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PLENARA CONSILIULUI
NAȚIONAL AL FRONTULUI 

UNITĂȚII SOCIALISTE
La 28 iulie a.c. a avut loc, 

sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Plenara 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

La primul punct al ordinei 
de zi, tovarășul Dumitru Pe
trescu, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului 
UjWtății Socialiste a prezentat 
o informare în legătură cu 
desfășurarea dezbaterilor în 
adunările organizate de Fron
tul Unității Socialiste, a Te
zelor Comitetului Central și 
a proiectului de Directive 
pentru cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

Pe marginea acestor docu
mente, s-au purtat discuții 
largi în consiliile județene, 
municipale, orășenești și co
munale ale Frontului Unității 
Socialiste, în organizațiile de 
masă și obștești și în plenare 
ale conducerilor acestora, în 
cadrul consiliilor oamenilor 
muncii ale naționalităților 
conlocuitoare. La aceste dez
bateri au participat milioane 
de muncitori, țărani și inte
lectuali, tineri și vîrstnici, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități care, într-o 
impresionantă unanimitate, 
și-au manifestat adeziunea de
plină față de politica internă 
și externă a partidului, față 
țfe Tezele Comitetului Cen
tral și proiectul de Directive 
care constituie programul dez
voltării pe viitor a societății 
noastre socialiste. Ei și-au ex
primat hotărîrea de a partici
pa cu toată priceperea și e- 
nergia la înfăptuirea acestei 
politici care exprimă intere
sele lor vitale, voința supre
mă a întregului popor. în ca
drul adunărilor s-au făcut, de 
asemenea, propuneri, sugestii 
și observații constructive, în 
scopul definitivării proiectu
lui de Directive precum și cu 
privire la îmbunătățirea acti
vității unor organe de stat 
centrale și locale.

In cadrul plenarei Consiliu
lui Național al Frontului U- 
nității Socialiste, care a dez
bătut documentele pentru cel 
de al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, au 
luat cuvîntul tovarășii : Ion 
Cotoț, secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România ; 
acad. Ștefan Peterfi, președin-

tele Consiliului Oamenilor 
Muncii de Naționalitate Ma
ghiară din România ; Aurelia 
Dănilă, președinta Comitetu
lui județean Cluj al femei
lor ; Miu Dobrescu, președin
tele Consiliului județean Iași 
al Frontului Unității Socialis
te ; Traian Ștefănescu, pre
ședintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studențești din 
România ; Eduard Eisenbur- 
ger, președintele Consiliului 
Oamenilor Muncii de Naționa
litate Germană din România ; 
Toma Spiridon, maistru meca
nic la Uzinele 1 Mai din Plo
iești ; acad. Horia Hulubei, 
președintele Comitetului pen
tru Energia Nucleară ; Teodor 
Ștefănescu, președintele Uniu
nii județene Buzău a coope
rativelor agricole de producție 
și Ascanio Damian, vicepre
ședinte al Uniunii Arhitec- 
ților.

Vorbitorii, exprimînd voin
ța organizațiilor pe care le 
reprezintă, au dat o înaltă a- 
preciere activității laborioase 
teoretice și practice, 'desfășu
rate de partid, de Comitetul 
său Central în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru soluționarea problemelor 
complexe ce le ridică evoluția 
societății noastre, pentru pro
movarea neabătută a intere
selor poporului român, a cau
zei păcii i și socialismului în 
lume. Ei au exprimat totodată 
adeziunea totală față de do
cumentele pentru cel de al 
X-lea Congres, hotărîrea mun
citorilor, țăranilor, intelectua
lilor, indiferent de naționali
tate de a înfăptui neabătut 
sarcinile ce vor fi stabilite de 
Congresul al X-lea, pentru 
continua propășire a Români
ei socialiste.

Plenara a adoptat o hotărî- 
re prin care Consiliul Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, alăturîndu-se întregu
lui nostru popor, aprobă în u- 
nanimitate documentele pen
tru cel de al X-lea Congres al 
partidului.

Cu profundă satisfacție, 
participanții la Plenară și-au 
însușit și au susținut entuziast 
propunerea organizațiilor ju
dețene de partid ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, 
conducător marxist-leninist 
călit în lupta revoluționară, 
strîns legat de mase, să fie 
reales în funcția de secretar

af Comitetului Cen- 
Partidului Comunist

general 
trai al 
Român.

La cel de-al doilea punct al 
ordinii de zi, Plenara a exami
nat proiectul de Regulament 
al Frontului Unității Socialis
te, pe care cu unele modifi
cări propuse de membri ai 
Consiliului Național l-a adop
tat în unanimitate.

în continuare au fost adop
tate unele măsuri organiza
torice.

Plenara a aprobat cererea 
Consiliului Oamenilor Muncii 
de Naționalitate Ucraineană 
din județul Maramureș de a 
adera la Frontul Unității So
cialiste.

Totodată au fost cooptați în 
Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste : Con
stantin Băbălău, președintele 
Consiliului județean Dolj al 
Frontului Unității Sbcialiste, 
Ilie Cîșu, președintele Consi
liului județean Prahova al 
Frontului Unității Socialiste,, 
Ludovic Fazekaș, președintele 
Consiliului județean Harghita 
al Frontului Unității Socialis
te, Gheorghe Năstase, pre
ședintele Consiliului județean 
Argeș al Frontului Unității 
Socialiste, Gheorghe Tănase, 
președintele Consiliului, jude
țean Vaslui al Frontului Uni
tății Socialiste, Richard Win- 
ter, președintele Consiliului 
județean Sibiu al Frontului 
Unității Socialiste, Traian Ște- 
fănescu, președintele Uniunii 
Asociațiilor Studențești din 
România, care au fost aleși în 
aceste funcții după consti
tuirea Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Plenara a ales în Biroul E- 
xecutiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste pe tovarășii ! Ilie Ale- 
xe, președinte al Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Mește
șugărești, Constantin Mate- 
escu, președinte al Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum, și Traian Ștefănescu, 
președinte al Uniunii Asocia
țiilor Studențești din România.

urmează a fi supuse Congre
sului al X-lea al partidului. 
Aceste documente dau orien
tarea de perspectivă asupra 
dezvoltării economice și so
ciale a patriei noastre, trasea
ză liniile generale ale politicii 
interne și externe a României 
socialiste în anii următori.

Dezbaterile publice care au 
avut loc în întreaga țară au 
demonstrat unanimitatea cu 
care poporul nostru înfăptu
iește programul partidului, 
au relevat hotărîrea tuturor 
oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, de a 
acționa uniți și în viitor pen
tru a asigura progresul conti
nuu al României socialiste, 
realizarea politicii ei de pace 
și colaborare internațională.

Faptul că organizațiile care 
compun Frontul Unității So
cialiste au dezbătut și aprobat 
aceste documente în ședințele 
comitetelor lor de 
relevă încă o dată 
democratism al 
noastre, contribuția 
care organizațiile de masă și 
obștești o aduc la elaborarea 
politicii interne și externe a 
partidului nostru, la edifi
carea orînduirii noi, socialiste.

Organizațiile componente 
ale Frontului Unității Socialis
te și Consiliul Național al 
Frontului și-au exprimat pă
rerea și în legătură cu funcția 
de secretar general al Parti
dului Comunist Român. Desi
gur, aceasta este o problemă 
care urmează să fie hotărîtă 
de Congresul partidului. Fap
tul că atît conferințele județe
ne de partid, cît și organiza
țiile din cadrul Frontului U- 
nității Socialiste și-au spus 
cuvîntul în această privință, 
oglindește de asemenea, felul 
nou, democratic in care parti
dul înțelege să se consulte cu 
masa largă a comuniștilor, cu 
organizațiile obștești — cărora
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conducere, 
profundul 
orînduirii 
activă pe

le revine un rol important 
în viața societății noastre, — 
asupra întregii sale activități. 
Doresc să exprim cele mai vii 
mulțumiri tuturor organizații
lor de masă și obștești, pre
cum și Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste 
pentru sprijinul acordat pro
punerii conferințelor județene 
de partid, și să Ie asigur că 
în munca ce mi se va încre
dința de partid și de stat voi 
face totul pentru a îndreptăți 
încrederea, pentru a contribui 
la dezvoltarea pe mai departe 
a patriei noastre socialiste, 
pentru a servi cu credință po
porul, cauza partidului, a so
cialismului și păcii.

Hotărîrile Congresului
X-lea al partidului vor des
chide patriei noastre mărețe 
perspective de viitor. Aceste 
hotărîri vor pune sarcini mari 
în fața tuturor organizațiilor 
de partid, a organizațiilor de 
masă și obștești, deci și în 
fața Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a 
consiliilor județene, orășenești 
și comunale. îmi exprim con
vingerea că toate organizațiile 
componente ale Frontului U- 
nității Socialiste vor acționa 
cu toată hotărîrea pentru în
făptuirea programului ce va 
fi adoptat de Congresul al 
X-lea în vederea dezvoltării 
multilaterale a socialismului 
în patria noastră, a desfășu
rării în continuare a politicii 
de colaborare și prietenie cu 
țările socialiste, de conlucrare 
pașnică cu toate țările lumii.

In încheiere, doresc să u- 
rez conducerilor tuturor orga
nizațiilor din cadrul Frontu
lui Unității Socialiste succese 
tot mai mari în activitatea lor, 
iar membrilor Consiliului Na
țional multă sănătate și feri
cire.

Cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniat în 
repetate rînduri 
ternice aplauze.

Cu prilejul acordării gradu
lui de ofițer noii promoții de 
absolvenți ai școlilor militare 
ale Ministerului Afacerilor In
terne și Consiliului Securității 
Statului, vă adresez un 
călduros salut din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliu
lui de Stat și a Guvernului 
Republicii Socialiste România 
și vă felicit pentru rezultatele 
obținute în pregătirea profe
sională, militară și politică, 
spre a deveni apărători de nă
dejde ai cuceririlor poporului, 
ai orînduirii socialiste.

Promoția dumneavoastră pă
șește în rîndul cadrelor acti
ve ale miliției și securității în 
anul în care poporul român, 
liber și stăpîn pe destinele 
țării, mîndru de tot ceea ce 
a înfăptuit, întîmpină cu entu
ziasm și avînt creator două e- 
venimente memorabile în via
ța partidului și a patriei noas
tre — cea de-a XXV-a ani
versare a eliberării României 
de sub jugul fascist și Con
gresul al X-Ica al Partidului 
Comunist Român.

Aprobarea unanimă cu care 
au fost primite documentele 
Congresului al X-lea de către 
întregul partid, de către toți 
oamenii muncii demonstrează 
identitatea dintre țelurile 
Partidului Comunist Român și 
interesele poporului, evidenția
ză cu putere justețea politicii 
partidului, care-și dedică toate 
forțele binelui și propășirii pa
triei. cauzei socialismului și 
păcii. Bizuindu-se pe bilanțul 
rodnic al realizărilor obținute 
în ultimul sfert de veac. în
deosebi după Congresul al 
IX-lea. pe cunoașterea apro
fundată a cerințelor progresu
lui continuu al României, Con-

gresul al X-lea va adopta pro
gramul dezvoltării multilate
rale a societății noastre socia
liste în anii următori, va de
fini căile pentru a asigura a- 
vîntul susținut al forțelor de 
producție, dezvoltarea învăță- 
mîntului, științei și culturii, 
ridicarea bunăstării poporului, 
perfecționarea întregii vieți 
sociale.

Conducimi vasta operă de 
edificare 
partidul 
necontenit 
întregii i 
în cadrul 
seamă îl 
tinuă a 
apărarea 
mului, a 
veranității țării. Vă începeți 
munca în condițiile în care, 
datorită îndeosebi măsurilor 
luate de plenarele C.C. al 
P.C.R. din iunie 1967 și aprilie 
1968. activitatea organelor de 
miliție și de securitate a cu
noscut o îmbunătățire simți
toare.

Dezvoltarea democrației so
cialiste, perfecționarea legisla
ției au creat cadrul propice 
pentru ca abuzurile din trecut 
să nu se mai repete, pentru ca 
activitatea miliției și securită
ții să se desfășoare în limitele 
stricte ale legii.

Intrind în rîndul cadrelor 
Ministerului Afacerilor Inter
ne și ale Consiliului Securității 
Statului, vă revine înalta mi
siune patriotică de a contri
bui la apărarea cuceririlor re
voluționare ale poporului, a

a noii orînduiri, 
nostru se preocupă 

de perfecționarea 
activități a statului, 

căreia un loc de 
ocupă întărirea con- 
legalității socialiste, 

cuceririlor socialis- 
independenței și su-

proprietății socialiste, a drep
turilor și libertăților cetățe
nești, la asigurarea ordinii și 
liniștii publice, la respectarea 
legilor statului, la triumful 
adevărului, al echității și drep
tății care caracterizează întrea
ga noastră societate.

In activitatea dumneavoastră 
viitoare aveți datoria de a 
strînge permanent legăturile 
cu oamenii muncii, de a fi re
ceptivi la opinii și sesizările 
acestora plini de grijă și so
licitudine față de cetățenii 
patriei, de a da dovadă de o 
înaltă ținută morală, de disci
plină și vigilență, intransigen
ță și combativitate față de cei 
care încalcă legile 
muncă și viață să 
activ concepția 
marxist-leninistă a 
nostru, înaltele idealuri comu
niste. Faptele înălțătoare ale 
trecutului și victoriile istorice 
ale socialismului să vă insufle 
mereu puternice sentimente 
de devotament față de popor, 
de mîndrie patriotică legitimă.

îmi exprim convingerea că 
promoția de ofițeri de miliție 
și de securitate din acest an, 
credincioasă trup și suflet 
Partidului Comunist Român, 
poporului din rîndurile căruia 
provine, se va dovedi la înăl
țimea marii încrederi ce-î este 
acordată și va apăra cu abne
gație măreața cauză a înfloririi 
patriei, a socialismului și păcii. 
Vă urez din toată inima multă 
sănătate și fericire, succes de
plin în activitatea dumnea
voastră.

țării. In 
promovați 
științifică, 
partidului

Consiliului de Slot 
Socialiste Romania

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
președintele

-al Republicii
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AngajamenteHOTĂRÎREA
Plenarei Consiliului

Unității Socialiste

Național

în încheiere, priipit cu vii 
aplauze, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
care a spus :

al Frontului

Din muni neobosite se va naște o nouă șarjă de oțel

DE STAT

CONCURSULUI

față de concursul de 
o minimalizare a im
unei organizări ire- 

a acestuia. Al doilea : 
deficiențe au cauzat,

concentra- 
în unități 
generaliza-

pe li- 
condu- 
finan- 

a-

Plenara Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialis
te a dezbătut și aprobat 
unanimitate documentele

MARELE EXAMEN
AL AGRICULTURII

înfăptuirea măsurilor de 
înaltă răspundere 
nia îmbunătățirii 
cerii, planificării, 
țării și organizării
gricuiturii de stat 
expresie a concepției uni
tare a partidului nostru 
de dezvoltare armonioasă 
a întregii economii — a de
terminat ca anii de după 
Congresul al IX-Iea al 
P.C.R. să se înscrie în ac
tivitatea I.A.S. prin profun
de prefaceri înnoitoare, 
prefaceri care au eviden
țiat mai profund rolul po
litic, economic și organi
zatoric al acestora în opera 
de ridicare socialistă a sa
tului, de modernizare și 
intensificare a producției 
agricole. Asimilarea și 
perfecționarea cuceririlor 
științei și tehnicii noi, in
tensificarea și 
rea producției 
specializate și 
rea tehnologiilor cu carac
ter din ce în ce mai pro
nunțat industrial — urma-

re a traducerii în viață a 
Hotărîri i Plenarei C.C. al 
P.C.R. din martie 1967 — 
au dus la dezvoltarea uni
tăților agricole de stat ca 
puternice centre de pro
ducție, întărirea lor din 
punct de vedere economic, 
creșterea permanentă a 
eficienței întregii activități 
desfășurate.

Pentru agricultura de 
stat prezentul cincinal 
constituie marele examen. 
Se realizează profilarea și 
specializarea fermelor și 
întreprinderilor, sint pre
luate și generalizate teh
nologii noi de cultivație și 
creșterea animalelor, iar 
prin înfăptuirea îmbună
tățirii conducerii, planifi
cării, finanțării și organiză
rii unităților agricole de 
stat se urmărește nu nu
mai creșterea producțiilor 
dar și obținerea unei înal
te rentabilități. Dar nu nu
mai atît. în această peri
oadă se cer pregătite con
dițiile pentru realizarea

prevederilor cincinalului 
următor, în principal obți
nerea — pe seama extin
derii irigațiilor, mecaniză
rii și chimizării, a asimilă
rii celor mai valoroase for
me de organizare a muncii 
și producției, a generali
zării experienței pozitive — 
a unei creșteri a producției 
globale cu 40—45 la sută 
comparativ 
cincinal, 
de stat 
centre 
ducției 
deri
sate, care să se apropie în 
mod simțitor de nivelul și 
performanțele marilor gos
podării din țările cu agri
cultură înaintată.

cu actualul 
Unitățile agricole 

urmînd să devină 
puternice ale pro- 
agricole, întreprin- 

agroindustriale avan-

(Citiți în pag. a IlI-a repor
tajul care oglindește aspecte 
din activitatea întreprinderi
lor agricole de stat)

anuale au fost
îndeplinite integral

Un raport entuziast al întreprinderii 
mecanice pentru utilaje — Medgidia

Cu prilejul dezbaterii cifrelor 
de plan pe anul în curs, colecti
vul întreprinderii mecanice pen
tru utilaje-Medgidia, s-a anga
jat să depășească producția glo
bală planificată cu 2.500.000 lei, 
producția marfă cu 3.000.000 lei, 
să economisească 100 tone metal 
și să realizeze o reducere a con
sumului specific de energie e- 
lectrică cu 5,5 kwh pe tona de 
oțel. Angajamentul mai prevedea 
apoi fabricarea în atelierele pro
prii a 15 utilaje din fondurile 
de mică mecanizare, în valoare 
de 300.000 lei și îndeplinirea 
planului la producția de export, 
în prima jumătate a anului. Pe 
cît de îndrăznețe și mobilizatoa
re, pe atît de dificilă avea să

ABSOLVENȚII LICEULUI ÎN LIMBAJUL

Este un adevăr unanim recunoscut: pentru a forma 
specialiștii de care societatea are nevoie, școala su
perioară trebuie să grupeze mai întîi în amfitea
trele sale tineri talentați cu o mare capacitate in
telectuală, pasionați de investigația științifică, 
capabili de efort și apți de continuă perfecționare. 

Dispun facultățile de mijloace ferme, precise, care 
să asigure o selecție judicioasă, să deschidă drum către profe
siile ce necesită pregătire superioară acelor tineri într-adevăr 
apți să devină studenți ? La această întrebare nu se poate răs
punde monosilabic, prin „Da“ sau „Nu“. Există suficiente ele
mente care conduc la concluzia că în organizarea și desfășu
rarea concursului de admitere în facultate se manifestă încă 
neajunsuri, acționează încă factori care diminuează rezultatele 
finale, împletind astfel asupra nivelului valoric al învăță- 
mîntului superior. îmbunătățirea actualului sistem de selecțio
nare a viitorilor studenți se dovedește a fi necesară. Este vorba 
de necesitatea de a i se acorda concursului importanța care i se 
cuvine și, ca atare, de a fi organizat ireproșabil.

Concursul de admitere — ediția 1969 — care s-a încheiat re
cent, a evidențiat cu claritate deficiențele sistemului de selec
ționare a studenților.

DE ADMITERE
e vom referi, mai 
întîi, la acele defi
ciențe pe care le 
considerăm ușor 

evitabile. Dacă le semnalăm, o
facem din două motive. Primul : 
ele au drept cauză o anumită 
atitudine 
admitere, 
portanței 
proșabile 
astfel de 
la rîndul lor, unele rezultate 
finale ale concursului.

La Institutul politehnic din 
București, de pildă, s-a a- 
nunțat că lucrarea scrisă 
urma să înceapă în ziua 
de 5 iulie, la ora 8 dimineața. 
La ora anunțată, amfiteatrele 
erau pline. Subiectele au fost 
insă comunicate abia în jurul 
orei 13. Peste 4 400 de candidați, 
emoționați, într-o maximă în-

cordare, au așteptat mai bine 
de cinci ore momentul începerii 
lucrării scrise. Intîrzierea s-a 
datorat faptului că s-a desco
perit un viciu de fond în con
ținutul subiectelor, care se 
cerea remediat. Dar s-a mai 
descoperit un viciu tot de fond, 
în sistemul de organizare a con
cursului, în atitudinea față de 
candidați.

La Academia de studii eco
nomice unele lucrări scrise au 
început la ora 20. Deci, după o 
zi de așteptare, de emoții, de 
încordare nervoasă, lucrarea 
scrisă începe la ora 20 seara, 
cînd, așa cum arată studiile

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a V-a)

fie materializarea acestor anga
jamente. Resurse existau, dat ele 
trebuiau descoperite cu inteligen
tă și puse operativ în valoare. 
Și într-adevăr, în întrecerea so
cialistă în cinstea Congresului al 
X-lea al P.C.R. și a zilei de 23 
August, colectivul uzinei a gă
sit modalitățile tehnice și formu
lele organizatorice de a se auto- 
depăși, de a-și onora cu cinste 
îndatoririle ce-i reveneau.

Cînd în urmă cu 20 de ani, 
respectiv în 1949, în inima Do- 
brogei lua ființă prima uzină 
constructoare de mașini din a- 
ceastă parte a țării, Medgidia 
număra 3000 de locuitori. Avea 
dimensiunile unei comune obiș
nuite, fără nici o importanță e- 
conomică, săracă și răvășită de 
vînturi. Astăzi, orașul are 35.000 
de locuitori, o puternică indus
trie și o perspectivă certă. Uzina 
mecanică, una dintre primele

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a Il-a)

• PE ȘANTIERUL HIDRO
ENERGETIC DE LA PORȚILE 
DE FIER A FOST ÎNREGIS
TRAT UN NOU SUCCES : 
AU FOST DIRIJATE SPRE 
ECLUZA CONSTRUITA PE 
MALUL ROMÂNESC AL DU
NĂRII PRIMELE CANTITĂTI 
DE APA. ECLUZA, PRIMUL 
DINTRE OBIECTIVELE DE 
BAZĂ ALE SISTEMULUI 
HIDROENERGETIC SI DE 
NAVIGAȚIE. VA FI' DATĂ 
ÎN EXPLOATARE PESTE Cî- 
TEVA ZILE.

CEI PESTE 1 000 DE MUN
CITORI, INGINERI SI TEH
NICIENI CONSTRUCTORI SI 
MONTORI, CARE AU SEM
NAT ACTUL DE NAȘTERE 
AL ECLUZEI, TȘI REALIZEA
ZĂ ASTFEL ANGAJAMEN
TUL LUAT ÎN CINSTEA CE
LUI DE-AL X-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI SI ANI
VERSĂRII A 25 DE'ANI DE 
LA ELIBERAREA PATRIEI.
.. Im 1 . . ..... II
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ACORD FINAL
Cele 7 zile de festival s-au 

încheiat duminică în fastuo
sul amfiteatru vegetal al 
Siănicului printr-un specta
col final, dedicat din belșug 
cu cupe, regrete și dezide
rate, mai ales deziderate pe 
care organizarea le-a trans
format din intenții mai mult 
ca sigure, în proiecte de 
viitor.

Trecînd printr-o sită cît 
de cît exigentă ideile din 
afișele cu care se prezentase 
la început Comitetul jude
țean de cultură și artă Ba
cău, iată-ne la încheierea 
manifestării în situația de a 
rosti puține cuvinte. Mai în- 
tîi Festivalul nu și-a definit 
încă un profil anume, dis
tinct, și aceasta pentru că în 
însăși concepția factorilor 
responsabili nu a existat o 
unitate. Deși 90 la sută din 
acțiuni au fost pur folclorice 
(cum bine ar fi trebuit să 
fie concepută întreaga ma
nifestare) s-au strecurat și 
10 procente culte, cîteva co
ruri și cîteva recitări. 
Timpul de desfășurare a 
fost lungit prea mult, fără 
să aibă acoperire totală, cele 
7 zile puțind foarte bine fi 
condensate în 3 cu adevărat 
bogate și rodnice. Apoi, 
Festivalul ar fi trebuit să 
aibă, dacă nu valoarea unor 
descoperiri, cel puțin a unei 
prestigioase treceri în re
vistă. Or, în afară de acea 
impresionantă parte a da
tinilor și obiceiurilor și an
samblul folcloric din comu

na Buda — Blăgeștl (care 
după succesele repurtate pe 
plan național nu-și mai aș
tepta consacrarea la Slănic) 
— Festivalul nu a prea adus 
nimic deosebit. O dovadă a 
constituit-o de altfel și spec
tacolul de adio al sărbători
ților, cînd de pe scenă au 
lipsit tocmai cîștigătorii.

In ceea ce privește pre
miile, acestea s-au dat cu 
prea mare dărnicie. Prea 
multe cupe strunjite fru
mos din lemn și înșirate pe 
o masă pe scenă, alături de 
un contabil care în clipa 
supremă a emoției, te trăgea 
ușurel de mînă în văzul lu
mii, spre a semna de pri
mire. Aproape toate forma
țiile au fost premiate. Și a- 
ceasta pentru că indiferent 
de impresia ambițioasă a 
organizatorilor că au înmă- 
nunchiat la Slănio culorile 
artei populare din toate ju
dețele Moldovei, participa
rea a fost mai curînd mo
destă.

In consecință, considerăm 
că e de datoria comitetului 
județean pentru cultură și 
artă de a face o analiză te
meinică a modului în care a 
decurs Festivalul, al lacu
nelor și implicațiilor sale 
spre a descoperi calea cea 
mai firească și sigură de a-I 
impune, așa cum se doreș
te, drept b tradiție-

D. MATALA
l andreițA

PE ȘANTIERUL
UNUI NOU OBIECTIV

Pe șantierul viitoarei fabrici de tricotaje din Miercurea 
Ciuc se conturează tot mai mult noi obiective industriale. 
Instalatorii și montorii de utilaje și-au preluat atribuțiile în 
principala hală de producție unde este consemnat un avans 
de 45 de zile față de grafic. Colectivul de muncă de pe 
șantier s-a angajat să scurteze termenul de execuție cu 3 
luni, probele tehnologice urmînd să înceapă în prima parte 
a anului viitor. Fabrica va produce anual peste 2 milioane și 
jumătate articole de tricotaje din fibre sintetice.

C. POGACEANU

Expoziție volantă de fotografii
în aceste zile, pe itinera- 

riul mai multor localități din 
județul Prahova, ca : Bucov, 
Pleașa, Berceni, Bărcănești, 
Strejnic, Blejoi și altele, po
posește o expoziție care cu
prinde o seamă de lucrări 
fotografice legate de reali
zările contemporane ale pa
triei noastre.

în ansamblu, ele repre
zintă darul membrilor clu
bului de artă fotografică din 
cadrul Palatului culturii din 
orașul Ploiești, închinat celui 
de-al X-lea Congres al par
tidului și a aniversării a 25 
de ani de viață nouă, socia
listă în patria noastră.

ION TEOHARIDE

Redeschiderea Muzeului Mogoșoaia
• CU ÎNCEPERE DE EA 

30 IULIE a.c. se redeschide 
MUZEUL MOGOȘOAIA, 
oferind iubitorilor de fru
mos prilejul de a admira 
armonia arhitecturii, pito
rescul așezării și valoarea 
artistică a exponatelor da- 
tînd din perioada de înflo
rire a stilului brîncovenesc.

Muzeul, în fiecare zi afară

de luni și marți, va putea 
fi vizitat pînă la data de 
30 septembrie între orele 
11—18. Accesul este permis 
pînă la orele 17. între 1 oc
tombrie 1969 — 30 aprilie 
1970, orele de vizitare sînt 
10—17. casa închizîndu-se la 
orele 16. în fiecare joi in
trarea este liberă.

Din nou despre 
„contaminarea 

selenară“
Inclusă în proiectul „agen

dei de lucru“ a primei de
barcări a omului pe Lună 
încă din anul 1966, la cere
rea Comitetului pentru pre
venirea contaminării, caran
tina echipajului navei 
Apollo-11 reprezintă, de fapt, 
numai una din numeroasele 
faze ale programului inițiat 
de N.A.S.A. pentru preve
nirea contaminării Pămîntu- 
lui cu „ființe extraterestre“ 
— microbi sau virusuri sele
nare.

Activitatea de prevenire a 
contaminării a început o dată 
cu aselenizarea „Vulturului". 
Pentru a împiedica aduce
rea pe Lună a unor germeni 
tereștri, au fost luate mă
suri de protecție deosebite 
cum ar fi echiparea modu
lului lunar cu filtre biolo
gice speciale. Programul de 
prevenire a contaminării e- 
chipajului și navei cu ipo
tetice microorganisme lu
nare a cuprins, de aseme
nea, măsuri de securitate 
dispuse pe parcursul întregii 
activități extravehiculare. de 
reîntîlnire și cuplare, de în
toarcere și amerizare. Astfel, 
o bună parte din echipa-

„MĂRUL DE
LINGĂ DRUM "

prezentat de D. MIC U

1) Ce reprezintă „Mărul 
da lingă drum“ în ansam
blul creației lui Mihai Be- 
niuc ?

Un moment privilegiat. 
După năvalnicele „Cîntece 
de pierzanie“ din 1938, du
pă elegiile naționale din 
timpul războiului, poetul 
parcurge, în primii ani de 
după 23 August 1944, o eta
pă de căutări, de incertitu
dine artistică, întrebîndu-se 
în ce ton e de cîntat „viața 
nouă ce arde pe românescul 
pămînt“. „Vechile“ coarde 
îi păreau „ruginite“ și mo
dalitatea împrospătării lor 
nu i s-a revelat dintr-o dată. 
Poezii antologice a scris, 
nu-i vorbă, și în acești ani; 
„Chivără roșie“, Venisem 
flăcău de pe Crișuri“, dar,

A • ~ 1*1 w • •Azi, m librarii
editura politica

Charles de Gaulle : „Memo
rii de război“, lei 12.

EDITURA PENTRU 
LITERATURA

PetBfl Sandor : „Poezii șl 
poeme“, ediție bilingvă, tradu
cere de Eugen Jebeleanu, lei 
25,00.

EDITURA TINERETULUI

C. Manca : „Căpitanul Turcu- 
leț“, (ed. cartonată), lei 9,50.

EDITURA PENTRU 
LITERATURA UNIVERSALA

Catul: „Poezii“, lei 8,75. 
Flrdousl: „Șah-name“ („Cro
nica șahilor“), lei 15,50.

Batcu Marinescu : „Catalogul 
sculpturilor eucolitice din mu
zeul regional“, lei 10,50.

ACADEMIA DE ȘTIINTB 
ECONOMICE

„Studii și cercetări de calcul 
economic șl cibernetică econo
mică“, nr. 3-1989, lei 15,00. 
EDITURA AGROSILVICA^ ț

A. Negrilă : „Tehnica altoirii 
pomilor“, lei 2,50.

EDITURA TEHNICA

R. R. Amold : Inițiere In 
prelucrarea datelor" (traduce
re din literatura americană), 
lei 36.

APROAPE 5 
MINUTE CU: 
REGIZORUL

SA VEL STIOPUL — autor 
de film poetic pentru TV

IN EDITURA POLITICA 
AU APĂRUT :

K. Marx-F. Engels — Ca
pere, voi. 30, 786 pag., 
15 lei

V. I. Lenin — Opere com
plete, voi. 52, 580 pag., 
12 lei.

Regizor multilateral (a re
alizat și realizează filme 
de scurt metraj și docu
mentare, semnează scenarii 
și scrie critică cinematogra
fică), Savel Stiopui al cărui 
film despre tineret „Ultima 
noapte a copilăriei“ a obți
nut un important premiu la 
Festivalul Internațional al 
Filmului de la Phnom-Penh 
(Cambodgia) se află într-o 
nouă postură : aceea de re
gizor T. V. L-am găsit la 
montaj, unde își finisa ma
terialul filmat cu cîteva zi
le în urmă.

— Aveți la Buftea un 
scenariu intitulat „Sărmanul 
€ain“. Ce se întîmplă cu el ?

— De foarte mult timp 
acest scenariu, care în con
cepția mea trebuia să asi- <■ 
gure un film psihologic con- 

» tdfnporan, stă la " dispoziția 
studioului. Speranțele mele 
sînt nelimitate...

— La ce lucrați în mo
mentul de față ?

— M-am , r.eîntors, tem
porar ♦desigur', la vechile 
unelte. Fac cîteva filme 
documentare. Televiziunea 
mi-a solicitat cîteva scurt 
metraje inspirate de ver
suri, cîntece... Am realizat 
astfel de curînd „Apropieri“, 
după Al. Philipplde, „Mini 
Papuciada“ după V. Vasi- 
lache („suflet candriu de 
papugiu“). Acum lucrez — 
mă aflu după cîte vedeți în 
montaj — un poem cinema
tografic după versurile lui 
Nicolae Labiș. Aici, la T.V., 
mi s-a oferit prilejul unei 
reale bucurii, creatoare, mai 
ales prin independenta ofe
rită realizatorului.

— Aproape de Soare, Ano
timpuri, Ultima noapte a 
copilăriei — trei lung me
traje — filme elogiate și 
controversate în același timp. 
Le-ați reface ?

— Multe fragmente ale 
acestor filme le-aș suprima 
sau le-aș reface radical. 
Poate aș reintroduce alte

secvențe, care la timpul lor 
au fost scoase. Dar, chiar 
așa cum arată ele, nu mă 
dezic de nici unul din fil
mele mele.

— Semnați și critică. Ce 
păreri aveți de cinemato
grafia românească ?

— Că traversează o criză 
a încrederii. Noi, profesi
oniștii ei, așteptăm clarifi
carea unor probleme esen
țiale, specifice.

— Ce faceți între două 
filme ?

— în perioada dintre fil
mări am răgazul să frec
ventez artele care mă in
teresează îndeosebi : artele 
plastice și muzica. Și mă 
plimb, de asemenea, foarte 
mult ; privesc, observ... De 
la viată se învață cel mai 
mult iu profesia noastră.

ION PASAT

ACȚIUNI DE MUNCĂ PATRIOTICĂ
Brigăzile de muncă patrio

tică ale tineretului din mu
nicipiul Satu Mare au parti- 

, cipat cu însuflețire la lu- 
. crările de modernizare și în- 
.frumusețare a orașului. Ele 

'• au contribuit la asfaltarea 
și modernizarea unor străzi 
și trotuare însumînd peste

23 600 mp, au participat la 
lucrările de împădurire, de 
extindere a spațiilor verzi 
și la acțiunile de colectare 
a fierului vechi. Lucrările 
executate în primele șase 
luni ale anului însumează 
peste 13 700 000 lei economii.

• ÎN PATRIMO
NIUL MUZEULUI 
de artă plastică 
din' Iași au intrat 
o serie de lucrări 
deosebit de valo
roase, printre care 
se află două paste
luri semnate de 
Ștefan Luchian.
Primul, „Natură 
statică cu vînat“, 
poartă data 1908 și 
a figurat în expo

ziția personală a 
pictorului. C e 1 
de-al doilea, „Pei
saj cu pomi“, este 
înrudit ca factură 
stilistică cu lucra
rea „Fintina de Ia 
Brebu“ și a fost 
prezentat în expo
ziția „Centenarul 
nașterii lui Lu
chian".

In patrimoniul 
Muzeului ieșean au

mai intrat o serie 
de picturi și dese
ne aparținînd lui 
Tonitza, Pallady, 
Grigorescu și ta
bloul „Ochi verzi“ 
al lui Țuculescu, 
care a figurat in 
nenumărate expo
ziții din țară și 
din străinătate, in
clusiv la cea de-a 
33-a bienală de la 
Veneția.

Noi trenuri repuse în circulație
Ministerul Căilor Ferate a- 

nunță că, începînd de la 28 iu
lie, au fost repuse în circula
ție trenul rapid 31/32 (Bucu
rești — Brașov —■ Cluj), ac
celeratele 209/210—223/224 
(București Nord — Brașov — 
Făgăraș — Sibiu — Vințul de 
Jos — Deva — Lugoj — Ti-

mișoara) și 307/308 (București 
Ploiești — Predeal — Brașov), 
care au fost suspendate tem
porar din cauza daunelor 
provocate recent de ploile to
rențiale căzute recent pe 
Valea Prahovei și Valea Ti
mișului.

(Agerpres)

mentul contaminat a fost a- 
bandonat pe suprafața Lunii 
iar restul a fost containeri- 
zat. La transferul echipaju
lui de pe modulul lunar pe 
modulul de comandă s-a evi
tat, pe cît posibil, contami
narea. Aerul, considerat con
taminat, al cabinei Apollo-11 
a fost supus continuu, după 
revenirea lui Armstrong și 
Aldrin și pînă la amerizare, 
unei recirculări prin filtre 
speciale cu hidroxid de li
tiu.

După amerizare, înotătorii, 
echipați cu costume de pro
tecție biologică menite să-i 
ferească de contactul cu e- 
ventualii „musafiri selenari“ 
nedoriți. au dezinfectat ca
bina spațială. Membrii echi
pajului helicopterului de re
cuperare „66+3“ purtau ace
lași echipament. Cei trei cos- 
monauți au îmbrăcat cos
tume de izolare biologică 
prevăzute cu filtre pentru 
aerul expirat. După recupe
rarea lor. cabina va fi su
pusă, împreună cu echipa
mentul și probele de sol lu
nar. unei carantine de 50—80 
de zile.

Șederea cosmonauților în 
camera mobilă de caran
tină, care, la bordul unui 
aviqp C-141, va fi transpor
tată la Ellington — Texas, la 
laboratorul de recepție lu
nară, va dura 21 de zile, 
socotite de la data aseleni
zării. Tot aici vor fi supuse 
unor experiențe biologice ex
trem de minuțioase probele 
de sol, echipamentul și di
feritele părți ale. cabinei spa
țiale. Organisme lipsite de 
germeni microbieni — 38 de 
specii de plante, numeroase 
animale — de la pești și 
păsări pînă la minusculii pa
rameci sau euglene — 6 ti
puri de culturi celulare u- 
mane și animale, 12 tipuri 
diferite de medii de cultură 
vor fi expuse contactului cu 
materialul lunar. Observații 
biologice continue vor în
cerca să depisteze cele mai 
mici perturbații produse de 
eventualele „infecții sele
nare".

In sfîrșit, 12 specialiști vor 
supraveghea continuu sta
rea sănătății cosmonauților.

G. CALINESCU :

„Oricît de diversă ar 
fi in totalul ei, lucru și 
explicabil, poezia, lui 
M. Beniuc este originala, 
consecventă, sinceră, di- 
r e c t ă, dezvoltîndu-se 
după propriile ei legi, 
relevînd un suflet orga
nic clasificabil din punct 
de vedere liric, în vreme 
ce unii, după ani de dh 
buire, adoptă o manieră 
care, chiar perfecționată, 
apare adesea factice, fn 
această însușire funda
mentală, M. Beniuc ră- 
mîne, definindu-l cu pru
dență, spre a nu spori 
ceata... dușmanilor „și — 
așa destui pe lume" „în 
fruntea generației sale 
și un poet exemplar al 
construcției socialiste".

în ansamblu, creația sa stră
bate evident o perioadă de 
căutări. Apariția, în 1954, a 
volumului „Mărul de lingă 
drum“ marchează momen
tul de cristalizare a acestor 
căutări. Poetul își găsește 
un ton, un stil, diferite de 
acele ale producției lirice 
anterioare și totuși aderen
te acelora, expresia unei 
personalități ce evoluase 
fără a se rupe în două.

aug—

• O CHESTIUNE DE ONOARE : 
rulează la Patria (orele 9 ; 12 ; 15 ; 
18 ; 21) . Festival (orele 9 , 11,30 ;
14.30 ; 17,45 ; 20,45) ; Grădina Fes
tival (orele 20,30). „ .
• CREOLA, OCHII-ȚI ARD CA
FLACARA : rulează la Luceafă
rul (orele 8,30 ; 11 ; 13.30 : 16 ;
18.30 ; 21) . București (orele 8,30 ;
11 , 13.30: 16; 18,30: 21) ; Favorit
(orele 9,30: 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30; 
Stadionul Dinamo (ora 20,15).
• CONTESA COSEL : rulează la 
Republica (orele 10 ; 13,15 ; 17 :
20.15) .
e DEȘERTUL ROȘU : rulează la 
Central (orele 9,30 : 12,15 . 15 ; 18 : 
21) ; Grădina Doina (ora 20,30).
• PRELUDIU : rulează la Unlon 
(orele 15.30 ; 18 ; 20,30),
• LA DOLCE VITA : rulează la 
Miorița (orele 9,30 ; 13 ; 16 ; 19).
e NOAPTEA GENERALILOR : 
rulează la Aurora (orele 9 ; 12 ;
15 ; 16 ; 20,45) ; Grădina Aurova 
(ora 20.30) ; Volga (orele 9—16,45 
in continuare) ; Rahova (orele
15.30 ; 18) ; Grădina Rahova (ora 
20,30).
• DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Excelsior (orele 9; 
11,15 : 13,30 ; 16 . 18,30 ; 21) : Gră 
dina Expoziției (ora 20,50) ; Glo
ria (orele 9 : 11,15 : 13.30 : 16 ;
18.15) ; Melodia (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Flamura 
(orele 9—16 în continuare ; 18,15 ; 
20,30).
• PARADISUL ÎNDRĂGOSTIRI
LOR : rulează la Victoria (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

• COMISARUL X ȘI BANDA 
„TREI CIINI VERZI“ : rulează la 
Feroviar (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 : 21) ; Arta (orele 8,45 ; 
— 16,30 în continuare ; 18,45) ;
Grădina Arta (ora 20,30) Modern 
(orele 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 , 18,45 ; 
.21) ; Tomls (orele 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18,45); Grădina Tomls (ora 
20,30); Arenele Libertății (ora 
20,15).
• A TRAI PENTRU A TRAI : 
rulează la Cotroceni (orele 15,30;
19).
• COMEDIANT!! ; rulează la 
Drumul Sării (orele 16; 19).
a RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT: 
rulează la Lumina (orele 9—15.45 
in continuare, 18,15; 20,45) ; Gri- 
vlța (orele 9.30; 12; 15,30; 18; 20.30). 
a ULTIMA TURA • rulează la 
„înfrățirea între popoare" (orele 
15,15 ; 17,45 ; 20).a crima DIN PĂDURE : rulea
ză la Dacia (orele 8,45—21 în con
tinuare).
a CONTEMPORANUL TĂU : ru
lează la Munca (orele 16: 19).
a diminețile unui băiat 
CUMINTE : rulează Ia Floreasca 
(orele 20,30).
a GOLGOTA : rulează la Gloria 
(orele 20,30).
a SÎNGEROASA NUNTA MACE
DONEANA : rulează la Flacăre 
(orele 15,30; 18; 20,30).
a OPERAȚIUNEA CROSBOW : 
rulează la Floreasca (orele 9,15; 
11,30; 15,30; 18).
a încotro, OMULE 7 : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 19,30).
a STRĂIN ÎN casă : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18); Grădina 
Lira (orele 20.30).
a SECRETUL CIFRULUI : rulea
ză la Glulești (orele 15,30; 18; 20,30) 
a ÎN UMBRA COLTULUI: ru-

lează la Buzeștl (orele 15,30; 18)i 
Grădina Buzeștl (ora 20,30).
a PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 13; 20,30).
a NOAPTEA E FĂCUTA PEN
TRU... A VISA : rulează la Uni
rea (orele 15,30; 18) : Grădina U- 
nirea (ora 20,30).
a NEÎMBLINZITA ANGELICA : 
rulează la Popular (orele 15,30: 
18; 20,30) , Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15) ; Viitorul (orele 15.30; 
18; 20,30).
a TARZAN, OMUL JUNGLEI : 
rulează la Ferentari (orele 15,30: 
18; 20,30).
a ADIO. GIUNGO : rulează la 
Pacea (orele 15,30; 18; 20,30).
a LOVITURĂ PUTERNICA : ru
lează la Bucegi (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 13.15): Grădina Bucegi 
(ora 29,30): Vltan (orele 15,30: 18); 
Grădina Vltan (ora 20,30).
a CĂSĂTORIE PRIPITA : rulea
ză la Doina (orele 11,30: 13,45; 16; 
18,15; 20,30).
a ALEXANDRU CEL FERICIT : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20).
a LUSTRAGIUL : rulează la Gră
dina Moșilor (ora 20,30).
a PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).
a HAIDUCII : rulează la Progre
sul Parc (ora 20,30).

^teatre
Ansamblul „Perlnița“ (Sala Tea

trului „C. I. Nottara") : PERINI- 
TA MEA — ora 19. Teatrul ,,C. 
Tănase“ (Grădina Boema) : NU 
TE LAȘA, STROE ! — ora 20.

• 17,30 Buletin de știri • 17,35 
Lumea copiilor : „Hup și hop“ — 
serial de păpuși (IV) • 17,50 Stu
dioul școlarilor : Vă place muzi
ca ? Emisiune realizată cu con
cursul orchestrei „Academica“ a 
Conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu“. Prezintă Al. Sumski. Te
ma : „Ecouri de folclor“ • 18,20 
Criterii : Pe teme muzicale. Emi
siune de Smaranda Oțeanu 
• 18,45 Din lumea științei • 19,15 
„Cîntec nou de bucurie“. Muzică 
populară interpretată de : Ștefa- 
nia Rareș. Marioara Tănase, Ma- 
rinică Iordache. Acompaniază for
mația condusă de Paraschiv O- 
prea • 19,30 Telejurnalul de seară 
Buletin meteorologic • 19,45 Con
gresul al X-lea al P.C.R. Cu carul 
de reportaj la... Constanța • 20,15 
Seară de teatru TV „Podul de 
piatră“ de Laszloffy Csaba. In ro
mânește de Dan Culcer și Emil 
Josan. Adaptare și regia Ion Ol- 
teanu • 21,40 Prim plan : Compo
zitorul Dimitrie Cuclin. Prezintă 
Vasile Donose • 22,10 Telejurna
lul de noapte și buletin meteoro
logic o 22,25 Publicitate • 22,30 
Muzică ușoară italiană interpreta
tă de Mlranda Martlno • 22,50 
„Imnurile acestui pămînt". Emi
siune de versuri dedicate patriei, 
partidului, marilor realizări ale 
poporului nostru în anii construc
ției socialismului • 23,10 Itinerar 
european. Inteligența străzii. Emi
siune de Dan Hăulică. Imaginea 
Dan Grigorescu • 23,25 închiderea 
emisiunii.

Costumul de Izolare bio
logică al astronauților.

Chiotului ardelenesc din 
versurile de tinerețe i se 
substituie o notă meditativă 
și jalea de altădată cedează 
iooul unei melancolii seni
ne, trezite de sentimentul 
intrării în „cenușia vîrstă“. 
Rămînînd „haiducul“ de pe 
Crișuri, M. Beniuc este a- 
cum un „bătrîn haiduc“. 
Graiul său e mai așezat, 
„fulgerele“ ce mai erup de 
sub pana luî sînt contra- 
punctate de „stele“, iubiri
le, — altădată dramatice, 
s-au convertit într-o unică 
iubire ce nu mai răvășește 
spiritul, ci îl echilibrează. 
Acestui moment de stator
nicire a unei formule poeti
ce îr urmează o etapă de noi 
căutări, febrile, aceea a ani
lor 1955—1957, în care poe
me vibrante precum „Copac 
bătrîn“, „Morarul“, își dau 
întîlnire, în cuprinsul volu
melor publicate în acest răs
timp, cu verificări de o ten
siune lirică adesea surprin
zător de scăzută. Un nou 
reviriment, expresie a unei 
noi vîrste interioare, se va 
produce prin apariția, în 
1959, a culegerii „Cu un ceas 
mai devreme“. Iată cum 
„Mărul de lingă drum“ ocu
pă, în contextul operei lui 
Mihai Beniuc, un loc aparte.

2) Cum poate fi definit, în 
sine, acest volum ?

Nu toate poeziile din acest 
volum vor rămîne. Dar cî
teva dintre ele reprezintă, 
indiscutabil, autentice rea

lizări. De pildă, „Arta poe
tică“, „Furtuni de primăva
ră“, Iubito, nu mai sîntem 
tineri“, „Eu știu că părul 
ți-i cărunt“, „Din cenușia 
vîrstă“, „Străbunul“, „Mărul 
de lîngă drum“. Destule 
pentru a da nota unui vo
lum ce se înscrie cu certitu
dine printre cărțile bune de 
poezie apărute în anii edi
ficării socialiste.

3) Prin ce a contribuit a- £ 
cest volum la consolidarea J 
literaturii noastre noi ?

Apărut într-o perioadă 
de căutări, de confuzii, de -
recrudescență a unor ten- «
dințe vădit antiartistice, a- -
cest volum a însemnat un J
triumf al artei și, implicit, J
o infirmare a manifestărilor 
pe care le numeam pe a- ~ 
tunci „proletcultiste" : reto
rică inconsistentă, vorbire 
lozincardă, dispreț pentru 
stil, pentru expresie, limbaj 
sărac, rudimentar, stereotip. ■ / 
Citite azi, anumite bucăți 
din „Mărul de lîngă drum" 
ne pot părea ele însele re
torice, inferioare artistic și 
afectiv, volumul poartă ten- .... 
ta momentului apariției ; i 
nici nu se putea altfel;“"“" 
cartea se distinge, totuși,--“"' 
printr-o ținută care a sti
mulat eforturile de artă. 
Eclipsată la un moment ’""” 
dat, conștiința artistică nu 
s-a stins nici o clipă în 
poezia noastră, iar „Mărul 
de lîngă drum“ a avut, is- 
toric vorbind, meritul de 1 
a-i fi dlat, într-un moment 
dramatic, impuls.

Interviu consemnat de
NICOLAE BALTAG

A. E. BACONSKY :

„Printre poeții vitalită
ții și ai vigorii există u- 
nii ca Whitman sau Ma- 
iakovski la care putem 
vorbi despre o poezie a 
energiei declanșate, aso
ciind vulcanii în erupție 
sau fluviile în plină re
vărsare. Beniuc, în com
parație cu ei, este un 
poet al energiilor acu
mulate, al marilor rezer
voare, al vuietului ame
nințător din preajma fur
tunilor, prin care valurile 
mării anunță imenseie

spații acvatice din adîn- 
cimile amare. Poetul cîn- 
tă realitatea contempo
rană a patriei sale, in
vectivează pe dușmani, 
meditează la marile pro
bleme ale omului, dar 
concomitent el își su
gerează permanent a- 
parienența, sugerează 
puterea nemăsurată a 
maselor ca pe o uriașă 
rezervă de energie la 
care poate apela întot
deauna".

ANGAJAMENTELE ANUALE
(Urmare din pag. I)

creații a regimului nostru în do
meniul industrializării, a avut ro
lul său preponderent în transfor
mările care au urmat. La început 
uzina răspundea unor cerințe 
stringente ale agriculturii dobro
gene. în 1954 secțiile sale 
uzinau 233 tone piese de schimb 
pentru utilaje și mașini agricole, 
cantitate ce avea să crească în
1968 la 3 146 tone. Chiar și nu
mai din aceste cifre comparative 
poate fi dedusă dinamica de 
dezvoltare, în care se înscrisese 
uzina în ultimii ani.

— Dar și mai grăitoare sînt 
alte elemente ale acestei dina
mici — spune economista Geor- 
geta Oniga. Dacă între 1954—
1969 volumul producției a cres
cut de 11 ori iar numărul de 
muncitori cu 81 la sută, produc
tivitatea muncii a sporit cu 593 
la sută. întreaga producție a 
anului 1954 se realizează acum în 
numai 24 de zile.

Paralel s-a îmbogățit și nomen
clatorul de produse ce ieșeau pe 
poarta uzinei. în 1955 a început 
construcția unor remorci-dormi- 
tor, pentru mecanizatorii din a- 
gricultură și a unor mașini de 
căpițat fîn, apoi pe bancurile de 
probă au urcat, pentru prima dată 
în țară, tractoare, remorci și 
dispozitive pentru recoltarea stu
fului, și, în sfîrșit, presele de ba
lotat paie în două variante șl 
remorcile auto, pe una și două 
axe, de 3 și 5 tone — care con
stituie produsul de bază actual 
al uzinei.

— în realizarea acestora
— spune tehnicianul Nicolae 
Ciocan, secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere — colecti
vul nostru, și îmi permit să vor
besc în numele lui pentru că mai 
mult de jumătate dintre salariați 
sînt tineri, are în vedere, ca cri
teriu esențial, rezistența, durabi
litatea și perfecta funcționare a 
preselor și remorcilor, reducerea 
costului lor și uzinarea unor pie

se de schimb-auto de înaltă pre
cizie și calitate.

Un dialog în secțiile de bază 
ale uzinei cu cei care participă 
efectiv la îndeplinirea criteriilor 
respective, acum în zilele de pu
ternică efervescență a întrecerii 
socialiste în cinstea mărețelor e- 
venimente care se apropie, oglin
dește și mai veridic străduința 
oamenilor, măiestria și în aceeași 
măsură, succesele lor concrete.

— Ca în orice turnătorie, este 
de părere tovarășul inginer 
Dima Pancă — șeful secției me
talurgie. atenția noastră este în
dreptată spre înlăturarea rebutu
rilor și a adausurilor de prelu
crare, pentru ca pe această cale 
să reducem cît mai mult consu
mul specific de metal și implicit 
costul de preț pe piesa turnată. 
Voi intra direct în exemplificări. 
Pină nu de mult butucii de re
morcă se turnau Ia noi prin for
mare manuală. Era un procedeu 
greoi și de precizie redusă. Ingi
nerul Marin Năstase, membru al 
organizației U.T.C., a fost însăr
cinat să se ocupe de punerea la 
punct a mecanizării acestei ope
rații. Cu sprijinul mai multor to- 
pitori cu experență, el a reușit. 
Cîștigul nosțru a fost substanțial: 
10 kg oțel economisit pe butuc. 
Alte două repere, cercul inferior 
și superior al remorcii, ne dădeau, 
de asemenea, mari bătăi de cap 
prin rebutarea unui exagerat pro
cent din piesele turnate. Grupa 
de tehnologi condusă de Năstase 
și ing. Aurel Ciorbaru, metalurgul 
șef, a luat problema respectivă 
în studiu, descoperind în cele 
din urmă soluția optimă de tur
nare. Ea constă în eliminarea 
nodurilor termice în maselotă, și 
mărirea razelor de racordare din
tre suprafețele piesei. Efectul noii 
tehnologii s-a văzut imediat. 
Piesele necorespunzătoare s-au 
redus cu 20 la sută, obținînd în 
același timp o economisire de 80 
kg oțel ne bucata de cerc, Mun
citorii tineri, ca Gheorghe Ciobă
nită. secretar al organizației 
U.T.C. din seefie, Trifu Moro- 
ianu, Emonie Vlădeanu, Ion

Iorgu și mulți alții și-au adus un 
permanent și valoros aport la 
îmbunătățirea calității pieselot 
turnate, la gospodărirea metalu
lui.

— Greutățile pe care trebuia 
să le învingem în ultima perioa
dă, ne declară inginerul Gheor
ghe Despinoiu. șeful secției mon
taj, erau de natură organizatorică. 
Trecînd la producția remorcilor 
de 5 tone, al căror gabarit depă
șea pe a celor de 3 tone, spațiul 
de producție devenise aglomerat, 
provocînd dese strangulări. Se 
impunea deci, o redistribuire a 
spațiului mai judicioasă, mai e- 
conomică, o reamplasare a utila
jelor. Aceste operațiuni au favo
rizat eliminarea încrucișărilor și a 
strangulărilor în secție, și au 
condus la un ritm constant de 
montaj.

în ultimă instanță, însă, măsu
rile tehnice și organizatorice, 
întreprinse sub îndrumarea orga- ■■ 
nizației de partid, în toate sec
toarele de producție ale uzinei, 
elanul în întrecerea socialistă, au 
condus la succese remarcabile în 
îndeplinirea și depășirea anga
jamentelor pe care le aminteam 
la începutul acestor însemnări : 
1 478 000 lei — valoarea pieselor 
de schimb realizate peste plan, 
14 remorci în afara prevederilor, . 
107 tone metal economisit, 1000 
de remorci expediate In export, 
adică întreaga sarcină pe acest 
an, 11 din cele 15 utilaje prevă
zute a se realiza din fondurile de 
mică mecanizare sau, mai sintetic 
spus, depășirea producției globa
le si marfă planificată cu 
2.362.000 și respectiv 3.318.000 
lei.

Bilanțul bogat al realizărilor în 
această primă jumătate a anului 
— expresie a unei activități in
tense a colectiviului de la 
I.M.U.-Medgidia, riguros îndru
mată la toate nivelele, oferă în 
același timp garanția succeselor 
viitoare cu care salariații uzinei, 
tineri și vîrstnici, sînt hotărîți să 
încheie acest penultim an al 
actualului cincinal.
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SCiNTEIA TINERETULUI

MARELE EXAMEN
AL AGRICULTURII
Profilarea și specializarea

producției — cheia de boltă
f DE STAT

Pag. 3
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a rentabilizării

Interlocutorul nostru, ingine
rul Marin Tudoran, directorul 
I.A.S. Medgidia, își exprimă 
propriile concluzii folosind 
cifrele din dările de seamă în
tocmite la finele anilor 1966 și 
1968. „Unitățile agricole prin a 
căror arondare a luat ființă în
treprinderea agricolă de stat 
Medgidia cultivau în anul 1966 
nu mai puțin decît 29 de culturi 
— de la roșii și castraveți, la 
porumb, grîu, viță de vie, pier
sici și caiși — creșteau toate 
speciile de animale. Deși, la fi
nele anului s-a constatat obți
nerea unui beneficiu (global) de 
cîteva milioane lei, rezultatele 
economice erau neconcludente, 
ținînd seama de posibilitățile 
reale de climă, sol și dotarea 
tehnică : producții mici, chel- 
tp’eli mari. Anul trecut, în 
Se. imb, ca urmare a pașilor 
făcuti spre concentrarea și spe
cializarea producției, rezultatele 
au fost dintre cele mai bune : 
toate sectoarele sînt rentabile ; 
peste 54 de milioane lei bene
ficii ; un spor de 42 la sută la 
producția marfă. Cultivînd nu
mai șase soiuri de plante și cres- 
cînd doar trei specii de animale 
am avut posibilitatea să ne or
ganizăm, să acționăm cu adevă
rat inginerește, în toate cazu
rile. în cadrul fermelor, profi
late pe una sau două culturi, 
au fost organizate cercetări 
multiple. Ca urmare, în prezent 
avem capacitatea să cultivăm 
cele mai bune soiuri, să adop
tăm agrotehnica corespunzătoa
re unei culturi sau alteia. Fără 
să greșesc, afirm că profilarea 
și specializarea producției con
stituie cheia de boltă a bunelor 
rezultate obținute de noi“.

Un adevăr universal verificat 
de către unitățile agriculturii 
noastre de stat în cei doi ani de 
activitate în noile condiții or
ganizatorice. Faptul că peste 90 
la sută dintre fermele agricole 
au o profilare precisă, a permis 
o dotare mai corespunzătoare 
cu mașini agricole, o utilizare 
,’uperioară a bazei materiale, o 
eficientă folosire a forței de 
muncă, a investițiilor și a chel
tuielilor curente de producție. 
Cîteva cifrp apar deosebit de 
elocvente. Producțiile medii ob
ținute de către întreprinderile 
agricole de stat în anul 1968 — 
an cu condiții grele de pro
ducție — au înregistrat spo
ruri de 310—350 kg/ha grîu, 
porumb și floarea-soarelui, 
iar la struguri de 1 000 kg/ha 
față de media anilor 1960-^-1965. 
In același timp, producția marfă 
la lapte a crescut de 1,6 ori, cea 
de ouă de 5 ori ; au fost dublate 
livrările de carne la fondul cen
tralizat. Totodată, s-a reușit 
creșterea cu 49 la sută a indicelui 
de exploatare a tractoarelor, cu 
31 Ia sută a combinelor de ce
reale și cu 29 la sută la semă
nători ; la finele anului s-a con
statat o creștere cu 19 la sută 
a productivității muncii și 34 la 
sută a valorii producției marfă 
pe salariat.

Inginerul Mircea Marinescu, 
șeful fermei Dîlga, din cadrul 
I.A.S. Lehliu, prin cîteva lucruri 
ne convinge că specializarea 
producției a permis unității pe 
care o conduce ca numai în doi 
ani să parcurgă drumul de la 
pierderi anuale de circa două 
milioane lei la beneficiul de 3,9 
milioane — cît a realizat în 1968. 
„Pe cele 1817 hectare cultivăm 
grîu, porumb șî floarea-soarelui. 
Trei culturi pretențioase dar 
care solicită eșalonat lucrările, 
asigurînd 
lizare a 
urmare, 
tractor a 
și jumătate în 
de acest aspect 
ducția în sine. Lucrînd pe su
prafețe întinse, în aproximativ 
aceleași condiții agrotehnice, 
ne-am putut organiza exemplar, 
aș putea spune, iar mecaniza
torilor le-a permis o perfecțio
nare continuă — realizată pe 
scama observațiilor de cîteva 
săptămîni de executare a ace
leiași lucrări. Faptului că am c-

deci o excelentă uti- 
forței 
anul 
fost

mecanice. Ca 
trecut, fiecare 

folosit zece luni 
brazdă. Dincolo 

apare, însă, pro-

xecutat toate lucrările la timp și 
l de foarte bună calitate, îi dato

răm producțiile medii de 4 245 
kg grîu, 4 551 kg porumb, și 
3 407 kg floarea-soarelui la hec
tar realizate în condițiile do se
cetă ale anului trecut. Producții 
mari obținute cu cheltuieli mici
— nu atît cit să ne mulțumească
— totuși, cu mult mai bune 
comparativ cu cele realizate în 
anii anteriori : 485 Iei tona de 
grîu, 501 lei tona de porumb și 
812 lei tona de floarea-soare
lui“.

Nivelul producțiilor, volumul 
beneficiilor constituie un fun
dament solid în aprecierile in
ginerului Marinescu. Și ele re
vin ca un leit-motiv în dis
cuțiile cu foarte mulți șefi 
de fermă, indiferent dacă aceș
tia lucrează în Banat — la 
Gearmata, Pecica, sau Pădureni; 
în Bihor — la Valea lui Mihai; 
în Oltenia — la Băilești, Cora
bia, ori.Moțăței; în Bărăgan — 
la însurăței, Borănești, Fundu- 
lea, sau Fetești; în Dobrogea — 
la Basarabi, Amzacea sau Hîr- 
șova său în oricare dintre cele 
ce formează întreprinderile a- 
griculturii de stat moldovene. 
Aproape 95 la sută dintre fei- 
mele agricole profilate au dat 
anul trecut beneficii (și o paran
teză : din cele 350 întreprinderi 
agricole de stat, 80 la sută și-au 
încheiat activitatea cu beneficii 
față de numai 13 la sută în 
1967) dovedind prin aceasta cu 
deosebită concludență efectul 
pozitiv pe care l-au avut măsu
rile ce vizau agricultura de stat 
adoptate de partid după Con
gresul al IX-lea și, totodată, cît 
de mari sînt rezervele încă ne
puse în valoare.

Un fapt ce se cere evidențiat 
este și acela că specializarea și 
profilarea unităților agricole de 
stat au dat un nou impuls cer
cetării. In peste 1 000 de puncte, 
șefii de ferme, ingineri’ din în
treprinderile agricole compară 
soiuri și hibrizi de plante, rase 
de animale, stabilesc tehnologii 
de producție. La I.A.S. Brateș, 
de pildă, ca urmare a acestor 
cercetări s-a realizat o tehnolo
gie nouă pentru porumb și floa- 
rca-soarelui în condițiile culti
vării pe fund de lac. Ca urmare, 
producțiile realizate în 1968 de
pășesc cu peste 50 la sută pe cele 
obținute in anii precedenți. De 
asemenea, tot ca rezultat al cer
cetării, în peste 80 la sută din 
unități au fost zonate cele mai 
bune soiuri și hibrizi, iar în 
zootehnie au putut fi alcătuite 
rețetare pe rase de animale și 
în funcție de producția și pro
ductivitatea lor. Ecdnomiile re
alizate astfel se cifrează, la ni
velul agriculturii de stat la zeci 
de milioane lei. Fără îndoială, 
activitatea de perspectivă ce se 
desfășoară în unitățile agricole 
va însemna în anii următori 
rezultate și mai concludente.

Sigur, și în sensul profilării 
și specializării mai sînt încă 
multe lucruri de pus la punct. 
Este demnă de reținut observa
ția Eroului Muncii Socialiste, 
Nicolac Dogaru, directorul 
I.A.S. Gearmata, de a se accen
tua respectarea acelei preve
deri a Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din martie 1967, care 
stabilește luarea de măsuri pen- 

■ tru asigurarea profilării produc
ției la nivelul întreprinderii și 
specializarea pe ferme, de a nu 
se neglija rolul pozitiv pe care 
îl au culturile secundare în evi
tarea neajunsurilor cauzate de 
monocultură.

Primul pas — și poate cel mai 
esențial — spre depășirea unor 
anumite limite la producțiile 
medii, de utilizare cu eficiență 
mai ridicată a mașinilor agri
cole și utilajelor a fost deja 
făcut. Asimilarea, în continuare, 
a tot ce este mai nou în teh
nica cultivării pămîntului și a 
creșterii animalelor, continua 
ridicare a pregătirii profesio
nale, această reușită va deter
mina obținerea și a altora, iar 
în final, realizarea fără^ rabat 
a sarcinilor 
către partid 
de stat.

Altădată, însă, omului ii era de 
ajuns să fie grădinar, astăzi el 
trebuie să știe meserie de gră
dinar, utilajele și aparatura cu 
care lucrează obligîndu-1 să se 
priceapă la electricitate, chimie 
și biologie, să conducă fără gre
șeală tractorul, să aibă cunoș
tințe despre tehnica ambalaju
lui.

...în agricultura de stat se con
stată tot mai mult caracterul 
industrial al producției nu nu
mai în producerea legumelor 
dar și in toate celelalte sectoare. 
In zootehnie, creșterea vacilor 
de lapte, a -porcilor și păsărilor 
se desfășoară în tot mai multe 
complexe, după rețete progra
matice, mecanizarea preluînd 
substanțial din lucrările altăda
tă aflate în seama muncii fizice 
a omului. Mecanizarea
plexă a lucrărilor permite 
valoarea producției realizată 
un muncitor să se ridice, 
acest tip de complexe, la
proape două milioane lei, reali
zare ce 
cel mai 
țului de 
muncii
complexe agrozootehnice — ex
presie a tehnicii și tehnologiei 
moderne, a organizării supe
rioare a muncii — au adus în 
agricultura 
industrial : 
pul anului, 
tilizare a 
posibilități
pentru extinderea 
a introducerii rapide a tot ceea 
ce știința și practica modernă 
au mai valoros; ele contribuie 
la creșterea gradului de profe
sionalizare a muncilor din me
diul rural.

Lărgirea bazei tehnico-mate- 
riale s-a aflat, în anii actua
lului cincinal, mai mult ca ori-

com- 
ca 
de 
în 
a-

se răsfrînge în modul 
favorabil asupra pre- 

cost și a eficienței 
și investiției. Aceste

noastră specificul 
producție tot tim- 
indice ridicat de u- 
suprafeței acoperite, 
infinit mai multe 

mecanizării,

cînd în centrul politicii agrare 
a partidului. De 
complexe zootehnice și 
cole de tip industrial 
extindere ca urmare a 
rii date agriculturii de 
către cel de-al IX-lea 
al partidului.

în acest an, în unitățile 
tip industrial se va realiza 
la sută din carnea de porc 
vrată de către unitățile I.A.S. 
(față de numai 1 la sută în 
1965), 52 la sută din carnea de 
pasăre și 94 la sută din produc
ția de ouă. în 1968, aportul uni
tăților de tip industrial la rea
lizarea celor 1,5 miliarde lei be
neficii a fost de 30 la sută. Iată 
cifre ce vorbesc de la sine, care 
explică de ce anul acesta, ca și 
în viitorul cincinal, ponderea 
investițiilor alocate agriculturii 
de stat îl vor 
mele destinate 
tip industrial, 
vor construi 180 
capacități pentru 
furaje în fabrici 
combinate, patru 
de porci — la Giurgiu, Bîrda, 
Baldovinești și Vernești — iar 
la Mihăilești și Devesel, com
plexe de 2 200—3 000 de vaci, la 
30 Decembrie și Iernut, com
plexe cu o capacitate de 9 600 
de locuri pentru 
rine ; Codlea își 
sera floricola cu 
tare, ceea ce va 
ori producția de flori. Toate a- 
cestea numai în anul 1969. Să 
înmulțim cu 10 tot ceea ce s-a 
realizat în perioada 1966—1969, 
și vom avea exact imaginea a 
ceea ce se va construi în cinci
nalul viitor, la finele căruia 
circa 90 la sută din producția 
specializată a I.A.S. (carne, lap
te, ouă, legume) se va obține 
din unitățile agriculturii de tip 
industrial. Continua concentrare 
a producției agricole în com-

fapt, aceste 
legumi- 
au luat 
orientă- 
stat de 

Congres

de
45
li-

deține su- 
unităților de 

în 1969 se 
hectare sere, 
200 000 tone 
de nutrețuri 

noi complexe

îngrășat tau- 
va extinde 

încă 11 hec- 
mărî de zece

• Agricultura de stat deține 17 la sută din suprafața ara
bilă și circa 30 la sută din terenurile irigate ale țării. Valoa
rea fondurilor fixe aflate în patrimoniul I.A.S. se ridică Ia 
peste 20 miliarde lei. Parcul lor de utilaje intlude circa 28 000 
tractoare, 8 300 semănători de cereale, 12 500 combine diverse. 
Față de media anuală 1960—1965, în perioada 1966—1968 s-a 
înregistrat o creștere de 118 la sută a fondurilor fixe produc
tive aflate în producție, de 69 Ia sută a efectivelor de animale 
și de 83 la sută a tractoarelor fizice.

• Deși cultivă numai 15 Ia sută din suprafața însămînțată 
a țării, unitățile agricole de stat realizează peste 22 la sută 
din producția totală de grîu și porumb, asigurînd, totodată, 
la fondul centralizat mai bine de 40 la sută la grîu.

• In ultimii trei ani, în cadrul I.A.S. producția globală a- 
gricolă Ia 100 hectare a realizat o creștere medie anuală de

WSRŒBJHBS

Marile combinate agricole
o dovadă a progresului dar și

...Sîntem în sera legumicolă 
a întreprinderii agricole de stat 
30 Decembrie, acolo unde, la fel 
ca și pe alte 231 hectare ale a- 
griculturii de stat, a dispărut 
roata bulgărească, tehnica mo- 

fiavnă, rațional folosită, ajutîn-

du-1 pe om să realizeze într-o 
zi un volum de lucrări cit în 
douăsprezece zile altădată, să 
obțină venituri de pe zece me
tri pătrați cit de pe un sfert de 
hectar în condițiile cultivării 
legumelor în sistem tradițional.

plexe de tip industriale — pe 
seama căreia urmează să. se 
realizeze circa 60 la sută din 
sporurile stabilite ca obiectiv 
pentru agricultura de stat în 
cincinalul următor — va permite 
realizarea unui randament foar
te bun, obținerea de beneficii. 
Experiența a dovedit că 1 000 lei 
investiți intr-un complex de 
tip industrial pentru creșterea 
porcilor a permis obținerea 
unui venit de 15 ori 
decît s-a realizat în 
ternului gospodăresc, iar bene
ficiul a fost cu 61 la sută su
perior.

Acest sistem de producție im
pune pregătirea specializată a 
oamenilor, factor încă insufi
cient satisfăcut. De aceea, ni se 
pare foarte potrivit să subli
niem necesitatea ca Departa
mentul I.A.S., Consiliul Supe
rior al Agriculturii și Ministe
rul învățământului să asigure 
pregătirea prin școlarizare a 
celor ce lucrează în asemenea

mai mare 
cazul sis-

Aspect exterior al complexului

complexe pentru că, deși au tre
cut doi ani de la publicarea 
Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R., încă nu s-au întreprins 
măsuri practice pentru rezol
varea acestei mari probleme ri
dicate de-producție.

Ferma agricolă — terenul fertil
al dezvoltării inițiativei

Discutăm cu inginerul Octa
vian Harșianu, șeful fermei Du
mitra, de la I.A.S. Bistrița.

— Ce efect a avut asupra 
sectorului dumneavoastră de ac
tivitate Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din martie 1967 cu pri
vire la organizarea fermelor ?

— Investiți cu răspunderi spo
rite și mai multă libertate de 
acțiune, oamenii fermei — de

riți să obținem un milion lei 
beneficii.

— Observ că spuneți „noi“; ce 
semnificație are acest cuvînt ?

— Vorbesc la plural pentru 
că în nici un moment nu gîn- 
desc că sînt singurul care port 
pe umeri problemele producției 
din cadrul fermei, că dacă aș 
îndrăzni să mă substitui celor
lalți, greșeala ar fi capitală. Noi 
toți — de la mine și pînă la

• Producția marfă agricolă — în prețuri de livrare — a 
întreprinderilor agricole de stat va fi în anul 1969 de aproape 
12 miliarde lei.

• In urma aplicării Ilotărîrii Plenarei C.C. al P.C.K. din 
martie 1967, din totalul fermelor create, 36 la sută sînt pro
filate pe culturi de pîmp, 21 la sută au un profil hortiviticol 
(la rîndul lor sînt grupate în ferme viticole, pomicole și legu 
micole), 13 la sută sînt profilate pentru taurine-lapte sau tau- 
rine-carne, 7 la sută pentru creșterea și îngrășarea porcilor, 
3 la sută — avicole, iar circa 10 la sută din ferme au încă un 
caracter mixt. în scopul încheierii acțiunii de specializare a 
fermelor, se află în curs de aplicare cele peste o mie de 
studii — documentații întocmite de Institutul de studii, cer
cetări și proiectări din agricultură. _

• Incepînd cu acest an, în cadrul Departamentului I.A.S,

Agricultura de stat in cifre și fapte
39 la sută în comparație cu perioada 1960—1965. In aceeași 
perioadă, producția globală pe un salariat a înregistrat o 
creștere de 50 la sută și de 48 la sută pe un muncitor.

• In medie, pe primii trei ani ai actualului cincinal s-a 
realizat un volum de investiții cu 708 milioane lei superior 
perioadei 1960—1965, ponderea principală (70 la sută) reve
nind complexelor industriale agrozootehnice (față de numai 
6 la sută în 1960).

• întreprinderile agricole de stat au încheiat anul 1968 — 
primul an de activitate în condițiile generalizării noii forme 
și structuri organizatorice — cu un beneficiu de peste 
un. miliard și jumătate lei (față de numai un milion lei, cît 
se realizase în 1967).

deosebite puse de 
in fața agriculturii

de plecare
IUi Jl

Interior de la îngrășătoria de taurine a I.A.S. Băicoi — județul
Prahova

de tip industrial, pentru. vaci cu - lapte de la. I.A.S. , 30 Decern-
* / 

i 
să fie exploatată la parametrii 
maximi. Legat de aceasta ni? se 
pare deosebit de plastică re
marca tov. Angclo Miculescu, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, 
că ceea ce a hotărît în propor
ție de peste 90 la sută obține
rea celor mai bine de un mi
liard și jumătate lei beneficii, 
în anul trecut, este tocmai exis
tența fermei, a acestui laborator 
unde sînt create toate condițiile 
nu numai producerii dar și cer
cetării, aplicării imediate a re
zultatelor 
dențierea 
care permit aprecierea 
duală a capacității celor ce lu
crează aici. x

hrie , județul*Ilfov

dițiile unei retribuții echitabile, 
în funcție de realizările fiecă
ruia. Cu toate că sporul de pro
ducție a fost anul trecut supe
rior realizărilor anterioare, a- 
cesta s-a obținut în condițiile 
cînd în agricultura de stat au 
lucrat cu 40 la sută mai puțini 
muncitori permanenți, cu peste 
30 la sută mai puțini ingineri și 
doar cu 80 la sută din numărul 
mașinilor agricole existente în 
anul precedent. Dar, în timp ce 
numărul acestora a scăzut, a 
crescut substanțial rolul specia
listului, competența și efectul 
îndrumăiji acestuia ; a sporit 
analiza profundă a fiecărei so
luții în parte, strădania ca în 
fiecare oră-funcționare mașina

cercetării, deci evi- 
potențelor umane, 

indivi-

Pe coordonatele viitorului
cincinal

zootehnice de elită care concen- 
animale de prăsilă : vaci care dau 
pe an, și oi cu 8—10 kg lînă la o

s-au creat primele ferme 
trează cele mai valoroase 
4 000—7 000 litri de lapte 
singură tunsoare.

• în proiectul de Directive pentru cel de-al X-lea Congres / 
al P.C.R. se prevede ca producția globală a I.A.S. să crească t 
în perioada 1971—1975, față de cei cinci ani anteriori, cu c 
40—45 la sută. Producția vegetală se va mări cu 36—40 la C 
sută, iar producția animalieră va spori cu 48—50 la sută. In < 
1975, se vor realiza 3,4—3,7 milioane tone de cereale ; efec- ( 
tivele de animale vor ajunge la 800—850 mii de bovine — 'ț 
din care 400—420 mii vaci de lapte, 2,5—2,6 milioane por- țl 
cine și 1,5—1,6 milioane de ovine ; numărul păsărilor va a- C 
junge la 17—18 milioane. C

agricolă 
teren 
al 
a
din secretele

un

se 
că

argumente 
adevărul 
constituie cel 
al dezvoltării

manifestării 
fiecărui

anilor 
pildă, valoarea 

realizată în 
pe fiecare hectar a
aproape 700 lei; de 
vacă furajată s-au 
396 litri lapte mai

la muncitor la inginer — sînt 
acum interesați direct de fruc
tificarea la un nivel superior a 
bazei materiale pe care o au la 
îndemînă, de exploatare inten
sivă a fiecărui hectar de teren, 
a fiecărui animal de producție. 
Producțiile, rezultatele econo
mice ale fermei, în ultimii doi 
ani sînt net superioare 
anteriori. De
producției .marfă 
medie de 
crescut cu 
la fiecare 
obținut cu
mult, iar producția de lînă a 
înregistrat o creștere de 37 la 
sută. Deși ferma era prevăzută 
cu fonduri de la buget, am rea
lizat beneficii în valoare de a- 
proape o jumătate milion lei.

— Și anul acesta ce parame
tri va trebui să realizeze ferma?

— O producție medie de lap
te de 2 950 litri, 2,600 kg lînă, 
300 miei îngrășați și un bene
ficiu de patru sute de mii lei. 
Acestea sînt cifrele de plan, 
pentru că realizările, sigur, vor 
fi superioare. îmi bazez afir
mația pe faptul că pe primele 
șase luni și jumătate ale anu
lui am obținut 1890 litri lapte de 
la fiecare vacă furajată și am 
îngrășat 500 miei j producția 
medie de lînă a fost cu 300 gra
me mai mare. Noi sîntem hotă-

ca 
angajat, 
bunelor 
produc- 
obținute

ultimul muncitor, alcătuim 
colectiv.

Cu nenumărate 
poate demonstra 
ferma
mai fertil 
inițiativei, 
meseriaș 
Este unul
rezultate în creșterea 
ției și a rentabilității 
anul trecut de către fermele a- 
gricole din 273 I.A.S. în dreptul 
cărora au fost înscrise cifre cu 
deosebită semnificație : 1,586
miliarde lei beneficii, sporuri de 
producție mai mari față de me
dia anilor 1960—1965. Toate a- 
cestea dovedeso că FERMA a 
creat condițiile soluționării ope
rative, eficiente a problemelor 
multiple ridicate de producția 
agricolă, folosirea la maximum 
a întregului potențial material 
și a forței de muncă existente, 
valorificarea spiritului de iniția
tivă, a experienței și priceperii 
oamenilor. Ferma a permis lăr
girea atribuțiilor, competenței 
și răspunderii celor ce lucrează 
in sfera nemijlocită a produc
ției agricole pentru gospodări
rea cit mai eficientă a mijloa
celor puse la dispoziție de că
tre stat, pentru creșterea conti
nuă a producției, pentru reduce
rea cheltuielilor, pentru sporirea 
rentabilității, a creat toate con-

Ca de altfel în toate sectoa
rele economiei naționale, agri
cultura de stat va cunoaște în 
viitorul cincinal o intensă dez
voltare. Așa cum s-a subliniat 
și în adunările de partid lărgi
te din ferme și întreprinderile 
agricole de stat, în cadrul că
rora s-au dezbătut documentele 
pentru cel de-al X-lea Congres 
al P.C.R., rezultatele economice 
obținute în primii trei ani al 
cincinalului nu reflectă decît în 
parte eforturile materiale ale 
statului pentru înzestrarea teh
nică a acestora. Cunoașterea 
precisă a sarcinilor de îndepli
nit în următorul cincinal, cu 
claritate înfățișate în proiectul 
de Directive : creșterea produc
ției vegetale cu 36—40 Ia sută 
și a celei animale cu 48—50 la 
sută, comparativ cu perioada 
anterioară, rentabilizarea tutu
ror culturilor, fermelor de ani
male și întreprinderilor prin- 
tr-o permanentă strădanie de 
ieftinire a produselor obținute, 
reducerea numărului de sala- 
riați pe seama creșterii meca
nizării proceselor de producție 
și a asimilării a tot ceea ce este 
mai nou și valoros in organiza
rea și tehnologia de producție, 
se impune a se realiza, paralel 
cu o susținută activitate de stu
diu tehnico-economic care să a- 
sigure repartizarea ’teritorială 
cît mai rațională- a producției 
agricole pe zone naturale și e- 
conomice de favorabilitate, in
tensificarea acțiunii de îmbună
tățiri funciare, chimizare și e- 
lectrificare, de dotare a 
lor cu mijloace tehnice 
ne. Faptul că aproape 
de întreprinderi agricole
au înregistrat anul trecut pier
deri și că, anul acesta, alte cî- 
teva zeci și-au prevăzut chel
tuieli de la buget, subliniază și 
mai pregnant necesitatea mobi
lizării tuturor forțelor pentru 
descoperirea și valorificarea în 
întregime a resurselor exis
tente.

Una dintre cele mai impor
tante sarcini ce revin unităților 
agricole de stat o constituie fo
losirea rațională și la un grad 
sporit de intensitate a pămîn- 
tului, și îndeosebi a suprafețe
lor amenajate pentru irigații. 
Intrucît, în anii viitori, între
prinderile agricole de stat vor 
beneficia de aportul a încă 
415 000 hectare amenajate pen
tru irigat, de un grad sporit și 
mult diversificat de mecani
zare, de substanțe chimice în 
cantități (aproape) duble com
parativ cu perioada actualului 
cincinal, de un volum de in
vestiții foarte mare, așa cum se

subliniază și în documentele de. 
partid, cade în obligația celor 
ce îți desfășoară activitatea în 
cadrul agriculturii -de stat să 
asigure rezolvarea în complex 
a tuturor problemelor de care 
depinde, pe terenurile irigate, 
dublarea și chiar triplarea pro
ducțiilor față de restul supra
fețelor. Totod'ată. atît' în dome
niul irigațiilor cît și în celelal
te sectoare ale agriculturii de 
stat, se impune realizarea obi
ectivelor propuse cu o investi
ție specifică mult redusă în 
comparație cu situația actuală, 
găsirea acelor modalități care 
să asigure urgentarea intrării 
în producție a acestora, pune
rea din timp la punct a tehno
logiilor de producție, realizarea 
încă din primul moment a unui 
înalt indice de exploatare.

în sectorul zootehnic, pro
iectul de Directive stabilește 
ca trăsătură de bază a orientă
rii de perspectivă sporirea 
efectivelor, creșterea produc
țiilor obținute și realizarea unei 
înalte eficiențe. Aceste obiecti
ve se vor realiza atît pe seama 
modernizării tehnologiilor de 
producție în sectoarele existen
te, cît — și mai ales — prin 
ridicarea a noi complexe d’si 
tip industrial. De pildă, în 1975, 
ponderea
de porc provenită 
unități va crește la 80—85 
sută. Pentru sporirea 
ției și a rentabilității 
tehnie, se impune, însă 
rea unui program de
privind selecția și ameliorarea 
raselor, a introducerii metode
lor moderne de lucru, de pre
gătire corespunzătoare a ca
drelor de muncitori, mai ales.

Dezbaterea Tezelor C.C. al 
P.C.R. și a proiectului de Di
rective pentru cel de al X-lea 
Congres al partidului a consti
tuit pentru lucrătorii din agri- . 
cultura de stat un bun prilej de 
apreciere a cadrului nou de'lu
cru — propice dezvoltării ini
țiativei și afirmării personali
tății umane, creat în cei doi 
ani de la Plenara partidului 
din martie 1967, de analiză a 
marilor rezerve de care se dis
pune și a căilor de atragere a < 
acestora în circuitul producției. ,■ 
Experiența, răspunderea pen
tru bunul mers al producției, . 
hotărîrea de autodepășire, toa- , 
te sînt tot atîtea punți de le
gătură între ceea ce este și ce 
va fi agricultura de stat la sfîr- , 
șitul cincinalului viitor, a cărei 
perspectivă este deosebit de 
clar înfățișată în documentele 
pregătitoare pentru cel de al 
X-lea Congres al partidului.

producției de carne 
din aceste 

la 
produc-
în zoo- 

iniție- 
acțiuni

ferme- 
moder- 
optzeci 
de stat

Pagină realizată de

Ing. GH. FECIORU
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ARTISTUL SI VIATA
MASURÄ“ DE EVALUARE A CREAȚIEI

LEGATURA CU VIATA
Mi se pare important a subli

nia, de la bun început, faptul că 
artiștii de astăzi beneficiază de 
posibilități pe care înainte de 
eliberare generațiile mai vechi, 
nici nu le-au putut visa. Sînt 
om de meserie și am practicat 
pictura și în anii anteriori actu
lui istoric de la 23 August și 
sînt în măsură să apreciez că, 
în ceea ce privește condițiile o- 
ferite în acest sfert de veac so
cialist, nu se exagerează de loc 
cînd se subliniază dimensiunile 
lor. Orice comparație este un 
nonsens, întrucît în perioada a- 
mintită investițiile alocate de stat 
pentru „propășirea 
probabil, arta plastică 
dera a fi privilegiată) 
bolice : pe atunci se

ALEXANDRU CIUCURENCU
artist al poporului;
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„ESTE DE NOTORIETATE GENERALĂ FAPTUL CA

SEMNUL DISTINCTIV AL MARII ARTE A FOST INTOTDEA

»

o

artei’’ (și, 
se consi- 
erau sim- 
cumpărau

doar cîteva lucrări semnate de 
marii meșten.

Pe temeiul unor realități 
structural deosebite, îmi bizui, 
așadar, afirmația că artistul con
temporan are — judecind și 
prin prisma condițiilor de care 
dispune — obligația de a se 
exterioriza, în așa fel încît ma
nifestul lui să fie priceput și de 
cel care îl înconjoară, pentru că, 
în definitiv, acesta îl susține 
— marele public.

între atribuțiile mele intră și 
aceea de profesor la Institutul 
de arte plastice „Nicolae Grigo-

rescu’* și mărturisesc că acolo nu 
se învață și nu se practică ab
stracționismul, ci se realizează 
numai legătura cu viața, cu na
tura, în vederea însușirii „mește
șugului’’. De aceei apare sur
prinzătoare abordarea picturii 
abstracte de căhe unii tineri 
absolvenți, fără a exprima vreo 
relație cu viața, deși și acest 
mod de manifestare artistică face 
apel la absolut toate mijloacele 
ce se întrebuințează în pictura 
inteligibilă. A existat, desigur, 
într-o vreme moda abstracționa- 
lismului și se întîmpla ca unele

opere să nu fie înțelese nici 
chiar de autorii lor, fapt ce atră
gea după sine o schimbare de 
îa o zi la alta a „modei’’, care 
urma pilda programatică a lui 
Kadinski ; „Vreau să fac pictură 
fără să mă împiedice natura cu 
ceva’’. Adevărul este că nici 
pictura abstractă nu se face cum 
ai bate din palme, după ureche, 
ci necesită o perioadă de serioa
se pregătiri. Personal, deși nu am 
fost tentat să-l practic, nu sînt 
împotriva acestui gen, ci privesc 
cu satisfacție operele maeștrilor. 
Curentele avangardiste, apărute 
mai ales 
secolului 
priză la 
publicul
în general spre pictorii apropiați 
de figurativ, preferințele indicînd 
pe un Palady, un Petrașcu etc. 
A trecut un timp și publicul 
— s-a dovedit pe deplin — 
s-a înșelat.

în ceea ce mă privește, 
vrea să mărturisesc doar 
totdeauna am avut natura
față, și am lucrat după ea : nu 
am copiat, ci am transpus, am

în prima jumătate a 
al XX-îea, n-au avut 
public și e de prețuit 
acesta care s-a orientat

nu

aș 
că 
în

recreat. Satisfacția personală con
stă în aceea că oamenii au 
„gustat’’ și înainte și acum so
luțiile estetice incluse lucrărilor. 
La universul limitat de odinioară 
— peisaje și nuduri — am adă
ugat elementele picturii temati
ce, între primele pînze situîndu- 
se potretul eroinei pașoptiste 
Ana Ipătescu, portret în care se 
împletește recrearea după docu
ment cu imaginarea după na
tură.

în fine, cred, că pictura cu 
cît se îndepărtează de realitate, 
cu atît ea devine mai săracă, in
diferent dacă prezintă la un mo
ment dat garanțiile unei surpri
ze a noutății. M-am convins în 
anii din urmă că în timp ce la 
noi era în vogă abstracționismul, 
la Paris, în expoziții nu am în- 
tîlnit asemenea picturi. Meritul 
artiștilor noștri din generațiile 
mai tinere constă în aceea că au 
depășit, în bună parte, faza 
căutărilor nerodnice și a mime
tismului, îndreptîndu-și atenția 
spre sursele autentice de inspi
rație...

UNA ȘI CONTINUA SA FIE EXPRIMAREA CELOR MAI 
NOBILE ASPIRAȚII ALE OMENIRII, CONFUNDAREA AR

TISTULUI CU CELE MAI PROGRESISTE, MAI REVOLU-

ȚIONARE IDEALURI ALE EPOCII IN CARE TRĂIEȘTE ȘI 
CREEAZA, CU NĂZUINȚELE ȘI INTERESELE SUPREME 
ALE POPORULUI SAU, CARUIA TREBUIE SA-I ÎNCHINE

ÎNTREAGA EXISTENȚĂ, ÎNTREGUL SAU TALENT“,

(Din Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Conferința pe țară a Uniunii Artiștilor Plastici)'.
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DRIENTARE FERMA
SPRE IZVOARELE AUTENTICE

ALE INSPIRAȚIEI
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UN DEZIDERAT AL PUBLICULUI
MONUMENTUL DE FOR Șl DE ARTA

Una din cele mai însemnate 
îndatoriri ce revin artiștilor este 
aceea de realizare a monumen
tului public și de artă. Nu este 
vorba, desigur, numai despre 
agrementarea peisajului sau în
frumusețarea urbanisticii — trea
bă care intră în preocupările ar- 
hitecților și constructorilor — ci 
și despre monumentul public 
de sine stătător, purtător ai unui 
mesaj adresat publicului larg, 
înfățișînd episoade și momente 
semnificative din istoria țării, 
mari fapte de arme ale poporu
lui, portretele oamenilor de stat

CALEIDOSCOP ĂL FORMELOR INEDITE
ÎNCĂRCATE de TENSIUNEA EPOCII

O constantă a concepției este
tice materialiste și a gîndirii noas
tre, în general, este definirea ar
tei ca expresie a vieții concentra
te, a ceea ce umanitatea cuprin
de mai subtil, mai esențial, mai 
specific. Există o infinitate de fi
re, de vase comunicante, care 
leagă pe artist de viață ; cele mai 
multe sînt, desigur, elemente vi
tale, fără de care nu se poate 
concepe existența artei. Sînt, însă, 
și fire ascunse, obscure, care se 
Revelează în epocile de criză sau

ION JALEA
artist al poporului-

reprezentativi, ale geniilor crea
toare în științe și arte, monumen
te care mărturisesc, de asemenea, 
despre tradițiile culturale și de 
civilizație ale națiunii noastre.

Dacă poporul român are o 
lungă și bogată tradiție de artă 
populară, el nu a avut noroc și 
de ridicarea monumentelor pu
blice. în trecut, cercurile condu
cătoare nu erau capabile să în
țeleagă rolul unor astfel de mo

MIRCEA GROZDEA
critic de arta.

de anxietate și care pot tulbura 
sau umbri comunicațiile normale.

Artiștii noștri, timp de peste 
două decenii, au prospectat rea
litatea cu mijloacele de expresie 
tradiționale, cunoscîndu-se uneori 
și reducerea artei la documenta
re seacă și sărăcind-o prin aceas
ta tocmai de valorile plastice 

numente. Azi este de prisos orice 
pledoarie pentru existența lor. 
Este necesar ca monumentele 
publice să placă marelui public 
și pentru aceasta există acum 
posibilități artistice și o silință 
a creatorilor de a-i preîntâmpina 
dorința.

Michelangelo, în tinerețe, era 
un artist de talent ; cînd s-a 
maturizat a devenit un artist 

esențiale. Ultimii ani au cunoscut 
o considerabilă lărgire a cîmpu- 
lui de investigație efectuată cu 
mijloace îndrăznețe. Multe din 
aceste drumuri rămîn desigur 
simple experiențe, închise într-o 
arie restrînsă și fără ecou. Sînt 
tocmai acele încercări care s-au 
desprins de viață, de evocările și

un fel

mare, genial, iar cînd a murit a 
fost supranumit Divinul și două 
cetăți își disputau onoarea de a 
avea mormîntul lui pentru a-i 
cinsti amintirea. Deci, Michel- 
angelo a fost artist genial și 
după moarte, pînă în zilele 
noastre, și asemenea lui — Le- 
onardo da Vinci, Rafael Sanzio, 
Piero de Ia Francesca, Fidias 
etc. deoarece, față de ei, publi
cul nu a manifestat nici 
de opoziție și îndoială.

Avem cele mai mari speranțe 
în tinerii artiști, care nu trebuie 
să confunde lucrările de șevalet 
și pentru expoziție cu ceea ce în
seamnă și se cere să fie monu
mentul de artă și de for ce se 
adresează marelui public. Țara 
noastră așteaptă de la ei reali
zarea acestor monumente, care, 
asemenea acelora săvîrșite de ma
rii maeștrii, să poată înfrunta 
veacurile, mărturisind despre e- 
poca de aur a erei socialiste în 
România.

trăirile ei. Dar sînt și altele ■— și 
nu puține — în care viața pulsea
ză cu o vibrație mult mai intensă 
și mai convingătoare, poate toc
mai fiindcă rezultatul lor vizual 
reușește să transmită un șoc e- 
motiv, nou, încărcat cu tensiunea 
epocii, dar si cu bogăția și efer
vescența ei miraculoasă. Explo
ziile de linii și culori, caleido
scopul formelor inedite, haluci
nante, evocare a unui fantastic 
ce tine de miracolul tehnicii — 
sînt cîteva din expresiile caracte
ristice — și sănătoase — prin 
care viața de azi se oglindește în 
arta epocii. Și artiștii noștri nu 
au obosit să învingă inerția și să 
tindă, în eforturile lor. să expri
me o realitate proprie, specifică, 
în care publicul românesc să se 
poată recunoaște în toate năzuin
țele și trăirile sale.

realizată de

B. INOCENȚIU

în consensul dezvoltării verti
ginoase a societății noastre, arta 
plastică cunoaște noi dimensiuni. 
Este un proces firesc, întrucît ne
voia de frumos devine, pe zi ce 
trece, tot mai mult un bun al 
maselor largi de oameni ai mun
cii. în felul acesta funcționalita
tea artei capătă alte determinan
te, strîns legate de necesitățile 
„cotidianului" în interiorul că
ruia virtuțile artei plastice sînt 
orientate să preia uriașul tezaur 
folcloric în care, bineînțeles, in-

Ăparțfnem unei națiuni cu ® 
cultură proprie, definită prin 
realizări de însemnătate excepțio
nală — să ne amintim de un 
Grigorescu, Luchian, Brâncuși, 
Paciurea, Țuculescu ș.a., în do
meniul artelor plastice — fapt ce 
presupune, din partea noastră, a 
artiștilor, o sporire a responsabi
lității în planul creației, pentru 
a acoperi valoarea exigențelor 
venite din partea publicului de 
astăzi. Și aceasta este posibil de 
realizat numai prin reflectarea a 
ceea ce numim specific național, 
într-o viziune originală, în stare 
să ateste personalitatea fiecăruia 
dintre noi.

Spre satisfacția generală a ma
relui beneficiar — publicul — ar
tiștii noștri încep să se preocupe 
îndeaproape de funcția militantă 
a activității lor. Argumentul ire
cuzabil al afirmației, îl constituie, 
între altele, apariția a tot mai 
multe lucrări inspirate din con-

ACT DE FINEȚE

IDEALURILOR NOBILE
ALE COLECTIVITĂȚII

PATRICIU MATEESCU

secretar al Uniunii Artiștilor 
Plastici

tervine — cu o mînă sigură — 
Dersonalitatea creatorului, căci 
cultura populară este germenele 
fiecărei arte, ce trebuie să în
colțească și să exprime trebuin
țele colectivității din adîncul că
reia a pornit, prin transformarea 
spontană într-un act de cultură,

ION PACEA

temporaneitate, ca șî ilustrarea 
celor mai semnificative dintre 
momentele istorice etc. Ultimele 
expoziții de amploare, organizate 
sub auspiciile Uniunii Artiștiloi 
Plastici, cum sînt Expoziția tine
retului, Expoziția 1848 — deschi
să cu prilejul centenarului revo
luției de la mijlocul veacului tre
cut — și, de asemenea, Expozi
ția ce se va vernisa în curînd, în 
cinstea Congresului al X-lea și a 
celei de-a XXV-a aniversări a 
eliberării — sînt mărturii eloc
vente ale orientării ferme spre 
izvoarele autentice ale inspira
ției.

Și desigur, pe măsura acestor 
preocupări majore, în direcția 
problematicii tratate, gîndim la 
alte dimensiuni și pictura, în 
ceea ce are ea mai propriu — 

într-un proces creator personal, 
fără însă a vulgariza tradiția.

Producția considerată pînă a- 
cum de „artizanat“ a fost menită 
dintotdeauna să dea un plus de 
frumusețe interioarelor noastre. 
Ea are o funcție utilitară, de loc 
neglijabilă, tocmai pentru că nu 
se adresează colecționarilor și 
muzeelor, ci omului simplu, în 
căminul căruia se odihnește, din 
necesitatea de a da noi valențe 
interiorului. în sensul acesta — 
sub imperativul funcției estetice

„telinica" liniei șl a culorii. Ob
servații la îndemînă facilitează 
înțelegerea acestei aserțiuni. Ast
fel, chiar pictura de șevalet nu 
mai e dominată de o tentă inti
mistă, ci are altă respirație. Mij
loacele de expresie se înmulțeso 
vizibil, apar noi forme de exte
riorizare, noi materiale de „lu
cru“, de unde și necesitatea „re
considerării" viziunii artistice, în 
spiritul unei estetici fundamenta
te pe concepția cea mai îna'-S 
despre lume și viață. o.-

Dovadă grăitoare a diversității 
de stiluri și, implicit, a interesului 
sporit pentru „explorarea" de noi 
zone ale universului plastic — o 
constituie și dezvoltarea, fără pre
cedent, a colaborării dintre pictu
ră și arhitectură ; pe noile edifi
cii apar ample compoziții care 
ilustrează, la scara simbolului, 
caracterele societății în care 
trăim, spiritul acestor minunate 
vremuri.

a spațiului intim — pledez pen
tru „Surîsul Giocondei“ în mai 
multe exemplare.

Desigur, o egală importanță se 
cuvine a fi acordată și artei de 
ambianță, cum e cea monumen
tală sau cea de decorare a spa
tiilor verzi. Desconsiderată ia în
ceput, ea s-a impus, spălîndu-se 
de păcatul unei „arte minore", 
pătrunzînd imperios la locul de 
activitate și de reereere.

Tot în această ordine de idei, 
trebuie să remarcăm preocupă
rile asidue în direcția consolidă" 
rii unei „discipline“ noi și anu
me, a esteticii industriale, la 
care colaborarea artelor plastice 
se dovedește a fi, fără îndoială, 
substanțială. Este răspunsul la 
necesitatea de a ne desfășura ac
tivitatea într-un mediu stimula
tor.

Desigur că meșteșugul e indivi
dualizat prin trăirea ce trebuie 
să fertilizeze prin excluderea lo
cului comun. Operația se reali
zează prin cultură vastă, multiplă 
și va trebui să fie o sinteză (în 
sens creator) a experimentului din 
toate domeniile. De aceea, emo
ția nu este și nu poate fi sponta
nă. Ea se va produce în artist 
printr-un act de finețe electivă, 
iar în produs devine rezultatul 
echilibrului dintre concepție și 
meșteșug.

fierbinți

noastre în freamătul 
construcții a socia-

niște lucrări 
niște frînturi 
transmise de

au cuce-

grup despre care ni se vorbește 
în scrisoarea de mai sus. Intre 
timp, după cite știm, „șantierul“ 
plastic s-a mutat de la Gura-Văii 
in liniștea atelierelor.

Ne-a scris acum citva timp, de 
la Porțile de Fier, pictorul EUS- 
TAȚIU GREGORIAN. Auto
rul acelor delicate și inge
nioase păpuși care
rit de atîtea ori sufragiile 
juriilor U.N.I.M.A. ne trimite de 
data aceasta un mesaj artistic cu
les din peisajul monumental al 
Șantierului de la Dunăre.

ȘANTIER PLASTIC PE MARELE

Desene VLÄESCU, EUSTAȚIU GREGORIAN ji VIOREL PENISOARÄ 
STEGARU

ȘANTIER AL PORȚILOR DE FIER
tem de două zile aici, se spune 
în scrisoare, străbatem din zori 
și pînă în seară șantierul, înar
mați cu uneltele artei noastre, și 
trăim sentimentul tulburător al 
necuprinsului. Vastitatea spațiilor, 
„desenele“ gigantești, scrise de 
constructori în beton și metal pe 
fondul cerului mehedințean și în 
lumina mereu mișcătoare a valu

rilor Dunării, ne-au cuprins pe 
toți cei 15 artiști plastici veniți la 
Gura-Văii, într-o vrajă pe care 
zadarnic încearcă s-o transpună 
acum, pe fila de bloc, creioanele 
noastre tremurătoare de emoție. 
Dar lucrăm cu înfrigurare. „Șan
tierul“ nostru artistic, conectat la 
ritmurile constructorilor, înregis
trează zilnic sute și sute de 
crochiuri, încercînd să surprindă 
adevărat o parte cît de infimă 
din infinitatea de ipostaze plasti
ce pe care ni le oferă aceste 
locuri de baladă modernă. Din 
aceste crochiuri sperăm să izbu
tim, în viitorul apropiat, cîteva 
lucrări trainice, demne să figu
reze într-o expoziție de grup de
dicată Porților de Fier. Pînă a- 
tunci însă, trăim bucuria de ne- 
descris a unei munci înfrigurate, 
simțindu-ne integrați cu gînduri- 

le și trăirile 
acestei mari 
lismului. Vă trimitem cîteva schi
țe, desprinse febril din blocul de 
desen, nu ca pe 
împlinite, ci ca pe 
de mesaje

„șantierul" nostru cititorilor 
„Scînteii tineretului“.

Publicînd cîteva din crochiu- 
rile trimise de Eustațiu Grego
rian, redacția noastră așteaptă cu 
nerăbdare să consemneze mo
mentul deschiderii expoziției de
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HOTĂRÎREA
Plenarei Consiliului Național

al Frontului Unității Socialiste
Consiliul Național al Fron

tului Unității Socialiste, întru
nit in ședință plenară pentru 
a dezbate Tezele Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român pentru Congresul 
al X-lea al partidului și pro
iectul de Directive al Congre
sului privind planul cincinal 
pe anii 1971—1975 și liniile 
directoare ale dezvoltării eco
nomiei naționale în perioada 
1976—1980, își exprimă întrea
ga adeziune și aprobă aceste 
documente programatice de 
mare valoare teoretică și prac
tică pentru viitorul patriei 
noastre. Ele sînt un model de 
abordare marxist-leninistă a 
problemelor construirii și con
solidării orînduirii socialiste, 
de cunoaștere și aplicare crea
toare a legilor universal-vala- 
bile ale socialismului la condi
țiile țării noastre, țin seama de 
cerințele și posibilitățile reale 
de care dispunem și jalonează 
cu rigurozitate științifică pro
gramul dezvoltării multilate
rale a României.

Dînd glas sentimentelor și 
Voinței exprimate în cadrul 
dezbaterii publice a documen
telor, de milioane de cetă
țeni — muncitori, țărani, in
telectuali, români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți, tineri și vîrstnici, plenara 
dă o înaltă apreciere activită
ții laborioase ce o desfășoară 
Partidul Comunist Român și 
Comitetul său Central în frun
te cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea 
în ritm susținut a industriei, 
agriculturii, științei, învăță- 

■mîntului, culturii și ridicarea 
nivelului de trai al poporului, 
pentru perfecționarea întregii 
vieți social-politice a țării, 
adîncirea democrației socia
liste, pentru înflorirea multi
laterală a patriei.

Plenara își exprimă tot
odată atașamentul deplin și 
sprijină întru totul politica

externă a partidului și statu
lui nostru îndreptată spre în
tărirea și dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare 
frățească cu toate țările socia
liste, întărirea unității țărilor 
sistemului mondial socialist, a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a tuturor 
forțelor antiimperialiste, dez
voltarea relațiilor de coope
rare cu toate statele lumii, in
diferent de orînduirea lor so
cială pe baza respectării prin
cipiilor sacre ale suveranității 
și independenței naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc.

Frontul Unității Socialiste, 
a cărui forță conducătoare 
este Partidul Comunist Ro
mân, sprijină cu entuziasm 
propunerea conferințelor extra
ordinare ale organizațiilor 
județene de partid privind 
realegerea în înalta funcție 
de secretar general al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care prin 
excepționalele sale calități 
de conducător comunist în
cercat, de înflăcărat patriot și 
internaționalist, prin contri
buția deosebită ce și-a adus-o 
Ia propășirea României socia
liste și-a cîștigat' prețuirea și 
dragostea întregului popor, a 
națiunii noastre socialiste. 
Avem convingerea de nezdrun
cinat că prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fruntea 
partidului și statului, cheză- 
șuiește pe mai departe tradu
cerea neabătută în viață a 
politicii interne și externe a 
partidului .și statului nostru, 
politică pusă în slujba intere
selor fundamentale ale po
porului român, a intereselor 
generale ale socialismului și 
păcii.

Frontul Unității Socialiste, 
reflectînd unitatea de acțiune 
și de gîndire a milioanelor de 
cetățeni ai patriei, indiferent

de naționalitate, pe baza plat
formei program, care este 
programul de muncă și luptă 
al partidului, se angajează so
lemn să participe activ la în
făptuirea de către toți oamenii 
muncii a politicii Partidului 
Comunist Român ce exprimă 
interesele vitale, voința suve
rană a întregului popor.

Frontul Unității Socialiste 
își va aduce contribuția efi
cientă la adîncirea democra
tismului orînduirii noastre, la 
educarea cetățenilor în spiri
tul dragostei față de patria 
socialistă, față de Partidul 
Comunist Român, al frăției 
dintre oamenii muncii români 
și cei aparținînd naționalități
lor conlocuitoare, al interna
ționalismului, pentru crește
rea conștiinței politice și ci
vice a oamenilor muncii.

Plenara hotărăște ca propu
nerile făcute în cadrul dezba
terii publice a documentelor 
pentru Congresul al X-lea, 
privind problemele de interes 
genera] economic și social- 
cultural să fie prezentate Co
misiei Centrale de Partid și 
organelor centrale de stat in
teresate, pentru a fi valori
ficate la definitivarea proiec
tului de Directive, întocmirea 
viitorului plan cincinal și la 
elaborarea de acte normative. 
Propunerile a căror soluțio
nare este de competența orga
nelor locale să fie analizate și 
rezolvate de către consiliile 
Frontului Unității Socialiste 
împreună cu consiliile popu
lare, organizațiile de masă și 
organele 
tente.

Frontul 
va milita 
tărirea 
noastre socialiste, pentru' uni
tatea de nezdruncinat a în
tregului popor în jurul Parti
dului Comunist Român, al 
Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

economice compe-

Unității Socialiste 
neabătut pentru în- 
coeziunii națiunii

/

și Școlii militare de ofițeri
de securitate I

Premiile Festivalului republican
al cineaștilor amatori

Luni seara, primul Festival re
publican al cineaștilor amatori, 
organizat de Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, în colaborare cu 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, Uniunea Tineretului Co
munist și Asociația cineaștilor din 
România, s-a încheiat prin decer
narea premiilor acordate celor 
mai bune filme.

La festivitate au luat parte to
varășii Gheorghe Apostol, pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Ion Brad și Ion 
Moraru, vicepreședinți ai Comi
tetului de Stat pentru Cultură șl 
Artă, Ion Popescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., reprezentanți ai 
unor organizații de masă și ob
ștești, cineaști profesioniști, cri
tici de artă și numeroși oameni 
ai muncii, colegi ai cineaștilor a- 
matori.

După distribuirea premiilor a 
avut loc o gală în care au fost 
prezentate unele din filmele pre
miate.

dicatulul Direcției regionale 
C.F.R. — Timișoara) ; pentru cel 
mai bun scenariu — „Cărările 
pelor“ (cineclubul Casei de cul
tură a studenților — Timișoara) ; 
pentru cea mai bună regie — 
Sandu Dragoș (cineclubul sindica
tului Direcției regionale C.F.R. — 
Timișoara) pentru cea mal bună 
Imagine — George Llnția (cine
clubul sindicatului C.F.R. — Ca
ransebeș) șl Ion Petcu (cineclu
bul sindicatului Invățămînt — 
București) pentru expresivitatea 
coloanei sonore — „Foița de sta
niol“ (cineclubul Casei 
ră din Huși).

a-

de cultu-

★
Juriul Festivalului a acordat 

următoarele premii :

I. — CATEGORIA FILM DO
CUMENTAR

Cu premiul pentru 
bun film pe teme de 
muncii acordat de 
Muncii a fost distins filmul „A- 
tenție în oțelărli“ (cineclubul O- 
țelul Roșu) Premiul Televiziunii 
a fost acordat cineclubului sindi
catului Direcției regionale C.F.R. 
— Timișoara și cineastului ama
tor I. Lupaș. de la cineclubul 
sindicatului I.I.S. — „7 Noiem
brie" — Arad ; Premiul Oficiului 
Național de Turism pentru

ee! mai 
protecția 

Ministerul

ABSOLVENȚII LICEULUI

mai bun film folcloric „Danul 
cerbului“ (cineclubu! sindicatelor 
din Cîmpulung-Moldovenesc) și 
pentru cel ma; bun film turistic 
„Delta“ ’ ' ----- ---------- *'
Casei Județene .. ______ .
lare — Constanta) ; Premiul Aso
ciației 
pentru 
melor 
clubul 
șița) si „Fata cu zestre“ 
bul

Luni dimineața a avut loc so
lemnitatea acordării gradului de 
ofițer promoției 1969 de absol
venți ai școlilor militare de ofi
țeri ale Ministerului Afacerilor 
Interne și Consiliului Securității 
Statului.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., Vasile Patilineț, secre
tar al C.C. al P.C.R., Cornel 
Onescu, ministrul afacerilor inter
ne, Ion Stănescu, președintele 
Consiliului securității statului, 
membri ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Interne și Consiliu
lui securității statului, generali și 
ofițeri superiori.

Solemnitatea a fost deschisă 
prin intonarea Imnului de Stat ăl 
Republicii Socialiste România.

S-a dat apoi citire Ordinului 
ministrului afacerilor interne și 
Ordinului președintelui Consiliu
lui securității statului pentru a- 
cordarea gradului de ofițer noii 
promoții de absolvenți ai școlilor 
militare de ofițeri ale Ministeru
lui Afacerilor Interne și Consiliu
lui securității statului.

Șefii promoțiilor celor două 
școli, locotenenții Vladimir Naș- 
ca și Dan Stăncescu, au mulțumit 
conducerii de partid și de stat 
pentru înalta încredere acorda
tă de a lucra în rîndul cadrelor 
active ale miliției și securității și 
pentru condițiile de învățătură 
create.

Tovarășul Vasile Patilineț, se
cretar al C.C. al P.C.R., a dat 
apoi citire scrisorii adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, 
absolvenților Școlii militare de 
ofițeri M.A.I. și ai Școlii militare 
de ofițeri de securitate, promoția 
1969, cu ocazia acordării gradu
lui de ofițer.

Textul scrisorii a fost primit 
cu puternice urale de cei pre- 
zenți.

Absolvenții celor două școli au 
adresat apoi Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicplae Ceaușescu o 
telegramă, în care se spune :

Cuvintele dumneavoastră calde 
și mobilizatoare pe care ni le-ați 
adresat cu ocazia înălțării în grad 
s-au întipărit adînc în conștiința 
noastră și ne vor călăuzi perma
nent pașii în muncă și în viață.

Noi, ofițerii promoției 1969, 
mulțumim din inimă conducerii x,. 
de partid și de stat, dumneavoas- W 
tră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru condi
țiile optime de pregătire ce @ 
ne-au fost create în școlile mili
tare pe care le-am urmat, pen- 
tur grija părintească pe care @ 
ne-ați purtat-o spre a deveni ofi
țeri ai Consiliului Securității Sta- 
tului și ai Ministerului Afacerilor @ 
Interne.

în acest moment solemn, pe 
care îl trăim, permiteți-ne să dăm 
glas sentimentelor de profundă 
recunoștință, dragoste și respect 
față de conducerea partidului și 
statului, să ne exprimăm atașa
mentul și adeziunea deplină la 
politica internă și externă a Ro
mâniei socialiste. Acum, cînd în
tregul popor întîmpină, într-o at
mosferă de entuziasm creator, 
Congresul al X-lea al partidului 
și a XXV-a aniversare a eliberării 
patriei, asigurăm încă o dată con
ducerea de partid și de stat că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru a ne aduce întreaga con
tribuție la apărarea cuceririlor re
voluționare ale poporului, a inde
pendentei și suveranității națio
nale.

în întreaga noastră activitate 
vom da dovadă de o înaltă con
duită morală, vom fi plini de 
grijă și solicitudine în relațiile cu 
oamenii muncii, punînd mai pre
sus de orice adevărul, cinstea și 
omenia, vom apăra cu hotărîre 
proprietatea socialistă, drepturile w 
și libertățile cetățenești.

Vom depune zi de zi eforturi 
în vederea aplicării cunoștințelor 
dobîndite în școală, ridicării ne
contenite a nivelului de pregăti
re, spre a fi la înălțimea sarcini
lor ce revin organelor în care 
vom lucra.

Animați de un fierbinte patrio
tism, ne angajăm solemn în fața 
conducerii partidului și statului, a 
dumneavoastră personal, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fim gata oricînd la datorie, 
slujind cu abnegație, credință și 
devotament, la nevoie cu prețul 
vieții, cauza partidului și poporu- 
lui, înaltele idealuri ale socialis
mului și comunismului.

La sfîrșitul 
loc defilarea 
lor militare.

solemnității a avut 
absolvenților școli-

(Agerpres)
(cineclubul „Tomis“ al 

a creației popu-

cineaștllor «lin România 
realizarea artistică : fil- 

„E ppur si mouve“ (cine- 
Casei pionierilor din Re- 

„ ,,Fatu cu zestre“ (cineclu- 
slndicatului învățămînt — 

București) : Premiul Casei cen
trale a creației populare : cine
clubul casei de cultură din Sîn- 
nicolaul Mare, pentru Îndelunga
tă și rodnică activitate : Premiul 
criticii cinematografice : filmului 
„Cărările apelor“ (cineclubul Ca
sei de cultură a studenților — 
Timișoara) ; Mențiunile revistei 
„Cinema" : filmelor „Punțile“ (ci
neclubul Casei de cultură a stu
denților — Timișoara), „Roata lu
mii“ (cineclubul sindicatului 
nanțe-Bănci 
noi în sat“ 
lui cultural

TELEGRAMĂ
Dr. GUSTAV HUSAR, prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, a trimis de la bordul 
avionului, în drum spic Sofia, o telegramă tovarășului NICOLAT. 
CEAUȘESCU, secretar general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, cu următorul conținut.

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Zburînd deasupra teritoriului Republicii Socialiste România, vă 

rog să primiți ce! mai cordial salut și urări de activitate rodnică 
în interesul dezvoltării socialiste încununate de succes a țării dv. 
și al consolidării comunității țărilor socialiste.

Fl- 
— București) șl „La 

(cineclubul cămlnu- 
Bîrca — Dolj).

(Agerpres)

• LUNI DIMINEAȚA a ple
cat în Japonia Nicolae Gh. Po
pescu, prim-redactor șef adjunct 
al ziarului „Satul socialist“, care 
va reprezenta mișcarea pentru 
pace din țara noastră la cea de

(Urmare din pag. 1)
@ pedagogice și medicale, randa

mentul este scăzut.
Nu vrem să lungim lista e- 

gjfr xemplelor. Subliniem numai că 
asemenea aspecte nedorite sînt, 
așa cum spuneam mai sus, ușor 
de evitat, dar că pentru aceasta 
se impune respectarea cîtorva 
condiții : o mai atentă organi
zare, o mai mare grijă pentru 
timpul candidaților. Se Înțelege 
că o astfel de ambianță ar duce 
la înlăturarea motivelor de ten
siune nervoasă, de teamă, la a- 
tenuarea emoțiilor, creînd can- 
didaților posibilitatea să dove
dească, atît la lucrările scrise 
cît și la proba orală, întreaga 
gamă a aptitudinilor și cunoș
tințelor, să-și afirme — fără 
nici o umbră de stinghereală — 
personalitatea.

naliza sesiunii re
cent încheiate a 
concursului de ad
mitere a reliefat

și cîteva aspecte deficitare 
au rădăcini ceva mai a-

PREMIUL I EX AEQUO : filme
lor „Ploaia nu cade din cer“ (ci
neclubul sindicatului de la I.I.S. 
„7 Noiembrie“ — Arad) și „Re
trospectivă“ (cineclubul sindica
tului Direcției Regionale C.F.R.— 
Timișoara) PREMIUL II : filmu
lui „Orizont industrial“ (cineclu
bul sindicatului de la Combinatul 
chimic din Făgăraș). PREMIUL 
111 EX AEQUO : filmelor „Re- 
quiem pentru o Insulă“ (cineclu
bul sindicatului Invățămînt — 
București) și „Destin“, coproduc
ție (cineclubul sindicatului C.F.R. 
— Caransebeș și otelul Roșu). 
MENȚIUNI : Pentru cel mal bun 
film științific : „împotriva întu
nericului“ (cineclubul sindicatu
lui I.M.F. — Iași) ; pentru cel 
mai bun film tehnic ; „Cuptoare 
pentru oțeluri aliate“ (cineastul 
Constantin Pincu) ; pentru film- 
anchetă : „Semnale“ (cineclubul 
sindicatului sanitar Rîmnicu Vîl- 
cea) ; pentru cel mai bun repor
taj : „Delta“ (cineclubul „Tomis" 
al Casei județene a Creației 
populare — Constanța) ; pentru 
film folcloric : Junii Brașovului“ 
(cineclubul „Dacia Felix" al Pa
latului culturii din Brașov ; pen
tru documentar artistic : filmului 
„Simfonia mîinilor" (cineclubul 
Trustului construcțil-montaj — 
Oradea).

tineretului de la sate

In ascensiune
spre marea finală

II. — CATEGORIA FILM AR
TISTIC

PREMIUL I: filmului „Aștep
tarea“ (clneclubul sindicatului- 
Invățămînt—București). PREMIUL 
II : filmului „Foița de staniol“ 
(cineclubul Casei de cultură din 
Huși). PREMIUL III EX AEQUO : 
filmelor „Prietenie cu bucluc“ 
(cineclubul Școlii generale nr. 1 
— Oțelul Roșu —- Caraș-Severln) 
șl „Cînd oamenii se joacă“ (cine
clubul sindicatului Mirecțiel 
gionale C.F.R. — Timișoara).

Re-

III. — CATEGORIA FILM 
ANIMAȚIE

PREMIUL HI l filmului , 
(cineclubul 
mint — 1
SPECIAL AL JURIULUI 
acordat clneclubului 
de la Uzinele Oțelul 
bogăția de conținut 
artistică a selecției, 
acordate PREMII 
pentru dezbaterea 
bleme economice 
tata — filmului 
tone" (cineclubul sindicatului 
zlnel „Otelul Roșu“) ; pentru 
mai bun film experimental 
•ului „Obsesia" (cineclubul sln-

DE

„Y 1“ 
l sindicatului Invăță- 
București). PREMIUL 

a fost 
sindicatului 

Roșu, pentru 
și calitatea 

Au mal fost 
SPECIALE : 
unor 

de
„Minute,

pro- 
actuall- 

lel, 
u- 
cel 
fil-
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• DÎMBOVIȚA
Sîmbătă și duminică pe stadi

onul „Metalul“, grupurile de 
participanți veniți aici, la Tîr- 
goviște, formau coloana celor 
peste 450 de sportivi care ur
mau să intre, după defilare, în 
întrecerile de fotbal, handbal, 
volei și oină din cadrul fazei 
județene a „Cupei tineretului 
de la sate“.

Partidele de fotbal pentru de
semnarea semifinalistelor s-au 
desfășurat simultan pe terenu
rile de la Șotînga și Doicești. 
Pentru ocuparea locului trei, 
fotbaliștii din Văcărești au_ în
vins echipa din Valea Lungă cu 
scorul de 2—0. In meciul final, 
echipa din Răcari a învins Ma- 
lu cu Flori cu scorul de 2—1 
devenind campioană județeană.

La handbal fete una din cele 
mai disputate partide a fost a- 
ceea dintre formațiile „Viitorul“ 
— Caragiale și „Avîntul“ — Pro- 
dulești. în meciul final de 
handbal fete, echipa „Energia“- 
Glodeni a învins cu scorul de 
15—4 echipa „Avîntul“-Produ- 
lești, cucerind primul loc și 
titlul de campioană. Partidele 
de oină, sportul nostru națio
nal, s-au desfășurat pe terenul 
Liceului nr. 1. Echipa din Tă- 
tărani, antrenată de prof. Ion 
Nastasia a obținut, pe merit, 
locul întîi. La volei, la fete și 
la băieți, titlurile au revenit 
formațiilor din Produlești, iar 
la handbal băieți — echipei din 
Corbii Mari. Probele individuale 
la atletism, ciclism și trîntă vor

avea loc duminică, 3 august, pe 
stadionul „Metalul".

dei Verde și celei de fete din 
Movila Miresii.

MIHAIL I. VLAD

• BRAILA
Pesté 11 000 de tineri și tinere 

au luat parte anul acesta, în ju
dețul Brăila, la întrecerile edi
ției de vară a „Cupei tineretu
lui de la sate". Cei mai buni 
dintre ei, în număr de peste 400 
au fost prezenți timp de două 
zile la faza județeană desfășu
rată într-o atmosferă sărbă
torească. Pe terenul de sport 
al Liceului „N. Bălcescu" a avut 
loc, sîmbătă dimineața, deschi
derea festivă. Apoi au început 
întrecerile. O impresie deosebi
tă au lăsat, prin buna lor pre
gătire, sportivi și sportivele din 
comuna Ianca. Ei au obținut de 
altfel și cele mai bune rezultate 
în special la atletism. Un inte
res deosebit l-au stîrnit dispu
tele de la oină, sport cu tradiție 
în județ — care au desemnat 
drept campioană județeană for
mația din comuna Surdila — 
Greci.

Zeci de „voinici" ai satelor 
brăilene s-au întrecut cu o rară 
dîrzenie la trîntă. Aici s-au a- 
firmat îndeosebi tinerii Viorel 
Gavrilă. din satul Filipești și 
Al. Martinescu din Ianca. In fi
nala băieților la handbal, Ianca 
a învins Grădiștea cu 21—6, 
iar fetele din Bordei Verde au 
întrecut pe cele din Roșiori cu 
3—1. Titlurile la volei au re
venit eehipei de băieți din Borș

SILVIU PERIAN

• TIMIȘOARA
Orașul de pe Bega a fost gaz

da ospitalieră a întrecerilor fa
zei județene din cadrul „Cupei 
tineretului de la sate“. La a- 
ceastă a doua ediție, numărul 
participanților a fost substanțial 
mai mare ca în anul trecut, pre- 
dominînd la fotbal, volei și hand
bal. La atletism, ca și la hand
bal sau volei, campionii echi
pelor au fost în majoritatea ca
zurilor elevii școlilor generale și 
licee. Un alt aspect a ieșit de 
data aceasta în evidență : o ine
gală reprezentare a tinerilor din 
județ. Dacă comunele Tomnatec, 
Orțișoara, Recaș, au reușit să 
aibă reprezentanți la aproape 
toate disciplinele, alte comune, 
cu posibilități egale sau chiar 
mai bune, cum ar fi Ceacova, 
Gătaia, Făget, au fost slab re
prezentate ceea ce ilustrează, 
cit se poate de limpede, slaba 
preocupare a organizațiilor 
U.T.C. din aceste locuri pentru 
dezvoltarea activității sporive de 
masă.

Echipa de trîntă din Gotlob, 
atleții Protache Marioara din 
Făget la 100 m plat, Dănilă Da- 
minescu din Jdioara, la 3000 m, 
Nicolae Bîtă din Chevereș, Ma
rfa Nyeredi, componentă a e- 
chipei de ștafetă din Orțișoara 
sînt numai cîteva nume de me
rituoși campioni. A plăcut at
mosfera de deplină sportivitate

a 15-a conferință mondială îm
potriva bombelor „A“ și „H“ 
(Gensuikvo), ce va avea loc în
tre 30 iulie și 9 august la Tokio.

(Agerpres).

© însă 
care „

_ dînci și a căror înlăturare pre- 9 supune eforturi din partea mai 
multor factori. înainte de a 
trece la radiografia acestor de
ficiențe, trebuie să spunem că 
recenta sesiune a concursului 
de admitere în facultate s-a 
desfășurat în condițiile unor 
exigențe sporite. Ridicarea șta
chetei exigenței este impusă în 
primul rînd de dezvoltarea as
cendentă a învățămîntului în 
țara noastră, de cerințele tot 
mai mari care condiționează 
procesul formării multilaterale 
a specialiștilor cu pregătire su
perioară. Dar mai există și un 
alt motiv, cu caracter particu
lar. în iulie 1968, lucrările scrise 
și răspunsurile orale ale celor 
care candidau pentru admite
rea în facultățile bucureștene 
au fost notate, în marea lor ma
joritate, cu calificative bune și 

• foarte bune. Iată însă că proba 
acestor rezultate — sesiunile de 
examene ale primului an de 
studenție — dovedește că prin 
„sita“ concursului de admitere 
s-au strecurat tineri care au 
lăsat să se vadă că nu au forța 
necesară pentru a putea răs
punde cerințelor procesului de 
pregătire în specialitatea pe care 
și-au ales-o Recent, în ședința 
biroului comitetului de partid 
al Centrului universitar Bucu- 
reși s-a concluzionat că pregă- 
tirea profesională a studenților 
din anul I constituie o problemă 
serioasă. Adăugăm la această a- 
firmație — spre edificare — date 
pe care le oferă facultățile 
bucureștene. Mai întîi de la In
stitutul politehnic. In cele zece 
facultăți ale Politehnicii, numă
rul studenților primului an pro
movați la toate examenele se 
înscrie în procente între 16 și 30 
la sută. La Automatică și la 
Metalurgie au promovat integral 
doar 16 la sută, la Chimie in
dustrială 17,8 la sută. Un alt 
exemplu : la Academia de studii 
economice, rezultate foarte 
slabe s-au obținut la matema
tici și geografie, discipline care 
au fost cerute și la concursul 
de admitere. La Universitate, 
unde majoritatea facultăților 
au profil umanistic, studenții 
din primul an au dat același 
randament scăzut. In Facultatea 
de geologie-geografie. de pildă, 
rezultatele sesiunilor de exa
mene sînt bune, cu o excepție ; 
anul I Aici, din 101 studenți, 

• numai 45 au promovat toate e- 
xamenele. La fel stau lucrurile 
la Facultatea de istorie : din 83 
de studenți numai 26 sînt inte- 

-m, graliști. Tot așa la Biologie : 
@ din 91 studenți au promovat 

numai 14. Iată, așadar, cum se
siunile de examene studențești 
probează, cu puterea de netă
găduit a faptelor, că, așa cum 
a fost conceput și cum s-a des
fășurat în vara trecută, con
cursul de admitere a putut 
scoate în evidență cunoștințele 
pe care le deține un candidat la 
un anumit moment dat, dar nu

și aptitudinile sale, vocația sa, 
puterea de a face față studiului 
universitar într-un anumit do
meniu.

In pedagogia modernă, ade
vărata valoare a școlii se 
măsoară nu după cantitatea de 
cunoștințe pe, care o dă elevului, 
ci după puterea de învățătură 
pe care o lasă acestuia. Para
doxal, la concursul de admitere 
din iulie 1968 s-a procedat, cu 
puține excepții, tocmai invers i 
examinatorii au apreciat canti
tatea cunoștințelor. Or, realita
tea dovedește că numeroși tineri 
ambițioși, nu însă și dotați (sau 
fără vocație pentru specialita
tea pe care și-au ales-o) din do
rința de a intra cu orice preț 
într-o facultate socotită „de vii
tor“ de către ei sau de către 
familiile lor, depun eforturi 
fantastice, nebănuite, citesc tot 
ceea ce se poate citi, rețin tot 
ceea ce se poate reține ; dacă îi 
ajută și „norocul“, aceștia se 
prezintă „onorabil“ în fața co
misiei de examinare. Dar multe 
răspunsuri considerate bune și 
notate ca atare nu sînt decît 
„rodul“ soluției extreme a celor 
5—6 ore zilnice de meditație 
sau al întîmplării. Așa stînd lu
crurile, este de la sine înțeles 
că trebuia să crească gradul de 
exigență la admiterea în învă- 
țămîntul superior, să se impună 
criterii ferme care să bareze 
calea într-o anumită facultate a 
unor tineri, lipsiți de capacita
te reală pentru specialitatea 
respectivă și care poate sîfit do
tați pentru alte domenii de spe
cializare.

©

s-au desfășurat meciu- 
fotbal — campioană ju- 

echipa din Tomnatec, 
handbal și de volei. La 
băieți echipa din Lovrin

în care 
rile de 
dețeană 
cele de 
handbal __ .. .
se anunță una din pretendentele 
la titlul pe țară a „Cupei tine
relului de la sate“. .

I. D. DANCEA

® HUNEDOARA
Faza județeană a „Cupei“ s-a 

desfășurat la Hunedoara în pa
ralel pe stadioanele Constructo
rul și Corvinul, cu participarea 
a 550 de sportivi reprezentînd 
51 de comune. Au participat 8 
echipe de fotbal, 14 de volei, 10 
de handbal, 2 de oină, echipe de 
atletism, trîntă și ciclism. De 
remarcat organizarea excelentă 
și interesul manifestat de publi
cul spectator hunedorean. Re
zultate tehnice ;

HANDBAL : fete — locul 1, 
Ponoru Vasa ; băieți — locul I 
Ponoru Vasa ; VOLEI : fete — 
„Voința“ Ilia ; băieți — „Recol
ta“ Unirea. FOTBAL : „Viitorul“ 
Baia de Criș ; CICLISM : Ion 
Nentru — Vălișoara. ATLETISM 
3000 ni seniori Nicolae Barcea- 
nu — Mărtinești ; 100 m fete, 
peste 20 de ani — Clara Negrea, 
Dotești. 100 ni lete 14—19 ani
— Minodora Rîureanu — Mărti
nești ; 100 m băieți 14—19 ani
— Virgil Popescu — Unirea ; 
Ștafeta 4x100 m băieți — Ilia ; 
fete — Dobra. TRÎNTĂ : N. Du- 
țu — Geoagiu, Mircea Toșolă — 
Rotitova, Augustin Popa — Do
bra, Cornel Dăbuceanu — Ro
titova.

dul Turcului, de voleibaliștii 
din Plopana, echipa de handbal
— fete Sascut și echipa de 
handbal — băieți Berești-Tazlău. 
La atletism s-au obținut citeva 
rezultate remarcabile • Cecilia 
Silișter din comuna Tîrgu Tro- 
tuș a realizat la proba de 100 
m plat junioare, 14,5 sec ; atle
tul Nicolae Mardare din co
muna Dărmăneștl, a realizat, la 
înălțime 1,60 m ; Nuța Vaideș 
din comuna Asău, la înălțime
— junioare, 1,45 m. Dar și la 
celelalte discipline s-au obținut 
rezultate frumoase. în clasa
mentul neoficial, Cupa comite
tului județean U.T.C. pentru a- 
sociația sportivă cu cei mai 
mulți tineri participanți în 
această competiție și cu cele 
mai bune rezultate obținute, a 
fost acordată asociației sportive 
din comuna Asău.

DUMITRU PRAVAȚ

• CAMPIONUL ROMAN 
ILIE NASTASE a repurtat 
un nou succes internațional, 
cîștigind turneul de tenis de 
la Coruna (Spania). In fi
nală, Ilie Năstase l-a învins 
in patru seturi cu 4—6, 6—4, 
6—2, 11—9 pe redutabilul 
jucător spaniol Manuel San- 
tana. Partida, care a fost de 
un remarcabil nivel tehnic 
și de o mare spectaculozita
te, a durat două ore și trei 
minute.

Prof. ION VLAD

• BACĂU
Timp de trei zile, bazele 

sportive din municipiul Bacău, 
au găzduit întrecerea a peste 
600 de sportivi de la sate, în 
cadrul celei de-a treia etape, 
reprezentanți ai celor 16 000 de 
tineri participanți Ia faza de 
masă a competiției. S-a remar
cat în mod deosebit gradul su
perior de pregătire al sportivi
lor și echipelor, în comparație 
cu ediția de anul trecut a „Cu
pei“. Unii din campionii primei 
ediții nu au cedat titlul. Este 
vorba de echipa de fotbal Po-

• IN PRIMA ZI a balca
niadei de baschet rezervată 
echipelor de junioare, echi
pa României a pierdut cu 
scorul de 66—95 (29—42) me
ciul susținut cu formația 
Bulgariei. în celălalt joc, 
Iugoslavia (A) a învins cu 
75—60 (44—32) Iugoslavia (B).

• ATLEȚII AMERICANI 
care vor participa în zilele 
de 30 și 31 iulie la meciul 
Europa — America, au efec
tuat un prim antrenament 
pe stadionul Neckar din 
Stuttgart.

După cum s-a mai anun
țat, din echipa Europei fac 
parte și atletele românce 
Lia Manoliu (la disc) și 
Ileana Sila! (la 800 m.).

u are însă mai pu
țină importanță 
faptul că asemenea 
condiții de exigen

ță sporită au fost impuse unor
tineri despre care se presupunea 
că vor răspunde printr-o înal
tă pregătire. După cum se știe, 
anul acesta a absolvit prima 
gromoție a liceului de 12 ani. 

acalaureatul — susținut în fa
ța unor comisii care au avut în 
frunte cadre didactice universi
tare — s-a încheiat cu rezultate 
dintre cele mai bune. De ase
menea, profesori, canducători 
de școli, reprezentanți ai inspec
toratelor județene au apreciat 
cu diferite prilejuri valoarea 
deosebită a acestei prime pro
moții a liceului de 12 ani. Con
cursul de admitere tn facultate 
nu a confirmat însă aprecierile 
anterioare. Exemplificăm cu 
cifre. La Institutul politehnio 
din București au concurat pen
tru 1 845 de locuri 4 406 candi
dați. Dintre aceștia, numai 1 292 
au obținut note peste limita mi
nimă la lucrările scrise. In final, 
au fost admiși 935 candidați. Au 
rămas neocupate 910 locuri. La 
Institutul de construcții tabloul 
final se prezintă astfel : la Con
strucții civile au fost ocupate 
39 de locuri din 90 ; la Hidro
tehnică — 11 din 50; la Con
strucții de căi ferate — 8 din 50 • 
la Instalații — 52 din 90 ; la 
Utilaj — 34 din 150 ; la Geodezie 
— 1 din 50. Tablouri identice 
prezintă facultățile din cadrul 
Academiei de studii economice, 
Institutul de petrol, gaze și 
geologie. Asemenea rezultate 
sînt inexplicabile. S-a motivat 
că subiectele au conținut pro
bleme greu de rezolvat. Dar 
aceste probleme au fost totuși 
rezolvate de un număr marei de 
candidați, care au obținut note 
de 8. 9 și 10. De aceea, sugerăm 
Ministerului Invățămîntului să 
analizeze temeinic toate aspec
tele legate de raportul între gra
dul de pregătire în liceu și ce
rințele concursului de admitere 
în facultate, nivelul pregătirii 
la matematică și fizică în unele 
iicee, interesul care se depune 
în licee pentru formarea deprin
derilor de muncă intelectuală 
la elevi, eficiența activității de 
orientare profesională a elevi
lor. In legătură cu orientarea 
profesională, s-a remarcat un 
flux deosebit de mare al canrii- 
daților spre facultățile de la 
Universitate (14 candidați pe un 
loc la Geografie, 11 candidați pe 
un loc la Biologie, 10 candidați 
pe un loc Ia Drept) în timp ce 
la unele facultăți tehnice care 
vor cunoaște o mare dezvoltare 
în viitor s-au prezentat puțini 
concurenți. Este cazul să ară
tăm că numeroși absolvenți de 
liceu care au urmat cursurile 
secției reale au concurat pentru 
intrarea în facultăți cu profil 
umanistic. In felul acesta s-a în
registrat un dublu deficit. Pe de 
o parte, facultățile tehnice au 
fost frustrate de prezența la con
curs a multor tineri care In li
ceu au obținut rezultate frumoa
se la matematică, fizică și chi
mie. Pe de altă parte, concurînd 
pentru intrarea în facultăți cu 
profil umanistic, aceștia nu au 
dat randamentul așteptat. Este 
firesc să întrebăm : ce rațiune 
are divizarea liceului în secții 
reale și umanistice, dacă la ad
miterea in facultate absolven
tul nu este obligat să aleagă 
o specialitate corespunzătoare 
pregătirii sale anterioare ? S-ar 

i invoca motivul că fiecare 
tînăr trebuie să aibă asigurat 
dreptul de opțiune în alegerea 
profesiunii. Intr-adevăr, acest 

. t îi este garantat absolven
tului de liceu, dar credem că 
nu poate fi ignorat faptul că 
sistemul nostru școlar, așa cum 
este conceput în prezent, îl o- 

" rientează pe elev încă din clasa 
a X-a către un anumit gen de 
specializare. Dacă elevul a op
tat pentru secția reală sau uma
nistică, de ce să nu fie obligat 
Ja continuitate în pregătirea sa 
și după absolvirea liceului ?

esigur, multe din
tre cauzele rezulta
telor nesatisfăcă
toare cu care s-a 

Încheiat recenta sesiune a con
cursului de admitere reflectă 
neajunsuri existente în modul 
de organizare și în conținutul 
procesului instructiv-educativ 
din unele licee. De asemenea, o 
cauză principală are drept fac
tor determinant atitudinea de 
superficialitate pe care un nu
măr relativ mare de candidați 
au manifestat-o în pregătirea 
pentru admitere sau In alegerea 
facultății. Totodată, însă, foru
rile de specialitate ale Ministe
rului Invățămîntului vor trebui 
să manifeste mai multă preocu
pare pentru asigurarea unei 
maxime obiectivități în notare. 
S-a constatat că în prezent o- 
biectivitatea aprecierilor comi
siilor de examinare depinde 
Intr-o mare măsură de factorul
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timp. Examinatorii au fost ne- 
voiți să corecteze într-un „timp 
record" un număr imens de 
teze. D6 asemenea, ei au exami
nat oral într-un „timp record" 
un număr mare de candidați. 
Concursul s-a desfășurat în
tr-un timp limitat : între 5 și 15 
iulie. In numai 10 zile, în condi
țiile în care Ia unele facultăți 
au concurat 10—14 candidați 
pentru un loc, s-au susținut 
probele scrise, au fost corectate 
lucrările, afișate rezultatele, 
după care au urmat apoi pro
bele orale.

Tot mai mult se opinează că 
lucrările scrise ar trebui să 
pretindă tratarea unor subiecte 
care să pună la încercare atit 
volumul de cunoștințe al candi
datului, cit și puterea lui de a 
gîndi, de a sintetiza. Numeroși 
pedagogi afirmă, de asemenea, 
că examenul oral ar trebui să 
devină o discuție deschisă între 
examinator și candidat, o dis
cuție in care examinatorul să 
urmărească (avînd la dispoziție 
și timpul necesar) nu atît nu
mărul lucrărilor pe care le-a 
citit candidatul, ci, mai ales, ce 
a reținut din aceste lucrări, ce 
și-a însușit drept date persona
le. Dacă s-ar proceda așa s-ar 
reduce Ja minimum gradul de 
probabilitate al rezultatelor con
cursului de admitere. Dar se 
putea desfășura un asemenea 
examen cînd la proba orală un 
cadru didactic a fost nevoit să 
verifice cunoștințele a 30—40 de 
candidați într-o zi sau cînd nu
mai în două zile au fost corec
tate sute de teze ?

Nu poate fi neglijată nici a- 
sigurarea unor criterii unitare 
în aprecierea cunoștințelor can
didaților. Se știe că la orice 
examen, aprecierea făcută celui 
care răspunde presupune un 
oarecare grad de subiectivism. 
Forma în care este dat răspun
sul, mai ales, are o importanță 
deosebită. Experimente pedago
gice au dovedit, că același răs
puns va fi apreciat cu note di
ferite atunci cînd este exprimat 
oral, în scris sau imprimat pa 
bandă de magnetofon ; de ase
menea, mai mulți examinatori 
vor nota, aproape fără excepție, 
în mod diferit acest răspuns. 
Peste asemenea impedimente, 
trebuie să recunoaștem, chiar 
în condiții de maximă organiza
re, de substanțială perfecționa
re, se va trece greu. Dar și mai 
greu se poate trece în condițiile 
in care examinează patru sau 
cinci comisii. Deși în prealabil 
are loc o „punere de acord“ 
între aceste comisii, o apreciere 
unitară devine greoaie, mai cu 
seamă datorită faptului că mulți 
candidați se pregătesc după 
tratate universitare. Se știe că 
a devenit o „modă“ pregătirea 
pentru concursul de admitere în 
facultate după cursuri univer
sitare. De multe ori, examina
torii se justifică : „Este firesc, 
intră in (acuitate cine a citit 
mai mult, cine a consultat mai 
multe lucrări de specialitate“. 
Apare însă aici riscul tînărului 
Înzestrat, căruia 1 se poate în- 
tîmpla să nu treacă de concu
rentul său „tobă de carte", dol
dora de cunoștințe memorate 
de prin tot felul de cursuri și 
tratate. Acest risc va fi dificil 
de evitat atit timp cit ex menul 
oral nu se desfășoară în fața 
unei singure comisii.

Este cunoscut faptul 
că școala superioa
ră românească dis
pune In prezent de 

amplu program de dezvol- 
program, elaborat

un 
tare. Acest 
pe baze științifice de către par
tid, creează cadrul optim pentru 
perfecționarea și modernizarea 
conținutului și structurii proce
sului instructiv-educativ. Se a- 
sigură astfel o receptivitate spo
rită în vederea adaptării la 
necesitățile economiei, științei 
și culturii. Documentele pentru 
cel de-al X-lea Congres prevăd 
că în cincinaltil 1971-1976 învă- 
țămîntul superior se va dezvolta 
în continuare, fiind solicitat să 
îndeplinească și mai bine cele 
două resturi ale sale : de. instru
ire și educare a viitorilor spe
cialiști și, în același timp și în 
aceeași măsură, de creație știin
țifică. Din acest context se des
prinde și mai imperios pentru 
instituțiile de învățămînt supe
rior — r.a o condiție esențială 
a îndeplinirii menirii pe care o 
au în societatea noastră — ce
rința de a găsi cele mai efici
ente criterii pentru a selecționa 
pe acei tineri care se dovedesc 
cei mai capabili să s ■ acomodeze 
repede specificului activității 
universitare.

♦
Am redat mai sus un tablou 

al rezultatelor înregistrate în 
sesiunile de examene de către 
studenții primului an. Numărul 
mare de restanțieri își găsește 
explicația și prin situația speci
ală a acestei serii. După cum se 
știe, în anul 1968 liceele nu au 
avut promoție de absolvenți, asa 
că pentru intrarea în învăță- 
mîntul superior au concu-at 
tineri care au fost respinși în 
anii țrecuți, deci a căror slabă 
pregătire era într-un fel prezu- 
mată. Dar nu este mai puțin 
adevărat că aceste rezultate 
evidențiază și vicii ale sistemu
lui de selecționare a studenților. 
Cum însă este deosebit de difi
cil să se găsească modalități 
de a se asigura admiterea în fa
cultate — pe baza concursului — 
numai a acelor absolvenți de 
liceu ce se dovedesc capabili să 
se acomodeze repede specificu
lui activității universitare, cre
dem că se impun și alte măsuri 
privind selecționarea studenți
lor, care să dubleze concursul 
de admitere. Numeroase pă
reri susțin necesitatea admiterii 
în anul I a unui număr de stu- 
denți care să depășească cifra 
planificată, urmînd să se mai 
facă o selecție la sfîrșitul aces
tui an. In ceea ce ne privește, 
opinăm pentru integrarea în 
învățămîntul superior a formelor 
de specializare postliceală și 
instituirea unui sistem de se
lecție după primii doi sau trei 
ani de pregătire, cînd o parte 
dintre studenți pot fi declarați 
subingineri, tehnicieni etc., iar 
ceilalți, care dovedesc aptitudini 
deosebite, să fie investiți cu 
dreptul de a-și continua pregă
tirea. Oricum, Ministerului In- 
vățămîntului îi revin importante 
îndatoriri în analiza aspectelor 
legate de admiterea în învăță- 
mîiitul superior și adoptarea 
măsurilor care se impun.



Dezbaterile din

Consiliul de Securitate
Adoptarea unei rezoluții

.Consiliul de Securitate al 
O.N.U., întrunit luni pentru a 
dezbate plîngerea Zambiei 
împotriva incursiunilor tru
pelor colonialiste portugheze 
la granița sa cu Mozambicul, 
a adoptat cu 11 voturi pentru 
Și patru abțineri (Marea Bri- 
ilanie, S.U.A., Franța și Spa
nia) o rezoluție, prin care con
damnă aceste atacuri și aver
tizează Portugalia că, în cazul 
repetării lor, vor fi luate și 
alte măsuri, conform cartei 
O.N.U. Rezoluția, prezentată 
de Algeria, Nepal, Pakistan 
și Senegal, cere autorităților 
portugheze să repatrieze ime

Răspunsul iugoslav 

la propunerea 

Finlandei
Agenția Taniug informează 

că guvernul R.Ș.F. Iugoslavia 
a remis Ambasadei finlande
ze de la Belgrad răspunsul la 
memorandumul guvernului 
Finlandei privind convocarea 
unei conferințe pentru proble
mele securității europene. în 
nota de răspuns se arată că 
Iugoslavia împărtășește pro
fund interesul țărilor europe
ne pentru normalizarea situa
ției de pe continent și pentru 
promovarea cooperării gene
ral europene. Ea sprijină pro
cesul început în ultimii ani in 
Europa, cu participarea tot 
mai largă a țărilor europene 
care în ciuda barierelor exis
tente își multiplică contactele, 
caută căi și posibilități de 
cooperare în domenii tot mai 
largi ale relațiilor reciproce. 
Iugoslavia — se subliniază în 
continuare în nota de răspuns 
— consideră că aceste eforturi 
au creat o atmosferă de mai 
mare încredere și înțelegere 
între țările europene, precum 
și condițiile pentru eliminarea 
divizării, pentru dezvoltarea 
unor relații mai stabile și în
temeiate într-o mai mare mă
sură pe egalitatea în drepturi 
în această parte a lumii. în 
concordanță cu politica gene
rală de coexistență pașnică

ORIENTUL APROPIAT
® Semnalarea unor noi incidente

AMMAN. — Un purtător de 
cuvînt al armatei iordaniene a 
declarat că mai multe escadrile 
ale aviației israeliene au atacat 
în noaptea de duminică spre luni 
poziții ale trupelor iordaniene în 
districtul Irbia, în nordul țării — 
informează France Presse. Arti
leria antiaeriană iordaniană a 
ripostat.

TEL AVIV. — Agenția France 
Presse anunță că un purtător de 
cuvint al armatei israeliene a 
confirmat comunicatul de la 
Amman, potrivit căruia aviația 
israeliană a bombardat în noaptea 
de duminică spre luni poziții ale 
trupelor iordaniene în districtul 
Irbid, din nordul Iordaniei.

CUBA: 26 Iulie 
sărbătorit 

prin muncă
HAVANA 28. — Coresponden

tul Agerpres, V, Stamate, trans
mite : Ziua de 26 Iulie — sărbă- 
toaiea națională a Cubei — a 
fost aniversată anul acesta prin 
muncă. La chemarea Partidului 
Comunist și a organizațiilor de 
masă, oamenii muncii din între
prinderi și instituții, studenții, 
elevii și militarii au plecat, încă 
din primele ore ale dimineții, pe 
marile plantații de trestie de 
zahăr, pe diferite șantiere unde 
se realizează planurile de dez
voltare multilaterală a agricul
turii. Acest mod de a sărbători 
ziua de 26 Iulie se înscrie în 
atmosfera de lucru care caracte
rizează anul 1969 în Cuba, anul 
efortului decisiv.

în editorialul consacrat de zia
rul „Granma“ acestei sărbători se 
spune, printre altele : „Ca simbol 
al hotărîrii de a învinge, ca ex
presie a spiritului lor de luptă, 
oamenii muncii din țara noastră, 
tineretul studios, combatanții din 
forțele armate. întregul popor 
și-au dat întâlnire la acest 26 Iu
lie pe cîmpurile de trestie de 
zahăr, pe șantierele agricole și 
industriale. Este cel mai frumos 
omagiu în memoria celor care, 
acum 16 ani, la Moncada. în- 
vingînd toate obstacolele, au des
chis calea revoluției“. 

diat ca civilii zambieni luați 
ca ostateci și să restituie toate 
bunurile prădate în cursul 
incursiunilor pe teritoriul 
Zambiei.

Reprezentantul Portugaliei, 
care a fost invitat la dezba
teri, și-a exprimat „rezervele“ 
față de rezoluția adoptată.

în încheierea ședinței a luat 
cuvîntul președintele Consi
liului de Securitate pe luna în 
curs, Ibrahim Boye (Senegal), 
care a anunțat că Consiliul 
va menține în atenția sa pro
blema discutată și, dacă va fi 
necesar, va relua dezbaterile.

activă și de nealiniere pe 
care o promovează, „guvernul 
iugoslav este gata să ia parte 
la eforturile pentru crearea u- 
nei atmosfere de încredere și 
să dezvolte o cooperare largă 
și generală, întemeiată pe 
principiile cartei O.N.U., și în 
primul rînd pe principiile su
veranității, independenței, e- 
galității, al neintervenției în 
treburile altor state, și abți
nerii de la orice aplicare a 
forței sau a presiunilor în re
lațiile internaționale“.

Guvernul iugoslav — se a- 
rată în încheiere — salută 
inițiativa guvernului finlan
dez, precum și alte propuneri 
în acest sens, declarînd că, în 
ceea ce îl privește, va acțio
na în mod constructiv, secu
ritatea europeană fiind o pro
blemă în care este vital in
teresat.

Cu prilejul începerii lunii 
prieteniei japono-române, or
ganizată în cadrul manifestă
rilor ce au loc în străinătate 
în cinstea celei de-a 25-a ani
versări a eliberării României, 
în orașul Nara a fost deschisă 
o expoziție de desene aparți- 
nînd elevilor liceului „Nicolae 
Bălcescu“ din București.

TEL AVIV. — Aviația is- 
raeliană a atacat, luni la ora 
16,00 (ora locală), pozițiile 
egiptene amplasate de-a lun
gul Canalului de Suez, a de
clarat un purtător de cuvînt 
al armatei israeliene, citat de 
agenția France Presse. Toate 
avioanele israeliene — a pre
cizat el — s-au întors la ba
zele lor.

CAIRO. — Formațiuni de 
avioane israeliene au efectuat 
luni, la ora 17,10 (ora locală), 
raiduri asupra pozițiilor egip
tene situate la Port-Tewfik și 
Tina, a anunțat un purtător 
de cuvînt militar la Cairo, ci
tat de agenția France Presse. 
El a adăugat că artileria anti
aeriană egipteană a intrat în 
acțiune, doborînd un avion 
israelian în regiunea Port- 
Tewfik.

BELGIA. — Șantier în centrul capitalei, Bruxelles

MEMORIUL
Un document elaborat de 

Uniunea națională a profeso
rilor italieni, întocmit ca o 
concluzie la dificultățile anu
lui de învățămînt recent în
cheiat, atrage atenția asupra 
„situației materiale îngrijoră
toare“ în care se află școala 
italiană.

De fapt, preocuparea este 
mai veche. în repetate rînduri 
părinți și profesori au protes
tat față de ceea ce documen
tul amintit denumește „insu
ficientul efort făcut de auto
rități pentru dezvoltarea în- 
vățămîntului“. Unul din as
pectele cele mai criticate în 
acest sens este fenomenul su
praaglomerării continue a șco
lilor. în momentul de față, 
potrivit statisticilor competen
te, circa 60 la sută din cla
sele școlilor primare și 50 la 
sulă ale celor din licee sînt 
considerate în categoria „su
praaglomerate“, depășind cu 
procente variind între 40—75 
Ia sută numărul normal de 
școlari sau elevi.

Uniunea națională a profe
sorilor apreciază că într-o 
măsură considerabilă (pe lin
gă insuficiența fondurilor pen
tru construcția de noi clase) 
actuala situație dificilă se da
torează și numărului redus de 
cadre didactice. în legătură 
cu aceasta, secretariatul Uni
unii a anunțat lansarea unei 
campanii publice care să 
determine autoritățile Ia toate 
eșaloanele să se preocupe de 
sporirea numărului profesori
lor și învățătorilor. Copii ale 
unui memoriu în această pro
blemă au fost distribuite con
ducătorilor grupurilor parla
mentare ale diferitelor parti
de, autorităților locale, aso
ciațiilor de părinți, ale elevi
lor, sindicatelor și altor orga
nizații obștești. „Uniunea — 
se arată în memoriul amintit 
consideră, pe baza anchetei și I 
studiilor efectuate, că sînt B 
necesari minimum 80 000 de I 
noi profesori și învățători. Dar § 
problema de bază este lipsa 
banilor. Dacă autoritățile lo
cale vor să-și joace rolul 
care le revine în mod nor
mai, ele trebuie să găsească " 
fondurile necesare, întrucît e- 
ducația nu este un serviciu 
local, ci un serviciu național 
administrat pe plan local“.

Memoriul se referă direct 
la nemulțumirea produsă în 
rîndul ceîor interesați în pro
blemele educației de faptul 
că autoritățile locale din ma- | 
rile orașe, influențate și de | 
reducerile de alocații operate 
de guvern, au amputat con
siderabil în ultimii trei ani 
cheltuielile pentru învățămînt. 
„Șocul și nemulțumirea resim
țită — subliniază memoriul — 
sînt cu atît mai puternice cu 
cît au trecut cinci ani de cînd 
a fost elaborată legea-cadru 
privind dezvoltarea și mo
dernizarea învățământului“. 
Documentul conchide că „o 
preocupare mai activă și efor
turi mai substanțiale pentru 
nevoile școlii constituie o ne
cesitate presantă și absolută 
dacă Italia dorește să aibă 
un învățămînt util, modern, 
care, la urma urmelor consti
tuie o cerință stringentă a so
cietății secolului nostru“.

P. N.

U.R.S.S. — La Kostroma, pe Volga, se construiește un nou pod

Tentative de reglementare a conflictului 
dintre Honduras și Salvador

Președintele reuniunii mi
nisteriale consultative a Or
ganizației Statelor Americane, 
ministrul afacerilor externe 
al Columbiei, Alfonso Lopez 
Michelsen, a hotărît amîna- 
rea sine die a ședinței ple
nare, care urma să aibă loc 
în după-amiaza zilei de du
minică. Hotărîrea a fost luată 
cu scopul de a se da posibili
tatea desfășurării unor con
sultări în vederea reglemen
tării conflictului dintre Hon
duras și Salvador. In aceeași 
zi, ministrul peruvian al afa
cerilor externe, Edgardo Mer- 
cado, și ministrul de externe 
al Paraguayului, Râul Sa- 
pena, au avut consultări se
parate cu șeful diplomației 
salvadoriene, Jose Guerrero. 
Scopul acestor consultări a 
fost de a se ajunge la o for
mulă care să ducă la retrage
rea trupelor salvadoriene de 
pe teritoriul hondurian.

HONDURASUL ACUZAT 
DE ÎNCĂLCAREA ACORDULUI 

DE ÎNCETARE A FOCULUI
• INTR-O notă adresată du

minică seara Organizației State
lor Americane, guvernul Salva
dorului a acuzat Hondurasul că 
ar fi violat în cursul zilei de 
27 iulie acordul de încetare a 
locului, anunță agenția France 
I’resse, citind surse bine infor
mate din San Salvador. După 
cum se arată în nota citată, 
trei avioane aparținînd Hondu
rasului au bombardat și mitraliat 
trei localități salvadoriene situa
te la frontiera între cele două 
state în regiunea nord-vest.

Guvernul Salvadorului a ce
rut Organizației Statelor Ame
ricane să instituie imediat o 
comisie de anchetă în legătură 
cu violarea de către Honduras 
a încetării focului, arată în în
cheiere agenția France Presse.

e e • • •

0 REPREZENTANTUL ro
mân în Consiliul Executiv al 
Organizației Mondiale a Sănă
tății, prof. dr. loan Moraru, 
vicepreședinte al Academiei de 
Științe Medicale al Republicii 
Socialiste România, a fost ales 
în unanimitate în funcția de 
vicepreședinte al acestui Con
siliu, pe perioada iulie 1969—iu
nie 1970. Consiliul Executiv al 
O.M.S., compus din reprezen
tanți ai 24 de țări membre ale 
acestei organizații, își desfășoa
ră în prezent lucrările în orașul 
Boston (S.U.A.).

MILITARIZAREA 
BĂNCILOR ÎN URUGUAY

IN ÎNCERCAREA de a pune 
capăt grevei funcționarilor ban
cari, care durează de aproxima
tiv o lună, guvernul uruguayan 
a decretat militarizarea bănci
lor particulare.

O măsură similară a fost 
luată în urmă cu cîteva săptă
mîni și împotriva funcționari
lor de la băncile de stat, care 
declaraseră grevă în sprijinul 
sporirii salariilor.

In baza decretului emis re
cent, greviștii sînt amenințați 
cu trimiterea în fața unor in
stanțe militare în cazul că nu 
își vor relua lucrul. Greviștii 
cer sporirea salariilor și repri
mirea la lucru a 181 de funcțio
nari concediați recent.

DECLARAȚIE A M.A.E. 
AL R. P. D. COREENE

UN PURTĂTOR de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al R.P.D. Coreene a dat pu
blicității o declarație cu privi
re la intensificarea persecuții
lor la care sînt supuși reziden- 
ții coreeni din Japonia de că
tre autoritățile japoneze, tran
smite agenția A.C.T.C. în de
clarație se arată că autoritățile

Agențiile de presă relatează 
că la ultima ședință plenară a 
O.S.A. s-a cerut Salvadorului să 
se pronunțe, pînă marți la ora 
4 GMT, dacă acceptă sau nu 
retragerea forțelor sale din Hon
duras.

Pe de altă parte, ministrul 
afacerilor externe al Hondu
rasului a reînnoit duminică 
acuzațiile lansate la 25 iulie 
împotriva Salvadorului, po
trivit cărora trupele salvado
riene ar fi pătruns în satele 
de graniță din Honduras, pro- 
vocînd pagube și victime o- 
menești. Totodată, ministrul 
hondurian a cerut Comisiei 
interamericane pentru drep
turile omului să se reunească 
în cel mai scurt termen pen
tru a ancheta acțiunile Sal
vadorului.

La rîndul său, Salvadorul a 
acuzat forțele aeriene ale 
Hondurasului de a-i fi violat 
spațiul aerian, arătînd tot
odată că raidurile aeriene 
honduriene reprezintă o în
călcare a acordului privind 
încetarea focului, intrat în 
vigoare la 18 iulie.

Criza izbucnită la 14 iulie 
între cele două țări din Ame
rica Centrală, ca urmare a 
unui meci de fotbal, are re
percusiuni asupra situației 
social-economice atît a Hon
durasului cît și a Salvadoru
lui. Ultima, cu o populație de 
3,3 milioane de locuitori, este 
cea mai mică țară din Ame
rica Centrală, dar cu popu
lația cea mai densă. La rîn
dul său, Hondurasul dispune 
de un teritoriu de opt ori mai 
mare decît cel al Salvadoru
lui, avînd o populație de nu
mai 2,1 milioane locuitori. In 
ultimul timp, comerțul dintre 
cele două țări, atingînd anual 
aproximativ 260 milioane de 
dolari, a fost complet parali
zat.

polițienești din Fukuoka au a- 
restat în mod nelegal mai 
mu Iți rezideați coreeni, iar la 
Tokio și Osaka au făcut razii 
și percheziții în locuințele a- 
cestora.

Guvernul și Vitregul popor 
al fl.P.D. Coreene, se arată în 
declarație, denunță cu hotă- 
rîre aceste acte ale guvernului 
Japonez,

0 TRANSFERAREA din 
Berlinul occidental în R.F. 
a Germaniei a opt tineri 
care au refuzat să satisfacă 
serviciul militar în forțele 
Bundeswehrului a provocat 
o vie reacție în rîndurile ti
neretului din acest oraș. în 
mai multe puncte ale Berli
nului occidental au avui loc 
manifestații de protest îm
potriva acestui act. Intre 
demonstranți și polițiști au 
avut loc ciocniri.

SIMPOZION CULTURAL AFRICAN
Simpozionul consacrat problemelor culturii, care își desfă

șoară lucrările în cadrul primului Festival cultural pan- 
african de la Alger, a oferit posibilitatea unui larg schimb de 
păreri în domeniul căruia îi este consacrat. Pînă acum au luat 
cuvîntul delegați din 20 de state africane, care au subliniat 
necesitatea lichidării urmărilor colonialismului și promovarea 
unei politici noi in domeniul învățămîntului public, literaturii 
și artei.

Delegații au acordat o atenție deosebită luărilor de poziții 
ale reprezentanților mișcărilor de eliberare națională din con
tinentul negru.

Festivalul pan-african cultural, a spus delegatul Congresului 
național african, M. Kunene, este un bun prilej pentru a trece 
în revistă perspectivele luptei pentru eliberarea definitivă a 
continentului.

Participînd la acest festival, a spus, la rîndul său, A. Duarte, 
reprezentantul Mișcării pentru eliberarea Guineei portugheze 
și a Insulelor Capului Verde, dorim să reafirmăm atașamentul 
nostru la idealurile nobile ale unității africane. Țelurile festi
valului, a relevat el, nu se limitează numai la lupta împotriva 
neocolonialismului în Africa, ele servesc, de asemenea, luptei 
cu rămășițele colonialismului și pentru eliberarea social-eco- 
nomică și culturală.

In cursul ultimelor 24 de 
ore, patrioții sud-vietna- 
mezi au atacat cu mortiere 
un număr de șapte obiec
tive americano-saigoneze 
din Delta fluviului Me- 
kong, anunță agențiile de 
presă de la Saigon.

în aceeași regiune au 
fost angajate lupte directe 
între subunități americane 
și detașamente ale Guver
nului revoluționar provizo
riu al Vietnamului de sud. 
Potrivit aprecierii unui 
purtător de cuvînt militar 
american, citat de agenția 
United Press Internațional, 
luptele au avut un caracter 
sporadic, fără a se semna
la vreo acțiune de am
ploare.

Pe de altă parte, se a- 
nunță că avioane B-52 au 
efectuat noi raiduri de 
bombardament în regiunile 
în care comandamentul a- 
merican presupune că ar 
exista poziții întărite ale 
patrioților.

Evoluția războiului
nigeriano-biafrez

Ofensiva federală lansată 
în cursul ultimei săptămîni 
la nord și sud de aeropor
tul Uli Ihiala pare că a e- 
șuat definitiv, după o săp- 
tămînă de lupte îndîrjite, 
menționează . surse din O- 
werri, cea de-a treia capi
tală a Biafrei.

Ofensiva mobilizase .apro
ximativ 6 000 de soldați fe
derali, artilerie grea și blin
date. Totuși, apreciază șur- 
sele militare biafreze, ar
mata fostei regiuni estice, 
după victoria repurtată, este 
incapabilă să respingă for
țele federale la nord de 
Onitsha și să recîștige teren 
în această direcție. Se pare 
că pînă în prezent, trupele 
guvernului din Lagos s-au 
întărit în această regiune, 
iar tot ce au putut face 
biafrezii a fost să le împie-

0 ÎN BAZA unor acorduri 
semnate de asociația sovietică 
de comerț exterior „Sudoimport“ 
cu mai multe întreprinderi de 
construcții navale din Finlanda, 
acestea vor livra Uniunii Sovie
tice șase nave pentru transpor
tul materialului lemnos.

Uniunea Sovietică a mai a- 
chiziționat pînă acum de la so
cietatea finlandeză pe acțiuni 
„Valmet“ 14 nave de acest tip.

0 MINISTRUL apărării al O- 
landei. Den Toom, i-a informat 
luni pe miniștrii apărării ai Ita
liei. R.F. a Germaniei și Marii 
Britanii că Olanda nu va mai 
participa la construcția avionu
lui de vînătoare cu reacție 
„M-75“, care urma să înlocuias
că în 1975 avioanele de tipul 
„Starfighter-104", aflate în dota
rea forțelor aeriene ale celor 
patru țări.

PKIMILE CÎKCÎTÂRI
ASUPRA PROBEIOR SILEJIK

Studiile vor dura citeva săptămîni
Pînă acum, savanții de la 

Houston nu au deschis decît 
unul din conteinerele cu pro
be de sol selenar, pe cel mai 
greu. Potrivit evaluărilor în
că aproximative ale N.A.S.A., 
acesta conține aproape 14,5 
kilograme de materii seleno- 
logice, acoperite de un praf 
fin pe care savanții îl asimi
lează cu carbonul sau grafitul. 
Profesorul Elbert King a de
clarat că a putut să distingă 
sub această peliculă de praf 
selenar roci granuloase.

Duminică, conținutul pri
mului conteiner, deschis la 
Houston, a apărut în fața 
specialiștilor. Probele de sol 
vor fi analizate și cercetate 
sub același acoperiș, sub care 
Neil Armstrong, Edwin Aldrin 
și Michael Collins sînt supuși, 
de la sosirea lor, la o carantină 
absolută, cea mai riguroasă și 
cu ajutorul celor mai moderne 
instalații electronice. Trei ca
tegorii de experți au început 
cercetările asupra „pietrelor 
lunare“ aduse de echipajul 
lui „Apollo-11“ și puse la dis
poziția comunității științifi
ce mondiale.

Din primul grup fac parte 
biologii, cărora le revine sar
cina cea mai complexă și cea 
mai dificilă. Ei vor răspunde 
dacă există, sub o formă sau 
alta, viață pe Lună. Savanții 
de la Houston își exprimă în
că îndoiala în această privin
ță. Poate după ce alți astro- 
nauți ce vor scormoni solul 
selenar mai profund decît au 
făcut-o „primii pietoni de pe 
Lună“, Armstrong și Aldrin, 
se va elucida această întreba
re. Succesorii lui „Apollo-U“ 
ar putea aduce probe de la 
o adîncime mai mare de 17-18 
centimetri, eșantioane în care 
s-ar putea găsi microorga
nisme ce rezistă la tempera
turi extreme ale zilei și nop- 

dice înaintarea spre Uli 
Ihiala.

Cu totul alta este situa
ția la sud-vest de Owerri. 
Aici trupele biafreze n-au 
reușit să străpungă liniile 
de comunicație federale în
tre Port Harcourt și locali
tatea Ahoada.

Reduși la defensivă pe 
frontul de vest, biafrezii par 
să intenționeze să declanșe
ze o confruntare de propor
ții în (apropiere de Aba, o 
altă capitală provizorie a 
fostei regiuni estice, oraș de 
mare importanță strategică, 
întrucît el oferă controlul a- 
xei (Jmuahia — Port Har
court. Aba este apărată în 
prezent de o 'garnizoană fe
derală dar, întrucît s-au 
semnalat mișcări de trupe 
în direcția ei, aceasta a ce
rut întăriri.

CIPRU. — Soldați ai O.N.U. efectuînd un control

0 MAREA bază aeriană a 
S-U.A. de la Ubon (la 640 km 
nord-est de Bangkok), care face 
parte din complexul militar in
stalat pe teritoriul Tailandei, 
de unde decolează avioane cu 
misiune de bombardamente în 
Vietnam, a fost ținta unui atac 
luni dimineața, anunță agenția 
United Press Internațional.

Un grup de partizani tailan- 
dezi a reușit să se infiltreze în 
perimetrul bazei și să plaseze 
explozibil sub un avion de tip 
C-47. Un purtător de cuvînt mi
litar american a declarat că a- 
vionul a fost avariat.

GUSTAV HUSAK 
A SOSIT LA SOFIA

LUNI dimineață a sosit la 
Sofia Gustav Husak, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, pentru o vizită de 
prietenie de două zile, la invi
tația Comitetului Central al 
P.C. Bulgar, transmite agenția 
B.T.A. La sosire, pe aeroport, 
Gustav Husak a fost întîmpinat 
de Todor Jivkov. prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
de membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar și de alte 
persoane oficiale. 

ții lunare (plus 130 grade Cel« 
sius și minus 150 grade Celsi- 
us). Pentru viitorii astronauți 
selenari, perioada de caranti« 
nă va fi în mod cert mai Iun« 
gă de trei săptămîni.

In al doilea grup intră „ra
diologii Lunii“, care lucrează 
în instalațiile subterane ale 
laboratorului, separat de în
căperea astronauților și de să-. 
Iile de experimentare ale co
legilor lor printr-un blindaj 
gros împotriva radiațiilor 
care au atacat duminică sea
ra prima „piatră de încerca
re“. Este vorba de o rocă de 
120 grame, căreia savanții von 
să-i determine radioactivita
tea și să-i identifice particu
lele, prin radiațiile ce le ema
nă. Se știe că absența atmos
ferei lunare face ca solul se
lenar să fie supus la „bombar
dări“ cosmice mult mai frec
vente decît este supus Pămîn- 
tul. în urma cercetărilor sa- 
vanților de la Houston s-ar 
putea descoperi radio-izotopi 
noi — „semnătura“ autenti
că a rocii respective. Studiile 
vor dura cîteva săptămîni. Ele 
oferă șansele cele mai mari 
de a se descoperi elemente noi 
pe Lună și probe incontesta
bile asupra originii acestui 
astru.

Cel de-al treilea grup cu
prinde tehnicienii de la labo
ratorul de fizică și chimie lu
nară ce vor recurge la me
todele de cercetare clasică. 
Pietrele vor fi secționate și 
vor fi examinate cu infinită 
precauție. Fiind foarte dificil 
să șteargă stratul de praf de 
pe roci, praf ce ar putea al
tera suprafața pietrelor, sa
vanții le vor tăia și vor ex
trage particule fine din inte
riorul lor, pe care le vor ana
liza atît la microscop, cît și 
prin mijloace chimice.

In zona laboratorului în care 
se află cei trei astronauți, îm
preună cu alte 14 persoane — 
savanți. tehnicieni, două came
riste, un bucătar și un purtător 
de cuvînt, măsurile de securita
te sînt totaie și nimeni, sub 
nici un pretext, nu poate pă
răsi incinta laboratorului. Dacă 
cineva are nevoie de urgentă 
de un dentist și acesta va ră- 
mîne în laborator pînă la în
cheierea perioadei de caranti- 
tă. Excepție se faco numai în 
cazul unei intervenții chirurgi
cale majore, cînd cel care o ne
cesită poate părăsi laboratorul 
fără să mai vină. Pacientul va 
fi hrănit cu alimente sterilizate 
și congelate timp de mai multe 
săptămîni.

Hrana „prizonierilor lunari“ 
se pregătește cu ajutorul mi
croundelor pentru a evita de
gajarea de aburi sau fum. 
Apele reziduale și tot ce devine 
inutil după folosire este trecut 
într-un crematoriu și stocat in 
etuve speciale. In laboratorul 
de „primire lunară“ domnește 
peste tot electronica — o insta
lație de televiziune cu circuit 
închis, aparate de recepție a 
programelor de televiziune în 
culori de la rețelele din Texas, 
telcafoane în toate încăperile 
și telefoane. Astronauții pot să 
comunice cu familiile lor 
oricînd doresc. Vizitele familia
le sînt permise numai la „ghi
șeu“. Și atunci sînt despărțiți 
de un perete dublu de sticlă.

0 IN orașul Gorki, de ps 
Volga, se desfășoară festivalul 
de muzică modernă din țările 
socialiste. La această sărbătoa
re a muzicii, consacrată cente
narului nașterii lui Lenin, vor 
fi interpretate creații mod'erne 
ale compozitorilor din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă. Iugoslavia, Polonia, Româ
nia, Ungaria, U.R.S.S.

P. HARMEL
DESPRE VIZITA SA

IN U.R.S.S.

DUMINICĂ s-a reîntors în 
patrie ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei, Pierre Harmel, 
care între 23 și 26 iulie a între
prins o vizită oficială în Uniu
nea Sovietică. La reîntoarcere, 
șeful diplomației belgiene a fă
cut o escală la Viena.

Intr-o declarație făcută pe 
aeroportul din Bruxelles, rela
tează agenția TASS. Pierre 
Harmel, apreciind vizita fă
cută în U.R.S.S., a subliniat că 
convorbirile purtate la Moscova 
s-au desfășurat într-un climat 
prietenesc. El a relevat impor
tanța acordului' de colaborare 
economică și tehnico-științi- 
fică semnat la Moscova între 
U.R.S.S. și Uniunea economică 
belgiano-luxemburgheză.
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