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<► Dezvoltarea și modernizarea economiei 
noastre naționale în ritmurile prevăzute în 

S planul cincinal ar fi de neconceput fără o 
<► producție internă de utilaj tehnologic, ea 
< însăși larg deschisă spre tot ceea ce e nou 
> și modern. Tocmai de aceea dezvoltarea 
<► accelerată a acestei subramuri constituie 

una dintre sarcinile prioritare ale industriei 
S construcțiilor de mașini.

Care sînt direcțiile și tendințele acestei 
dezvoltări, ce și cît din necesarul de utilaj 
tehnologic va fi acoperit din producția in
digenă, care vor fi premierele industriale în 
acest domeniu, iată doar cîteva din între
bările la care răspunde azi în pagina a 
lll-a tovarășul ing. IOAN AVRAM, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini.

Pledoarie

pentru
luciditate

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE CONDUSE DE 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN R.P. CHINEZĂ
Miercuri dimineața, tovară

șul Nicolae Ceaușescu și soția 
sa, Elena Ceaușescu, împreună 
cu tovarășii Manea Mănescu, 
Dumitru Popa, Ion Iliescu, 
George Macovescu și Aurel 
Duma, membri ai delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, 
au vizitat Universitatea poli
tehnică Cinhua din Pekin, 
important centru de pregătire 
a viitorilor specialiști.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Huan Iun-șen, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al P. C. Chinez, șeful 
Marelui Stat Major al Arma
tei Populare Chineze de Elibe
rare, Ken Biao, membru al 
C.C., șeful Secției pentru rela
ții externe din cadrul Comite
tului Central, Cian Hai-fun, 
ambasadorul R.P. Chineze la 
București.

Oaspeții români s-au bucu
rat de aceleași vibrante ma
nifestări de prietenie, prețuire 
și stimă pentru conducătorii 
partidului și statului nostru, 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru poporul român.

De la intrarea în incinta u- 
niversității și pînă la clădirea 
principală, de-a lungul unei a- 
lei de aproape un kilometru, 
mii de studenți, cadre didac
tice, funcționari ai institutului 
de învățămînt superior salută 
cu deosebită căldură, cu înde
lungi urale și ovații pe oaspe
ții români.

în fața clădirii, unde se află 
sala de primire a invitaților de 
seamă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, și mem

CONVORBIRI ÎNTRE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl PRINȚUL NORODOM SIANUK
Miercuri seara, au avut loc 

la reședința oficială a delega
ției române convorbiri între 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și 
Norodom Sianuk, șeful statu
lui și președintele Frontului 
național unit al Cambodgiei.

Din partea română au par
ticipat : Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, George Macovescu și 
ambasadorul României la Pe

Pag. 4
• O lucrare suges

tivă pentru practica 
socială a tineretului.

• Ora de audien
tă a „SCÎNTEII TINE
RETULUI"

Pag. 5
• O inițiativă bu

nă la discreția im
provizației.

• Biblioteca lui Ni
colae lorga.

• Cronica literară: 
A. I. Zăinescu: ÎN ZA
LE ALBE.

• Curierul artelor : 
Azi — FILM. 

brii delegației sînt întîmpinați 
de Si Ciun, locțiitorul secreta
rului de partid, membru prin
cipal al Comitetului Perma
nent al Comitetului Revolu
ționar și al conducerii univer
sității, Sie Tiu-i, membru al 
Comitetului Permanent al Co
mitetului municipal Pekin al 
P.C. Chinez, și membru al Co
mitetului Permanent al Comi
tetului de Partid, vicepreședin
te al Comitetului Revoluționar 
al Universității, Liu Pin, mem
bru de conducere al Comitetu
lui Revoluționar, Ui Sien-iun, 
membru al conducerii Comite
tului Revoluționar al Universi
tății.

în timp ce urcă scările, care 
duc spre sala de recepție, oas
peții și gazdele străbat cu greu 
prin mulțimea dornică să fie 
cît mai aproape, să adreseze 
un cuvînt de salut, să ofere 
flori.

în sala de primire, Si Ciun 
adresează. în numele conduce
rii universității, al studenților 
și profesorilor, al comitetului 
revoluționar și al comitetului 
de partid, un cuvînt de bun so
sit. El arată cu bucurie că 
mulți din cei ce lucrează la 
universitate păstrează vie în a- 
mintire vizita făcută aici, în 
1964, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în continuare, el a prezentat 
oaspeților date privind activi
tatea universității. întemeiată 
în 1911, universitatea cunoaște 
o puternică dezvoltare abia în

(Continuare în pag. a III-a)

kin, Aurel Duma, iar din par
tea cambodgiană — Penn 
Nouth, premierul guvernului 
regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei, T’Khhon și 
Thiounn Prasith, miniștri, 
Sisowath Methavi, director de 
cabinet, și Ker Meas, ambasa
dorul Cambodgiei în R. P. 
Chineză.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ iNTRE
Un aspect esențial pentru 

eficiența activității de educare 
politico-ideologică îl reprezin
tă, alături de studierea și apro
fundarea unor documente de 
partid și de stat cu valoare ge
nerală, și modalitățile de a răs
punde cu promptitudine unor 
cerințe impuse de un moment 
sau altul, priceperea de a ra
corda elementele de noutate 
care apar firesc pe parcursul 
unui proces evolutiv la obiec
tivele de ansamblu ale activi
tății educative și la realitățile 
proprii fiecărei organizații. Un 
asemenea moment l-a constituit 
Congresul al IX-lea al U.T.C, 
ale cărui hotărîri oferă sugestii 
prețioase și direcții înnoitoare 
pentru valorificarea superioară 
a posibilităților existente în si
nul tuturor organizațiilor U.T.C.

Cunoașterea și asimilarea a- 
cestor documente a început și 
în județul Maramureș, așa cum 
era și firesc, cu aparatul comi
tetului județean U.T.C., cu ac
tivul său — iar această primă 
etapă demonstrează convingă
tor caracterul dinamic, recep
tiv, al procesului de educație 
politică în raport cu problemele

Convorbiri intre delegația de partid și guvernamentală
română și delegația de partid și guvernamentală chineză

Miercuri după-amiază, la 
palatul Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga 
Chină au avut loc convorbiri 
oficiale între delegația de par
tid și guvernamentală română 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, și delegația de par
tid și guvernamentală chineză, 
condusă de tovarășul Ciu En- 
lai, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat.

La convorbiri, din partea 
română au participat tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Manea

în timpul convorbirilor oficiale de la Pekin.

Mobilitatea intențiilor
și mobilitatea de acțiune
de imediată actualitate. Studiul 
individual a fpst urmat de dez
bateri pe domenii de. activitate, 
fiind revăzute „din mers" pro
gramele curente de activități. 
Așa, de pildă, s-a considerat ne
cesar să se acționeze pentru o 
mai bună informare a tinerilor 
cu problemele politicii partidu
lui și statului nostru, generali- 
zîndu-se o serie de modalități 
care și-au verificat în practica 
de pînă acum eficiența. In a- 
cest proces s-a precizat mai 
bine importanța concretă pen
tru viața organizațiilor U.T.C., 
a utilizării rezultatelor investi
gațiilor sociologice efectuate de

Mănescu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, 
Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovescii, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Aurel Duma, membru al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul Româ
niei la Pekin, consilieri și ex- 
perți. i

Din partea chineză au par
ticipat tovarășii Huan Iun- 
șen, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, șe
ful Marelui Stat Major al Ar
matei Populare Chineze de

membrii Grupului de cercetări 
„Maramureș". Totodată, s-a a- 
pelat la membrii corpului de 
lectori în sprijinul dezbaterii și 
înțelegerii aprofundate de către 
tineri a aprecierilor și sarcini
lor actuale puse în fața tinere
tului, organelor și organizații
lor U.T.C. în documentele Con
gresului al IX-lea. Criteriile 
mobilității și dinamismului în 
pregătirea politico-ideologică, 
racordate la cerințele contextu
lui de viață în care trăiesc și 
muncesc diferite categorii de 
tineri, au fost în mod judicios 
subliniate ca importante pentru 
concepția de lucru pe care co- 

Eliberare, Yao Ven-iuan, 
membru al Biroului Politic, Li 
Sien-nien, membru al Birou
lui Politic, vicepremier ai 
Consiliului de Stat, Ciu Ui-tzo, 
membru al Biroului Politic, 
locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major, Ken Biao, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, 
șeful Secției pentru relații ex
terne a C.C. al P.C. Chinez, 
Ci Pîn-fei, ministru ad-inte- 
rim al afacerilor externe. 
Fan I, președintele Comitetu
lui pentru relații economice 
cu străinătatea, Li Cian, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, Cian Hai-fun, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, precum și Li Lien- 
cin, Liu Kamin și Han Su.

Convorbirile, care au avut 
loc cu acest prilej, s-au desfă
șurat într-o atmosferă deose
bit de cordială.

mitetul județean, secția și co
misia de propagandă trebuie 
s-o promoveze cu consecvență.

Firesc, toate aceste preocu
pări și-au găsit o formulare mai 
detaliată, cu amănuntele și pre
cizările organizatorice necesare, 

în obiectivele programului de 
activități pentru trimestrul II al 
Biroului Comitetului județean 
Maramureș al U.T.C. Unul din 
punctele sale a vizat tocmai 
„întreprinderea măsurilor poli- 
tico-organizatorice necesare în 
vederea asigurării studierii, 
dezbaterii, documentelor Con
gresului al IX-lea al U.T.C., cu 
toate cadrele din aparatul și 
activul organizației județene, 
precum și cu toți uteciștii". 
Ca modalități de realizare, s-a 
avut în vedere ca în adunările 
generale U.T.C., în afara ordi- 
nei de zi stabilite, să se pre
zinte informări asupra princi-

Aspect de la Uzinele „Vulcan" din Capitală.

PE OGOARE

FIECARE ORĂ BUNĂ DE 
LUCRU E PREȚIOASA!

Pentru sudul țării și Moldova, 
mai ales, luna mai a fost cu 
mult mai ploioasă decît în alți 
ani. Numai în ultimele 5 zile în 
aceste zone ale țării suma canti
tăților de precipitații căzute se 
apropie de o sută de milimetri 
pe metru pătrat. „In general, 
un fapt pozitiv pentru agricul
tură, ne spunea tovarășul Vasi- 
le Vedeanu, director general în 
Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor, pentru că umiditatea ri
dicată a solului a influențat po
zitiv dezvoltarea plantelor agri
cole. A apărut, însă și aspectul 
nedorit, acela al dezvoltării lu
xuriante a buruienilor și al băl
tirii apei pe suprafețe destul de 
mari, fapt ce stînjenește dez
voltarea normală a culturilor, 
provocînd asfixierea plantelor. 
De aceea, paralel cu o interven
ție hotărîtă a tuturor forțelor 
din satele noastre — mecaniza
tori, țărani cooperatori, specia
liști — acțiuni urgente și ener
gice se impun și în sensul eli
minării excesului de umiditate, 
al prevenirii acumulărilor de 
apă pe terenurile cultivate. Ce 
trebuie făcut ? In primul rînd, 
în fiecare unitate agricolă cul
tivatoarele trebuiesc folosite din 
zorii zilei și pînă seara tîrziu, 
iar membrii cooperatori, prin- 
tr-o dăruire totală să aplice pra- 
șila manuală printr-un efort 
desfășurat de-a lungul întregii 
zile. Echipe special constituita 
trebuie să treacă imediat la des
fundarea canalelor de evacua
re a apei deja existente, la des
chiderea altora ; la montarea și 
păstrarea în funcțiune a moto- 
pompelor și aspersoarelor în a- 
cele puncte de unde este ex
clusă posibilitatea evacuării pe 
alte căi a apei. Apoi, după cum 

i situația o impune, trebuie să

palelor concluzii reieșite din 
documentele congresului. De a- 
semenea, s-a precizat că în ast
fel de ocazii pot fi stabilite și 
măsurile proprii pe care trebuie 
să le adopte organizațiile pen
tru aplicarea hotărîrilor con
gresului. De aici mai departe 
însă, mobilitatea și operativita
tea care se anunțau atît de pro
mițător la nivelul județului în
cep să-și încetinească ritmul, 
pe măsură ce intră în terenul 
organizațiilor U.T.C.

După cum se știe, Congresul 
al IX-lea al U.T.C. a avut loc 
în perioada 18—22 februarie. 
Propunîndu-și obiectivele citate 
pentru programul de activități 
incepind cu luna aprilie, biroul 
comitetului județean marca im
plicit faptul că multe organiza
ții încă nu întreprinseseră ni
mic, sau aproape nimic, pentru 
dezbaterea documentelor. Așa 
se face că s-a ajuns la o în- 
tirziere generală în studierea 
documentelor congresului, pînă 
către sfîrșitul lunii aprilie — 
fapt demonstrat din plin de rea
litățile organizațiilor U.T.C. din 
Borșa, Baia Mare, Sighetul 
Marmației, Tg. Lăpuș, sau din 
comunele Poenile de Sub 
Munte, Cernești, Bocicoiul 
Mare, Satulung, Șomcuța. Cu 
prilejul unor sondaje efectuate

ION TRONAC

(Continuare în pag. a ZV-a)

• TOATE FORȚELE MOBILIZATE CLIPĂ DE 
CLIPĂ LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR.

• SÎNT NECESARE ACȚIUNI ENERGICE 
PENTRU ELIMINAREA EXCESULUI DE UMIDI
TATE, PENTRU PREVENIREA BĂLTIRII APEI.

se treacă la reînsămînțarea su
prafețelor calamitate".

Intre județele țării unde pre
cipitațiile au căzut în cantități 
mari, Ialomița se situează între 
cele mai afectate. Aproape ze
ce zile continuu a plouat. In
tervenția țăranilor cooperatori

MODESTA
TRÎNDĂVIE

de NICOLAE ȚIC

Tntr-una din serile săptăminii trecute ne-au pătruns în 
case, prin intermediul micului ecran, chipurile unor mun
citori tineri sau încă tineri; chipuri marcate de oboseală 
și satisfacție; apariții de-o clipă, le-am și uitat; nu nț s-a 
dat nici un nume (tot nu le-am fi reținut I). Muncitori. 
Cîțiva din sutele, parte din miile de muncitori de pe un 
important șantier de hidroameliorații. După treizeci și 
șapte de luni încheiaseră cu bine lucrările — atît (și s-a 
trecut mai departe I). Poate că a fost acolo și o petrece
re, moment festiv, așa cere tradiția : să ciocnești un pa
har, să cînți și să-ți faci bagajul, să-ți iei rămas bun de 
la localnici și să expediezi familiei, prietenilor, cîte o 
carte poștală, ca să știe unde să te caute, începînd din 
ziua de... Pînă la un nou moment festiv mai trec cîțiva 
ani. încheierea fiecărei etape de lucru înseamnă schim
barea la față a unor locuri. Oamenii îmbătrînesc, înti
nerind o țară.

Două zile mai tîrziu, cîțiva locuitori ai Capitalei (tineri, 
sau încă tineri) declarau unui reporter că încă nu li s-a 
întîmplat să muncească și nu găseau că ar fi ceva de 
rușine în treaba asta. Declarații sincere, pornite din ini
mă, exprimînd o concepție de viață cum nu se poate mai 
clară. De altfel, nu este prima oară cînd luăm cunoștință 
de asemenea declarații. De vreo doi, trei ani încoace le 
tot citim din cînd în cînd în presă, le ascultăm la radio 
și la televizor. Oameni în toată firea, cu o sănătate de 
invidiat, vorbesc despre trîndăvia lor cu sinceritate, cu 
modestie, uneori — precum alții despre succesele în mun
că. Poate că și trîndăvia o fi o meserie. Poate că și ea 
cere eforturi și atunci nu merită să i se acorde atenție ? 
Unul dintre cei în cauză (27 de ani), are soție și doi co
pii. Muncește soția, ea la servici, ea acasă, cu copiii și 
gospodăria. La urma-urmei, vom spune, și veți spune, de 
ce să ne-amestecăm în viața unei, unor familii ? Soția își 
întreține soțuî — o privește. Părinții întrețin băiatul care a 
împlinit 30 de ani — îi privește. După cum reiese și din 
declarații, respectivii întreținuți trăiesc modest, nu prea 
s-ajung cu banii, mai rîvnesc și ei la o stofă, o mobilă, 
poate chiar la o mașină, degeaba... Doar n-o să-i obligi 
să trăiască mai bine !

Intr-o țară unde permanent se simte nevoia de brațe 
de muncă, unde zi de zi se fac atîtea — există oameni 
care nu înțeleg de ce o fi trebuind să muncești cînd se 
poate și altfel ? I Se poate — dovadă că de ani de zile 
ei n-au făcut nimic. Sînt și ei cetățeni ai acestei țări ; 
nu primesc salariu de la stat, asta așa e ; nu au posibi
litatea să avanseze într-o schemă organizatorică etc. Alt-

(Continuare în pag. a IV-a)

Prof. dr. docent
DIMITRiE TODORAN

Este incontestabil că proble
ma orientării selecției profesio
nale și distribuirea rațională a 
forței de muncă este în societa
tea noastră socialistă diferenția
tă față de alte orînduiri. In con
secință, și distribuirea formării 
forței de muncă are specifici
tatea ei, deși educația nu re
produce numai forța de muncă; 
într-o societate socialistă proce
sul formării forței de muncă 
presupune implicit dezvoltarea 
rațională a personalității omu
lui.

Printre mecanismele orientă
rii și distribuirii raționale, de 
care «orbeam, intră și orienta
rea școlară, cu diversele ei exa
mene și probe, care se situează 
la trepte diferite de vîrstă, la 
canale diferite de formare șco
lară ori profesională. Fără a- 
ceastă situare în ansamblul di- 
namicii sociale a „probelor" și 
„testelor" pe care le ridică pro
cesul educațional este foarte 
greu să vorbim despre dificul
tățile concursurilor și examene
lor care fac trecerea de la în- 
vățămîntul general la cel post 
general, de la licee la școala 
noastră superioară. Este cert 
că, din acest punct de vedere, 
trebuie să dezvoltăm într-un 
grad înalt tineretului capacita
tea de a putea aprecia lucid 
succesele ori insuccesele pe 
care viața le presară pe dru- 

(Continuare în pag. a IV-a) 

și mecanizatorilor la întreține
rea culturilor a fost astfel în
greunată. Dar nu imposibilă. Ea 
Albești, Amara, Ciocănești, Cea-

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a TV-o)
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Prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Ilie Ver- 
deț. a primit, miercuri pe 
directorul general al Agenți
ei Internaționale pentru E- 
nergia Atomică — A.I.E.A., 
dr. Sigvard Eklund și pe 
Pierre Dreyfus, președinte și 
director general al Regiei Na
ționale a Uzinelor „Renault".

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Leonte RăUtu, a 
primit, miercuri dimineața, pe 
dr. Alfred Quenum, directo
rul Biroului regional pentru 
Africa al Organizației Mon
diale a Sănătății.

Cu prilejul apropiatei ani
versări a Zilei naționale a 
Republicii Vietnamului de 
Sud, ambasadorul acestei țări 
la București, Lam Van Luu, 
a organizat, miercuri la amia
ză, la sediul ambasadei, o 
conferință de presă-

în perioada 24 mai — 2 iu
nie a avut loc la Mamaia șe
dința a 53-a a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru con
strucții de mașini.

Au luat parte delegațiile 
țărilor membre ale C.A E.R. : 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, România, 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

în conformitate cu Acordul 
încheiat între C.A.E.R. și gu
vernul R.S-F. Iugoslavia, la 
ședință a participat și o dele
gație a R.S.F. Iugoslavia-

Miercuri după-amiază, am
basadorul Italiei la București, 
Niccolo Moscato, a oferit ,o re
cepție cu prilejul Zilei națio
nale a Republicii italiene.

Acad. Nicolae Teodo- 
rescu despre ;
PRIMA BALCANIADĂ 
A TINERILOR MATE
MATICIENI

Recent, s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Atena unde a 
participat, in. calitate de , secre
tar general al Uniunii Balca
nice a matematicienilor, la Se
siunea de lucru lărgită a Comi
tetului cxecutiV'''ăl"âee'stei or
ganizații, acad. prof. Nicolae 
Teodorescu. I-am solicitat un 
interviu știind că printre pro
blemele centrale înscrise pe or
dinea de zi a acestei sesiuni un 
loc important l-a ocupat orga
nizarea Balcaniadelor tinerilor 
cercetători și studenți matema
ticieni.

— De fapt este vorba de o 
manifestare mult mai complexă, 
a cărei inițiativă aparține se
cretarului general, deci țării 
noastre. Prima Balcaniadă a 
studenților și a tinerilor cerce
tători in domeniul matematicii 
se va desfășura la București în
tre 15 și 20 septembrie. Balca
niada este menită să stimuleze 
talentele studenților și cercetă
torilor — savanții de miine ai 
matematicii — dindu-le posibi
litatea să se releve încă de pe 
acum într-o confruntare inter
națională. Premiile Balcaniadei 
vor consta din stagii de vacanță 
și cercetare in țara organiza
toare. (deci pentru această pri
mă Balcaniadă în țara noastră).

— Vă refereați la caracterul 
complex al manifestărilor in
cluse in Balcaniadă. . Ce, ele
mente determină...această com
plexitate ?

— Faptul că în cadrul Bal
caniadelor vor fi integrate și 
sesiuni științifice ale .tinerilor 
matematicieni sporește substan
țial ponderea acestor manifes
tări. Contribuțiile cele mai in
teresante vor fi încununate de 
către comitetul executiv al U- 
niunii cu premii și distincții și 
vor fi publicate intr-o culegere 
specială, ce va beneficia de o 
largă difuziune internațională.

H. LEREA

COMBATEREA POLUĂ
RII SONORE

Alături de poluarea chimică, 
cea sonoră reprezintă o noxă 
la fel de primejdioasă pentru 
om. De fapt, la valori de sute 
de decibeli zgomotul provoacă 
chiar moartea. Noroc că ase
menea nivele de oscilații me
canice nu se ating de cit în 
condiții speciale. Pentru noi, 
problema de rezolvat include 
acest amestec de numeroase 
sunete simple ale căror frec
vențe alcătuiesc un spectru 
practic continuu, ce în mod cu
rent atinge 80—85 de foni, a- 
dică limita admisă.

Discuția noastră cu ing. MI
HAIL RĂDULEANU, șef de 
serviciu Ia Centrul medical 
industrial pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor profesionale și 
a nocivităților industriale din 
industria chimică, a abordat 
probleme legate de producerea, 
acțiunea și combaterea zgomo
telor.

— Zgomotul are urmări ime
diate și unele pe care le sim
țim mai tîrziu...

— Astenia fiind consecința 
cea mai frecventă. Nu însă și
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DESENEAZĂ PE... ASFALT [cinema

Din inițiativa Consiliului municipali al organizației pio
nierilor, în orașul Tg. Mureș se desfășoară un concurs ar
tistic inedit. Asfaltul celei mai frumoase alei din oraș — 
Aleea Trandafirilor — este transformat in... caiet de desen.

Concursul este organizat în cinstea Conferinței munici
pale a organizației pionierilor care va avea loc în zilele 
de 5—6 iunie. Participă 500 de pionieri și școlari din cla
sele 2—4 din cele 26 de unități existente. Cei mai talentați 
desenatori vor primii premii în valoare de cîte 1 000 lei.

singura. La Fabrica de cauciuc 
de la Grupul industrial Bor- I 
zești, zgomotul ajungea la 100 
și chiar 140 de foni, ceea ce 
determina o atenție redusă in 
supravegherea și manevrarea 
utilajelor. De aici, o consecință 
imediată din punct de vedere 
economic : productivitatea re
dusă, calitatea nu atingea pa
rametrii ceruți. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că zgomotul 
este uneori și cauza unor... 
concedii medicale. Și încă 
ceva : nu suferă numai omul 
ci și mașinile, a căror uzură 
înregistrează în condiții de 
.zgomot și vibrații o curbă cu
o creștere ceva*Tnai‘'rapidă

— Amintind de liniște, cre
deți că este ..posibil să trăim 
într-o „lume a tăcerii0-?

— Tăcerea ar fi aproape la 
fel de dăunătoare ca și zgo
motul. Important este ca zgo
motul să-l stăpînim, să-l pu
tem dirija astfel încît să nu-și 
manifeste în nici-un fel influ
ențele negative. La ora actuală 
preocupările noastre vizează 
două direcții : de a-1 diminua 
la instalațiile existente și de 
a-1 evita la montarea de noi 
utilaje. în primul caz se ac
ționează prin construirea unor 
cabine antifonice, executarea 
de carcasări și izolări cu pe
reți antifonici. în secțiile noi, 
pe lingă aceste măsuri se; re
curge la amplasarea mașinilor

La catedră: profesorii TIBERIU BAN și DUMiTRU HÎTRU

LECȚIA A IX-A
FETE

Exerciții de încălzire
Dacă vremea ne permite, în

cepem cu o ușoară și scurtă a- 
lergare. Pe timpul „încălzirii" 
păstrăm pantalonii de trening. 
Preluăm exercițiile F-A și F.B 
(ambele din lecția I-a). O pauză 
de un minut și repetăm F-C și 
F.D. (lecția a Il-a). Trecem la 
învățarea altor exerciții :

F-E). Ne folosim de un covor. 
Șezînd, ne sprijinim înapoi pe 
palme, iar picioarele perfect în
tinse înainte ia 45°, formează un 
echer. Depărtarea și apropierea 
picioarelor. Dozare 3X10 repe
tări.

F-F). Șezînd, ne sprijinim 
Înapoi pe palme, iar picioarele 
întinse ating solul. Ridicăm pi

fig. 7. 8 și 9 fig. 33 și 34

pe materiale antivibrante, ca 
și la alte soluții

— Care sint materialele an
tifonice pe care le folosiți ?

— Acestea se împart în două 
grupe : absorbante de zgomot 
și antireflectorizante. La a- 
cestea din urmă se cuvine o 
precizare : cu cît carcasa anti
fonică are mai multe fețe re
flectorizante, cu atît zgomotul 
perceput de noi este mai mic. 
Materialele pe care le folosim 
curent sint : vata minerală din 
sticlă și masele plastice ex
pandate ca polisterenul și poli- 
uretanul.

Zgomotul se poate reduce 
chiar prin modul de realizare 
a construcției respective. în 
halele etajate cimentul poate 
fi fonoabsorbant, dacă se în
globează în el produse fono- 
absorbante și se toarnă după 
sistemul celular. Sau o altă 
soluție : straturile de ciment 
alternează cu straturile din 
materiale fonoabsorbante. A- 
ceastă variantă se adoptă la 
clădirile posturilor de radio și 
televiziune. La secțiile textile 
ale Uzinelor de fibre sintetice 
de la Săvinești și Iași, izola
rea termică a halelor climati- 
zate are și un efect antifonic. 
Acum laboratorul nostru efec
tuează la Uzina de alumină 
din Oradea un studiu special 
pentru combaterea zgomotului.

IOAN VOICU

cioarele în echer, căutînd să 
atingem cu palmele degetele pi
cioarelor. Dozare : 3 x 10 repe
tări.

Exercițiile săptămînii a III-a 
(Fete)
Pentru început reluăm exer

cițiile din prima săptămînă (F-l ; 
F-2 și F-3, pe care le executăm 
fără gantere (greutăți). Păstrăm 
aceeași dozare. Apoi repetăm și 
exercițiul F-5 (lecția a Ii-a). 
Urmează o binemeritată pauză 
de 2—3 minute. Inspirăm-expi- 
răm de cîteva ori (exersăm nu
mai cu fereastra deschisă). în 
sfîrșit, trecem la noile exer
ciții :

Exercițiul F-7
(Membrele superioare).
Din poziția stînd, Întinderea 

simultană a brațelor în sus. 
Nu folosim greutăți decît de 
0,5—1 kg. Dozare : 2 serii a cite 
6 repetări.

SĂRBĂTORI POPULARE 
ÎN LUNA IUNIE

• 6 iunie. In prima duminică 
a lunii, la Porți (jud. Bihor), 
are loc întîlnirea sătenilor din 
împrejurimi la o petrecere cîm- 
penească.

• 10 iunie. La Hodac (jud. 
Mureș), are loc serbarea numită 
„Răscumpărarea nevestelor", 
vechi și pitoresc obicei al local
nicilor.
• 13 iunie. Ar). Joc „Sărbătoa

rea și tîrgul cireșelor" la Brîn- 
covenești (jud. Mureș), pe Valea 
Mureșului, la 8 km nord de 
Reghin. Aci se pot vedea ruinele 
unui castel roman, precum și 
castelul-cetate alădit între 1537— 
1555, pe temeliile unei cetăți din 
sec. XIII, de către contele 
Kendy, de origine român (Cîn- 
dea).

• 20 iunie. La Silvași (jud. Hu
nedoara), se ține- nedee (tîrg), tu 
sărbătoarea tradițională pentru 
„încununarea boilor", mișcător 
omagiu adus de săteni acestor 
atît de blînde și folositoare ani
male de muncă.

• 24 iunie. în orașul Buzău are 
Ioc renumitul tîrg numit „Dră- 
gaica", asemănător „Moșilor" de 
la București, imortalizat de pic
torul I. Andreescu.

• 27 iunie. La Șirnea (jud. 
Brașov), are loc „Sărbătoarea 
laptelui", prilejuită de plecarea 
oilor la pășunat, în munți.

• 30 iunie. La Hălmăgel (jud. 
Arad), se ține o nedee a săteni
lor din împrejurimi.

POMPILIU VOICULEȚ- 
LEMENY

tata ta; » ' 'i- ta - tata;

LA MOVILA
LUI BURCEL

Tinerii vasluieni organizează 
la mijlocul acestei luni in apro
piere de Codăești, pe Movila lui 
Burcel, o originală manifes
tare artistică, ce-și propune să

• e* CHEI POTRIVITE — 
FAPTE NEPOTRIVITE. Cu 
chei potrivite, loan Ancuța 
(17 ani) din Roman obișnuia 
să intre în casa vecinilor, de 
unde „lua“ obiecte și bani. 
Același procedeu îi foloseau 
și Dumitru Vatră (16 ani), 
Dănuț Bulai (15) și Gabriel 
Ipate (15), tot din Roman, 
prinși in flagrant delict de 
unul din locatarii aparta
mentelor astfel „vizitate".

Pe toți patru îi așteaptă 
acum institutul de reedu
care.

Exercițiul F-8
(Abdomenul)
Din poziția stînd depărtat, cu 

brațele întinse în sus, avind un 
baston în mîini, rotarea corpu
lui spre dreapta și stingă. Do
zare : 2 serii a cîte 8 repetări 
(într-o serie se execută 4 rotari 
la dreapta și 4 spre stingă).

Exercițiul F-9
(Membrele inferioare).
Din poziția stind, cu brațele 

întinse deasupra capului, avind 
două gantere, genuflexiuni cu 
coborîreâ brațelor, prin lateral, 
în jos. Dozare : 2 serii a cîte 
6 repetări, cu o greutate de 
0,5—1 kg.

BĂIEȚI
Exerciți) de încălzire
In prima parte a .încălzirii" 

vom repeta următoarele exerci
ții : d (genuflexiuni) ; f (foar- 

evoce un episod din luptele Iu! 
Ștefan cel Mare. Montajul este 
realizat de către Gruia Novac, 
profesor de limba română.

RECITAL
ȘTEFAN RODESCU

La Ateneul tineretului muzica 
se bucură de cea mai atentă 
găzduire. Recitalurile susținu
te recent de Eduardo Ricci — 
pianist profund, preocupat de 
substanța muzicală, de violo
nistul Șerban Lupu, participant 

la ultimul concurs internațional 
„George Enescu", s-au bucurat 
de un deosebit succes.

Am urmărit recent evoluția 
violonistului Ștefan Rodescu, 
elev în clasa a Xl-a la Liceul 
nr. 1 de muzică, clasa prof. Dan 
Cumpătă. Fără îndoială, de la 
recitalul pe care l-a susținut cu 
un an in urmă la Sala Studio 
a Ateneului și pînă la recenta 
apariție progresul este evident. 
Și-a ales în general piese 
ușoare, nu de mare anvergură. 
Cu atît mai mult însă a lăsat 
să se întrevadă tonul cald, echi
librat în registrul. grav, strălu
cirea acutelor, siguranța cu 
care unduiește liniile melodice, 
în Concertul nr. 3 în sol major

• e» n-a scapat cu 
FUGA. ’"Constantin Buneci 
(30 ani) din Pociovaliște 
(Gorj) fusese condamnat la 
1 an închisoare pentru că își 
părăsise familia, refuzînd să 
a-.orde sprijin copiilor pro
prii. Crezind că poate scăpa 
de pedeapsă, el a plecat în 
„turneu" prin țară. Recent, 
organele de miliție l-au 
identificat și reținut în timp 
ce încerca să ia un tren din 
stația C.F.R. Deva.

• IMPRUDENȚA FA
TALA. Tractoristul Ion Tur- 
canu (25 ani) din comuna 
Borlești (Neamț) a plecat de 
la locul de muncă spre se
diul C.A.P. Mergînd pe un 
drum accidentat, impropriu 
și conducind neatent, el s-a

fecă) ; 1 (aplecări). Scuturăm
ușor brațele, apoi : j j h ; y ; x 
și z. O pauză de 1 minut. După 
aceea urmează o serie de noi e- 
xerciții (din necesități metodice 
noile exerciții vor fi notate cu 
două litere) :

aa) Poziția de bază : stînd de
părtat cu brațele lateral. Exe
cutăm val de brațe lateral, în
soțit de îndoirea ușoară a ge
nunchilor. Dozare 3X5.

ab) Folosind un covor, cu spri
jin (pe palme) — culcat înainte. 
Capul sus. Ne deplasăm palmele 
succesiv spre dreapta (circa 45°) 
ținîndu-le tot timpul pe sol. Re
venire, apoi spre stingă. Doza
re : 3X6 deplasări stînga-
dreapta.

EXERCIȚIILE SĂPTAMINII 
A IX-A
Vom acorda, din nou, o aten

ție specială exersării și dezvol
tării membrelor superioare. Res- 
pectînd întocmai numărul de re
petări, precum și greutățile 
prescrise. Se vor relua urmă
toarele exerciții : 1, 6, 10, 14, 18, 
22 și 30. Apoi, trecem la urmă
toarele mișcări noi :

Exercițiul 33 (Gîtul)
Din poziția depărtat, cu trun

chiul aplecat, palmele sprijinite 
pe genunchi, avind un capăt al 
extensorului prins sub talpa pi
ciorului, jar celălalt fixat pe 
frunte-ceafă, executăm extensia 
capului. Dozare : 3 reprize a 
8 repetări.

Exercițiul 34 (Membrele supe
rioare)
Avind brațele întinse înainte, 

picioarele depărtate, întinderea 
extensorului în lateral, la nive
lul umerilor. La început se va 
lucra numai cu 2 benzi, apoi În
cercăm trecerea la .3 benzi. Do

de Mozart simplitatea, eleganța 
frazei au fost evidente. Acest 
tînăr muzician este înclinat în
deosebi spre trăirea paginilor 
romantice, spre visare, spre căl
dura sunetelor viorii, spre ex
presia unei deconectante bucu
rii. Astfel mi s-a părut eloc
ventă partea I din Concertul 
în fa diez minor de Vieuxtemps. 
Cantabilitatea frazelor, legato- 
urile expresive, dozarea vibra- 
to-ului — sint calități pe care 
un violonist, la început de ca
rieră, ca Ștefan Rodescu, le 
poate fructifica din plin.

8MARANDA OȚEANU

VIETĂTI
ÎNTR-UN STROP

O vietate de numai 1 cm, fără 
culoare, fără ochi, care luptă 
pentru supraviețuire intr-un 
strop de apă marină.

— Ceea ce vedeți este un 
crustaceu celebru — îmi atrage 
atenția TRAIAN ORGHIDAN, 
directorul Institutului de speo
logie. In 1904 Emil Racoviță a 
descoperit această specie, ne
cunoscută pînă atunci. în lacu
rile peșterii Cueva del Drach 
(Balaurului) din insula Majorca. 
Pe baza descoperirii făcute, ma
rele savant român a alcătuit un 
amplu studiu, care a insemnat, 
de fapt, actul de naștere, ai bio- 
speologiei ca știință.

Continuind aceste cercetări, o 
echipă compusă din prof, 
dr. doc. Margareta Dumitrescu, 
dr. doc. Traian Orghidan, cer
cetătorii Maria Georgescu și 
Ion Tăbăcaru a organizat, intre 
12 aprilie și 15 mai a.c., o ex
pediție în 12 dintre peșterile ne
amenajate ale Insulei Majorca. 
Rezultatul ?

— De»coperirea unor specii și 
chiar genuri noi — ne comunică 
dr. doc. Traian Orghidan. Me
diul izolant al peșterilor a pro
tejat și a permis perpetuarea 
unor adevărate fosile vii, de
mult dispărute din apele Medj- 
teranei. Tocmai de aceea pen
tru noi, speologii, coborîreâ în 
peșteri are semnificația unei 
coborirj In trecutul biologic.

M. SUCIU

răsturnat într-un pîrîu ți, 
fiind prins sub tractor, s-a 
accidentat grav. In drum 
spre spital a decedat, plătind 
astfel cu viața impruden
ța sa.

• •• HULIGANUL A 
FOST REȚINUT. In stația 
C.F. Reșița mai mulți călă
tori așteptau trenul pentru 
Timișoara. Ion Vasile Tarău 
(21 ani), îmbibat cu alcool, 
a acostat două tinere, profe- 
rînd expresii triviale. Deși a 
fost admonestat de cetățeni, 
el a continuat trivialitățile 
în tren, trecînd chiar la 
bruscarea călătorilor.

Reținut de lucrătorii C.F.R. 
și cetățeni, el va fi judecat 
conform procedurii de ur
gență.

zare : 3 reprize X 6 repetări
(2—3 benzi).

Exercițiul 35 (Trunchiul)
Din poziția stînd îndoit la 90° 

îndreptări cu haltera. în timpul 
execuției talpa piciorului va 
păstra contactul cu solul, iar 
picioarele vor rămine întinse 
din genunchi.

Dozare : 3 serii a cite 4 re
petări (20—25 kg).

Exercițiul 36 (Membrele infe
rioare).
Din poziția șezînd (pe scaun, 

bancă etc. dar apucîndu-ne de 
marginea scaunului) avind gan- 
terele fixate de laba piciorului, 
întinderea și revenirea lentă din 
articulația genunchiului. Do
zare :3 (6X4 kg).

Data viitoare :
Exercițiile F-10 ; F-ll și F-12 

(fete), — complex de 10 exerci
ții de culturism (băieți).

fig. 35

Sferturile de finală ale Cupei ;

J; Salvatoare-avantajele obținute în prima manșă! i
Miercuri in 4 orașe din țară s-au disputat meciurile retur <

< J din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei României" la < ’ 
«, fotbal. Iată rezultatele înregistrate : Brăila : Progresul— < ’
4 . Dinamo București 0-0 (în primul joc Dinamo a cîștigat cu 4, 
; t 4-1) ; Timișoara : C.F.R.—Metalul București 0-0 (bucureștenii < > 
, ► au cîștigat primul joc cu 4-0) ; Cluj : Universitatea—Politeh- J >
< * nica Timișoara 0-1 (0-1) (unicul punct a fost marcat de Pexa 4 ’ 
<; în proprie poartă); Oradea: Crișul—Steaua București 0-1
* > 0-1) (a înscris Pantea în min. 34). Pentru semifinalele eoni- < ,
5 petiției s-au calificat astfel Steaua, Dinamo, Metalul Bucu- S 

rești și Universitatea Cluj. Jocurile semifinalei tur-retur se
<k vor desfășura la 16 și 23 iunie. , ►
<; (Agerpres) < *

HELLO DOLLY î rulează la Pa
tria (orele 9,30; 13; 16,30; 20).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCĂ, NU-I 
AȘA ? rulează la Capitol (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favo
rit (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20), 
Grădina Capitol (ora 20).

FACEREA LUMII : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9,30; 
12; 15; 17,45), Tomis (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15), Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30), Grădina Tomis (ora
20.15) , Grădina Aurora (ora 20,15).

DA-I ÎNAINTE COWBOY : ru
lează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), București (orele 9;
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21), Are
nele Romane (ora 20,30)

ELEFANTUL SLOWLY : rulea
ză la Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30: 21), Grădina Festival 
(ora 20).

VULPILE ȘI ȘOARECII : rulea
ză la Doina (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30), Excelsior 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Grivița 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Flamu
ra (orele 9; 12,30; 16; 19,30), Mo
dem (orele 9; 12,30; 16; 19.30), 
Stadionul Dinamo (ora 20), Gră
dina Doina (ora 20,15).

BĂTĂLIA DE PE NERETVA 2 
rulează la Feroviar (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Melodia (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Gloria (orele 9; 12,30;
16; 19,30), Grădina Modern (ora
20.15) .

CAZUL C. L. î rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER ; MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,15; 12,30; 15,45).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 18,45—20,45 în conti
nuare).

CRONICARUL 
NOSTRU 
VĂ RECOMANDĂ »

...Pe Marga Barbu șl Florin 
Piersic — eroii principali ai 
celor două filme din serialul 
„haiducilor", care de aproape 
8 săptămîni ține, cu succes de 
public, afișul bucureștean : 
„Haiducii lui Șaptecai" și 
„Zestrea domniței Ralu", fi1- 
me regizate de Dinu Cocea.

Astă seară
în comuna lanca, județul 

Brăila.

UN INEDIT SIMUL
TAN DE ȘAH

• Marele maestru interna
țional, Florin Gheorghiu, re
dactorul nostru, contra 30 de 
tineri săteni într-o confrun
tare sui-generis.

Ziarul nostru, reluînd în
tâlnirile între tineri cu spor
tivii preferați, organizează, 
cu sprijinul Comitetului ju
dețean Brăila al U.T.C., astă 
scară, in comuna lanca o 
întâlnire a tinerilor iubitori 
ai sportului din această așe
zare cu marele maestru in
ternațional de șah, FLORIN 
GHEORGHIU, redactor în 
secția noastră de sport.

• EA VANCOUVER, a 6-a 
partidă a meciului de șah 
dintre Taimanov (U.R.S.S.) și 
Fischer (S.U.A.) pentru sfer
turile de finală ale turneului 
candidaților la titlul mon
dial a fost dată remiză la 
mutarea 43-a. In prezent 
scorul este de 5,5—0,5 punc
te In favoarea lui Fischer.

PREȚUL PUTERII ; rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30. 16; 
18,30; 20,45).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 
20).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Buzești (ore
le 14,30; 17,15), Grădina Buzești 
(ora 20,30).

EU. FRANCISC SKORJNA : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20 în 
continuare).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16,30; 20), Arta 
(ora 16), Grădina Bucegi (ora 20), 
Grădina Arta (ora 20).

MIHAI VITEAZUL ; rulează la 
Unirea (orele 16,30; 20,15), Grădi
na Unirea (ora 20,15).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Lira (orele 
15,30; 18), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,15), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina Vi- 
tan (ora 20,15), Grădina Lira (ora
20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30; 19,15), Ferentari (orele 15; 
19), Moșilor (orele 15,30; 19).

SERATA : rulează la Volga (o- 
rele 9,15: 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20,30).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18;
20,15).

PAN WOLODYJOWSKI : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 19).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Pacea (ore
le 16; 18: 20), Cosmos (orele 18;
20,15).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Crîngași (orele 16; 18; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Viitorul (orele 16; 18; 20).

CRONOMETRUL : rulează la 
Popular (ora 15,30).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Popular (orele 18; 20,15).

PE COMETA : rulează la Mun
ca (orele 16; 18; 20).

CHEMAREA FRONTULUI : ru
lează la Cosmos (ora 15,30).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Vitan (orele 15,30: 18).

ADIO, GRANADA ! : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30), 
Flacăra (orele 15,30: 18; 20,15).

JOI. I IUNIE 1971
Teatrul de Operetă : SE MĂRI

TA FETELE — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" (Sala 
Comedia) : HEIDELBERGUL DE 
ALTĂDATĂ — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : PISICA IN NOAPTEA A- 
NULUI NOU — ora 20 ; Teatrul 
de Comedie : FATA MORGANA
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) i 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20 ; Teatrul Mic : PISICA SĂL
BATICĂ — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Studio) : CÎND 
LUNA E ALBASTRA — ora 20 ; 
Teatrul Giulești : GlLCEVILE 
DIN CHIOGGIA — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : POVES
TE NETERMINATĂ — ora 16 ’ 
Teatrul Țăndărică (Str. Acade
miei) : TIGRIȘORUL PETRE — 
ora 17 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
SICILIANA — ora 19,30 ; Circul 
„ Globus" : ARENA PRIMĂVERII
— ora 19,30; A.T.M. (La Ateneul 
Român — Sala Studio) ; EDITH 
PIAFF — NU, NU REGRET NI- 
MIC — ora 20; Ansamblul „Rap
sodia Română" : LA IZVOARE 
DE FRUMUSEȚE — ora 18,30.

JOI, 3 IUNIE 1971

PROGRAMUL I

• 17,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba maghiară
• 18,30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto • 18,50
Timp și anotimp în agricultură
• 19,20 1001 de seri * 19,30 Tele
jurnalul de seară. Sport • 20,10 
Ateneu. Emisiune de actualitate 
muzicală. Festivaluri muzicale la 
Timișoara și Arad • 20,25 Anche
ta TV. Un „zîmbet" pe tablă
• 20,55 Urmărirea cea mare. Film 
de montaj în care sînt prezentate 
secvențe antologice din filmele 
cunoscuțllor actori Lilian Gish, 
Noach Berry, Duglas Fairbanks 
jr„ Buster Keaton, precum și 
primele realizări ale regizorului 
W. Griffith • 22,05 Cadran inter
național' • 22,50 Telejurnalul de 
noapte.

PROGRAMUL II

e 20,00 Concertul si ‘onic al 
Orchestrei Radioteleviziunii. Di
rijor Paul Popescu. Solist Aure
lian Octav Popa • 21,00 Buletin 
de știri. Sport • 21,10 Istoria fil
mului. Continuăm evocarea uni
versului poetic al lui Rene Clair.
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE CONDUSE DE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)

<

PRODUCȚIA DE UTILAJ 
iuimii 111:11: sub semnul

DIVERSIEICÂRILOR, AL 
PREEACERILOR CALITATIVE

ultimii ani, avînd astăzi 11 fa
cultăți — printre care de elec
tronică, energetică, construcții 
de mașini, mecanică — cu pes
te 50 de specialități. Aici în- 

■yață 2 800 de studenți proveniți 
din rîndurile muncitorilor, ță
ranilor și militarilor. Ei sînt 
selecționați dintre oamenii cu 
o bogată experiență în activi
tatea practică, ceea ce îi ajută 
la însușirea mai rapidă a cu
noștințelor teoretice. După ab
solvire, ei se reîntorc la locu
rile de muncă de unde au 
venit. Sistemul de învățămînt 
este, în etapa actuală, în plin 
proces de reorganizare, avînd 
drept scop împletirea a trei 
preocupări : studiul, cercetarea 
științifică și activitatea directă, 
nemijlocită, în producție. Prin 
aplicarea acestui principiu, u- 
niversitatea s-a transformat 
într-un complex care, în afară 
de amfiteatre și săli de cursuri, 
include cinci fabrici, nume
roase ateliere de producție, o 
bază de cercetări științifice și 
o fermă agricolă. In același 
timp, ea întreține legături con
tractuale cu 45 de întreprin
deri din diverse regiuni ale 
țării — unde studenții lucrea
ză efectiv anumite perioade. 
Scopul nostru — a spus Si 
Ciun — este pregătirea unor 
cadre cu înaltă conștiință so
cialistă și cu un grad ridicat 
de civilizație și cultură. Noul 
sistem de învățămînt este în 
curs de experimentare. Am 
dori să arătăm sincer tovarăși
lor români — a spus vorbito
rul — că mai există unele 
greutăți și lipsuri, dar sîntem 
hotărîți să căutăm căile cele 
mai potrivite pentru perfec
ționarea lui.

în cadrul discuției care 
avut loc, studenți, cadre 
dactice, reprezentanți ai 
ganizației de partid și ai 
mitetului revoluționar au 
latat despre preocupările 
despre bogata activitate care 
se desfășoară aici pentru edu
carea comunistă a tineretului, 
în scopul pregătirii 
nice pentru muncă 
pentru a fi cît mai 
tății.

Luînd cuvîntul,
NICOLAE CEAUȘESCU, după 
ce a mulțumit pentru primi
rea făcută, a salutat călduros 
gazdele în numele întregii de
legații de partid și guverna
mentale române, precum și din 
partea studenților și cadrelor 
didactice din țara noastră. 
După cum știți, a spus vorbi
torul, ne aflăm într-o vizită 
de prietenie, la invitația Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez și a gu
vernului Republicii Populare 
Chineze. Sîntem deosebit de 
satisfăcuți de faptul că, in ca
drul acestei vizite, avem po
sibilitatea să cunoaștem acti
vitatea universității dv., pre
ocupările privind dezvoltarea 
învățămintului și legarea sa 
de viață, de practică.

Am auzit multe despre Uni
versitatea Cinhua, care este 
renumită prin preocuparea de

a 
di- 
or- 
co- 
re- 
lor,

lui temei- 
și viață, 
util socie-

tovarășul

k

Oaspeților români le sînt prezen taie cîteva din realizările acestui important, , , obiectiv. In repe-
tate nndun membrii delegației noastre se opresc pentru a sta de vorbă cu studenții, profesorii 

și muncitorii veniți să-i întîmpine.
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ÎN R.P. CHINEZĂ
a desfășura întreaga activitate 
în strinsă legătură cu intere
sele poporului, ale construirii 
socialismului. Desigur, 
voltarea învățămintului, 
științei este o problemă 
bază a societății socialiste, a 
spus tovarășul Ceaușescu. Nu
mai slujirea intereselor clasei 
muncitoare, ale maselor revo
luționare Ie asigură acest rol 
important, așa cum ați arătat, 
de altfel, și în expunerile dv. 

împărtășind celor prezenți 
preocupările existente în țara 
noastră în vederea îmbinării 
studiului cu activitatea prac
tică de producție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat 
că aceasta contribuie, tot
odată, la strinsă unitate intre 
clasa muncitoare și intelectua
litate.

în încheiere, secretarul ge
neral al P.C.R. a mențio
nat utilitatea unor contacte 
strînse între Universitatea 
Cinhua și Universitatea din 
București, a urat studenților 
și corpului didactic succese in 
activitatea pe care o desfă
șoară in însușirea și aplicarea 
marxism-leninismului.

Toți cei prezenți aplaudă cu 
însuflețire.

In continuare, oaspeții ro
mâni sînt invitați să viziteze 
cîteva din facultățile univer
sității. Pe un platou din apro
pierea facultății de construcții 
auto se află mai multe ca
mioane de patru tone, în sta
diu de prototip. Ele au fost 
concepute și realizate în între
gime de studenți și cadre di
dactice, în colaborare cu mun
citorii. Membrilor delegației 
le sînt prezentate principalele 
caracteristici tehnico-funcțio- 
nale ale acestor prototipuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu' 
apreciază această realizare 
obținută de colectivul facul
tății de construcții auto, că
ruia îi urează noi succese în 
activitatea de viitor.

în timpul discuției dintre 
membrii delegației și gazde, 
un student, adresîndu-se to
varășului 
„Știm că 
toare de 
România 
vel de dezvoltare și am dori 
să ne împărtășim reciproc ex
periența".

Este o propunere bună — 
remarcă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. într-adevăr, putem 
stabili o fructuoasă colabo
rare.

La facultatea de mecanică 
fină, oaspeților le este prezen
tată o mașină de așchiere cu 
comandă-program, realizată 
prin mijloace proprii. Datorită 
caracteristicilor sale tehnice 
superioare, s-a putut obține 
un spor al productivității de 
peste 10 ori.

„Cînd ne-ați vizitat prima 
dată, în 1964 — dragă tova
rășe Ceaușescu — spune unul 
din cei de față — ne aflam

Ceaușescu, spune': 
industria construc- 
autocamioane din 

a atins un înalt ni-

In timpul vizitei la Universitatea politehnică Cinhua din Pekin, miile de studenți, cadre didactice, 
funcționari ai institutului de învățămînt superior salută cu deosebită căldură, cu îndelungi urale 

și ovații pe oaspeții din România socialistă.

stadiul experiențelor. A-

cilindru 
pe care 
program 

limbile

în 
cum, sîntem fericiți să vă ară
tăm că am înfăptuit ce ne-am 
propus".

în semn de omagiu, tova
rășului Nicolae Ceaușescu i 
se oferă în dar un 
din cristal organic 
mașina cu comandă 
gravează pe loc, în 
română și chineză, cuvintele 
„Trăiască prietenia dintre po
porul chinez și poporul ro
mân".

La intrarea în facultatea de 
electronică, oaspeților le sînt 
prezentate semiconductoare și 
circuite integrate miniaturi
zate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa sînt in
vitați să examineze la micro
scop aceste miniaturi ale teh
nicii.

Următorul obiectiv al vizi
tei a fost centrul de calcul 
al facultății, unde oaspeții 
români asistă la o demonstra
ție practică cu un calculator 
de tip mic, proiectat și reali
zat de profesori, studenți și 
muncitori în scopuri practice, 
în cinstea oaspeților, calcula
torul este programat să exe
cute o melodie românească.

Pe tot parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, Elena Ceaușescu, 
membrii delegației se opresc 
în repetate rînduri pentru a 
sta de vorbă cu studenții, 
profesorii și muncitorii veniți 
să-i întîmpine, pentru a răs
punde salutului lor, pentru a 
se fotografia împreună cu ei.

La încheierea vizitei, mii 
de studenți s-au adunat în 
fața clădirii principale pentru 
a saluta din nou pe 
porului român.

Adresîndu-se celor 
care ovaționau și 
cu însuflețire,
NICOLAE CEAUȘESCU, după 
ce le-a adresat un călduros 
salut din partea delegației 

solii po-

prezenți, 
aclamau 

tovarășul

ro-

meargă 
munci-

mâne, a exprimat deosebita 
satisfacție pentru vizita făcu
tă la universitate, puternic 
centru de educație revoluțio
nară, de dezvoltare a științei 
și culturii proletare, socia
liste.

Ni s-a vorbit despre succe
sele pe care le-ați obținut în 
ultimii ani — a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu — 
despre preocupările privind 
legarea învățămintului de 
producție, de practică, de 
viață, pentru ca, intr-adevăr, 
intelectualitatea să 
strîns unită cu clasa 
toare, cu țărănimea, cu po
porul, astfel ca cei ce învață 
să slujească într-adevăr cauza 
socialismului.

După cum știți, între parti
dele noastre. între poporul 
român și chinez sînt relații 
de strinsă prietenie. Noi am 
dori ca, urmînd exemplul a- 
cestor relații, tineretul și stu
denții, intelectualitatea din 
universitatea dumneavoastră 
și studenții și cadrele didacti
ce din București, din România 
să dezvolte strînse legături de 
prietenie.

Cunoașteți că forța revolu
ționarilor constă în solidari
tate, în unitate, a arătat con
ducătorul delegației române- 
De aceea, trebuie să facem 
totul pentru a întări priete
nia dintre partidele și po
poarele noastre, dintre toate 
forțele antiimperialiste. Uniți, 
noi putem să înfrîngem im
perialismul și să asigurăm 
victoria socialismului in în
treaga lume, victoria păcii.

Vă urez din toată inima 
succese tot mai mari în acti
vitatea dv. Să învățați și să 
munciți pentru a ridica tot 
mai sus steagul luptei revolu
ționare, al luptei pentru so
cialism.

Cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost sub
liniate cu îndelungi ovații, cu 
urări în cinstea prieteniei din
tre cele două partide și ipo- 
poare.

TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

A VIZITAT PALATUL DE VARĂ
Miercuri după-amiază, to

varășa Elena Ceaușescu, înso
țită de tovarășa Lim Cia-mei, 
soția tovarășului Li Sien-nien, 
vice-premier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, a făcut o 
vizită la Palatul de vară din 
capitala Chinei. A luat parte 
tovarășa Maria Duma, soția 
ambasadorului român la Pekin.

Palatul este un complex de 
pavilioane durate în stilul cla
sic chinezesc și împodobite cu 
numeroase picturi pe lemn și 

de mare 
stau în

exprimat 
revoluțio-

în numele întregului colec
tiv al universității, tovarășul 
Si Ciun a exprimat încă o 
dată sentimentele de profun
dă recunoștință ale studenți
lor, cadrelor didactice și mun
citorilor pentru vizita delega
ției române conduse de tova
rășul Ceaușescu. Vizita dum
neavoastră, aprecierile și ură
rile pe care ni le-ați adresat, 
a spus vorbitorul, constituie 
pentru noi un imbold spre a 
munci mai bine, în vederea în
făptuirii obiectivelor 
importanță care ne 
față.

în încheiere, el a 
urarea ca prietenia 
nară dintre cele două partide 
și popoare să dăinuiască în 
veci.

în timpul vizitei la Univer
sitatea Cinhua, numeroși stu
denți și cadre didactice au ți
nut să împărtășească ziariști
lor români bucuria de a avea 
în mijlocul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
oaspeți români, admirația față 
de înfăptuirile poporului ro
mân în edificarea unei econo
mii socialiste puternice, în 
dezvoltarea științei și culturii.

Deosebit de emoționată, stu
denta Tzao Fan a arătat că a- 
cest eveniment însemnat al 
prieteniei chino-române i-a 
inspirat o poezie pe care a în
chinat-o oaspeților. Versurile 
sale exprimă bucuria însufle
țită a studenților la vestea că 
vor primi vizita conducători
lor români, trăinicia legături
lor 
poare, 
distanțele, prețuirea pentru 
trecutul eroic al poporului ro
mân, și pentru prezentul său 
plin de măreție. Ea își încheie 
versurile cu urarea ca „Priete
nia dintre cele două popoare 
să fie tot atît de înaltă cum 
sînt Carpații și Himalaia".

care unesc cele două po- 
și care fac să dispară 

prețuirea

ION MARGINEANU
ROMULUS CAPLESCU

ION GALATEANU 

artificial. Palatul 
astăzi unul dintre 
agreate locuri de 
locuitorilor capi-

sculpturi în bronz de înaltă 
valoare artistică. Pavilioanele 
sînt dispuse într-un parc 
imens, în mijlocul căruia se 
află un Iac t 
de vară este ; 
cele mai < 
odihnă ale 
talei chineze.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
s-a interesat îndeaproape de 
istoricul și construcția acestui 
original palat.

— Vorbind despre moder
nizarea structurii producției 
construcțiilor de mașini care 
reprezintă una din schimbări
le calitative proprii dezvol
tării economiei noastre in 
cincinalul actual este de re
ținut că in această perioadă 
are loc dezvoltarea prioritară 
a ramurilor de bază de care 
depinde — nu spunem o nou
tate — extinderea valorifi
cării superioare a resurselor 
materiale ale țării — ceea ce 
implică dotarea cu precădere 
a acestor ramuri cu utilaje 
și instalațiile specifice. Ca 
urmare, producția de utilaje 
tehnologice, in vederea înzes
trării ramurilor industriale 
de bază ale economiei noas
tre, constituie unul din do
meniile de dezvoltare priori
tară ale construcției de ma
șini. întrebarea noastră are 
în vedere tocmai acest lucru : 
care sint direcțiile dezvoltă
rii producției indigene de 
utilaj tehnologic ?

— Studiile, întocmite încă din 
anii trecuți și îmbunătățite trep
tat. au avut drept scop funda
mentarea științifică a progra
mului de dezvoltare în acest 
domeniu. Prin nivelele de pro
ducție stabilite, s-a urmărit sa
tisfacerea in cit mai mare mă
sură a cererilor de utilaje și 
creșterea, în acest mod, a par
ticipării construcției de mașini 
din tară la dotarea industriei cu 
cea mai modernă tehnică de 
producție, diminuind considera
bil importul. Astfel, producția 
indigenă de utilaj tehnologic 
are în vedere una din tezele 
expuse de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la Congresul al X- 
lea al P.C.R. : „Producția de 
utilaj tehnologic va trebui să a- 
sigure, in cea mai mare parte, 
necesarul intern de aparate e- 
nergetice de puteri mari, de 
instalații și utilaje pentru in
dustria materialelor de construc
ții, industria ușoară și alimen
tară, industria minieră și petro
lieră. O sarcină deosebit de im
portantă a industriei construc
țiilor de mașini este asimilarea 
de utilaje și instalații pentru 
realizarea programului nuclear 
național și pentru dotarea noi
lor obiective din industria chi
mică".

în acest sens, una din direc
țiile de dezvoltare a producției 
noastre de utilaj tehnologic 
constă in diversificarea sorti
mentelor fabricate, obținînd o 
gamă cit mai largă de utilaje 
adaptate la necesitățile tehno
logice diferențiate ale unei eco
nomii moderne in plină ascen
siune.

O altă direcție importantă pe 
care o va urma fabricația de 
utilaje și linii tehnologice va fi 
asimilarea in țară a accesoriilor, 
a ansamblclor și subansamblelor 
componente, în a căror struc
tură intră o pondere însemnată 
de mecanisme și elemente de 
mecanică de precizie, cum și a 
aparaturii de automatizare. Ci
tez aici echipamentele hidrau
lice și pneumatice, aparatura de 
măsură și control, acționările 
electrice automatizate.

— Care sint principalele o- 
biective ale producției in a- 
cest cincinal ?

— în deplin acord cu dezvol
tarea potențialului energetic al 
țării, printre cele mai importan
te obiective a căror realizare re
vine construcției de mașini sint 
utilajele energetice. Aș mențio
na, in primul rind, turboagrega- 
tele energetice, de mare putere 
cum sint cel de 330 MW clasic 
de condensație, cel de 160 MW 
de termoficare urbană, unul din
tre cele mai mari grupuri de 
termoficare din Europa, cel de 
600 MW pentru centrale nucle- 
aro-electrioe ; vor fi asimilate 
și turboagregate de puteri mici, 
de 1 pînă la 20 MW, cu turații 
de 3 000 rot/min și mai mult, 
pentru scopuri energetice și in
dustriale.

La capitolul cazane pentru 
centrale termoelectrice de subli
niat sînt cele cu debită mari, 
de 500 și 1 035 t/h, cu supra
încălzire intermediară în con
strucție turn cu pereți mem
brană.

în acest mod, creșterea pro
ducției de utilaje energetice la 
nivelul anului 1975 față de 1970 
va fi de circa 2,3 ori ca tonaj 
și de 3 ori ca valoare.

în ce privește utilajul minier, 
sarcinile noastre sînt strîns le
gate de creșterea producției a- 
cestei ramuri și în special de ex
tracția cărbunelui, care are un 
mare rol în îmbunătățirea balan
ței energetice. Aș menționa aici 
utilajele pentru mecanizarea 
extracției și a transporturilor în 
exploatările miniere, pentru 
care sînt prevăzute noi tipuri 
de locomotive electrice, trans
portoare blindate și cu bandă 
greu inflamabilă, mașini de ex
tracție cu viteze mari (4—6 m/s), 
instalații pentru antrenarea in 
circuit și împingerea în colivii 
a vagoneților. Pentru mecani
zarea lucrărilor grele și cu vo
lum mare de muncă se vor asi
mila mașini pneumatice de în
cărcat, de mare randament, uti
laje de concasare și ciururi cu 
site de mare capacitate.

în cincinal se prevede o im
portantă creștere a capacității 
de producție în industria meta
lurgică. Față de anul 1970, ce
rerile de echipament tehnologic 
pentru această industrie vor 
spori cu circa 40 la sută în anul 
1975, din care ponderea cea mai 
mare o au utilajele pentru
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laminoare. Avînd în vedere 
ce posibilități s-au creat pen
tru fabricarea de piese 
grele turnate, forjate, con
strucții sudate grele inclusiv 
prelucrarea lor, vor fi asigurate 
condiții și pentru o creștere 
importantă a participării indus
triei noastre la realizarea linii
lor de laminare ; astfel, se va 
trece treptat la realizarea în țară 
a cajelor de laminor, a mecanis
melor de împingere, de evacuare, 
de alimentare etc. Sînt prevă
zute a se asimila utilaje noi 
pentru tratamentul termic con
tinuu in liniile de laminare.

Ținînd seama de noile teh
nologii care s-au impus pe plan 
mondial în domeniul siderur
giei. de mare importanță în spe
cial pentru prelucrarea ulte
rioară a oțelurilor superioare, 
va fi studiată asimilarea utilaje
lor necesare în turnarea sub vid 
și turnarea continuă.

Unul din principalele obiective 
pe care trebuie să îl avem tot 
timpul în vedere este creșterea 
gradului de competitivitate a 
produselor românești in toate 
domeniile de activitate. în sec
torul utilajului petrolier, de 
pildă, avem planificată comple
tarea și modernizarea nomencla
torului de utilaje de foraj-ex
tracție, precum și de echipa
mente conexe. Menționăm gama 
de instalații de foraj F—125... 
F 500, caracterizată prin mărirea 
puterii specifice, scurtarea du
ratei de montaj și facilitarea 
transportului. Instalațiile sînt 
concepute pentru a putea fi li
vrate cu orice tip de acționare : 
Diesel-hidraulică, Diesel-elec- 
trică sau electrică. De asemenea, 
se va diversifica producția de 
sape de foraj, și se va asimila o 
gamă nouă - de pompe de ■ adin- 
cime.

Vizăm și treeefeâ.'treptată. la 
proiectarea, executarea Si livra
rea de instalații complete pen
tru rafinării. In acest sector se 
va putea ajunge în anul 1971 ca 
aproximativ 85 la sută din nece
sarul de utilaje să fie acoperit 
de producția internă, paralel cu 
crearea de rezerve pentru ex
port.

în actualul cincinal este pre
văzută o creștere deosebită a 
producției industriei chimice ; 
dinamismul acestei ramuri va fi 
asigurat în mare parte de uti
lajul chimic pe care îi vom pro
duce : se prevede realizarea în 
țară a instalațiilor pentru sodă 
calcinată, intr-o proporție de 90 
la sută, producția internă va a- 
sigura în proporție de 90—95 la 
sută din necesarul de instalații 
și utilaje pentru fabricile de în
grășăminte ; de asemenea se 
preconizează realizarea într-o 
mare proporție in țară a utila
jului tehnologic pentru industria 
celulozei, a hirtiei organice și a 
medicamentelor, care, prin spe
cificul lor în ce privește com
plexitatea, specializarea și va
rietatea, au caracter de unicate.

Avind in vedere amplul pro
gram de investiții a cărui înfăp
tuire presupune un volum im
portant de construcții industriale 
și civile — amenajări hidroteh
nice, construcții de fabrici . și 
uzine, de locuințe și drumuri, — 
doresc să sublimez că printre fa
bricațiile cărora le vom acorda 
prioritate vor fi și cele de uti
laje pentru construcții, pentru 
construcții de drumuri și pen
tru industria materialelor de 
construcții. între altele, vom sa
tisface în întregime necesarul 
intern de linii de ciment de 
mare capacitate, de circa 2 000— 
3 000 tone/zi, asigurînd, în același 
timp importante disponibilități 
pentru exportul acestor linii. 
Se vor asimila, de asemenea, li
nii tehnologice pentru prefabri
cate din beton și pentru ba
lastiere, linii pentru ceramică 
brută și fină, linii pentru azbo
ciment, geam tras și laminat, 
beton celular autoclavizat, tu
buri de gresie, plăci de faianță, 
prefabricate diverse.

însușindu-ne observațiile fă
cute de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în privința sortimen
telor de produse alimentare con
servate, avem în vedere să pro
ducem noi utilaje pentru dotarea 
industriei alimentare. Astfel vom 
avea asigurată dotarea indus
triei alimentare cu utilaj indi
gen în proporție de 90 la sută 
valoric și circa 95 la sută în 
tonaj. Se acordă prioritate ace
lor utilaje care prelucrează ma
terii prime indigene și care — 
datorită experienței acumulate 
— au o mare căutare la export.

— Ce măsuri concrete au 
fost luate pentru a înfăptui 
întocmai obiectivele prevă
zute ?

— Măsurile în această direcție 
vizează o profilare mai bună a 
activității de cercetare și proiec
tare pe două linii directoare și 
anume : cercetarea tehnologică 
fiind efectuată în cadrul institu
telor departamentale ale minis
terelor de specialitate ;

— cercetarea și proiectarea 
utilajelor tehnologice ce urmea
ză a fi fabricate de uzinele 
M.I.C.M. să fie concentrate trep
tat și dezvoltate In cadrul insti
tutelor și centrelor de speciali
tate aparținînd construcției de 
mașini.

De altfel, sectorul de cerce
tare și proiectare a fost consi
derabil întărit, în domeniul pro
ducției de utilaje tehnologice 
funcționînd în prezent patru 

Institute aparținînd centralelor 
și trei centre aparținînd uzine
lor, conform specializării lor, — 
în afară de cele două mari insti
tute departamentale care se o- 
cupă de domeniul turnătoriilor, 
forjelor, tratamentelor termice.

Pentru a asigura realizarea 
programului amplu de fabricație 
a utilajelor tehnologice necesare 
în diverse domenii ale vieții 
noastre economice a fost pre
văzută o creștere considerabilă 
a capacităților de producție, 
prin extinderea și specializarea 
celor existente și prin crearea 
de fabrici și uzine noi cum sint. 
cele de la Caransebeș, Bistrița, 
Zalău și altele.

O cotă din investițiile totale 
acordate construcțiilor de ma
șini este rezervată pentru obiec
tive de învățămînt profesional 
și tehnic, in vederea creșterii 
capacității actuale de școlarizare 
a'cadrelor, pentru asigurarea 
locuințelor și- a căminelor — 
proprietate a uzinelor.

Pe altfel, problema, persona
lului ' necesar și a pregătirii lui 
a constituit obiectul unor studii 
speciale, ținînd seama de ciclul 
de mai mulți ani necesar pentru 
realizarea unui fond de cadre 
calificate. în acest complex de 
măsuri, s-a ținut seama și de 
sporirea angrenării femeilor n 
profesiunile care concură la fa
bricarea utilajelor complexe.

— Există deci perfeela'e 
diferite forme de integrare a 
producției, de specializare a 
unităților. Ce se preconizea
ză în anii următori în aceas
tă direcție ?

— După cum se știe, în anii 
din urmă au fost create și s-au 
consolidat treptat unități indus
triale mari, specializate pe sub- 
ramuri de produse ; este vorba 
de centrale și grupuri. Și, așa 
cum am arătat, în cadrul lor 
sau al unor uzine ale lor, au 
fost puse bazele — prin dezvol
tarea vechilor nuclee existente 
— a unor institute și centre de 
cercetare și proiectare speciali
zate. Aș da un exemplu din 
domeniul energeticii : dezvolta
rea laboratorului de încercări 
industriale pe modele de tur
binei hidraulice din' catlrtil Insti
tutului de cercetări și proiectări 

i pentru echipamente; hidroenerge
tice 'de la Reșița vâ permite e- 
fectuarea de măsurători ener
getice și cavitaționale în vederea 
creării unor rotoare de turbine 
tip. Eforturile principale de cer
cetare se vor concentra asupra 
unor probleme ca : studiul pro- 
filelor de palete, pentru obține
rea de randamente din ce în ce 
mai ridicate ; sau studiul îmbu
nătățirii transportului de căl
dură în condensatoare, prein- 
călzitoare etc. în scopul reali
zării unor aparate compacte, cu 
consum cît mai redus de metal.

Problema specializării între
prinderilor producătoare de uti
laj tehnologic este deosebit de 
complexă, ținînd seama, între 
altele, că un utilaj tehnologic are 
în componența sa un mare nu
măr de ansamble și subansam- 
ble. Greutatea acestora poate 
uneori să ajungă la zeci și chiar 
sute de tone, ceea ce ridică pro
bleme privind transportul în 
uzină, manipularea, prelucra
rea. Este nevoie deci, ca uzinele 
care prelucrează asemenea uti
laje să fie dotate, la rîndul lor 
cu anumite utilaje speciale. Deci 
se desprinde ca un prim crite
riu al specializării, mărimea pie
selor. Un alt criteriu îl consti
tuie genul de tehnologie : tur
narea pieselor, sudare, prelu
crări mecanice, tratamente ter
mice. Se pune aici însă, pro
blema unor operații similare, 
dar -la utilaje pentru diferite 
destinații. Un alt criteriu de spe
cializare mai poate fi similitu
dinea constructivă. Există uti
laje cu diverse destinații, dar 
care constructiv se bazează pe 
aceleași elemente. Mai pot, de
sigur, exista și alte criterii de 
specializare, cum ar fi : desti
nația utilajului, gradul de com
plexitate, gradul de automati
zare, dar toate se întrepătrund, 
se îmbină cu o serie de alți fac
tori avind ca rezultantă crearea 
marilor complexe uzinale, profi
late, specializate, adevărate cita
dele ale tehnicii moderne.

Astfel, producția de utilaje e- 
nergetice se va desfășura în cî
teva întreprinderi specializate în 
acest domeniu : în București, U- 
zina „Vulcan" pentru producția 
de cazane mari, la Cluj, Uzina 
de cazane mici și arzătoare, U- 
zina de mașini grele București 
se va specializa în producția de 
echipament pentru reactoare nu
cleare, în colaborare cu Uzina 
de pompe-București. Uzina de 
utilaj petrolier-Tîrgoviște, Uzina 
de construcții de mașini-Reșița. 
Pentru producerea utilajului mi
nier se vor specializa : Uzina 
,,Unio“-Satu Mare, uzinele de 
utilaj minier din Baia Mare, din 
orașul Dr. Petru Groza, la rîndul 
lor. fiecare fiind specializată și 
mai în adîncime : Uzina „Unio“- 
Satu Mare va produce utilaje 
pentru mecanizarea lucrărilor de 
încărcare-transport, utilaje de 
preparare de tip greu ; UMUM- 
Baia Mare, utilaj de preparare 
a minereurilor șj utilaje pentru 
material de construcție de tip 
ușor și semigreu ; UUM-Oraș 
Dr. Petru Groza va produce 
vagoneți de ecartament îngust, 
elevatoare și transportoare.

Pentru forajul petrolier ră- 
mîne în continuare specializată 
Uzina „1 Mai"-Ploiești; speciali
zarea uzinelor de utilaj chimic 
„Grivița Roșie" București și cea 
din Ploiești, cum și a Uzinei 
mecanice de utilaj chimic-Bucu- 
rești, se va adînci în actualul 
cincinal.
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O LUCRARE SUGESTIVA
PENTRU PRACTICA

SOCIALA A TINERETULUI
Recenta apariție în Editura 

Politică a volumului „Sociologia 
și practica socială", subintitulat 
„Contribuții la utilizarea cerce
tării sociologice în activitatea 
social-politică", este cu deosebi
re relevantă mai întîi pentru 
multiplele aspecte pe care le im
plică conținutul acestuia. Ele se 
referă, între altele, și la unele 
observații și concluzii care sur
prind, în diferite secțiuni sociale, 
inserția unor tendințe distincte, 
urmînd o linie ascensională în 
evoluția spirituală, moral-politică, 
specifice perioadei actuale a so
cietății românești. Astfel, dintre 
tendințe, reținem, de exemplu, 
atitudinea general pozitivă a u- 
nor categorii de tineri față de re
zultatele obținute în muncă : in
satisfacția stimulatorie și activă 
a unora chiar față de rezultatele 
bune, ceea ce dezvăluie dorința 
de autoperfecționare și ilustrea
ză o înaltă responsabilitate ; în 
aceleași dimensiuni ale. .responsa
bil lății se îlțșcrițttinerii care au 
rezultate bune, sînt mulțumiți, 
ilar se află sub pericolul unei a- 
nume suficiențe, precum și o a 
treia categorie de tineri care a- 
vînd rezultate slabe in muncă au 
și o atitudine critică față de ele. 
S? menționează că există multi
ple posibilități sociale, obștești, 
profesionale, care merită să fie 
utilizate pentru instituirea unui 
climat favorabil practicării res
ponsabilității. („Responsabilitatea 
socială a tinerilor membri de 
partid" — N. Bellu, V. Popescu). 
Cercetarea gradului de partici
pare a tineretului la activitatea 
obștească pe unele eșantioane de 
studenți din centrul universitar 
Timișoara conduce la un rezultat 
semnificativ : preponderența în 
activitatea obștească a elemente
lor fruntașe. Această concluzie 
avansează însă și sugestii supli
mentare întrucît s-a constatat că 
peste 43 la sută dintre acestea 
nu au un rol activ. De aci apa
re ca necesară stabilirea, în afară 
de pregătirea profesională, și a 
altor criterii de selectare pentru 
activitatea obștească și anume : 
talent organizatoric, experiență 
dar și receptivitate la experiență, 
exigență, energie, fermitate, s. 
rit de inițiativă, dorința de a 
servi interesele colectivului. Ca
pitolul „Studentul și presa" a- 
vertizează, de exemplu, asupra 
procentului slab — de 12 la sută 
— care indică consultarea revis
telor de specialitate ; cercetarea 
asupra alegerii profesiunii men
ționează că 48 la sută din cei 
investigați au răspuns că în acest 
sens nu i-a sfătuit nimeni. (Stu
diul „Aspecte ale integrării ^stu
denților în viața universitară" — 
F. Albert, I. Luca, R. Dabu, D. 
Novăcescu).

Pentru importanța demersuri
lor sociologice și psihopedagogi- 
ce în diferite domenii sînt ilus
trative în volum studiile : „A-
bordarea sociologică a probleme
lor propagandei de partid" — 
Dan Marțian, I. Perianu ; „Folo
sirea anchetei sociologice prin 
chestionar în analiza procesului 
difuzării cunoștințelor economi
ce" — M. Cernea ; „Aspecte so
ciologice ale organizării știin
țifice a producției și a muncii în 
întreprinderile industriale" — C. 
M. Soos, A. Mihu ; „Analiza ur
banizării în zona Slatina și rela
ția sociologiei cu practica" — C. 
Gheorghte, Șt. Costea ; „Preocu
parea organelor de partid pentru 
valorificarea concluziilor cerce
tărilor sociologice în industria 
brașoveană" — Șt. Antoniu, D. 
Cristea ; „Contribuții ale socio
logiei la acțiunea de reconstruc
ție în zonele de calamitate" — 
R. Winter, I, Matei;
mentul în activitatea 
educativă" — Al. 
„Premise sociologice ale activită. 
ții culturale de masă" — E. Ior-

„Experi- 
ideologică 
Golianu ;

dăchescu; „Investigații sociolo
gice în cooperativele de produc
ție" — M. Merfea.

Dincolo de bogăția datelor, 
concluziilor și sugestiilor imedia
te, volumul de față poartă însă 
și o semnificație mai largă. Mai 
întîi, el este o demonstrație a 
vastelor posibilități de îmbinare 
a cercetării fundamentale cu cea 
aplioativă. Faptul că lucrarea a- 
pare sub patronajul Institutului 
de Filozofie al Academiei de 
Științe Sociale și Politice este 
un gest de recunoaștere a virtu
ților activității științifice puse în 
slujba rezolvării unor sarcini so
ciale concrete. De altfel, terenul 
generos, foarte vast, cu o mare 
putere de absorbție al activității 
social-politice, cu cerințe de a- 
cută actualitate este și cel ce în 
dinamica sa solicită investigații 
tot mai susținute și competente, 
pentru a i se oferi instrumente 
de propulsie, de penetrație so
cială cu efecte corespunzătoare 
scBPțfrjJor politice ri sociale ale 
societății noastre. In al doilea 
rînd,. a.ceaștă întreprindere știin
țifică este semnificativă pentru 
caracterul dirijat științific, pe oa- 
lea unei permanente perfecțio
nări, al activității social-politice, 
exprimat ca necesitate (concreti
zată în cazul de față) dar și ca 
o realitate, întrucît autorii unora 
dintre studii prezintă însăși cer
cetarea ca fapt al activității so
cial-politice al unei colectivități.

în al treilea rînd, în pofida u- 
nor observații oarecum malițioa
se, ținînd de o concepție acade- 
micizantă a menirii cercetării ști
ințifice de teren, potrivit cărora 
ne-am afla într-o perioadă cînd 
„toată lumea face sociologie", 
putem constata ca fapt pozitiv 
că ne aflăm realmente într-un 
moment în care metodele de cer
cetare științifică a realităților so
ciale exercită o atracție deosebită 
tocmai pentru posibilitățile prac
tice, iar nu numai constatative, 
pe care le oferă. De aceea, am 
putea afirma că pentru activita
tea social-politică, economică, ști
ințifică, instructivă și educativă, 
în care societatea noastră antre
nează o largă participare, ar fi 

spi* util ca un "număr cît mai mare 
de oameni să.,jnyețe să benefi
cieze de concluziile unor astfel 
de investigații

în al patrulea rînd, cercetările 
Sociologice prezentate în lucrarea 
de față departe de a reprezenta 
un instrument util numai dome
niilor concrete pe care le vizea
ză, sugerează nevoia și posibili
tatea ea unele metode, unele 
tehnici de cercetare să devină 
un sprijin direct, indispensabil și 
pentru munca unor organizații 
obștești, inalusiv a organizației 
U.T.C. Întrucît educarea tinere
tului este exprimată ca un dezi
derat major, ca o îndatorire de 
onoare a partidului și statului 
nostru, a întregii noastre socie
tăți, realizarea concretă a acestei 
cerințe, potrivit exigențelor ac
tuale, implică, după cum atestă 
specialiștii în problematica tine
retului, studierea multiplă a nu
meroaselor probleme ce apar as
tăzi în toate zonele activității 
vîrstei tinere, în perioada inten
sivă a formării și integrării în 
muncă și viață. Tineretul a in
trat sub diferite aspecte în obiec
tivul investigației a diferite insti
tuții științifice : Institutul de pe
dagogie, Institutul de psihologie, 
Institutul de Filozofie, Centrul 
de sociologie, Institutul de igienă, 
precum și al diferitelor colective 
ale catedrelor de specialitate din 
învățămîntul superior, fără a mai 
sublinia rolul primordial în acest 
sens al Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului.

Cercetările sociologice au o fi-

ac-
me-

nalitate precisă cu valoare 
tuală și prospectivă în orice 
diu s-ar efectua, inclusiv deci, în 
lumea tineretului ; ele trebuie 
„să caute soluții pentru fenome
ne în curs de desfășurare și să 
formuleze sugestii pentru feno
mene probabile ce se vor petre
ce în viitor. în felul acesta se 
îmbină cunoașterea și prospecta
rea, știința și acțiunea științifică 
în lumea tineretului" („Cerceta
rea științifică în sprijinul muncii 
de partid în rîndurile tineretului"), 
însăși generalizarea experienței 
pozitive, promovată atît de asi
duu ca metodă de îmbunătățire 
a diferitelor și complexelor acti
vități sociale, fără îndoială și ale 
celor în care este prezent tine
retul, devine un fapt dirijat nu 
la întîmplare, nu din impulsuri 
subiective care oricît de bine in
tenționate, la scara unei colecti
vități numeroase rămîn totuși 
empirice și unilaterale, ci pe cri
terii științifice, ordonate, capa
bile să definească o generalizare 
optimă. Pe scurt deci, organiza
ția U.T.C. este pe de o parte, u- 
nul din factorii de decizie care 
beneficiază de concluziile cercetă
rilor sociologice efectuate din a- 
fară înăuntrul său, dar nu mai 
puțin important este faptul că 
pe de altă parte, însăși organiza
ția U.T.C. are resursele nece
sare pentru a-și adapta 
loacele și instrumentele 
tivitate potrivit unor 
științifice ; de a încerca 
considere fiecare colectiv 
neri un „eșantion", un teren pro
pice permanent deschis testării 
intereselor, dorințelor, nevoilor 
tinerilor ; de a hotărî asupra unor 
măsuri și în funcție de obiecti
vele specifice ale organizației, de 
caracterul de omogenitate sau de 
eterogenitate al acesteia.

Putem afirma deci că din mul
te puncte de vedere 
„Sociologia și practica 
reprezintă o contribuție 
că care, depășind cadrul 
concrete, limitative, prezintă su
gestii cu valoare socială, știin
țifică și metodologică generală.

DOUA DRUMURI ÎN ZADAR
Tovarășul Brad Nicușor din 

Bîrlad ne roagă să lămurim 
pentru dînsul situația unei ce
reri de recurs pe care a adre
sat-o Ministerului Justiției. O- 
diseea, povestită pe o pagină și 
jumătate — desfacerea contrac
tului de muncă, acționarea în 
judecată pentru recăpătarea 
drepturilor — nu ne-a surprins 
prin noutate. Despre unele ne
cazuri ale corespondentului mai 
aflasem în vara anului trecut 
cînd fusese eroul unui articol 
publicat în ziarul „Scînteia". Ne 
pare rău că vă paște ghinionul, 
tovarășe Brad. Din păcate, de 
data aceasta trebuie să vă spu
nem însă că de acest ghinion 
sînteți și dv. vinovat într-o bu
nă măsură. Pentru rezolvarea 
cererii în cauză justiția locală 
și cea județeană au procedat 
conform normelor în vigoare : 
în luna ianuarie dosarul a fost 
trimis întreprinderii tutelare de 
care ați aparținut, adică la I.T.A. 
—Iași, unde trebuia să vă adre
sați inițial. Ministerul Justiției 
nu putea, deci, să cerceteze do
sarul întrucît el nu se afla la 
nici o judecătorie. Și așa se fa
ce că ați bătut degeaba de două 
ori drumul pînă la București, 
(în paranteză fie însă spus, lă
murirea pe care v-am oferit-o 
noi putea să vă fie dată de că
tre fiecare dintre consilierii de 
la ministerul unde ați fost în 
audiență. Sîntem surprinși că 
n-a făcut-o Ia timp).

în sfîrșit, vă putem spune și 
cîteva lucruri mai plăcute : o- 
dată cu intervenția noastră, Di
recția de specialitate din cadrul 
Ministerului Justiției a hotărît 
ca prin tribunalul de la Iași să 
se ia imediat legătura cu I.Ț.A., 
pentru a se trece Intr-un timp 
scurt la soluționarea litigiului. 
Și, evident. în raport cu rezul
tatul obținut, veți putea menți
ne sau 
tiției.

DIN

titori, in afara celor tineri, 
cărora ne adresăm îndeosebi, 
urmăresc articolele noastre. Vă 
mulțumim pentru aprecierile 
dv.

în ceea ce privește observația 
critică pe care o faceți cu pri
vire la articolul intitulat : „Ta
lent și repartiție** vă dăm cu- 
vîntul : „Iată de ce, tovarășe re
dactor șef — spuneți dumnea
voastră — mi se pare minoră 
problema favoritismului în a- 
cordarea unei burse, dacă ea nu 
este tratată în ansamblul pro
blemelor care lovesc acești ti
neri, le atenuează încrederea în 
viitorul lor, le determină orien
tarea spre rezolvări individuale 
prin favoritisme și aranjamen
te".

Nu vrem să vă contrazicem, 
principial fiind de acord cu dv. 
Fapt este că articolul pe care-1

frîngă — și normal, la urma ur
mei — asupra soartei absolven
ților acestei școli".

Așadar in privința multora 
dintre neajunsurile pe care le 
semnalați ne-am adresat direct 
sau în scris forurilor responsa
bile, din partea cărora, trebuie 
să recunoaștem cu regret, n-am 
primit încă un răspuns. Pro
blema deosebită pe care o ridică 
scrisoarea dv. este aceea a clă
dirii noi a liceului de coregra
fie, pentru care s-au alocat de 
multă 
dar la realizarea căreia nu s-a 
trecut încă. Promitem să 
cetâm situația și să 
măm la timp.
CUM SĂ-I OPRIM PE 
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avea să plătească prea muică 
vreme. După cîtva timp i s-a 
pierdut din nou urma — a ple
cat de la Fabrica de conserve 
Giurgiu unde era angajat. Un
de ? Nu se știe. Acum este din 
nou căutat

Un procedeu asemănător a fo
losit și Toader Mardare din Moi- 
nești, județul Bacău, care este 
de negăsit după părăsirea ulti
mului loc de muncă. Și exem
plele ar putea continua.

Ne aflăm, fără îndoială, în 
fața unor oameni lipsiți de sim
țul responsabilității părintești și 
care ignoră legile sociale. Desi
gur, legislația noastră sancțio
nează penal atari manifestări, 
prin pedepsirea abandonului de 
familie, neplata cu rea credință 
timp de două luni a pensiei de 
întreținere stabilită pe cale ju
decătorească. Dar, acest lucru

tineretului

nu cererea adresată jus-

NOU DESPRE LICEUL 
DE COREGRAFIE

Tovarășei Bella Mihnea.
Este un prilej de bucurie

satisfacție profesională pentru 
noi să constatăm că și alți ci-

Și

doilea dintr-o se- 
referit exact la 

generală a școlii de

citați este al 
rie care s-a 
problema _ ......
coregrafie din București, punînd 
pe primul plan crearea unui sta
tut normal de repartiție a ele
vilor merituoși. Vă cităm din 
primul articol „Talent și repar
tiție-* : „...la ora actuală, lor, du
pă absolvirea școlii, nu le asi
gură nimeni un loc de muncă 
de specialitate, in meseria în
vățată, aceea de dansator, nu 
cunosc, ca ceilalți colegi de la 
liceele de specialitate, actul re
partiției oficiale",

Vorbindu-se despre cauzele a- 
cestei situații se spune in con
tinuare la adresa Ministerului 
Invățămîntului și a Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă: 
„Din păcate, între aceste două 
foruri superioare nu există nici 
o linie de contact care să se răs-

care ne este semnalată lipsa de 
responsabilitate a unor părinți: 
obligați de instanțele judecăto
rești la plata lunară a unei pen
sii de întreținere pentru copiii 
lor, ei fac totul pentru a scăoa 
de această grijă. Procedeele fo
losite de acești nărinți sînt 
multiple. Cel mai frecvent uti
lizat este cel al schimbării 
succesive a locului de muncă. 
Iată două din aceste scrisori pri
mi e in ultima vreme : Iulian 
Soimeanu din orașul Vulcan, ju
dețul Hunedoara, și-a părăsit fa
milia în anul 1966. fără să arun
ce o privire înapoi. Nu s-a gîn- 
dit nici la Viorel, copilul său. a- 
tunci în vîrstă de numai patru 
ani, față de care avea nu numai 
obligații morale ci și legale. Du
pă îndelungi căutări a fost, în 
sfîrșit. găsit și obligat la plata 
pensiei. Dar Iulian Soimeanu nu

— și exemplele enumerate ne-o 
demonstrează — nu reprezintă 
totdeauna o soluție practică. 
Căutarea unor părinți „dispăruți 
fără urme" durează foarte mult, 
uneori ani, iar în tot acest timp 
pensia nu e achitată.

Dacă printr-o recentă modi
ficare a art. 461 indice 1 din 
Codul de procedură civilă, în 
cazul transferării angajaților 
întreprinderea de unde pleacă 
„datornicii" este obligată să co
munice unității unde s-a tran
sferat angajatul popririle din 
salariu. în cazul cînd se pleacă 
prin demisie plata pensiei de în
treținere. de cele mai multe 
ori, nu îl urmează pe tatăl la 
noul loc de muncă. Și aceasta nu 
pentru că nu ar exista o regle
mentare care să apere interesele 
minorului. Prin îndrumarul nr. 
65 600 1970 dat de Ministerul

Muncii și C.C. al LT.G.S.R., prin
tre actele necesare, care trebu
iesc cerute la angaja.e, se me.i- 
ționează „dovada cu privire la 
situația debitelor, la unitatea la 
care a lucrat anterior angaja
tul". Dar această prevedere este 
necunoscută sau pur și simplu 
ignorată în multe cazuri, la în
cheierea noului contract de an
gajare. Și, de aiqi un întreg cor
tegiu de consecințe soldate cu 
interminabile demersuri pentru 
căutarea persoanelor care fug 
de obligațiile părintești. Iată de 
ce, la sugestia unor cititori, fa
cem organelor în drept urmă
toarea propunere : dată fiind 
importanța deosebită a /proble
mei (ajutorul în creșterea unui 
copil) în cadrul unor obligații 
cunoscute să se facă mențiunea 
în cartea de muncă a salariatu
lui, singurul act fără de care o 
nouă angajare nu este posibilă. 
Numărul mare de senisori pe a- 
ceastă temă, obligă, credem, la 
o astfel de soluție.

UN RĂSPUNS CARE PLACE
Transcriem în întregime o 

scrisoare pe care ne-/b adresea
ză Inspectoratul de ‘Miliție Ju
dețean Dîmbovița.

„In adresa dv. nr. 495/1971 
(n.a. prin care solicitam cerce
tarea cazului unei minore lipsi
te de ajutor material) vă facem 
cunoscut că numitul Oproiu Va- 
sile a fost trimis în judecată 
conform art. 2 alin, c din De
cretul 153/1971).

Mama minorei a acționat în 
judecată pe cel în cauză, care a 
fost obligat la plata pensiei ali
mentare de 300 lei lunar.

Atît minora cît și Oproiu 
Floarea declară însă că își re
trag plîngerea împotriva lui O- 
proiu Vasile întrucît s-au îm
păcat și acesta a revenit la do
miciliu.

Restituim scrisoarea minorei".
Adăugăm doar că dorim să 

mai publicăm, și alte scrisori cu 
un conținut asemănător

Redactorii rubricii :
VICTOR CONSTANTINESCU 
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GEORGETA RUȚA

Fiecare oră bună de lucru

(Urmare din pag. I)

e
cu, Călărașii Vechi, Iazuri, Sf. 
Glieorghe și în multe alte coo
perative agricole, membrii co
operatori au lucrat în ferestre
le dintre ploi, la executarea 
prașilei manuale pe suprafețele 
cultivate cu porumb și floarea 
soarelui. S-a lucrat în condiții 
grete.—dar fiecare dintre sutele 
de oameni “priezenți 'Zilnic ■” în 
cîmp~*u~îăcut conștient acest e- 
fort ce va eîntări greu în ’ ba
lanța producțiilor medii ce vor 
fi trecute în bilanțul acestui an. 
în aceste unități unde se apli-

cu,

Noua pompă triplex 3 PN-1 000 în comparație cu vechea pompă 
duplex (in spate) 2PM-1 000.

prețioasă I
că acordul global, cu plata în 
bani, etalonul aprecierii fiind 
volumul și calitatea lucrărilor 
executate în fiecare săptămînă, 
s-a prășit porumbul și floarea 
soarelui pe toată suprafața. Con
comitent, mecanizatorii reparti
zați în echipele de lucru ale co
operativei au executat cîte două 
prașile mecanice, pregum și cî
te# două intervenții cu insecto- 
fuhgicide pe acele suprafețe un- 
de** ș-au - semnalat primele a- 
țacuri *ale 'dăunătorilor

în contrast cu buna organiza
re a muncii materializată în 
realizări lăudabile la cooperati
vele agricole amintite, la Ciul- 
nița. Poiana, Ograda, Giurgeni, 
Buguși. Căzănești în filele din 
urmă foarte puțini membri co
operatori au fost antrenați la e- 
xecutarea lucrărilor de întreți
nere. în timp ce pe ulițele sa
tului oamenii se adunau în gru
puri și discutau despre „multe 
și mărunte", în cîmp buruienile 
cotropeau cîmpiile, jar pe supra
fețe întinse apa din ploi se a- 
duna, periclitînd starea de ve
getație a culturilor. Din partea 
consiliilor de conducere ale co
operativelor, din partea specia
liștilor nici o intervenție hotă- 
rîtă. La secțiile de mecanizare 
tractoarele au rămas mereu ali
niate, mecanizatorii efectuînd 
(lucru bun!) reparațiile necesa
re la combine sau ocupîndu-se 
de cîte alte lucruri de mai mică 
importanță în comparație cu 
imperativul zilei : întreținerea 
culturilor și eliminarea excesu
lui de umiditate. Cu tractoarele 
și plugurile cu două brazde ar 
fi putut participa la deschiderea 
canalelor de scurgere a apei, iar 
ca meseriași ar fi putut pune 
în stare de funcțiune motopom- 
pele și aspersoarele cooperati
velor agricole. N-au făcut-o de
cît sporadic pentru că a lipsit 
inițiativa. Ea cooperativa agri
colă din Să veni, unitatea ce 
cultivă porumbul pe o mie de 
hectare, iar floarea soarelui pe 
opt sute de hectare, precum și 
la Platonești ziua nu este folo
sită decît pe jumătate. După ora 
2, cîmpul rămîne cufundat în- 
tr-o liniște totală, pentru că 
membrii cooperatori și mecani
zatorii se retrag în sat. Așa se 
și explică de fapt rămînerea în 
urmă la aceste unități a execu
tării prășitului, starea necores-

punzătoare a culturii de porumb 
și floarea soarelui. La Ferma 5, 
condusă de inginerul Constantin 
Pavlov, prășitul porumbului și 
pe acele suprafețe raportate ca 
întreținute s-a făcut superfi
cial, pentru că inginerul își fa
ce de lucru mai mult prin bi
rou, iar în cîmp cînd ajunge ra
re ori își calcă pe inimă să tra
verseze tarlaua. Se înțelege că 
astfel de atitudini se cer com
bătute, prin intervenția organe
lor agricole județene, dar în pri
mul rînd la consiliul de condu
cere al cooperativei se cere pu
nerea în drepturi depline a or
ganizării și competenței, a gri
jii față de avutul obștesc.

De altfel, în județul Ialomița 
se impune reanalizarea în spirit 
critic a realizărilor de pînă a- 
cum obținute la întreținerea cul
turilor. Din cele 148 000 hecta
re cultivate cu porumb, prima 
prașilă mecanică a fost execu
tată pe cca. 120 000 hectare, iar 
cea manuală pe 80.000 ha, iar 
cea de a doua prașilă mecanică 
pe numai 15 000 hectare. Deși 
pe suprafețe întinse de teren apa 
băltește, doar jumătate din mo- 
topompele și aspersoarele coo
perativelor agricole au fost pu
se în funcțiune, iar prin acțiu
nile membrilor cooperatori nici 
jumătate din aceste suprafețe 
nu au fost cuprinse în perime
trul șantierelor. Se înțelege că, 
recuperarea deplină pentru pro
ducția agricolă a suprafețelor 
calamitate se impune ca sarcină 
de cea mai mare importanță 
pentru aceste zile, pentru mem
brii cooperatori, mecanizatori și 
specialiști, pentru organizațiile 
U.T.C.. Comitetul județean 
U.T.C. ar trebui să sprijine mai 
mult organizațiile U.T.C. pentru 
constituirea echipelor de șoc din 
rîndul tinerilor, pentru mobili
zarea acestora la materializarea 
acțiunii stabilite de Comitetul 
județean de partid, privind des
chiderea canalelor de evacuare 
a apei, de intensificarea ritmu
lui de executare a lucrărilor de 
întreținere. Experiența anilor 
trecuți se impune generalizată. 
De asemenea, inițiativa tinerilor 
din multe localități ale județu
lui : Muntenii Buzău, Grindu, 
Colilia — să amintim doar cîte- 
va — se impune a fi generali
zată.

Șl MOBILITATEA Dl ACȚIUNE
(Urmare din pag. I)

printre tinerii din organizațiile 
amintite, aceștia mărturiseau cu
riozitatea, dorința de a afla 
problemele dezbătute la con
gres, cea mai bună dovadă că 
nu se întreprinsese încă nimic 
pentru cunoașterea lor. Și a- 
ceasta se întîmpla în organizații 
unde activau tineri care parti
cipaseră la congres, ca delegați 
sau invitați, în organizații prin 
care, așa cum arată graficele 
de deplasare, trecuseră și ac
tiviști ai comitetului județean.

Iată, deci, că dinamismul și 
mobilitatea necesare în pregă
tirea politică nu au întrunit a- 
coperirea realității decît în 
parte. Dar din unghiul de ve
dere al racordării la cerințele 
nemijlocite ale vieții, prin sta
bilirea unor „măsuri proprii" ? 
După cum am văzut, existau în 
intenții îmbogățiri ale progra
mului de activități al fiecărei 
organizații cu hotărîri „în spi
ritul congresului" — ca să fo
losim și noi o expresie curentă. 
Un fapt semnificativ, nu singu
rul pe care l-am putea cita, 
pentru a demonstra ce înseam
nă utilitatea și eficiența în a- 
ceastă acțiune : la Institutul ju
dețean de proiectări din Baia 
Mare, organizația U.T.C. a ho- 
tărît crearea unei grupe de 
proiectare, formată din tineri 
uteciști, propunîndu-și elabora
rea de studii pentru' realizarea 
unor tipuri de prefabricate din 
beton, cu ajutorul cărora să 
poată fi evitată monotonia as- 
pectuală și funcțională a blocu
rilor de locuințe ce vor fi con
struite în municipiu.

în același timp, trebuie arătat 
că în alte organizații — la Fa
brica de confecții „Unitatea" 
din Sighetul Marmației, coope
rativa de consum din Tg. Lăpuș, 
în comuna Moisei — dezbate
rea documentelor Congresului 
al IX-lea a fost o simplă lec
tură sau parafrazare a textelor. 
Nu s-a înțeles, în multe orga
nizații, tocmai spiritul în care 
s? Preconiza îmbunătățirea ac
tivității, necesitatea de a se a- 
dopta măsuri care să aducă un 
plus de concretețe și eficacitate 
acțiunilor educative. Uneori, 
ca în cazul Comitetului muni
cipal Sighetul Marmației 
U.T.C., organizațiile nici

fost sprijinite să găsească în 
documentele congresului îndem
nuri și sarcini specifice, pre
cise, îmbunătățirea programu
lui de activități devenind sino
nimă cu adoptarea unui „pro
iect de teze" ce conținea ace
leași generalități teoretice, cu
noscute deja din alte programe. 
Printre _ uțeciștii de la Flotația 
Centrală din Baia Mare am pu
tut’Constata că tinerii nu au un 
cadru optim de afirmare profe
sională, că sistemul de promo
vare practicat nu-i stimulează 
in perfecționarea cunoștințelor 
profesionale, ca și existența 
unor raporturi de răceală între 
ei Șl anumiți reprezentanți ai 
conducerii tehnico-adminlstra • 
tive, insuficient de receptivi la 
problemele tineretului și ale 
organizației U.T.C. Tinerii res
pectivi. nu cunoșteau însă nici 
posibilitatea ridicării unor ase
menea probleme în comitetul 
de direcție, de către reprezen
tantul lor. Și, cu toate acestea, 
am aflat în același timp că în 
organizații se făcuse „o pro
fundă dezbatere" a documente
lor Congresului al IX-lea, dez
batere care nu fusese de fapt 
decît. o ședință de comunicări, 
nefinalizată de nici o acțiune 
concretă.

Practic, în luna mai, și după 
reevaluări la fața locului, dez
baterea documentelor congresu
lui nu poate fi socotită ca în
cheiată. E drept că, în ultimele 
săptămîni. colective ale comite-' 
telor județean, municipale și 
orășenești au urmărit mai în
deaproape preocupările fiecărei 
organizații U.T.C., au acordat 
sprijin pentru perfecționarea 
tuturor programelor de activi
tăți conform cerințelor amin
tite înainte. Abia de acum în- 
colo_ însă se poate spune că se 
intra într-o etapă nouă, aceea 
in care dezbaterile trebuie să 
fie însoțite firesc de efortul de 
finalizare a lor și a măsurilor 
adoptate, prin realizarea, pas 
cu pas, a programului de acti
vități întocmit, intr-un proces 
de afirmare vie, dinamizatoare, 
in deplină concordanță cu spi- 
ritul_ de acțiune recomandat de 
lucrările congresului.

stimulează
ți existența

i

(Urmare din pag. 1) 
mul pe care-1 parcurgem fie
care dintre noi.

După părerea mea, examenul 
de bacalaureat, în forma în care 
este organizat astăzi, nu mai 
prezintă dificultăți deosebite. în 
raport cu ceea ce se petrecea 
pe vremea mea. acest examen, 
dat cu profesorii școlii, repre
zintă, de fapt, o confirmare că 
promovarea celor 12 ani a fost 
echitabil și judicios apreciată. 
Dificultățile survin în momen
tul în care proaspeții bacalau- 
reați bat la porțile învățămîn- 
tului superior.

Este un fapt bine cunoscut că 
nu toți absolvenții de liceu pot 
intra în învățămîntul superior. 
Selecția este dictată de legea 
obiectivă a formării și folosirii 
forței de muncă. în aceste con
diții, examenul care urmează 
să opereze selecția devine con
curs. Or, dramele care se pe
trec în conștiința unor bacalau- 
reați nereușiți la concurs se 
datorează confuziei, faptului, că 
își închipuie un examen pier
dut, un insucces fatal. Candi- 
dații ar trebui să știe că con
cursul este de o oportunitate 
egală pentru toți ca posibilități, 
dar el implică conștiința valo
rii, o diferență netă între opțiu
nea personală și realitatea o- 
biectivă a dezvoltării culturii și 
economiei naționale, cu nevoile 
ei reale în ceea ce privește for
marea și distribuirea forței de 
muncă.

Lucrurile se complică și mai 
mult prin intervențiile factori-

lor extraindividuali — familia 
îndeosebi, care tinde să asigure 
viitorul copiilor numai prin mi
rajul profesiunilor cerînd studii 
superioare. Este adevărat că 
orînduirea noastră a creat a- 
ceste aspirații pentru că, în 
alte orînduiri, drumul spre fa
cultate este barat în așa măsu
ră pentru anumite categorii so
ciale, îneît obstacolele sînt a- 
proape de netrecut. Dar tot așa 
de adevărat este că, la noi, un

surd, alimentînd nemulțumiri, 
aprehensiuni, complexe de infe
rioritate.

Firește, soluția nu poate fi 
căutată în altă parte decît în 
formarea la tineri a unei înalte 
înțelegeri privind întregul an
samblu de măsuri care regle
mentează formarea și distribui
rea forței de muncă. Dar eli
minarea efectelor negative nu 
va fi cu putință atîta timp cît 
familia nu va fi convinsă că

ția absolvenților de liceu se 
îndreaptă spre învățămîntul su
perior. Alături de considerente
le generale, la care m-am re
ferit și asupra cărora nu mi se 
pare prea tîrziu să-i invit pe 
viitorii candidați să mediteze, 
mi-aș îngădui să le rețin aten
ția și asupra unor exigențe ale 
concursului propriu-zis.

în aprecierea cunoștințelor 
unui candidat, examinatorul, in
diferent de disciplina la care

Pledoarie pentru luciditate
elev cu posibilități — cum este 
cel care candidează la învăță
mîntul superior — se poate a- 
firma deplin chiar dacă are o 
profesiune de nivel mediu. în 
condițiile Invățămîntului nostru 
există numeroase posibilități de 
calificare postliceală dar, în
drăznesc să afirm, ele nu sînt 
îndeajuns cunoscute, apreciate 
la valoarea lor reală și fructi
ficate pe deplin.

Dar lucrurile se complică șl 
dintr-o falsă idee, viciind con
știința unora dintre tineri, pre
cum că aceste concursuri — 
prefer să le spun concursuri și 
nu examene din motivele de 
mai sus — n-ar fi întotdeauna 
și pe deplin obiective. Neîncre
derea poate avea efecte dintre 
cele mai negative prin aceea că 
amplifică dimensiunile succesu
lui ori insuccesului pînă la ab-

tînărul se poate afirma în ori
ce condiții, că adevăratul miraj 
al profesiilor nu constă în ie
rarhia socială, ci în fructificarea 
capacităților individuale pînă la 
limitele posibilului și în scopul 
servirii societății.

Pînă atunci, comisiile exami
natoare sînt pregătite să opere
ze selecția dintr-un număr, me
reu mare de candidați. Și în 
acest an aproape toată promo-

de

da- 
dis-

examinează, ține seama 
cîteva lucruri de bază :

— candidatul să cunoască 
tele științifice esențiale ale 
ciplinei cuprinse în examen

— să posede gîndirea de spe
cialitate — matematică — dacă 
și-a ales studiul ei, fizică, filo
zofică, literară, artistică etc.

Dacă cunoașterea datelor 
științifice este un proces, să-i 
spunem mecanic pe care îl poate

stăpîni orice tînăr, chiar și cel 
care n-a visat să se facă fi
zician, de pildă, dar se prezin
tă la concurs din alte calcule, 
dobîndirea unei gîndiri de spe
cialitate trădează de acum afi
nitate timpurie cu știința res
pectivă. Cel care depășește ni
velul de asimilare și atinge ni
velul gîndirii de specialitate 
este cel mai indicat să urmeze 
învățămîntul superior, întrucit 
spiritul lui nu se va mărgini 
la o simplă reproducere ci va 
fi el însuși productiv. Gu alte 
cuvinte, candidatul la profe
siuni de nivel intelectul trebuie 
să facă dovada că, după 12 ani 
de viață școlară, el a dobîndit 
nu numai cunoștințele din do
meniul către care se simte atras 
ci și capacitatea de a gîndi în 
termenii științei respective.

De bună seamă, n-am preten
ția de a mă fi referit la pro
bleme necunoscute ; în intenția 
mea a stat să invit pe toți ti
nerii care se pregătesc să candi
deze în învățămîntul superior 
la o apreciere lucidă a șanselor 
de reușită, precum și ai rezul
tatului propriu-zis al concursu
lui.

MODESTA
TRÎNDĂVIE

IMPORTANT!
Abonați-vă dintimp — și pe termene cît mai lungi — la „SCINTEIA TINERE

TULUI" pentru a vă asigura continuitate în primirea ziarului.
Costul unui abonament pe șase luni este de 48 lei.
Abonamentele se fac prin oficiile P.T.T.R., factorii poștali și difuzorii de 

presă din întreprinderi, instituții, școli și facultăți.

► (Urmare din pag. I)

► fel, au drepturi egale cu toți ceilalți. Drepturi egale cu
► muncitorii de pe șantierul de hidroameliorații care au obo-
► sit treizeci și șapte de luni ca sâ încheie o etapă de lu-
► cru, cu cei de la Porțile de Fier, cu toți, cu foti. Sînt și
► ei cetățeni ai acestei^ țâri și trebuie sâ avem grijâ de ei, 
r să-i apărăm, să-i sfătuim, sâ-i mai îndemnăm, poate că
► într-o zi, cine știe, se vor hotărî... Se pare că în așezările
► mai mici, în orășele, în sate, nu prea sînt asemenea ca-
► zuri, acolo toți se cunosc și-i mai greu să ieși pe stradă
► în calitate de trîndav, să suporți privirea și mustrările
► cunoștințelor, dar aici, în Capitală, o, aici e cu totul alt-
’ ceva — cine te știe, cine să te incomodeze ? Dacă îți 
, pică în casă un reporter, poți zice că ți-a picat norocul : 
k 0 cleolarație din inimă — și ajungi celebru I Dar
k pînă cînd să se vorbească numai despre cei care mun- 
k cesc ? ! O, ce plăcut e să trîndăvești în Capitală! Aco-
► Io, pe șantierele de hidroameliorații (ce zăpușeală, ce vîn-
* turi, ce ploi pe-acolo I) să se ducă alții, nu oprești pe
► nimeni să se ducă. Declarînd cinstit că n-au muncit și
► n-au de gînd să muncească, trîndavii ne dau de înțeles
* că s-au plictisit de sfaturi, de „prelucrări", de toate fru-
► moașele îndemnuri — și sînt hotărîți s-o țină pe-a lor.
► Evident, este dreptul lor să ia hotărîrea pe care o cred
* de cuviință. Dar este și dreptul societății să ia hotărîri 
k mai severe împotriva parazitismului social.

Foto : PAVEL T1NJALA )

Uzina „Tractorul"-Brașov — 
secția montaj final.
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Dat fiind numărul crșscînd al 
elevilor (40 la sută din efectivul 
organizației U.T.C.) ji studenți
lor din municipiul Pitești, pre
cum și construirea unui nou si 
impunător așezămînt cultural, 
s-a creat posibilitatea trecerii 
fostei case de cultură în folo
sința acestor categorii de tineri. 
Activitatea a cunoscut o oareca
re înviorare, s-au întreprins o 
serie de acțiuni demne de reți
nut. Amintim dintre acestea „o 
zi a elevului seralist", simpozioa
nele organizate pentru orienta
rea profesională, manifestările 
din cadrul „Săptămînii semicen
tenarului", o filă din „Atlasul 
geografic" dedicat Elveției și co
mentariile unor diapozitive pre
zentate de Barvțu Arghezi, ac
țiuni pentru informarea tinerilor 
cu probleme de politică interna
țională, o seară de umor cu Nea- 
gu Rădulescu, o sesiune de co
municări științifice ale elevilor, 
„Debuturile piteștene" ș.a. ln- 
tr-un cuvînt, elevii și studenții 
au găsit aici mediul în care-șt 
pot desfășura activitatea con
form dorințelor lor.

Eforturi serioase trebuie însă 
depuse în direcția valorificării 
mai susținute a inițiativei ele
vilor și studenților. Deși a 
fost creat un consiliu de 
conducere, format din oameni 
cunoscuți ai activității culturale

Clubul elevilor și studenților din Pitești

O inițiativă bună la

discreția improvizației
din municipiul Pitești, reprezen
tanți ai elevilor și studenților, u- 
nii membri ai consiliului nici 
n-au știut multă vreme că fac 
parte din acesta. Elevii (Dumi
tru Ioana, Florin Anghel, Adrian 
Zamfie și mulți alții), ne-au vor
bit de monotonia serilor de dans 
au fost copleșite de monotonia la 
care a contribuit din plin o or
chestră încă necristalizată, ofe
rind seară de seară aceleași me
lodii, de sala lipsită de o am
bianță adecvată, de prezența ce
lor care nu aveau nimic comun 
cu casa de cultură însă aveau 
acces pentru că nimeni nu-i 
controla la intrare etc.

Clubul casei de cultură al ele
vilor și studenților 
piui Pitești este 
mai mult o soluție 
Jocuri de sală sînt 
cîteva publicații nu

din munici- 
deocamdată 

improvizată, 
puține, cele 
sînt „la zi",

lipsesc tocmai ziarele și revis
tele pentru elevi ji ștudenți, sau 
cele pe care ei doresc să le ci
tească (Scînteia tineretului, Via
ța studențească, Tînărul leni
nist. Știință și Tehnică, Cinema 
etc.). Cîndva se juca aici te
nis de masă; acum s-a renunțat. 
Procurarea cîtorva jocuri de șu- 
bah este dată ca imposibilă (un 
asemenea joc se ridică la valoa
rea de 1&8 lei).

S-a încercat și un sondaj al 
preferințelor tinerilor. Au fost 
difuzate 1000 de chestionare, 
s-au primit circa 800. Dar formu
larea întrebărilor, cu caracter de 
prea mare generalitate și puțină 
inspirație, nu a adus organiza
torilor nimic nou, astfel că re
zultatele acestei investigații, ră
masă în limitele formalismului 
n-a dat posibilitatea reală a u- 
nei activități care să intereseze

publicul, 
tă unele 
gramului 
perioada 
rezultat al consultării consiliului 
de conducere, întrunit pentru 
prima dată, acțiunile organiza
te nu diferă mult față de cele 
organizate în școli și la institut. 
Atîta vreme cît acest lăcaș de 
cultură nu va dispune de for
mații proprii el nu-și va putea 
onora cum se cuvine obligații
le față de majoritatea „benefi
ciarilor" săi. Deși în urma tre
cerii în revistă a formațiilor ar
tistice ale elevilor au fost stabi
lite cele care să participe la for
marea unui ansamblu de cînte- 
ce și dansuri, trecerea la acțiu- 

concretă bate pasul pe loc. 
preconizează organizarea u- 
ansamblu de estradă, însă, 
cum ne informează tovară-

Chiar dacă se consta- 
îmbunătățiri ale Pr0~ 

de activitate pentru 
vacanței de vară, ca

șui Dorel Ștefănescu, directorul 
casei de cultură, „nu prea sînt 
instrumente".

Această lăudabilă inițiativă de 
a oferi elevilor și studenților 
piteșteni un „sediu" cultural nu
mai al lor nu este realizată pe 
măsura intenției inițiale. De a- 
ceea ea trebuie susținută cu 
mai multă căldură de către or
ganele responsabile. Fiind o 
casă de cultu’ă a tineretului, 
comitetul municipal U.T.C. tre
buie să urmărească mai îndea
proape profilul activităților ce se 
desfășoară aici, frecvența lor, să 
contribuie la realizarea unei mai 
strînse legături între casa de 
cultură și organizațiile U.T.C. 
din școli și facultăți. Pe de altă 
parte se impune reglementarea 
unor raporturi în ce privește a- 
sigurarea bazei materiale nece
sare desfășurării unei activități 
corespunzătoare. Nu ar fi lipsită 
poate de realism propunerea ca 
această casă de cultură să fie 
subordonată în exclusivitate co
mitetului municipal U.T.C. Ori
cum, această problemă merită 
o analiză mai profundă și urgen
tă. Casa de cultură a elevilor 
și studenților — o prezență ine
dită pentru un municipiu de ta
lia Piteștiului — trebuie să de
vină un laborator al muncii cul
turale pentru organizațiile din 
școli și institut.
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NICOLAE IORGA
de EMIL MÂNU

litera- 
e pre- 
cu e- 
autor i 
de la

Nu se poate vorbi de o biblio
tecă ci mai degrabă de bibliote
cile lui Nicolae Iorga. Cel care 
l-au cunoscut i-au admirat pa
siunea extraordinară pentru 
carte și pentru funcțiunile ei 
sociale. Programul de culturali
zare a maselor inițiat de Liga 
culturală prevedea crearea bi
bliotecilor publice. Numai cîteva 
date în această privință sînt e- 
dificatoare : în 1907 se fundează 
la Iași prima bibliotecă a Ligii, 
începută cu 5 000 de volume 
smulse din propria-i bibliotecă, 
la care se adaugă donațiile unor 
intelectuali, librari și tipografi, 
în 1908. la București, dăruiește 
bibliotecii aceleiași Ligi culturale 
10 000 de volume din colecțiile 
sale. I-am vizitat de curînd casa 
de la Vălenii de Munte, unde 
mai există o mică bibliotecă 
personală. Aici, la Văleni a 
funcționat Universitatea popu
lară cu..,program de vară con
dusă de marele istoric și unde 
avea și o tipografie .a. .acestui a- 
șezămînt. Peste tot pe unde a 
umblat și pe unde l-a dus des- 

' ținui său de profesor și om de 
tultură a înființat biblioteci.

Dar cea mai interesantă, prin 
structura ei, e propria sa „biblio
tecă centrală", din fericire con
servation întregime în actuala 
bibliotecă a Institutului de isto
rie „Nicolae Iorga", una din cele 
mai mari biblioteci de speciali
tate din Europa de sud-est. Ea 
înființare, donația lui Nicolae 
Iorga întrunea 40 000 de volume, 
adunate de istoric an de an, 
„din junețe", așa cum se ex
primă într-o mărturisire plină 
de semnificații : „Sînt biblioteci 
care se cumpără deodată ; ele 
folosesc foarte mult, dar nu se 
iubesc așa cum se iubesc cărțile 
pe care le culegi fărimă cu 
fărimă și pe care le plătești cu 
economia făcută din hrana de 
toate zilele".

Cînd făcea această donație, 
spre sfîrșitul atît de tragic al 
vieții sale, și cînd se despărțea 
de cele mai deosebite exempla
re. de rarități, de cărțile cu au
tograf, de unicate. însoțea le
gatul juridic cu o explicație în 
tonalitate de poem antic prin 
care-și traducea în primul rînd 
pasiunea sa de om de bibliotecă, 
cadru din care nu poate fi de
tașat nici o clipă : „O, sfintele 
mele cărți, mai bune, mai rele, 
pe care soarta prielnică mi lc-a 
scos înainte, cit vă datoresc că 
sînt un om adevărat, ca oamenii 
din țările unde nu s-a întrerupt 
niciodată cultura și de aceea, cu 
toată lipsa unei averi moșteni
tă sau cîștigată, cu cită nesfîr- 
șită iubire, cu cită nesățioasă 
patimă v-am cules de pe toate 
drumurile, din toate tristele 
colțuri ale părăsirii noastre din 
împrăștierea atîtor furtuni și 
catastrofe, pentru a face din 
noi ce a lăsat mai prețios ome
nirea de pretutindeni și de ori
unde, în casa mea. deseori mu
tată pînă la permanența unui 
dar prietenesc, biserica celor 
40 000 de glasuri". Cercetate, 
toate exemplarele acestei biblio
teci mai castrează încă febra lu
cidă a lecturii, amprentele unor 
degete nervoase, peceți ale_unui 
spirit căutător de adevăruri, 
fantezia voltaireană care s-a se
dimentat pe fiecare pagină. Iată 
un unicat. Poeziile lui Delavran- 
cea, tipărite în 1878, Poiana 
Lungă — amintiri, carte oe care 
autorul a distrus-o — tipărită — 
pentru că citise versurile lui E- 
minescu între timo si ale lui 
i se păreau o impietate. Acest 
unic exemplar a fost conservat 
cu multă grijă de Iorga. Deși 
cărțile de istorie constituie fon-

dul dominant, tînărul Iorga 
cumpără și cărți de versuri, 
căutînd exemplarele bibliofile. 
Macedonski — Prima Verba 
(1872). Fiori sacre (1912), Lucian 
Blaga — Poemele luminii (1919), 
pe care le prezintă elogios în 
Neamul Românesc, La curțile 
dorului, 1938, Ion Pillat - Vi
sări păgîne, 1912, Eternități de-o 
clipă, 1914. Iubita de zăpadă, 
1915. Din Eminescu a achizi
ționat și păstrat ediția lui V. 
Morțun de la 1890. Personal, Iorga 
a îngrijit în 1922, o ediție cri
tică a poeziilor lui Eminescu și 
a semnat introducerea la ediția 
engleză prefațată de B. Shaw 
(Poems, transladet from the Ru
manian by E Sylvia Pankurst 
and I. O. Stefanovicl With a 
Preface by G. B. Shaw and In
troduction by N. Iorga, London 
1930). în colecția sa, preocupat 
de un studiu comparativ ai tra
ducerilor din Eminescu, se gă
sesc și alte versiuni : germane, 
franceze, italiene.

Cu o grijă pedantă de colec
ționar a strîns mai toată 
tura pașoptistă ; I. Eliad 
zent cu întreaga operă, 
xemplare semnate de 
Gramatica românească 
1828, Culegere din scrierile Iui 
de prose sci de poesie, 1836, 
Souvenirs et impressions d’un 
poscrit, Paris, 1850 etc.

în colecția istoricului au in
trat fonduri mari de cărți, apar- 
ținînd unor personalități de 
mîna întîi, fonduri pe care le-a 
cumpărat cînd a avut ocazia, în 
multele sale călătorii peste ho
tare. Cel mai reprezentativ e 
fondul bibliotecii particulare a 
bizantinologului Heisenberg de 
la Universitatea din Berlin. 
Cărțile de istorie, cercetate filă 
cu filă de Nicolae Iorga. aduo 
cu ele epoci fascinante, reconsti
tuiri de evuri și perioade stinse. 
Nu există ramură a istoriei, 
spunea G. Călinescu, în care 
Iorga să nu fi alcătuit sinteze 
capitale. El ținea piept ca spe
cialist total unei sumedenii de 
specialiști unilaterali. Cărțile 
sale o dovedesc.

Dacă răsfoiești fișierul sau 
dacă întinzi mîna peste rafturi, 
în sectorul rezervat 
Machiavel,
Principelui, ssiuw 
filozof și „citadino e 
fiorentino", descoperi 
unice ca acel volum 
frumos tioărit pe la 1828, tratînd 
Istoria Florenței, acea Historic 
di... Nuovamenti cometti e con 
somma diligenza ristampati in 
Vinegia „G. Giolito de Ferrari". 
1550. o ediție bibliofilă din II 
Principe, lingă alte, peste cinci
zeci de ediții și versiuni în toate 
limbile mari

Raritățile cele mai seducătoa
re ale bibliotecii lui Iorga pri
vesc Istoria României, istorie 
căreia i-a închinat toată ima
ginația sa de reconstructor și 
geniul său inegalabil.

Printre miile de volume îți 
atrag atenția o ediție a operei 
lui Seneca, apărută la Amster
dam, la 1645. lucrarea lui Jo
hannes Bisselius, Mcdula histo- 
rica, apărută la Amberg, 1675, în 
care se află un portret al lui 
Mihai Viteazul, atîtea ediții co
mentate de cronici și atîtea se
rii de tomuri din lucrările fun
damentale ale omenirii.

Printre lucrările documentare 
rămase în depozitul imens de

manuscrise, extrase, fișe și note 
bibliografice aparținind lui Ni
colae Iorga, atrage atenția o an
tologie a poeziei franceze de la 
origini pînă în preajma anului 
1910, întocmită pe genuri și spe
cii. Lucrarea poartă titlul „Ex
trase privitoare la istoria Fran- ' 
ciei (poesia)". Din lectura extra
selor reiese că materialul a fost 
organizat cu un scop documen
tar, așa cum arată chiar titlul, 
pentru o istorie a Franței. Isto
ricul așează extrasele, în genere, 
în ordine cronologică. O parte 
din decupaje nu sînt lipite ci a- 
șezate acolo unde erau necesare 
(probabil găsite după ce paginile 
se completaseră). Unele extrase 
sînt completate de mîna lui 
Iorga. cu cerneală sau creion. 
Fiecare pagină este Ilustrată cu 
portretele poeților, decupate din 
publicații diverse, completate cu 
date biografice și întregite cu 
explicații manuscrise.

Analiza textelor, a datelor ti
părite, a decupajelor, ne duce la 
concluzia că antologia; a fost 
întocmită de autor în timpul 
școlii și completată mai tîrziu 
cu texte din revistele de pe la 
1909—1910. Este semnificativă a- 
ceastă prodigioasă documentare 
juvenilă care anunță pe marele 
istoric de mai tîrziu. Un joo 
intelectual de scribie volup
toasă. o bizară colecție de texte 
în care ideea istorică domină și 
pe cea estetică, extrasele pentru 
istoria Franciei sînt un docu
ment inedit, discret dar semni
ficativ.

Cînd părăsești imensul depo
zit de cărți în care e îngropată 
o viață de om, o viață care a ars 
pînă la sfîrșit ca o flacără, 
rămîi strivit și de aceste forme 
materiale ale culturii, nu numai 
de personalitatea istorioului. e- 
gală cu un fenomen al naturii.

Bogăția, varietatea și frumusețea portului popular românesc nu 
are nevoie de o prea largă prezentare. In paleta coloritului și 
a liniei costumele oșenești se impun mai ales prin origina

litate.

Foto ; S. SPIREA

celebrul 
scriitor

lui Nicolo 
autor al 
și istoric, 
secretario 
exemplare 
de Opere,

EXPOZIȚIE OMAGIALA: NICOLAE IORGA
Un bogat material 

documentar face o- 
biectul unei expozi
ții omagiale dedicată 
de către Arhivele 
Statului din Rm. Vîl- 
cea savantului român 
Nicolae Iorga cu pri
lejul aniversării a 
100 de ani de la naș
tere. Documente și 
fotografii originale, 
fotocopii, afișe, pro
clamații, ziare, re
viste și cărți etc. sînt 
mărturii ale activi
tății marelui istoric, 
atestă legăturile sale 
cu Secțiunea Rm. 
Vîlcea a Ligii pentru 
unitatea culturală a 
tuturor românilor.

Materialele se referă 
la cel dinții Congres 
al Ligii, ce a avut 
loc între 3—4 iunie 
1920 la Rm. Vîlcea, 
unde, alături de N. 
Iorga a participat și 
Vasile Kogălniceanu, 
fiul lui Mihail Ko
gălniceanu. Docu
mentele relevă pre
zența la congres a 
400 de membri, pre
cum și a ansamblului 
artistio de la Orăștie 
și Corala sătească 
din Sibiu. Alte expo
nate ilustrează săr
bătorirea a 60 de 
ani a marelui savant 
la Rm. Vîlcea și în

comuna Tetoiu. Ex
poziția posedă un 
tablou înfățișînd fi
gura învățatului ro
mân executat de 
pictorul vilcean Pau- 
lys (Paul Ștefănescu). 
Rapsodul popular 
Gheorghe Bobei sem
nează o poezie oma
gială „Cînd fu ucisă 
marea existență".

Expoziția constituie 
o bogată sursă in
formativă privitoare 
la personalitatea lui 
Nicolae Iorga și se 
bucură de o largă 
participare a vizita
torilor tineri

V. R.

de

DINCA TEODOR, STU
DENT ANUL II FACULTA
TEA DE FILOLOGIE — U- 
NIVERSITATEA BUCU
REȘTI : „ECRANIZĂRILE
PLEDEAZĂ PENTRU O „IN
VAZIE" A LITERATURII 
IN FILM?"

Există Intr-adevăr o a- 
bundență a ecranizărilor ci
nematografice dar nu credem 
că aceasta înseamnă și o „in
vazie" a literaturii în film. 
Să ne explicăm mai pe larg. 
L-am întrebat recent pe un 
tînăr cineast care ar fi car
tea pe care ar dori s-o ecra
nizeze ? „Nici una ! — mi-a 
răspuns — o carte comunică 
un lucru pe care eu nu vreau 
să-1 repet cu mijloacele fil
mului". Acesta ar fi punc
tul de vedere exclusivist, ca
re tranșează distinct cele 
două arte, literatura și fil
mul, „nerecunoscîndu-le“ nici 
o interferență. Urmează apoi 
o cale de mijloo oare găsește 
că destule opere literare pot 
oferi cinematografului su
biecte solide și, în sfîrșit, ex- 
clusiviștii literaturii fixînd 
filmului doar rolul ingrat de 
vulgarizator al cărților.

Intrebîndu-ne care din a- 
ceste puncte de vedere este 
mai aproape de adevăr pu
tem constata : toate ! în a- 
ceastă ordine de idei nu e 
deloc curios să amintesc și 
punotele de vedere ale unui 
cineast, polonezul Andrej 
Wajda și al unui scriitor ro
mân, Camil Petrescu, despre 
literatură și film.

„Consider — scrie primul 
— că la ora actuală cinema
tograful continuă să meargă 
pe unmele literaturii, ceea ce 
nu dovedește însă existența 
unui raport firesc de depen
dență. Problema este esen
țială, căci dacă am presupu
ne posibilitatea creării unui

scenariu care să poată fi 
transpus in întregime în film, 
ar însemna că cinematogra
ful nu dispune de mijloacele 
care să-l deosebească de li
teratură. Consider că aceste 
două genuri de artă nu sint 
comparabile. Există o mare 
deosebire între piesa de tea
tru, în care totul se exprimă 
prin dialoguri, și scenariul de 
film unde dialogurile sînt nu
mai o componentă... Descrie
re» imaginilor de pe ecran va 
fi inevitabil întotdeauna mai 
săracă și, sub anumite as
pecte. diferită substanțial de 
imaginile de pe ecran. Fie
care artă dispune, spre a se 
exprima, de mijloace speci
fice și acestea nu pot fi atri-

nu pot însemna o „invazie" a 
literaturii în film. O ecrani
zare cît de fidelă textului, 
chiar pînă la pedanterie, nu 
poate însemna niciodată li
teratură. E adevărat, uneori 
nu poate însemna nici film, 
dar asta este o altă proble
mă. Cinematograful se folo
sește doar de subiectul lite
rar, îl dezvoltă ori îl sim
plifică conform legilor sale, 
expresiei sale, limbajului fil- 
mi.c.

O ecranizare foarte bună 
cum este filmul Pădurea spîn- 
zuraților, realizat de Liviu 
Ciulei, deși s-a îndepărtat 
pe-alocuri de roman i-a cas
trat spiritul. Secvența fina
lă, masa condamnatului la

, CRONICA LITERARĂ
Ceea ce izbește de la prima 

lectură în versurile lui A.I. Zăi- 
nescu este o mare, uneori, tira
nică, obsesie a decorului. Apa
riții insolite, unele greu de 
descifrat, sînt înconjurate de un 
strat gros de întuneric în care 
izbucnește fulgerul unei ima
gini, abia cît să ne dăm seama 
vag măcar de forma, dacă nu și 
de substanța ei. Cînd nu se ape
lează la acest procedeu con
trastant, brutal, însă eficace, 

1 avem de-a face cu un decor in
solit. surprinzător : „în acele 
orașe verzi prin care lente / 
Sferele mării varsă pești de an
tracit...". în fine, alteori purtă
torul unei conștiințe scindate 
cutreieră coridoarele pustii ale 
unui castel năruit ce „se mai 
năruie încă", decor ce va mai 
reveni sub diverse înfățișări. 
Se poate repede admite că, indi
ferent de sursa expresă care îl 
alimentează, acest decor insolit, 
șocant, în lentă ruinare nu este 
decît spațiul poetic în care evo
luează poezia unei orgolioase 
damnațiuni romantice, adusă 
însă la „exagerări" expresio 
niște : „Ochii aceștia-mi sînt ca 
două seceri aprinse în care / 
Mi se reazimă capul / Snopi u- 
riași de lumină cînd / îmi rup 
aspru sîngele și mă trezesc / 
Dintr-o dată gol, ars de nori pe 
o culme, / în mijlocul unui rîu, 
parcă / Fără sfîrșit". O primă 
constatare ce se poate face, e- 
vident favorabilă poetului, este 
priceperea și o anumită forță 
de a construi, în contrast cu 
ideea comună că lirismul, spon
tan, n-are nevoie de altceva 
decît propria și oarecum incon
știenta lui expresie. întemeiată 
pe acest, aproape, cult al ridi
cării mai mult sau mai puțin 
riguroase a unui „sediu" al ideii 
poetice este, apoi, viguroasa ap
titudine de a forța conceptul, 
însă uneori și „locul comun", să 
intre convingător în jocul sen
sibil al imaginii și al viziunii. 
Iubitor de paradoxuri, poetul se 
întreabă, retoric : „Mormîntul 
păsării în ce stă, dacă / Nu în 
chiar aripile ei ?" pentru oa a- 
ceeași idee să treacă, pe alt 
plan de referință, într-o meta
foră cuprinzătoare a metamor
fozei organice : „ce sînt / Pînă 
la urmă aripile lumilor, în ce ) 
Stă gol mormîntul lor pînă la 
urmă / Dacă nu într-o sămînță, 
dacă / Nu într-un spin, o rază (!), 
într-un melc ?“. Mari metafore 
ale regenerării se găsesc dease- 
menea într-un ciclu dedicat 
„marginilor", spațiu poetic cu 
un conținut etic caracterizat 
de intransigență spartană și în 
care individul moral este „ascu
țit* ca o coasă pe gresie. Dra
gostea însăși capătă aspect de 
ritual eroic. într-un ținut arid, 
cu iarba crescută mai mult pe 
pietre, bărbatul și femeia sînt 
destinați unei desțeleniri apoca
liptice : „Trag înhămați / La 
roșii carele cu boi ale amurgu
lui / Tîrîș pe cerul ce inundă 
văile (...) Stau nemișcați și 
crîncen sfredelindu-și / Pînă în 

. fundul capului, albaștrii ochi — 
/ Scorburi albastre, înțesate 
pînă / în pămînt de șuieru — 
ascuțit / Bolovănos al norilor". 
Iubirea este pîndită pedagogic 
de grozave amenințări, plăcerea 
pură, uitarea de sine sînt de 
fapt imposibile. încîntarea acte
lor fundamentale este pusă pe 
goană de straniul paznic noc
turn, „un corb mereu îngîndu- 
rat“ ce-și face rondul „Prin lu
cii oase de foc și carnea / Bă
tătorită a bărbatului", sau de 
șarpele ce alunecă „Din zodia 
fecioarelor mereu prin carnea / 
Și oasele femeii, tulbure". Se
mințele cresc vertiginos și a- 
menință liniștea cuplului prin 
metamorfozele lor rapide punînd 
„o lacrimă enormă-n coapsele 
îndrăgostiților", „înrădăcinînr 
du-i cald în brazde, pînă cînd / 
Se mai zăresc prin nori doar ti

nere / Cămășile lor rumene, 
doar tinere j Cămășile lor pali
de, cu mînecife / Suflecate, pline 
de pămînt". Iubirea depășin- 
du-și „marginile", se înscrie ca 
o „za" în procesul germinației 
rapide petrecute într-o natură 
aridă ce-și integrează cuplul 
de îndrăgostiți : „Sînt o aler
gare veșnică îndrăgostiții / De 
la un capăt iar și pînă / La al- 
tu-al lumii, rodul / în sfîrșit al 
altor / Semințe ce-i primesc, 
cununa / în sfîrșit a rîurilor ; 
pîlnie la gura / De argint a ste
lelor, perechi / La nesfîrșit în 
șirurile / Adinei ale semințelor, 
o za / Ce leagă între ele-n in
finit (sic !) semințele / Legîn- 
du-se-n ei înșiși amforă / Și se- 
te-alături ; suflet / Și trup ca 
pietrele-ntr-un zid". Printr-o în
toarcere spectaculoasă de sens, 
în final brazdele cîmpului par 
trupuri de îndrăgostiți (și nu in
vers !), așteptînd îndurarea ploi
lor. Deși versurile imită uneori

șurile lui exprimă, deși „eîntă", 
cu o anume superbie orgolioasă 
însă-și dispariția iluziei. Tnse 
nostalgia eonstjtuirii unui uni
vers al său, adînc resimțită și de 
altfel deplin îndreptățită grafie 
elementelor împrăștiate în toate 
poeziile sale — și putem vorbi 
în acest sens de un adevărat pa
radis devastat 1 — această nostal
gie n-are cum să se „împli
nească" decît tot acordind, în 
cele din urmă, încrederea cuve
nită, destinsă, puterii de a visa, 
de a asculta acum respinsul 
cîntec al sirenelor. Nu este a- 
ventura plină de semnificații a 
lui Ulisse și efectul acestui cîn
tec ? Lăsînd deci sirenelor locul 
și rolul lor nestrămutat să re
cunoaștem însă poetului o spe
cială capacitate de a numi ele
mentele unui univers în disper- 
siune precum și puterea de a ne 
fixa imaginația, în lipsa iluzii
lor, de întruchipări emblemati
ce, avertismente tulburi de o
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buite nici unei »lte arte. Ar 
fi zadarnică, de pildă, încer
carea de a se descrie un ta
blou de Cezanne. Putem scrie 
despre e], dar nu mai mult 
Cinematograful diferă de li
teratură in măsura in care 
diferă opera pictată de de
scrierea ei...“

Camil Petrescu nota într-un 
artiool, scris în anii de în
ceput ai artei filmului, „Ne
greșit că sînt multe de spus 
cu privire la comparația din
tre cinematograf și teatru, 
dintre cinematograf și lectu
ră. Ceea ce e sigur e că sînt 
două arte cu totul diferite și 
deci, în nici un caz nu se 
pot înlocui una cu alta. Mai 
exact : este o nouă artă care 
se desprinde din fascicolul 
care s-a numit la început tea
tru. Și poezia lirică și poezia 
epică și cea didactică, muzica 
și dansul au făcut parte inte
grantă din teatru. Ele s-au 
emancipat pe rînd, formînd 
treptat obiectul unor arte 
deosebite. Cinematograful e, 
se pare, ultimul emancipat..." 
Timpul a confirmat „eman
ciparea" și aceste citate nu 
le-am ales decît pentru a fa
ce mal explicită înțelegerea 
filmului ca artă și, în același 
timp, plecînd de la această 
înțelegere, să constatăm că 
numărul mare de ecranizări

spînzurătoare, nu aparține 
textului literar, dar, deși a- 
parține numai filmului, ea 
este o „restituire" exempla
ră pe care o face cineastul 
romancierului.

Multele ecranizări, bune sau 
rele, cîte se fac, nu reprezin
tă decît — într-o producție 
cinematografică ce numără 
cîteva mii de filme făcute în
tr-un singur an în lume — 
nevoia acută de subiecte pe 
care, generos, literatura le 
oferă. Ce se întîmplă cu a- 
ceste subiecte, ce ajung el6 
pe ecran, ține de responsa
bilitatea artistică și civică a 
cineaștilor.

• ALEXANDRU BOBU — 
PROIECTANT : „DACA FIL
MUL ESTE O ARTA DE CE 
SE VORBEȘTE INSISTENT' 
DE FILMUL CA BUN DE 
CONSUM ?“

Da, filmul este o artă, dar, 
după o mai exactă definiție, 
cinematograful este o indus
trie. Deși operă a unui sin
gur om — regizorul — filmul 
ca operă de artă este reali
zat de un grup întreg de oa
meni : actori, operatori, ma- 
șiniști, monteuri etc. Nu este 
nimic nelogic aici. Și arhi
tectura este o artă deși clă
direa „gîndită" de arhitect 
este înălțată de constructor...

Regizorul, autorul filmu-

lui, e dependent de industria 
filmului, de platourile de fil
mare, de producătorul care-i 
pune la dispoziție mijloacele 
materiale necesare realizării 
filmului, de distribuitorii 
care oferă prilejul întîlnirii 
cu publicul — dar e creato
rul unei opere de artă finite.

Termenul, recent apărut 
„film — bun de consum" nu
mește doar îndepărtarea rea
lizatorilor de filme ori de 
principiile artistice, ori de 
cele morale. Și nu diversifi
carea producției cinemato
grafice în filme didactice, 
științifice, de popularizare 
etnografică, culturală etc. 
etc. a dus la apariția 
termenului ci producerea 
într-o proporție îngrijo
rătoare a filmelor comercia
le făcute nu pentru satisfa
cerea unor exigențe, ci în po
fida oricăror exigențe, pen
tru succesul financiar obți
nut cu orice preț și imediat. 
Există, cum spunea Bunuel, 
autorul Viridianei, și filme de 
artă care să fie comerciale, 
„dar în acest caz calitatea de 
comercialitate este doar pre
dicatul, subiectul rămîne ar
ta..."

Ceea ce numim film co
mercial, „bun de consum", e 
filmul superficial, făcut du
pă tiparele unui succes care 
vizează, în ordine, doar popu
laritatea unui actor, mirajul 
unor puncte geografice înde
părtate, cu exotismul lor a- 
desea autentic, care vizează 
nu știu ce senzațional efe
mer de eveniment privit prin 
gaura cheii, dacă nu chiar — 
în cele mai multe cazuri — e 
vizată credulitatea noastră și 
— cel mai trist — lipsa de 
criterii la publicul tînăr aflat 
în procesul formării lui in
telectuale.

Oricum, tot răul spre bi
ne : filmul comercial nu la
să urme și e repede uitat de 
un public din ce în ce mai 
dornic de adevărată artă. O 
dovadă concludentă în acest 
sens o constituie, la noi, nu 
cozile interminabile de la ca
sele de bilete ale cinemato
grafelor la care rulează sau 
au rulat filmele Săritei Mon
tiel, serialul acela insipid 
„Comisarul X...“ și altele, ci 
succesul de public și de sti
mă al unor filme precum 
„Z“, „Procesul de la Niirn- 
berg", „Bătălia pentru Al
ger". „Blow-up“ etc.
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expresivitate, cum 
Dragonul (Drept în mijlocul 
mării — peștele / Dragon, cap 
de șarpe și foșnet / De lună 
prin aer j cap de om / Retezat 
parcă și pus la fereastră") sau 
acea „insulă albastră", născută 
din „lacrima și sîngele meu 
tînăr".

Aceste embleme, apariții une
ori stranii, neînsoțite de nimic 
care să ni le facă familiare și a- 
similabile par să fie, în aceeași 
măsură, atit semnele unui ținut 
insoljt, — „tărîmul de margine", 
spațiu mai mult moral a cărui 
ariditate ar fi similară cu o se
cetă a iluziilor — cit și însem
nele unui orgoliu puțin obișnuit, 
peceți dacă nu blazoane ale unei 
subiectivități a cărei spaimă de 
a fi recunoscută și eventual în- 
seriată este totuși, cred, exage
rată. Iată expresia acestui or
goliu cultivat măcar de voința 
cînd nu și de conștiința puterii 
de a parcurge un itinerar soli
tar și insolit în care riscurile 
și dificultățile ridică prețul e- 

țvj Ij £ „Undeva-n 
munți îmi'vb'i ășe'za'lungul cort, / 
somnul' lutig',' obosit, pînă cînd / 
Mă vor părăsi sorii, -ntuneri- 
cul, greul / Pămîntului, prin 
haina de mire ce-o port. / Dru- 
mu-n sus uneori e și strimt și 
urît. / Printre copacii cînd prinți, 
cînd cerșetori, / Unii se-apleacă, 
-mi sărută cuvintele, / Urmele, 
urma și apoi rîd, / Alții nici nu 
se uită la mine, își văd / De 
strîmbăturile lor și de scorburi, 
/ Eu îmi văd de strîmbăturile 
mele și trec / Mai departe fără 
să mă uit îndărăt (...) Și mai 
uite o vale, un pisc, cel mai 
drept. / Semn că deasupra ard 
calme zăpezile / Dar eu cred că 
e steaua-ngropată în ochi / Și 
trec mai departe, n-aștept“. Pis
cul de deasupra pe care „ard 
calme zăpezile" e o țintă demnă 
de un poet adevărat. Nutrim 
însă speranța că el va înțelege 
utilitatea aruncării unor cît mai 
dese priviri îndărăt, tocmai pen
tru a-și construi din elementele 
unui „paradis devastat" în bună 
măsură de tiranica voință de 
singularizare, un adevărat uni
vers, demn de puritatea imacu
lată a piscului acoperit de zăpezi 
veșnice pe care și-1 propune ca 
țintă cu atîta orgolioasă fer- 

'voare. A.I. Zălnescu este un poet 
care aspiră cu îndreptățire la o 
astfel de performanță nutrită 
însă, de, pbicei,'cu mai multă 
modestie. Oricum, însă, prefe
răm orgoliul sincer unej mo
destii fățarnice.

C. STANESCU

salturile, dezordonate ale unor 
cai împiedicați pe „rîpi și văi 
adinei" trebuie să reounoaștem 
că forța lor de șoc este impre
sionantă. Un poem ca Perechi 
la nesfîrșit, tulburător, ilustrea
ză cel mai bine o neobișnuită 
aptitudine de a converti la o 
profundă semnificație o imagine 
ce părea destinată la început 
unei poezii „de gen". Din această 
direcție este de așteptat, proba
bil, cea mai plauzibilă împli
nire a vocației acestui poet 
autentic.

Citind cu o dispoziție mai se
nină poezii ca Ale eternului lu
mini (titlu imposibil !), Insula, 
Dragonul, ori Sirenele devenim 
mai circumspecți față de bruta
litatea interdicției lucid-amare a 
visului, a iluziei năruitoare. în
tr-o viziune, ce-i drept tulbură
toare, murmurul sirenelor tri
mite la imaginea grotescă și 
dezamăgitoare a unor nebuni 
ologi „visîndu-se călări pe-o 
turmă / De armăsari cu coapsele 
în tropot, / Vinete sub răsufla- 
rea mărji",.,Jn. nnjpeje ■ cidităț..... ventualei -, vicțortj £
poetul vrea să ne dezamăgească,' .-.x',-
însă, cum știm, -Ulisse nu și-a 
astupat tireohile cu ceară lăsîn- 
du-se totuși fermecat de pri
mejdiosul cîntec. Am putea 
spune că el a avut măcar cu
rajul acestui fel de eroism, 
profund omenesc. Educația lu
cidității nu se face prin 
astuparea urechilor sau prin 
agățarea de trupul superb 
al iluziei a unei mine ex
plozive. Sirenele acestea cu 
care poezia de oricînd ne-a ilu
zionat dar ne-a și întărit își 
păstrează întreaga lor putere. 
Regimul restrictiv și oarecum 
degradant la care sînt supuse 
este desigur o eroare, ce-și 
poate avea temeiurile ei, însă 
neflind mai puțin o eroare. Cu 
cît mai „frumoasă", cu atît mai 
mult — printr-un ciudat reflex 
de autoapărare — este ea res
pinsă. Desigur, „argumentele" 
poetului pot fi tulburătoare : 
„Vom auzi, vom auzi, desigur / 
Și murmurul lor, apa mult 
scăldată, / Cea strigătoare, a si
renelor / însă atîta sînt : doar 
grația / Cu care se iubesc nebuni 
olbgii / Visîndu-se călări pe-o 
turmă / De armăsari cu coap
sele în tropot...". Anacronismul 
de care dă dovadă sufletul uman 
în privința credinței în iluzie ‘ 
este expresia unui eroism ce se 
opune interdicției la care ajunge 
o asemenea luciditate ,‘țnecruțăr.. 
toare" cu iluziile. Este cît se 
poate de clar că poetul nu iu
bește iluzia și că unele din ver-

PRO ȘI CONTRA
Despre „Gustul 
literar comun"

Un asemenea titlu la o convor
bire cu academicianul Alexandru 
Philippide — publicată în ultimul 
număr al revistei Ramuri tre
zește un interes aparte, Justificat 
de contextul în care „foamea" 
de lectură a publicului este greu 
satisfăcută, deși apar un număr 
impresionant de titluri într-o 
producție editorială cu un tiraj 
care numără zeci de milioane de 
exemplare.

Ceea ce ar părea peiorativ în 
expresia „gustul literar comun", 
nu este decît o prejudecată. și 
încă nu una oarecare. „Gustul 
comun, ca și simțul comun, a 
fost multă vreme șl este încă 
disprețuit de acea categorie de 
oameni, cam nesuferită și cam 
îngîmfată, din care fac parte 
așa-zișii cunoscători. Aceștia 
strîmbă din nas în fața oricărei 
literaturi prețuite de gustul co
mun. De unde această groază de 
gust comun, și acest dispreț față 
de ceea ce place la toată lumea?" 

Amintind de factorii care de
termină reacția vehementă șl de
loc justificată împotriva gustului 
comun — deși „mai curînd ori 
mai tîrziu, gustul comun cuprin
de orice operă de adevărată va
loare literară șl omenească" — 
factori în fruntea cărora se si
tuează un exacerbat orgoliu in
telectual, o dorință feroce de 
singularizare și confuzia dintre 
banalitate șl singularizare, Ale
xandru Philippide analizează șl 
frontiera în continuă mișcare 
dintre autor șl public chiar “ 
cazurile-limltă.

0 nedorită
„concurentă «I

din

„Că din patru filme cite prezin
tă Televiziunea săptămînal multe 
nu onorează așteptările s-a mal

spus, s-a mal scris șl chiar s-a 
observat, cît de cît, din partea 
teledifuzorilor de film si o aten
ție pentru un repertoriu de ți
nută. *------ - - - •
toate 
d>n
„cererea telespectatorilor", relua
te niște producții cam siropoase 
gen „Joc de cuburi", ori „De la 
Mayerling la Sarajevo". Sînt si
gur, cred, asemenea filme au fost 
cerute de un număr de telespec
tatori șl e dreptul lor să ceară și 
este — mai încape vre-un dubiu 
aici ? — bucuria lor să-și vadă 
dorințele împlinite. Și totul e 
perfect aici. Cu o condiție, sau 
două.

Prima : publicul „servește" ce 
I se oferă șl atunci, în lipsă de 
altceva, mai vrea. Crede că un 
film cum este Operațiunea Cicero 
dacă e prezentat „in premieră 
pe țară" e neapărat dacă nu o 
culme, măcar un... deal, un 
vîrfuleț acolo, demn de consem
nat pe harta albă a cinefili el 
noastre. Cum să-l faci să creadă 
că filmul acesta este un film de 
duzină ? Cum, dacă nu-1 oferi 
altele, de același gen, caro să-l 
convingă T Poate va fl reluat 
(absolut la cererea unul grup de 
telespectatori). Pînă «tunel, ne- 
avînd nici cum M nici dreptul 
să blamez alte gusturi, mă văd 
nevoit să revin la a doua condi
ție. Deci, reluăm ce reluăm, dar 
cînd e vorba să oferim filme 
bune apelăm la o „concurență" 
păgubitoare. Azi, joi, S Iunie 
cam la aceeași oră pe canalul 
doi „Evocarea lut Rene Clair* 
prin filmele Marile manevre și 
Porte des Lilas, Iar pe canalul 
unu Urmărirea cea mare.

La ce să renunți sau, oa să fiu 
mal optimist tn expresie, pentru 
ce să optez ? Filme de antologie 
colo, filme de antologie dincolo.

T. S.

știm, trebuie împăcate 
gusturile, difuzate filme 

toate genurile, trebuie, la 
relua-

un...



Pe timpurile 
de lupte din Indochina
Relatind despre -ultimele an

gajamente militare din Vietna
mul de sud, agenția France 
Presse transmite că unități ale 
Frontului Național de Eliberare 
au atacat poziții americano-sai- 
goneze din regiunea septentrio
nală, precum și din zona fostei 
capitale imperiale, orașul Hue. 
Pe de altă parte, comandamen
tul american de la Saigon a 
anunțat miercuri că in regiunea 
deltei fluviului Mekong alte 
două elicoptere ale forțelor ae
riene ale S.U.A. au fost dobo- 
rîte. Un purtător de cuvînt al 
comandamentului militar al
S.U A. de la Saigon, citat de
agenția U.P.I., a declarat că
forțe ale F.N.E. au atacat cu
un puternic foc de mortiere o 
bază americană situată în re
giunea platourilor înalte. Au 
fost înregistrate pierderi în rin- 
dul trupelor americane, fără a 
se preciza exact numărul sol- 
daților uciși sau răniți.

Mitingul de

Surprinsă de puternicele a- 
tacuri ale forțelor de rezistență 
populară din Cambodgia, trupele 
regimului de la Pnom Penh și 
cele ale agresorilor saigonezi 
s-au retras in derută din zona 
localității Snoul, provincia Kra- 
tie, înregistrîr.d pierderi atît în 
oameni, cit și în echipament de 
luptă.

Făcînd un bilanț al luptelor 
pentru localitatea Snoul, agen
ția V.N.A. relata la 1 iunie că 
din rîndul trupelor lui Lon Noi 
— Sirik Matak și ale saigonezi- 
lor au fost uciși sau răniți apro
ximativ 1 500 de militari și au 
fost făcuți prizonieri alți 300. 
Patrioții cambodgieni au captu
rai, în cursul acelorași lupte, 
numeroase arme grele, printre 
care 10 tunuri, precum și 500 
tone muniție, peste 100 de statii 
de radio-emisie și au doborit 
cinci avioane inamice — rela
tează agenția V.N.A.

ORIENTUL APROPIAT
• Noi incidente în Iordania • Convorbiri 

la Cairo
AMMAN. — Organizațiile 

palestiniene au atacat marți 
noaptea poziții ale armatei 
iordaniene amplasate în regiu
nea de nord a Iordaniei, a de
clarat un purtător de cuvînt al 
guvernului de la Amman, ci
tat de agenția Associated 
Press. El a precizat că atacul 
s-a produs în regiunea Sakeb. 
în apropierea orașului Jerash.

Pe de altă parte, un comu
nicat al organizațiilor palesti
niene de rezistență, difuzat la 
Beirut și reluat de agenția a- 
mințită, afirmă că trupele ior
daniene au pătruns într-o ta
bără a refugiaților palesti
nieni, situată lîngă Amman, 
unde au operat 150 de are
stări.

CAIRO. — Președintele 
R.A.U., Anwar Sadat, a pri
mit la Cairo pe Hans Jurgen 
Wischnewski, secretar general 
administrativ al Partidului 
Social-Democrat din Germa

nia occidentală, care între
prinde o vizită în Republica 
Arabă Unită — anunță agen
ția MEN. In timpul convorbi
rii au fost evocate probleme 
interesînd cele două țări, 
procedîndu-se, totodată, la 
trecerea în revistă a actualei 
situații din Orientul Apropiat.

CAIRO. — Agenția MEN 
anunță că președintele Anwar 
Sadat l-a primit pe ministrul 
kuweitian al afacerilor exter
ne, Sabah Al Ahmed Al Ja
ber, care întreprinde o vizită 
oficială în R.A.U. Cu această 
ocazie, au fost trecute în re
vistă evoluția situației din 
Orientul Apropiat, și rela
țiile egipteano-kuweitiene. în 
timpul vizitei sale la Cairo, 
șeful diplomației kuweitiene 
a avut, de asemenea, convor
biri cu Mahmud Riad, vice- 
premier și ministru de exter
ne al R A.U.

La „Festsalen" din Copen
haga, a fost inaugurată ex
poziția ■ „A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român" 
La deschidere, președintele 
Partidului Comunist din 
Danemarca, Knud Jespersen, 
a rostit o cuvîntare în care 
a evocat rolul istoric al 
P.C.R. in lupta poporului ro
mân pentru libertate și inde
pendență și a evidențiat 
realizările obținute de po
porul nostru pe drumul con
struirii socialismului.

La inaugurarea expoziției 
au fost de față Poul Ema
nuel, Willi Fulgsgang, Pre- 
ben Henriksen, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Danemarca, Per 
Kristensen, secretar al C.C 
al P.C. din Danemarca, 
membri al corpului diploma
tic.

★
. în orașul Famagusta a 

fost inaugurată expoziția de 
fotografii „Partidul Comu
nist Român la a 50-a aniver
sare". La deschidere au par
ticipat Michalis Poumbouris 
secretarul Comitetului re
gional al partidului AKEL 
din Famagusta, Stavros Con- 
stantinou, secretarul Comite
tului orășeneso AKEL Fa
magusta, cadre de partid și 
sindicale, oameni ai muncii.

în 
avut 
zltei 
tiei poporului __
de prințul Sufanuvong, 
tele C.C. al Frontului 
din Laos, transmite 
VNA. . ' -----
Dong, membru al Biroului 
tic al C.C. al Partidului 
ce muncesc din Vietnam, 
mierul R. D. Vietnam, Vo 
yen Giap, membru al ‘ 
Politic, vlcepremier și 
al apărării naționale, 
Duy Trinh, membru al 
Politic, vlcepremier și 
al afacerilor externe, Hoan Van 
Hoan, membru al Biroului Poli
tic, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam, membri ai 
C.C. al partidului, membri ai 
Prezidiului C.C. al Frontului Pa
triei din Vietnam, reprezentanți 
ai unor organizații de masă, oa
meni ai muncii -din Hanoi. A 
fost prezent, de asemenea,' Ngu
yen Phu Soal, șeful ad-lnterim 
al Reprezentanței Republicii 
Vietnamului de sud la Hanoi.

Luînd cuvîntul, premierul Fam

sala Ba Dinh din Hanoi a 
loc un miting cu ocazia vl- 
în R. D. Vietnam 

laoțian,
a delega- 

condusă 
președin- 
Patrlotic 

agenția 
Au participat Fam Van 

Poll- 
celor 
pre- 

Ngu- 
Biroulul 
ministru 
Nguyen 
Biroului 
ministru

Vizita delegației

în U.R.S.S
MOSCOVA 2. — Cores

pondentul Agerpres, Lauren- 
fiu Duță, transmite: Dele
gația A.R.L.V.S., condusă de 
Nicolae Moraru, membru în 
Consiliul General A.R.L.U.S., 
redactor-șef al redacției pu
blicațiilor pentru străinătate, 
a fost primită miercuri de 
V. I. Konotop, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S.. pre
ședintele Conducerii centrale 
a Asociației de prietenie so- 
vieto-române, cu care a avut 
o convorbire prietenească. La 
convorbire a participat 
Ciubotaru, însărcinatul 
afaceri a.i. al României 
Uniunea Sovietică.

In timpul șederii sale în 
U.R.S.S., delegația română a 
vizitat orașul Volgograd și a 
avut întîlniri cu conducătorii 
filialei A.P.S.R. din orașul 
Domodedovo.

Miercuri, delegația ARLUS 
a plecat spre patrie.

Van Dong l-a salutat pe membrii 
delegației poporului laoțian. Sub 
conducerea Frontului Patriotic 
din Laos, în frunte cu prințul 
Sufanuvong. a arătat vorbitorul, 
poporul laoțian a dus, alături de 
popoarele Vietnamului și Cam- 
bodglei, o luptă dîrză împotriva 
agresorilor, cîștigînd o victorie 
după alta. Victoriile militare, 
politice șl diplomatice ale po
porului laoțian au dus la creș
terea tot mal mare a prestigiu
lui poporului laoțian, al Frontu
lui Patriotic din Laos și al for
țelor patriotice neutraliste lao- 
țiene. De asemenea, aceste victo
rii au contribuit în mare măsură 
la creșterea puterii celor trei 
popoare indochineze.

In numele Comitetului Central 
al Frontului Patriotic din Laos, 
al Comitetului de alianță al 
forțelor patriotice neutraliste șl 
al poporului laoțian, prințul 
Stjfanuvong a adresat un salut 
de solidaritate.: Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, guver
nului R. D. Vietnam, Frontului 
Patriei din Vietnam, eroicului 
popor vietnamez. Poporul vietna
mez, a spus el, cu tradiția sa 
de patriotism și curaj, a înscris 
pagini de glorie în istoria luptei 
împotriva invaziei străine și 
pentru construcția națională, pen
tru independență, libertate, de
mocrație șl pace. Sub conducerea 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, el desfășoară in prezent 
lupta împotriva imperialismului 
S.U.A., depunînd eforturi ex
traordinare cu hotărîrea de a-i 
respinge pe agresori, de a elibe
ra sudul, de a construi și apăra 
Nordul, de a progresa pe calea 
reunilicării pașnice a patriei. în 
Vietnamul de sud, eroicele forțe 
armate si populația, sub condu
cerea Guvernului Revoluționar 
Provizoriu și a F.N.E., au extins 
regiunile controlate, de popor, 
au obținut victorii la Khe Sanh 
șl de-a lungul șoselei nr. S, ac- 
ționînd coordonat cu forțele ar
mate și poporul laoțian, au ob
ținut recent succese pe platourile 
înalte, în Delta Mekong și în 
alte regiuni ale Vietnamului de 
sud.

Un grup de piloți americani 
participind la o manifestație 
antirăzboinică desfășurată în 
fața ambasadei 

Londra.

C9MIIKIT MW

In comunicatul dat publicită
ții la Belgrad, la încheierea 
vizitei Oficiale în R.S.F. Iugo
slavia a lui Clodomiro Almeyda, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Chile, se subliniază 
că există o identitate sau o 
mare apropiere a punctelor de 
vedere ale celor două părți in 
cele mai importante probleme 
internaționale. în context, se 
reafirmă hotărîrea R.S.F. Iugo
slavia și Republicii Chile de a 
continua să depună eforturi 
pentru menținerea păcii și dez
voltarea colaborării internațio
nale, care trebuie să se bazeze 
pe deplina respectare a inde
pendenței, integrității naționale, 
pe neamestecul în treburile in
terne ale altor state și pe drep-

Ion 
cu 
în

GREVA OȚELARILOR BRITANICI
La mai puțin de 24 de ore de la declanșarea grevei celor 

15 000 de siderurgiști englezi, firma „British Steel Corporation", 
care coordonează 95 la sută din industria de oțel a Angliei, a 
trecut la contramăsuri, concediind 8 000 dintre salariații săi. 
Purtătorul de cuvînt al „B.S.C." a avertizat că dacă greva continuă, 
vor avea loc noi concedieri.

In ciuda concedierilor și amenințărilor lansate de „British Steel 
Corporation", muncitorii oțelari nu par deloc intimidați. Dimpo
trivă. au intrat în grevă, în mare parte, chiar și echipele care 
asigurau menținerea focului nestins al furnalelor. Observatorii nu 
întrevăd o soluționare rapidă a conflictului, care ar putea afecta, 
in scurt timp, activitatea altor ramuri cheie ale industriei brita
nice. La Londra s-a anunțat că, dacă durata grevei va depăși 15 
zile, „B.S.C." va trebui să importe oțel, așa cum a procedat și 
anul trecut din cauza unei acțiuni revendicative similare.

REFORMA
A

AGRARA IN ACȚIUNE
A

I
ntr-o conferință de 
presă, ministrul pe
ruvian al agricultu
rii, Jorge Pagador a 
anunțat „un eveni
ment remarcabil în

istoria Perului". La 20 mai — a 
relevat ministrul — a fost in- 
mînat unui lucrător agricol din 
departamentul Cajamarca — cel 
de-al 200 000-lea „titlu de pro
prietate" în cadrul reformei a- 
grare (socotindu-se capii de fa
milie). La aceeași dată supra
fața arabilă confiscată marilor 
latifundiari atinsese 3 000 000 
hectare, din care 1 000 000 de 
hectare au și fost împărțite ță
ranilor fără pămint sau au fost

" t : 1
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simplul motiv că cei ce făceau 
legile erau inșiși moșierii sau 
interpușii lor. Proprietatea a- 
grară în Peru — ca și in aproape 
toate țările latino-americane — 
era concentrată în mîinile unui 
loarte mic grup de moșieri care 
exploatau munca a milioane do 
țărani posesori ai unor mici par
cele de pămint sau lipsiți total 
de pămînt. Două cifre sînt pe 
deplin edificatoare : pină la re
forma agrară latifundiarii deți
neau 83 la sută din pămînturile 
arabile deși ei constituiau nu
mai 1 la sută din totalul popu
lației. Legea din iunie 1969 afec
tează aproape 700 000 km.p. din 
cei 1285 215 km.p. cit repreziută

• 1 000 000 DE HECTARE ÎMPĂRȚITE ȚÂRA- 
NILOR FĂRĂ PĂMÎNT • „TITLUL DE 

PROPRIETATE" NR. 200 000 • COOPERA
TIVELE DE PE FOSTELE LATIFUNDII ALE 

„REGILOR ZAHĂRULUI"

puse la dispoziția cooperative
lor țărănești. Bilanțul primilor 
doi ani de aplicare a reformei 
agrare este, intr-adevăr, remar
cabil. El este edificator pentru 
sfera de cuprindere și ritmul 
de înfăptuire a reformelor între
prinse de guvernul Peruvian ca
re, din octombrie 1968, desfășoa
ră o vastă acțiune de înnoire a 
peisajului economic și social al 
țării.

Promulgată in iunie 1969, le
gea reformei agrare și-a propus 
să „modifice radical regimul po
sesiunilor agricole și distribui
rea veniturilor" în acest sector 
vital al economiei peruviene. 
Nici un guvern anterior nu s-a 
încumetat să proclame — și cu 
atît mai puțin să înfăptuiască — 
lichidarea marilor latifundii, din

suprafața totală a tării. La doi 
ani de la promulgarea legii, se 
află sub acțiunea reformei a- 
grare 75 la sută din aria vizată, 
pe care trăiesc aproape 4 500 000 
de țărani. Un element caracte
ristic, a cărei importanță este 
evidentă, îl constituie faptul că 
aplicarea reformei nu a început 
pe înălțimile Anzilor, ci pe cele 
mai fertile terenuri agricole 
care înainte aparțineau „regilor 
zahărului" (Casa Grande, Para- 
monga, Catavi, Cartavio etc.). 
Plantațiile și fabricile de rafi
nare a zahărului din această zo
nă au devenit cooperative de 
producție, sprijinite de stat sub 
diferite forme.

Spre deosebire de proiectele 
anterioare care vizau o regiune 
determinată și aveau ca obiectiv

colonizarea unor suprafețe ne
rentabile pentru marii proprie
tari, actuala reformă cuprinde 
„intreg teritoriul țării, întreaga 
producție agricolă și industriile 
derivate" — cum se specifică în 
textul legii. Și, trebuie remar
cat. că ansamblul legislației re
formei agrare din iunie 1969 de
pășește simpla împroprietărire. 
Se urmărește, in același timp, 
sprijinirea eficientă a țăranilor 
prin credite guvernamentale și 
alte măsuri. Paralel cu distribui
rea de proprietăți individuale au 
fost create așa numitele com
plexe agroindustriale, organizate 
pe baze cooperatiste. Prin crea
rea acestor cooperative se evită 
scăderea randamentului agricol, 
inerentă în cazul fărâmițării fo
stelor mari latifundii din zona 
litoralului, organizate pe bază de 
ferme și mari complexe agri
cole. Ca un complement indis
pensabil, guvernul a decretat na
ționalizarea apelor. Pentru con
dițiile specifice ale agriculturii 
peruviene, eliminarea proprietă
ții private asupra surselor de 
apă e apreciată a fi tot atît de 
importantă ca insăși reforma a- 
grară, dat fiind că, mai ales in 
zona litoralului, culturile depind 
exclusiv de irigație iar apa ne
cesară era monopolul latifundia
rilor.

Împreună cu măsurile ener
gice pentru asigurarea controlu
lui național asupra bogățiilor 
naturale ale tării, alături de ac
țiunile vizînd stabilirea contro
lului statului peruvian asupra 
mecanismelor de credit și asupra 
industriei, pașii fermi in direc
ția înfăptuirii reformei agrare 
se înscriu pe linia transformări
lor remarcabile din tara andină. 
Toate acestea creează premisele 
unor restructurări și înnoiri con
tinue și în alte domenii esen
țiale pentru dezvoltarea țării pe 
drumul progresului, al consoli
dării independenței naționale.

E. R.
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ÎNTÎLNIRI PRIETENEȘTI
tul popoarelor la autodetermi
nare.

Părțile au subliniat, intre al
tele, necesitatea adoptării unor 
măsuri concrete în vederea pro
movării colaborării economice 
intre țările in curs de dezvol
tare. Ele s-au pronunțat, tot
odată, pentru dreptul fiecărui 
popor la calea proprie de dez
voltare și și-au exprimat con
vingerea că a treia Conferință a 
O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare de la Santiago de Chile va 
contribui la consolidarea rolului 
UNCTAD și la stimularea ac
țiunilor economice internațio
nale Orientate spre găsirea unor 
soluții tot mai eficiente pentru 
rezolvarea problemelor impor
tante și complexe ale dezvol
tării.

Relevînd marea importanță 
care revine Organizației Națiu
nilor. Unite și rolul său in con
solidarea păcii și securității in 
lume, părțile s-au pronunțat 
pentru jpiăB.tuirș^.uniyerșalită- 
ții acestei organizații, ca prin
cipală premisă a eficienței sale. 
Astfel, ele consideră că trebuie 
să i se recunoască 
Populare Chineze
sale legitime în O.N.U.

Republicii 
drepturile

ROMA: o nouă
provocare
fascistă

ROMA 2. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : Marți seara, la Catania 
(Sicilia) s-a produs o nouă gravă 
provocare fascistă : în timp ce 
Enrico Berlinguer, vicesecretar 
general al Partidului Comunist 
Italian, vorbea mulțimii în Pia
ța Universității, în cadrul unei 
adunări electorale, a explodat o 
bombă care a rănit pe unul din
tre participant la adunare. Mi
tingul a continuat, incheindu-se 
cu condamnarea energică a pro
vocărilor fasciste.

în apropierea Pieței universi
tății, relatează ziarele, avusese 
loc cu puțin timp înainte o adu
nare a Mișcării sociale italiene, 
partid de dreapta.

Noul atentat, a cărui gravitate 
a foit condamnată ferm de că
tre forțele democratice, face o- 
biectul unei luări de poziție 
ziarului „Unita", care scrie, 
tre altele : „Atentatul de la 
tania demonstrează pină la 
punct au ajuns lucrurile în 
cilia și arată că fasciștii și reac
ționarii, care duc o deșănțată 
campanie privind ordinea pu
blică, sîn-t provocatorii și autorii 
dezordinii, neexduzînd din pla
nurile lor arma terorismului. La 
astfel de provocări., clasa munci
toare italiană a dat și va da o 
ripostă fermă".

Ne apropiem de coastele Finlandei reme- 
morînd clișeele cunoscute care ne înfățișea
ză ceea ce ni se pare că știm despre o 
țară. De fapt, însă, este o nouă descoperire. 
Tot astfel, aici, avem să aflăm nu numai că 
cele 1 000 de lacuri sînt în realitate 60 000, 
dar și că, înainte de a-și întinde teritoriu i pe 
granitul acoperit de pădure, Finlanda se eli
berează din apele Balticei printr-o salbă in
finită de insule și promotorii.

Avionul Caravelle al companiei Finnair ne 
apropie de aeroportul Seutula din Helsinki. 
Vizita unei delegații conduse de tovarășul 
Marțian Dan, prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministrul pentru , problemele tineretului, se 
înscrie ca o nouă verigă în seria continuă 
de acțiuni menite să dezvolte relațiile de 
prietenie dintre popoarele și tineretul țărilor 
noastre.

Din primele clipe ale sosirii sînt adresate 
cuvintele prietenești care ne vor însoți tot 
timpul în cursul șederii, cuvinte de stimă și 
admirație față de poporul român, față de 
realizările țării noastre, expresii ale năzuin
țelor comune de dezvoltare multilaterală a 
colaborării prietenești. In seara aceleiași zile 
ministrul învățămintulut al Finlandei, Meeri 
Kalawainen, oferă în cinstea ministrului ro
mân un dineu la hotelul Haikko, situat pe 
marginea unuia din adîncile golfuri ale mă
rii, într-o zonă specifică • pentru splendida 
natură a țării gazdă, cu împletirea atît de 
minunată între apă, stîncă și pădure. La 
dineu participă de asemenea, domnul Taisto 
Kakkainen, secretarul Comitetului de stat 
pentru problemele tineretului și Seppo Si
ren, secretarul Asociației de prietenie Fin- 
landa-România. In timpul dineului, al discu
țiilor câte se prelungesc mult după aceea, 
ca și cu prilejui vizitei făcute în ziua de 
marți la sediul Ministerului Invățămlntului 
sînt discutate, într-un spirit prietenesc, cole
gial, variate preocupări privind dezvoltarea 
învățămîntului șd educației tinerei generații, 
exprimîndu-se mai presus de toate dorința 
dezvoltării schimburilor de experiență, a co
laborării reciproce.

Ziua de marți a fost consacrată unui nu
măr însemnat de întîlniri și vizite oficiale 
cu reprezentanți de seamă ai vieții guverna
mentale și parlamentare finlandeze. La ora 
9, la sediul ministerului, situat în apropierea 
centrului orașului — frumos ansamblu arhi
tectonic de un echilibru sobru — delegația 
română în frunte cu tovarășul Marțian Dan, 
prim secretar al C.C. al U.T.C., ministrul 
pentru problemele tineretului, este primită 
de domnul Vaino Leskinen, ministrul de ex
terne al Finlandei. La întîlnire participă de 
asemenea ambasadorul României la Helsinki. 
Atît gazda cît și conducătorul delegației ro
mâne exprimă satisfacția pentru întîlnire și 
pentru vizita în Finlanda care aduce o nouă 
contribuție dezvoltării colaborării dintre cele 
două țări. în spiritul unei depline înțele
geri, într-o atmosferă de cordialitate sînt 
abordate pe rînd aspecte ale dezvoltării re
lațiilor Intre cele două țări, precum și une
le probleme ale colaborării internaționale.

îndeosebi 
generale _ _________
cu care, așa cum se știe, Finlanda este an
gajată într-un mod deosebit de direct. Re- 
marcind că problemele securității europene 
par a ieși „din umbră spre lumină", minis- 
trul de externe finlandez își manifestă opti
mismul cu privire la depășirea dificultăților 
existente, la șansele organizării acestei con
ferințe de o deosebită însemnătate. Ei se re
feră, de asemenea, la vizita pe care o va 
face, la sfîrșitul lunii, în Finlanda, pre
ședintele Consiliului de Stat al României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. La toate întîl- 
nirlle s-a constatat același viu interes cu 
care este așteptată vizita in Finlanda a ce
lui mai înalt sol al poporului român, ca răs-

pregătirea în vederea conferinței 
europene de securitate, în legătură

PRIN TELEFON PENTRU

Vizita în Finlanda
a delegației conduse de
tovarășul Marțian Dan

puns Ia vizita făcută în țara noastră de 
președintele Finlandei, Urho Kekkonen.

O altă vizită înscrisă pe bogata agendă a 
aceleiași zile este și aceea de la parlamen
tul finlandez, ale cărui lucrări se desfășoa
ră și în aceste zile. Tovarășul Marțian Dan, 
prim secretar al C.C. al U.T.C., ministrul 
pentru problemele tineretului este primit, în 
cabinetul său, de către Rafael Paasio, pre
ședintele parlamentului finlandez. Convor
birea este un nou prilej pentru afirmarea 
prieteniei reciproce a celor două popoare, 
a interesului lor comun pentru dezvoltarea 
pe multiple planuri a cooperării. După ce 
sînț evocate schimburile pe linie parlamen
tară, se revine la însemnătatea apropiatei 
vizite în Finlanda a conducătorului statului 
român. Totodată, sînt abordate unele aspecte 
ale activității parlamentare din Finlanda, în
deosebi în ceea ce privește tineretul, amin- 
tindu-se, între altele, despre recenta lege 
prin care dreptul de vot a fost acordat ti
neretului incepînd de la 18 ani. Sînt vlzlta-

te apoi sălile in care își desfășoară lucrări
le parlamentul sau diferitele sale comisii.

într-unul din principalele porturi ale ora
șului — r» cărei intrare este străjuită si azi 
de clădirea străvechii cetăți Helsingfors, în
tr-o clădire a! cărui exterior de epocă con
trastează cu interiorul modernizat, la primă
ria capitalei finlandeze, ministru pentru pro
blemele tineretului din România este primit 
de Teuvo Aura, primarul capitalei finlande
ze. Atît in cuvintele adresate de acesta, în 
toastul rostit de adjunctul primarului A. K. 
Lolmaranta — care cu prilejul dejunului 
oferit în cinstea delegației române în in
cinta primăriei a înmînat tovarășului Mar
țian Dan medalia „400 de ani de existență a 
orașului Helsinki" — cît și în discuțiile cu 
diferiți reprezentanți ai municipiailtății și ai 
organizațiilor de tineret, prezenți cu acest 
prilej, revine aceeași mare temă a prieteniei 
dintre popoarele noastre, a năzuințelor sin
cere de apropiere șl colaborare.

In toastul rostit de tovarășul Marțian Dan, 
se subliniază dorința țării noastre de a parti
cipa activ la schimburile de valori materia
le și spirituale cu toate popoarele, de a-și 
aduce și pe această cale, împreună cu Fin
landa și celelalte țări, contribuția la îmbu
nătățirea climatului în Europa și în lume, 
la eforturile pentru consolidarea păcii si 
securității. ’

Prima zi a vizitei se încheie prin întîlnirea 
cu reprezentanții Consiliului de stat pentru 
problemele de sport care prilejuiește un bo
gat schimb de informații cu privire la acti
vitatea din acest domeniu desfășurată în 
cele două țări. Avînd loc într-o mică lo
calitate situată pe malul unuia din vesti
tele lacuri ale Finlandei, discuția se prelun
gește mult în această zi fără sfîrșit cînd, ' ? 
după orele 21 soarele strălucește încă în a- , 
ceasță epocă a nopților albe. Ca încă o sur- - 
priză, vara finlandeză debutează în acest an 
cu călduri excepționale, nemaiîntîlnite din 
1910 : chiar după cercul polar, în Laponia, 
comunicatele anunță temperaturi record de 
pește 20 de grade C. Temperatura atmosfe
rica, climatul meteorologic vine să se adau
ge astfel căldurii deosebite a primirii de 
care se bucură din partea reprezentanților 
poporului și tineretului finlandez delegația 
condusă de tovarășul Marțian Dan în cursul 
vizitei pe care o întreprinde în tara prie
tenă.

!n ziua următoare, delegația a fost primi
te in cel de al doilea oraș al Finlandei. 
Tampere. La primăria orașului a avut loc 
nn dejun oferiți de către Paavo Ijehtinen, 
adjunctul primarului. După vizite în oraș 
care a cuprins_ între altele și întreprinderea

„Țampella", în seara zilei de miercuri, 2 
lume, la ora la care vă transmit aceste știri, 
are loc o întîlnire a delegației cu reprezen
tanții Comitetului de stat pentru probleme
le tineretului din Tampere.

Tampere, 2 iunie

FRED MAHLER

Echipe de salvare intervenind după recentul cutremur care s-a 
abătut asupra orașului Bingol (Turcia).• ••••• • • • • •

Gabriel• LA SOFIA a sosit 
Fermandes Valderrama, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
al Spaniei. El urmează să sem
neze în capitala bulgară, un a- 
cord pe termen lung pentru co
merț, navigație maritimă, trans
port, colaborare economică in
dustrială și tehnico-știintifică, 
un .acord cu privire la plăți, 
precum și protocolul anual re
feritor la schimbul de mărfuri 
dintre Bulgaria și Spania.

Petru Burlacu la Viena
• CU PRILEJUL prezenței 

sale la Viena, Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a avut miercuri o în
trevedere cu Walter W’odak, se
cretar general al Ministerului 
de Externe austriac. La întîlni-

re, desfășurată într-o atmosferă 
cordială, a participat Dumitru 
Aninoiu, ambasadorul României 
la Viena.

Conferința O.I.M,

DEMISIA CABINETULUI 
COLUMBIAN

Cabinetul columbian 
și-a prezentat marți sea
ră demisia președintelui 
Misael Pastrana, infor
mează agenția France 
Presse. citind un comuni
cat oficial dat publicității 
la Bogota.

în scrisoarea comună de de
misie adresată președintelui 
tării, al cărei text nu a fost 
publicat, cei 13 miniștri — șase 
liberali, șase conservatori și un 
general — au precizat că hotă- 
rirea lor lasă șefului statului la
titudinea de a proceda la schim
bările pe care le va considera 
necesare. Agenția precizează că 
președintele columbian a înce
put de marți seara consultările 
în vederea formării unui nou 
guvern.

în capitala Columbiei se sub
liniază, cu acest prilej, că 
cursul ultimelor congrese 
partidelor tradiționale au 
loc importante sciziuni.

potrivit aprecierii observatori
lor politici, ar constitui cauza 
declanșării actualei crize poli
tice.

Demisia colectivă a cabinetu
lui de la Bogota este prima de 
la preluarea puterii de către 
președintele Pastrana, la 7 au
gust 1970.

în 
ale 

avut 
care,

LA BUENOS AIRES, re
latează agenția 
Presse, domnește 
feră încordată ca 
incidentelor care 
dus marți între 
și învățătorii aflați în grevă 
și polițiști. Au fost ares
tate 20 de persoane.

Pe de altă parte, în pro
vincie, mai multe grupuri 
de guerilă urbană au de
clanșat atacuri împotriva 
forțelor guvernamentale.

France 
o atmos- 
urmare a 
s-au pro- 
profesorii

• LA PALATUL Națiunilor 
din Geneva s-au deschis 
miercuri lucrările celei de-a 
56-a sesiuni a Conferinței In
ternaționale a Muncii, la care 
iau parte reprezentanții celor 
121 de state membre ale O.I.M.

România este reprezentată 
de o delegație alcătuită din 
ambasadorul Ion Datcu, repre
zentantul permanent al țării 
noastre la Geneva, Ion Păcu- 
raru, adjunct al ministrului 
muncii, Larisa Munteanu, secre
tar al Consiliului Central a) 
U.G.S.R., Bujor Olteanu, direc
torul Institutului pentru cerce
tările in domeniul tehnologiei.

SCURT,
• CAMERA poloneză de co

merț exterior organizează, eșa
lonat în două etape, întîlniri ale 
reprezentanților comerțului și 
industriei din Berlinul occiden
tal cu specialiști polonezi din 
sfera comerțului exterior și a 
industriei. La aceste întîlniri cu 
caracter consultativ și de in-

redacția și ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sotnteil”, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele ee tae la oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi șl instituții.

formare, și-au confirmat parti
ciparea reprezentanții unui nu
măr de 40 de firme vest-berli- 
neze interesate în stabilirea de 
contaote cu partea poloneză. 
Prima parte a acestor întîlniri. 
desfășurată la Varșovia în zi
lele de 27 și 28 mai, a dovedit, 
potrivit aprecierii publicației 
„Rynki Zagraniczne", că există 
posibilități de dezvoltare a 
schimburilor comerciale dintre 
Berlinul occidental și Polonia.

împotriva aderării 
la Piața comună

• ÎN NORVEGIA a început 
Săptămina de luptă împotriva 
aderării tării la Piața oomună. 
în numeroase orașe au fost di
stribuite cu acest prilej mani
feste în care se subliniază că 
intrarea Norvegiei în C.E.E. „im-

plică pericole grave pe plan po
litic și economic" pentru întrea
ga țară. Reprezentanți ai Parti
dului Comunist din Norvegia, 
Partidului Popular Socialist, li
deri sindicali și ai organizațiilor 
țărănești au declarat, în cadrul 
mitingurilor ce au avut loc, că 
lupta împotriva aderării la Pia
ța comună va continua .

Cuvîntarea 
președintelui chilian
• ÎNTR-O cuvintare rostită 

în fața studenților Universității 
din Concepcion, președintele 
Salvador Allende a relevat ma
turizarea procesului politic prin 
care trece Chile și a atras a- 
tenția asupra necesității înțele
gerii particularităților specifice 
în care se desfășoară lupta 
populară pentru transformarea 
revoluționară a țării.
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