timp și cu date 
de amănunt din domeniul eco
nomiei, se accentuează mult pe 
elemente de pregătire medie a 
oricărui cadru economie in de
trimentul problemelor de con. 
ducere economică Seminariile 
se desfășoară după sistemul în
trebări și răspunsuri, deși aces
tea ar trebui să aibă caracter 
de dezbatere să promoveze o 
înaltă ținută științifică, să con
tribuie la dezvoltarea spiritului 
științific al cursanților. Deoa
rece C.E.P.E.C.A. (Centrul de 
perfecționarea a cadrelor) se 
ocupă de probleme privind or
ganizarea producției și a mun
cii, conducerea generală a în
treprinderilor, studiul muncii, 
programarea operativă și urmă
rirea producției, specializarea 
in programarea automată a da
telor, ar trebui, pentru evitarea 
paralelismelor, ca la cursurile 
postuniversitare de specialitate 
să se abordeze doar metodele 
noi de producere a energiei 
electrice, care sint folosite pe 
plan mondial.

PERICOLUL „ÎMBATRÎN1RII" 
PROFESIONALE PREMATURE 

POATE FI EVITAT
Se susține că întrebuințarea 

multor ingineri (mai ales tineri) 
în munci operative, de urmări
re și îndrumare a fabricației, 
contribuie în mod evident la 
ruperea lor de studiu și infor
mare. în general, pe plan mon
dial se consideră că activitatea 
îndelungată a unui inginer în 
munci de rutină și limitarea lui 
numai la această activitate pro
fesională constituie una din 
cauzele „îmbătrînirii" profe
sionale premature și a reduce
rii la jumătate a cunoștințelor 
în timp de 10—15 ani. timp în 
care volumul cunoștințelor se 
dublează în țara noastră, reîn
ființarea învățămintului de 
formare a cadrelor intermedia
re (subingineri) va determina 
transferul unui mare număr de 
specialiști cu pregătire superi
oară în sectoarele de cercetare 
și concepție Credem că acest 
fapt nu înlătură de la sine pe. 
ricolul îmbătrînirii prolesio

nale. Soluția o constituie numai 
pregătirea și perfecționarea 

„Vreau să spun — afirmă 
acad. REMUS RADULEȚ’ — 
că oricît de importantă ar fi o 
știință de specialitate, ea ar fi 
insuficientă pentru cetățeanul 
unui stat democratic care tre
buie să lupte conștient de res
ponsabilitățile sale și trebuie 
să îndeplinească îndatoriri so
ciale. Marile probleme mondia
le, creșterea vertiginoasă a 
populației globului păniintesc, 
lupta contra foametei unei mari 
părți a omenirii, politica de 
înarmare care culminează în 
problemele bombelor atomic« 
și nucleare, cer imperios ca fie
care specialist să se străduias
că pentru cunoștințe generale 
bine rotunjite, spre a înțelege 
propria sa persoană și lumea, 
societatea din jurul său, pen
tru ca astfel să ajungă la con
știința asumării propriilor sale 
răspunderi. Numeroși specia
liști emjnenți, numeroși oameni 
de artă și tehnicieni nu joacă 
in viața socială rolul de care 
aceasta ar avea nevoie, din 
cauza unor lacune în formația 
lor generală. în condițiile unei 
mobilități a societății încă ne- 
întîlnite în istorie, unul din 
scopurile perfecționării pregă
tirii cadrelor de specialitate 
este formarea aptitudinii de 
adaptare la rapidele schimbări 
sociale, la rapidele progrese ale 
științei, tehnicii și reorientării 
artistice, precum și aptitudinea 
de a face față problemelor puse 
de expansiunea economică, insă 
nu numai de a dezvolta apti
tudinea de a se adapta la aces
te schimbări ci și dorința de a 
participa la ele, de a Ie orienta, 
și controla".

Uneori însă munca îl solicită 
pe specialist să se repete de la 
o zi la alta, să facă în fiecare zi 
unul și același lucru. Depinde 
de specialistul respectiv, de 
gradul de specializare, de pre
gătirea lui, de setea sa de per
fecționare, de talentul său, dacă 
această repetare se va face în- 
tr-un cerc închis sau se va în
scrie pe spirala proprie progre
sului. Căci în fond, făcînd unul 
și același lucru în fiecare zi, 
învîrtind lingurița ca să se di
zolve zahărul în ceai. Einstein 
a început să fie preocupat de 
o serie de probleme ale dina
micii fluidelor. Edison, cînd își 
crease un laborator al său, i-a 
chemat pe toți colaboratorii și 
i-a pus să descrie drumul, me
reu același, pe care îl făceau 
de ani de zile, pe o alee, pînă 
la intrarea în institut, a fost 
uluit și supărat să constate că 
nici unul nu observase un cireș 
deosebit de frumos care le stă
tea în cale de ani și ani. Claude 
Bernard, unul dintre cei mai 
mari fiziologi ai tuturor timpu
rilor, a început în 1843, la o vîr- 
stă foarte tinără, prin a deter
mina glucoza în sînge iar ulti
mul său articol, publicat după 
moartea lui, în 1878, era legat 
încă de determinarea glucozei. 
Istoria științei românești fur
nizează. de asemenea, nenumă
rate dpvezi că în cele mai mul
te cazuri, concentrarea asupra 
upm scop unic nu se datorează 
sărăciei de idei Ea reprezintă, 
dimpotrivă, victoria unui spirit 
puternic imaginativ, care — 
înfrîngînd toate obstacolele și 
ispitele - este reținut pe un 
drum unic, dar rodnic, de că
tre o voință de fier Babeș 
Racoviță, Hațeganu, N. GK 
Lupu și numeroși savanți con
temporani argumentează prin 
întreaga lor activitate că una 
dintre cele mai caracteristice 
însușiri ale specialistului înzes
trat și dornic de realizări me
ritorii. o . constituie înrîurirea 
unei imaginații îndrăznețe cu o 
atenție meticuloasă Ia detalii, 
la verificarea obiectivă a idei
lor

...Proiectul de Directive arată 
cu cl.nritate ce rol va ocupa 
școala în etapa următoare, 
menționînd că în cincinalul 
1.971—1975 vor avea loc în con
tinuare dezvoltarea și moderni
zarea învățămintului de toate 
gradele. Universitatea este che
mată să-și îndeplinească cu mai 
multă hotărîre cele două rosturi 
de căpetenie ale sale : de in
struire și -ie educare a tinere
tului și. în același timp și în 
aceeași măsură, de creație știin
țifică Catedrele, ilustrate tn 
mare parte de personalități 
prestigioase, numeroase dintre 
ele mînririndu-se cu titlul de ini
țiatori și întemeietori de noi 
specialități, au datoria să se 
ocupe cu maximum de eficien

ță de formarea noilor generații 
de oameni de știință români. L 
în prezent avem în țară 3 500 ~ 
de doctori și peste 10 500 de 
doctoranzi ; 900 de cadre didac- ; 
tic.e dețin dreptul de a îndruma 
lucrări de doctorat. Și de acum 
înainte doctoratul rămîne una 
din formele cele mai eficiente T 
de pregătire postuniversitară. 
Redăm opinia exprimată de 
prof. tțniv. GHEORGHE CIU- 
CU, director general în Minis- - 
terul învățămintului :

— Aș vrea să încep cu sfîrși
tul și anuine să menționez că 
obținerea titlului de doctor nu 
poate să pună capăt pregătirii r 
de specialitate. Obținerea titlu
lui de doctor intr-un domeniu 
îl obligă pe tînărul specialist să 
desfășoare în continuare o sus
ținută activitate științifică. Di
ploma de doctor garantează nu
mai faptul că el este apt pentru 
astfel de activitate... în viitor, 
cred că este bine ca in anumite 
domenii de mare actualitate să 
organizăm cursuri pentru doc
toranzi. O asemena formă ar 
contribui la lărgirea orizontului 
științific al specialiștilor parti- 
cipanți la asemenea cursuri, la 
adîncirea unor probleme de spe
cialitate. Din dezbaterile lor ar 
rezulta și o serie de preocupări 
efective de cercetare, s-ar con
tura teme noi.

...In condițiile socialiste, so
cietatea manifestă o preocupare 
tot mai mare față de starea de 
sănătate a populației. Din mo
tive lesne de înțeles, societatea 
— prin eșaloanele sale sanitare 
și medicale — încearcă să scur
teze durata maladiei, să-i ani
hileze consecințele. Este știut 
că medicii vin astăzi în contact 
cu maladii complicate : ei sînt 
obligați să parcurgă zilnic nume
roase lucrări de referință, pu
blicații de specialitate pentru a 
fi la zi cu tot ceea ce este nou 
în medicină. Medicul face zilnic 
apel la ajutorul științei, el tre
buie să fie un om de știință. 
Prof. dr. IOAN CINCA, secretar 
general al Ministerului Sănătă
ții, a vorbit despre condițiile în 
care se organizează pregătirea 
postuniversitară a medicilor :

— Proiectul de Directive pre
vede, in ceea ce privește perfec
ționarea medicilor, intensifica, 
rea învățămintului postuniver
sitar și extinderea lui, în 
așa fel ca fiecare medic și far- . 
macist cel puțin o dată Ia cinci 
ani să fie cuprins într-o formă 
organizată a învățămintului de 
reîmprospătare și perfecționare 
a cunoștințelor. Prin diversifi
carea formelor acestui sistem, 
care să cuprindă, în afara mo
dalităților cunoscute în prezent, 
cursuri de însușire a unor teh
nici de investigație modernă,— 
cursuri de însușire a unor me
tode noi în probleme de trata
ment și diagnostic, centre de 
documentare și informare, vom 
reuși să-i ținem Ia curent pe-" 
medici cu toate acele probleme 
cu care ei sint confruntați în 
viața practică. împreună cu 
Ministerul învățămintului și rec
toratele institutelor de tncdicină_ 
și farmacie preconizăm să tre
cem la descentralizarea invăță- 
mîntufui postuniversitar prin 
organizarea unor cursuri în ca
drul centrelor metodologice care 
au bază materială și cadre com
petente și organizarea unei re
țele județene de pregătire post- ‘ 
universitară.

★ .
La capătul acestor rînduri 

subliniem că rolul și rostul în
vățământului superior nu se sfîr- 
șesțe odată cu investirea unei” 
serii de absolvenți cu diploma 
de licență. Specialiștii cu pregă
tire superioară, în orice domeniu 
își desfășoară activitatea, trebuie, 
să fie la curent cu ultima nou
tate, cu ultima cercetare a ști- - 
inței Pt of dr ing. CONSTAN
TIN AVRAM rectorul Institu
tului politehnic din Timișoara 
a subliniat faptul că și după ab
solvire completarea și înnoirea - 
tără contenire a cunoștințelor 
specialiștilor este o datorie a 
fiecăruia, dar este și o datorie - 
a învățămintului universitar de 
a-i ajuta Realizarea plenară a 
dezideratelor de organizare a 
cursurilor . postuniversitare se 
poate obține numai prin înca
drarea organică și organizată 
a acestor forme de perfecționare 
si specializare în învățămîntul 
universitar. înscrierea acestor 
pretențioase activități între q- 
bligațiile celor mai calificați 
membri ai cornului profesoral.

ANGAJARE FtS
(Urmare din pag I)

în istoria acestei (ari, în a- 
tenția forurilor noastre de 
partid și de stat, a conducă
torilor tării — suLUniind ne
cesitatea creării unor opere 
perene, accesibile, necesitatea 
ca artiștii noștri să fie „con
secvenți mesageri ai spiritua
lității poporului nostru, expri- 
mînd prin opere originale, 
autentice, specificul societății 
noastre socialiste“. Aceste do
cumente vin să sublinieze 
tocmai datoria de onoare 
deloc ușoară, de a da un veș- 
mînt artistic realităților vieții 
noi. profundelor mutații să- 
vîrșile în conștiința oameni
lor. Aceste opere nu se vor 
crea peste noapte, dar anga
jarea noastră decisă, sincera 
și pasionata noastră dăruire 
reprezintă fără îndoială o 
chezășie pentru realizarea a- 
cestor valori care să dea sub
stanță culturii noastre.

Această identitate a idea
lurilor, un fapt pe care is
toria unui popor îl poate trăi 
numai în momentele sale de

echilibru și maturitate, ni s-a 
vădit o, dată in plus în hotă 
rîrea unanimă a comuniștilor, 
a întregului nostru popor de a 
susține realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcții, 
de secretar general al Parii 
dului Comunist Român. Cred, 
că în acest fapt se poate ve
dea elocvent expresia prețui
rii de care se bucură acest e- 
minerit comunist, calitățile și 
puterea sa de muncă pe care 
a înțeles să și le închine 
cauzei partidului și prosperi
tății țării, care și-a legat ire
vocabil destinul de cel al e- 
difică'ii socialismului in 
România, și al cărui spirit 
creator, deschis înnoirilor, iz- 
vorît dintr-o adîncă fermitate 
și combativitate revoluționară, 
l-au impus ca pe o persona
litate marcantă în viața poli 
tioă internațională Nu
mele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu subliniază și sim
bolizează legăturile granitice 
dintre popor și partid, o 
identitate de aspirații, pentru 
realizarea cărora înțelegem să 
depunem, cu toții, un înalt și 
istoric efort, comun.

i
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îndru și grav, cel mai mare oraș ro
mânesc de pe malurile Dunării își tră
iește azi zilele de glorie cu o accentu
ată conștiință de sine. Acum, Galați 
înseamnă o nouă și puternică cetate 
industrială a țării, el constituie expre

sia unui ritm de dezvoltare excepțional, întru
chiparea exemplară a unui plan îndrăzneț, 
prin ființa sa relevă edificator reacțiile în lanț, 
profundele implicații luminoase declanșate de 
realizarea revoluției tehnico-științifice și cultu
rale. Galați a devenit orașul oțelarilor și furna- 
liștilor, al vestirilor constructori de nave ocea
nice, al unuia din cele mai puternice detașa
mente muncitorești din țară. In ființa sa de 
azi, la o examinare atentă, deosebim mai multe 
straturi, mai multe cercuri concentrice care îi 
marchează nu numai vîrsta, ci și eforturile 
depuse de a renaște de sub cenușă, încleștările 
de a-și făuri aripile necesare. In perimetrul 
său, aproape la fiecare pas a fost ridicat cîte un 
edificiu nou — întreprinderi, case de cultură, 
blocuri etc. — astfel că acum municipiul Galați 
arată ca o constelație de ctitorii socialiste.

CĂLĂTORIA FOCULUI 
NESTINS

6EOGRAFIÆ

M

ce-

Luminile sînt într-un con
tinuu dialog, ele însoțesc 
înălțimile, prefigurează 

ființa întregului oraș. Am vă
zut Galațiul din diferite un
ghiuri, în diferite perioade, în 
anii de acum și atunci cînd ge
mea de ruine. Totdeauna i-am 
plătit un însemnat tribut de 
sentimente, am visat și m-am 
bucurat pentru el. Poate fiind
că în el am descifrat un des
tin aparte, deloc liniar, ci ne
împăcat cu sine, apt să urce pe 
orizonturile ațintite cu dificilă 
îndrăzneală. Azi a devenit 
tatea de scaun a oțelului ro
mânesc, simbolul economiei 
cialiste în plină dezvoltare, 
raș de primă mărime și impor
tanță, cunoscut pe multe meri
diane ale lumii. Se naște de la 
sine întrebarea dacă a avut to
tuși puterea necesară să vise
ze așa ceva, dacă nu cumva 
destinul său legănat atîtea 
veacuri Intre negoțul mărunt și 
existența de port principal la 
Dunăre a trecut dincolo de 
propria sa condiție, împlinirile 
din acest spațiu primlndu-le cu 
o deosebită uimire și bucurie. 
Un răspuns va trebui dat.

Imaginea de azi a orașului e 
luminată de focul nestins de pe 
marea platformă industrială. 
Dar un foc nestins a existat în
totdeauna la Galați, cel de a- 
cum fiindu-i manifestarea su
perioară. Urmărindu-1 în timp, 
trecem prin straturi, străbatem 
cercurile vîrstelor grele, ale vii
toarelor fără tihna, coborîm în 
spirală, Imaginea ultimă rămî- 
nînd sus, foarte sus. Prin re-

80-
0-

SENSURILE
RENASCENTISTE
ALE ORAȘULUI

Cel care în ultimii 25 de ani 
nu a plecat din Galați, își 
mal amintește. Și, fără în

doială, poate nara mult mal 
multe despre oraș, despre viața 
acestuia, decît despre sine. Ori
cine ar fi, oricum ar arăta, cînd 
pronunță numele noii cetăți a 
oțelului românesc inima îi tre
sare, plasma memoriei începe să 
fiarbă și să redea vieți, fapte 
și întîmplări încrustate acolo 
parcă pentru vecie. Desigur, nu 
se poate spune că tonalitatea 
aceea ar fi proprie numai ce
tățeanului gălățean. Știm că ai
doma în inflexiuni ar vorbi ori
ce piteștean, craiovean, ieșean, 
constănțean etc. despre orașul 
natal. Galațiul a avut însă mai 
mult de suferit de pe urma răz
boiului, trupul său a fost mu
tilat fără milă și de aceea con
fesiunile despre sine ar cuprin
de, involuntar, momente dra
matice. Pentru a facilita rămî- 
nerea în timp, cele 17 milioa- 

Pe schelele celei mai noi construcții a combinatului

trospectivă m doblndește o lu
mină mai vie asupra perspecti
vei. Cîteva clădiri vechi i:n 
preajma portului stau mărturie 
pentru trecutul orașului. Ima
ginea e formată din construc
ții de tip mercantil, din mici 
manufacturi și făbricuțe de in
teres minor, din străzi întorto
cheate, fără ținută citadină. Din 
valea orașului, din Bădălan — 
cartier cu tristă glorie — se 
prefigura mai pregnant Șantie
rul naval și Uzina „Titan" în 
care într-adevăr muncitorii e- 
rau nevoiți să depună o muncă 
titanică pentru o bucată de pîi- 
ne. Pe atunci focul nestins era 
în inimile și cugetul muncito
rilor. Pentru afirmarea lui, 
mulți au căzut în timpul gre
velor și demonstrațiilor, s-au 
dăruit cu mare pasiune, au 
luptat și au învins. Numele lor 
e încrustat în memoria contem
poranilor, personalitatea lor e 
relevată de 
de mîinile 
aflat umăr 
bătălii cum 
iunie 1916, de fiii și nepoții a- 
cestora. Sîngele lor a intensifi
cat focul nestins astfel încît și 
orașul a căpătat noi denumiri, 
calificative, precum Portul Roșu, 
devenind în primele 4 decenii 
ale secolului nostru un puter
nic centru muncitoresc asupra 
căruia ochii autorităților erau 
ațintiți mereu cu teamă. După 
război, clasa muncitoare din 
Galați va înscrie noi pagini de 
glorie, de data aceasta însă în- 
tr-un sens nou, luminos, al con
strucției socialismului.

statui noi, ridicate 
celor cu care s-au 
la umăr în marile 
a fost cea de la 13

ne de metri cubi de pămînt cît 
va fi excavat pînă în final pe 
platforma Combinatului siderur
gic ar putea servi drept mate
rial pentru o columnă vie a o- 
rașului Galați. S-ar obține un 
con cu un diametru de 100 m 
și o înălțime de 6,6 km. Acolo, 
în vîrf ar trebui arborat focul 
nestins intensificat azi clipă de 
clipă prin șarjele furnaliștilor 
și oțelarilor. El s-ar vedea mult 
departe, în țară. Pe o aseme
nea columnă și-ar găsi locul cu
venit nenumăratele secvențe din 
lupta și munca gălățenilor. 
Partea de jos pînă aproape la 
jumătate ar trebui rezervată 
trecutului, imaginile fiind în
crustate potrivit unei ordini 
riguroase astfel încît pe ori
zontală să se poată citi eveni
mentele dintr-o anume perioa
dă, dintr-un an sau mal mulți, 
evenimente multiple, iar pe ver
ticală să obținem imaginea

oouonaonna „Maternitatea" multor coloși de oțel ce străbat acum mările fi oceanele lumii

constelație de ctitorii
creșterilor, a dezvoltărilor atît 
în părți cît și în total.

Așa, de pildă, s-ar putea ur
mări destinul construcpilor de 
nave românești. Pe columnă, în 
partea de jos apare o secvență 
relevînd un mic atelier în cure 
80 de „meșteri" trudesc la forje 
manuale, menghine și nicovale 
să repare bărci și șalupe pes
cărești. O altă secvență, mai 
sus, arată chipurile a 300 de 
muncitori construind mici am
barcațiuni din lemn : șlepuri, 
șalupe, barcazuri. Ritmul : trei 
nave pe an. In coloana imagi
nilor de pe columnă rezervată 
șantierului naval gălățean în 
dreptul anului 1944 apare o li
nie de demarcație roșie. Aspec
tele de la mila 80 redau trans
formări esențiale. încep să se 
construiască șlepuri metalice de 
1 000 și 2 000 tone, remorchere 
de 600, 900 și 1 200 C.P. In a- 
telierele șantierului pătrunde 
spiritul înnoitor împreună cu 
mașini mari, moderne. Una din 
secvențe are în centru chipul 
inginerului Flaviu Anghel, care 
a condus executarea, din mii de 
idei și desene, a proiectului pri
mului cargou de 4 500 tone t.d.w. 
In secvența următoare se vede 
un vas pe bordajul căruia a 
scris cu litere mari, albe cu- 
vîntul „Galați". E prima navă 
de concepție și construcție ro
mânească lansată la apă în ziua 
de 26 iunie 1959. Nu peste mult 
începe confruntările cu mările 
și oceanele lumii. Cargoul „Ga
lați" e prins în nordul Ocea
nului Atlantic de o furtună de 
gradul 10. După ore lungi de 
luptă încordată cu valurile, co
mandantul navei expediază pe 
adresa șantierului o radiogra
mă : „In numele întregului e- 
chipaj felicităm constructorii de 
nave din Galați pentru calită
țile tehnice și rezistența deo
sebită a navei cu care ne-au 
dotat“. Au urmat apoi alte nave, 
alte confruntări cu mările și o- 
ceanele. Și tot de atîtea 
maistrul lansator Dumitru Ca- 
zacu și cei din jurul său 
trăit clipe de înaltă fericire. A- 
nul trecut a pornit spre larg 
primul mineralier de 12 500 
t.d.w. Anul acesta va părăsi 
șantierul al doilea mineralier 
precum și 11 nave maritime. E 
anul cel mai bogat de pînă a- 
cum. Focul nestins din virful 
columnei luminează și alte ima
gini pline de mișcare. Spre el 
își înalță flăcările focul din 
cuptoarele Uzinei „Eaminorul de 
tablă" și confesează despre un 
drum deloc liniar. Aspectele re
ținute pentru partea de început 
sînt mărturii zguduitoare des
pre condițiile grele de muncă 
înainte de 1944. Laminatorii se 

ori
au

distingeau ușor în Galați din
tre ceilalți locuitori. Aveau fața 
roșie, tăbăcită de foc, de tem
peratura înaltă care vătăma pie
lea obrajilor și pe care ei nu 
o puteau ocoli. Munca era com
plet manuală. în unele părți de
pășind puterile obișnuite ale o- 
mului, de aceea aici nu mai 
constituia un eveniment faptul 
că un muncitor cădea brusc din 
picioare din cauza oboselii, a 
epuizării. Asemenea scene se 
petreceau zilnic, iar uzina nu
mită pe atunci „Titan" a fost 
supranumită cu multă îndrep
tățire „Moara dracilor". De aici 
nu s.e ieșea la pensie.

In sfertul de secol socialist, 
uzina intră distrusă de bom
bardamente. Pe locul de azi al 
celor 3 moderpe laminoare de 
tablă subțire se găseau atunci 
mari grămezi de cărămizi și 
moloz, ruine fumegînde insu 
fiind peisajului, din jur tristețe 
și dezolare. îmi amintesc însă 
că prin 1954, noi, elevii orașu
lui mobilizați de organizația 
U.T.C. am venit aici să schim
băm peisajul. Fiecare cărămidă 
întreagă era stivuită cu grijă 
după ce trecea prin multe rnîini. 
Și nu eram numai noi. Am gă
sit aici muncitori, funcționari, 
intelectuali, studenți, militari. 
In ochii tuturor ardeau visuri 
mărețe și poate de aceea bă
tălia purtată acolo pentru a în
lătura o rană a orașului a a- 
vut frumuseți unice.

Secvențele din anii următori 
redau marea dezvoltare a uzi
nei prin construirea a 3 lami
noare moderne, a unei noi zin- 
cuiri precum și a _ altor secții. 
Graiul cifrelor devine elocvent, 
în timp ce în 1955 uzina produ
cea doar 16 540 tone tablă, în 
1960 producția ei ajunge la 
92 800 tone pentru ca numai 
peste 7 ani să depășească cifra 
de 140 000 tone. Producția anu
lui 1968 este de 10 ori mai mare 
decît a anului 1938 și de 15 ori 
mai mare decît cea a anului 
1948.

LIRICEACCENTE
ÎN PORTUL LUMII

Zilele trecute un tînăr șl 
foarte talentat poet gălă

țean, Simon Ajarescu, îmi 
spunea :

— Personal eu nu consider că 
orașul Galați este doar port la 
Dunăre. Eu cred că a devenit 
port la lumea întreagă.

Subtilă distincție ! Fără îndo
ială, cînd pronunța asemenea 
cuvinte se gîndea la vertiginoa
sa dezvoltare a Galațiului, la 
infuzia de ritmuri noi săvîr- 
șită de construcția combinatului 
siderurgic, la faptul că de aici 
pornesc și aici se întorc vase 
care brăzdează toate mările și 
oceanele lumii. In fiecare zi 
steagurile multor țări flutură în 
apropierea cheiurilor sale. îna
inte de aceasta însă, ne colum
na edificării socialismului la 
Galați, ar trebui să figureze un 
grupaj de secvențe sub o de
numire comună, denumire pe 
care o împrumutăm de la o poe
zie a poetului amintit — „Oraș 
în lucru". Cu alte cuvinte, ie
șit din război cu tot ce avu
sese mai impunător transformat 
în ruine, Galațiul nu a fost pur 
și simplu reconstruit. Ci el „a 
intrat în lucru", adică a în
ceput să fie înălțat așa cum nu 
a fost niciodată. Fiecare nou 
bloc apărut echivala cu o nouă 
ctitorie. Și multe mai sînt as
tăzi ! După construcțiile din cen
trul orașului, au urmat cele din 
cartierele Tiglina I și Tiglina II, 
Mazepa, Tiglina III și Tiglina 
IV. De cîteva luni constructo
rii cu uneltele și utilajele lor 
s-au mutat în alt loc și con
struiesc acum cartierul Du
nărea. Au și apărut 4 blocuri 
și multe altele își adaugă zi de 
zi noi etaje. E un ritm impre
sionant, greu de prevăzut că va 
putea fi atins cu 13 ani în urmă, 
atunci cînd mii de gălățeni în- 
tîrziau ore întregi pe marginile

Pe columna Galațiului va tre
bui să mai figureze zeci de ima
gini despre creșterea și apari
ția a noi întreprinderi, despre 
dezvoltarea celor vechi, fiind
că nimic nu a rămas așa cum 
a fost. Aici vor trebui cuprinse 
aspecte din întreprinderea de 
sîrmă, cuie și lanțuri construi
tă în 1957 și care azi produce 
circa 50 la sută din volumul 
produselor trefilate realizate în 
întreaga țară, din Uzina .meca
nică navală, întreprinderile tex
tile Galați, fabricile „Prutul", 
„Dunărea", „Apollo" etc. în 
prim planul imaginilor să *ie 
mulți muncitori și ingineri, oa
meni care s-au dăruit muncii 
lor zi și noapte.

craterului fundației primului 
bloc din centrul orașului. Preg
nanța lui se conturează mai e- 
locvent cînd apelăm la cifre : 
în perioada 1955—1959 s-au con
struit doar 650 apartamente, în
tre 1960—1965 au fost predate 
1 300, ritm depășit în ultimii doi 
ani, cînd au fost predate 5 450 
apartamente. Acestora le tre
buie adăugate, pentru a fi lu
minate de focul nestins din vîr- 
ful columnei, imaginile a mul
tor edificii social-culturale. Nu
mai în ultimii ani au *ost înăl
țate aici 135 școli de cultură ge
nerală, patru școli profesionale, 
4 dispensare umane, o casă de 
cultură (alta va fi inaugurată 
peste cîteva săptămîni) etc. în
tregul Galați se prezintă azi ca 
o constelație de ctitorii.

In verticalitatea columnei tre
buie găsită formula reprezentă
rii nașterii cîtorva tradiții, a 
fundamentării unei activități 
frenetice în cîteva domenii deose
bite. Nu ne referim numai la 
tradițiile construcției de nave 
și a elaborării oțelului, ci și în 
domeniul învățămintului și al 
culturii, al artei. Municipiul Ga
lați care numai într-un deceniu 
și-a dublat populația numărîn- 
du-se azi printre principalele o- 
rașe ale țării, a devenit și un pu
ternic centru universitar și cul
tural. Instituții ca Teatrul de 
stat, Teatrul municipal, Filar
monica, Muzeul de artă au cer
tificate de naștere din sfertul 
de secol socialist. înainte, rar 
de tot, se năștea și în Galați cî
te un rapsod, dar abia reușea 
să-și acorde bine struna și era 
nevoit să plece în alte părți, spre 
un climat propice artei. Stau 
mărturie versurile lui Barbu 
Nemțeanu din antologia edita
tă în 1926 : „Galați, oraș cum
plit de negustori, /Ea tine stă 
poetul ca-n Sodoma I / El »ea-
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mănă cu trudă mtndrie flori, / 
Tu nu le poți simți, însă, aro
ma". în ultimele două decenii 
a apărut în Galați o adevărată 
pleiadă de scriitori dar care 
altfel își instrună lira pentru

DE OJELATLANTII 
Al PATRIEI

In făurirea înlănțuirilor 
oamenii își descoperă 
și-și luminează proprii

le culmi sufletești. Urmăresc a- 
cest proces d'e mai mulți ani în 
perimetrul Combinatului side
rurgic din Galați, unde», mărtu
risesc, deseori mi-a fost dat 
să trăiesc în același timp emo
ții asemănătoare cu ale miilor 
de constructori, cu ale lamina- 
torilor, oțelarilor sau furnaliș
tilor. Intensitatea trăirilor lor 
în timpul premierelor 11 se citea 
pe fețe proporționată cu vasti
tatea și importanța obiectivelor 
cuplate la circuitul național al 
economiei, cu dimensiunea e- 
forturilor depuse și a viselor 
împlinite. Pe columna edificării 
socialiste a municipiului Galați 
va trebui înscrisă cu litere mari 
și strălucitoare data de 14 sep
tembrie 1966. In acea zi, la ora 
17,46 am urmărit cum întîiul 
lingou incandescent alunecînd 
pe role spre cilindrii laminoru
lui stîrnea valuri de bucurie în 
sufletele miilor de participanți 
la această primă și mare premi
eră de pe platoul Smîrdanului. 
In ființa acestui obiectiv, a la
minorului de tablă groasă erau 
cuprinse agregate și instalații 
de o mare complexitate — cir
ca 26.000 tone utilaje și 
3.100 motoare electrice - ,
impresionantă cantitate de mun
că și idei. Dar anul care tre
buie marcat cu litere de foc pe 
columna gălățeană este 1968. In 
primăvara aceea istoria side
rurgiei românești a fost zgudu
ită de intrarea în funcțiune a 
furnalului de 1700 m.c., a pri
mului convertizor al oțelăriei, 
a fabricii de aglomerare a mine
reului și a laminorului slebing. 
Obiectivele au primit botezul 
focului nestins și pentru produ
cerea oțelului coloșii aceștia, 
ascultînd doar de bagheta omu
lui,_ și-au dat mîna în cel mai 
optim și modern ciclu siderur
gic. Nu trecuseră decît 10 ani 
din momentul în care Congre
sul al VIII-lea al partidului a 
încredințat răspunderea con
structorilor gălățeni, institutelor 
de proiectare, celorlalte uzine 
din țară să făurească nu depar
te de întîlnirea Șiretului cu Du
nărea unul din cele mai moder
ne combinate siderurgice din 
Europa. încununarea bătăliei 
pornite atunci cu protuberantele 

peste 
și o

orașul lor natal. Numai în 
cursul acestui an vor debuta 
editorial nu mai puțin de 6 
poeți gălățeni. Rodirea lor a 
început sub luminile focului 
nestins.

de oțel marca u- 
mai mari victorii

primei șarje 
na din cele 
obținute in ultimii 25 de ani de 
harnicul nostru popor condus 
de partidul comunist. înalta teh
nicitate, gradul ridicat de auto
matizare, procedeele tehnice de 
producere a oțelului în conver- 
tizoare și de laminare conferă 
industriei românești un nou și 
binemeritat prestigiu.

Pe columna edificării socia
liste vor ocupa un mare spațiu 
șl scenele din activitatea con
structorilor acestui combinat. 
Numărul lor e de ordinul zeci
lor de mii. Un colectiv puter
nic, cu o vastă experiență în fă
urirea înălțimilor. Eforturile 
lor sporesc în intensitate și efi- 
ciență zi de zi. Pînă în final ei 
vor excava 17 milioane mc, 
vor turna 3 milioane m.c. de be
toane, vor monta 280.000 tone 
de construcții metalice, vor spo
ri densitatea solului cu peste 
100.000 piloți Franki etc. In a- 
ceste zile constructorii dau noi 
asalturi pentru asigurarea unui 
ritm înalt în îndeplinirea im
presionantului plan de investi
ții. Activitatea lor se concen
trează acum asupra laminoare- 
lor de benzi la cald și la rece 
și mai ales asupra celui de al 
doilea furnal de 1700 m.c. care 
în toamnă va primi, și el, bote
zul focului nestins. Intre timp 
se pregătesc condițiile deschi
derii șantierului pentru al trei
lea furnal.

Fără îndoială pe columnă va 
trebui să strălucească portrete
le multora din cei 20 000 de con
structori cîți lucrează azi ne 
„platoul titanilor”. Chipurile 
brigadierilor C. Obreja, Tudor 
Croitoru, Ion Crăciun, al mai
strului Gh. Jianu, ale instalato
rilor din echipa lui Ton Ursache 
care execută acum o adevărată 
dantelărie metalică la furnalul 
al II-lea, și ale multor altora 
vor trebui sursprinse în lumina 
clară a propriei lor munci a- 
tunci cînd gesturile lor se con
turează în atmosfera tare a pa
siunii. Chipul inginerului Gigi 
Strătineanu, șeful șantierului 22, 
nu poate apare altfel decît în 
climatul emoțional al premiere
lor- Am aflat că la intrarea în 
funcțiune a laminorului slebing 
nu a părăsit șantierul timp de 
24 de ore nici o secundă. ,.Nu 
puteam să plec, îmi spune dîn-

deschid 
înflorl-

sul, deși noi nu mal aveam ce 
face acolo. Dar am stat zi și 
noapte numai să văd rodul mun
cii noastre timp de doi ani de 
zile. Momentele intrării în func
țiune sînt unice. Atunci izvoră
ște parcă din tine o bucurie ne
bănuită, de neconceput, atunci, 
cît ai fi de inginer, devii poet”. 
Alături de chipurile construc
torilor vor apare chipurile o- 
țelarilor, furnaliștilor și lamina- 
torilor. Maistrul Gh. Baba va 
privi de acolo cu aceeași privi
re blîndă și înțelegătoare cum 
ne-am obișnuit să-l vedem de 
atîtea ori. El a venit de la Hu
nedoara și pe mulți i-a învă
țat să elaboreze oțel. In jurul 
său vor fi tinerii Marinei Par- 
pală, Pătrașcu Petrescu sau Mir
cea Brad cărora multe taine 
le-au fost luminate aici, de cînd 
au devenit oțelari. De sus, din 
vîrful columnei edificării so
cialiste, focul nestins le va în
flăcăra mereu chipurile, le va 
lumina pașii și visele, gîndurile 
și sentimentele. Și nu numai 
lor, ci și miilor și miilor de oa
meni și nu numai din Galați, 
care prin eforturile lor au con
tribuit într-un fel sau altul la 
ridicarea acestui gigant al in
dustriei românești.

Perspective ample 
pentru dezvoltarea și 
rea Galațiului Tezele și pro
iectul de Directive pentru Con
gresul al X-lea al Partidului. 
Nu există prevedere în aceste 
importante documente — fie că 
e vorba de exigențele ce stau 
în fața dezvoltării siderurgiei 
sau a industriei construcțiilor 
de mașini, a celorlalte ramuri 
ale economiei naționale, fie că 
este vorba de amploarea ce ur
mează să o ia construcțiile cu 
caracter social-cultural sau de 
altă natură — în care gălățea- 
nul să nu găsească referiri di
recte Ia viața și munca sa în 
viitorii cinci ani. De curînd a 
avut loc aici Conferința extra
ordinară a organizației județe
ne de partid Intr-o atmosferă 
de puternic entuziasm, dar de 
o profundă responsabilitate ci
vică, comuniștii din județul 
Galați, făcîndu-se ecoul tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste 
meleaguri, au exprimat totala 
lor adeziune la prevederile a- 
cestor importante documente, 
succesele de seamă obținute în 
aceste zile în îndeplinirea pro
gramului pe anul în curs re- 
flectînd hotărîrea lor nestrămu
tată de a-și consacra forțele, 
talentul, întreaga energie crea
toare înfăptuirii cu succes a 
politicii partidului închinată 
dezvoltării și înfloririi conti
nue a patriei.

ION CHIRIC
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dială în toate domeniile, consti
tuie preocuparea noastră cen
trală. Pentru realizarea acestui 
deziderat major am atacat 
unele probleme importante și cu 
imediată aplicabilitate în pro
ducție. Astfel, temele de cer
cetare reprezintă probleme ac
tuale cerute de beneficiari din 
care cauză valorificarea lor este 
reclamată imediat.

Pe această linie, Institutul a 
marcat o activitate valoroasă 
în soluționarea unor probleme 
extrem de importante : s-a rea
lizat valorificarea bogatelor ză
căminte de lianți naturali (ni
sipuri bituminoase și bitumină) 
la execuția îmbrăcămintelor as- 
faltice prin stabilirea unei noi 
tehnologii adecvate acestor ma
teriale, concretizată printr-o 
nouă instalație de mare produc
tivitate — de trei ori mai mare 
decît cele existente ; cercetarea 
a pus la punct, de asemenea, o

și reafirmata și p> 
proiect de Directive, 
pas cu tehnica mon- Modalități de lucru diverse, criteriu unic

promovarea progresului tehnic

nevoia să primim 
tea beneficiarilor 
jin mai organizat, 
creț, pentru o 
re mai operativă a lucrărilor. 
Se întîmplă de multe ori ca la
boratoarele anumitor șantiere 
să nu fie capabile să preia din 
mers rezultatele obținute și, în 
felul acesta, să scadă eficiența 
aplicării lor în producție. Pentru 
a exclude o asemenea „stagnare“ 
este necesară încadrarea labora
toarelor cu specialiști cu înaltă 
calificare tehnică.

Un alt obstacol în finalizarea 
imediată a muncii științifice o

■e

ȘTIINȚEI

din par- 
un spri
ntai con- 
desfășura-

tura cu institutul, solicitînd de 
urgență cercetarea nu știu căror 
teme. Pînă în cele din urmă 
însă constatăm că temele în cau- 

sînt total neeficiente și, deci,ză
nu pot fi aplicate. Pentru a evi
ta astfel de situații propunem 
ca 
să 
fie, mai întîi, supuse unui stu
diu bazat pe indici tehnico-eco- 
nomici.

In continuare, consider că n-ar 
fi lipsită de interes ideea care 
mă frămîntă de multă vreme 
și care are în vedere niște pro
bleme mai largi. Mă refer la

temele care urmează 
intre în sfera cercetării să

PROBLEME

ME ALE Emil
serie de metode noi de întreți
nere a îmbrăcămintelor asfaltice 
prin mixturi asfaltice stocabile 
care timp de 3—4 luni pot fi fo
losite pe orice vreme, la repara
ția degradărilor ce apar în îm
brăcăminte și s-au introdus - a- 
ditivi și plastifianți în îmbrăcă- 
mintele de beton și de ciment 
pentru o mai bună lucrabilitate 
și o rezistență mai mare față de 
acțiunea îngheț—dezgheț.

Studii de laborator s-au făcut 
și în ceea ce privește folosirea ce
nușilor de termocentrală și in
troducerea emulsiilor cationice 
la lucrările de drumuri. In a- 
cest an vom fabrica, de altfel, 
într-o instalație, concepută și 
realizată de institut, pentru pri
ma dată în țară, emulsii cationi
ce ce le vom folosi la mixturile 
stocabile în tratamentele la 
rece și în straturile subțiri pen
tru întreținerea îmbrăcămintelor 
asfaltice.

Desigur, în aplicarea experi
mentală a cercetărilor noastre, 
pe șantiere, deși am obținut re
zultate bune, se simte încă

Ing. ION IEPUREANU 
directorul Institutului de cercetări, 
transporturi auto, navale și aeriene 
constituie lipsa de interes de ca
re dau dovadă uneori factorii 
de conducere din cadrul in
dustriei. Aceștia au în vedere 
doar realizarea producției curen
te la zi, nu și perspectiva. Dacă 
s-ar apuca să introducă — să 
spunem — un nou procedeu teh
nologic, cu siguranță că pentru 
o perioadă mai scurtă sau mai 
lungă indicii de producție ar 
coborî. Pentru o perioadă însă, 
deoarece în etapa următoare, ei 
ar crește vertiginos. Cu toate 
acestea inerția în conducerea 
economică mai permite încă să 
nu se armonizeze grija pentru 
producția la zi, cu cea în per
spectivă.

In raportul știință-producție 
mai există și alți factori nega
tivi. Uneori, de pildă, o serie de 
întreprinderi din domeniul con
strucțiilor sau auto iau legă-

faptul că atunci cînd în cadrul 
unei mari întreprinderi sau, în 
special, în cadrul unei ramuri 
sau subramuri industriale se 
ivește cu deosebită acuitate o 
problemă de producție care tre
buie rezolvată la un înalt nivel 
de cercetare, ar fi extrem de 
util dacă s-ar institui un con
curs la care să participe mai 
multe colective. Cu siguranță, 
soluția finală cîștigătoare ar a- 
duce rezultate cu mult peste 
cele scontate ; în plus s-ar ivi 
o emulație, un schimb de păreri 
care ar constitui o nouă posi- 

• bilitate de dezvoltare și mai ra
pidă a cercetării științifice.

O ultimă problemă pe care do
resc s-o mai ridic este aceea că 
în munca noastră utilizăm o se
rie de produse fabricate de alte 
sectoare ale economiei (mă re
fer în special la industria chi
mică care produce aditivi, plas- 
tifianți etc). Din studiile pe care 
le-am făcut reiese că aceste 
produse dau rezultate excelente 
din care cauză am dori ca pro
ducția lor să fie asigurată în 
cantitățile solicitate.

»?IMPRIMANTELE“

Sarcinile prevăzute în pro
iectul de Directive al C.C. al 
P.C.R., de a se moderniza și 
întreține rețeaua de drumuri 
și autostrăzi, ridică numeroase 
și complexe probleme care se 
cer a fi rezolvate rapid și la 
nivelul tehnicii mondiale. în 
acest sens o contribuție mai 
mare decît pînă acum o poate 
aduce cercetarea științifică, în 
speță, institutul de cercetări 
din cadrul ministerului nostru

tutului de cercetări în trans
porturi auto, navale și aeriene, 
care au o productivitate de 3 
ori mai mare decît instalațiile 
cu care lucrăm.

în calitate de beneficiar do
rim însă ca rezolvarea teme
lor aflate în cercetare să fie 
mai operativă, iar finalizarea 
lor să cuprindă întotdeauna 
instrucțiuni tehnice de aplica
re cu descrierea amănunțită a 
proceselor tehnologice.

în rezolvarea unor probleme 
de control pe șantiere consi
derăm că ar fi bine ca institu
tul să-și întărească formația 
de prototipuri, astfel încît să 
fim dotați cu mici dispozitive 
sau aparataje de laborator 
imaginate și realizate în țară.

încă o problemă. Noi avem 
o rețea de laboratoare de tip 
uzinal în cadrul regionalelor

!

I

I

© ICEMIN: 12 SECȚII DE CERCETARE CU 42 LABORA
TOARE ȘI STAȚII PILOT.

© INTRE 1965—1968, PESTE 400 TEME CERCETATE, DIN
TRE CARE 313 ÎNCHEIATE (253 CU APLICAȚIE PRACTICĂ).

« EFICIENȚA ECONOMICA A CERCETĂRILOR ÎNTRE
PRINSE: DE ZECE ORI MAI MARE DECÎT CHELTUIELILE DE 
CERCETARE.

© IN PLANUL PE 1969 : 200 TEME (CERCETĂRI PENTRU 
VALORIFICAREA DE NOI MATERII PRIME MINERALE, MA
TERIALE SI ÎNLOCUITORI, ELABORAREA DE NOI TEHNO
LOGII MINIERE Șl DE VALORIFICARE, PRODUCEREA DE 
NOI UTILAJE MINIERE Și DE PREPARARE).

PRACTICII

Ing. ION FOTESCU
director tehnic în Direcția generală a drumurilor 

din Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene

în care sectorul de drumuri 
are cea mai mare pondere. 
Temele de cercetare trebuie să 
fie astfel rodul unei colaborări 
mai strînse între beneficiar și 
institut și să reprezinte proble
mele cele mai actuale care se 
cer rezolvate. Cind acest dezi
derat a fost îndeplinit și re
zultatele s-au dovedit superioa
re, s-au înregistrat succese 
deosebite care ne-au pus în si
tuația să adoptăm soluții cu 
o tehnicitate și productivitate 
sporită. Menționăm, de pildă, 
că pe drumul național Craio- 
va-Calafat se lucrează cu un 
nou proces tehnologic în flux 
continuu cu bitumină și bitum, 
care a dat rezultate foarte 
bune și pe care urmează să-1 
generalizăm și pe alte șantie
re. în acest sens am și co
mandat Încă de anul trecut in
stalații după prototipul Insti-

de drumuri. De aceea ar fi util 
ca între institut și laboratoare 
să se strîngă tot mai mult 
relațiile de colaborare. Numai 
pe baza unei asemenea colabo
rări laboratoarele vor putea 
reprezenta o rețea informa
țională de bază pentru tema
tica de cercetare a institutului.

în fine, considerăm că e ne
cesar ca, pe parcursul valorifi
cării cercetărilor încheiate 
asistența tehnică din partea 
institutului să fie mai susținu
tă pentru a asigura pe de o 
parte însușirea noii tehnologii 
de către șantiere, iar pe de 
altă parte, pentru a se realiza 
o justă aplicare a tuturor con
dițiilor tehnice ce-au fost de- 
săvîrșite în laborator. Numai 
în felul acesta relația dintre 
cerințele producției și cerceta
re își va găsi coeficientul cel 
mai adecvat.

Natura a statornicit regnului 
mineral o existență somnolară, de 
fosilă anonimă, lăsînd să zacă în
vrăjbite, în înlănțuirile stranii de 
fibre mineralizate, fierul și zin
cul, plumbul și arama. Minereul 
e un răzvrătit continuu împotri
va dezbinării granulare ce i se 
impune, iar industria a avut de 
căutat mereu alte posibilități prin 
care să-i înșele veghea. Tehnolo
giile de preparare aplicate, fie
care, au tins și tind să-i epuizeze 

Ila maximum virtualitățile, să-i 
smulgă ultima celulă de metal, 
ținînclu-l într-o continuă stare de 
neodihnă și hărțuire.

Nu alta a fost și ideea de la 
care a pornit un grup de cerce
tători de la ICEMIN-București, 
format din P. Vlad, S. Dima, 
Georgeta Dolmanian, D. Gligor. 
Lucia Marderos, Al. Nistorescu, 
toți ingineri și toți tineri, hotărîți 
să ia de la capăt un dialog, grav 
și dur, cu minereurile complexe, 
fin concrescute, din Carpații 
Orientali. Zăcămintele asupra 
cărora urma a se întreprinde 
prospecțiunea ca și aplicația cer
cetării sînt greu preparabile, da
torită complexei lor compoziții 
chimico-mineralogică.

Abundența de pirită în conținut, 
cu o suprafață foarte mare și ușor 
oxidabilă la dimensiunile extrem 
de mici ale grăunților, pune pri
mul și cel mai considerabil obsta
col procesului de flotație. La fel, 
îmi spunea un băiat din echipă, 
ne loveam de concreșterea înain
tată a mineralelor sulfuroase, care
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— impunînd o măcinare fină a 
minereurilor — sporește di
ficultățile de separare. Nu se pu
tea trece, de asemenea, nici pes
te problema flotabilității mai 
reduse a galenei (din cauza o zi
dării ei parțiale) care ne silea să 
sporim cantitatea de substanță 
colectoare și timpul de flotație 
pentru recuperarea ei

Tot ceea ce se întreprinsese, 
mi-a mărturisit inginerul Vlad, nu 
satisfăcea economia. Nu erau 
cele mai avantajoase căi de valo
rificare a acestor zăcăminte. Dacă 
ar fi avut o redusă importanță 
economică, zicea dînsul, nu ne-ar 
fi dat poate de lucru și ne-am 
fi dirijat eforturile spre altceva 
mai prestigios. Dar însemnătatea 
lor pentru producția de metale 
neferoase nu putea fi subestima
tă, cu atît mai mult cu cit țara 
noastră dispune de o zonă extin
să și bogată în astfel de minera
lizata. Cum notam mai sus, nu 
se pornea pe un teren gol, teh
nologii de preparare se mai pro
puseseră și se aplicau, dar cu 
dezavantaje economice, în sensul 
că extracția de metale din ele 
era încă destul de mică. Față în 
față cu aceste realități, colectivul 
de la ICEMIN, care și-a asumat 
sarcina aflării unei soluții mai 
rentabile, trebuia să răspundă de 
la început la încă o întrebare : e 
mai indicat să încerce a perfec
ționa tehnologiile aflate deja 
aplicație pe plan mondial sau 
se găsească alta ?

Fixarea unui obiectiv, cum
știe, cere, după importanța lui, 
să-ți cunoști perfect teritoriul de 
cercetare, mijloacele de acțiune, 
posibilitățile, sensurile lucrării 
spre a nu bătători căi înfundate 
sau, pur și simplu, ca să nu 
împotmolești. In funcție de 
factori au evoluat tehnologiile 
preparare a acestor minereuri
și-au zis. pe bună dreptate, cer
cetătorii ? Inventarierea și studiul 
tuturor datelor referitoare la 
problemă au dat cîteva repere de 
neocolit: valoarea economică a 
zăcămintelor, nivelul conținutului 
de metale, gradul de asociere a 
mineralelor, susceptibilitatea la 
preparare, perfecționarea și lăr
girea gamei de utilaje și reactivi 
de preparare. De bună seamă, 
însă, că aceste criterii vor fi stat 
și in atenția celor ce au aplicat 
în practica industrială tehnolo
giile de preparare de pînă 
acum. S-a supus, deci, unei 
analize riguroase fiecare varian
tă, cu întreaga derulare de sec
vențe tehnologice, detectînd con
diții, posibilități, avantaje. S-a 
analizat apoi și structura flotației 
diferențiale, conform aceluiași 
principiu de evaluare atentă a 
tuturor șanselor ce pot dirija in
vestigația. S-a adunat, calculat, 
studiat, comparat, tras linie, soco-

în 
să

ttt și fixat: aceste tehnologii nu 
oferă suficiente argumente pen
tru a se încerca perfecționarea 
lor. Nu e cazul acum să insist a- 
supra amănuntelor, nu că n-ar fi 
semnificative, dar nu-și mai au 
rostul, de vreme ce concluzia 
trasă, pe baza unei lucide cîntă- 
riri a faptelor recoltate, era ne
voia de a afla o nouă tehnologie. 
Minereurilor complexe fin con
crescute le era necesară elabora
rea unei soluții inedite de pre
parare.

Drumul era, așadar, deschis. 
De aici începe o altă fază, cu ni
mic mai puțin palpitantă decît, 
să spunem, orice defrișate de spa-

în ansamblu, prin soluția ce ur
ma a fi găsită, trebuia să se obți
nă : 1) un concentrat selectiv de 
cupru, prelucrabil prin procedee 
metalurgice clasice ; 2) un altul, 
colectiv, de plumb și zinc, pre
lucrabil modern și 3) o proporție 
de cupru în concentratul selectiv, 
ce putea fi recuperată cu bun 
randament. începută cu cîțiva 
ani în wmă cercetarea, la capă
tul unui travaliu viu, încleștat, 
susținut, s-a concretizat într-o 
tehnologie nouă : flotația selec- 
tiv-colectivă. Era o izbîndă care 
înnobila ani de studiu, perseve
rența și priceperea cîtorva oa
meni minunați. Soluția întîmpină 
operativ descoperirea unor noi re
zerve de minereuri, ca și apropie
rea termenului de punere a lor 
în exploatare. Soluția realiza ex
tracții maxime de metale nu doar 
în produsele miniere, ci și în cele 
metalurgice, în lingou. Soluția 
era, pe deasupra, și judicios core
lată cu posibilitățile de prelucra
re metalurgică. Ceea ce fusese 
doar idee, apoi obsesie, era acum 
faptă: tehnologia selectiv-colecti- 
vă permite flotarea unui concen
trat de cupru în proporție 
mare, chiar la începutul procesu
lui, direct din minereul brut, și 
îngăduie să fie recuperat plumbul 
și zincul într-un colectiv. Cum 
se desfășoară procesul, fază cu 
fază, nu mai e atît de important, 
de vreme ce i-am precizat avan*' 
tajele în comparație cu tehnolo
giile mai vechi și cerințele ac
tuale.

Cuprul și zincul și plumbul 
se dezghioacă azi în proporții 
cîndva nebănuite din sirînsoarea 
minerală, mistuită de impurități. 
Se recuperează astfel în plus 
o cantitate de metal echivalent 
în plumb, în valoare de 70 mili
oane lei anual.

Dincolo de orice echivalențe 
cifrice, cred că performanța de a 
căuta cu răbdare și în tăcere 
creatoare să înfăptuiești ideea de 
a învinge o altă răbdare și o altă 
tăcere, neutre, să le convertești 
activ, ar fi îndeajuns spre a în
nobila o frunte și un destin.

! 
I
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T. SIMION

VLADIMIR UDRESCU
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mașini de scris
5

electronice care bat 3000 de semne
O dactilografă foarte bună 

poate bate pînă la 11 carac
tere (semne) pe secundă. 
Aparatele rapide de impri
mat pot să bată 2000 de ca
ractere pe secundă. Deși pare 
enormă, performanța aceasta 
rămîne mult în urma nece
sităților informaticii, știin
ță care exploatează datele 
furnizate într-un ritm tot 
mai uluitor de mașinile e- 
lectronice de calculat. De a- 
ceea, în numeroase țări se 
desfășoară cercetări în scopul 
găsirii unor procedee și mai 
rapide de imprimare.

Din 1873, cînd Cristopher 
Latham Sholes, din Milwau- 
kee — S.U.A., a prezentat 
prima mașină de scris, mon
tată pe șasiul unei mașini de 
cusut, acest instrument ne
lipsit din munca de redacta
re, elaborare, cercetare și 
corespondență a făcut mari 
progrese. S-a ajuns în ulti
mul timp la super-mașini de 
scris, denumite „impriman
te“. Dar destul de repede s-a 
constatat că și ele fac cu 
greu față ritmului ordinatoa
relor, fiind scufundate sub 
valul informațiilor. Bătînd 
80 de caractere pe un rînd, 
imprimantele actuale nu pot 
bate mai mult de 1500 de 
rînduri pe minut. Ele rămîn 
în urma ordinatoarelor într- 
un raport de 1 la 1000. S-a 
ajuns astfel 
ștrangulare.

Și atunci, 
rezolvare a 
cetătorii au 
tronică. 
mai departe, căutînd soluții 
noi; la ultimele mașini im
primarea se face nu pe cale 
electronică, ci cu ajutorul 
unui revelator. Au fost rea
lizate imprimante extrem de 
silențioase, cu hîrtie termo-. 
sensibilă (carbonul se impri-

pe secundă!
mă la apăsarea caracterelor 
încălzite electric). Ulterior 
s-a ajuns la o serie de alte 
îmbunătățiri promițătoare. 
Căutînd să se reducă la mi
nimum pierderile de timp, 
s-a încercat să se suprime 
pe de o parte mișcarea saca
dată a hîrtiei, iar pe de alta 
defilarea caracterelor și aș
teptarea oricît de scurtă ar 
fi ea, a trecerii lor în fața 
sulului. Soluția a fost furni
zată de o noțiune matemati
că de mult devenită clasică t 
calculul integral.

DE LA PUNCTE LA PETE

la o adevărată
pentru a găsi o 
problemei, cer- 
recurs la elec- 

De aici au trecut

Se integrează în timp e- 
lemente ale literelor. Impri
marea este împărțită în 
tranșe: nu se imprimă to
talitatea caracterului, ci 
doar o fracțiune, într-o 
microsecundă. Operația se 
repetă în tranșele de timp 
următoare pînă se imprimă 
întregul caracter. Pentru a 
imprima o singură parte a 
unui caracter s-a recurs la 
soluția divizării acestuia pe 
puncte.

Deși toate aceste sisteme 
prezintă îmbunătățiri consi
derabile, în comparație cu 
imprimantele electromecani
ce, ele conservă încă o 
parte mecanică. Idealul îl 
reprezintă o mașină la care 
singura piesă în mișcare ar 
fi sulul care face ca hîrtia 
să înainteze. O primă tenta
tivă, în această direcție, o 
reprezintă imprimarea prin 
jet de cerneală electrosta
tică.

Principiul amintește mult 
de un tub de televiziune : un 
orificiu, calibrat cu grijă, 
emite o succesiune de mici 
picaturi de cerneală : fiecare 
picătură traversează o lenti
lă electrostatică pentru a do- 
bîndi o sarcină negativă. Se 
observă ușor că, de fapt, este 
vorba de... un tun pentru 
„electroni“ foarte mari.

O succesiune de electrozi 
plasați pe parcuAul picătu
rii permit dirijarea ei ori
zontală și verticală în raport 
cu plăcile de deviere plasa
te în tuburile catodice. Com
binarea ambelor defecțiuni, 
orizontală și verticală, asi
gură reproducerea fiecărui 
tip de caracter.

In acest procedeu totul es
te static ; doar hîrtia avan
sează. Trebuie subliniat că, 
variind tensiunea se poate 
trece lesne de la un fel de 
a scrie la altul. Acesta ar fi 
de fapt sistemul ideal de 
scris ! Din păcate însă, în 
prezent cu el nu se depășește 
viteza de 120 de caractere pe 
secundă. Dar ideea, odată 
lansată, este laborios conti
nuată. Și astfel s-a ajuns la 
alte încercări promițătoare. 
Una dintre ele constă în su
primarea ecranului, fascicu
lul de electroni impresionînd 
direct un microfilm.

Cele mai recente cercetări 
sînt legate de xerografie și 
de folosirea laserului, spe
ranțele cele mai mari fiind 
legate de folosirea acestuia 
din urmă. Utilizarea lui, atît 
de atrăgătoare, se lovește 
însă de problema fabricării

unei hîrtii fotosensibile, al 
cărui preț ar fi ridicat. In 
plus, raza laserului, datorită 
marii sale liniarități face ca 
deflecțiunea să nu se poată 
obține decît prin sisteme op
tice care nu ar putea fi co
mandate decît de o mecanică 
foarte complexă și, firește, 
foarte scumpă.

Probabil că pînă la urmă 
va fi nevoie să se renunțe la 
hirtie. Este limpede că dacă 
am renunța la hîrtie ar pu
tea fi mult mai ușor rezol
vate toate problemele de sto
care a informațiilor.

0 ȘCOALĂ COMPLET 
AUTOMATIZATĂ

în Los Angeles s-a deschis o 
școală de economie complet 
automatizată. Cursurile com
plete pentru diferitele materii 
sînt înregistrate pe 420 benzi 
de magnetofon. Aceste benzi 
sînt programate astfel încît 
elevii trebuie să le parcurgă 
într-o ordine anumită, pe un 
magnetofon special. însușirea 
materiei — care, după acest 
sistem, se face în 14—16 săp- 
tămîni, față de 40 de săptă- 
mîni în alte școli — se verifi
că, însă, în mod obișnuit, prin 
susținerea examenelor în fața 
profesorilor...

VIAȚA ÎN COSMOS

Astronomii au descoperit în 
galaxia noastră nori pe care ei 
îi presupun ca fiind formați din 
aldehidă formică. Prezența în 
spațiul cosmic a unei substanțe 
pe bază de carbon (considerat ca 
esențial pentru apariția vieții) 
poate indica posibilități de for
mare a unor elemente organice 
în diferite regiuni ale universu
lui. Este, de altfel, pentru a treia 
oară în ultimele luni cînd în 
spațiul cosmic sînt identificate 
substanțe ce pot juca un rol în 
apariția vieții.

DIN PATRU PODURI - 
O HALA INDUSTRIALĂ

Din zece în zece metri, pereții halelor industriale sînt străjuiți 
de stîlpi. O schimbare esențială a fluxului tehnologic trebuie să 
fie subordonată totdeauna poziției acestor elemente de bază în 
construcția unei hale. Numeroasele sale inconveniente au pus, 
însă, problema găsirii unor soluții care să ducă la înlăturarea lor. 
Și soluția a fost găsită. Autorul ei, ing. Vasile Cazaciuc, din 
cadrul Institutului pentru proiectări de laminoare, a conceput 
un nou tip de hală — cît se poate de simplu — așezînd cap la 
cap, în formă dreptunghiulară, patru tabliere de pod susținute 
doar de patru stîlpi situați la capetele construcției.

între stîlpi, spațiul e gol pe o distanță ce poate ajunge, în 
funcție de dimensiunile halei, pînă Ia o sută de metri. Este 
oferită, astfel, posibilitatea utilizării perimetrului său integral și 
în oricare sens. Prezentînd o stabilitate mărită, construcția noii 
hale reduce în mare parte efectele cedării stîlpilor în adîncime 
sau a ieșirii lor din axul vertical, prin înseși calitățile aparatelor 
susținătoare, „abordate“ tot din tehnica podală. Solicitările de 
greutate sînt, în felul acesta, de aproape zece ori mai bine 
suportate decît în „vechiul sistem, osatura halei rezistînd va
riațiilor de temperatură și vibrațiilor, datorită profilului său 
monobloc. ,

Simplitatea construcției oferă și avantajul ușurinței montării

sale, la care sînt suficiente numai macarale, ce pot efectua 
operația într-un timp record — de cîteva zile. Hala, o dată 
montată, rezolvă în bună măsură și problema reglării podurilor 
rulante. La tipurile obișnuite de hală, modificarea distanței dintre 
șinele podului rulant este foarte ușor posibilă și poate provoca, 
în consecință, grave accidente. Din această cauză, este necesară 
o frecventă intervenție pentru măsurarea și reglarea distanței. 
Datorită construcției omogene și fixe a noului model de hală, 
distanța dintre șine este stabilită o singură dată, la montarea 
podului, nefiind necesară nici o intervenție ulterioară.

Termometrul
Cel mult 10 la sută din 

diamantele produse în lume 
devin, prin prelucrare, biju
terii, restul servind exclu
siv unor scopuri industriale. 
Datorită durității sale, dia
mantul e utilizat, în primul 
rînd, drept „cuțit“ în opera
ții de tăiere și găurire. Toate 
celelalte proprietăți ale dia
mantului — ca, de exemplu, 
rezistența sa la acizi și leșii, 
buna sa conductibilitate ter
mică, conductanța electrică 
redusă — aproape că nu sînt 
folosite.

P. SPIRA

de diamant
De cîtva timp, s-a con

statat că diamantele al
bastre sînt semiconductoare : 
rezistența lor electrică se 
modifică chiar Ia oscilații 
foarte mici de temperaturi, 
ceea ce Ie propune fabrică
rii de termometre utiliza
bile în medicină. Cercetăto
rii sovietici au descoperit, de 
asemenea, o altă posibilitate 
de a folosi diamantele la 
măsurarea temperaturilor, cu 
aplicații în forajele de adin-

La Reșița: COMPRESORUL L-100
La Uzina constructoare de mașini din Reșița a fost omologat 

pentru producția de serie compresorul L-100, agregat de înaltă 
tehnicitate folosit în industria minieră, siderurgică, chimică și 
în alte sectoare productive. Realizat pe baza concepțiilor și 
proiectelor elaborate de specialiștii reșițeni, noul compresor 
are o capacitate de 100 mc aer comprimat pe minut, atingind 
performanțe la nivelul celor mal bune agregate de acest fel. 
împreună cu compresorul L-50, noul agregat, al cărui prototip 
va fi expus la expoziția economiei naționale, marchează înce
perea producției industriale a unei noi grupe de mașini.

cime. In acest scop, trebuie 
folosit praful de diamant, 
preparat intr-un reactor nu
clear, unde o parte a ato
milor de carbon îsi schimbă 
poziția lor obișnuită în re
țeaua cristalină și sînt trans
puși in interstiții. Diamantul 
devine, în aceste condiții,

mai voluminos și mai puțin 
dur. Orice creștere a tem
peraturii produce o dimi
nuare a volumului și, deci, o 
mărire a durității diamantu
lui. Din aceste modificări 
ale prafului de diamant se 
poate stabili deviația tem
peraturii.

MAȘINA CARE VEDE IDEI
Oamenii de ști

ință au reușit să 
obțină imaginea 
unui „obiect“ care 
există numai sub 
formă de plan ab
stract sau sistem 
de ecuații. Mașina 
care a obținut in
formația referi
toare la felul în 
care trebuie să a- 
rate obiectul a cal
culat „sistemul 
său interferențial“, 
adică a arătat în 
ce fel se va reflec-

ta, de la acest obi
ect, lumina, intr-un 
spațiu tridimen
sional. Apoi, cu a- 
jutorul unei raze 
de laser monocro
matico, s-a creat 
imaginea sa volu
metrică (o hologra- 
mă).

Noul procedeu 
permite să se ana
lizeze planuri tri
dimensionale, schi
țe de mașini sau 
cele ale unor edi
ficii, chiar înainte

de realizarea aces
tora. El este apli
cabil și în vederea 
aducerii la o scară 
convenabilă pentru 
cercetător a imagi
nii unor obiecte 
foarte mari, sau, 
dimpotrivă, foarte 
mici. Tn loc de lu
mină, se pot folosi 
alte feluri de ra
diații, sau chiar 
sunetul.
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SALA DE

O SALA A UNUI
PUBLIC ACTIV««

VN DEZIDERAF:
ELIMINAREA GOIMOR

DE INFORMARE

însă o mare parte dintre consu
matorii de artă (mai ales printre 
cei din generațiile tinere) foar
te sensibili, avizi chiar la cele 
mai noi tendințe artistice. Dar 
pentru a crea o receptivitate 
permanentă, continuă, față de 
fenomenele curente și mai ales 
pentru a-i asigura dublarea cu 
capacitatea de înțelegere și 
lectare trebuie eliminate, 
primul rînd, „golurile" de 
formare, căci, consider că 
pot fi înțelese preocupările
tistice „la zi“ fără a fi luat 
contact mai întîi cu fenomenele 
care le-au precedat.

De aceea, problema atît de im
portantă a informării (mai ales 
prin necesitatea stringentă a 
existenței la noi a unui festival 
dedicat în exclusivitate creației 
muzicale contemporane româ
nești) mi se pare a fi una din 
cele mai importante deziderate, 
un act de cultură care ar con
tribui la consolidarea spiritului 
activ al publicului.

CONCERT

Treptele Rî-pei Galbene ieșene (detaliu arhitectural)

CINECLUBURILE ÎN

%

OCTAVIAN NEMESCU ✓

se
in 

in- 
nu 
ar-

CAUT ARE DE REPERE

SEMNAL
DE DESCHIDERE

Concursul național de creație 
și interpretare cbe muzică ușoară 

românească Constanța '69

Multiplele tendințe și sensuri, 
febrilele căutări ce-și propun să 
investigheze terenuri și un
ghiuri de abordare complet ine
dite au generat în ultimile de
cenii opere de artă care repre
zintă importante verigi în evo
luția dialectică a fenomenului 
artistic.

Dezvoltarea rapidă a mijloa-

celor de informație (radio — te
leviziune — disc — numeroasele 
festivaluri internaționale) a 
precipitat considerabil această 
evoluție, oferind în același timp 
importante și eficiente mijloace 
de informare și educare a pu
blicului consumator de artă. .

Desigur, gusturile și afinitățile 
sînt diferite și eterogene. Există

ÎN EDUCAVA urna 
NICI 0 EFAPĂ

NU POALE El SĂRIFĂ

După ani și ani de încercări, 
— mișcarea cinecluburilor cunoaș- 
Sjf te acum la noi, prin primul ei 

festival și concurs republican, a 
cărei fază finală se desfășoară 

A în aceste zile, o recunoaștere 
w publică. Nu-i vorba aici de nu

mărul de filme realizate de 
aceste cinecluburi, de date pri
vind dotarea lor tehnică, ci de 
faptul că mișcarea cineaștilor 
amatori și cinefililor cunoaște o 
amploare deosebită care numeș
te un interes crescînd pentru 
arta a șaptea.

E curios însă că această miș
care a „sărit“, la noi, una din 
etapele ei principale, ajungînd 

A la rezultanta cea mai orgolioa- 
să : realizarea de filme (docu
mentare, artistice de scurt me- 

• traj, desene animate). Nu este 
cu nimic pejorativă calificarea 
de „orgolioasă“ pentru produc- 

— ția de filme a cinecluburilor, în 
® măsura în care acestui impuls 

care a stat la baza realizărilor 
îi corespunde un număr apre- 
ciabil de pelicule ce au duș la 
descoperirea unor reale talente 

_ k___ ............. .... . cinematografice. Aceasta însă 
pere ale veacului XX ? Soluția 4», nu poate să justifice cu nimio 
este să programăm tot timpul ™ absența unei rețele de cineclu- 
valorile mai mari sau mai mici buri care să fie centre ale cul- 
alc muzicii contemporane, să turii cinematografice capabile 
desfășurăm o operă permanentă, tQR să formeze un „public“.

Această etapă este obligatorie 
la fel ca și învățarea allabetu-

In educația muzicală ca și în 
orice alt proces educativ nici un 
fel de etapă nu poate fi sărită

Vrem ca orchestrele să-i cînte 
cu bucurie, cu înțelegere pe Au
rel Stroe, pe Ștefan Niculescu 
pe Anatol Vieru ? Vrem ca pu 
blicul să ne solicite permanent 
să programăm marile capodo-

MIRCEA CRISTESCU

Receptivitatea publicului și 
receptivitatea orchestrelor tre
buie să fie cultivată printr-o 
politică repertorială inteligentă, 
judicioasă, urmărind adînci cri
terii pedagogice. Ani în șir nu 
am oferit publicului decît în 
mod întîmplător marile capodo
pere ale muzicii contemporane.

După ce am programat timp 
de un deceniu odată pe an o 
mică lucrare de Schonberg 
Vardse, nu putem cere nici 
chestrelor, nici publicului să 
rească, să interpreteze și să 
culte permanent programe
prinzînd lucrări de Messiaen, 
Boulez, Stockhausen.

sau 
or- 
do- 
as- 
cu-

sistematică de apropiere a pu- ...... ....................
blicului de creațiile contempli- la „a ți mvc^urd cumuetu- 
rane, și în primul rînd de acele Q lui („autodidacții“ sînt excepții, 
creații izvorîte din realitatea ------- -
spirituală a poporului nostru

Un public realmente receptiv. A 
realmente activ, nu poate fi de
cît rezultatul unei vaste opere 
de educație pe cele mai diverse ™ 
planuri, educație care să creeze 
climatul necesar apropierii pu- 
blicului de valorile artei sune
telor. de mesajul contemporan 
al acestor valori. V

necesare ades, dar care nu se 
pot constitui înt.r-o mișcare de 
masă). -Sub acest aspect, cineclu- 
burile noastre au rămas la sta
diul unui început perpetuu. 
Este, desigur, foarte bine că nu
mărul filmelor prezentate la ac
tualul concurs republican a tre
cut de 250. Trebuie să ne în
trebăm insă ce „ascunde“ acel 
număr ?-Care este, de fapt, nu
mărul celor angrenați în miș
carea cinecluburilor ? Și, mai 
ales, care este contribuția lor 
in sensul dimensiunilor intelec-

tuale care profilează această ac
tivitate ?

Lacunele multor filme ale ci- 
neamatorilor nu sînt tehnice, ci 
de concepție. Lipsește o bună cu
noaștere a esteticii filmului, o 
cultură de specialitate absolut 
necesară. Nimeni nu poate nega 
că prin activitatea acestor cine
cluburi se vor descoperi citeva 
personalități creatoare ce vor 
putea deveni realizatori de film. 
Acest lucru s-a întîmplat și se 
întimplă oriunde există cineclu- 
buri. Dar nu acesta este și nici 
nu trebuie să fie principalul 
scop al cinecluburilor. Ele tre
buie să rămînă (sau să devină) 
principala formă de educație ci
nematografică care să dirijeze 
spectatorul de film, dacă nu 
chiar să-l „creeze“.

Vechi și exagerate rivalități 
între forurile cărora le a- 
parțin, cinecluburile existente. 
— U.G.S.R., C.S.C.A., Ministerul 
Invățămîntului — fac și acum 
imposibilă realizarea unei fede
rații naționale a cinecluburilor 
care să constituie în același 
timp un centru metodic — înca
drat cu specialiști : regizori, 
critici de film, tehnicieni — ca
pabil să orienteze activitatea ci- 
neamatorilor aflați astăzi într-o 
mișcare fără țel.

Cuvintele acestea din urmă 
pot irita și dacă sînt greșit in
terpretate li se poate reproșa că 
minimalizează eforturile de pînă 
acum. Pledoaria pe care o fa
cem pentru o activitate de sub
stanță a cinecluburilor pornește 
tocmai de la dorința ca ele să 
justifice nu „vanități" statistice, 
ci o formă superioară de activi
tate culturală.

Ce-și propun pentru viitor ci
necluburile ? Să facă filme, c 
singurul răspuns care se poate 
da acum. E asta totul ? Regizo
rul Mirel Ilieșu remarca pe 
bună dreptate, nedorita „concu
rență“ la care se înscriu multe 
cinecluburi atunci cînd, cu in-

suficientele lor mijloace, au în
cercat să realizeze, spre exem
plu, filme de protecția muncii, 
în condițiile în care la comanda 
diferitelor ministere și instituții 
specializate, studioul „Alexan
dru Sahia“ oferă același gen de 
filme la un nivel greu de atins 
de amatori. Și nu e singurul 
caz ; au fost realizate de către 
cinecluburi și filme de... circu
lație...

S-a creat deci o mimare a 
activității studiourilor profesio 
niște, mimare care poate con
tinua fără rezultate notabile. 
Or, aceasta nu este calea de ur
mat pentru mișcarea cineclubu
rilor care au acum mai mult 
decît oricînd nevoie de repere 
Sigure. " ’ ’ " '
mai important, 
sens, este 
tatori de 
tori.

Tocmai aici, unde investiții
le materiale sînt foarte mici, nu 
s-a realizat mai nimic, cineclu- 
burile nefiind atrase în sfera 
„culturii cinematografice“.

Primul festival și concurs re
publican trebuie înțeles ca o tre
cere în revistă a posibilităților 
existente de la care să se plece 
la o bine îndrumată activitate 
în acest sens.

Primul dintre ele, cel 
cel care-i dă 

acela de a forma spec- 
film și apoi realiza-

AVFOPERFECFIONAREA
INSfflllFIEIMUZICALE

RADU GHECIU

Problema publicului sălilor de 
concerte, problema formării u- 
nor noi și noi generații de iubi
tori ai artei trebuie pusă și din 
perspectiva mijloacelor actuale 
de difuzare a acestei arte. In 
ultimele decenii s-a creat indu
bitabil o nouă „sociologie a vie
ții muzicale“, prin introducerea 
în circuitul acestei arte a unor 
noi mijloace de difuzare — dis
cul, banda magnetică, care au 
căpătat o pondere crescîndă în 
viața muzicală, contribuind, 
alături de sălile de concert, la

formarea publicului, la formarea 
gustului și exigenței sale.

Pe de o parte aceste noi mij
loace au contribuit la deschi
derea gustului pentru muzică a 
noi și noi straturi ale populației, 
iar pe de altă parte, difuzînd în 
general interpretări și lucrări 
de mare valoare au creat ele
mente de referință și o foarte 
serioasă situație competitivă 
pentru instituțiile muzicale. încă 
în urmă cu 20 de ani, în con
vorbirile sale cu Bernard Ga- 
votty, Enescu remarca noua

mentalitate pe care o aduce 
discul, creînd un public care do- A 
rește literalmente în fiecare zi w 
capodopere ale artei interpre
tative.

Tocmai de aceea instituțiile 
nu-și pot justifica existența de- 
cît printr-un permanent efort A 
de autoperfecționare. Altmin- w 
teri, tendința de golire a sălilor 
de concerte, vizibilă la ora ac
tuală pe plan mondial, va con
tinua. Sala de concerte își pă
strează un atu de neînlocuit : 
fiorul comunicării directe cu 
interpretul, cu muzica în gene- 
ral. Dacă valorile pe care le 
urezentăm în sala de concert 
vor „susține“ acest fior, putem W 
fi siguri că iubitorii de muzică 
mai vechi sau în devenire vor 
prefera sala de concert audiției 
la domiciliu sau altor preocu
pări extramuzicale.

Anclietă realizată de 
IOSIF SAVA

(Urmare din pag. I)

artă și literatură a acestui uni
vers omenesc inedit pe care îl 
oferă socialismul, problemele 
fundamentale ale existenței 
omului în noua societate con
stituie o condiție hotărîtoare a 
valorii și trăinicie! artei noas
tre. îndepărtarea de viață, 
cercarea de a o ignora, 
pînă la urmă, inevitabil, la 
străinarea artei de nobila 
menire, îi răpesc puterea

în- 
duc 
în
să 
de

penetrație în conștiința mase
lor“- Creația noastră literară și 
artistică din ultimii ani a obți
nut izbînzi mari in această di
recție tocmai pentru că a înțe
les apropierea de viață ca un 
proces complex, desfășurat pe 
căi multiple și pentru că a a- 
tacat în mod cur’.jos proble
mele umane majore ale epocii 
noastre. Mi se pare notabil fap
tul că investigația artistică nu 
cunoaște zone interzise, că ea 
se străduiește să se apropie de 
viață prin recrearea și nu prin 
copierea ei, că s-a dezvoltat o 
mare diversitate de stiluri în 
exprimarea idealurilor social- 
estetice fundamentale ale so
cietății socialiste.

Vorbind despre semnificația 
estetică a operei de artă este 
necesar să precizăm că de lanț 
valențele artei sînt multiple 
prin natura el, in sensul că ea 
integrează in mod sintetic im
plicațiile filozofice, politice 
sau etice în sinul aceleeași con
strucții. Nu vom căuta deci să 
regăsim aceste idei ca atare, ci 
în interiorul unei imagini care 
le transfigurează și uneori ele 
nu ne vor fi arătate explicit, cT 
doar sugerate printr-o anumită 
ambianță afectivă sau chiar 
cu ajutorul unor componente 
senzoriale. Este sarcina criticii 
a descifra bogăția de semnifi
cații integrate în operă și de a 
o iudeea pe această bază.

Relația valorii estetice cu is
toria trebuie văzută nu numai 
genetic dar și funcțional, în 
sensul că în diferite epoci și

momente opera joacă roluri di
ferite, ocupă un loc diferit pe 
scara valorilor. Existența ope
rei este în funcție de numeroși 
factori care o pot împinge în 
primul plan sau dimpotrivă pot 
face ca peste ea să se aștearnă 
vălul uitării. Una și aceeași 
operă. în virtutea de altfel și a 
polisemiei sale interne (adică 
a faptului că permite să i se 
acorde diferite interpretări), 
joacă funcții diferite în de
cursul timpului, viața ei esteti
că fiind direct legată de con
textul social căreia i se inte
grează, Putem spune astfel, de

MARGARETA PÎSLARU

de Stat pentru 
Artă, președintele 

de organizare al 
actorii Stela Po-

Teatrul, gătit sărbătorește, 
și-a așteptat oaspeții, a pus la 
dispoziția publicului standul 
cu discuri, programele, fișele 
de aprecieri. Treptat, sala a 
devenit neîncăpătoare și — 
iată în sfîrșit sosită clipa mult 
așteptată, clipa în care semna
lul atît de cunoscut nouă de 
la Festivalurile anterioare a 
marcat începutul unei noi se
rii de manifestări competitive 
pe coordonatele muzicii ușoa
re, manifestare care polari
zează din nou toate emoțiile, 
speranțele și eforturile concu- 
rcnților și, sperăm, publicului.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Nicolae Călinoiu, di
rectorul Direcției Muzicii din 
Comitetul 
Cultură și 
Comitetului 
concursului,
pescu și Ștefan Bănică, în ca
litate de prezentatori ai Con
cursului, au anunțat regula
mentul Concursului și premiile 
ce vor fi decernate.

Prima parte a Concursului, 
consacrată concursului de 
torpretare a fost deschisă 
Octavian Cadia. Dintre cei 
finaliști care au evoluat 
rampă, să-i numim, deocamda
tă pe 
pentru 
crea o 
Dorin 
plăcut 
dia, George Răpeau. Interpre
tarea celorlalți tineri concu- 
renți s-a situat la un nivel sa
tisfăcător, indicind potențe ar
tistice promițătoare.

în partea a doua a progra
mului, dedicată concursului' de 
creație, au predominat piesele 
de factură lirică, cu un conți
nut emoțional dens, cu o me
lodică inspirată, precum și alte 
genuri.

in
de
IO 
la AQVILINA SEVERIN

Sergiu Cioiu, cunoscut 
capacitatea sa de a 

bună legătură cu sala, 
Anastasiu, cu un glas 

timbrat, Octavian Ca-

LUIZA COSTACHE

Văzute de NEAGU RADULESCUMARIA SAVUTUDOR STANESCü

Pe lacul de „argint

țe personale dar observam că nu 
ne aflăm în fața unui vodevil 
oarecare în care qui-pro-quo- 
urile să joace funcția de reali
zator al reacției comice și atît, 
ci în fata unei înțelegeri mult 
mai profunde. Prin dezvăluirea 
mecanismului comic ne apare 
funcționînd pe viu un întreg 
mecanism social și eroii pie
sei se transformă în simple 
obiecte, resorturi ale unei lumi 
in care individul e pe cale de 
a-și pierde personalitatea și de a 
deveni un simplu pion pe ma
rea scenă a vieții. Sensurile 
moderne ale spectacolului izvo-

cunoașterea și preluarea a tot 
ce este valoros în cultura uni
versală, partidul nostru consi
deră că făuritorilor de artă șt 
literatură din țara noastră le 
revine datoria de a ramine 
consecvent mesagerii spiritua
lității poporului nostru, expri- 
mînd prin opere originale, au
tentice, specificul societății so
cialiste. în acest fel ei își pot 
aduce o contribuție efectivă la 
afirmarea valorilor naționale 
în circuitul culturii mondiale“- 
O asemenea concepție precizea
ză cu limpezime faptul că func
ționarea operei în genere este

CARACTERUL VALORILOR
ESTETICE IN SOCIALISM

pildă, că arta primitivă neagră 
pe care o admirăm astăzi recu- 
noscîndu-i rolul pe care l-a ju
cat în constituirea artei moder
ne a izvorît la vremea ei din 
cerințe cu totul deosebite și a 
jucat funcții evident exiraar- 
tistice, îndeosebi magice. Aici 
mutația funcțională petrecută 
este atît de radicală încît ne-a 
adus în cu totul alt domeniu al 
spiritului. Se schimbă însă ro
lul chiar și al literaturii și ar
tei mai noi și este suficient să 
dăm exemplul dramaturgiei lui 
I. L. Caragiale pentru a vedea 
cît de diverse pot fi interpretă
rile pe care le-a putut primi 
în decursul timpului.

Ni se pare, de pildă, că actua
lul spectacol al lui Lucian Pin- 
tilie, pe scena Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra“ cu piesa 
D’ale carnavalului poartă nu 
numai amprenta unor preferin-

răsc, credem, din faptul că re
gizorul a intuit cu finețe însăși 
funcționarea intimă a unei lumi 
istoricește dispărută, dar în a 
cărei adevărată 
cepția marxistă 
însemnat.

Funcționarea 
rilor estetice 
legată 
lor, de 
extern, 
fiecare 
treaga . .
buie astăzi in mod sensibil la 
accelerarea acestui proces și 
la coordonatele în care el se 
desfășoară. Indicația cuprinsă 
în Teze mi se pare de o deose
bită însemnătate în acest sens 
întrucît factorii politici și fi
lozofici sînt cei ce conturează 
în mare măsură cadrul general 
al circulației valorilor : „Pro- 
movînd o politică deschisă spre

înțeiegere con- 
a jucat un rol
socială a valo- 

este indisolubil 
de condițiile circulației 
raportul dintre intern și 
național și universal în 
moment determinat. Tn- 
ambianță socială contri-

indisolubil legată de rolul pe 
care-1 îndeplinește ea pe plan 
național și că 
universalitate 
în funcție de 
ea exprimă în 
litățile din care a izvorît. Pla
nurile pe care 
tă funcționarea 

Și în
cu

aspirafia ei spre 
se realizează 

măsura în care 
primul rînd rea-
trebuie urmări- 
socială a operei 
in cele ce ur- 
considerație ra- 
cei ce o recep-

sînt diverse 
mează avem 
porturile ei 
tează.

Opera de 
fost creată 
gratuit sau 
unor foarte 
Evident, 
ei umană s-a lărgit extrem de 
mult pentru a ajunge să se 
adreseze unui public din ce în 
ce mai numeros și mai evoluat. 
Ar fi simplist să se creadă de 
aici că opera individuală satis
face toate gusturile și exigen-

artă autentică n-a 
niciodată 
pentru 
restrinse 

istoricește

in mod 
satisfacția 

cercuri, 
destinația

ILIE CONSTANTIN

țele, că diversele categorii de 
public sau chiar diverși indi
vizi ar putea s-o înțeleagă în 
același fel. Se vorbește în acest 
sens de accesibilitate, dar se 
crede adesea în mod greșit că 
ea ar aparține exclusiv operei 
înseși și că, prin urmare, crea
torul ar putea fi făcut respon
sabil doar el de faotul că opera 
sa este înțeleasă sau nu. Tre
buie să precizăm în acest sens 
că nu există opere accesibile 
sau inaccesibile în sine, că ac
cesibilitatea este de fapt expre
sia unui raport între artă și 
public, deci gradul de accesibi
litate depinde de ambii termeni 
ai relației. Spunînd lucrul a- 
cesta nu vrem cîtuși de puțin 
să oferim o justificare acelor 
artiști care erează independent 
de public, susținînd că istoria 
le va da dreptate, ci doar atra
gem atenția asupra necesității 
de a avea în vedere educația 
estetică a maselor ca un obiec
tiv cultural de prim ordin pen
tru ca valorile să se realizeze 
în fapt. Procesul realizării va 
lorii estetice presupune înțele
gerea și integrarea ei în siste
mul de valori al receptorilor ei 
și implicit influențarea, forma
rea lor.

Caracterul formativ al operei 
de artă este subliniat pregnant 
în Teze arătîndu-se că „parti
dul și statul acordă o înaltă 
prețuire 
factori

artei și literaturii — 
esențiali de cunoaștere 

și înrîurire a gîndirii și sensi
bilității umane — rolul lor în 
înfăptuirea progresului social, 
în ridicarea conștiinței socia
liste și înnobilarea spirituală a 
oamenilor“. A contribui prin 
intermediul artei la vastul pro
ces de construire al unei uma
nități noi ni se pare că merită 
să fie țelul suprem al oricărui 
creator 
valorii
cu atît 
tivă cu 
voilor sociale in continuă trans
formare.

adevărat. Integrarea 
estetice în istorie va fi 
mai directă și mai efec- 
cît ea va răspunde ne-

în aceste însemnări ale noastre despre diferiți autori în
cercăm să nu subliniem mai mult decît se cuxine propriile 
preferințe. In poezie, de exemplu, ne repetăm adesea că nu 
doar o modalitate, un tip de lirică își merită locul sub soare 
ei că, din fericire, arta nu este nurnai lungă (ars ionga) ci 
și neînchipuit de cuprinzătoare, variată. Acele vorbe mai 
des citate altădată, ale lui Maiakovski despre necesitatea 
existenței unor poeți „mulți, buni și diferiți“ ne par cu
minți și permanent actuale. Lăudînd un poet care scrie 
intr-un anumit fel. începind să înțelegem arta lui, nu uităm 
deloc că „se poate așa, dar se poate și altfel“. La unul pre
țuim exprimarea lapidară dar nu înseamnă că refuzăm va
lorile generoase și inspirate de cuvinte folosite de atlul.

Pentru că. fără a risca hățișuri teoretice, ne conducem (cti 
naivitate, probabil) după vechea și grava „prejudecată“ că 
literatura este comunicare. Scriitorii sînt. credem, oameni 
care au de spus lucruri deosebite într-un mod personal ar
tistic. Și astfel stînd lucrurile no putem orienta, .ntr-o oa
recare măsură, printre autori „mulți și diferiți'*, fără păreri 
preconcepute, străduindu-ne să detectăm mai mult cu inima 
decît cu instrumentele de precizie, cit și ce are 
autor sau altul, in felul lui aparte.

în cercetarea creației poetice 
lui Adrian Păunescu măsurile 

critice curente riscă să nu fie 
utile pînă la capăt. Cel care toc
mai reușise să extragă sîmburele 
valoric al unei cărți de poezii 
„obișnuite“—nu avem în vedere 
accepția minimalizatoare—de în
dată ce se apleacă asupra uria
șelor mase lirice păunesciene se 
simte preschimbat într-o ambar
cațiune fragilă luată de ciclon.

In scrisul acestui poet materia' 
dă năvală pe căi multiple ; mari 
ferestre-vizuini se cască în aglo
merările de stele (printre stele 
zărești plîngînd o bestie divină 
și, cum spune Eminescu. „cînd 
plînge Derniurgos doar el aude 
plînsu-și”) ; prin canalele infini
te vederea însă nu reușește mai 
niciodată deplin să se înfăptuia
scă, din cauza rostogolirilor de 
cuvinte în agresiune. Gura poe
tului stră'puns de lancea lui 
Diomede e asurzitoare, aproape 
inconștientă. De altfel s-ar putea 
afirma că Adrian Păunescu este 
un caz aproape unic de autor 
lipsit de conștiință artistică și 
capabil, cu toate acestea, să a- 
tingă trepte de poezie la îndemî- 
na prea putinor colegi sau poate 
chiar a nimănui. Ne declarăm de 
acord cu cei care văd în Pău
nescu, în plan formal, un poet 
tradițional retoric. Numai că la 
el. în multe privințe, etichetări 
varii se potrivesc, la prima ve
dere judecăți de valoare obișnui
te par a fi cum nu se poate mai 
nimerite dar valurile smulg de pe 
fruntea lui NeDtun orice acceso
riu (chiar și cununa de lauri). 
Poezia lui Adrian Păunescu arc 
mișcare amplă și vie. de necu
prins a apelor oceanice cuprin
se de taifun.

Laureatul de anul trecut al 
premiului Uniunii Scriitorilor, au
tor pînă acuta a trei volume de 
versuri (Ultrasenlimente, 1965, 
Mieii primi, 1966. și masivul Fin- 
tina somnambulă. 1968) este, nu 
încape îndoială, una din cele mai 
mari virtualități poetice afirmate 
în anii noștri. Asupra acestei în
zestrări' neobișnuite sînt de acord 
cei mai mulți dintre comentato
rii scrisului său. Noi vom merge 
mai departe declarînd că Adrian 
Păunescu nici nu a început încă 
să scrie pe măsura puterii sale. 
E hazardată o asemenea afirma
ție dacă ținem seama că are in 
spatele său aproximativ o mie de

de spus un

poeme publicate în 
presă, și cel puțin 
atîtea inedite. Dar toată opera sa 
de pînă acum, pe care și-ar pu- 
tea-o împărți cîțiva autori cu șan
se astfel de supraviețuire în isto
ria literaturii, poate fi asemuită 
cu construcțiile multicolore de 
pe un atol din Pacific un ura
gan le va spulbera fără urmă. A-

volume și în 
pe jumătate

(I) SUPRA
DĂSJiRE

pe 
în piese separate și mai 
în fragmente se aude 
lui Derniurgos la auzul 
urechile celor din serie 

și acoperire ; „Vezi 
și peste linii I Vezi 
care-a albit ? 1 Mult 
fiu al luminii I Se 
plus infinit / ... / Și 

și mai departe ; /

cest uragan nu este altceva de- 
cît întinderea sălbatică a talentu
lui ce locuiește în poet. Cîțiva 
critici și poetul însuși au realizat 
provizoratul uriașei sale creații de 
pînă acum. EI năzuiește spre 
împlinirea palatelor de mărgean 
din adîneuri sau închegarea uncr 
reședințe în spațiu, incredibile, 
în mare măsură tot ce Păunescu 
a dat pînă acum putea fi (cu tra
valiu extensiv uriaș) realizat și de 
alți colegi de-aj lui. Doar 
alocuri, 
adesea 
plînsul 
căruia
cer îndurare 
printre .inii 
acea curgere 
mai departe, 
află veșnicul 
mai departe
Treci prin celulele cifrelor viu I 
Căci vii dm zero și vii din moar
te ' Și din terenul minus pustiu“ 
(Spre plus infinit); poezia Mieii 
primi în întregime ; poemul Ni
sipurile, la fel, din care repetăm 
strofa finală : „Apoi pe lumea de 
nisip înecăcios / Ca dintr-un sfînt 
bazin ajunge rouă Rouă planete
lor cu apă rece / Și încă sfîrîind 
și repede murind f Ea totuși cade 
aducînd în trupul ei •' Peștii fru
moși și înzăuați / Cu icre dulci 
pe dinafară. ! în timp ce încă 
vîjîie și intră-n lucruri. Hrănin- 
du-se enorm din sine / Furtuna 
cosmică a icrelor uscate / Nisipu
rile“.

Volumul Fîntîna somnambulă 
aduce, în afara unor confirmări 
(capacitatea marilor viziuni tra
gice : „Convalescenta lui Iov“ de 
pildă) și sublinierea pînă la exas
perare a defectelor și meritelor 
discursului poetic păunescian, 
semnul formidabil al realizării, 
la măsuia stelară a poetului, po
sibilă în viitorul imediat. Ajun
sesem cu vremea la resemnare 
mi se părea că această virtuali
tate lirică neînchipuită nu se 
poate înfăptui tocmai din cauza 
proporțiilor. Iată însă că un nu
măr de poezii din Fîntina som
nambulă și mai cu seamă mag
nifica poezie îndurerează ne 
avertizează că acest monstru sa
cru — Talentul — începe să ia 
cunoștință de sine. Ceea ce în
seamnă că lipsa conștiinței artis
tice e pe cale de a fi depășită. 
Drumul viitoarei împliniri a poe
tului e înțeles, așa cum se cu
vine. ca unul cu desăvîrșire dife
rit. pentru care sînt necesare alte 
simțuri, altă ființă, sen.vbilizarea 
prin durere. Căci aprig folosite, 
simțurile și suprafețele de conta i 
s-au tăbăcit, tăvălite cu țarină. E 
nevoie de o nouă naștere : ..îndu
rerează. mamă, din nc.u ființa 
mea, mai naște-mă o dată...“ / (...) 
mai naște-mă o dată, mai picu
ră-mi o dată z din norul tîmnlri 
tale tat ochiul în orbită. / să 
vîiîie-n urechea înfrăgezită sune
tul / ce-și are într-o frunză și sce
na sj ecoul ! să-mi fie ochiu’ m-ă 
fierbinte și să vadă ' cum din 
vultur rămîne în piatră pură 
oul“...

Colosalele cavalcade de cuvin
te. logoreea fioroasă (chiar dacă 
bogat metaforică și ingeni^'tsă) 
nu-1 puteau duce pe Adrian Pău
nescu la mai mult decît ce ne-a 
dat pînă acum. Ele Duteau doar 
să-l îndepărteze de sine pînă la 
confundarea cu ceilalți. Si iată că 
„marea cale“ se întrezărește a- 
cum. mai limpede ca < ricînd. E 
traseul Iu; unic (cum unic este 
drumul oricărui noet autentic) si 
nu-i rămîne decît conștiința de a 
i se dăr.rr.

Intr-o perioadă poetică agitată 
de căutări numeroase în ordinea 
formală, tradiționalismul dosire 
oare se vorbește în cazul lui 
Păunescu este de o natură spe
cială : ne de o parte o asemenea 
intonare lirică nu le este cu nimic 
inferioară exprimărilor altor noeți 
torturati de căutări, pe de alta o 
notă de remarcabilă generozitate 
îl caracterizează. Deși realizează, 
cum 
este
care _ _ ___. „
fără folos artistic) amețitoare, 
„vede* idei în urmărirea cărora 
alti autori devin repede greu de 
înțeles. Adrian Păunescu nu nre- 
zintă rlifici'ltăti deosebite la lec
tură. Pe altarul comunicării «i 
cititorii el nn face concesii -le 
jertfe, nur și simplu gîndirea Iui 
noetină este dintre cele generoase. 
Se afirmă chiar, si nu fără temei, 
că poezia acestui autor presunu- 
ne neîntrerupt dialogul cu citito
rul. Merit nu dintre cele mai 
mici, care-1 așează, de asemenea, 
pe Adrian Păunescu în tradiția 
mare a poeziei românești.

spuneam, viziuni 
un bijutier de 

nrea adesea le

ooetice fnù 
vocale ne 
hruschenză
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Mari personalități

TINERI Șl TINEREȚE
de CAROL ROMAN

LOUIS ARMSTRONG

Louis Armstrong, 
aflat în cel de-al 
cincilea deceniu de 
celebritate, a deve
nit una dintre cele 
mai prestigioase 
personalități ale pei
sajului contemporan 
cultural din Statele 
Unite.

Considerat una
nim „cel mai mare 
trompetist din mu
zica jazz-ului“, Louis 
Armstrong intră în 
circuitul marilor in- 
terpreți în anul 1924, 
cînd 
sale da 
obțin 
imens, 
neîncetat, este soli
citat de diferite for
mații orchestrale și 
de renumite case de 
discuri, iar stilul — 
adoptat de multi 
instrumentiști și mu
zicieni. Improviza
țiile sale duc. în 
1941, la apariția 
swing-ului. Turneele 
sale în S.U.A., în 
America Latină și 
Europa au fost pri
mite întotdeauna cu 
deosebită căldură de 
publicul celor mai 
mari orașe din 
S.U.A., Anglia,

înregistrările 
la New-York 
un succes 
De atunci.

a Germaniei, Ceho
slovacia etc. în mar
tie 1965 marele ar
tist american de cu
loare a concertat și 
în țara noastră.

Deosebit de apre
ciat în calitate de 
interpret, compozi
tor și șef de orches
tră, Louis Arms
trong și-a îmbogățit 
activitatea prin tur
narea mai multor 
filme de mare suc
ces, precum și prin 
imprimarea a 
de milioane 
discuri.

Fiind întrebat 
un ziarist american 
ce gîndește despre 
problema rasială din 
Statele Unite, Louis 
Armstrong a afir
mat : „în toate îm
prejurările din viata 
mea m-am simțit ca 
un fiu al Americii, 
al poporului negru 
si de aici dorința și 
sprijinirea ideii ca 
omul negru să-și gă
sească locul meritat 
în societatea actuală 
americană*.

Marele artist ne-a 
trimis răspunsul său 
la ancheta noastră 
Internațională.

zeci 
de

de

Franta. Suedia R. F. Internațională. Ș

NICI UN LUCRU
ÎN VIAȚA NU VINE

DE-A GATA...
de LOUIS ARMSTRONG

îmi cereți, prieteni din București, să vă exprim 
în cîteva rînauri gindurile mele despre tineri și 
tinerețe, despre această vîrstă miraculoasă cînd 
totul în jur ți se pare vrăjit, pe tine te crezi uriaș, 
iar viața o imensă posibilitate de împlinire a ori
cărei năzuinți ori idei ce-ți trece prin minte.

Și cum mai jinduim, la trecerea a patru — 
cinci decenii, după această etapă, cînd toate cu
lorile vieții își au tonurile cele mai intense, cînd 
cuvîntul „da" este socotit întotdeauna ca o afir
mație, iar „nu“ ca o negație; la această vîrstă 
n-ai aflat încă de acel „da“ blestemat, ce încearcă 
să-l ascundă dibaci ori neîndemînatic pe „nu“ — 
și aceasta cuprinzînd sfera atît de vastă a împlini
rilor și creației unor oameni ce nu se deosebesc 
de semenii lor decît prin culoarea pielii.

Pentru că din fragedă copilărie, de cînd am 
pășit, șovăitor, peste pragul casei părintești, am 
și început să iau lecții de la marele profesor, care 
se numește Viața — cu tot ceea ce aro ea mai 
frumos și mai hîd, în același timp.

N-aș dori să se înțeleagă cumva că sînd un om 
acrit de viață, ori ce-mi trăiesc, poate, ultimul de
ceniu, în amărăciune. Nu de starea mea familiară 
ori personală pot avea satisfacție, deoarece eu 
sînt una din acele excepții ieșite dintr-o populație, 
de 20 de milioane de oameni, ce am avut succes în 
viată și am izbutit să mă integrez în societatea 
actuală americană. Dacă e să-mi exprim insatis
facția pentru ceva, atunci aceasta se referă la 
faptul că în ciuda a tot felul de ameliorări juridi
ce ori îmbunătățiri de statut, totuși tinerii 
populației de culoare pășesc în viață dezavanta
jați față de colegii lor de generație : mai există 
încă lăcașe de învățămînt ce nu le sînt accesibile, 
ca să nu pomenesc de scara funcțiilor ce le este 
permisă doar ca excepție și nu ca o regulă.

Am mai afirmat și cu alte prilejuri. Oare tinerii 
atleți negri care au urcat treptele olimpice nu 
reprezintă națiunea americană în ce are ea 
mai bun ? Același luciu nu se poate spune și 

despre ceilalți sportivi, intelectuali, ori oameni de 
artă negri ce au uimit lumea, deseori, și au fă
cut-o să se încreadă în societatea noastră ?

Mă întrebați: Ce anume apreciez mai mult la 
tineri, ce le doresc, cum mi-ar place să-i știu. 
Cel mai prețios învătămînt pe care-1 pot da este 
acesta : nici un lucru în viață nu vine de-a gata. 
Fără strădanii, perseverență, sîrguință, forța de 
a rezista refluxului momentan pînă ce să te situezi 
din nou pe coama valului și multă, extrem de 
multă încredere în tine ca om, — nu izbîndești.

Este suficient ca la începutul vieții să socotești 
un eșec oarecare, trecător, drept starea frecventă 
în care-ți vei derula biografia, pentru a suferi 
daune de neprevăzut. Nu ai voie, tinere de oriun
de ai fi, ca în fața greutăților să-ți apleci capul, 
să te socotești un înfrînt. întotdeauna‘există ceva 
superior, — ca înțelepciune, ca moralitate, ca 
simplu comportament, ce-ți poate reda încrederea 
în viață și în tine.

Aș îndrăzni să vă prezint în cîteva rînduri bio
grafia unui om de culoare, biografia mea, care 
chiar în primii ani ai vieții a fost un îndrăgostit 
de muzică și deopotrivă de viață, căreia i s-a 
dăruit și în ciuda unor opreliști artificiale a 
știut, după cum s-a priceput, să răzbească.

Am deschis ochii chiar în anul 1900, provenind 
dintr-o familie de oameni săraci lipiți pămîntului. 
Cunoașteți, cred : comunitățile de negri în care-și 
due viața numeroase familii sînt de obicei foarte

muzicale. Acesta a fost și cazul nostru, al celor 
ce locuim în New Orleans.

îmi amintesc că într-o seară am rămas fascinat 
la ușa unei încăperi în care locuia un cîntăreț de 
culoare care peste ani și ani avea să găsească ce
lebritatea și care se numea Jones Bunk. M-a 
chemat în casă, mi-a dat primele explicații muzi
cale și de atunci am început să iau lecții, în mod 
gratuit. Dovedind talent, ceva mai tîrziu am fost 
primit într-o orchestră a copiilor de culoare con
dusă de King Oliver, unii dintre așii muzicii de 
jazz din acea vreme. Acesta a fost primul meu 
act public în materie de muzică. Curînd, orches
tra noastră a dat faliment și ne-am răspîndit care 
încotro a văzut cu ocini, străduindu-ne să ne 
ajutăm părinții ca să supraviețuim.

Cîte n-am făcut pe atunci 1 Aveam însă o 
imensă încredere în viață, în destinul meu de 
muzician. O vreme am vîndut ziare, după care 
am fost angajat să lucrez într-un magazin de pro
duse lactate. La ora 6 dimineața eram în picioare, 
pentru ca la 10 seara să-mi pot număra cîștigul 
și, abia după aceea, să mă ocup de marea mea 
pasiune, trompeta.

După o viață trăită în culorile descrise mai sus, 
ca urmare a exercițiilor de noapte ce se conti
nuau 6—8 și chiar 10 ore, am atins o anume 
virtuozitate, reușind cu greu să capăt un loc în 
„Marble Orchestra“ ce cînta pe bordul vasului 
„Dixie Belle“ și care făcea excursii de agrement 
pe Mississippi. în acei ani m-am îndrăgostit pen
tru prima oară... în acele timpuri am realizat și 
primele mele compoziții.

Numai că nu toți vedeau cu ochi buni calită
țile mele și am avut de trecut o sumedenie de 
neplăceri, provenite din faptul că epiderma avea 
impregnată alt pigment decît cel al populației în 
mijlocul căreia trăiam. N-am disperat, n-am 
descurajat. Am înțeles că o dată cu trecerea ani
lor toți oamenii vor învăța Să trăiască și să-i 
lase și pe ceilalți să trăiască.

Din 1924 de cînd am devenit prim-trompetist 
al formației „Ollie Power“ mi-am început cu 
adevărat cariera de concertist și compozitor. Au 
urmat turneele în întreaga lume și filmele „Every 
Day’s a Holiday“, „Going Places" etc.

Ani întregi am avut la îndemînă tot ce mi-am 
dorit. Numai că satisfacțiile, ca om, nu le-am soco
tit depline, deoarece sub ochii mei s-au petrecut 
și mai continuă unele lucruri ce mă frămîntă și 
mă îndeamnă să cred că generația tînără contem
porană va ști să se lupte pentru drepturile omului, 
pentru drepturile ei, pe care în cele din urmă le 
va dobîndi. Pentru că nu există o altă rațiune a 
existenței 1

Și dacă cu prilejul zilelor petrecute la București, 
în primăvara anului 1965, am reușit să fac să 
vibreze în inimile tinerilor din România ferme
cătorul, caldul și duiosul cîntec negru, să știți 
că aceasta este o supremă satisfacție pe care o 
trăiesc în calitate de om și de artist. Emoția 
sălii pline în mare majoritate cu ascultători tineri 
m-a făcut să retrăiesc emoția zilelor din copilărie 
cînd, aflat în orchestra copiilor din New Orleans, 
am cules primele aplauze din partea unui audito
riu format, ca și la București, din oameni aflați 
la vîrstă sentimentelor pure și puternice.

încă o dată trimit urarea mea caldă tinerilor 
români, împreună cu rîndurile unui om ce le 
vrea din toată inima numai binele.

Comel Paraschiv, Bucu
rești, Bd. 1 Mai 67, sec
torul 8: Scrisoarea dum
neavoastră mi se pare atît 
do arzătoare îneît nu ezit • 
să încep cu ea, publi- 
cînd-o aproape în întregi
me. Iat-o :

„Nu știu precis dacă de la Adam și Eva s-au mai 
căsătorit doi tineri căști, dar eu doresc un mariaj atît 
de pur ca și pe vremea lui Adam, înlăturînd bine
înțeles „mărul discordiei“ de la bun început. Sînt 
șase ani încheiați de cînd o caut pe Eva așa pură 
cum mi-o visez și nu-i chin s-o găsesc. Acum, pentru 
că ați început să fiți un intermediar care-ați mai fă
cut și sînteți dornic de-a mai face perechi fericite, 
priviți cu seninătate și convingere afirmația mea : 
doresc să mă căsătoresc și nu-i chip să-mi găsesc 
corespondenta. S-o găsesc, nu s-o cuceresc I Cam 
greu de crezut o asemenea declarație cinstită și cu
rată cînd roiesc în jurul nostru milioane de femei. 
Dor puține sînt acelea demne de a fi considerate 
soții ideale, așa cum o doresc eu și mulți alții. Vor
besc pe această cale în numele tuturor celor ce-i 
cunosc și am ajuns să nu mai discutăm de nimic 
altceva pentru că obsesia întrebării „cum și unde se 
află fata ce-o dorim ?" ne stcîie și ne macină nervii, 
ne distruge răbdarea și nu mai putem aștepta. Inchi- 
puiți-vă că cu direct și personal am vrut să-i iau 
prin surprindere pe cei de la Radio, la emisiunea 
de vineri seara „Mai aveți vreo întrebare P" între- 
bînd: de ce nu se publică anunțurile matrimoniale P 
Tovarășa redactor Trăistaru mi-a răspuns că proble
ma i s-a părut interesantă, dar că nu-i de competența 
acestei emisiuni. De aceea, stimate tov. Băieșu, mă 
adresez dumneavoastră prin această scrisoare care 
probabil o s-o retumați sau rupe, zvtrlind-o la coș; 
ar fi păcat de osteneala mea și nu m-aș adresa 
dumneavoastră dacă n-ați fi autorul dialogului „de 
la om la om“... Îmi permit să reamintesc o glumă, 
știută cu siguranță și de dumneavoastră: „Intre ca
prele negre și fetele caste de azi există o perfectă 
asemănare — ambele sînt pe cale de dispariție". Cer 
iertare dacă-s prea incisiv, dar are dreptate cititorul 
Cornel Petrescu care propune un avertisment tuturor 
femeilor din țară; poate că ar trebui un ultimatum.

In urmă cu trei ani, sugeram revistei ,Flacăra“ 
ideea unui gen de club în care să nu fie admiși 
puștani și puștance, ci numai tineri vădit interesați 
să facă cunoștință, avînd multiple posibilități de a se 
cunoaște printr-o activitate culturală, lucru perfect 
realizabil prin folosirea caselor de cultură existente, 
care o zi pe săptămînă să fie afectate exclusiv in 
acest scop anumitor tineri. Are oare rost să ținem în 
nervi și tensiune tineri serioși care doresc un cămin 
fericit ? Chiar dumneavoastră spuneți că aveți co
respondente care au îndrăznit să vă scrie că ar dori 
un soț așa și așa... Să amintesc de mulțimea familiilor 
destrămate voit sau nu, care nu și-au găsit ceea ce 
au dorit P Dar ce fac cei trecuți de prima tinerețe 
(femeile mai ales) P Să se lase acostate pe stradă, să 
destrame căminele colegilor de servici sau să sufere 
în singurătate așteptînd zi și noapte „norocul" P Nu-i 
omenesc I

Sper că m-ați înțeles și că n-o să mă ironizați în 
" ’Aș vrea, dacă se poate, să pu

ii : „tînăr foarte serios, aproape 
brunet, înalt, 1,83, suplu, ager (din

următorul articol... 
blicați acest anunț 
sobru, 28 de ani, i 
toate punctele de vedere), student seralist și salariat 
tehnician, romantic și visător din fire, idealist în 
iubirea curată, dornic de o căsnicie fericită, harnic 
la treabă, dornic de adevăr, caută de șase ani de 
zile o ființă feminină asemănătoare lui fi n-o gă
sește“. Dacă există prin acest mare oraș o fată care 
îndeplinește în primă instanță următoarele condiții 
(în număr de 18), să mi se adreseze la 
57 5312 pentru a face cunoștință. Cele 18 
sînt strict necesare lată-le :

1. Vîrstă între 22—26 de ani și castă;
2. Înaltă, suplă, indiferent ten (genul blond, bru

netă, șatenă, indiferent), simpatică;
3. Să fie OM, cu suflet curat, să iubească copiii, 

să-i placă viața de familie, liniștită, înțelegătoare, 
inteligentă (ca să pot schimba și eu două vorbe în 
casă, nu să bîrfesc sau să citesc ziarul);

4. Să aibe liceul cel puțin terminat;
5. Să posede servici;
6. Nu am pretenție de casă;
7. Nu vreau mașină (deocamdată) ;

A APĂRUT 
nr. 7 al revistei 

„TÎNĂRUL LENINIST**
SUMAR :

• Plenara comună a Co
mitetului Central al U.T.C. 
și a Consiliului U.A.S.R
• Scrisoarea plenarei comu
ne a C.C. al U.T.C. și a Con
siliului U.A.S.R. către C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu • Documentele 
Congresului — coordonate 
ale viitorului țării ; I. Po- 
pescu • Program măreț 
pentru tînăra generație ; Dr. 
Al. Puiu • Către o econo
mie tot mai modernă ; Prof. 
dr. docent M. Lepădătcscu 
e Perfecționarea edificiului 
social-politic al țării ; Gh. 
Răboacă • Principiul uma
nist ai echității socialiste.

FILE DE ISTORIE
Colonel D. Tuțu • Mo

mente ale desfășurării insu
recției naționale antifasciste 
din România ; C. Bărbulescu
• Participarea tineretului la 
lupta pentru înfăptuirea in
surecției din August 1944 ; 
N. Petre • Martirul tnzeitei 
Libertăți.

anii afirmării
C. Andreescu • Orele lu

minoase ale satului ; M. So- 
veja o Despre ei, oamenii 
vorbesc cu respect.

SOCIOLOGIA
ȘI METODICA EDUCAȚIEI

P. Niță • Tradiție și sim
boluri.

VACANȚA _
TRIMESTRU CAPTIVANT 

M. Terner, A. Păun • Jur
nal estival.

TINERETUL 
PE MERIDIANELE LUMII 

S. Streja • Angajarea în 
lupta socială a tineretului 
Americii Latine.

telefon 
condiții

de ION BĂIEȘU
...... .. ■>

și cititorii. E

8. Nu vreau fată cu zestre; cer in schimb o zestre 
neprețuită: inteligență, suflet, principii sănătoase de 
viață;

9. Să cunoască problemele ce le ridică un mariaj; 
să-și cunoască îndatoririle de soție :

10. Nu-i cer să știe menaj și bucătărie, dar să 
simtă, să aibă dorința de a fi o bună gospodină, 
să-i placă;

11. Să fie modestă în tot și în toate, cunosctnd 
măsura, fără pretenții absurde de lux, distracții și 
altele ;

12. Să dorească să se căsătorească și să știe pentru 
ce o face;

13. Să fie sinceră, cinstită, dreaptă, exigentă cu 
ea însăși, să nu fie mîndră, arogantă sau cu alte 
vicii (bîrfă, înclinații la trindăveli, cafea, coniac, 
țigare, minijup, bărbați etc.).

14. Să țină la demnitatea ei și familiei, să aibă 
o educație aleasă, o ținută demnă, serioasă, respectată 
de cei din jur ;

15. Să-mi asigure că o intervenție din afară (de 
la părinți sau rude) este exclusă din partea ei în 
familia noastră ;

16. Să urască minciuna, ascunzișurile, adulterul, 
infidelitatea afectivă etc.;

17. Amănunte despre doleanțele mele, în cazul 
că vor fi acceptate, persoana interesată le poate afla 
din „Codul familiei mele“ la care am lucrat trei 
luni de zile și care-i stă la dispoziție ;

18. Dacă nu se simte in stare să respecte condi
țiile de mai sus să nu caute să mă tragă pe sfoară 
că nu-i merge, oricît de vicleană ar fi; sînt capabil 
să depistez orice fals după cîteva ceasuri de discuție.

Așadar, stimate tov. Băieșu, să vedem dacă se vor 
îngrămădi așa de multe pretedente. Cred că fiecare 
dintre cele 18 puncte va înlătura 99,9 la sută dintre 
eventualele oferte.

Vă stau la dispoziție chiar pentru o discuție directă.
Cu tot respectul și toată stima, Paraschiv C. Cor- 

neUu".

Iată, deci, că am răpit o 
bună parte din spațiul ru
bricii noastre pentru a pu
blica — cu foarte mici 
prescurtări — lunga dum
neavoastră scrisoare. Pro
blemele pe care le ridicați 
au un pronunțat caracter 
personal, dar și general. 
De aceea cer și părerea 
cititorilor. Este oare ne
voie ca tinerii, pentru a se 
cunoaște și căsători, să-și 
anunțe prin ziar semnal
mentele fizice, morale și 
materiale ?

Este oare nevoie, să 
lansăm din nou în presă 
acele jalnice oferte în ca
setă ale sufletelor însin
gurate sau să transfor
măm casele de cultură în 
talciocuri ale afacerilor de 
mariaj ? Vor fi oare aces
te căsnicii născute în con
diții convenționale mai 
trainice decît celelalte ? 
Tînărul sau tînăra sînt o- 
biecte de consignație — îl 
vezi, îl placi, îl iei ? N-ar 
fi nimic degradant în „ve
derile“ pe care le propu
neți ? Mă îndoiesc. Dar, 
în sfîrșit, nu vreau să mă 
grăbesc cu opinia 
aștept mai întîi părerile 
cititorilor.

în ceea

mea,

ce privește

condițiile pe cere le ce
reți de la viitoarea soție, 
pretențiile dumneavoastră, 
iertați-mă, mi se par nițel 
exagerate. O asemenea e- 
roină model e greu de gă
sit pînă și în literatură. 
Dar poate că dumnea
voastră aveți noroc și în
tr-o bună seară sau zi sau 
bună dimineață vă va te
lefona femeia ideală, mai 
pură decît Eva. Se pune 
însă acum problema dacă 
și dumneavoastră sînteți la 
fel de pur, de novice, do 
naiv și natural ca Adam. 
în cazul în care sînteți. în- 
tr-adevăr, un bărbat ideal, 
scrieți-mi ca să vin să vă 
văd și să vă pipăi și eu ca 
pe o piesă rarisimă. Căci 
credeam că am să mor și 
n-am să apuc să văd cu 
ochii mei bărbatul ideal.

In orice caz, mențineți 
legătura cu mine, ca să 
vedem ce iese din toată 
afacerea asta.

Viorella, Maramureș: 
Vreți să-mi destăinuiți 
ceva foarte important des
pre dumneavoastră, dar 
mai înainte îmi cereți să 
vă asigur că sînt o persoa
nă discretă.

Bineînțeles. Tot ceea ce 
îmi veți spune nu voi ști

decît eu
drept că aceștia din urmă 
sînt ceva cam mulți (vreo 
trei sute de mii), dar dacă 
le atrg eu atenția, ei nu 
suflă un cuvînt la nimeni, 
Transmiteți-mi cît mai re
pede secretul. El se află 
în siguranță.

Mariana, Gorj: Scri
soarea dumitale mi-a dat 
niște bătăi de cap îngro
zitoare. Ai 17 ani și ești 
îndrăgostită cobză de un 
bărbat. Lasă că și bărbatul 
la rindul lui, nu e mai 
puțin cobză din cauza du
mitale. Dar de aici vine 
marele necaz. Respectivul 
e însurat. Asta treacă, 
meargă, dar are și doi co
pii. întrebarea pe care 
mi-o pui este simplă dar 
dură : iubirea să continue 
sau să se oprească aici ?

După ce m-am chinuit 
cîteva zile, după ce am 
consultat manuale celebre 
și o mașină electronică de 
calcul, am aflat rezultatul. 
Care este negativ. Lasă-te 
păgubașă, că iese dandana 
mare. Ăsta e sfatul meu. 
M-am chinuit mult pînă 
l-am găsit. Pentru altcine
va n-aș fi făcut-o. Am 
făcut-o pentru dumneata 
pentru că ai fost drăguță 
cu mine, încheind scri
soarea cu aceste calde 
cuvinte : „Vă sărută cu 
drag, Mariana“.
Catanchin Lsonid, Bucu

rești : Problema pe care 
doriți s-o puneți dumnea
voastră în discuție este cît 
se poate de serioasă. Vă 
întrebați (și mă întreb și 
eu) ce părere își vor face 
ființele extraterestre cînd 
vor veni pe Pămînt și cînd 
vor vedea că oamenii au 
atîtea defecte ? In
tr-adevăr, sînt convins 
că-și vor face o Impresie 
nefavorabilă. Singura noas
tră mîngîiere și speranță e 
că și ei vor avea ceva 
defecte. Nu se poate să 
fie ființe vii, raționale și 
să nu aibă defecte. Pun 
mîna în foc.

Florea Marina, Timișoa
ra : îmi însușesc toate re
proșurile pe care mi le-ați 
făcut. Aveți dreptate, une
ori mă cam întrec cu glu
ma și trec ușor peste pro
bleme grave. Așa am fă
cut, de pildă, cu întrebă
rile unei cititoare din 
Deva care mă întreba 
printre altele cui trebuie 
să dea un bărbat foc (la 
țigară) mai întîi soției sau 
unei alte femei care se 
află cu ei ? Eu răspun
deam că la amîndouă deo
dată. Dumneavoastră pre- 
tindeți că celeilalte, deoa
rece soția, fiind soție, poa
te să aștepte. Problema

le atrg eu atenția 
suflă un cuvînt la

este extrem da importantă 
și o las deschisă. Voi cere 
părerea cititorilor, a spe
cialiștilor și pînă la urmă 
găsim soluția cea mai 
bună.

în legătură cu cealaltă 
problemă, dacă femeia dă 
mîna pentru a-i fi strînsă 
sau sărutată, dumneavoas
tră pretindeți că feminin 
este ca femeia să dea 
mîna pentru a-i fi sărutată. 
Mă rog, n-are decît Țin 
să avertizez însă că eu uu 
voi respecta indicația dv. 
nici în ruptul capului. 
N-am sărutat în viața 
mea nici o mină. Nici mă
car pe-a mea.

I. P., comuna Lunca, 
județul Teleorman i I-ați 
pierdut urma băiatului pe 
care îl iubiți și vreți nea
părat să-i aflați adresa 
deoarece luna aceasta (nu 
știți exact în ce zi) are 
onomastica și ați dori să-l 
felicitați. Pe mine mă ru
gați deci să-i aflu urgent 
adresa (numele hii ați uitat 
să mi-1 indicați, dar nu-i 
nimic, mă descuro și-așa), 
precum și ziua exactă de 
naștere. Dacă tot mă pu
neți pe drumuri, n-ați 
vrea lă-mi dațl șl vreun 
pachet ca să 1-1 duc ?

Panao 
va : Am 
uleiul și 
plăcută surpriză privin- 
du-le. Fără îndoială că ești 
talentată și că vei izbuti. 
Mi-a plăcut foarte mult 
uleiul și cîteva din desene-

Luminița, Craio- 
primit desenele și 
am avut o foarte

le Le-nm arătat 
Mihu Vulcă- 
de asemenea, 
îmi pare rău 
nostru nu se

în culori, 
graficianului 
nescu, care, 
le-a lăudat, 
că în ziarul
pot reproduce decît dese
nele alb-negru și că nu 
îți pot publica decît acest 
portret. Nu-ți rămîne de
cît să te apuci serios de 
treabă, să exersezi, să te 
cultivi. Mai trimite-mi și 
alte desene în alb-negru.

Desenele le-ani făcut ca
dou redacției. Uleiul 
l-am oprit pentru mine. 
Mulțumesc.

Plaja primitoare a Costi- 
neștilor găzduiește, incepînd 
din această vară, și tabăra 
organizată de Biroul de tu
rism pentru tineret. Ca ur
mare a preocupărilor și e- 
forturilor susținute de a se 
asigura tinerilor din toate 
sferele de activitate condiții 
optime de petrecere a unei 
vacanțe plăcute pe litoral, 
în primăvara acestui an au 
fost construite aici căsnte 
care pot primi circa 900 de 
persoane, au fost amenajate 
locuri de camping pentru 
250 de persoane, terenuri de 
sport, grupuri sanitare etc.

Vacanta a debutat explo
ziv, cu ambianța exuberantă 
specifică tineretului, cu soare 
torid și furtuni de veselie, cu 
satisfacțiile pe care le-au 
prilejuit tuturor celor găz- 
duiți în tabăra B.T.T. de la 
Costinești întîlnirea cu ma
rea, cu plaja, cu colegii de 
generație din tară și de peste 
hotare.

în fiecare serie vilele, că
suțele și corturile primesc 
peste 1150 de tineri din țară 
și din străinătate, care, prin 
grija conducerii taberei (di
rector — Ion Mihiț) an la 
dispoziție multiple posibili
tăți de distracție (acțiuni 
sportive și turistice, specta
cole. dans etc.). în afara ore
lor de plajă sau de odihnă 
propriu-zisă. Cu ocazia vi
zitei conducătorilor de partid 
și de stat, condițiile create 
aici au fost în mod deosebit 
apreciate, fiind astfel con
firmată calitatea muncii or
ganizatorilor taberei.

Tabăra B.T.T. a fost însă 
și locul unde s-au manifes
tat o serie de deficiențe ți- 
nînd de modul în care unele 
comisii de turism ale comi
tetelor județene U.T.C. au

înțeles să își rezolve obli
gația de a populariza și dis
tribui biletele pentru litoral 
oferite de B.T.T.

Astfel — după cum am 
fost informat de conducerea 
taberei și după cum am pu
tut constata direct — prin 
B.T.T. au primit bilete pen
tru Costinești o serie de per
soane care — prin vîrstă și 
preocupări — nu se înca
drează în profilul taberei, 
destinată în mod expres ti
nerilor. Au fost vîndute bi
lete unor oameni în vîrstă 
de peste 40—50 de ani, ba 
chiar unor bătrini pensio
nari; multe bilete au fost 
date unor familii care au 
venit aici cu copiii : o sta-

cazați etc., inventînd chiar 
date inexistente. Astfel, șeful 
comisiei de turism a Comi
tetului județean Ilfov al 
U.T.C. a informat pe tineri 
că vor fi cazați în... căsuțe 
japoneze (?!?) In alte locuri 
(Iași, Bihor, Cluj), celor care 
au cumpărat bilete pentru 
tabăra B.T.T. li s-a precizat 
că vor fi cazați în condiții 
superioare (vile) celor Ia 
care aveau dreptul potrivit 
sumei achitate (camping). Ba 
chiar la comisia de turism 
din județul Ilfov au fost a- 
dăugate pe biletele distri
buite numărul vilei sau că
suței și al camerei in care 
va fi cazat cumpărătorul, o- 
perație de competenta ex-

Surplusul de posesori de 
bilete a pus conducerea ta
berei în situația de a nu 
putea acoperi solicitările de 
cazare, ceea ce a impus în
toarcerea acasă a unora din 
cei sosiți mai tîrziu și res
tituirea costului biletelor pe 
care lc achitaseră.

— De ce această irosire de 
nervi, de energie, de resurse 
materiale ? Pentru că, deși 
au participat la două in
struiri, organizate de B.T.T., 
deși indicațiile privind popu
larizarea taberei de la Cos
tinești și distribuirea bilete
lor au fost deosebit de exacte 
și primite din timp, șefii co
misiilor de turism ale unor 
comitete județene U.T.C. (in-

DE CE EXISTĂ NER VI 
LA COSTINEȘTI?

— neglijențe supărătoare în distribuirea 
biletelor pentru tabăra B.T.T. —

S?

in drum spre plajă — în tabăra studențească de la Costinești

tiatică aproximativă ne in
dică prezența in tabăra 
B.T.T. a 90 de copii între 
1 și 12 ani — 50 dintre aceș
tia nu au împlinit încă 5 
ani ! Nu e, desigur, nimic 
rău în dorința unei familii 
de a-și aduce copiii la mare, 
nu ar fi nimic de obiectat 
nici împotriva prezenței lor 
într-o tabără a B.T.T. dacă 
vîrstă acestor copii (sau a 
bătrinilor) nu ar reclama 
condiții de confort și secu
ritate cu totul speciale, pe 
care tabăra de la Costinești. 
destinată tinerilor de o anu
mită vîrstă — și, deci, nece- 
sitind condiții de confort mai 
puțin pretențioase — nu le 
poate asigura. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că, prin 
prezența aici a unor per
soane de altă vîrstă, cu alte 
preocupări, o serie de tineri 
din județele țării sînt frus
trați de petrecerea unei va
canțe plăcute în condiții care 
au fost create în mod expres 
pentru el.

O altă carență, legată de 
data aceasta de informarea 
celor eare și-au cumpărat 
bilete pentru Costinești, 
constă în faptul că unele co
misii de turism le-au indicat 
date eronate cu privire la 
condițiile de confort din ta
bără, la locul unde vor fi

clusivă a comandamentului 
taberei. Toate aceste dezin
formări — voite sau nu — 
au creat dificultăți în caza
rea tinerilor, au produs mul
tora dintre ei nemulțumiri 
care au întunecat o vacanță, 
un concediu, au pus in si
tuații neplăcute pe conducă
torii taberei.

Se poate vorbi și despre 
alte deficiente avînd sursa, 
de asemenea, în activitatea 
comisiilor de turism din ju
dețe. Astfel, multe bilete nu 
au fost completate conform 
indicațiilor : nu au avut 
scrise ora sosirii și a ple
cării din tabără, au lipsit 
chiar numele și locul de 
muncă al persoanelor, suma 
achitată etc. Totul a culminat 
cu distribuirea de către unele 
comisii a unui număr de 
bilete mal mare decît cel 
care le fusese rezervat și pe 
care îl anunțaseră. Nu se 
știe pe ce bază în județul 
Ialomița au fost vîndute 7 
bilete in loc de 2; comisia 
de turism din județul Hune
doara a dispus inițial de 50 
de locuri, a anunțat că va 
trimite 60 de persoane — 
toate cu cazarea în corturi — 
și a trimis 80 de persoane pe 
care le-a informat că vor fi 
cazate în vile și căsuțe, deși 
plătiseră pentru camping !

dicăm în mod expres comi
siile din județele Ilfov, Ia
lomița, Bihor, Hunedoara, 
Iași, Cluj și municipiul 
București — care au provo
cat cele mai multe încurcă
turi) nu și-au îndeplinit în 
mod corect îndatoririle pri
vind popularizarea și distri
buirea biletelor. Ce au făcut 
în acest sens comitetele ju
dețene menționate ? De ce, 
la rîndui lor, nu au controlat 
în măsura necesară activi
tatea comisiilor de turism ?

Finalitatea organizării ta
berei B.T.T. de la Costinești 
a fost cît se poate de exact 
definită : destinația ei e de 
a asigura o vacanță plăcută 
pe litoralul românesc tineri
lor din țară și din străină
tate. Tocmai de aceea comi
siile județene de turism, co
mitetele U.T.C. sub a căror 
îndrumare și control se află 
trebuie să-și rezolve cu toată 
răspunderea și seriozitatea 
sarcinile de a populariza în 
rîndui tineretului din județe 
această tabără, de a informa 
cu exactitate pe tineri cu 
privire la condițiile pe care 
le vor avea aici, de a distri
bui biletele conform indica
țiilor primite din partea 
B.T.T.

OVIDIU PĂUN
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TELEGRAMĂ
RICHzXRD M. NIXON, Președintele Statelor Unite ale 

Americii a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Pre
ședintele Consiliului de Stat, o telegramă în care se spune :

în numele poporului Statelor Unite ale Americii și, în 
special, al astronauților Armstrong, Aldrin și Collins, vă 
mulțumesc pentru amabilele dv sentimente exprimate cu 
ocazia coborîrii omului pe Lună.

Acest zbor a adăugat o nouă dimensiune experienței uma
ne. Să sperăm, de asemenea, că acesta- va deschide o eră nouă 
de crescîndâ și fructoasă înțelegere și cooperare interna
țională.

Simpozion organizat
de C.C al U.T.C

Vineri dimineață au început 
Capitală ’ '
„Tradițiile _____________ .._____
lor în dezvoltarea conștiinței so
cialiste, patriotice a tineretului“, 
organizat de Comitetul Centra) al 
Uniunii Tineretului Comunist, în 
colaborare cu Institutul de studii 
istorice și social-polltice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. Academia 

„Ștefan 
C.C. al

. .. ___ ___ tn
lucrările simpozionului 

revoluționare și rolul

social-poi* p 
de pe 1. gli

de deschidere 
de tovarășul Ion 

al C.C. al

I

I

I
s

. ;

Sesiune științifică a Asociației

de Drept Internațional și Relații Internaționale
Vineri dimineață au început 

lucrările sesiunii științifice tes- 
tive organizată de Asociația de 
Drept Internațional . și Relații 
Internaționale (A.D.I.R.I.) în 
cinstea celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân și a celei de a XXV-a ani
versări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist. Au participat 
cadre de conducere din M.A.E., 
cercetători din domeniul relații
lor internaționale, dipiomați. e- 
conomiști, juriști, reprezentanți 
ai altor ramuri ale științelor so- 
cial-politice, ziariști.

în ședința plenară de vineri 
dimineață au prezentat comuni
cări tovarășii Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Mi- 
ron Constantinescu. adjunct al 
ministrului învățămintului, Va- 
sile Vlad, șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.C.R., George 
Macovescu. prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Traian lo-’-ișcu, președintele 
A.D.I.R.I., Mîrcea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Nicolae Fotino. director 
științific al A.D.I.R.I.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la sesi
unea științifică festivă organi
zată de A.D.I.R.I. au adoptat în 
unanimitate textul unei tele
grame adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, personal tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care, 
printre altele, se spune :

„Conștienți că aparținem unei 
societăți noi, avansate, bogată în 
idei inovatoare, care aprofun
dează principiile și perfecțio
nează formele relațiilor interna
ționale. in concordantă cu marile 
prefaceri și cu cerințele păcii și 
progresului, în întreaga noastră 
activitate de cercetare ne-am 
străduit și ne vom strădui să 
aplicăm neabătut ideile si îndru
mările partidului nostru, metoda 
marxism-leninismului.

Ne exprimăm față de dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, recunoștința 
profundă și satisfacția nemărgi
nită de a ne fi oferit modelul 
viu al unei activități neobosite, 
a unei slujiri cu nețărmurită 
abnegație a intereselor funda

mentale ale poporului nostru, 
înțelegem deplin că realizările 
societății noastre socialiste și po
ziția activă a României în rela
țiile internaționale au adus țării 
noastre prețuire și prestigiu, un 
număr sporit de prieteni.

Sîntem însuflețiți de perspec
tivele luminoase înfățișate de 
documentele programatice ale 
celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. 
Conștienți de responsabilitatea 
țării noastre în așezarea rela
țiilor dintre state pe bazele 
dreptului și legalității internațio
nale, în promovarea cauzei păcii 
și înțelegerii între popoare, ne 
vom strădui să ne aducem con
tribuția la înfăptuirea politicii 
țării noastre, la analiza științi
fică a evenimentelor și tendințe
lor pe plan mondial. Activitatea 
noastră va fi în același timp 
strîns împletită cu problemele 
concrete ale construcției econo
mice, sociale și ale cooperării cu 
alte state.

Bazată pe tradiții îndelungate 
de înțelepciune, măsură și obiec
tivitate, care au călăuzit acți
unile de politică externă, progre
siste, din trecutul țării noastre, 
tînăra școală de studiu științific 
a relațiilor internaționale își 
propune, în cinstea marilor eve
nimente care vor avea loc curînd 
în viața poporului român, să nu 
precupețească nici un efort pen
tru a contribui la înfăptuirea o- 
perei de desăvîrșire a construirii 
societății socialiste în România, 
pentru aplicarea neabătută și 
traducerea în viată a politicii 
externe a Partidului Comunist 
Român".

★
Lucrările sesiunii științifice 

festive a A.D.I.R.I. s-au desfășu
rat și în cursul după-amiezii de 
vineri și vor continua sîmbătă 
pe secții. în cadrul lor sînt pre
zentate 133 comunicări științifice, 
avînd ca teme diferite aspecte 
privind relațiile internaționale 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, istoria relațiilor externe ale 
României, aplicarea principiilor 
de drept internațional în rela
țiile dintre state.

(Agerpres)

de științe 
Gheorghiu' 
P.C.R.

.Cuvîntul 
rostit

' prim-secretar ___ _ _____ .
ministru pentru problemele tine
retului. După ce a subliniat im
portanta cunoașterii tradițiilor re
voluționare în educarea conștiin
ței socialiste, patriotice a tinere
tului, vorbitorul a prezentat un 
succint tablou al contr ibuției tine
retului la lupta revoluționară, la 
înfăptuirea insurecției armate de 
la 23 August, șt războiul antifas
cist, la refacerea economiei si 
construcția socialismului. El a 
arătat că simpozionul se înscrie 
în complexul acțiunilor ce se în
treprind în întâmpinarea Con 
greșului partidului ți a aniversă
rii eliberării și constituie un în
demn pentru extinderea activită
ții de cercetare și valorificare a 
tradițiilor mișcării revoluționare 
de tineret din țara noastră. La 
aceste acțiuni sînt chemați să 
participe oameni de știință și cer
cetători. cadre didactice, activiști 
de nartid. de stat și ai U.T.C.. 
scriitori și artiști, toți cel care 
prin munca și pasiunea lor con
tribuie la studierea și cunoașterea 
trecutului de luniă al poporului 
nostru, al clasei muncitoare, al 
Partidului Comunist și ai U.T.C.. 
la educarea generației tinere în 
spiritul acestor tradiții glorioase 
la formarea lor ca cetățeni demni 
ai patriei noastre socialiste.

A încenut apoi prezentarea co
municărilor realizate de cercetă
tori si specialiști în istorie, cadre 
didactice, activiști de partid și ai 
Uniunii Tineretului Comunist, zia 
riști, care tratează diferite pro
bleme de Istorie și metodică a 
muncii educative.

Lucrările continuă.
snniBcrsM

a fost 
Iliescu, 
U.T.C., I
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A ÎN ZILELE DE 30 ȘI 31 
IULIE se va desfășura la 
Stutțgart al doilea meci din 
tre echipele de atletism 
(masculine și feminine) ale 
Europei și Americii. în pri
ma confruntare, desfășurată 
în anul 1967 
echipa 
victoria 
109—100 puncte, iar la femi 
nin cu 60—55 puncte-

în ambele loturi apar mul
te nume noi, față de trecuta 
ediție, printre care și cele 
ale atletelor românce Lia 
Manoliu (aruncarea discului) 
și Ileana Silai, deținătoarea

celui mai bun rezultat al 
anului la 800 m plat.

• LA MALMOE (SUE
DIA) s-a desfășurat un con

la Montreal. 
Europei a obținut 

la masculin cu curs internațional atletic la 
care au luat startul sportivi 
din mai multe țări europe
ne și din S.U.A. Sprinterul 
american John Carlos a ter
minat învingător in două 
probe : 100 m — 10” 3/10 și 
200 m — 21”, iar suedezul 
Bendeus a ciștigat proba de

aruncarea greutății cu per
formanța de 19,24 m. Proba 
de aruncarea discului a re
venit lui Ricky Bruch (S.U.A) 
cu 62.16 m. Campionul polo
nez Edmund Piatkowski a 
ocupat locul doi cu 58,46 m. 
Atleta suedeză Karin Wal- 
Igren-Lundgren și-a adjude
cat victoria in probele de 
100 m — 11*9/10 și 400 m 
— 54” 3 /10.
• ECHIPA OLIMPICĂ 

DE FOTBAL a Poloniei a 
întilnit la Tbilisi o selecțio
nată locală pe care a învin
s-o cu scorul de 1—0 (0—0).
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Festival atletic
în Dealul Spirii ZIQ - ZAQ

Profesorul D. Ivan, preșe- 
dintele C.J.E.F.S. Constan
ța, nc-a furnizat unele date 
interesante cu privire la vii
toarele competiții internațio
nale care vor avea loc în 
perioada 27 iulie — 20 august 
a.c. pe litoral.

— Activitatea sportivă es
tivală continuă în zilele ce 
urmează, ne declară interlo
cutorul nostru, cu un bogat 
și variat program de compe
tiții internaționale. Fotbalul, 
boxul, voleiul și baschetul 
sînt sporturile care vor po
lariza, în continuare, aten
ția. Păstrînd ordinea proto
colară dată de importanța 
competițiilor respective, per- 
miteți-mi de data aceasta să 
încep cu voleiul, care pro
gramează între 4—12 august 
și 14—20 august (masculin) 
două turnee la care parii-

• MINISTRUL AFACERI
LOR CULTURALE al Danemar
cei, Kristen Helveg Petersen, care 
se află în vizită în țara noastră, 
a avut vineri dimineața o între
vedere, la sediul Consiliului 
popular al județului Brașov, cu 
prim-vicepreședintele consiliului, 
Radu Romul.

în aceeași zi, ministru] danez a 
vizitat Poiana Brașov, Biserica 
Neagră, cartiere muncitorești și 
monumente istorice din localitate.

Președintele Comitetului jude
țean pentru cultură și artă, prof. 
Ion Gherman, a oferit un dejun 
în onoarea ministrului danez și 
a soției sale.

Cresterea venitului5
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mintiți creează posibilitatea creș
terii permanente a volumului 
de acumulări — principala sursă 
de creștere a fondurilor de in
vestiții, de reluare a reproduc
ției sociale pe o scară mereu 
lărgită.

Schimbările importante petre
cute în dezvoltarea economică, 
in ritmurile de dezvoltare a di
feritelor ramuri ale economiei 
naționale își găsesc expresie și 
în structura producerii pe ra
muri a venitului național.

Unul din rezultatele profunde 
ale procesului de industrializare 
îl constituie faptul că industria 
a ajuns să ocupe, locul principal 
în ansamblul producției și în 
producerea venitului național. 
In anul 1967 ponderea industri
ei în producerea venitului națio
nal a fost de 51,7 la sută față de 
30,8 la sută in anul 1938. Com
parativ cu anul 1938, în anul 
1967 venitul național a crescut 
în industrie de 15 ori, în con
strucții de 17 ori, în agricultură 
— silvicultură de 1,36 ori, în 
transporturi și telecomunicații 
de 5.78 ori.

Fără să fie neglijate alte ra
muri ale economiei naționale, a 
fost necesară dezvoltarea în pri
mul rînd a industriei pentru a 
asigura industrializarea, înzes
trarea cu tehnica avansată a 
tuturor ramurilor economiei, 
profilarea economiei României 
potrivit cerințelor revoluției 
tehnico-științifice contempora
ne, asigurarea unei economii 
eficiente, capabile să ridice în 
mod continuu standardul de via
ță al poporului. Ponderea agri
culturii în crearea venitului na
țional a scăzut, în condițiile în 
care a crescut volumul absolut 
al. venitului național creat în 
această ramură, ceea ce înseam
nă că a crescut mult mai rapid 
mărimea venitului național din 
celelalte ramuri ale economiei.

Efectele creșterii în ritm ri
dicat a venitului național se re
simt și în alte domenii ale eco- 
romiei, și de asemenea, pe plan 
social-cultura'l. Dinamica acu
mulării bănești a înregistrat un 
ritm superior, s-au lărgit posi
bilitățile de finanțare și credi
tare, s-au mărit substanțial fon
durile alocate pentru dezvoltarea 
învățămintului, științei, culturii 
și ocrotirii sănătății. Considerăm 
suficient să menționăm că în 
perioada 1960—1967 cheltuielile 
pentru acțiuni social-culturale 
de la bugetul statului au crescut 
de aproape două ori.

In politica economică a parti
dului se vădește grija pentru o 
utilizare rațională a venitului 
național, în concordanță cu ce
rințele dezvoltării economiei și 
ale ridicării nivelului de trai 
tnaterial și spiritual al poporului. 
* asemenea politică învederea-

ză teza unității indisolubile in
tre țelul final al politicii parti
dului — ridicarea standardului 
de viață al poporului — și mij
loacele de înfăptuire. Sporirea 
venitului național total și pe un 
locuitor echivalează cu extin
derea posibilităților pe care le 
are societatea de a dezvolta și 
perfecționa forțele de producție 
și de a afecta fonduri sporite 
pentru acțiunile ce vizează di
rect nivelul de trai al poporu
lui.

Tezele Comitetului Central 
pentru Congresul al X-lea al 
partidului subliniază necesitatea 
sporirii rapide a venitului nați
onal ca o condiție a dezvoltării 
economice și a satisfacerii pe o 
treaptă superioară a cerințelor 
materiale și spirituale ale po
porului. In viitorul cincinal se 
prevede ca venitul național să 
crească cu 45—50 la sută. Pentru 
a asigura resursele necesare 
dezvoltării în ritm susținut a 
economiei, concomitent cu creș
terea nivelului de trai, se pre
vede ca 28—30 la sută să fie 
destinat pentru acumulare și 
70—72 la sută pentru consum. 
„Numai prin menținerea unei 
rate înalte a acumulării — se 
spune pe bună dreptate în pro
iectul de Directive — este posi
bilă reproducția lărgită în ritm 
susținut, dezvoltarea rapidă a 
torțelor de producție și crește
rea avuției naționale, realizarea 
de progrese pe calea apropierii 
de nivelul țărilor dezvoltate 
din puncl de vedere economic, 
crearea de noi locuri de muncă 
și ridicarea sistematică a stan
dardului de viață“.

Prevederile referitoare Ia creș
terea venitului național se fun
damentează pe influențele fa
vorabile ale factorilor cantita
tivi și calitativi ai procesului 
reproducției. Se prevăd creșterea 
în ritm susținut a producției in
dustriale (anual cu 8,5—9,5 la 
sută) și a producției agricole 
(cu 5,0—5,5 la sută pe an), rea
lizarea unui vast program de 
investiții (420—435 miliarde lei), 
promovarea progresului tehnic 
și dezvoltarea cercetării știin
țifice, creșterea productivității 
muncii și reducerea cheltuieli
lor materiale, dezvoltarea învă- 
țămîntului și perfecționarea 
pregătirii cadrelor. Programul 
cincinalului viitor pornește de 
la faptul că în toate sectoarele 
de activitate trebuie să sporească 
eficiența economică, să se obțină 
rezultate financiare superioare 
comparativ cu cincinalul ante
rior.

Politica partidului, reflectată 
în documentele pentru Congre
sul al X-lea, privind dinamica 
și repartiția în fond de acumu
lare și fond de consum a veni
tului național, pornește de la 
interesele fundamentale ale po
porului, de la cerințele obiective

• VINERI SEARA s-a înapo
iat în Capitală, venind de la Var
șovia, delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist condusă de tova
rășul Ion Popescu. secretar al 
C.C. al U.T.C., care la invitația 
Comitetului polonez de coopera
re a organizațiilor de tineret 
(O.K.W.O.M.) a participat la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
25-a aniversare a eliberării Polo
niei.

La sosire, pe aeroportul Bă 
neasa, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășul Vasile Nicol
cioiu. secretar al C.C. al U.T.C., 
llie Lepădat, membru al Birou
lui, prim-secretar al Comitetului 
județean Ilfov al U.T.C. și acti
viști ai C.C. al U.T.C.

• VINERI LA AMIAZA a 
părăsit Capitala delegația Tine
retului Comunist din Belgia con
dusă de Paul Van den Abbeel. 
membru al Secretariatului, care 
la invitația Comitetului Central 
al U.T.C. a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășul Vasile Nicolcioiu — 
secretar al C.C. al U.T.C., Dumi
tru Gbeorghișan — membru al 
Biroului, prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
U.T.C. și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

national
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ale dezvoltării economice și Iși 
găsesc astfel aprobarea deplină 
din partea celor chemați să tra
ducă în viață prevederile pla
nului cincinal. Realizările obți
nute în ultimii trei ani în 
dezvoltarea producției materiale, 
în creșterea venitului național, 
iar pe această bază, în ridicarea 
permanentă a nivelului de trai 
al populației, confirmă prin pu
terea de expresie a faptului 
împlinit, caracterul realist, pro
fund științific al politicii econo
mice a partidului, reflectă în 
același timp, adeziunea deplină 
a întregului popor la această 
politică, în liniile sale esențiale 
continuată și în viitorul cinci
nal, în care vede singura moda
litate ce duce spre prosperita
tea țării și a fiecăruia în parte.

BOGAT 
PROGRAM 
COMPETI* 
TIONAL 

PE LITORAL

FOTBALISTICAstăzi încep la București 
campionatele internaționale do 
atletism ale României, ediția 
1969. Numele sonore ale atleți- 
lor participanți din țara noas
tră și ale invitaților noștri, 
unii aureolați cu aurul olimpic, 

: un spectacol atletic 
de mare frumusețe.

Tn așteptarea oaspeților, ma
rele amfiteatru 
„Republicii“ și-a 
turnantele largi 
miraculosul 
dei 
a deschis recordului atletic uri 
nou orizont. Turnată după o 
rețetă românească, prima elip
să de tartan din țară e pregă
tită să găzduiască astăzi și rriîi- 
ne cifrele unor mari perfor
manțe. singurele care pot 
dea spectacolului atletic 
tul împlinirii.

Pentru că noul în sport 
știință și din condiții

Junii aureo 
făgăduiesc rlp mnrp f
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al stadionului 
așternut în 

o peliculă din 
tartan al olimpia- 

mexicane. materialul care

să 
gus-

vine 
teh-

nice noi, se cuvine să amintim 
aici efortul echipei care a rea
lizat în aceste săptămîni. noua 
înfățișare a stadionului. Certifi
catul de calitate al muncii lu
crătorilor și a autorilor rețetei 
va fi scris pe panourile de afi
șare prin cifrele performanțe
lor realizate în aceste zile de 
concurs.

Așteptăm de la atleții noștri 
fruntași, săritorii în înălțime, 
alergătorii peste obstacolele 
înalte ale gardurilor, săritorii 
cu prăjina, săritoarelor în lungi
me. alergătoarele de viteză și 
de la toți ceilalți să facă dova
da că atletismul românesc er 
află în plină ascensiune.

Așteptăm o confirmare pres
tigioasă a rezultatelor dobîndi- 
te de reprezentanții noștri Ia 
olimpiada mexicană.

Urăm deplin succes tuturor 
participanțiior !

destituirea aceluiași 
antrenor... ? I

S. STÄNESCU

„INTERNAȚIONALELE“
IN ORE Șl MINUTE

S1MBĂTĂ 26 IULIE 1969: 
orele 18,00 — Plecarea 20 
km marș ; ora 18,30 — Fes
tivitatea de deschidere; 19,00
— 110 m garduri — serii și 
prijină ; 19,15 — disc (F);

m (B) — serii, 
și triplusalt ; 
m. (F) serii ; 
m. garduri (F) 

20,15 — 116 m garduri
— finală și greutate (B);
20,20 — 400 m. (B) serii; 
20,35 — 100 m (B) fi
nală, suliță (B) și lungime 
(F); 20,45 — 100 m (F) fi
nală ; 20,50 — 800 m- (F) 
serii C.T.; 21,00 — 100 m. 
garduri (F) finală ; 21,15 — 
1500 m. (B); 21,30 — 400 
m. (B) finală; 21,35 — ștafeta 
4X100 m (B) serii C.T.; 
21,45 — Ștafeta 4X100 m.

(F) serii C.T- ; 21,55
10 000 m.

aven- 
a lui 
lumea 

de la 
de cî-

Dominată timp 
de o săptâmînă de 
senzaționala 
tură lunară 
„Apollo-11", 
fotbalistică 
noi a intrat
teva zile din nou în 
alertă. Cea de-a 
52-a ediție a cam
pionatului Diviziei 
naționale A de fot
bal 
pași 
16 
care
carea",

se apropie cu 
rapizi. Pină la 
august, ziua in 
se va da „pie

reai sînt
doar trei săptămîni, 
perioadă în care ne 
propunem, să vă ți 
nem la curent 
ultimele noutăți 
amănunte legate 
această ediție 
campionatului.

cu
fi 

de
a

• Aflăm că un 
alt iotbalist român 
este solicitat de o 

' echipă din străină
tate. Este vorba de 
Uțu, care a primit 
oferta unei formații 
de amatori din 
Frankfurt pe Main 
(R. F. a Germaniei). 
Fostul portar al Fa
rului așteaptă 
împreună cu 
stantin, Popa, 
troc și ceilalți 
tori acordul F.R.F. 
și îndeplinirea for
malităților de rigoa
re. Uțu va urma la 
Köln și cursurile re
numitei școli de an
trenori

„Ultimele modificări 
aduse regulamentu
lui de fotbal“, „Cum 
văd. antrenorii și 
jucătorii... arbitra
jul". Referatele vor 
fi ținute de Teodor 
Tiran, George Gher- 
ghe, Andrei Radu
lescu, Coloman 
Braun, lancu Ceau- 
reanu etc.

însă, 
Con-
Mo- 

jucă-

• Nici nu s-au 
cicatrizat bine su
ferințele Progresu
lui, pricinuite de 
retrogradare, și iată 
că noi necazuri pla
nează asupra Clu
bului din strada 
Dr. Staicovici. Trei 
componenti de bază 
ai echipei — i-am 
numit pe
Măndoiu și Grama
— nu s-au 
tat încă 
mente.

Manta
se transfere la Pe
trolul, Măndoîu la 
Rapid, 
U.T.A.
clubului 
fermă 
„nimeni 
te dezlegare /'

Manta,

19,20 — 
înălțime
19,35
19,55 
serii

100 
(B) 
10(1
100

DUMINICĂ 27 IULIE 
1969 : orele 17,00 — ciocan ; 
18,00 — 400 m. garduri (F) 
serii ; 18,20 — 200 m (F) 
serii și disc (B) ; 18,35 — 209 
tn. (B) serii; 18,50 — 800 
m. (B) serii C.T. și înălțime 
(F) ; 19,05 — 1 500 m. (F) ; 
19,15 — 400 m. (F) serii 
C.T. și lungime (B) ; 19,30 — 
200 m (F) finală și greutate 
(F); 19,40 — 200 m. (B) fi
nală și suliță (F); 19,50 — 
400 m. garduri 
20,10 — 3 000 m- obstacole ; 
20,30 — 5 000 m ; 20,50 — 
ștafeta 4x400 m 
C.T. ; 21,00 — ștafeta 4X400 
(B) serii C.T- 21,20 — Festi
vitatea de închidere.

• De pe litoral 
(mai precis, de la 
Constanța) ne-a so
sit vestea că Farul 
a apelat din nou la 
serviciile 
rului 
moc. 
dești 
două 
rea
stănțean

antreno-
Robert Cos- 

Șt cind te gîn- 
că in urmă cu 
luni conduce- 

clubului con- 
hotărîse

• Colegiul cen
tral al arbitrilor or
ganizează la Piaira- 
Neamț, între 28—31 
iulie a.c., un curs 
de perfecționare al 
„cavalerilor fluieru
lui". Printre refera
tele care vor fi ți
nute cu acest prilej 
se numără : „Anali
za principalelor gre
șeli de arbitraj să- 
vîrșite în campiona- 

1968—1969

prezen
ta antrena-

ar vrea sä

Grama la 
Conducerea 
rămîne însă 
pe poziție : 
nu primeș- 

i«

cipă naționalele Cehoslova
ciei, Poloniei, Bulgariei, Iu
goslaviei și României la fete 

-și , Bulgaria, Cehoslovacia, 
Ungaria, Polonia, R.D.G., 
Japonia, România A și tine
ret la băieți.

Iubitorii jocului cu balo
nul rotund vor putea urmă
ri la lucru o serie de echi
pe de renume în fotbalul in
ternațional și anume : Ia 27 
iulie partida Farul — Berin- 
gen (Belgia), Ia 30 iulie me
ciul Steaua — Beringen, la 
3 august — un joc mult aștep
tat de constănțeni : Steaua — 
Farul, Ia 10 august înțîlnirea 
Farul — Sao Paolo. „Cupa 
Mamaia” la box va aduce în 
ring în perioada 2-5 august 
pugiliști din R.D.G., Uniu
nea Sovietică, Austria și re
prezentanți ai clubului Farul, 
A.S.A. Tg. Mureș și Sțeaua. 
Baschetul va fi prezent la 
Mamaia între 1 și 5 august 

in-
Ne- 
fe-
re- 
Ce- 

A

prin tradiționalul turneu 
ternațional „Cupa Mării 
gre” rezervate echipelor 
minine la care participă 
prezentativele Poloniei, 
hoslovaciei și României 
și tineret.

m. finală ;

(F) serii

(Urmare din pag. I)
Dimensiunile barajului : un 

volum total de 3 800 000 m.c. 
anrocamente, adică stînci 
piatră, din care nucleul 
575 000 m.c. argilă- In 
masivității sale, 
nu-i va lipsi suplețea : în 
forma sa finală, arcuit, cu 
o înălțime de 122 de metri și 
cu o lățime sus, la corona
ment, de numai 10 metri, va 
rivaliza cu singurele 
baraje construite din 
aceeași manieră : 
Sherry Walley din 
înalt de 108 metri, 
Khan (Irak, 135 de metri) și 
barajul Infernillo din 
(148 de metri) Acest 
de rocă și argilă va 
apele impetuosului 
care se vor strînge și 
aduna într-un Iac de acumu
lare cu multe milioane de 
metri cubi (340 000 000 m.c.). 
Ricoșate în mușchiul bara
jului și respinse, apele își 
vor dubla puterea : imagi
nile lor, răsfrîngînd cerul și 
brazii, se vor tulbura și vor

și de 
ciuda 

barajului

alte trei 
lume in 
Barajul 
S.U.A.. 

Derbeni
Mexic 
uriaș 

stăvili
Lotru» 
se vor

pieri, și toată această her
ghelie de volți va țîșni, prin 
voința omului. în spre aduc- 
țiunea principală, drum cir
cular din beton, drum neted 
și lung (13 590 m) : o impre
sionantă magistrală, o aortă 
a păniîntului, al cărei puls 
va bate și va trebui ascultat 
Ia Ciunget, în centrala subte
rană, la 140 de metri sub al

LOTRU

bia Latoriței, afluent al Lo
trului. Nici o clipă de odih
nă în rostogolirea de ape, 
nici o secundă de „stop ca
dru" pentru fotoreporteri : 
tei peste 13 kilometri trebuie 
străbătuți cu o viteză medie 
ie 4,07 metri pe secundă, pî- 
nă Ia întîlnirea cu castelul de

D. VIȘAN

O nouă „trecere de ștachetă 
a lui Ion Șerban, a cărui par
ticipare la „internaționale" ne 
dă speranța unui nou record 

republican

echilibru. Ajunse aici, apele 
se vor domoli, vor face un 
ultim popas, ca intr-un punct 
de tranzit, înainte de a fi 
trecute prin galeria forțată : 
ultim act, spre desăvîrșirea 
celui final, actul transfor
mării energiei apelor în 
energie electrică, act ce se 
va consuma in uzina subte
rană, un model de tehnică și 
știință hidroenergetică. Aici, 
în măruntaiele muntelui 
Ciunget, în decorul iluminat 
feeric, va bate pulsul aortei 
pămintului și aici va trebui 
el ascultat. Oamenii Lotru
lui, îndrăzneți exploratori ai 
subpăminturilor, construc
tori harnici, mulți dintre 
ei veniți aici cu experiența 
Bicazului și a Argeșului, îm
ping bătălia 
Aici, la Lotru, 
tea de muncă 
de întîmpinare 
X-lea Congres 
se naște în 
erou. Aici, la Lotru, pămîn- 
tul a fost coborît de pe u- 
merii lui Atlas și oamenii 
simt pulsațiile aortei sale.

spre apogeu, 
în zilele aces- 
efervescentă, 
a celui de al 
al partidului, 

fiecare zi un
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neralizatoare. Mă refer la fap
tul că stilul de muncă al unor 
comitete U.T.C. cum sînt cele 
de la Uzina de Piese Auto Si
biu, Balanța, Independența Si
biu sau Vitromet.an, Tîrnava 
Mediaș, Uzinele Textile „11 Iu- 
nie“-Cisnădie, Racovița, Seica 
Mică etc a dovedit din nou că 
a ține seama de sugestiile valo
roase izvorîte din consultarea 
largă a masei de tineri reore- 
zintă o sursă inepuizabilă de 
îmbogățire a vieții de organi
zație, o cale deosebit de efi
cientă de mobilizare a energiei 
creatoare, a inițiativei masei de 
membri ai organizației de tine
ret. Un rol deosebit în adînci- 
rea democrației vieții acestor 
organizații U.T.C. l-au avut și 
dezbaterile ideologice. Realiza
te in forme și modalități dife
rite, cercuri de studiere a eco
nomiei politice, a istoriei parti
dului și U T.C.-ului. a istoriei 
patriei, a politicii economice a 
partidului, informări politice 
urmate de discuții — aceste 
dezbateri s-au dovedit a fi o 
formă catalizatoare în activita
tea lor, dar și a altor organe și 
organizații U.T.C din județul 
nostru, pentru cunoașterea și a- 
profundarea anumitor aspecte 
ale politicii partidului și statu
lui. Repetatele întîlniri cu 
membri de partid din ilegalita
te, cu activiști de partid și de 
stat cu funcții de răspundere, 
ziariști cadre competente care 
le-au vorbit tinerilor despre 
mersul impetuos al societății 
noastre pe calea progresului, 
despre rolul conducător al par
tidului în cadrul acestui proces, 
au dat noi dimensiuni dezvoltă
rii democrației interne de or
ganizație. Cu fiecare din aceste 
prilejuri a fost subliniat rolul

gîndirii personale și al apre
cierii colective, al adaptării re
zultatelor oricărei experiențe 
la condițiile concrete, neasemă
nătoare de la un loo la altul. 
De aceea atunci cînd au fost 
declanșate acțiuni cu larg ca
racter de masă, majoritatea or
ganizațiilor de tineret din județ 
au analizat în întruniri opera
tive, de lucru, modalitățile pro
prii de desfășurare, posibilități
le particulare de finalizare op
timă a acestor acțiuni. Au fost 
dezvăluite astfel, în fața masei 
de tineri, elementele caracte
ristice. definitorii ale democra
tismului vieții de organizație,

rii colective, o permanentă in
formare prin toate mijloacele 
și posibilitățile a masei de ti
neri cu problemele esepțiale, 
politice, economice, social-cul
turale pe care le ridică viața. 
Numai în felul acesta consulta
rea masei de tineri poate depăși 
limitele asumării unor angaja
mente, dialogul cu uteciștii, 
dezbaterile in cadrul organiza
ției continuînd și în perioada 
realizării sarcinilor — de astă 
dată, pe baza perspectivei con
crete a faptelor, a schimbărilor 
calitative care au Ioc : pentru 
că abia acum organizația de ti
neret își poate dovedi cu pri-

la toate nivelele, pentru gene
ralizarea acestei experiențe sub 
cele două aspecte pe care le 
presupune — atragerea uteciști- 
lor la elaborarea hotărîrilor dar 
și informarea masei de tineri 
asupra modului în care acestea 
se îndeplinesc. Cred că acțiu
nea de informare, periodică și 
nu sporadică, trebuie să aibă 
nu numai un caracter mai larg, 
ci și unul mai concret j de mul
te ori nu se specifică exact 
nici ce s-a realizat, nici ce nu 
s-a realizat — pe linie econo
mică, social-culturală etc. — 
și nici din vina cui. Foldsind 
pe scară largă critica și auto-
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a cărui esență consta în parti
ciparea efectivă a tuturor ute- 
ciștilor la elaborarea și înfăp
tuirea programului de activi
tăți, al planului de măsuri ime
diate sau de perspectivă.

Am insistat asupra acestor 
aspecte pentru că formalismul 
care se manifestă încă, uneori, 
în cadrul unor organizații din 
județ ale Uniunii Tineretului 
Comunist față de inițiativa ma
sei de membri a generat neîn
credere în eficiența unor dezba
teri, a unor Hotărîri. Interve
nind cu dorința legitimă de a 
contribui la creșterea rolului 
social economic, cultural și po
litic al organizațiilor de tine
ret, organizațiile de partid au 
recomandat în asemenea cazuri 
o mai consecventă promovare a 
principiului muncii și conduce-

sosință marile ei posibilități po
litice și organizatorice ; acum 
se analizează inițiativele valo
roase desprinse în procesul ac
tivității de zi cu zi, sînt depista
te greutățile, sînt luate măsuri 
pentru înlăturarea lor, întreaga 
masă a utecistilor acționînd în 
deplină cunoștință de cauză 
pină la finalizarea hotărîrilor. 
Este o practică a multor orga
nizații de tineret din județ, a 
multor comitete U.T.C. care au 
ajuns să aibă, astfel, o imagine 
mult mai clară a activității lor 
prin înmănuncherea sarcinilor 
concrete și de .perspectivă în
tr-un tot armonios și unitar, 
cu situația de fapt Cred că din 
partea Comitetului județeay 
Sibiu al U.T.C. trebuie să se 
facă dovada unei mai mari per
severențe pentru extinderea ei

critica, armă eficientă pusă în 
slujba eforturilor de perfecțio
nare a întregii vieți sociale, ce
tățenești, ideea subliniată și în 
Tezele Comitetului Cenlral al 
P.C.R pentru al X-lea Congres, 
dînd fiecărui utecist posibilita
tea să-și exprime deschis pă
rerile, se creează în organiza
ția de tineret o atmosferă de 
încredere foarte importanță 
pentru desfășurarea unei acti
vități optime pentru sporirea 
ponderii acestei activități în 
ansamblul activității organiza
țiilor obștești.

tn acest spirit mi se pare că 
trebuie să-și intensifice tinerii 
ut.eciști sibieni contribuția la 
dezbaterea problemelor produc
ției materiale și spirituale, la 
îmbunătățirea proceselor eco-

nomice, a disciplinei In muncă, 
la valorificarea integrală a for
ței de muncă, și a rezervelor 
interne ale întreprinderilor. Tn 
acest spirit trebuie să asigure 
organele și organizațiile U.T.C. 
un cadru și o atmosferă propi
ce manifestării concrete, în toa
te marile domenii ale construc
ției socialiste din județul Sibiu, 
a entuziasmului generat în rîn- 
dul maselor de tineri de docu
mentele partidului nostru acum, 
in pragul celui de-al X-lea 
Congres. înțeleg prin aceasta 
necesitatea ca organizațiile 
U.T.C. să-și axeze cu mai mul
tă fermitate și consecvență ac
tivitatea lor viitoare pe terenul 
solid al calității. Se impune o 
operație de reconsiderare a ex
clusivismului cantitativ. Nu 
cred că accentul trebuie să 
cadă pe ceea ce este mult, nu
meros, ci pe ceea ce are stabi
litate, ritm, atracție, influență 
incontestabilă asupra, tinerilor. 
Formele organizatorice crea
te în ultimii ani sînt în măsură 
să ofere organizațiilor U.T.C. 
un cadru propice pentru des
fășurarea constructivă a mun
cii educative cu tineretul. Evo
luția acestor forme ca expresie 
a transformărilor democratice 
ce au loc continuu în structura 
economică, socială, pe plan cul
tural-ideologic a județului nos
tru, a țării noastre, creează me
reu posibilitatea unei tot mai 
numeroase posibilități de acti
vitate și afiimare a tinerilor 
uteciști în cadrul organizației. 
Orice act politic, orice decizie, 
hotărîre, acțiune a organizației 
și a membrilor ei trebuie să se 
facă însă în deplină cunoștință 
de cauză, libertatea nefiind, în 
accepțiunea noastră comunistă, 
decît înțelegerea și acceptarea 
deplină, liber consimțită, a ne
cesității.

„VOLEI 
VÎLCEA 69“

în aceste ultime zile de tabără 
totul pare mai solemn. Chiar și 
obișnuitul salut ,,Volei Vîlcea ’69“ 
pronunțat la careul de dimineață 
ca și răspunsul de trei ori re
petat în cor de cei 142 de elevi : 
„Ura !“. Tabăra de volei a Mi
nisterului învățămintului pentru 
școlile sportive, aflată în incinta 
liceului „Vasile Roaită“ din Rm. 
Vîlcea, își trăiește febril fiecare 
zi de activitate. Dar nu forfota 
dinaintea plecării este cea care 
creează atmosfera efervescentă ce 
există în tabără, cl disputa din
tre echipele de băieți și fete din 
cadrul ultimei etape a campiona
tului : timp de 18 zile, ‘ 28 de e- 
chipe „botezate“ cu toponimele a- 
cestor locuri și-au disputat întâ
ietatea la fileu.

Federația română de volei a se
lecționat, pentru lotul de juniori 
care va începe pregătirea îa ta
berele de la Cluj și Toplița, 20 
dintre cei mai buni voleibaliști ai 
taberei „Volei Vîlcea ’69“.

Tn afara antrenamentelor zilni
ce numeroase alte activități au 
completat programul taberei. Ve
cinătatea dealurilor și a munților 
a prilejuit drumeții și excursii 
interesante șl instructive : traseul 
Rm. Vîlcea, mînăstirea Turnu, 
Stînișoara, Vîrful Cozia, Rm. Vil 
cea a fost străbătut pe jos, făcînd 
parte și din programul de pregă
tire fizică. Prin intermediul filia
lei O.N.T. au fost vizitate monu
mentele de artă de la Horezu, 
Bistrița, Arnota, Peștera Muierii, 
Polovracl și minunatele peisaje 
vîlcene. Vizitarea orașului Rm. 
Vîlcea și a obiectivelor sale isto
rice șl culturale, filmele, serile 
distractive, concursurile pe di
verse teme sînt alte amintiri plă
cute cu care elevii celor 12 școli 
sportive se întorc între colegii 
lor.

V. RĂVESCU



MA: Criza

politică

continuă
Mariano Rumor, premierul 

desemnat de președintele Ita
liei, Giuseppe Saragat, cu for
marea unui nou guvern de cen- 
tru-stînga, și-a încheiat vineri 
ultimele sale consultări cu li
derii politici ai Partidului So
cialist Italian și Partidului So
cialist Unitar. încercarea de ul
timă oră a acestuia de a consti
tui un guvern cu participarea 
reprezentanților Partidului De- 
mocrat-Creștin și ai celor doua 
partide socialiste a eșuat. Con
ducerea Partidului Socialist 
Unitar a refuzat să renunțe la 
obiecțiile sale privind raportu
rile viitorului guvern, atît pe 
plan central cît și local cu 
Partidul Comunist Italian. Con
ducerea P.S.U. a făcut cunoscut 
lui Mariano Rumor că concesii
le oferite în acest domeniu de 
P.S.I. sînt insuficiente.

Vineri seara Mariano Rumor 
l-a informat pe președintele 
Italiei, Giuseppa Saragat. că 
misiunea sa privind formarea 
unui guvern de centru-stînga 
nu a putut fl dusă la îndepli
nire. Observatorii politici men
ționează că deși Mariano Rumor 
nu și-a depus mandatul sarcina 
sa de a soluționa actuala criză 
guvernamentală nu va fi deloc 
ușoară. Singurele posibilități 
care i-au mai rămas sînt: fie 
formarea unui guvern morjoco- 
lor. alcătuit numai din d'etno- 
crat-oreștini, fie un cabinet de 
coaliție cu participarea demo- 
crat-creștinilor și unul din cele 
două partide socialiste.

După amerizarea lui „Apollo-11 SĂRBĂTOAREA POPORULUI CUBANEZ
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trioți înainte de plecare în

tr-o nouă misiune

NOI INCIDENTE SOVIETICE

Lungă carantină
pentru astronauti
Trei bariere de vid separa

atmosfera de prețioasele trofee lunare

Generalul trestie de zahăr w

APROPIAT
CAIRO. — Artileria și tancu

rile israeliene au deschis focul a- 
supra pozițiilor egiptene de la 
Port Tewfik și Suez și, ulterior, 
asupra acelora de la Ismailia și 
El Kantara, a declarat un purtă
tor militar de cuvînt egiptean. El 
a precizat că bateriile egiptene 
de artilerie au ripostat. Potrivit 
declarației purtătorului de cu
vînt, la ora 14,00 (ora locală), 
aviația israeliană a încercat să 
atace pozițiile egiptene din re
giunea Port-Tewfik. Artileria 
antiaeriană egipteană a interve
nit pentru a respinge atacul a- 
vioanelor israeliene. Un purtător 
militar de cuvînt citat de agen
ția France Presse a declarat că 
partea 
avioane

egipteană a doborît trei 
israeliene.

TEL AVIV. — Un purtător 
militar de cuvînt israelian a de

clarat vineri că artileria egiptea
nă a atacat pozițiile israeliene 
din partea meridională a Canalu
lui de Suez, transmite agenția 
France Presse. Forțele israeliene, 
a precizat purtătorul de cuvînt, 
au ripostat, precizînd că un sol
dat israelian a fost rănit.

La Tel Aviv un purtător de 
cuvînt citat de agenția Asociated 
Press a declarat că avioane israe
liene au atacat vineri bateriile e- 
giptene situate de-a lungul Ca
nalului de Suez fără a întîmpina 
riposta aviației egiptene. Potrivit 
declarației sale, bombardamentul 
asupra pozițiilor egiptene a durat 
aproximativ o oră și jumătate. 
Artileria antiaeriană egipteană, a 
arătat purtătorul de cuvînt, a 
deschis focul asupra avioanelor 
israeliene. Toate aparatele israe
liene s-au întors la bazele lor 
de plecare, a declarat el.

„Conflictul lorzilor"
O criză majoră riscă să izbucnească între Camera Lorzilor și 

guvernul laburist după votul asupra proiectului de lege guverna
mental privind noua organizare a circumscripțiilor electorale.

Proiectul în chestiune prevede ca numărul deputaților în 
Camera Comunelor să fie redus de la 630 la 624 și ca circum
scripțiile teritoriale care depășesc 90 000 de alegători să fie reor
ganizate. Modificarea circumscripțiilor electorale, afirmă conser
vatorii, favorizează partidul laburist, conferind concentrărilor 
urbane — unde laburiștii recrutează majoritatea electoralilor 
lor — o prezentare politică mai impoi 

în minoritate în Camera Comunelor

Direcția Centrală de Statistică 
a U.R.S.S. a dat publicității datele 
referitoare la îndeplinirea planu
lui pe primele șase luni ale anu
lui. In cursul primului semestru 
producția industrială a crescut cu 
6,9 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

In decurs de șase luni au fost 
extrase 158 milioane tone țiței, 
cca 300 milioane tone cărbune, 
s-au produs 54,4 milioane tone 
oțel, 102 000 de mașini-unelte 
așcliietoare, peste 4 miliarde me
tri de diferite țesături.

Productivitatea muncii în in
dustrie a crescut cu 4,4 la sută,' 
iar beneficiile pe întreaga eco
nomie au sporit cu 7 la sută.

Direcția Centrală de Statistică 
arată că a fost întrucîtva neînde
plinit planul semestrial la pro
ducția dc laminate feroase, loco 
motive electrice, frigidere, pro
duse din carne și alte produse.

In agricultură a fost îndeplinit 
planul de însămînțări de primă
vară și de reînsămîntări pe locu
rile unde semănăturile de toamnă 
au fost distruse. In unele regiuni 
ale țării calamitățile naturale din 
iarnă și primăvară au pricinuit 
pagube grave agriculturii. In co
municat se relevă că a fost de
pusă o muncă intensă pentru li
chidarea acestor pagube.

In primul semestru au fost con- 
■ struite peste 500 000 de noi lo
cuințe din fondurile statului sau 
ale cooperativelor de construcții.

Schimburile comerciale externe 
au fost cu 8 la sută mai mari față 
de aceeași perioadă a anului tre
cut.

Există vreo formă de viață 
pe Lună ? Dacă nu, a existat 
vreodată ? Care este compozi
ția chimică a solului lunar ? 
Se aseamănă oare cu a Ter- 
rei ? Vom descoperi oare ori
ginea Lunii, Pămîntului și 
Universului ? Ce origine au 
zecile de mii de cratere care 
punctează suprafața ei ? Cum 
au apărut munții, dealurile și 
văile pe acest astru ? Acestea 
sînt cîteva din sutele de în
trebări la care cercetătorii a- 
mericani de la laboratorul de 
recepție lunară din Houston 
speră să găsească răspunsuri 
prin analiza prețioaselor pro
be selenare aduse de misiu
nea „Apollo-11“. Eșantioane- 
le au fost predate laboratoru
lui vineri. Sîmbătă dimineața' 
vor sosi aici și astronauții 
Armstrong, Aldrin și Collins 
pentru a intra în carantina 
preventivă. Ei vor locui pînă 
la 10 august, numai în cazul 
în care se va dovedi prin a- 
nalize că nu au adus din Lună 
microorganisme dăunătoare 
vieții de pe Pămînt. în caz 
contrar, carantina va fi pre
lungită, fără ca nimeni să 
poată ști pentru cît timp. Și 
totuși, potrivit părerii gene
rale „șansele aducerii de pe 
Lună a unor microbi, bacterii, 
ciuperci sau alte microorga
nisme sînt de unu la sută de 
miliarde“, după părerea dr. 
Persa Beli, directorul labora
torului de recepție lunară.

Tocmai, datorită faptului că 
nu poate fi exclusă total po
sibilitatea contaminării vieții 
de pe Pămînt cu microorga
nismele extraterestre, împotri
va cărora ar fi lipsită 
ce apărare, N.A.S.A. 
struit acest laborator 
cu cea mai modernă 
tură, al cărei cost se ridică la 
15,8 milioane dolari.

de orl- 
a con- 

utilat 
apara-

Intr-un articol publicat de 
ziarul „Izvestia“, acad. Ana- 
toli Blagonravov apreciază că 
zborul cosmonavei „Apollo-11" 
constituie o nouă etapă în 
cucerirea spațiului cosmic de 
către om. Exprimîndu-și ad
mirația față de curajul și ac
tivitatea plină de abnegație a 
celor trei astronauți ameri
cani în condiții grele, Bla
gonravov relevă că succesul 
expediției lunare a fost deter
minat de întreaga dezvoltare 
a tehnicii cosmice. Dacă ar fi 
să facem o retrospectivă a 
tuturor operațiunilor efectuate 
în cursul zborului, scrie el, 
devine limpede ce drum uriaș 
a parcurs tehnica cosmică de 
la începutul „erei cosmice“.

In articol se relevă, de ase
menea. că în etapa actuală 
U.R.S.S. efectuează explorări 
ale Lunii cu ajutorul stațiilor 
automate fără pilot de tip 
„Sonda", pe cînd americanii 
au pus accent pe explorări cu 
participarea nemijlocită a o- 
mului.

Vineri au sosit la laborator 
containerele metalice cu va
cuum conținînd probele de 
sol lunar adunate de astro
nauții Armstrong și Aldrin. 
Sînt roci și praf selenar, a că
ror valoare științifică este in
calculabilă. In bani sînt eva
luate la un preț care depă
șește de sute de ori pe cel al 
aurului. Prețioasele trofee 
sînt separate de atmosferă 
prin trei bariere de vid. îna
inte de a fi introduse în ca
mera de vid a laboratorului, 
în care au fost create condiții 
aproximativ asemănătoare ce
lor de pe Lună pentru a se 
preveni astfel alterarea com
poziției chimice a probelor, 
cutiile metalice au fost steri
lizate cu raze ultraviolete. 
Au fost apoi cufundate într-o 
baie acidă, clătite în apa ste
rilizată și uscate cu nitrogen.

Camera de vid are pereții 
de sticlă. în pereți sînt mon
tate ermetic mai multe pe
rechi de mănuși de protecție 
suficient de lungi ca cercetă
torii să poată ușor ajunge 
cu ele pînă dincolo de mijlo
cul camerei, care nu este alt
ceva decît un culoar lung de 
sticlă, ermetic închis și în 
care se află întreaga apara
tură necesară analizelor. Pro
bele vor fl supuse aici unor 
prime analize pentru a se ve
dea dacă conțin cumva sub
stanțe radioactive sau emană 
gaze, vor fl cîntărite, fotogra
fiate din 6 unghiuri diferite 
de către 
fixate în pereții acestei ca
mere. Vor fi tăiate, arse, 
bombardate cu diverse sub
stanțe chimice și radioactive, 
radiografiate etc.

Astronauților li s-a pregătit 
aici un apartament cu dormi
toare separate, baie, bucătă
rie, sufragerie, o sală de lu
cru cu bibliotecă, televizoare, 
telefoane, birouri etc. îm
preună cu ei vor locui, în ab
solut aceleași condiții de izo
lare trei medici, cîțiva specia
liști și tehnicieni, un fotore
porter, un bucătar, în total 15 
persoane. Nimănui nu i se va 
permite să iasă în afara apar
tamentului de carantină. Ușile 
sînt de altfel închise și sigi
late. Nici măcar membrilor 
familiilor cosmonauților nu li 
se va permite să treacă a- 
ceastă „barieră biologică“.

Nimic nu va ieși pe ușa 
laboratorului în afară, fără a 
fi în prealabil dezinfectat și 
sterilizat. Toate notițele pe 
care le vor scrie astronauții 
despre temerarul lor zbor, a- 
nalizele medicilor care locu
iesc cu el etc., vor intra în- 
tr-un aparat de fotocopiat, 
fixat în peretele de sticlă ce 
desparte apartamentul caran
tină de sala de lucru a labo
ratorului. Fotocopiile vor ieși 
din aparat în sala de lucru, 
evitîndu-se, astfel, orice fel 
de contact direct sau indirect 
cu cei aflați carantină.

Traversăm, într-un „jeep” mi
litar, jungla gigantică de trestie 
de zahăr.

Cuba, iunie 1969. Sintem in 
Camaguey, cea mai mare regi
une a insulei, cindva populată 
de triburi de indieni, „Ios in- 
dios camaguyanos“, decimați de 
furia colonialistă in mai puțin 
de un secol. Provincia, întinsă 
cit o țară, e un pustiu dezolant, 
întindere de ierburi curgînd pî- 
nă departe, fără nici un obstacol, 
cît poate vedea ochiul în linia 
zării. Pe o suprafață cam cît 
Israelul trăiesc doar 800 000 de 
locuitori. Am făcut cinci ore 
din orașul de reședință fără să 
întîlnesc nici un sat ; doar rar, 
pe linia orizontului, siluete 
romantice de „gauchos“, pe cai 
împodobiți cu liarnașamente 
bătute-n argint, imagini parcă

zahărului, trenurile cu povara 
dulce gonind prin imensitatea 
cîmpiilor, sosirea veselă ți de
zordonată a „voluntarilor” in 
campamentele de barăci, aceste 
insule efemere de viață răsărite 
pentru o vară în oceanele mii
lor de plantații, și, în sfîrșit, 
uriașele panouri ce te întimpină 
la răspîntii, în orașe și sate, și 
chiar pe pustiul șoselelor, pa
nouri în culori violente pe care, 
cu litere mari, albe, explodează 
ca un foc de pistol același unic 
și obsedant cuvînt : „Zafra !“, 
totul întărește această senzație. 
Și totul, in aceste zile, dă vizi
tatorului sentimentul participă
rii la un act cu totul deosebit, 
cu o valoare și o semnificație 
ce se refuză seriilor.

Și realitatea este chiar aceas
ta. Cea de-a noua „zafra del

tot atîtea aparate

irtantă.
----------- ---------------1 — care a aprobat proiectul 

de lege —- conservatorii și-au luat revanșa m Camera Lorzilor 
unde dețin majoritatea. Ei au respins proiectul, pronunțîndu-se 
pentru păstrarea actualei împărțiri teritoriale electorale în per
spectiva viitoarelor alegeri. Mecanismul adoptării legilor în 
Anglia prevede că. în caz de divergențe între Camera Comune
lor și Camera Lorzilor, cuvîntul hotărîtor revine adunării alese 
a parlamentului britanic, dar numai după trecerea unei 
perioade de un an. Așadar, guvernul laburist se vede împiedicat 
în promovarea unui proiect pe care-1 consideră important în 
bătălia politică a viitorului scrutin general, care s-ar putea să fie 
destul de strînsă.

O posibilitate rămîne acea ca guvernul să aștepte trecerea unui 
an pentru ca în august 1970 legea modificărilor teritoriale să 
suire integral în vigoare, în forma în care a fost adoptată de 
Camera Comunelor. Alternativa, admiterea de către majoritatea 
laburistă din Camera Comunelor a amendamentelor propuse de 
Camera Lorzilor, pare improbabilă deoarece amendamentele res
pective ar modifica radical esența proiectului guvernamental.

Ceea ce rețin însă mulți observatori este probabilitatea unor 
represalii din partea guvernului. Unii înclină să considere că 
abuzmd în mod flagrant de prerogativele lor pentru a impune 
punctul de vedere al partidului conservator, lorzii conservatori 
„au semnat posibil, actul de deces, sau cel puțin de pensionare 
a Camerei Lorzilor“ (TIMES). Guvernul Wilson s-ar putea decide 
să accelereze promovarea proiectului de reformă a Camerei Lor
zilor, proiect prezentat la începutul anului în Camera Comuneloi 
și apoi retras și animat. Dorită și anunțată de mult timp de 
laburiști, această reformă are un dublu obiectiv : reducerea pre
rogativelor Camerei Lorzilor și restrîngerea drastică a compo
nenței sale ereditare. Conservatorii ar urma să-și piardă majori
tatea lor datorită titlurilor ereditare, iar lorzii și-ar vedea reduse 
puterile lor de „cenzură legislativă“, ei nemaiputînd întîrzîa decît 
cu cel mult trei luni aplicarea proiectelor de lege adoptate în 
Camera Comunelor-

Evident, în perspectiva unei asemenea înfruntări guvernul 
laburist nu poate spera să apropie data intrării în vigoare a 
modificărilor electorale teritoriale. Cu atît mai mult cu cît orice 
posibilitate de reducere a competențelor Camerei Lorzilor nu 
poate fi pusă în chestiune decît cel mai devreme la sfîrșitul lui 
august 1970 (în ipoteza în care Camera Comunelor ar adopta 
chiar în cursul acestei luni proiectata reformă a Camerei supe
rioare).

Oricum, însă, nu este exclus ca laburiștii să fie tentați Ia un 
„asalt frontal“ împotriva prerogativelor lorzilor, împotriva 
mecanismului anacronic al așa-numitei „Camere superioare". 
Cu alît mai mult cn cît perspectiva alegerilor face ca în ultimul 
timp, în sinul partidului laburist să se audă din ce în ce mai 
multe glasuri care cer intensificarea inițiativelor în luarea de 
măsuri novatoare.

La urma urmei lozinca „poporul împotriva lorzilor“ s-ar putea 
dovedi și un atu electoral...

EM. RUCÄR

BudapestaR. P.

• ÎN CADRUL unui dis
curs rostit în fața Camerei 
de comerț din Santiago de 
Chile, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Chile, 
Gabriel Valdes, s-a pronun
țat pentru statornicirea unor 
relații echitabile între toate 
statele de pe continentul ame
rican. Aceste relații, a subli
niat el. trebuie să se dezvol
te pe baza respectării prin
cipiilor egalității, neames
tecului în treburile interne, 
respectarea dreptului suve
ran al fiecărui stat de a dis
pune de bogățiile solului și 
subsolului teritoriului său. 
Colaborarea economică, a 
arătat ministrul de externe 
chilian, nu trebuie condițio
nată de considerente politice 
sau militare.

UNGARĂ — Construcții noi la

• GUVERNUL norvegian 
făcut cunoscut că aprobă pro
punerea guvernului finlandez 
de a găzdui pe teritoriul său 
conferința asupra securității 
europene. Intr-un memoran
dum transmis ambasadoru
lui Finlandei în Norvegia, 
guvernul din Oslo declară că 
o conferință bine pregătită ar 
putea contribui la o înțelege
re sporită și la relații mai 
bune între statele partici
pante.
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la Paris, Biroul politic al 
Partidului Comunist Francez 
apreciază că în afara anumi
tor modificări de metodă și

ireale prin convenționalitatea 
lor de film western. Peisajul de 
ierburi, împietrite ca într-un 
somn, freamătă o clipă la tre
cerea noastră, apoi în urma 
mașinii se așterne aceeași vir
ginitate geologică, in care tim
pul se măsoară parcă în secole 
și în milenii.

Dar acum, traversăm jungla 
de trestie. Șoseaua a cotit pe 
o pistă îngustă, de pămînt roșu, 
pe care ultima aversă tropicală, 
consumată azi-noapte, a trans
format-o într-o pastă moale, cu 
chiaguri grase de apă galbenă. 
Ne cufundăm în junglă ca in
tr-o împărăție de întuneric și 
foc. E un paroxism de vegetație 
in care soarele nu se mai vede 
dar în care căldura e înzecită, 
e o voluptate grea și moleșitoa- 
re, exasperînd izbucnirea de 
viață a plantelor. Miliardele de 
tulpini ne înconjoară din toa
te părțile într-un elan de ve
getație nestăpînit, groase, pu
ternice, încărcate de forțe se
crete care le fac să vibreze ca 
niște corzi ; unele se înfig în 
mijlocul drumului, barîndu-ne 
trecerea. Vederea e zăpăcită de 
razele care scapă, ca niște su
lițe printre frunze. Mari fluturi 
galbeni se sparg de parbrizul 
mașinii ca niște cristale de soa
re. Șoferul smucește volanul 
in toate părțile, cotește la dreap
ta, apoi la stingă, căutînd fu
rios o scăpare, pe urmă se anga
jează, in sfîrșit, înainte, spre 
o poiană, de fapt o gigantică 
pajiște tăiată de om, pe care se 
îngrămădesc ca niște coline tur
tite mari stive de trestie proas
păt cosită. Cerul e înalt, fără 
nici un nor, aerul s-a purificat 
dintr-odată. Undeva, la ori
zont, se văd coșurile înalte ale 
centralei de fabricare a zahăru
lui „La Patria”. Deșertul și 
jungla s-au terminat, pajiștea, 
cît vezi cu ochii e plină de oa
meni. Sînt cîteva sute de „ma- 
cheteros“, tăietorii de trestie, 
care atacă, în zeci de puncte ale 
cîmpiei, jungla. In zeci de puncte 
ale cîmpiei, „machetele“, micile 
iatagane de oțel spaniol, ascu
țite ca niște lame, culcă la 
pămînt tulpinile înalte de cîte 
4-5 metri, groase de 4-5 centi
metri. Cosașii sînt rînduiți în 
grupe de cîte 6-8, ca niște lan
țuri ritmice de luptători ; atacă, 
dislocînd pas cu pas întunericul 
verde, cu respirația măsurată 
de loviturile surde ale machete
lor, ca o bătaie crudă de tobe 
barbare. Se dă ultimul asalt al 
recoltei, și, sub uriașele som- 
breros de paie, fețele lucesc de 
sudoare, ca și trupurile goale 
pînă la brîu, negre, arse de soa
rele nemilos.

E un efort ce evocă, prin toa
te datele sale, o luptă. In aceas
tă clipă, în întreaga insulă, din 
cîmpiile supraîncinse de soare 
ale provinciei Oriente și pînă 
la plantațiile încadrate de ma- 
iestuoși „palmieri regali” din 
Matanzas sau Pinar del Rio, mi
lioane de oameni taie trestie. 
Un întreg popor, mobilizat pen
tru a 9-a „zafra del pueblo“ (a 
noua recoltă de trestie a Cubei 
socialiste), „macheteros” profe
sioniști și voluntari, sute de 
mii de voluntari, funcționari, 
studenți, lucrători din serviciile 
publice, răspunzînd apelului 
partidului comunist și guvernu
lui revoluționar, smulg din acest 
pămînt de culoarea sîngelui bo
găția ce se confundă cu însăși 
emblema țării : zahărul. „Gene
ralul trestie de zahăr", spune 
într-un poem celebru Nicolas 
Guillen ; generalul comandant 
al insulei, al istoriei, al destine
lor oamenilor.

Impresia de mobilizare gene
rală e dominantă. Vuietul de zi 
și noapte al celor 153 de centra
le industriale de fabricare a

pueblo”, dincolo de Importanța 
ei economică, e un preambul, o 
repetiție generală pentru unul 
dintre cele mai importante eve
nimente din istoria de un dece
niu a Cubei socialiste : „Ia gran- 
de zafra” din 1970, an în care 
țara iși propune să dea, ca ex
presie a energiilor eliberate de 
revoluție, o recoltă de zahăr de 
10 milioane de tone, depășind 
toate producțiile locului, 
toate timpurile- Cifră care 
temperatura înaltă a unui po
por, a resurselor creatoare cu 
care se angajează in dialogul 
cu lumea și timpul, oferindu-se 
privitorului ca o inedită sinteză 
de viață, purtind reflexele unui 
nou peisaj economic și social, 
cu alte linii și alte culori.

Aici, In Camaguey, culorile și 
liniile acestui peisaj au un pluș 
de pregnanță și de unicitate. Aici 
înțelegi, poate mai bine decît 
oriunde, într-un tablou sinoptic 
și semnificativ, esența și legile 
unei bătălii care restructurează 
profund peisajul și oamenii. De
șertul camagueyan, uriașă Saha- 
ră de ierburi fără sate și fără 
turme, cu așezări omenești răz
lețite de zeci și sute de kilome
tri, primește asaltul noilor pio
nieri. 35 000 de băieți și fete, 
membri ai faimoasei „columne 
de tineret a centenarului“, cea 
mai mare formație de muncă 
patriotică a tineretului cubanez, 
constituită anul trecut, cînd s-au 
sărbătorit 100 de ani de Ia răz
boiul civil împotriva ocupanți- 
lor spanioli, și-au instalat ta
berele și cîntecele pe aceste lo
curi. Cred că în puține locuri 
din lume trecutul și-a șters, în
tr-un timp atît de scurt, urme
le, ca în acest milenar pămînt 
scăldat de apele Atlanticului și 
Caraibelor. Nimeni n-ar putea 
zice, parcurgînd zonele în care 
s-au cantonat columniștii, cu se
mănăturile lor bogate, cu plan
tațiile intensive de trestie, cu 
cele 400 de campamente consti
tuite ca niște veritabile orășele, 
că aici tragedia istorică a con
sumat un 
sute de 
schimbat 
feerie. Tineta, ICI mai muip 
dintre ei orășeni, au dislocat 
întinse păduri virgine, au asanat 
mlaștini, au construit canale și 
diguri ; au rectificat și conver
tit un întreg peisaj, disciplinînd 
linii și forme, plantînd, îngri
jind culturile, pregătind regiu
nea pentru „zafra 
Totul respiră fiorul 
începuturilor. 47 000

din
ia

hiatos de cîteva 
ani. Decorul s-a 
brusc, ca la o 

Tinerii, cei mai mulți 
, au

cea mare”, 
romantic al 
de tineri
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limbaj, actualul guvern con
tinuă în toate problemele ho
tărî toare politica dinainte de 
iunie.

Relevînd că Partidul Socia
list s-a pronunțat contra cen
tralismului, pentru unirea 
stîngii, pentru dialogul cu 
Partidul Comunist, Biroul po
litic declară că „înregistrează 
această schimbare, care va 
trebui să se traducă în fapt“. 
Comuniștii, subliniază decla
rația, trebuie în mod firesc să 
aibă ca obiectiv acțiunea co
mună. Discuțiile utile asupra 
problemei viitorului nu voi' 
putea estompa necesitatea u- 
nei perspective clare în lupta 
actuală contra capitalului, a- 
dică necesitatea unui program 
comun de guvernare.

Cucerind publicul specta
tor, Ansamblul de cîntece și 
dansuri „Călușul“, care a 
participat la un festival de 
folclor în orașul Asele (Sue
dia), a fost solicitat să pre
zinte un program special în 
cadrul unei ample manifes 
țări artistice, organizate de 
municipalitatea orașului. 
Publicul și presa au răsplă
tit cu aplauze călduroase și 
aprecieri elogioase măies
tria artiștilor români. Zia
rul „Ornskoldsvick Allahan- 
da“. după ce subliniază că 
ansamblul „Călușul“ a fost 
premiat, apreciază că „spec
tacolul românesc a constituit 
o reprezentație de clasă pur 
profesională, cu un tempo 
care a tăiat respirația publi
cului, dar nu și a dansatori
lor“.

(fiindcă acum slnt 47 000, încă 
12 000 alăturindu-se columniști- 
lor in ultima lună) s-au angajat 
să muncească aici un răstimp 
de 3 ani. Unii s-au decis să se 
stabilească definitiv în Cama
guey. Organizarea e severă, for
mațiile de muncă sînt împărțite 
in unități, batalioane, companii 
etc. Și totuși, impresia totală e 
aceea de prospețime și tinerețe 
exuberantă. Diminețile încep 
cu cîntece revoluționare, nopțile 
respiră in fiori de chitară, pul- 
sează pretutindeni un singe 
proaspăt, amețitor, fierbinte.

E greu, desigur. Nostalgia fa
miliei, izolarea in această lume 
parcă dematerializată, în care 
mișcarea și sunetul sînt strivi
te de surdina pustiului înainte 
de a se înfiripa complet, sînt 
niște vrăjmași mai teribili decît 
pădurea sau mlaștina, 
povestit despre 
de tineri care, 
vară cu ploi 
mari inundații 
mari din istoria ultimilor _ 
ani), au rămas, săptămini întregi, 
izolate, fără nici o comunicare 
cu restul provinciei. In zona 
centralei de zahăr „La Patria”, 
din regiunea Moron, am stat de 
vorbă cu un grup de tineri care 
luptaseră cu ploaia și inundații
le trei zile și patru nopți. E- 
forturile unei lungi perioade, 
300 000 „arrobas" de trestie 
proaspăt cosită, erau amenințate 
de ape ; mașinile nu puteau in
tra acolo prin valurile care spu
megau sub ploaia torențială, nu 
puteau pătrunde nici măcar au- 
tocamioanele-amfibie folosite 
de obicei în aceste împrejurări, 
și atunci 1 000 de columniști au 
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făcut un lanț viu, au intrat 
apa care le ajungea pînă 
pîntec sau pînă Ia piept și 
muncit așa trei zile și 
nopți, trecînd mănunchiurile de 
trestie din mină în mină, tran- 
sportîndu-le în locuri ferite.

...Noapte, tirziu, într-unul 
din cele patru sute de campa
mente, printre tinerii care dorm. 
Cerul e roșu, luna gigantică, li
niște sepulcrală, ca la zămislirea 
genezei. Mă gîndesc din nou la 
poemul lui Nicolas Guillen și 
mă simt foarte tînăr in acest 
Camaguey, în această vară fier
binte în care istoria se zămis
lește din nou.

ILIE PURCARU

Din noua arhitectură a Havanei

*

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Corni-
tetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România și tovarășul 
ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România, au adresat tovarășului 
FIDEL CASTRO RUZ, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba, prim-ministru al Guvernului 
Revoluționar al Republicii Cuba și tovarășului OSVALDO DOR- 
TICOS TORRADO, președintele Republicii Cuba, o telegramă 
în care se spune :

Cu ocazia celei de-a XVI-a aniversări a Insurecției naționale 
cubaneze, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comunist din Cuba 
și Guvernului Revoluționar, poporului cubanez, cele mai cordiale 
felicitări și un cald salut tovărășesc.

Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu un sentiment 
de solidaritate frățească munca plină de abnegație a poporului 
cubanez și îi urează din toată inima să obțină, sub conducerea 
Partidului Comunist, noi succese în opera de făurire a noii 
societăți în Republica Cuba — prima țară socialistă de pe con
tinentul american.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de 
prietenie trainică și colaborare multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și Republica Cuba, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Cuba se vor dezvolta cu suc
ces și în viitor, în interesul popoarelor român și cubanez, al 
unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii in 
lume.

• CU ocazia cetei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist în sala 
centrală a Ateneului din orașul 
Valencia (Venezuela) a fost 
inaugurată o expoziție de tapi
țerie romanească contemporană. 
La deschiderea expoziției a 
rostit o cuvîntare Jujio Ferrer, 
secretarul general al Ateneu
lui. Au fost prezenți reprezen
tanți ai autorităților locale și 
ai Universității Carabobo, oa
meni de cultură, ziariști.

COLABORARE 
ROMÂNO—UNGARA

COVORBIRILE 
SOVIETO—BELGIENE

PREȘEDINTELE Consiliului 
de Miniștri al U. R. S. S„ 
Alexei Kosîghin, l-a primit vi
neri la Kremlin pe Pierre Har- 
mel, ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei, care face o vi
zită oficială la Moscova.

In aceeași zi, ministrul belgi
an a continuat convorbirile cu 
ministrul de externe sovietic 
Andrei Gromîko în legătură cu 
relațiile dintre U.R.S.S. și Bel
gia și cu o serie de probleme 
internaționale de interes reci
proc.

între 22 și 25 iulie a.c. la Bu
dapesta au avut loc lucrările se
siunii a 18-a a Comisiei de co
laborare tehnico-științifică ro- 
mâno-ungară. Cu acest prilej 
s-a examinat îndeplinirea pre
vederile protocolului sesiunii 
precedente a Comisiei și a fost 
convenit programul de colabo
rare tehnico-științifică pentru 
perioada următoare.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-un spirit de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

® SUBSECRETARUL de 
al S.U.A., Joseph Sisco, a 
joi o întrevedare cu 
general al O.N.U., 
Joseph Sisco, întors recent din- 
tr-o călătorie prin mai multe 
țări ale Europei, printre care și 
Uniunea Sovietică, a prezentat 
lui U Thant un raport asupra 
convorbirilor pe care le-a avut 
cu personalitățile guvcrnamen, 
tale ale țărilor vizitate asupra 
soluționării crizei din Orientul 
Apropiat.

stat 
avut 

secretarul 
U Thant.
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