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CU ACEEAȘI

Proletari din toate țările, uniți-vă !

cìntela
tinerelului

Organ Central al

La flacăra incandescentă

Imediat ce terenul este eliberat 
de paie, la cooperativa agricolă 
din comuna Mihăilești, regiunea 
București,

cută
mecanizatorii exe- 
arâturi adinei

URQENȚÂ

RECOLTATUL
TREIERIȘUL
ARĂTURILE

n regiunea Bacău 
recoltatul păioase- 
lor a început mai 

' întîi în raioanele 
din sud — Adjud și 
Bacău. După 5—6 
zile au „intrat" în

campanie și raioanele din nord 
— Moinești, Tîrgu Neamț, Pia
tra Neamț. Peste 60 000 hectare 
cu grîu și secară din 89 000 cit 
au cultivat cooperativele agri
cole de producție din regiune 
au fost, la data de 28 iulie, recol
tate. în frunte se situează ra
ioanele Adjud și Bacău care 
au strîns recolta de pe 89 și 
respectiv 87 la sută din supra
fața cultivată. Dar avansul 
Adjudului se datorează numai 
faptului că aici recoltatul a 
început cu cinci zile mai devre
me decît în raionul Bacău. Cum 
a reușit raionul Bacău să recu
pereze aproape în întregime 
cele 5 zile ?

Un prim răspuns l-am căpătat 
la cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Chetriș, unde 
în ziua de 27 iulie se recolta 
griul de pe ultimele suprafețe 
din cele 700 de hectare culti
vate. Aici, la începutul cam
paniei se aflau 6 combine și o 
batoză. Griul nu ajunsese peste 
tot la maturitate deplină, iar 
unele sole erau situate pe pan
tă. Așa că de la 
binele nu puteau

început com- 
lucra cu în-

treaga capacitate. Se putea, 
totuși, secera. Cercetînd bine 
fiecare parcelă, conducerea uni
tății a schimbat planul inițial, 
treeîndu-se în primele zile la 
secerișul normal. S-a calculat 
că este nevoie de aproximativ 
1 000 de oameni. Receptivă la 
modificarea necesară, organiza
ția U.T.M. și-a orientat activi
tatea în această direcție, ti
nerii fiind' antrenați la recoltatul 
manual. In felul acesta s-au 
„cîștigat" trei zile. Acum treaba 
merge bine ca urmare a bunei 
organizări a muncii la fiecare 
combină și la batoză. în ziua 
de 27 iulie, de pildă, toate cele 
6 combine treierau staționar, în 
vreme ce 16 atelaje cărau 
snopii la batoză unde lucrau 
alternativ două schimburi. Erau 
echipe formate pentru fiecare 
loc de muncă — la arii, la saci, 
la căratul paielor etc. La toate 
aceste puncte de lucru cei mai 
mulți erau tineri, recomandați 
de organizația U.T.M., care cu
noșteau precis ce au de făcut. 
Secretarul organizației U.T.M. 
ne spunea că principala grijă a 
comitetului U.T.M. în această 
perioadă a fost (și după cum se 
vede ea s-a concretizat în re
zultate meritorii) de a reco
manda conducerii ca tinerii să 
lucreze în acele puncte unde ei 
puteau da cel mai bun randa
ment. Lucrările la zi s-au efec-

tuat paralel și în timpul optim, 
în aceeași zi 4 tractoare „libe
re" arau miriștile. Recolta de pe 
aproape 300 de hectare cu grîu 
era treierată, iar pe 40 hectare 
arate și însămînțate porumbul 
furajer a și început să răsară, 

în cele mai multe cooperati
ve munca a fost la fel de bine 
organizată. Organizațiile U.T.M. 
au adus o contribuție însem
nată la efectuarea lucrărilor, 
tinerii fiind folosiți acolo unde 
unitățile aveau, în primul rînd, 
nevoie de contribuția lor. Așa 
se și explică de ce în numai 
două zile în raionul Bacău su
prafața de pe care griul a fost 
strîns a crescut cu peste 17 
procente față de 11 procente cu 
cît s-a înaintat în aceeași 
perioadă îii raionul Adjud. 
Această experiență și-a făcut 
drum și în alte raioane. De pil
dă, în raionul Roman în două 
zile — 26 și 27 iulie — s-a strîns 
recolta pe pe circa 4 000 hecta
re.- Totuși, aici, ca și în raionul 
Adjud pe alocuri, ritmul de 
recoltare este încă foarte di
ferențiat de la o unitate la alta. 
Astfel, in timp ce Ia Sagna,
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Fabrica
„rece“ de la 
-Hunedoara
• Îngemănarea gerului cu 
focul • Șase oameni și 
un creier electronic • Un 
spor anual de 207 000 

tone de oțel

Noua Fabrică de oxigen din 
Hunedoara intrată recent în 
funcțiune nu are nimic din 
spectaculozitatea celorlalte o- 
biective siderurgice din jurul 
ei. Clădirea sa, dreptunghiula
ră din sticlă și beton, cu vitra
lii viu colorate, cu zone verzi 
în jur lasă mai degrabă impre
sia unui laborator liniștit. Și 
totuși fabrica are o impor
tanță deosebită în viața com
binatului. Producția sa de 
10 000 mc de oxigen pe oră va 
fi un stimulent al sporului de 
oțel. Pentru că, într-adevăr, 
prin folosirea oxigenului în 
procesul tehnologic de elabo
rare a oțelului, durata unei 
șarje se reduce cu 10—15 la 
sută.

Oțelarii vor economisi în 
felul acesta o însemnată can
titate de timp în care vor pu
tea produce anual circa 270 000 
tone de oțel în plus. Calitatea 
metalului va fi, de asemenea, 
influențată pozitiv.

Pentru punerea în funcție a 
acestui agregat, constructorii 
de la întreprinderea de con
strucții siderurgice Hunedoara 
au efectuat un mare volum de 
muncă. .

— Deosebit de pretențioase 
au fost operațiile de montaj 
și instalații, spunea inginerul 
loja Francisc, coordonatorul 
acestor lucrări. Echipele de 
sub conducerea tinerilor Gros 
Gabriel, Moț Aurel, Klep Iu
lian etc., sub asistența tehnică

LAL ROMULUS

(Continuare în pag. a IV-aj

C. NANGU 
corespondentul „Scinteli 
tineretului" pentru re

giunea Bacău

(Continuare in pag. a IV-a)

Interior al noii Fabrici de oxigen de la Hunedoara 
Foto : AGpRPRES

Izvoarele certitudinii
Ne desfășurăm tinerețea de 

muncă și învățătură intr-un 
continuu prezent de construc
ții, anii trăiți n-au devenit a- 
mintiri palide, nu s-au pulve
rizat în imagini incerte. Edifi
ciile socialiste ne veghează 
continuul prezent de ascensiu
ne socială, culturală și morală, 
ne lansează puterile și talen
tele către viitorul marilor o- 
pere obștești de înflorire a 
patriei. Pășim spre împlinirea 
acestor opere istorice cu senti
mentul firesc că ne realizăm 
propriile noastre destine în 
ceea ce au ele mai temerar, 
mai plin de farmec și mai de
licat ca vis tineresc, într-o 
împletire armonioasă cu cele 
mai scumpe idealuri comu
niste de construcție vastă și 
pașnică. Cei mai tineri cetă
țeni ai României socialiste 
desprind și ei cu bucurie și cu 
mîndră responsabilitate din 
istoricele lucrări ale Congre
sului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, căile lumi
noase ale propriilor lor vieți,

ȘTEFAN BÀNULESCU

însemnate elogios, cu litere de 
aur, ■ în amplele Directive de 
construcție, în noul Statut al 
Partidului, în noul proiect de 
Constituție. Desprindem căile 
noastre de realizare în muncă, 
învățătură, în profesie, știință 
și cultură, din întreaga imagi
ne a țării, din operele ei de 
azi și din cele viitoare și pu
tem desprinde limpezimea a- 
cestor căi, farmecul, îndrăz
neala și armonia lor privind 
fiecare capitol de istorie nouă 
luat în parte : în capitolul 
construcțiilor industriale, în 
acela al învățământului, în 
acela al vastelor cercetări 
științifice sau în acela al însu
șirii unei culturi complexe și 
active... Ne descoperim marile 
drepturi și datorii creatoare 
de participanți riguroși la 
noua istorie a României socia
liste, consfințite în Cartea de 
aur a țării, proiectul de Con-

stituție, citim acele emoționan
te cuvinte cu care ne este elo
giată tinerețea de constructori 
și de cetățeni minări, liberi și 
stăpîni pe propria noastră 
soartă în Raportul prezentat la 
Congres de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Desprindem acest 
elogiu din marele elogiu adus 
patriei de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român. 
Un elogiu viu, materializat în 
realizările cuprinzătoare și de 
nezdruncinat ale construcțiilor 
desfășurate pe întreg cuprin
sul țării, în perspectivele isto
rice ale planurilor îndrăznețe, 
prestigioase și profund rea
liste, făurite de gloriosul 
nostru Partid Comunist.

Conștiința noastră tînără, 
formată în deceniile socialiste, 
nu ■ poate avea alte aspirații 
decît să găsească adevărata 
măsură a celor mai curajoase 
împliniri de muncă, învățătură 
și creație, în marile și fru
moasele culmi de construcție 
spre care ne conduc comu
niștii.

DEȘI „NODUL GORDIAN“
SE VEDE DE LA O POSTĂ»

• Start slab încă de la filatură • Temele 

de cercetare așteaptă răspunsul institutului

• în țesătorie-nota bună; finisajul-repetent

• Furnizori în culpă

Beneficiarii au refuzat Întreprinderii Textila din 
Pitești — în primul semestru al anului — produse 
în valoare de peste 2 milioane lei.

In fața unei asemenea „cărți de vizită“ nu poți 
decît să te întrebi: cum a putut ajunge un colectiv 
apreciat cu ani în urmă pentru calitatea produse
lor sale Ia asemenea rezultate ? Am adresat aceas
tă întrebare mai multor tovarăși din conducerea 
fabricii, șefi de secție și sectoare, muncitori frun
tași, secretari ai organizațiilor U.T.M. Răspunsu
rile lor au scos la iveală atît cauzele care au gene
rat scăderea calității produselor cît și posibilitățile 
care există pentru obținerea unor rezultate mult 
mai bune în semestrul următor.

In secția : filatură, începe pro
cesul tehnologic al fabricii. Ma
teria primă devine aici semifa
bricat și ia apoi drumul produc
ției ca fire pentru țesături. Jn 
primul semestru filatura a reali
zat planul calității numai în pro
porție de 80,1 la sută față de 
85,5 cît era planificat.

— Materia primă —- spune 
tovarășul VASILE GRĂSUNE, 
șeful secției — ne-a creat mari 
greutăți. Celofibra în timpul 
trecerii prin organele mașinilor 
se încarcă cu electricitate statică. 
Din această cauză, la bataj; se 
înfășoară pe sul, iar la derulaj, 
în log de derulare, se lipește. 
Rezultatul : în timpul procesului 
de fabricație se produc dese li
pituri de fire, întreruperi și ru
peri.

In timpul procesului de pro
ducție apar, desigur, și anumite 
greutăți. încărcarea materiei 
prime cu electricitate statică face 
parte din acestea. Numărul mare 
de defecte care apar în timpul 
prelucrării are însă și o altă ex
plicație. Materia primă folosită

în procesul de producție este 
conservată necorespunzător. Pres
cripțiile procesului tehnologic 
prevăd ca bumbacul, înainte de 
a fi introdus în fabricație, să 
aibă umiditate și temperatură 
constante. Depozitarea bumba
cului în curtea filaturii, sub ce
rul liber, nu poate asigura aces
te condiții. Iată cauza cea mai 
importantă pentru care . materia 
primă creează, iîn timpul prelu
crării, atâtea greutăți și defecte.

— Ce să facem — ni se 
spune la conducerea fabricii — 
direcția generală nu ne acordă 
fonduri pentru construirea spa
tiilor de depozitare. Problema e 
în curs ele rezolvare. Am luat 
măsuri să cumpărăm copertine 
de acoperire a bumbacului. Am 
și cumpărat vreo 3 000 m.

Soluția de acoperire cu prelata 
este un provizorat care nu poate 
rezolva definitiv problema. Di
recția generală nu a alocat in
vestiții pentru spațiile de depo
zitare pe motivul că nu sînt eco
nomice. în schimb întreprinde
rea cumpără din fonduri de pro-

ducție circa 10 000 m prelată, 
care vor costa peste 700 000 lei. 
Cum' rămîne atunci cu econo
micitatea ?...

— Noi, , continuă tovarășul 
Grăsune, n-am stat pasivi în fața 
greutăților ivite. Am luat nume
roase măsuri, am căutat o, serie 
de soluții pentru a perfecționa 
tenhologia de prelucrare a celo
fibrei. Am înlocuit manșoanele 
la laminare, am înlocuit sistemul 
de presiune din presiune comună 
în presiune individuală. în luna 
iunie am realizat, cu eforturi 
mari, planul la calitate. Dar la
minorul „L 5 M“ nu dă rezul
tate. Am primit ajutor și din 
partea institutului de cercetări 
textile și tot n-am reușit să pu
nem la punct tehnologia.

Tovarășii din întreprindere au 
apreciat, în discuțiile purtate, 
ajutorul pe care l-au primit cînd 
au apărut anumite probleme 
tehnice noi din partea Institutu-

CONSTANTIN PRIESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

I ANCHETA Ì

I ZIARULUI i
NOSTRU

A fi modern... Lată o noțiune frecvent întîl- 
nită în discuțiile, în preocupările tinerilor. Fap
tul este cît se poate de firesc : tinerețea se simte 
atrasă cu ardoare spre lucrurile cele mai noi, 
spre căutările și descoperirile cele mai valo
roase. A fi în pas cu vremea în care trăim în
seamnă în primul rînd a avea concepții științi
fice despre tot ceea ce se petrece în jurul nos
tru, a fi în primele rînduri în toate comparti
mentele vieții, a năzui spre împlinirea proprii
lor idealuri, a trăi și a ne comporta ca oameni 
ai secolului XX, ai societății socialiste.

Dar, dacă este întrucîtva simplu să circum- 
scrii noțiunea de modern, nu-i mai puțin ade
vărat că este mult mai greu să pătrunzi toate la
turile ei, s-o înțelegi în profunzime, să distingi 
și să alegi esențialul, să nu neglijezi nimic, dar 
nici să nu devii robul unei mode trecătoare.

In legătură cu această problemă revine, foarte 
adesea, întrebarea: este el tînărul întotdeauna 
pregătit și capabil să aleagă din tot ceea ce i se 
oferă ca „nou“ — esențialul ? Un prim răspuns 
îl știm cu toții: în cea mai mare parte a lor ti
nerii noștri știu — și o dovedesc practic — să 
aleagă esențialul, orientîndu-se în primul rînd 
spre lucrurile profunde și de bază ale vieții, spre 
acele fapte care cer decizii clare, aderență la 
mersul general al societății; știu să se îndrepte 
către esențial și în viața de toate zilele — în 
relațiile cu ceilalți oameni, în dragoste, familie, 
în întreaga comportare. Tot așa de bine știm 
însă că mai sînt și unii care, dorind să fie „mo
derni“, reduc, cum spunea un poet, marea cea 
imensă și adîncă la... imaginea val..lui trecător. 
In loc să-și orienteze gîndurile, munca, întreaga 
lor viață spre marile probleme ale epocii, se 
lasă pradă unor mode trecătoare, fenomene de 
suprafață, de sezon, comparabile cu pălăria pe 
care la toamnă o schimbi cu o altă pălărie.

Un caz, două, mai multe ? Oricîte ar fi, toate 
la un loc sînt argument categoric în favoarea 
unei discuții despre ceea ce înseamnă, în reali
tate, A FI MODERN...

...Discuție pe care o începem în numărul de 
țață. Punctul de plecare îl reprezintă — după 
cum se va vedea la lectură — o anchetă reali
zată în rîndul a cîtorva sute de tineri cu în
trebarea t

! SOCOTIT! i 
! UN OM ! 

; MODERN ? I
Răspunsurile, cum este și firesc, sînt foarte 

diverse. Supunindu-le judecății cititorului, îl 
invităm, în același timp, să încerce a se socoti 
printre cei intervievați și să ne comunice pro
priile păreri.

• Au sau n-au dreptate tinerii care ne-au 

răspuns ? • Ce trebuie acceptat ca bun, ce tre

buie combătut ? • După părerea dumneavoas

tră ce înseamnă a ii modetn f

j Citiți

I primele

I răspunsuri

TELEGRAMĂ
Comitetului Executiv al Partidului Comunist 

din Marea Britanie

Londra

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării P.C. din Ma
rea Britanie, Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 
vă adresează un cald salut frățesc și urează întregului dv. 
partid succese în activitatea ce o desfășoară pentru interesele 
oamenilor muncii, pentru pace și progres social.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN
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In amfiteatrele uzinei
O valoroasă inițiativă 

devine tradiție...

■
 e ani de zile, la Uzinele „23 Au

gust“ din Capitală vin în fiecare 
vară pentru efectuarea practicii 
în producție sute de studenți ai 
facultăților tehnice din întreaga 
țară. în august 1964, în uzină 
era înregistrată cu mult interes 

prima sesiune de informări tehnico-științifi- 
ce a studenților practicanți, sesiune închina
tă celei de-a XX-a aniversări a eliberării pa
triei. Primită cu entuziasm în rîndurile stu
denților, apreciată unanim de specialiștii 

uzinei pentru modul interesant, atractiv care 
a contribuit la îndrumarea și coordonarea 
studiului practicanțllor, inițiativa a fos.t re
editată anul acesta.

Luni, 26 iulie, a avut loc în uzină a doua 
sesiune de informări tehnico-științifice a 
studenților, fapt care arată hotărîrea organi
zatorilor de a face din această inițiativă o 
manifestare studențească tradițională, un a- 
devăraț bilanț sărbătoresc al muncii depuse 
pentru o temeinică însușire a cunoștințelor 
în timpul practicii. Pentru a cunoaște înde
aproape țelurile acestei acțiuni, temele infor
mărilor prezentate și utilitatea lor pentru 
pregătirea viitorilor ingineri, cît și modul 
concret în care au fost pregătite ne-am adre
sat tovarășului ing. Ion Oprean, șef de lu
crări la Institutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“, entuziast organizator al a- 
cestei acțiuni, care ne-a spus :

încă din timpul anului de studii am discu
tat în cadrul catedrei cum ar putea fi însu
șite mai bine la practică o serie de probleme 
teoretice ale cursurilor de „tehnologia fabri
cării utilajelor pentru industria chimică“ și 
„calculul și construcția utilajului chimic“ de 
către studenții anului IV — secția „utilaj 
chimic“, a Facultății de tehnologia construc
țiilor de mașini din București. în scopul a- 
profundării unor aspecte tehnologice repre
zentative am hotărît ca să dăm practicanți- 
lor spre studiu anumite probleme de pro
ducție prin cercetarea cărora aceștia să-și 
însușească mai bine cunoștințele. Pentru ale
gerea temelor, odată cu începutul practicii, 
ne-am consultat cu specialiști din serviciile 
de concepție, sugerînd și celorlalte cadre di
dactice care îndrumă practica studenților în 
uzină să facă la fel, iar ulterior, pentru în
drumarea studenților, fiecare lucrare a avut 
unul sau mai mulți consultanți științifici 
dintre inginerii întreprinderii. Din partea tu
turor acestor tovarăși, studenții s-au bucu
rat de un sprijin continuu, atent. Temele au 
fost alese dintre acelea care preocupă ser
viciile de concepție, care ridică probleme 
tehnologice deosebite. Ne-am orientat, în 
primul rînd, asupra acelora care asigurau cu
noașterea unei cît mai mari varietăți a pro
duselor fabricate în uzină, particularitățile 
tehnologice ale unor repere, asupra proble
melor a căror cercetare să concentreze un 
volum cît mai bogat din cunoștințele însușite, 
să solicite totodată o documentare suplimen
tară. ■

Astfel, au fost date spre cercetare proble
me ale tehnologiei de fabricație a coroanei 
dințate la sistemul de antrenare a morilor de 
ciment, a bandajului cuptorului de răcire a 
magneziului, la tehnologia de asamblare a 
recipientelor sferice și la tehnologia de turna
re a carterului motorului de 350 C.P.

Alte lucrări au urmărit influența vibrații
lor asupra caracteristicilor mecanice ale me
talelor neferoase, criteriile de alegere a ames
tecurilor de formare pentru turnarea oțeluri
lor sau probleme de sudură.

în această sesiune au fost prezentate 15 
lucrări, la realizarea cărora au participat co
lective de lucru cuprinzînd 2—8 studenți, 
numărul celor antrenați în cercetare fiind 
de circa 70. Dintre lucrări aș menționa 
în mod deosebit cîteva realizate de studenții 
din anul IV al secției „utilaj chimic“ a Fa
cultății de tehnologia construcțiilor de ma
șini din București i „Oțeluri folosite în con
strucția sudată a recipienților“ — foarte bine 
documentată și concepută; „Tehnologia de 
asamblare a fundurilor eliptice, pentru reci- 
pienți“ — valoroasă prin sugestiile pe care 
le dă în legătură cu tehnologia de fabricație 
— și „Tehnologia de asamblare a recipienți
lor sferici“ — care, încercînd o soluție teh
nologică diferită de cea folosită în uzină a 
ajuns la concluzii interesante pe baza studiu
lui paralel al economicității celor două teh
nologii.

...dar se realizează 
numai pe jumătate!
Apreciind importanța deosebită a inițiati

vei de la Uzinele „23 August“ nu putem tre
ce cu vederea cîteva aspecte importanțe ale 
organizării și desfășurării sesiunii de infor-

mări tehnico-științifice, aspecte care arată 
că în valorificarea ei organizatorii s-au o- 
prit... la jumătatea drumului. De ce spunem 
acest lucru ?

Atrage atenția, în primul rînd, faptul că 
la studierea unor probleme de producție ca 
cele despre care am relatat au participat, 
totuși, prea puțini studenți (70 din circa 400 
de practicanți). Nu toți îndrumătorii de prac
tică — cei de la Iași și Galați, în primul 
rînd —- au socotit important să dea studen
ților astfel de probleme în studiu.

Și un alt aspect: sesiunea nu a fost orga
nizată diferențiat, pentru studenții din anul 
II, care au terminat perioada de practică, și 
anul IV, care mai au de efectuat încă 4 săp- 
tămîni de practică. Nu era mai bine ca cer
cetarea lor să se desfășoare pe toată durata 
practicii, puțind cîștiga în acest fel în pro
funzime, dînd studiului un conținut mai 
complex ?

Mai important, este faptul că sesiunea a 
constat doar într-o simplă prezentare a lu
crărilor și nu într-o dezbatere vie a proble
melor, a soluțiilor propuse, la care să parti
cipe colegii, inginerii consultanți și alți spe
cialiști din uzină, cadrele didactice. Fără în
doială că multe aspecte interesante ar fi fost 
relevate prin asemenea discuții, s-ar fi su
gerat noi direcții de cercetat în cotinuare, iar 
studenții prezenți în sală ar fi avut de învă
țat mult din lucrările colegilor lor.

în legătură cu valoarea lucrărilor studen
ților și cu sesiunea am cerut și părerea cîtor- 
va ingineri consultanți. Iată ce ne-au relatat: 
ing. Radu Lucian : „în general, cercetarea 
studenților s-a mărginit la un studiu strict 
informativ, nu a venit cu idei sau observații 
utile producției. Aceasta pentru că nu s-au 
ales totdeauna teme care să pună cu adevă
rat probleme, sau pentru că timpul care le-a 
stat la dispoziție a fost prea scurt pentru un 
studiu adine, complex, după care abia se 
poate face o critică riguroasă a unei tehnolo
gii, a unei metode de lucru.

Ing. Dragoș Zamfir : „Nu este întotdeauna 
util entuziasmul cu care uneori cadrele di
dactice și studenții se avîntă în alegerea 
pentru studiu a unor probleme de producție 
care depășesc nivelul de pregătire și posibili
tățile de lucru ale practicanților. Lucrările 
„Cercetări privind influența vibrațiilor asu
pra caracteristicilor mecanice ale metalelor 
neferoase“ și „Tehnologia de turnare a fun
durilor de la moara de ciment“, de pildă, pun 
probleme greu de cercetat de studenți la ni
velul de pregătire al anului II. Pe de altă 
parte, formularea unor concluzii cît de cît 
de luat în seamă necesită un număr foarte 
mare de încercări, o cercetare de lungă du
rată. Mai potrivit era să li se dea acestor 
studenți spre cercetare teme legate de înțele
gerea, și aplicarea fenomenelor și principiilor 
fizice și mecanice în producție. Consider o- 
portun ca temele să fie comunicate studenți
lor înainte de practică pentru a le da astfel 
posibilitatea să studieze din, vreme aspectele 
teoretice ale problemelor, în timpul practicii 
rămînîndu-le mai puțin timp pentru aceasta“.

Ing. Triteanu Aurelia: „Este necesară, 
după părerea mea, continuarea cercetării în 
practica din anii următori, cît și în cadrul 
cercurilor științifice studențești și, poate, 
chiar, pentru proiectul de diplomă. Numai 
așa se poate facă un studiu profund al pro
blemelor, cu valoare aplicativă“.

Discuțiile cu consultanții relevă deci fap
tul, că, în general, nu se poate vorbi de o va-,, 
loare aplicativă a soluțiilor propuse în lucră
rile studenților. Pe de altă parte, o serie de 
aspecte sesizate în lucrări arată că în unele 
cazuri contribuția critică și valoarea soluției 
propuse sînt reale. Aceasta îndeamnă la con
tinuarea acțiunii, la reluarea cercetărilor. Ar 
putea fi date ca teme pentru proiectele de 
ani și de diplomă, pentru lucrările științifice 
din cercurile studențești probleme tangente 
care să completeze sau să continue cerceta
rea în același loc de muncă. Se poate reali
za și pe această cale una din cerințele pre
gătirii cadrelor noastre inginerești — sarcină 
deosebit de importantă pusă în fața învăță- 
mîntului tehnic superior la Congresul al IX- 
lea al Partidului Comunist Român — anume 
aceea de a forma inginerul ca cercetător 
competent. Este posibilă astfel descoperirea 
și îndrumarea mai atentă a acelor studenți 
care dovedesc apititudini deosebite pentru 
munca de cercetare, studenți care după ab
solvire să fie orientați către această activi
tate.

în concluzie: inițiativa de la Uzinele „23 
August“ este deosebit de utilă și posibil de 
valorificat în continuare printr-o mai atentă 
organizare. Ea poate și trebuie să fie relua
tă — cu atenția cuvenită — încă din această 
vară (studenții din anul IV mai au încă 4 
săptămîni de practică) de toate întreprinderi
le în care se desfășoară practica studenților.

ION TRONAC

Imagine de ansamblu a noului cartier Ploiești-Nord Foto : AGERPRES

Drum în creștere
Apartenențe
Scriu la lumina frunților voastre, 
la lumina umerilor voștri, strălucind de 

sudoare.

Pun anii lîngă ani ca șarjă lîngă șarjă 
Oțelăria s-a mutat în aerul 
în care scriu aceste versuri, închinîndu-vi-le

Sînt sensuri care ard, din om în om, 
din zi în zi, ca-n steaguri arborate 
pe vîrfurile omenești ale acestui timp ; 
sînt vise și neliniști care ne albesc 
aceste nopți și tîmple prea înalte — 
(dezlănțuit în timp de pace, ne-narmează, 

războiul, mai presus de toate, al ideilor).

Eu vin cu voi 
și-mi trec încă o dată, 
prin flăcările voastre — flacăra 
și-n truda voastră creatoare 
îmi găsesc 
cuvintele, pentru idee și emoții.

Pe aceste vechi pămînturi de oameni și de 
pe care se-mplinesc baladele și griul 
sîntem — realitatea noastră-i fapta !
și ne ciocnim de miezul timpului vulcanic 
erupțiile aducîndu-le 
pe plan interior.

Mă las acestor zile 
ca marilor iubiri 
înțelegînd, înțelegînd, 
înțelegînd.

Drum
în creștere

Coloană infinită ! Eu, drumului acesta, 
din om în om, din flacără în fiacără,

Florența Albu

început între lumini și vibrații 
îi urc un vîrf în spații.

Idei, emoții grave, 
incadescență comunistă, 
dau anilor și cîntecului meu 
sensul plenar, iluminarea înțelesului!

Sărbătoreau întîiul seceriș 
al țării socialiste, 
cu care vara-și revărsa lumina, 
în arcuiri de harfă, 
cu lanurile și înalta tensiune —- afluenți 
spre-aceeași mare comunistă.

și metodă
în științele 

sociale“

l’ămîntul mi se ține de călcîi, 
bătătorit, pămîntnl de acasă ; 
cum urc, simt greutatea lui 
ținindu-mi drept statura-n spații.

Și se gravau
în piatră
și-n oțel
și în papirusul modem
legea acestor drepturi și-nțelesuri.

Cunoaștere, drum-nalt, din om în om, 
din flacără în flacără, 
drum viu al visului, al depășirii — 
coloană infinită a cunoașterii!!

Cantată
Victorioși veneau
cu soarele,
pe scuturile de lut ars, 
cu spicele și steagul alb 
la carele de muncă;
veneau
din cîmpuri 
și din cetățile metalifere, 
sub stelele acestui timp.

Batea medalii aerul,
cu chipul lor,
și țara însăși
între fluviu și mare
se rotunjea de-acelașl chip contemporan,
în care oamenii își dăltuiau
și cizelau
profilul lor eroic
de muncitori cu brațul și ideea.

Primul film care va aduce pe ecrane bogatele acțiuni ale hai
ducilor români din secolele trecute a Început să prindă viață. 
Imaginea pe care o vedeți a surprins un moment din timpul 
filmărilor exterioare la minăstirea Suzana, din regiunea Plo
iești. In prim plan sint operatorul George Voicu și regizorul 

Dinu Cocea (dreapta)
Foto: r. bănica

Litera crește, plin, solemn, 
în fiece cuvînt și inimă — 
fă-o să sune, țară 
în aceeași
cantată-a vocilor și a pămîntnlui rodnic; 
fă-o să sune, țară,
se-mplinește 
între cuvînt și faptă, 
istoria contemporană.

Laudă
Entuziasm tăcut. Am trecut, 
printre voi și lucrările voastre, 
păstrînd înăuntru cuvîntul, 
cerîndu-i, 
sens mai aprins, sunet mai plin. 
E-aici pămîntul. Cerul și lumina 
materia și începuturile îndrăznelii. 
Eroii și uneltele. Cuvîntul tău, 
Partid, 
înaripîndu-ne, dînd sens 
acolo unde crește, omenește, 
setea ideii și a neliniștei, 
a sensului contemporan pe care-1 
frămîntului interior și faptei. 
E o armonie în care aduni, partid, 
vîrstele noastre, spre maturitate, 
întrecerile și-nsetarea noastră, 
pe aceste dragi pămînturi de vise 

și de stele, 
pe care se-mplinesc baladele și griul.

In toate comunele raionului

nițiind o nouă co
lecție, de data a- 
ceasta pe tema 
teoriei și metodei 
în științele socia
le, Editura politi
că a pus recent

la dispoziția cititorilor primul 
volum, alcătuit cu concursul 
unui colectiv de academicieni, 
profesori, conferențiari uni
versitari, cercetători etc. Pri
mul volum înserează studii 
care reliefează valoarea teo
retică și metodologică a prin
cipiilor fundamentale ale ma
terialismului istoric pentru ști
ințele umanistice, criticînd în 
același timp unele concepții 
neștiințifice ale sociologiei 
burgheze contemporane.

In interesantul studiu inti
tulat: „Despre logica istoriei“ 
semnat de acad. prof. Athana- 
se Joja, sînt expuse ideile de 
bază ale materialismului isto
ric cu privire la dezvoltarea 
meandruoasă dar continuu as
cendentă a istoriei. Sîmburele 
central al concepției materia- 
list-istorice fiind în acest sens 
categoria de formațiune social- 
economică, descoperită de cla
sicii marxism-leninismului, 
tocmai acestui aspect îi acor
dă autorul importanța cuveni
tă. Ceea ce-1 conferă studiului 
amintit caracterul său docu
mentat, convingător este, între 
altele, dialogul permanent’
purtat cu concepțiile retrogra

di dâfn‘?'Uc*rde Ùin 'biologia burgheză."*
Autorul nu expediază de plano 
diversele teorii sau variante 
teoretice burgheze, ci demască 
conținutul neștiințific și sub
stratul lor de clasă.

RECENZIE

Cîmpulung Moldovenesc — lumină electrică
Argel, Gemenea, 

Paltin, Izvoarele Su
cevei — sînt patru 
sate situate în munți, 
departe de centrul 
raional Cîmpulung 
Moldovenesc. în a- 
ceste sate, în ultimii 
ani s-au construit 
școli noi de 8 ani, 
cămine culturale spa
țioase — importante 
focare de cultură. De 
curînd, în satele a- 
mintite a avut loc un 
alt eveniment —• și 
aceste sate au fost e- 
lectrificate. Acum în

toate cele 14 comune 
ale raionului Cîmpu- 
lung a pătruns lumi
na electrică.

In ultimul timp, 
s-au terminat lucră
rile de electrificare și 
în alte sate din re
giunea Suceava, prin
tre care Drislea și 
Mănăstireni — raio
nul Botoșani, Roșiori 
din raionul Fălticeni, 
Iacobești — raionul 
Rădăuți etc.

Fină în prezent în 
regiunea Suceava lu
mina electrică a pă

truns în 228 sate. Nu
mai în acest an vor 
fi electrificate încă 
50 sate. Astfel se în
făptuiește zi de zi 
sarcina stabilită în 
planul de 10 ani pen
tru dezvoltarea ener
geticii, plan aprobat 
de cel de al IX-lea 
Congres al P.C.R. — 
de a se electrifica 
pînă în anii 1972— 
1973 toate satele pa
triei.

AURELIA 
CĂRUNTU

Acad. prof. Andrei Oțetea 
face în studiul „Marxismul și 
cercetarea istorică“, o detaliată 
analiză a principalelor pro
bleme de cercetare care au 
stat în fața frontului istoric 
în țara noastră, îndeosebi în 
ultimii 20 de ani.

Prin sublinierea adevărului 
conform căruia marxismul a 
demonstrat că cunoașterea 
completă a fenomenelor so
ciale nu se poate obține decît 
prin metoda istorică, acad, 
prof. C. I. Gulian își începe 
studiul său intitulat: Dialectica 
marxistă și problema origini
lor culturii spirituale. In anti
teză cu concepțiile idealiste și 
metafizice, începînd cu cele 
mai vechi și terminînd cu cele 
contemporane, autorul eviden
țiază concepția materialist-is- 
torică privind categoria cultu
rii, caracterul de clasă și com
plex al acesteia în diversele 
sale epoci de dezvoltare, de
pendența culturii și a evoluției 
sale de existența socială.

La Uzinele „1 Mai“ Ploiești se 
fac ultimele pregătiri în vede
rea ridicării unei noi instalații 
de forare, care va intra In pro

be de casă

Foto AGERPRES

GHIDUL
La discuția In jurul ghizilor 

O.N.T. o suită de sugestii utile 
am primit din partea tov. DU
MITRU NĂSTASE, cercetător 
științific al Institutului de Isto
ria artei al Academiei R.P.R., 
secția artă veche românească.

„Evident — ne spune dinsul 
— că ghidul, sau ciceronele 
cum i se mai zice, ar trebui să 
fie un specialist, atît în sensul 
unui om pregătit special pentru 
această îndeletnicire, cît și în 
sensul unei profesiuni bine con
solidate, cu un specific aparte. 
Lucrul acesta e clar în nume
roase țări unde profesiunea de 
ghid cere o înaltă calificare.

în condițiile largii dezvol
tări a turismului intern și in
ternational ghidul devine prin 
forța împrejurărilor un „agent 
cultural" la care se va apela 
din ce în ce mai des. Iată con
diții cărora el trebuie să le facă 
față.

Cred că pe lingă rolul de 
propagator al culturii în rîndul 
unui auditor dintre cele mai 
largi categorii — rol care este 
dintre cele mai importante — 
ghidul poate fi prin chiar na
tura profesiunii sale — după 
cum vedeți nu mai punem la 
îndoială dacă trebuie sau nu să 
fie o profesiune — ajutor pre
țios în munca științifică Poate 
să pară surprinzătoare afirma
ția de mai sus, dar ea este per-

fect justificată de faptul că ghi
dul în permanentă mișcare poa
te fi informat primul asupra 
unor domenii (istorie, artă, ar
heologie, geografie, etnografie 
etc) de un mare interes pentru 
oamenii de știință. Eu propun 
de fapt o colaborare care în
seamnă în primul rînd un 
schimb de informații și dacă ea 
poate să pară o sarcină, și încă 
una dintre cele mai grele, ghi
zilor actuali, ea devine în cazul 
ghizilor specialiști o condiție 
firească.

Este cert, faptele au arătat-o, 
că O.N.T. are nevoie de cate
gorii deosebite de ghizi. Cate
goriile diferite presupun price
peri diferite. Este nevoie în 
egală măsură de „ghidul enci
clopedic“, întrebuințăm o for
mulă ad-hoc, ca și de ghidul 
unilateral specializat într-an 
singur domeniu. Am întrebuin
țat expresia de ghizi-enciclope- 
dici și nu ghizi-generali pentru 
că nu e vorba numai de pose
darea unei oarecari sume de 
generalități. Un astfel de ghid 
trebuie să știe totul despre tra
seul său, chiar dacă informa
țiile țin de domeniile cele mai 
felurite. Celălalt ghid, cel spe
cializat într-un singur domeniu, 
să zicem arta plastică româneas
că în evul mediu, este indispen
sabil călătorilor la mănăstirile 
noastre ori alte monumente de

- UN SPECIALIST
artă românească veche. Nu se 
poate concepe o excursie cu o 
tintă ca cea numită mai sus fără 
un ghid competent. Altfel, telul 
n-ar mai fi atins.

Excursiile sînt un minunat 
pretext de educare estetică a 
publicului larg dată fiind curio
zitatea firească a turiștilor. Și 
prilejul oferind condiții optime 
de transmitere a cunoștințelor 
nu trebuie scăpat. O.N.T. poate 
fi o „universitate populară" in 
adevăratul sens al cuvîntului 
și rolul ghizilor aici este dintre 
cele centrale. Voi da un exem
plu. O deplasare la Voroneț, 
Moldovița, Sucevița, monumen
te de artă de celebritate mon
dială, necesită o informare la 
nivelul valorii lor. Relatarea 
ghidului trebuie să conțină ele
mente de istorie propriu zisă, 
apoi de istoria artei: aici sint 
necesare explicația asupra arhi
tecturii, asupra picturilor, asu
pra dezvoltării picturii la noi, 
asupra realizării compoziționale 
și coloristice etc. La fel corela
ția cu mediul geografic trebuie 
și ea comunicată: amplasarea 
fericită a monumentelor într-un 
peisaj natural adecvat, concor
danța dintre culorile naturii, ale 
apei și cerului cu albastrul 
frescelor. Este evident că ase
menea explicații nu pot sta de
cît la îndemîna unui om cu o 
înaltă calificare.

Dar specializarea cerută de 
bogăția obiectivelor noastre tu
ristice — nu zicem trasee pen
tru că acestea nu au în vedere 
întotdeauna și obiectivele — 
nu se poate face cu cele cîteva 
conferințe sau sumare cursuri 
pe care O.N.T. le solicită de la 
specialiști și pe care aceștia le 
(in viitorilor ghizi. Este un si
mulacru care se răzbună asupra 
turiștilor și bagajului lor gene
ral de cunoștințe. Este instruc
tiv să se știe că mănăstirile au 
acordat o atenție specială În
drumării și că și-au pregătit 
singure ghizi uneori de o com
petență de invidiat. Cred că 
pentru O.N.T. faptul poate fi 
grăitor.

Aș vrea să mai pomenesc aici 
lăudabila tradiție a „ghizilor 
locali“ de obicei îngrijitori ai 
monumentelor, oameni care își 
transmit din tată în fiu cunoș
tințele adesea extrem de folo
sitoare de vreme ce ele sînt uti
lizate chiar de cercetătorii știin
țifici. Este cazul tov. Zigoneanu 
de la Biserica Domnească din 
Curtea de Argeș care e dețină
torul, prin familie, al unui te
zaur de informații, un colecțio
nar de noi piese pentru monu- 
mentul-muzeu pe care-i are în 
grijă, un om la curent cu toate 
săpăturile din regiune. Semna
lez aici existenta unor exce

lent! ghizi (deși cu o calificare 
empirică) care mi se pare că nu 
sint nici ei suficient folosiți de 
oficiul de turism (dar nici aju
tați in a-și aprofunda califica
rea de alte foruri).

Și pentru că sîntem la capi- 
totul de valorificare a resurse
lor existente voi spune că nu 
toate monumentele din țară 
sînt valorificate în mod egal de 
traseele-tip existente, iar că u- 
nele nu sînt valorificate de loc. 
Itinerariile O.N.T. de pînă a- 
cum lasă multe obiective turis
tice pe dinafară. Excursiile sînt 
un fericit prilej de a cunoaște 
patria, de a fi conștienți de 
istoria și resursele ei, dar pen
tru aceasta traseele O.N.T. tre
buie să cuprindă toate ariile și 
valorile tării. Apelul la spe
cialiști este și aici necesar 
pentru indicarea unor noi 
centre de interes. Voi da 
cîteva exemple. La fel de 
importante ca Voronețul (cel 
puțin sub latura istorică dacă 
nu și artistică) sînt mănăstirile 
Arbure sau Probota (mănăstire 
a lui Petru Rareș în timpul că
ruia s-au Început la noi pic
turi pe ziduri exterioare)) sau 
cazul ansamblului de pictură de 
la Bălănești, biserica de curte 
a logofătului Tăutu. Lista ar fi 
prea lungă dacă am continua-o.

Cred apoi că se mai pot or
ganiza, chiar la cerere, excursii 
pe diverse profiluri sau teme 
(istorice, geografice, de artă, 
etc.). Ele ar putea veni mai ales 
în ajutorul elevilor și studenți
lor ca lecții vii. Materialul di
dactic va putea fi verificat de 
elevi sau studenți la sursă. Să 
ne gîndim numai cît de eficien
tă și instructivă pentru turistul 
profan poate fi o excursie-lec- 
ție, care să expliciteze de pildă, 
arta lui Brîncuși prin vizitarea 
la Tg. Jiu a monumentelor lui, 
apoi deplasarea într-un loc 
(Pestișanii) unde bogatele ele
mente ale artei folclorice ar fi 
o demonstrație pe viu a izvoa
relor artei acestuia, sau vizita
rea mănăstirii Tismana, vechi 
monument de artă românească. 
Toate acestea însă solicită cu
vîntul specialistului și O.N.T. 
trebuie să tindă a-și procura, 
de ce nu și a-și pregăti, oameni 
cu un profil complex pentru a 
putea face față cerințelor fi
rești ale turismului. Ca să nu 
mai amintesc aici decît ca o 
sugestie, faptul că un ghid spe
cialist în probleme economice 
este absolut necesar în vizita
rea unor obiective industriale 
(atunci cînd nu se obține, din 
motive obiective, ajutorul unu
ia din specialiștii de bază ai 
întreprinderii vizitate).

Pe baza unei bogate infor
mări autorul relevă succint 
formarea și dezvoltarea cultu
rii popoarelor primitive încă 
din cele mai vechi timpuri, se- 
sizînd elementele valoroase 
specifice acestei culturi și lu- 
înd poziție față de teoriile de
naturate, insinuante sau de-a 
dreptul nihiliste la adresa cul
turii primitivilor.

O critică întemeiată a con
cepțiilor burgheze despre om, 
despre locul său în societate - 
în trecut, prezent și viitor, 
despre perspectivele sale în
tr-o societate din ce în ce mai 
civilizată o face prof. univ. E. 
Gali în studiul: Critica antro- 
pologismului filozofic burghez. 
Demascînd conținutul neștiin
țific, sceptic cu privire la om, 
în lucrare își găsește, cum era 
și firesc, o analiză mai deta
liată în acest sens concepția 
existențialistă. Erijîndu-se în 
adevărații apărători ai omului, 
ai perspectivelor sale în vii
tor, ai libertății sale etice, 
existențialiștii sînt în fond, 
cum subliniază autorul, pro
povăduitorii unei concepții 
sceptice, tragice și insolubile 
care ar însoți omul contempo
ran și viitor.

Inmănunchind un număr 
mare de studii care abordează 
o tematică extrem de variată 
din domeniul sociologiei, isto
riei eticii, esteticii etc., volumul 
de față prezintă o deosebită 
utilitate nu numai pentru ca
drele didactice universitare 
sau cercetătorii ca atare dar 
și pentru toți cei interesați in 
a cunoaște esența concepției 
materialist istorice, metodolo
gia științifică marxist-leninistă 
în cercetarea fenomenelor so
ciale.

M. VOICULESCU
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25 ani, inginer tehnolog. 
Uzinele „23 August“

L'. O.: Întrebare foarte grea: După 
mine un om modern este acela care 
este în pas cu viața, capabil de miș
care intelectuală, un om cu un aseme
nea profil moral și cu o asemenea pre
gătire incit să fie permanent în situa
ția de a fi receptiv la nou...

Red: — Ce înțelegeți prin „nou" ?, 
Orice apare ca noutate este noul ?

L. D. : Nu, sînt și noutăți care sînt, 
de fapt, forme aparent noi ale unor 
concepții și mentalități demult învechi
te. Prin nou eu înțeleg acele lucruri 
care constituie pași înainte în orice do
meniu al progresului social. A căuta și 
a-ți însuși din mediul înconjurător tot 
ceea ce reprezintă viața în progresul 
ei, iată o calitate de bază a omului so
cietății noastre, care este o societate 
modernă. Reflectarea acestei receptivi
tăți la nou, o receptivitate care-l lumi
nează pe om, o găsim în munca, în 
concepțiile de viață, în modul său de 
comportare socială.

Red: S-ar părea că v-ați mai gin- 
dit la sensurile noțiunii în discuție.

L. D.: Ba, să fiu sincer, nu. Dar sînt 
și lucruri care trăiesc în tine fără să 
le definești foarte precis, deși le simți 
precis. E cazul noțiunii de care vorbim. 
De pildă: am un coleg, Pristavu, mai 
în vîrstă, cu mulți ani de meserie în 
plus față de mine. Privindu-l, l-am 
apreciat de multe ori fiindcă este ex
traordinar de receptiv la tot ce este 
nou. Simți asta imediat ce-l vezi 
cum muncește, imediat ce-i afli preo
cupările cele mai obișnuite. In același 
sens m-am gîndit deseori că unii ti
neri, prin însușirea unor mode (de or
din vestimentar etc.) n-au totuși con
cepții solid fundamentate. Am obser
vat că asemenea tineri în unele cazuri 
țin morțiș să se convingă pe ei cel pu
țin că sînt moderni și au nevoie de 
acest lucru pentru justificarea confu
ziei în care se află, socotindu-se drept 
purtători ai noului.

Red.: Sînteți împotriva nonconfor- 
miștilor ?

L. D.: Nu, dimpotrivă. A fi confor
mist înseamnă a te învechi. A fi ne- 
conformist înseamnă a adopta noul. 
Dar acei tineri despre care vorbeam 
n-au simțul discernerii, își caută o ati
tudine nonconformistă cu orice preț și 
aleg, de regulă, pe cea mai la îndemâ
nă, care este — să fim sinceri — și 
cea mai ieftină...

Red. : In ceea ce vă privește... ?
L. D.: Pe tărîm profesional caut 

să-mi însușesc tot ceea ce teoretic și 
practic, poate fi nou și util unui ingi
ner. Plec de la o experiență (cei 5 ani 
de facultate plus doi în producție): 
apoi în uzină există oameni extraordi
nar de buni, care prin însăși compor
tarea lor ajută ca propriile-mi energii 
să fie canalizate spre ceea ce este în
tr-adevăr temeinic, profund. Mă soco
tesc din acest punct de vedere printre 
tinerii care ocupă un loc bine definit 
în viața noastră socială. Firește, viața 
modernă impune omului foarte multe 
cerințe și e greu după părerea mea să 
cuprinzi totul, să fii ideal. Dar e de da
toria omului să dorească asta și s-o rea
lizeze — în primul rînd în profesiu
nea sa.

Elena Angelescu
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24 ani, preparator la cate
dra de chimie-fizică (struc
tura atomilor și molecule
lor) a Universității—Bucu

rești

E. A. : A fi un om la înălțimea epo
cii pe care o trăim înseamnă, se spune 
adesea, a fi un om bine informat, a fi 
la curent cu ultimele noutăți etc., etc. 
și, desigur, eu n-am să fiu împotriva 
acestei păreri, fiindcă aș greși. Dar eu 
cred că, uneori, se greșește tocmai ab- 
solutizînd această părere: omul seco
lului XX — nu trebuie să fie numai 
un om bine informat, fiindcă, în fond, 
simpla înmagazinare a unei bogate in
formații nu reprezintă aproape nimic. 
Mă întîlnesc și eu uneori cu tineri care 
aleargă cu sufletul la gură să vadă 
toate filmele, care se duc la toate me
ciurile sau care aleargă să cunoască 
toate tipurile de croieli vestimentare...

Red.: Sînteți împotriva omului mul
tilateral dezvoltat ?

E. A. : Sînt pentru dezvoltarea multi
laterală a omului, dar sînt împotriva 
celor ce sînt preocupați formal de pro
blemele științei și culturii, care sînt la 
curent cu anumite noutăți fiindcă „așa 
se poartă“... Mai precis: sînt împotri
va acelor concepții care fac din om un 
snob. Nu-i greu să descoperi, de pildă, 
pe unii dintre cei care frecventează 
destul de des expozițiile despre care 
aud că aduc ceva nou, dar care nu 
știu nimic despre arta respectivă, nu 
știu măcar de ce le place ceea ce văd. 
Oftează, se topesc după manierele „mo
derne“ dar nu pricep nimic. Evident, 
un asemenea om are o falsă părere 
despre el în primul rînd, ca să nu mai 
vorbesc de ignoranța sa.

Red. : Fiindcă ați vorbit de expoziții 
și tablouri: sînteți pentru sau contra 
unor stiluri moderne ?

E. A. : Nu neglijez manierele clasice, 
dar îmi plac mult și liniile moderne, 
în pictură, în construcții, în confecții 
etc. Vreau să spun însă că nu accept 
nici o inovație pînă nu-i găsesc expli
cația, pînă ce nu-mi lămuresc mie 
însămi de ce-mi place, de ce caut o 
anumită operă de artă, un anumit ta
blou, sau un anumit stil. Pun foarte 
mult preț pe necesitatea acestei expli
cații, fiindcă nu cred în arta care n-are 
efect asupra ta, în arta din care nu 
înveți. Pentru această idee am un 
exemplu cunoscut, cred, de mai mulți. 
Văd fete, unele de vîrsta mea, altele 
și mai tinere, care au în program —- 
parcă trecut de cineva în mod automat 
— să vadă cîteva filme pe săptămînă. 
N-ar fi, la urma urmei, un rău, dacă 
ș-ăr duce și ar învăța ceva acolo, fil
mele fiind în general educative. Dar 
fetele despre care vorbesc acum se duc, 
văd, mai și discută pe urmă, dar... nu 
învață nimic, ba uneori învață ce e 
rău, mimează comportări neesențiale de 
la anumite personaje.

Red. : Adică, fetele acestea văd fil
me, dar nu văd esențialul din ele.

E. A. : Exact. Și încă ceva. Aș vrea 
să-mi spun părerea pe scurt despre 
unele probleme privind înțelegerea 
dragostei de către unele fete. Este un 
subiect despre care eu discut foarte 
puțin, dar aici cred că este nevoie s-o 
facem. Se spune că este Ia modă în
drăgostirea la o vîrstă foarte fragedă
și uneori se încearcă a se găsi chiar 
și unele justificări... obiective. Tînără

om modern ?
fiind, de la început nu cred în ele. Mă 
întreb însă dacă ideea aceasta, răspîn- 
dită de cine știe cine, nu este dăună
toare realei și necesarei maturizări a 
tinerilor și tinerelor noastre, de la să

nătate pînă la formarea unor deprin
deri de viață. Vezi fetițe de 12—13 ani 
îmbrăcate ca femeile în toată firea! 
Par caraghioase de-a dreptul, dar nu 
numai atît: simți că dorința exagerată 
de a o lua înaintea vîrstei distruge acel 
farmec unic al adolescenței, ceea ce 
este, după părerea mea, de-a dreptul 
trist.

s. R.
17 ani, muncitoare texti- 
listă, absolventă a școlii 
profesionale, elevă în clasa 
a. VIII- seral. In autobuzul 
32 citea lecția „iodul“ din 
cartea de chimie. Vrea să 
i se publice numele, soco
tim însă că este mai decent 
(pentru ea) să n-o facem.

S.R. — Depinde ce se înțelege prin 
modern... Unii se referă la îmbrăcă
minte, dar nu poate fi numai asta. Sin
ceră să fiu eu nu m-am gîndit nici
odată ce înseamnă...

Red. : Dar ți-ai dorit vreodată să fii 
un om modern ?

S.R. : Da, în general da. Am învățat 
dansuri moderne. Știu „Twist“, „Ma- 
disson“, „Jenka“ și în general toate 
dansurile moderne pînă la ultimul — 
„Stop“, prezentat la televiziune...

Red : Se dansează „Stop“ ?
S.R.: Se dansează, și eu cred că se 

dansează fiindcă la un moment dat 
toată lumea strigă „Stooop în timp 
ce dansează.

Red. : Cum te distrezi ?
S.R. : Mă duc la dans, la casa de cul

tură și la „ceaiuri“, cu un grup...
Red. : Ai un prieten ?
S.R. Un prieten ? Da. 
Red. : Un prieten pur și simplu, sau 

un băiat pe care-l iubești ?
S.R.: N-am iubit niciodată... Cu el 

mă întîlneam într-un grup, ne plim
bam, dansam, vara ne duceam la 
ștrand. Acum a plecat în armată. Dar 
în general mama nu mă lasă să mă 
plimb prea mult, seara trebuie să fiu 
devreme acasă...

Red.: Scuză-ne indiscreția : te-a să
rutat vreun băiat, vreodată :

S.R. : A, da !...
Red. : Spuneai, totuși, că n-ai iubit 

pe nimeni pînă acum. Ți se pare fi
resc ca o fată să se lase sărutată fără 
să iubească ?

S.R. : Asta e altă problemă. Și prie
tenele mele se sărută cu băieți și unele 
nu-i iubesc, știu precis.

Red. : Cum înveți ?
S.R.: Mm... așa și așa... N-am note 

mari, am lipsit mult...
Red. : Cînd putem să te găsim la 

fabrică ?
S.R. (de data asta speriată): Vreți să 

mă căutați acolo ? Vă rog frumos să 
nu mă căutați. Nu sînt văzută prea 
bine și apoi azi (sîmbătă 18 iunie n.n.) 
am lipsit iar nemotivat și meștera o 
să-mi sară iar în cap. Aseară, am fost 
la un „ceai" și nu știu cînd s-a făcut 
ora 2. Nu m-am mai putut trezi...

Red. : De ce nu te-a trezit mama ? 
S.R.: Mama nu știe întotdeauna pro

gramul meu. A crezut, probabil, că in
tru în tură după-amiază.

Red.: Ai avut vreodată satisfacția că 
ești de folos ?

S.R.: Nu știu ce să vă spun. Uneori 
sînt mulțumită de ce fac, dar bucuria 
despre care vorbiți... parcă nu.

Constantin Bănică
student, anul IV, Facultatea 
de matematică, Università 
tea București. Unul dintre 
studenții care primesc de 
obicei, calificativul „excep

țional“

C.B. : Complicat ! Să ne gîndim, să 
nu răspundem prea repede. Noțiunea 
are foarte multe laturi, este o sferă cu 
o rază foarte mobilă și uneori e greu 
să-ți dai seama dacă te afli în circom- 
ferință sau pe exterior. Totuși, dintre 
miile de calități care-l pot caracteriza 
pe omul despre care vorbim, eu pun 
preț îndeosebi pe una, care este esen
țială : munca, pasiunea pentru meseria 
pe care o îndeplinești.

Red. : Reluînd o altă discuție : soco
tești că dintre cele aproximativ 10 000 
de meserii, cîte se spune că sînt, unele 
sînt mai actuale, altele nu ?

C.B. : Dacă din cele 10 000 de mese
rii iau numai două, una A și una B și 
un specialist în A, altul în B, fiecare 
va spune că a lui este cu adevărat mo
dernă. Și nu e nimic rău. E dreptul fie
căruia de a-și susține munca pe care 
o îndeplinește ; orice profesie ar avea, 
cei ce îndeplinesc o muncă utilă pot fi 
la , fel de creatori, pot să lucreze în 
spiritul epocii. Rău este atunci cînd 
apar prejudecăți în legătură cu unele 
domenii, socotite epuizate sau „mino
re" (chiar și în știință), prejudecăți care 
trag îndărăt pe cei ce le practică. Dar, 
ca să revin la pasiunea pentru meseria 
în care mă pregătesc, vreau să spun 
că una din trăsăturile esențiale ale 
omului contemporan este formația sa 
matematică. Raționamentul este sim
plu : a) omul modern este om al știin
ței, nu poate să nu fie astfel fiindcă 
științele ocupă primul loc în dezvolta
rea producției materiale ; b) astăzi se 
constată o foarte largă matematizare 
a științei chiar și a celor care par mai 
puțin adecvate — logica, medicina, e-

conomia... Barbilian a demonstrat ne
cesitatea formației matematice și in 
poezie... Dar aș vrea să mai reținem o 
idee care mi se pare chiar mai impor
tantă decît cea enunțată înainte: este 
vorba de manifestarea pe plan moral 
a omului modern, manifestare pe care 
o pun pe primul loc. Nu mă mai refer 
la unele datorii elementare — cinstea, 
corectitudinea, modestia etc., — ar fi 
prea școlărește dacă aș vorbi despre ele. 
Notați însă faptul că nu mă impresio
nează de loc „deștepții" care-o fac pe 
eroii în vorbe, „deștepții"-leneși (se 
mai întîlnesc și din aceștia). Mă entu
ziasmează și-mi devin prieteni deștep- 
ții-harnici, inteligența care muncesc, 
care uneori „trag pe brînci“ ca să-și 
însușească acele cunoștințe și să rea
lizeze acele lucruri la care au visat. 
Prețuiesc foarte mult pe aceia care au 
o cultură bogată, care au ajuns să 
simtă nevoia de a citi, care simt nevoia 
de a asculta muzică sau de a rezolva 
ecuații complicate..-

Red. : Ești un asemenea om ?
C.B.: Doresc să fiu...
Red.: Să lăsăm, o clipă, excesul de 

modestie: n-ai realizat nimic pînă 
acum ?

C.B. : Nu, nu, am realizat lucruri 
bune, mai ales pe plan moral și al cu
noașterii matematicii. Dar cu lectura, 
de pildă... merge cam greu: timpul! 
E o problemă foarte importantă pentru 
cei strict specializați. Citesc, totuși, li
teratură, îmi place și muzica, merg la 
concerte, am o pasiune — pianul: 
Grieg, Ceaikovski... Dar, revin și iar 
revin la matematică, domeniu din care 
fac multă lectură particulară, uneori 
chiar în dauna învățăturii la zi.

P. I.
33 ani (roagă să nu i se 

publice numele)

P.I. : Da, mă socotesc modern. Prin 
mai multe calități. Una: am ajuns la 
concluzia rațională că a te căsători în 
epoca modernă este o dovadă de mo
dernitate.

Red. : Am auzit, totuși, că ați fost 
căsătorit...

P.I. : Am fost... am divorțat. A fost 
pasul prim pe care l-am făcut ca do
vadă a înțelegerii ideii despre care am 
vorbit — că nu e bine să te căsăto
rești.

Red. : Argumente ?
P.I.: Omul modern vrea să fie mai 

liber, de aceea se eliberează din tot 
ceea ce-l constrînge, inclusiv corsetul 
familiei. De ce să supui un sentiment 
atît de delicat, iubirea, la niște canoa
ne? Cine are alte păreri este liber să 
le aibă...

Elena Becheș
inginer chimist, Întreprin

derea „Flora"

E.B.: Pe planul gîndirii generale mă 
socotesc un om modern. Am, după pă
rerea mea, sentimentul clar al mer
sului istoriei societății, a răspunderilor 

mele, ca om, în această istorie și, în
deosebi, a necesității muncii pe care 
trebuie s-o prestez — corect, calificat, 
pasionat, la locul de muncă.

Pe planul vieții personale, concrete, 
răspunsul este însă și „da“ și „nu“...

Red. : De pildă ?
E.B.: Am o familie stabilă, realiza

tă prin dragoste, am un copil și — ceea 
ce este foarte important — nu voi ad
mite din parte-mi, nici un motiv care 
să-mi strice „pacea casei", care-mi dă 
fericire.

Red.: Alți oameni, care se socotesc 
moderni, spun că tocmai această „pace" 
nu este modernă, că modernă este in
stabilitatea sentimentelor, aventura, 
modern este divorțul, sau, și mai mult, 
neîntemeierea. de la bun început a u- 
nei familii, fuga de creșterea copiilor.

E.B. : Nu voi polemiza. Îmi spun doar 
propriile păreri. De sute de ani oame
nii au visat la această comuniune in
destructibilă și stabilă realizată prin 
dragoste, care este familia. De ce a- 
tunci, întreb eu, tocmai azi cînd s-au 
creat și se îmbunătățesc mereu condi
țiile pentru trăinicia familiei, tocmai 
acum să-ți vitriolezi singur iubirea, li
niștea, pacea căminului — prin iubiri 
de-o zi, prin dorința de aventură ? Iar 
dacă ar fi să răspund direct acelora 
ce susțin asemenea „teorii" două lu
cruri le-aș spune: 1) să fie atenți, să 
vadă dacă iubirile lor multe nu fac, a- 
dunîndu-le, mai puțin decît o singură 
iubire trăită cu maximă intensitate, 
toată viața; și, 2) să fie atenți și să 
vadă dacă nu cumva fug de familie nu 
este, în fond, o fugă de răspundere 
(mai ales față de creșterea copiilor) și, 
deci, o simplă lașitate...

Red. : Nu polemizați, dar țintiți 
totuși, extrem de precis...

E.B.: Ca inginer însă nu pot realiza 
încă tot ceea ce ar trebui pentru ca 
să fiu așa cum aș dori și cum ar tre
bui să fiu în munca mea. Aș avea ne
voie pentru asta de o foarte bogată 
informație tehnică, la zi și la nivelul 
cel mai înalt. N-o pot avea decît par
țial. Din lipsa timpului (asta însă s-ar 
mai putea rezolva), dar mai ales din 
cauza necunoașterii unei limbi străine. 
De ce n-o cunosc ? Din vina mea, pe 
de o parte, dar și din vina școlii, care 
nu m-a determinat să învăț. Mă stră
duiesc acum, dar îmi vine foarte greu.

Mihaela Levente
Benjamin Bercovici 

Octavian Bandu
studenți la Arhitectură. 
Răspunsuri telegrafice: e- 
rau în perioada de exa
mene 1

Benjamin : Cred că a fi modern în
seamnă a fi cu ochii deschiși spre tot 
ce se întîmplă în jurul tău, iar printr-o 
cunoaștere a altora și o cunoaștere 
personală să știi să înveți. A fi modern 
mai înseamnă a ști, cum se mai spune 
pe ce lume trăiești.

Mihaela : Dacă aș fi început prima aș 
fi început cu ultima idee a colegului 
meu. Începi a fi modern atunci cînd 
începi a discerne, iar asta, înseamnă, 
cum spunea și el, să-ți precizezi cu 
exactitate rolul și îndatoririle tale în 
societate.

Octavian: Subscriu părerilor expri
mate de colegii mei, aducînd explica
ția în plus că a fi modern ține nu atît 
de o anumită deprindere sau de un a- 
numit obicei — mai mult sau mai pu
țin la modă —, ci de un anumit mod 
de a gîndi, e vorba de a gîndi în spiri
tul civilizației noastre socialiste.

Red.: Răspunsurile sînt interesante, 
dar vrem și argumente exprimate con
cret. studențește.

Mihaela: Doresc, învăț, caut să fiu 
un om cu calitățile cerute de contem
poraneitate. N-am prejudecăți — și 
caut să-mi formez cît mai mult acel 
spirit de discernere despre care vor
beam. N-am atins însă stadiul perfec
țiunii.

Red.: Nu cumva ne aflăm într-o 
contradicție ? Spuneați cu toții că a fi 
modern înseamnă a-ți însuși un anume 
mod de a gîndi. Ei bine, îl aveți. Pe de 
altă parte spuneți însă că nu sînteți 
întru totul la înălțimea acestor con
cepții.

Benjamin : Contradicția este aparen
tă. Orice satisfacție conține neapărat și 
o doză de nemulțumire, altfel omul 
n-ar mai progresa. Sînt în permanen
ță om al epocii mele, dar tot în per
manență mă pregătesc să evoluez, o- 
mul fiind permanent perfectibil.

Mihaela : Ca dovadă :știu ce vreau, 
știu unde vreau să ajung — voi fi ar
hitect. Arhitect voi ajunge odată cu 
obținerea diplomei, dar eu vreau să 
ajung un arhitect cu convingeri, cu 
știință, nu numai cu idealuri. Vreau să 
fiu, practic, de folos, să-i învăț pe oa
meni frumosul...

Red.: Adică ?
Octavian : Știți că și casele pot să-i 

învețe pe oameni frumosul, pot să-i 
învețe să trăiască ?

Red.: In altă ordine de idei: mo
dul de a vă distra este corespunzător 
principiilor pe care le aveți despre e- 
pocă ?

Benjamin : Cu mici amendamente pot 
spune că da. Nu refuz aprioric nici un 
mod de distracție...

Mihaela: ...Dar, din cîte știu, nici nu 
accepți aprioric orice. Vă spun eu: 
dansează toate dansurile moderne (nu 
prea are timp să se ducă la reuniuni, 
dar știe să danseze), în schimb face 
foarte multe excursii; ca și nouă îi 
place să-și „piardă“ aproape tot timpul 
liber — adică timpul cînd nu învață, 
— în natură, de preferință pe munți.

Red. Pasiunea pentru natură este 
încă o pasiune a omului secolului nos
tru ? E atît de veche...

Mihaela, Benjamin, Octavian : Veche 
și nouă, mereu nouă și modernă... Trei 
voturi pentru !

Red. : Tot în legătură cu timpul li
ber. Marile spirite intelectuale, ale tu
turor vremurilor, au folosit cu deo
sebită eficacitate orice posibilitate ca, 
împreună cu prietenii, să realizeze dis
cuții foarte interesante, despre cele mai 
diverse probleme ale epocii lor. Există 
acest obicei, azi, la studenții noștri ?

Benjamin : In particular, da. Ieri, cu 
un coleg de la biologie am avut o con
troversă teribilă: susținea că arhitec
tura este o știință care la ora actuală 
e oarecum concentrată doar în sfera 
ei de preocupări, că nu are prea multe 
tangențe cu alte științe. I-am demons
trat contrariul raportînd arhitectura la 
sociologie, la arte în genere, la econo
mie, transporturi, medicină botanică, 
deci, chiar și la biologie...

Mihaela: Se încearcă realizarea u- 
nor asemenea discuții și în colectiv, 
în organizațiile U.T.M. Din păcate niște 
formule stereotipe aplicate în anii tre- 
cuți fac să se regăsească mai greu 
spiritul acestor colocvii îndrăznețe, al 
discuțiilor care să abordeze curajos 
teme foarte diverse, culturale, artisti
ce, științifice. Dar trebuie perseverat...

Rozor llie
inginer, Uzinele „Electro

magnetica“

I.R. : Sînt împotriva exagerărilor, și 
atunci cînd se spune că omul modern 
trebuie să fie numai un om al muncii, 
al tehnicii și atunci cînd se dovedește 
că unii uită total de muncă și se ocupă 
numai de croiala pantalonilor, cînd ră- 
mîn moderni numai la tocul pantofilor. 
Să-ți placă munca fizică și intelectuală 
și să fii în același timp un visător, un 
romantic, să-ți placă Beethoven și să ai 
în același timp o garderobă „la zi“ și, ca 
să folosesc o glumă serioasă, mi se pare 
cu totul stupid să fii foarte bun teh

nician, dar trecînd pe un pod și îm- 
piedicîndu-te să cazi în apă și să te 
îneci pentru că nu știi să înoți. Omul 
zilelor noastre trebuie să știe foarte 
multe lucruri.

Red.: Spuneați ceva despre roman
tism. Sînt unii care afirmă că epoca 
romantismului a trecut, că epoca mo
dernă este epoca lucidității, a angajă
rii, nu a pasiunilor și visărilor. Se dă, 
spre pildă un caz: în turnătorii este o 
muncă pentru care nu se simte nimeni 
atras — craițuitul. E greu de presu
pus că face cineva această meserie 
din pasiune. Totuși nu ne lipsesc crai- 
țuitorii.

I.R.: Intr-o măsură, sînt de acord. 
Exemplul e logic, sînt și astfel de me
serii pe care omul le face din lucidi
tate din conștiința că trebuie făcute și 
nu pentru că plac. In același timp nu 
pot nega existența romantismului, a 
pasiunilor. Am fi simple mașini dacă 
am face totul fiindcă așa dictează cal
culul. Ori, după cum știm toți, nu sîn- 
tem mașini, ci oameni vii, care punem 
ceva din inimile noastre, acolo la lo
cul de muncă. Omul modern este un 
om rațional, care știe ce vrea și, ast
fel, prin rațiune știe să-și creeze feri
cirea. Dar floarea pasiunii nu poate 
lipsi din tot ce face și, spre fericirea 
noastră, nu lipsește. S-o cultivăm cu 
grijă.

Ion Nemeș
23 ani, ștanțor, întreprin
derea „Dîmbovița", întîlnit 
la dans pe estrada Casei 
de cultură „Nicolae Băl- 

cescu"

I.N.: Am să mă refer la modă, 
fiindcă îmi place să mă îmbrac cît mai 
modern. Înțeleg prin asta —• costume 
cu linie elegantă, simplă și, drept să 
spun, nu ocolesc nici unele îndrăzneli 
croitoricești, pe acelea care nu depășesc 
bunul gust. Aș vrea să-mi spun însă 
părerea despre unele fete care vor cu 
tot dinadinsul să „frapeze", să „cuce
rească" prin îmbrăcămintea țipător co
lorată, țipător de strimtă, scurtă sau 
decoltată etc. Spun foarte sincer : o fată 
cu cozi mie nu mi-ar place, nici una 
nepieptănată, nici una cu fusta pînă 
la călcîie. Îmi plac fetele care au gust, 
care știu într-adevăr să aleagă ceea ce 
e modern. E firesc, ca un băiat să fie 
încîntat de o asemenea fată. Dar, zău, 
acelea care vor cu tot dinadinsul să-ți 
atragă privirile prin exagerări vestimen
tare sau prin gesturi lipsite de femini
tate, de delicatețe — fetele astea, mie, 
îmi fac cea mai proastă impresie. Și, 
nu numai mie. Trăiesc, vorba ceea, în
tre băieți, știu bine ce gîndesc, deseori 
îmi și spun: chiar și aceia care parcă 
le aprobă, le dau, în realitate, califica
tive jignitoare pentru ele. Păcat că nu 
pot să le audă...

Viorel Săulescu
inginer principal al grupei 
a doua de 100 de utilaje 
grele care construiesc 
„Parcul tineretului" — șan

tierul „Cocioc".

V. S.: Voi debuta cu o întrebare; 
de unde începe modernul ?

Red: Asta e, de unde...
V. S.: Cum de unde: De la con

structori ! Nu glumesc. Aici, pe locul 
acesta, altădată cunoscut sub numele 
„Valea Plîngerii" va fi unul dintre cele 
mai moderne locuri de cultură și recre- 
iere din București. Noi, constructorii, 
am băgat buldozerele, am dărîmat ma
ghernițele, am curățat murdăria, pre
lungim magistrala Nord-Sud cu o oază 
de verdeață, cu locuri de agrement, cu 
lacuri, cu teatru, stadion etc., etc.

Red.: Se impune o întrebare: con
structorul, omul care acționînd cu teh
nică modernă, este și un om pe măsura 
acestei tehnici ? Ne referim la cei 100 
de băieți pe care-i conduceți.

V. S.: Aici sînt trei categorii de oa
meni, după părerea mea. Unii care știu 
să priceapă lumea și, deci, acționează 
ca atare, con.știenți de rolul muncii lor, 
de drumul lor în viață. Sînt, într-ade
văr, oameni ai epocii noastre și sînt cei 
mai mulți. A doua categorie — oameni 
care vin aici pentru bani. Fac orice le 
dai, dar să cîștige, sînt foarte puțin le
gați de construcțiile la care participă; 
au un răzor de ceapă și un purcel nu 
știu pe unde, trag acolo, nu se prea 
prinde de ei viața asta mai înaintată. 
Sînt cei mai puțini. Și, a treia catego
rie — „puștii", cei care, calificîndu-se 
într-o școală de-a noastră, destul de 
repede, s-au trezit deodată cu bani 
(bani destul de mulți!), nu prea știu ce 
să facă cu ei, și se încurcă, adesea fiind 
atrași de toate modele, fleacurile, risi
pesc și nu se aleg cu mare lucru. Din 
păcate, nu sînt așa de puțini.

Red : De-a lungul anilor, muncind, se 
observă o schimbare la ei ?

V. S.: Schimbări au loc și în a doua 
și în a treia categorie, mai ales în cea 
de-a treia, dar dacă mă întrebați ce le 
determină, o să vă spun că factorii 
esențiali sînt viața, și experiența acu
mulată din mediu, nu activitatea edu
cativă directă, desfășurată de organiza
ția de tineret, activitate care este în 
rîndul băieților despre care vorbesc in
suficientă, redusă doar la problemele 
muncii. O să vă mire, dan vă spun că 
unul dintre cei mai buni mecanici bul- 
dozeriști ai noștri, dacă nu cel mai bun, 
a făcut închisoare pentru furt. De 
aceea, mă întreb: nu greșim educînd, 
uneori, doar o latură a calităților mo
rale ale tinerilor ? Și asta încă din 
școală, unde se vorbește destul de bine 

despre datoria de a munci, de a învăța, 
dar există insuficientă preocupare pen
tru formarea celorlalte calități morale 
— cinstea, demnitatea, curajul, disci
plina etc, etc.

Red.: Personal, sînteți un om mo
dern ?

V.S.: Pot să nu fiu? Sînt constructor, 
acționez în numele noului. Dar și aici 
răspunsul poate fi foarte complex, chiar 
în privința mea. Am absolvit politehni
ca la București. Am fost repartizat la 
Timișoara, la C.F.R. unde exista din 
partea subalternilor mei o disciplină 
ideală. Totuși nu m-am înțeles cu niște 
tovarăși acolo și am plecat înainte de 
expirarea contractului. Se cheamă că 
nu mai sînt modern, nu ? Eu însă n-am 
ales un loc ușor, am lucrat ca inginer 
la construcția digului Prundu—Greaca, 
41 de kilometri; am excavat sute de 
mii de metri cubi; am trăit aproape 
complet izolați mai bine de un an și 
jumătate pe niște vase în bălțile Du
nării; am redat agriculturii 60 000 de 
hectare teren. S-a scris despre mine în 
„Scînteia", mi-a apărut și o poză, mă 
rog, s-a zis că-s om al noului. Dar cei 
de la C.F.R. Timișoara n-au zis tot așa, 
văzînd poza m-au chemat în judecată, 
m-au găsit și la altă întreprindere, iar 
acum dacă o să scrieți o să mă caute 
iar. Sînt sau nu sînt un om modern ? 
Eu totuși cred că da. Muncesc, acesta 
e argumentul meu.

llie Constantin
poet

I. C.: Nu admit să nu fiu modern. 
Pentru mine — ca să mă înțelegeți mai 
bine — Ulisse este cel mai modern om 
din cîți am cunoscut și vor rămîne ca 
simboluri în istorie, mai ales cel inter
pretat de Dante în „Infernul“. 
Ulisse, cel stăpînit de patima cu
noașterii. După mine nu există pe lume 
simbol mai frumos și în același timp 
mai modern decît acest erou literar 
care, deși știe că moare, deși îi este 
neclar dacă va fi sau nu așteptat de 
femeia iubită — pleacă, totuși spre țelul 
propus, din acea dorință de cunoaștere- 
și izbîndă.

Red.: Socotiți această pasiune a cu
noașterii, drept caracteristica esențială 
a omului contemporan ?

I. C.: Absolut! Mi se pare nedreaptă 
îngustarea omului pe făgașul unei 
singure specialități. După mine idealul 
renascentist — să fii un om al cu
noașterii totale — rămîne și idealul 
omului contemporan.

Red.: Ce facem cu specializarea ? Un 
francez de spirit spunea că omul mo
dern e omul care știe din ce în ce 
mai multe lucruri despre din ce în ce 
mai puține lucruri.

I. C.: Am altă părere. In meserie 
trebuie, într-adevăr, să tindem spre 
specializarea maximă, dar pe planul 
cunoașterii generale — începînd cu fot
balul și problemele alcătuirii echipei 
naționale, pînă la lasser și Cosmos — 
omul poate avea concepții și cunoștințe 
despre tot, bineînțeles fără pretenția 
de a deveni specialist.

Red.: Ce înseamnă a fi modern în 
cultură, în gusturi ?

I. C.: E greu de dat definiții, să mă 
gîndesc. Aș putea zice că înseamnă a 
merge spre ceea ce sufletul tău cere. 
Detest snobismul și modernismul, sînt 
dovezi de incapacitate a simțurilor și, 
mai ales, a minții. Sigur, poate în răs
punsul meu se citește și semnul subiec
tivității.

Red.: Poeților li se iartă...
I. C.: Vorbesc serios, nu e vorba de 

scuze. Arătați-mi un snob care să fie, 
realmente, o capacitate. Vă arăt eu, în 
schimb zece capacități, care nu sînt, 
snobi, dar care sînt într-adevăr, îndră
gostiți de cultură, simt, trăiesc orice 
act cultural la care participă.

Red.: Sînteți, adeptul exclusiv al for
melor moderne ?

I. C.: Îmi plac versurile. contempo
rane, dar în același timp mă simt, zgu
duit ori de cîte ori o aud pe Maria. 
Tănase (cîntecele populare înscriindu-se 
în pasiunile „moderne“), de la muzica 
populară la Bach fiind, pentru mine o 
trecere firească. A fi modern înseamnă 
a-l iubi pe Homer și Shakespeare și 
Dante dar și pe Anton Pann sau 
Budai Deleanu... Mă reîntorc după cum 
se vede, la ideia dorinței de cunoaștere, 
ca o caracteristică a omului contempo
ran. In ceea ce privește formele de ex
punere, sigur, în genere optez pentru 
cele mai noi.

Red.: Sînteți și un modern în îmbră
căminte, dans ?

I. C. : Da... Să precizăm însă: nu 
trebuie confundat ceea ce e modern cu 
sinuozitățile modei, cu a fi robul ultimei 
idei propuse. A fi modern, după părerea 
mea, înseamnă și a rezista la unele lu
cruri așa-zis „moderne“...

Red. : Credeți că noțiunea de :mo- 
dern se schimbă ?

I. C. : Nu. Sistemul de referințe lu 
prezent se schimbă, de la epocă la epo
că va fi altul, dar noțiunea rămîne 
aceeași. Peste 100 de ani Dante va fi 
privit altfel, Ulisse va îndemna spre 
alte orizonturi, dar îndemnul va rămî
ne. Omenirea, permanent modernă se 
va întoarce permanent spre marile ei 
realizări, sau va pleca de la ele spre 
altele, și mai noi. In volumul la care 
lucrez există și un poem, o călătorie 
prin marile motive ale istoriei, dar 
care este, în fapt, un pretext de a spu
ne ceea ce sînt eu, om al secolului XX.

Anchetă realizată de
EUGEN FLORESCU



• Ministerul învățămintului

butoanele de comandă

U K

a Ministerului Industriei
Petrolului și Chimiei Comitetului 

al P.C. din 
vineri dimi-

condusă de Gösta 
membru supleant 

Politic al C.C. al

• Direcția personal și invățămint

Delegația Partidului Comu
nist din Venezuela, în frunte 
cu Eduardo Gallegos Mancera, 
membru ai Biroului Politic al

„înainte de a apăsa pe

Sub titlul de mai sus a apărut, în ziarul „Scînteia 
tineretului“ nr. 5003, o pagină-anchetă care ana
liza modul cum se tace instruirea practică a elevi
lor Grupului școlar petrol-chimie din Ploiești. în 
cadrul paginii, relevîndu-se rezultatele bune obți
nute în pregătirea elevilor, s-au iăcut de către 
profesori ai școlii și de specialiști din producție și 
o serie de observații cu privire la conținutul pro-

gramei școlare al manualelor și al practicii în 
producție.

Pe marginea articolelor publicate am primit la 
redacție mai multe ecouri și răspunsuri. Unele 
ecouri au și fost publicate în ziar.

Astăzi publicăm răspunsurile organelor vizate 
direct în pagina amintită.

Plecarea delegațiilor unor partide
»

„Problemele abordate în 
pagina „înainte de a apăsa pe 
butoanele de comandă“ — se 
spune în răspunsul Direcției 
generale pedagogice a învăță- 
mîntului profesional și tehnic 
din Ministerul învățămintului 
— cuprind puncte de vedere 
și opinii juste care au fost și 
sînt în atenția noastră. Ast
fel în noile planuri de învă- 
țămînt ale școlilor profesiona
le s-a prevăzut, pentru opera
torii chimiști, introducerea u- 
nui nou obiect: „Operații și 
utilaje în industria chimică“. 
De asemenea, s-a prevăzut 
instruirea elevilor pentru a- 
ceastă disciplină în laborato
rul tehnologic al școlii. în 
ceea ce privește practica în 
producție, aceasta se va efec
tua în viitor în mod comasat 
în ultimele două trimestre — 
așa cum s-au exprimat opinii 
și în pagina publicată în ziar.

Considerăm însă că este 
necesar să precizăm unele

probleme. In articol, la sub
titlul „Ce indică busola“ se 
afirmă: „In unele programe 
apar neconcordanțe între ce
rințele instruirii teoretice și 
ale celei practice". Se dă ca 
exemplu programa școlară de 
tehnologia meseriei pentru 
școala tehnică de maiștri — 
specialitatea prelucrarea ți
țeiului •— care ar cuprinde 
unele capitole ce n-au nici o 
legătură cu specialitatea a- 
cestora: substanțe colorante, 
medicamente, antidăunători 
etc. Arătăm că programa șco
lară, aprobată de Ministerul 
învățămintului, n-a conținut 
și nu conține asemenea capi
tole.

...Ministerul învățămintului 
consideră de mare ajutor pre
ocuparea ziarului dv. pentru 
îmbunătățirea nivelului învă
țământului profesional și teh
nic și mulțumește redacției 
ziarului „Scînteia tineretului" 
pentru contribuția adusă“.

• Editura didactică și pedagogică
„Sîntem întrutotul de acord 

cu opiniile exprimate în pagină 
în legătură cu faptul că progra
mele școlare trebuie să aibă un 
caracter dinamic. Aceasta cu a- 
tît mai mult cu cît în domeniul 
chimiei dezvoltarea tehnicii cu
noaște an de an progrese în
semnate care trebuie oglindite 
in programele școlare.

Cu toate că manualele sînt e- 
laborate de colective formate 
din Ingineri profesori compe
tenti, recunoscuți ca buni spe
cialiști în domeniul respectiv, 
verificate înainte de tipărire de 
oameni de specialitate, în une
le din ele noutățile tehnice ră- 
mîn în urma realizărilor practi
cii. Această lipsă ar fi putut fi 
sesizată de redacția noastră la 
timp dacă ar fi dovedit mai 
multă grijă pentru cunoașterea

și reflectarea în manuale a rea
lizărilor în domeniul respectiv.

Astfel în programa școlară 
după care s-a întocmit manua
lul „Prelucrarea țițeiului" — 
așa cum se fac observații în ar
ticolul apărut în ziar — nu este 
inclus capitolul „Chimizarea 
produselor de rafinării". în ceea 
ce privește metodele moderne 
de prelucrare, manualul insistă 
asupra lor în măsura în care a- 
cestora le este afectat spațiu în 
programă.

Conducerea editurii 
va lua în continuare 
pentru documentarea 
lului redacțional pe 
tăți, pentru ca acesta
mereu în măsură să sesizeze și 
să preîntâmpine publicarea în 
manuale a unor procedee sau 
teorii depășite de realitatea 
practică".

a luat și 
măsuri 

persona- 
speciali- 
să fie

„Noi considerăm ca foarte 
bună inițiativa ziarului „Scîn
teia tineretului" de a sprijini 
găsirea celor mai bune soluții 
de îmbunătățire a pregătirii 
cadrelor de muncitori, tehni
cieni și maiștri pentru indus
tria chimică.

Sugestiile pe care le vom 
primi prin coloanele ziarului 
dv., ca urmare a anchetei des
chise prin articolul de mai 
sus, le vom analiza și aplica in 
măsura în care ele vor fi a- 
plicabile și vor putea da re
zultate pozitive.

Vă facem cunoscut însă că 
articolul apărut conține o se- * 
rie de afirmații care nu cores
pund realității. Tovarășii din 
conducerea școlii cu care 
stat de vorbă 
școala nu are 
ente și nici că 
ținut cont de 
cute pentru 
programelor școlare.

Vom da cîteva exemple.
Directorul Grupului șco

lar, ing. Fotescu Constantin a 
afirmat că în general școala

s-a
nu au spus „că 
manuale sufici- 
ministerul nu a 
propunerile fă- 

îmbunătățirea

are manualele necesare, care 
corespund cerințelor școlii și 
că unele din aceste manuale 
sînt scrise de profesori ai școlii, 
specialiști bine pregătiți și a 
dat exemple de manuale. Nu 
credem, de asemenea, 
tovarășii -din minister 
fii declarat că școala noastră 
nu a aplicat metoda ținerii 
lecțiilor în fața instalațiilor 
din întreprinderi, deoarece a- 
ceastă metodă a fost aplicată 
de noi cu mult succes“...

Răspunsul conducerii 
Grupului școlar petrol- 

chimie, după cum se vede, 
se oprește mai mult asupra 
unor observații în legătu
ră cu problemele cuprinse 
în pagină. în loc de con
cluzie la acest răspuns, în 
care nu se spune un sin
gur cuvînt despre lipsurile 
școlii, despre măsurile lu
ate pentru îmbunătățirea 
pregătirii elevilor, publi
căm mai jos scrisoarea 
primită de la Direcția per
sonal și invățămint din 
minister.

„Pe marginea celor consta
tate la Grupul școlar petrol 
chimie Ploiești, articolul men
ționat ridică probleme de mare 
importanță pentru pregătirea 
cadrelor necesare industriei 
chimice. Punctele de vedere și 
opiniile exprimate în legătură 
cu profilarea școlilor, progra
mele analitice, manualele șco
lare, organizarea și desfășura
rea instruirii practice în pro
ducție a elevilor au fost anali
zate cu multă atenție de lucră
torii direcției noastre și colec
tivul de conducere ai Grupu
lui școlar petrol-chimie Ploiești.

Analiza făcută a arătat că 
deși programele școlare au fost 
în atenția direcției personal și 
invătămînt, fiind îmbunătățite 
și aduse la zi în cea mai mare 
parte, totuși, unele din aceste 
documente prezintă încă defi
ciențe.

Pentru anul școlar 1965— 
1966, plecind de la noile pla
nuri de invățămint, direcția 
personal și invătămînt va e- 
labora și supune Ministerului 
învățămintului programe șco
lare noi prin care ne propu
nem să rezolvăm la nivelul ce
rințelor probleme ca : elimina
rea temelor și noțiunilor care 
nu sînt strict necesare cunoaș
terii și pregătirii elevilor în 
meseriile pentru care se profi
lează ; prevederea unui număr 
mai mare de teme pentru apli
cații și demonstrații practice 
pe care să le efectueze cadrele 
didactice în fața elevilor, teme 
la care elevii înșiși să efec
tueze operații și lucrări aplica
tive legate de orele de curs 
etc...

în problema manualelor șco
lare, conducerea ministerului 
nostru manifestă o preocupare 
permanentă. Totuși, datorită 
faptului că timpul afectat de la 
elaborarea unui manual și pină 
la apariția lui este destul de 
lung, precum și pentru că pro
gramele analitice au fost dese
ori schimbate, este just că 
există unele neconcordanțe în
tre programele școlare șl con
ținutul manualelor. Din aceas
tă cauză unele din ele tratează 
despre anumite procese tehno
logice depășite în dauna celor 
noi, sau nu cuprind toate nou
tățile tehnice apărute in dome
niul respectiv de activitate.

Cu sprijinul conducerii mi
nisterului nostru, recent a avut 
loc o analiză profundă asupra 
conținutului educativ și tehni- 
co-științiiic ai manualelor șco
lare la care au participat au
torii și referenții, specialiști 
din direcțiile din minister, de
legați ai 
mînlului 
Cu acest 
șurile ce
eliminarea deficiențelor semna
late. Conducerea ministerului a 
stabilit răspunderea concretă 
ce revine fiecărei direcții în

legătură cu editarea acestor 
manuale.

în ceea ce privește deficien
țele semnalate in legătură cu 
preocuparea întreprinderilor și 
școlilor pentru organizarea și 
îndrumarea practicii în produc
ție a elevilor, această problemă 
este încă insuficient urmărită 
atit la Grupul școlar din Plo
iești cît și în alte școli. Proble
ma instruirii practice este în 
permanență în atenția direcției 
personal și invățămint, dezba
terea in ziar fiind de aseme
nea bine venită. Conducerea 
ministerului a trasat sarcini 
precise și în acest domeniu 
conducerilor de unități și di
recțiilor generale, direcției per
sonal și invățămint revenindu-i 
sarcina să controleze și să în
drume mai sistematic și în per
manență pe teren modul cum 
se face pregătirea practică a e- 
levilor din școlile noastre. De 
asemenea, prin planurile de în- 
vățămînt noi, s-a preconizat 
pentru toate meseriile un sis
tem de practică contjnuu în a- 
nui III ceea ce va permite o 
mai bună organizare și creș
tere a eficienței acesteia.

în ceea ce privește profila
rea școlilor, menționăm că opi
niile exprimate in ziar sint 
juste și se aplică încă de la 
organizarea învățămintului pro
fesional și tehnic Iar pe măsu
ra dezvoltării rețelei școlare, 
acest lucru se va îmbunătăți 
continuu.

Considerăm că articolul tra
tează probleme de o importan
tă deosebită pentru colectivele 
din școli, întreprinderi șl di
recția personal și invățămint.

Foto: I. VFAD

Delegația Partidului
Delegația Partidului Comunist 

din Suedia, 
Johansson, 
al Biroului
P.C. din Suedia, a părăsit vi
neri dimineața Capitala.

Delegația Partidului Comu
nist din Norvegia în frunte cu 
Per Svensson, secretar al C.C. 
al P.C. din Norvegia, a părăsit 
vineri dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă-

Delegația Partidului
Delegatul Partidului Comu

nist din Canada, Bruce Magnu
son, membru al 
Executiv Național 
Canada, a părăsit 
neața Capitala.

tineretului

CAMPIONATUL MONDIAL
UNIVERSITAR DE ȘAH

SINAIA, 30 (prin 
la trimisul nostru).

De astăzi, eleganta 
ceptii a Cazinoului a

telefon

sală de 
început

de

re- 
b9 

trăiască febra disputelor inăiriile, 
a luptei pentru fiecare jumătate 
de punct. Turneul final, încheiat 
după-amiază, a oferit un prilej de
osebit de spectaculos și intere
sant : jucarea a două partide — 
întrerupte din runda de joi — de 
amîndouă depinzînd calificarea în 
finală a unei singure echipe 
cele două 
care s-au 
din grupă 
rninariilor.
tagonist avea 2’li puncte și cile o 
partidă întreruptă in poziție de 
remiză cu Scolia și, respectiv, Tu
nisia. Disputa nervilor a fost pier
dută de austriacul Krona Pether 
care nu a rezistat tensiunii cu 
care se juca, a făcut o mutare 
greșită și... a pierdut partida o da
tă cu calificarea. In felul acesta, 
nu s-a mai produs a doua surpri-

din 
(Ungaria și Austria) 

luptat pentru locul 3 
pe tot parcursul preli- 
Dimineață, fiecare pro-

ză a campionatului, echipa 
ghiară (clasată la ediția 
pe locul 3) numărîndu-se 
printre finaliste.

Prima surpriză mare a 
natului și singura pină la urmă a 
rămas necalificarea Bulgariei — 
care in campionatele mondiale 
anterioare a înregistrat numai 
succese : locul 2 în 1958, 1 în 1959 
și alte locuri fruntașe în următo
rii ani. De data aceasta, pierzînd 
la diferență de scor întîlnirile c.u 
U.R.S.S., Anglia și Olanda, bulga
rii n-au putut ocupa decît locul 4 
în grupă.

Iată clasamentele celor 3 grupe 
preliminare : GRUPA 1. Cehoslo
vacia (12 puncte), R.D. Germană 
(10), Izrael Suedia
Finlanda (5) ; GRUPA 2. U.R.S.S. 
(l^h), Anglia (15), Olanda (12), 
Bulgaria (91/»), Cuba (4{/t), Belgia 
(2’/t) ; GRUPA 3. România (l&!t), 
Danemarca (I41/s), Ungaria (10), 
Austria (9lli), Scoția (6), Tunisia 
(3t/j).

ma- 
trecută 

și acum

cam pio-

trei

Florin 
bună' 
numă- 
echipa 
iar — 
mline.

aeroportu! 
delegației

La plecare, pe 
Băneasa, membrii 
au fost conduși de tovarășii 
Mihai Dalea, Anton Breitenho- 
fer, Aurel Duma, de activiști de 
partid.

neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășii Emil Bodnaraș, Ion 
Popescu-Puturi, Vasile Vaida, 
Aurel Duma, de activiști de 
partid.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, a fost condus de tovară
șii Virgil Trofin, Eugen Alexe, 
Miu Dobrescu, Ilie Rădescu, do 
activiști de partid.

C.C. al 
părăsit 
tala.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășii Emil Bodnaraș, Mi
hai Burcă, Ion Stoian, de ac
tiviști de partid.

P.C. din Venezuela, a 
vineri dimineața Capi-

Delegația Partidului Comunist 
Mexican, în frunte cu Manuel 
Terrazas Guerrero, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. 
al Partidului, a părăsit vineri 
la amiază Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Dumi
tru Simulescu, Ghizela Vass, 
Andrei Cervencovici, de acti
viști de partid.

(Agerpres)

Informații

iWica „rccc"
de la Hunedoara

că 
să

Ministerului învăță- 
și Editurii didactice, 
prilej s-au stabilit mă- 
trebuie luate pentru

GHEORGHE MITROI

Foto: S. NIGULESCU
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După cum se știe, primele 
clasate din fiecare grupă s-au ca
lificat pentru grupa finală A — 
care pune în joc titlul mondial 
și următoarele opt locuri — iar 
celelalte clasate în grupă vor lup
ta, în cadrul grupei finale B, pen
tru locurile X—XVII.

în tragerea la sorți de la prînz, 
reprezentantul nostru, 
Gheorghiu, a avut „mînă 
și a tras din urnă biletul 
Tul 1, ceea ce înseamnă că 
română are astăzi zi liberă, 
după pauza generală de
sîmbătă — vom întîlni următorii 
adversari : 1 august — R.D. Ger
mană ; 2 august — Danemarca ; 
3 august — U.R.S.S. • 4 august — 
Olanda ; 5 august — Izrael ; 6
august — Cehoslovacia ; 7 august 
— Ungaria ; 9 august — Anglia.

în primul meci, ca și în cel 
foarte important cu U.R.S.S., re
prezentantul nostru de la masa 
întîia va juca cu albele.

Partidele de după-amiază au a- 
tras în sală un număr și mai mare 
de spectatori, ca de obicei, majo
ritatea strîngîndu-se în jurul me
selor sovieticilor și cehoslovaci
lor care jucau între ei una dintre 
întîlnirile hotărîtoare pentru titlul 
mondial la care, deopotrivă cu 
ei aspiră și românii — apreciați 
unanim pentru frumoasa compor
tare de pînă acum. Rezultatele 
primei runde finale sînt următoa
rele : R.D. Germană — Anglia
1— 1 (2) ; Danemarca — Ungaria 
1,5—1,5 ; Cehoslovacia — U.R.S.S.
2— 0 (2) ; Izrael — Olanda 1—0 (3).

Astăzi este zi liberă, urmînd ca 
duminică să se dispute partidele 
din runda a doua.

Prinire cei care desfășoară o 
susfinută activitate în vede
rea scurtării termenului de 
execuție a laminorului de 
lablă groasă de la Combi
natul siderurgic Galați, se 
află și lăcătușii din echipa 

condusă de Ioan Andrei

a maiștrilor Bocan Gheorghe 
II, Caloși Arpad și Tălîngă 
Mitică, oameni cu o bogată 
experiență profesională, și-au 
făcut pe deplin datoria. Com
binatul a recepționat lucrarea 
cu calificativul „foarte bine“. 
Fabrica este dintre cele mai 
moderne din țară, dotată cu 
utilaje de înaltă tehnicitate. 
Supravegherea într-un schimb 
este asigurată doar de 6 oa
meni.

Un „creier“ electronic le vine 
în ajutor, executînd opera
țiile de pornire, urmărire și 
oprire a agregatelor. El efec
tuează un control de cea mai 
desăvîrșită competență asupra 
funcționării compresorului în 
care presiunea oxigenului teh
nic este ridicată la nu mai 
puțin de 165 atmosfere.

Materia primă „consumată“ 
aci este aerul. Aspiratoare pu
ternice alimentează fără între
rupere instalațiile cu circa 
60 000 mc/oră. El este com
primat într-un turbo-compre- 
sor, apoi răcit la minus 176 
grade într-un regenerator. La 
o astfel de temperatură scăzu
tă, oxigenul se lichefiază. în 
această stare este trecut prin- 
tr-o coloană de rectificare și 
un schimbător de căldură, apoi 
centrifugat într-o turbină cu 
12 000 rotații pe minut. Aci 
primește aspectul de oxigen 
tehnologic. Născut sub presiu
nea „gerului“ artificial de mi
nus 176 grade, oxigenul va a- 
junge în cîteva minute prin 
conducte speciale la o altă 
extremă a temperaturii, în 
cuptoarele supraîncălzite ale 
oțelăriilor. Pe această cale el 
va fi dirijat în tot combinatul, 
la toate locurile de muncă

unde siderurgiștii i-au găsit 
utilizare.

Modernizarea sistemului de 
aprovizionare cu oxigen prin 
rețeaua conductelor, chiar de 
la sursă, presupune economi
citatea unui mare volum de 
muncă necesar pentru îmbute- 
lierea a sute și sute de mii 
de metri cubi, la transportul 
și manipularea lor.

Economiile rezultate astfel 
sînt de ordinul milioanelor. 
Fabrica de oxigen va avea așa 
dar, un rol deosebit în sporirea 
cantității de metale produse la 
Hunedoara.

tulul. Această lucrare este ră
masă în urmă în întreaga re
giune.

Timpul este înaintat. Nici o 
clipă bună de lucru nu trebuie 
irosită — iată un imperativ 
căreia organizațiile U.T.M. din 
satele regiunii Bacău, tinerii 
cooperatori trebuie să-i răspun
dă prin fapte

Recoltatul
Treicrișul
Arăturile

Răchițeni și în alte unități a- 
gricole secerișul este terminat, 
la Stănita cele trei combine sînt 
departe de a-și realiza norma 
zilnică. în unele zile toate trei 
la un loc abia au strîns griul 
de pe trei hectare. într-un fel, 
conducerea S.M.T. Roman cule
ge acum „roadele" superficiali
tății cu care au fost executate 
reparațiile.

Avînd în vedere faptul că o 
mare parte a culturilor care se 
recoltează la Stănita se află pe 
terenuri în pantă unde mașinile 
și utilajele mecanice lucrează 
cu dificultate, este necesar ca 
organizația U.T.M. să sprijine 
efectiv pe brigadieri și șefii de 
echipă în antrenarea la muncă 
a tuturor tinerilor din brigăzi și 
echipe. Aceasta cu atit mai mult 
cu cît în unele brigăzi, cum 
sînt cele din satele Ghididni și 
Veja, recoltatul nici n-a început 
sau se desfășoară foarte încet.

Cea mai mare atentie trebuie 
dată însă în prezent treiera-

Deși „nodul
gordian“ st vede 

de in o poștă
textile. Pentrului de cercetări 

evitarea fenomenului de electri
citate statică din filatură și a di
ferenței de nuanță dintre mar
gine și fond, care apare la vop
sire, soluțiile institutului sînt aș
teptate de ma? multă vreme.
Amîndouă problemele sînt in
tr-adevăr 
Consideră oare institutul că 
depus toate eforturile pentru re
zolvarea lor ?

De la filatură pornim spre țe
sătorie. Inginerul. VICTOR LAI- 
RAR, șeful secției țesătorie, e 
optimist.

— Noi, țesătorii, " ne-am fă
cut datoria. Pe semestrul întâi 
am depășit planul de calitate 
după cum urmează : la extra cu 
0,8 la sută ; la calitatea întâi cu 
3,4 la sută. E adevărat, a trebuit 
să depunem eforturi mai mari 
pentru a „scoate“ și minusurile 
filaturii. Dar am reușit. Dacă fi
latura își 
tea, vom 
bune.

Ultimul 
producție

teme de cercetare, 
a

îmbunătățește activita- 
realiza țesături și mai

punct ol procesului de 
e finisajul. Ce se în-

tîmplă aici P Peste 60 la sută din 
cauzele pentru care beneficiarii 
au respins produsele fabricii își 
au rădăcinile aici.

— Am avut — spune tovară
șa ingineră CORNELIA IATAN, 
șefa secției — o fluctuație mare 
de oameni. Muncitorii noi n-au 
reușit să învețe încă procesele 
chimice de vopsire.

— Ce ați făcut pentru a-i a- 
juta ?

— Am organizat cursuri de 
ridicare a calificării. Eu, perso
nal, predau lecțiile. Dar merge 
foarte greu. Oamenii nu au cu
noștințe și trebuie să le dictezi, 
ca la școală,, regulile procesului 
de producție. Aplicarea acestor 
reguli în practică se face deocam
dată cu multe greșeli.

Cele relatate de tovarășa ingi
neră sînt adevărate. Dar se im
pune o precizare. Cursurile de 
ridicare a calificării s-au deschis 
în luna februarie. Nici n-au în
ceput bine și s-au întrerupt 1

Acum au reînceput. Cum ? Din 
nou lecții teoretice. Din nou ex
puneri ca la școală fără o legă
tură directă cu practica. Lecțiile 
de la cursurile de ridicare a ca
lificării trebuie să-i ajute pe mun
citori să înțeleagă fenomenul teh
nologic de la fiecare fază a pro
cesului de producție. Și acest lu
cru nu se poate face decît prin 
alternarea cunoștințelor teoretice 
cu demonstrațiile practice.

— întâmpinăm, de asemenea, 
o serie de greutăți — reia discu
ția tovarășa ingineră ■—■ și din 
partea beneficiarilor. Fabrica de 
coloranți Codlea nu ne livrează 
produse de calitate. O parte a 
coloranților trimiși dau nuanțe 
noi de vopsire de la o șarjă la 
alta. Comisia de recepție a fa-

bricii a respins, ca necorespun- 
zător, brumul de sulf D. Tova
rășii de la Codlea s-au supărat 
pe noi și de două luni, nu ne 
mai trimit deloc acest colorant, 
în momentul oînd nu avem colo- 
ranți trebuie să efectuăm fel de 
fel de încercări, de combinații, 
pentru a obține nuanța dorită. A- 
ceste schimbări influențează, cum 
e și normal, calitatea.

Ce părere au tovarășii de la 
Codlea ? Dar Direcția generală 
din ministerul de resort ?

„Adăugați și faptul — conti
nuă șefa secției — că Întreprin
derea regională de electricitate 
și-a făcut un obicei din a între
rupe, curentul cel puțin de 4—5 
ori pe lună. Partitele de țesături 
aflate la vopsit în acele, momen
te trebuie remaniate. Și, evident, 
le scade calitatea. I.R.E. ne-a tot 
promis că nu va mai întrerupe 
curentul. Dar, deocamdată, sin
gura rezolvare o constituie... pro
misiunile“.

Ultimul interlocutor a fost to
varășul ION MIRCF.A, directorul 
întreprinderii.

—■ E adevărat, a spus tovară
șul director, am avut în primul 
semestru refuzuri de peste 2 mi
lioane lei. Am soluționat însă pe 
parcurs cea mai mare parte din 
ele.

Defectul frecvent semnalat de 
beneficiarii noștri a fost diferența 
de nuanță 
fond. E o problemă 
i-am găsit

prinderea este scutită de obliga
ția de a trimite beneficiarilor țe
sături uniform vopsite. Ciudată 
optică! Tovarășul director sus
ține chiar că direcția generală va 
modifica norma de calitate în 
spiritul acestei optici. Oare în 
locul acestei concesii direcția ge
nerală nu ar trebui să ajute în
treprinderea la mai buna organi
zare a producției, pentru înzestra
rea laboratoarelor — atit de la 
filatură cît și de la finisaj — cu 
aparatura necesară, cu cadrele 
competente ?

...In toate secțiile fabricii am 
fost însoțiți de tovarășa MINA 
GHIȚA, secretara comitetului 
U.T.M. In carnetul ei de însem
nări au fost așternute multe ob
servații, propuneri și sugestii cu 
privire la munca tinerilor.

— Două probleme — remarca 
tovarășa secretară —- s-au ridi
cat cu privire la munca tinerilor : 
insuficienta pregătire profesiona
lă și nerespectarea procesului 
tehnologic. Ele au stat și pînă 
acum în atenția noastră. Ce am 
făcut în acest scop ? Am anali
zat în adunările generale U.T.M. 
rezultatele obținute de tineri în 
îndeplinirea normelor de calita
te. în urma acestor analize am 
luat măsuri ca tinerii cu rezulta
te mai slabe să fie repartizați pe 
lingă muncitorii fruntași, să ur
meze cursurile de calificare și ri
dicare a calificării.

în luna februarie am organi
zat, împreună cu comitetul sin
dicatului, o consfătuire cu te-

* ★

ma „Ce putem face pentru îm
bunătățirea calității produselor 
noastre". Pe baza propunerilor 
făcute în consfătuire s-au luat 
măsuri de către conducerea fa
bricii pentru întocmirea unor 
documentații tehnice privind 
funcționarea și exploatarea răz
boaielor. Am organizat, de 
asemenea, schimburi de experien
ță în care țesătoarele fruntașe 
au împărtășit tinerilor din me
todele lor de muncă.

Sînt, desigur, metode bune. 
Dar nu e greu de observat că 
tovarășa secretară vorbește nu
mai despre acțiunile întreprinse 
în secția țesătorie. Intr-adevăr, 
aici și rezultatele sînt mai bune. 
Ce s-a făcut însă în celelalte 
secții ? In pregătirea profesiona
lă a laborantelor din sectorul 
filatură există multe neajunsuri. 
Laborantele sînt, în cea mai ma
re parte, tinere. Deși conducerea 
secției le-a recomandat să-și per
fecționeze pregătirea profesiona
lă, frecvența lor la cursurile de 
pregătire este slabă.

Peste 80 la sută din controlorii 
tehnici de calitate interfazici sînt 
tineri. Organizația U.T.M. și-a 
propus să organizeze o consfă
tuire cu aceștia în care să anali
zeze de ce la produsele contro
late de ei beneficiarii găsesc a- 
t'itea defecte. Ar fi fost intr-ade
văr foarte utilă. Dar ea a fost 
amînată mereu. Să mai mire 
atunci faptul că 60 la sută din 
cauzele refuzurilor își au rădăci
nile în secția finisaj ?

★
O masă rotundă din mers. în final o singură con

cluzie. Toți cei cu care am discutat și-au exprimat 
hotărîrea unanimă de a ridica calitatea produselor 
Fabricii „Textila“ ia nivelul cerințelor exprimate 
de beneficiari. O hotărîre întemeiată pe posibili
tățile care există în fabrică privind organizarea 
mai bună a producției, pe dorința fiecărui munci
tor, tehnician și inginer de a răspunde prin fapte 
Directivelor Congresului al IX-Iea al partidului 
care ceru tuturor oamenilor muncii să pună în 
centrul activități? lor realizarea unor produse de 
calitate superioară.

Vineri la amiază, la Ambasa
da R. S. Cehoslovace a avut loc 
o întâlnire prietenească cu pri
lejul căreia Jaroslav Sykora, am
basadorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Română, a transmis diplo
ma și titlul de membru de onoa
re al Societății medicale „J. E. 
Purkyne“ academicianului C. I. 
Parhon.

Au luat parte acad. St. Mil- 
cu, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Române, D. Dumitrescu, 
secretar prim al Academiei, mem
brii familiei academicianului C.I. 
Parhon, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe.

Pentru acordarea acestei înal
te distincții, în numele acad. C.I. 
Parhon a exprimat mulțumiri 
acad. Șt. Milcu.

In cursul zilelor de joi și vi
neri, delegația Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, în 
frunte cu Le Duc Tho, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al Partidului, a vizitat 
stațiuni de pe litoral, precum 
și cooperativa agricolă de pro
ducție Topraisar.

Membrii delegației Partidului 
Comunist din Columbia, condusă 
de Hernando Hurtado, membru 
în Comitetul Executiv Central a! 
Partidului, au fost vineri oaspe
ții constructorilor de tractoare 
din Brașov.

★

Cea de-a 38-a aniversare de la 
înființarea Armatei Populare Chi
neze de Eliberare a fost marcată 
în Capitală printr-un cocteil ofe
rit de atașatul militar, aero și na
val al R.P. Chineze la București, 
Van Sian-șîn. Printre invitați se 
aflau Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
general-colonel Ion Ioniță, gene- 
ral-locotenent Ion Gheorghe, ge
neral de armată Floca Ârhip, ad- 
juncți ai Ministerului Forțelor 
Armate ale R.P. Române, generali 
și ofițeri superiori.

A participat, de asemenea, Pîn 
Șao-hui, șef adjunct al Marelui 
Stat Major al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, care se află 
la odihnă în țara noastră.

Cu același prilej, Casa Centrală 
a Armatei a găzduit o adunare or-* 
ganizată de Ministerul Forțelor 
Armate ale R.P. Române.

(Agerpres)
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aniversării
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dintre margine și 
căreia nu 

soluționare. Întrucît 
STASUL nu prevedea această 
condiție am propus direcției ge
nerale să modificăm norma de 
calitate.

Dacă STASUL nu are o ase
menea prevedere, este o omisiune. 
Dar asta nu înseamnă că între-

La Casa Centrală a Arpiatei jț 
avut loc vineri la amiază, b 
dunăre festivă consacrată âniver- 
sării a 20 de ani de Ia apariții 
primului număr al ziarului „A- 
părarea patriei“.

Au participat generali și ofi
țeri ai forțelor armate ale R. P. 
Române, redactori ai presei cen
trale și militare.

La deschidere s-a dat citire 
ordinului ministrului forțelor ar
mate ale R. P. Române, dat cu 
prilejul aniversării ziarului. Des
pre activitatea ziarului în cei 20 
de ani a vorbit colonelul Con
stantin Antip, redactor șef al 
„Apărării patriei“, care a subli
niat contribuția ziarului la edu
carea militarilor armatei noas
tre populare în spiritul dragostei 
nețărmurite față de patrie, față 
de Partidul Comunist Român, al 
slujirii devotate a cauzei socia
lismului. Au fost transmise sa
luturi din partea ziarelor centra
le și a Uniunii ziariștilor.

în încheiere a luat cuvîntul 
general-maior Ion Coman, ad
junct al ministrului forțelor ar
mate, secretar al Consiliului po
litic superior al forțelor armate,

(Agerpres)



Marea aventură 
a bauxitei

(biografie)
Cu carnetul de notițe in mină, mă 

las condus de inginerul Aurel Urcan 
(29 de ani) de-a lungul fluxului tehno
logic, păstrînd mereu teama de a nu 
pierde vreun moment hotărîtor din ma
rea aventură pe care o trăiește bauxita. 
Dar, în ciuda acestei încordări, peste 
atîtea relații tehnice pe care le tot în
semn febril, cu zelul caracteristic ini
țierii, esențial pentru mine și, oricum 
mult mai accesibil mie, rămîne rapor
tul dintre acest inginer (și implicit 
toată promoția sa) cu uzina de alumină 
nou construită (respectiv cu toate uzi
nele apărute în anii șesenalului). Pen
tru atenția mea, rezultă o mișcare în 
contrapu net

De prin Munții Bihorului a sosit deci 
transportul de bauxită. Roca sedimen
tară de culoarea sîngelui închegat și-a 
început drumul lung. A fost descărcată 
in bunkere, a fost trecută prin depo
zitele de omogenizare, de unde benzile 
transportoare o duc, prin aceste trasee 
subterane și apoi suspendate — urmă
riți estacada — spre alte bunkere.

De unde, împreună cu leșiile caustice, 
e îndreptată printr-un sistem de ali
mentatoare spre morile cu bile. începe 
măcinarea umedă. Aici, ne aflăm în sec
ția I a uzinei; finețea de măcinare 
e foarte importantă... Vedeți, în claso- 
rul spiral... Fiți atent: sistemul de hi- 
ărocicloane... Spuneam că de calitatea 
pulpei de bauxită care deversează aici 
depinde...

(Iartă-mă, tovarășe inginer: e adevă
rat că încțrc să notez totul, dar mă 
gîndcsc la dumneata și la colegii du- 
mitale. la niște lungi traiecte de evo
luție umană, frumos parcurse, la fine
țea măcinișului de ordin intelectual 
care în acești ani a avut loc; nu mi-o 
lua în nume de rău). Aurel Urcan a 
venit in facultate din producție; fusese 
muncitor la Uzinele chimice Turda, lu
crase — fruntaș în producție — la in
stalațiile de monoclorbenzen. Știa că 
va face facultatea cum știa că pămân
tul e rotund; dar acasă, în comuna 
Luna, Urcanii fuseseră 9 frați, el era al 
doilea, și pe cină cel mare tocmai își 
satisfăcea stagiul militar, Aurel cîștiga 
primii bani. Voința nu i-a lipsit nicio
dată Detaliu caracteristic pentru anii 
studenției: s-a prezentat singur la ope
rația de apendicită, fără urgență de
clarată. „De ce ? Doar n-ai avut criză" 
se miră cutare. „Dar nici nu vreau ris
cul s-o am în sesiune“, răspunde el. Lu- 
crînd ca operator chimist în uzina tur- 
deană, și-a făcut socoteala că în 1963 
trebuia să-și ia diploma de inginer. A 
greșit calculul cu un an : la 13 august 
1962, absolventul facultății de chimie 
industrială din Timișoara, solicitat de 
cîteva întreprinderi bine puse la punct, 
descindea ia Oradea. „Unde e r.cum 
uzina noastră era pe atunci porumb si
loz". mărturisește el, cu mîndria co
mună tuturor pionierilor aluminei...

— Atenție I Sîntem în secția a Il-a, 
leșiere. Cheia întregii uzine. Cu ajutorul 
unor pompe de înaltă presiune, pulpa 
măcinată se debitează în bateriile de 
autoclave, unde are loc solubilizarea 
aluminei din bauxită...

Inginerul mă privește — în ochi i s-a 
aprins o flăcăruie. Atenție, aici e secția 
lui. Cheia întregii uzine... (asta e ade
vărat, de altfel, fiecare lăcătuș întîlnit 
demonstrează, convingător, că garnitu
ra pe care tocmai a strîns-o la o pompă 
este cheia întregii subsecții. Culmea e 
că au cu toții dreptate). Străbat hala 
lungă de 200 metri, cu trei nivele pe 
anumite porțiuni, ocolesc instalații ma
sive, merg sub brîuri infinite de țevi 
(exact 11 kilometri), arunc o privire 
în camera de comandă, unde în aceste. 
zile acele roșii ale manometrelor încep 
să tresară, beculețele să se aprindă, dia
gramele să ruleze — trec o pasarelă de 
oțel și mă trezesc pe platforma unor 
cilindri cu diametru de 30 m — îngro- 
șătoarele — merg și scriu, notez mereu 
în carnetul meu, acopăr foi nenumă
rate, pe care, acasă, schema din lexico
nul tehnic le vor face, precum am vă
zut, de prisos. Dar pe cînd scriu con
știincios despre cele 3 trepte de sepa
rare a aburului, despre spălarea șlamu- 

lui — „noroi“ roșu — despre funcțio

Prieteni cu soarele și apa...

Foto: AGERPRES

„Locuitori“ ooi 
in masivul Pietros«

BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru). — Turiștii care a- 
jung acum pe masivul Pietrosu 
admiră deopotrivă peisajul natu
ral cit șl specia noilor săi „lo
cuitori". Este vorba de cei 14 iezi 
de capră neagră care și-au schim
bat de curînd domiciliul din Mun
ții Retezat, stabilindu-se în a- 
ceastă parte a țării. Ei își vor
petrece perioada de aclimatizare 
pe o porțiune de 60000 mp din 
masiv. Se înțelege, este vorba de 
un țarc în care sînt ținuți sub 
observație și sub îngrijirile unor 
oameni de specialitate. Pentru 
mulți locuitori ai Borșei, Băii Bor- 
șei, Moisei și din alte localități 
din raionul yișeu, capra neagră 
nu constituie o curiozitate a na
turii deoarece a existat în acest 
masiv pînă prin anul 1924—1925. 
Dispariția caprei negre se dato- 
rește atît braconajului fără limi
tă cît și lipsei totale de ocrotire 
din aceeași perioadă. Cîteva do
cumente ale vremii cît și existen
ța unor reviste de vînătoare de 
peste hotare atestă existența a- 
cestui valoros vînat încă de la 
jumătatea secolului trecut. Nenu
mărate trofee, cum ar fi, de pildă, 
coamele expuse la expoziția in
ternațională de la Viena în 1910 
(record mondial), alt trofeu ase
mănător tot la o expoziție inter
națională (Lipsea 1930) etc. au 
confirmat valoarea caprei negre 
ce a populat Munții Rodnei.

■
 u de mult, la Paris, 

.Buletinul de infor
mație al prefecturii 
de poliție" care apa
re periodic în capi- 

j tata Franței, a pu- 
1 bheat un material 

informativ care a 
stîrnit senzație.

Una din frazele — aparent ne
vinovate — care au atras atenția 
multor cititori, suna cam astfel: 
„un motor Diesel emite de 50 pînS 
la de 100 ori mai puțin oxid de 
carbon decît un motor cu benzi
nă".

Despre ce era vorba ? Despre un 
studiu asupra stricării aerului pro
vocat de gazele de eșapament ale 
motoarelor cu explozie ale auto
mobilelor. Constatarea despre care 
am vorbit mai înainte, a determi
nat consiliile de igienă și de sa
lubritate publică din departamen
tul Senei să recomande în unani
mitate utilizarea în orașe a taxiu- 
rilor cu motoare Diesel. Astfel, un 
motor cu benzină de 60 CP, cu 
4 000 de rotații pe minut, dega
jează aproximativ 230 de metri 
cubi de oxid de carbon pe oră, în 
timp ce un motor Diesel cu pu

narea tiltreloi Kelly etc mă gmdesc 
(nu te supăra, buna mea călăuză) la un 
alt proces, care a condiționat toate ce
lelalte

...In facultate, despre tehnologia fa
bricării aluminei, lui Urcan și colegilor 
lui li s-a vorbit puțin ; ce vreți, era o 
industrie a altora, de altfel nu prea nu
meroși în întreaga lume. Documenta
rea apărea treptat, mai ales în urma 
eforturilor proprii, stimulate precis de 
hotărîrea partidului și guvernului: 
vom produce alumină la Oradea, alu
miniu la Slatina. Pentru că viața o 
luase (pentru a cita oară?) înaintea 
școlii, școala se grăbi să ajungă din 
urmă viața. Proiectul de diplomă al lui 
Aurel Urcan a fost: „o secție calcinare 
a unei uzine de alumină“. Proiectul de 
diplomă al colegului său Vasile Toma, 
actualul secretar al comitetului de 
partid : „o secție leșiere". Proiectul lui 
loan Dobre, acum și el inginer aici: „o 
secție evaporare".

Alumină !
Studenții promoțiilor care au urmat-o 

pe a lor au acum o documentare mai 
temeinică și mai bogată: există în bi
blioteca institutului timișorean rezul
tatul trudei de zile și nopți a unui Ur
can, a unui Toma, a unui Dobre. 
Dar mai presus de toate — există acum 
la Oradea, temeinic desfășurată pe zeci 
de hectare și a început să producă, pri
ma uzină de alumină românească.

Am ajuns la secția a IlI-a, dar, deși 
a trecut „granițele" domeniului său, in
ginerul nu și-a pierdut nici elocința 
tehnică, nici înflăcărarea. Cunoaște fie

- W MULJUMIM, 
aKimmjiim

- S-0 FOLOSII! 
SMTOSI!)

care ungher, iar pe cei mai mulți oa
meni îi știe pe nume. Explicația: în 
1963, cînd soseau asamblările, Urcan 
lucra la serviciul aprovizionare-recep- 
ție: deci — probleme de prețuri, situa
ția livrărilor, legătura cu furnizorii, 
calculele. In ’64, anul montajului masiv, 
Urcan era la serviciul predare-utilaje, 
pe post de constructor. Mai departe: 
după ce trecuse el însuși prin stagii de 
specializare (o lună la Tîrnăveni, 4 luni 
la Ocna Mureș, 3 luni în Uniunea So
vietică) a devenit examinator, împuter
nicit al întreprinderii, cu răspundere 
pentru calitatea învățămîntului profe
sional de specializare a hidrometalur- 
giștilor trimiși la cursuri.

E limpede deci că, atunci cînd îmi 
explică ce se întimplă cu soluția de alu- 
minat în subsecția filtrare albă și mi-l 
prezintă pe operatorul chimist loan 
Stan, e în ambele cazuri in perfectă 
cunoștință de cauză.

Cînd după odiseea jalonată de de- 
compozoare, hidropreparatoare, filtre 
rotative și nu mai știu ce, ajungem 

la a patra și ultima secție — calcinarea 
— reporterul pare epuizat, inginerul în 
schimb e tot atît de reconfortat cum 
trebuie să fi fost Columb la vederea 
noilor Indii. Marea aventură a bauxi
tei ia sfîrșit aici, la cuptorul lung de 
75 m, rotit asemenea celor din fabricile 
de ciment. Un uriaș sistem de angre
naj (fabricat la Uzinele „23 August") 
preface cele 590 rotații pe minut (obîr- 
șia motorului: „Electroputere“-Craio- 
va) într-o mișcare lentă, majestuoasă.

Înăuntru, purgatoriul evoluează pînă 
la 1 400—1 500". Pulberea alb-gălbuie 
care apare de aici și, prin conducte 
pneumatice este expediată la silozuri și 
ambalată în saci se numește, în fine, 
AltOs...

Inginerul Urcan nu mai dă explicații,

PE TEME ȘTIINȚIFICE CU CE AUTOMOBIL VOM CĂLĂTORI IN ANUL 2000
tere dublă nu dă decît 30 metri 
cubi pe oră.

Socoteala este simplă: la putere 
egală, motoarele cu benzină răs- 
pîndesc în jurul lor de aproape 
16 ori mai mult gaz otrăvitor.

De ce este oxidul de carbon un 
toxic de temut ? Combinîndu-se 
cu hemoglobina din globulele roșii 
ale sîngelui, el le împiedică să 
transporte oxigenul de la plămîni 
spre țesuturi și, în acest fel, pro
voacă o adevărată asfixiere a or
ganismului. Primele semne ale a- 
cestei intoxicații sînt durerile de 
cap, urmate de amețeli și pierde
rea cunoștinței.

Ce este de făcut, pentru a îm
piedica acumularea acestui gaz 
toxic ? Există unele procedee de 
neutralizare a oxidului de carbon 
si a altor produse nefaste din ga
zele de la eșapamentul motoarelor 
cu benzină. în paranteză, de altfel, 
trebuie adăugat că printre aceste 
produse se numără și benzo-pire- 
nul, un produs cancerigen, pe care, 
de asemenea, nu-1 întîlnim printre 
produsele de ardere ale motoarelor 
Diesel.

Toate procedeele de neutraliza
re ale acestor produși sînt însă 
costisitoare. în orice caz, actual- 

acum solicită el altora anumite detalii 
A uitat de mine. Pe aici a fost foarte 
rar, a găsit niște lucruri necunoscute — 
și uite-l, se bucură: e ceva de învățat. 
Cînd are de învățat, se bucură...

Uzina ia startul 
invățînd

Cum de văd atît de puțini oameni ? 
— mă întrebam, trecînd din secție în sec
ție, printre uriașii aceia muți. Ca pen
tru a sublinia lipsa animației, ici colo 
se zărea cîte un lucrător meșterind ceva 
la o garnitură sau, mai adesea, urmă
rind un aparat de control. Oameni pu
țini : șapte îngroșătoare, plus alte trei 
recipiente, fiecare cazan avînd dimen
siunile unei vile, sînt deservite, comod, 
de 2 (doi) oameni pe schimb. Toată sub- 
secția evaporare este pusă în mișcare 
de șase oameni, inclusiv șeful de echipă. 
Tehnica nouă, de înaltă productivitate, 
cere însă o pregătire profesională și 
răspundere invers proporționale cu nu
mărul redus de lucrători chemați s-o 
slujească.

Legea de aur a noii uzine este stu
diul, perfecționarea.

Cită vreme montorii înălțau un tron
son peste altul, cită vreme sudorii 
uneau fier cu fier sub o sărutare de foc, 
Teodor Fitărău a învățat, și-a pus tot 
sufletul în învățătură, reușind să se ca
lifice aici. Unii au trecut de la perfo-

rarea biletului, socotirea restului și ros
tirea lui „avansați, vă rog" — la cu
noașterea activă a fabricației lui AlsOs 
după procedeul Bayer; în felul acesta 
tramvaiele orădene au pierdut, ce-i 
drept, niște taxatori, în schimb indus
tria metalurgiei neferoase a dobîndit 
niște operatori chimiști! Nu e un as
pect pur pitoresc, nici lipsit de semni
ficații. El reflectă — într-o picătură — 
angrenarea tot mai masivă a forțelor 
unei foste regiuni „periferice" pe prin
cipalul făgaș al dezvoltării țării — in
dustrializarea.

Se înțelege, cadrele principale ale 
uzinei provin din școli. In anul trecut, 
96 absolvenți de școli profesionale — 
operatori, lăcătuși, electricieni, meca
nici, laborante — și-au luat în primire 
locul în producție, preluîndu-l din mâi
nile constructorilor. Ei sînt conștienți 
că mai au de învățat. Li se creează 
condițiile necesare pentru „ajustarea" 
cunoștințelor teoretice la condițiile con
crete ale producției. Stan loan este nu
mai unul din cele 76 de cadre tehnice 
care au beneficiat de avantajele cu
noașterii pe viu a procesului de fabri
cație, în cadrul unei specializări în 
străinătate. 81 de hidrometalurgiști au 
urmat felurite alte cursuri; trebuie 
spus că au fost tot 81 promovați cu 
note bune și foarte bune. La recoman
darea tinerilor pentru a urca, intr-un 
cadru profesional organizat, treptele 
corespunzătoare exigențelor producției, 
un rol de seamă a revenit comitetului 
U.T.M. pe uzină.

E bine de știut
Media de vîrstă a oamenilor de la 

„Alumina" este de 27 de ani (era 23

mente, reciclarea prin depresiune 
a vaporilor de ulei și de carbu
ranți degajați în carterul motoare
lor, permite scăderea cu 30 la 
sută a acestor produși vătămători.

Buletinul despre care aminteam 
la început, semnalează pe de altă 
parte că, la Paris, concentrația 
oxidului de carbon la sol a cres
cut de la 10 părți de oxid de car
bon pe milion în 1956, la 22,4 
părți în 1960 șl că ea crește ne
încetat. în continuare, se scrie că 
„dacă nu se iau măsuri eficace, se 
poate prevedea că agravarea in
fectării aerului la sol riscă să 
provoace tulburări ale sănătății 
în anumite puncte ale capitalei și 
Ia anumite ore".

Adăugăm că aceste presupuneri 
nu sînt simple fantezii. La Los An- 
geles, oraș cu o circulație automo
bilistică deosebit de intensă, s-a 
constatat nu de mult îmbolnăvi
rea, datorită intoxicației cu oxid 
de carbon, a unor agenți de cir
culație I

Totuși, să nu exagerăm. în ca
zul unei circulații mijlocii, fără a- 
glomerări masive, pericolul nu 
este foarte important. Oxidul de 

carbon se acumulează mai cu sea
mă pe arterele extrem de aglome
rate. Deocamdată, putem încă să 
respirăm în voie.

Dar în viitor ?
între timp, automobilele suferă 

neîncetat modificări. O dată cu 
schimbarea formei și structurii mo
toarelor, se schimbă și arderea 
substanțelor și în același timp se 
caută scăderea conținutului de 
gaze eliminat.

Astfel, se știe că în America 
se experimentează de anul trecut 
cincizeci de mașini, echipate cu 
turbine cu gaz. Puterea motorului 
cu turbină de 130 CP corespunde 
aceleia unui motor V-8 de 200 CP. 
El consumă aproximativ 13 litri la 
100 de km. Avantajul enorm al 
noilor motoare cu turbină, este că 
ele nu necesită decît aproximativ 
o cincime din numărul pieselor 
necesare motoarelor cu piston. Ga
zul care acționează turbinele a- 
tirige temperatura de lucru dorită 
aproape instantaneu și demarează 
imediat, în orice condiție a vre
mii: ger sau arșiță. Motorul are 
o singură bujie de aprindere și nu 
necesită nici un sistem de răcire

pînă la angajarea recalificaților). Dar 
oare propunerile concrete de îmbunătă
țire a proceselor muncii, sugestiile bo
gate, numeroase, bine gîndite și cu care 
se încheie toate consfătuirile muncito
rilor. tehnicienilor și inginerilor — au 
ele vreo vîrstă ? Cred că au vîrstă ma
turității.

Cu această vîrstă, a maturității, cu 
intransigența pentru tot ce reprezintă 
inerție, înapoiere, rutină, colectivul 
uzinei își înscrie pentru prima dată nu
mele pe harta industrială a patriei.

Moment de răgaz 
pe Crișul Repede

Cîmpia Crișanei se desfășoară spre 
zare, purtînd, ca pe cea mai de preț 
podoabă a sa, uzina de alumină Intre 
această cetate industrială și construc
țiile de locuințe din vestul Oradiei, ia- 
tă-mă la ora amiezii pe un șantier au
xiliar, de profil hidrotehnic : amenaja
rea cursului rîului, pentru deservirea 
cu apă a uzinei și a orașului.

Ion Roman ședea pe iarbă, la umbra 
digului, pe malul Crișului Repede — și 
citea. Excavatorului său îi făceau toa
leta alți doi băieți, ajutoarele, pe care 
Roman, acest tînăr înalt, serios, vorbind 
îngrijit și manierat, reușise să-i cali
fice în cîteva luni. Am profitat de mo
mentul de răgaz.

— Ce citești ? — l-am întrebat pe ex- 
cavatorist. Mi-a întors coperta albastră, 
să văd titlul cărții apărută în „Biblio
teca pentru toți“ : Mînăstirea din Par- 
ma — volumul II. Lui Roman cartea 
îi place, deși mărturisește, ușor stîn- 
jenit, că s-ar fi cuvenit s-o citească la 
17—18 ani, nu la 24. Cum discutăm 
despre literatură și îmi recomandă căl
duros o lucrare cu caracter istoric de 
Oscar Walter, Cizek, închinată lui Ho- 
ria, Cloșca și Crișan, deodată trece la 
un plan mai general, la o opinie — 
esențializare.

— Mă pasionează, zice el, cărțile cu 
subiect istoric, vreau să spun că mă cu
fund imediat în epoca respectivă, dar 
totodată aceste cărți mă și tulbură. Ba 
chiar mă întristează.

— De ce ?
— Uite de ce, îmi ripostează excava- 

toristul. Gîndește-te cîte lupte, cîte chi
nuri și cîte speranțe, cîte eforturi eroice 
și cît suiș pe brînci către puțină lu
mină ; pentru ca la sfîrșit să vină o în- 
frîngere, să vină prăbușirea, eroii să fie 
trași pe roată. Vasăzică, totul a fost 
zadarnic pentru oamenii aceștia ? ! Răs
coală înfrîntă după răscoala înfrîntă. 
Și asta vreme de sute de ani!

Zadarnic, însă, nu a fost nici un strop 
de sînge vărsat. Răscoală după răs
coală, da, și tot atîtea înfrîngeri din 
care obidiți! și exploatații au învățat, 
treptat, legile luptei. Pînă ce, în sfîrșit, 
lumea s-a copt pentru o revoluție care 
să iasă deplin victorioasă.

Așa rezum, aici, discuția purtată pe 
malul Crișului Repede cu un construc
tor tînăr, un ostaș anonim și modest 
într-o luptă sortită victoriei.

Pentru că în 1962, el, Ion Roman, a 
scos prima cupă excavată pentru fun
dațiile Uzinei de alumină, devenind ast
fel ctitor de industrie nouă în România, 

pentru că acum sapă șanțuri pe care 
betonierele le astupă imediat și astfel 
se nasc parapetele de beton ale rîului 
în amonte de un viitor baraj; pentru 
că, de cînd și-a ales meseria, oriunde a 
lucrat — la drumuri, la terasamente, la 
temelii de fabrici, la hotelurile litora
lului — Ion Roman a pus și el umărul 
la schimbarea străvechei înfățișări a 
pămîntului natal; pentru că se înțelege 
de minune cu Szilagy, prietenul la toar
tă. și schimbul său la mașina pe care 
amândoi o întrețin exemplar, prelun- 
gindu-i cu sute de ore durata de func
ționare între două revizii; în sfîrșit 
pentru că are un mod superior de a 
înțelege munca, de a-și manifesta afec
țiunile pentru tovarășa de viață, de 
a-și crește copiii; pentru toate acestea 
și multe altele încă, excavatoristul, ci
titorul lui Stendhal, preopinentul meu 
de pe malul Crișului nu este numai un 
merituos fruntaș în producție. E, la 
drept vorbind, un erou de istorie nouă, 
acea istorie în care luptătorii, datorită 
condițiilor create de socialism, înving.

Acea istorie care încă își așteaptă 
cărțile — oglinzi, cuvenite bibliotecii 
pentru toți...

ȘTEFAN IUREȘ

Vedere parțială a secției de amoniac de la Combinatul de 
Îngrășăminte chimice Turnu Măgurele
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VACANȚA
1N... ECUAȚIE

*) începutul în nr. 5023.

greu să socotești... 
pe degete. Cînd ai 
de adunat zeci și 
zeci de cifre (repre- 
zentînd diversitatea 
acțiunilor întreprin
se în Sibiu pentru

buna organizare a vacanței ele
vilor), cînd' ai de ridicat aceste 
acțiuni la factori cum sînt: soa
rele, veselia, mișcarea, interesul 
pentru nou, setea de cunoaștere, 
bunăvoia — îți trebuie aproape 
un calculator electronic. Să tran
scriem așadar obișnuitele note 
reportericești în limbajul mate
maticii, să punem vacanța... în 
ecuație.

6 000 de drumeți prin Sibiu... 
numai pînă la mijlocul lunii iulie 

1— acesta este totalul elevilor (că
ruia i se adaugă zi de zi alte sute) 
care și-au ales Sibiul ca etapă 
pentru excursiile ce le între
prind. Buna lor primire (găzdui
re, masă și program instructiv- 
distractiv) intră în atributele 
centrului turistic. Un afiș mare 
pe fațada școlii celei mai apropi
ate de gară întîmpină solicitanta 
care, conform unei bune planifi
cări, se succed la fiecare două- 
trei zile. Fiecare dorește să se o- 
dihnească după etapele parcurse, 
să vadă noi și noi locuri intere
sante: satisfacerea acestei cerin
țe este directivul urmărit de co
lectivul centrului. Se asigură ghi
dajul calificat la obiectivele tu
ristice din localitate și apropiere: 
orașul vechi, muzeul Bru,ckenthal, 
Grădina zoologică și Campingul 
din parcul Dumbrava, iar din îm
prejurimi: Păltiniș și Cisnădioa- 
ra. Tov. Pilof Constantin mențio
nează dificultățile pe care le cre
ează acestei bune organizări 
excursiile „pirat", grupurile de e- 
levi care sosesc în localitate fără 
o prealabilă planificare. în plus 
o observație critică: multe itine- 
rarii prevăzute pentru excursii se 
întind pe distanțe prea mari ce- 
rînd un ritm de „galop"; în a- 
ceste condiții crește oboseala și 
scade eficiența educativă a vizi
telor.

...și cca 20 000 din Sibiu. Sibi- 
enii nu sînt numai gazde. Con
form tradiției, mult îmbogățită 
în ultimii ani, sînt ei înșiși dru
meți neobosiți. Iată o adunare 
grăitoare: în lunile aprilie, mai, 
iunie, pentru realizarea directivu
lui „fiecare copil într-o drume
ție", s-au organizat 257 aseme
nea mici excursii cu un total de 
11 897 participanți. S-au mai rea
lizat 87 excursii raionale (cu 
mijloace de transport) pentru 
3 917 copii, 20 excursii regionale 
pentru 929 copii, 47 excursii in
terregionale pentru 2 232 copii.

Iată cîteva itinerarii: Școala, me
die nr. 1: Sighișoara, Tg. Mureș, 
Cluj, Alba Iulia; Școala medie 
nr. 5 — Hidrocentrala Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Bran, Brașov; 
Școala medie nr. 7 — Sebeș-Alba, 
Alba Iulia, Orăștie, Simeria, Hu
nedoara, Deva; Școala medie nr. 
8 — la Doftana, la Cluj, pe Va
lea Oltului. La excursiile inter
regionale organizate de minister 
numai pînă acum au participat 
140 elevi sibieni, împărțiți în 
grupuri de cîte 50, pe trasee in- 
cluzînd: Deva, Timișoara, Arad, 
Turnu-Severin, Cazane.

Nu toți elevii pleacă în 
excursii. Dar toți trebuie să tră
iască vacanța în aer liber. îi a- 
iută în acest scop pe sibieni ta
băra de corturi de la Șonta (lin
gă stațiunea Păltiniș) creată în 
urmă cu doi ani — tabăra de 
corturi numără în acest an 90 
locuri. în serii de cîte o săptă- 
mînă trăiesc zilele pline de ve
selie ale taberei 760 elevi. Din 
programul taberei fac parte: 
jocuri de orientare, discuții pe 
teme politice, științifice, cultura
le, concursuri de recitări, soliști 
vocali și instrumentali, jocuri pio
nierești și... excursii în împreju
rimi. Au fost organizate în plus 
6 tabere locale la care participă 
elevii tuturor școlilor din oraș și 
care își au sediul tot în aer liber, 
în parcuri: Parcul de sub Arini 
— tabăra nr. 2; Parcul tineretu
lui — tabăra nr. 1 pe Malul Ci- 
binului — tabăra nr. 4 etc.

Iată cîteva spicuiri din progra
mul taberei nr. 6: zi de întreceri 
la fotbal și volei, ziua tinerilor 
pescari — plajă, baie, pescuit — 
și concursul celui mai bun pes
car, drumeție la Rășinari (cu vi
zitarea muzeului etnografic) și 
Cisnădioara, adunare de plante 
medicinale și material didactic 
(roci, plante, insecte), excursie 
cu autobuzul la Poiana Brașov, 
foc de tabără.

Am operat adunări, înmulțiri, 
ridicări la putere. Avem de reali
zat și o scădere: deși clubul pen
tru elevii școlilor medii progra- 
mează acțiuni deopotrivă de in
teresante, numărul participanților 
este mic. La o reuniune au ve
nit peste 100, dar la alta doar 40, 
la excursia organizată la Măgura 
abia 20 și la concursurile de 
atletism 40. Simpozionul despre 
viața și opera lui Arghezi a re
unit mai mulți elevi dovadă că 
atît acțiunile educative cît și 
cele recreative pot stîrni intere
sul elevilor... Cu condiția să fie 
mai bine organizat programul iar 
acesta să fie mai viu popularizat 
în rîndul elevilor.

I. STANCIU
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cu apă. Sistemul electric este foar
te simplu.

Tabloul de bord este, de aseme
nea, de o simplitate aproape copi
lărească. Șoferul nu are înaintea 
sa decît trei instrumente: un piro- 
metru (pentru temperatura moto
rului) la stînga tabloului de bord; 
un vitezometru în centru; un ta- 
chimetru în dreapta, acesta din 
urmă măsurînd rotațiile pe minut.

Această mașină este caracteri
zată printr-o accelerație fără zgu
duituri, absența vibrațiilor motoru
lui și o putere remarcabilă la vi
tezele mai reduse.

Se așteaptă actualmente rezul
tatele experimentărilor, pentru a 
se stabili dacă mașina va fi pro
dusă în serie.

Un alt model de automobil, des
pre care se poate afirma cu si
guranță că va evita orice fel de 
eliminare de substanțe vătămătoa
re, este cel electric. S-a vorbit, a- 
deseori, despre diferite tipuri de 
automobile de acest fel. Printre 
modelele de automobile prezentate 
în anul 1920-1925, se aflau nume
roase mașini electrice. Dacă ele 
n-au supraviețuit, aceasta se dato-

rește epuizării rapide a acumula
torilor care alimentează cu elec
tricitate motorul.

Consiliul de electricitate din Ma
rea Britanie a finanțat, de curînd, 
lucrările pentru construirea unui 
prototip nou de automobil complet 
electric. Noua mașină poate atin
ge (deocamdată I) viteza de 48 km 
pe oră iar sistemul său electric, 
funcționînd pe 48 de volți, îi asi
gură o autonomie de aproape 100 
de kilometri 1

Caroseria este din sticlă-poli- 
ester, măsurînd 3,4 m lungime și 
1,57 m lărgime, iar înălțimea ve
hiculului atinge 1 metru și jumă
tate.

în plus, a fost pus la punct și 
instalat pe bord un sistem special 
pentru reîncărcarea acumulatori
lor.

Cele patru roți sînt așezate alt
fel decît la celelalte automobile. 
Două se află la centru (deoparte 
și de alta), una e în față și una 
în spate. Această bizară așezare 
are logica sa: vehiculul poate e- 
fectua o rotire totală, pe loc 1 In 
acest fel, poate fi parcat într-un 
spațiu foarte îngust.

Puterea sa este furnizată de 
două mici motoare electrice, care 
nu măsoară decît 12,7 cm diame
tru. Unul din ele transmite miș
carea roții din față, iar celălalt 
a rotii din spate. Fiecare motor dă 
13 CP și este răcit de un venti
lator. Bateriile de mare capacitate 
sînt plasate sub scaune. Accelera
rea e ușoară si foarte rapidă. Au
tomobilul nu produce nici un zgo
mot.

Scopul cercetărilor în vederea 
perfecționării unui asemenea au
tomobil a fost înlăturarea zgomo
tului și evitarea infectării aerului. 
Evident, proiectul se află în sta
diul experimental, dar se așteaptă 
cît de curînd rapoarte asupra noi
lor modele perfecționate.

După cum se vede, se prea 
poate ca, în viitorul apropiat, să 
vedem apărînd pe șosele noi mo
dele de automobile, cu aspecte u- 
neori ciudate, cu motoare originale 
care nu vor fi mai prefos ca per
formanțe celor de azi. Ba, dimpo
trivă 1
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de p e R. P. POLONĂ : Vedere par-

țială din portul Szeazin, im

portantă „poartă comercială“ 

a tării. In ultimii ani, acest

port s-a îmbogățit cu nu

meroase instalații moderne

ehot are
s-a retras • 0

îaza sa cea mai critică“

„Arhitectul escaladării

Austeritate
Dar pentru cine?

N
u este nevoie să iii specialist pentru a în
țelege că atunci cînd un guvern este ne
voit, în mai puțin de un an de la venirea 
la putere, să ia de trei ori, în această scur
tă perioadă, măsuri restrictive privind îi- 
nanțele și economia că situația este dintre 
cele mai grave. Aceasta este și concluzia Ia 
care ajung numeroși observatori a vieții 
publice din Marea Britanie după ce cabi

netul domnului Wilson a promulgat noi dispoziții prin 
care încearcă să redreseze economia engleză

Vineri s-a consumat prima mișcare a rocadei diplo
matice americane de Ia Saigon. Departe de ceremo
nialul care a însoțit evenimentul sosirii sale, în urmă 
cu un an, ambasadorul Statelor Unite în Vietnamul de 
Sud, generalul Maxwell Taylor, a părăsit definitiv ca
pitală sud-vietnameză într-un anonimat aproape de
plin. Omul care a schimbat uniforma militară cu re
dingota diplomatică, cel care din iulie 1961 a fost 
considerat drept „arhitectul principal al politicii a- 
mericane de angajare în Vietnamul de Sud“, după 
cum se exprimă agenția France Presse, se retrage în- 
tr-un moment cînd această politică, potrivit aprecierii 
aceleiași agenții, „intră în

I
n iulio 1961, generalul 
Taylor, specialist în pro
blemele Extremului Orient, 

a fost chemat pentru prima oară 
să joace un rol determinant în 
elaborarea politicii americane în 
această parte a lumii, fiind numit 
consilier militar al președintelui 
Kennedy. în iulie 1962, generalul 
Taylor a fost numit președintele 
Comitetului mixt al șefilor de 

state majore ale S.U.A. De pe 
atunci — informează France 
Presse — el lucra la punerea la 
punct a diferitelor proiecte de 
„escaladare“ a războiului vietna
mez ce începuseră să capete 
formă la Pentagon. Tot în iulie, 
dar doi ani mai târziu, generalul 
sosea la Saigon pentru a prelua 
succesiunea fostului ambasador a- 
merican Henry Cabot Lodge. în 
servieta sa diplomatică avea de 
acum instrucțiuni pentru „repre
salii eșalonate“. Pentru ce „re
presalii ?“. Forțele patriotice sud- 
vietnameze înregistraseră mari 
succese în lupta împotriva trupe
lor guvernamentale. Pe atunci, 
două treimi din teritoriul Viet
namului de sud era sub controlul 
Frontului Național de Eliberare 
din această țară. Guvernele-ma- 
rionetă se schimbau fără încetare 
la Saigon , loviturile militare 
succedîndu-se într-un ritm nemai
cunoscut.

Și noul ambasador trimis de 
Washington s-a apucat să facă

„ordine“ în casa, atît de șubre
dă. a guvernanților sud-vietna- 
mezi. Avioanele nord-americane 
au început, în luna august, bom
bardamentele asupra teritoriului
R. D. Vietnam. La 11 februarie 
trupele intervenționiste nord-ame
ricane declanșau „escalada“. 
„Represaliile eșalonate“ au fost 
înlocuite cu ofensiva aeriană 
„non stop“. La 8 martie, primele 
trupe de infanterie marină ale
S. U.A. debarcau la Da Nang. 
în patru luni în Vietnamul de 
sud au debarcat 50 000 de mili
tari americani. Dar scopul urmă
rit — îngenuncherea poporului 
sud-vietnamez — nu a fost atins. 
„Situația în Vietnamul de sud s-a 
agravat“ — a declarat ministrul 
apărării S.U.A., Robert McNa- 
mara, la înpoierea sa după vizita 
recentă făcută la Saigon.

„Ambasadorul american, gene
ralul Maxwell Taylor — scrie a- 
genția U.P.I. — a plecat spre 
Washington, după un an în care 
forța militară a S.U.A. a crescut 
de patru ori în Vietnamul de 
sud și pierderile au sporit de 
peste două ori“. Iar forțele pa
triotice controlează acum patru 
cincimi din teritoriul țării.

A realizat mai multe generalul- 
diplomat în problema stabilității 
interne la Saigon ? „în ciuda spe
ranțelor Washingtonului — scrie 
France Presse în această proble
mă — ambasadorul Taylor pă-

răsește Vietnamul la punctul pe 
care l-a găsit atunci cînd a sosit“. 
La putere se află un guvern mi
litar. Ambasadorul american s-a 
certat cu generalul Nguyen Kanli 
și nici relațiile sale cu actualul 
conducător sud-vietnamez, gene
ralul Ky, ca și cu conducătorii ce
lor două guverne civile, TranVan 
Huong și Phan Huy Quat, nu au 
fost din cele mai cordiale. Ulti
mii doi au fost răsturnați de la 
putere de militari tocmai în mo
mentele cînd Taylor era absent 
din Saigon.

Ultimul act oficial, ca amba
sador, al „arhitectului excala- 
dării“ s-a consumat joi cînd el a 
întâmpinat un nou contingent de 
3 800 militari nord-americani de
barcați în portul Cam Ranh Bah. 
Aceștia au sosit în Vietnamul de 
sud în cadrul noii angajări a 
S.U.A. anunțată de președintele 
Johnson, angajare care reflectă 
continuarea politicii agresive.

A doua mișcare a „rocadei di
plomatice“ americane la Saigon 
urmează să aibă loc în curînd, 
o dată cu sosirea, după o lipsă 
de un an, a noului ambasador, 
ITenry Cabot Lodge. El va fi 
însoțit de încă 50 000 de militari 
nord-americani. Dar în Statele 
Unite se înregistrează un feno
men crescînd de opoziție față de 
„îngroparea tot mai adîncă a 
americanilor în tranșeele războiu
lui vietnamez“, după cum apre
ciază ziarul „Wall Street Journal“. 
„New York Tîmes“ a publicat 
rezultatele unei anchete-fulger 
întreprinsă în rîndurile cetățeni
lor americani din care rezultă că 
la șase ore după conferința de 
presă a președintelui Johnson, 
procentul acelora care sprijineau 
politica sa în Vietnam a scăzut 
de la 54 la 46 la sută.

Nu este oare aceasta un aver
tisment ?

Sesiunea Consiliului
Economic si Social

0. N.U

Evoluția crizei politice din Grecia

• Sesiunea extraordinară a Parlamentului

a durat... citeva minute • Guvernul Novas

P. NICOARÄ

UN GEST Noi succese ale patrioților
SEMNIFICATIV sud vietnamezi
La centrul de recrutări de la 

baza militară aeriană din apro
piere de New York a avut loc joi 
o acțiune spontană de protest 
împotriva politicii americane în 
Vietnam. 12 tineri și-au ars or
dinele de chemare în fața a peste 
200 de recruți care și-au expri
mat aprobarea față de acest gest 
prin aplauze puternice.

Tot în cursul zilei de foi a a- 
vut loc în centrul New Yorkului 
o demonstrație de protest împo
triva amestecului S.U.A. în răz
boiul din Vietnam. Manifestanta 
au defilat pe străzile din preaj
ma biroului de recrutare milita
ră al orașului și, instalîndu-se a- 
poi în fața clădirii acestuia, 
ars, în mod simbolic, ordine 
.mobilizare.

Potrivit relatărilor agenției
ssociated Press, atunci cînd de
monstranții au ajuns în fața bi
roului de recrutare, ei au fost 
întâmpinați cu simpatie de recru
ții aflați aici.

au
de

A-

SAIGON 30 (Agerpres).
In luptele angajate vineri in 
Vietnamul de sud, partizanii 
au provocat trupelor guvernu
lui de la Saigon pierderi grele, 
relatează agenția Reuler. La 75 
de mile sud-vest de capitală, 
forțe ale Frontului național de 
eliberare au atacat un centru 
de pregătire al armatei guver
namentale. Un purtător de cu- 
vînt american a calificat pier
derile trupelor guvernului de 
la Saigon drept „foarte grele", 
in provincia Pliu Yen, la 380 
km de Saigon, forțe ale parti
zanilor au declanșat un puter
nic foc împotriva aerodromu
lui de lingă localitatea Tuy 
Hoa, acțiune soldată cu pier
deri importante in rîndurile 
inamicului. Regiunea platouri- 
lor înalte a fost, de asemenea, 
teatrul unor intense lupte între 
patrioți și trupele guvernamen
tale. Pătrunzând într-un oraș, 
din apropiere de Kontum, for
țele F.N.E. au luat prizonieri 
27 militari și au capturat o im
portantă cantitate de arme.

prgzentantului permanent al S.U.A. 
la O.N.U., Arthur Goldberg, un 
mesaj de răspuns la mesajul pri
mit din partea președintelui John- 
son la 28 iulie. U Thant este de 
părere că „trebuie depuse eforturi 
comune pentru a se pune capăt cit 
mai repede 
militare" în

oricăror noi ostilități 
Vietnam.

Comitetul de coordonare al 
Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. și-a încheiat 
dezbaterile asupra punctelor de 
pe ordinea de zi intitulate 
„Examinarea și reevaluarea 
rolului și funcțiilor Comitetu
lui Economic și Social“ și 
„Programul de lucru al O.N.U. 
în domeniile economic, social 
și al drepturilor omului“.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor delegatul român, 
Aurel Sanislav, a subliniat ne
cesitatea concentrării și coor
donării eforturilor Consiliului 
Economic și Social în princi
palele domenii. Vorbitorul a 
menționat aspectele pe care le 
implică dezvoltarea industri
ală, lichidarea vestigiilor eco
nomice și sociale ale colonia
lismului relevînd importanța 
planificării, formării de cadre 
naționale, folosirii resurselor 
naturale naționale în folosul 
dezvoltării. El s-a referit, de 
asemenea, la consecințele eco
nomice și sociale ale dezarmă
rii.

nu și-a putut prezenta programul

ATENA 30 (Agerpres). — 
Parlamentul grec s-a întrunit 
vineri la ora 19 (ora locală), 
în cadrul unei sesiuni extraor
dinare, pentru a dezbate de- 
clarația-program a guvernului 
Novas și cererea sa de a i se 
acorda votul de încredere. Șe
dința Parlamentului s-a des
chis în prezența tuturor mem
brilor guvernului și a celor 99 

. de deputați ai Partidului de 
dreapta E.R.E. Se aflau, de 
asemenea, în sală cei 8 depu
tați ai Partidului progresist, 
precum și 2 deputați ai Uniu
nii de centru care au anunțat 

• că vor vota în favoarea actua
lului guvern. Ceilalți deputați

---------•

Nici un ofițer

ai Uniunii de Centru, precum 
și deputății E.D.A. nu s-au 
prezentat în sala Parlamen
tului pentru a asista la dezba
teri. Cîteva minute după des
chiderea ședinței Parlamentu
lui, liderul Partidului de 
dreapta Uniunea Națională 
radicală, Panayotis Cane- 
lopoulos, a anunțat că întrucît 
liderul Uniunii de Centru, 
Papandreu, și deputății aces
tui partid nu se află în- 
sală, deputății E.R.E. conside
ră inutil să ia parte la dez
bateri. După această scurtă 
declarație, cei 99 deputați ai 
E.R.E. au părăsit sala de șe
dințe a Parlamentului. în con
secință, ședința a fost suspen
dată, urmînd să fie întreprin
se demersuri pe lîngă Papan
dreu pentru a-1 determina să 
participe la dezbateri.

„Un program auster“ — l-a 
denumit ministrul finanțelor, 
James Callaghan atunci cînd 
l-a prezentat marți seara în 
Camera Comunelor. într-a- 
devăr, austeritate, dar pentru 
cine ? Aceasta este întrebarea 
care se pune cu insistență în 
aceste zile în Anglia. Răspun
sul poate fi găsit în cercetarea 
măsurilor propuse. Ele privesc 
în esența lor, restrîngerea 
consumului populației și al 
cheltuielilor bugetare. Aceasta 
va duce la reducerea cheltuie
lilor — și așa limitate — pen
tru construcții de locuințe, 
școli și spitale. Un alt capitol 
privește reducerea investițiilor 
în industria naționalizată. A- 
ceasta va avea, desigur, ca 
urmare o creștere a șomajului. 
Nu trebuie neglijat nici un 
alt aspect, și anume, reduce
rea duratei creditelor destina
te cumpărăturilor făcute de 
populație. Cu asemenea acți
uni încearcă guvernul laburist 
să restrîngă consumul intern 
stimulînd în mod deosebit, pe 
de altă parte, creșterea expor
tului. Realizarea unei aseme
nea creșteri ar trebui să ducă 
la îmbunătățirea balanței co
merciale a Marii Britanii, as
tăzi, după cum se știe, defici
tară.

Primele comentarii ale zia
relor britanice scot în eviden
ță nepopularitatea proiectelor 
laburiste în domeniul econo
mic și faptul că ele lovesc în 
marea masă a populației. Ast
fel, „Financial Tîmes“ arată 
că amînarea unor proiecte de 
construcții „are implicații 
mari și va afecta asemenea 
probleme sensibile din punct 
de vedere politic cum sînt cele 
referitoare la șosele și univer
sități... Guvernul nu va mai 
introduce o garantare a veni
tului minim“. Este interesant 
de remarcat că organele pre
sei conservatoare sînt cele 
care aprobă pe deplin măsu
rile luate de guvernul labu
rist, ceea ce ar părea curios 
la prima vedere. Astfel, „Daily 
Mail“ afirmă satisfăcut: „Mă
surile luate arată în fața lumii 
că guvernul și-a dat în sfîrșit 
seama că nu trebuie să mai 
încerce să trăiască pe calapo
dul luxos al unui program la
burist deplin“. Cu alte cuvin
te, „Daily Mail“ jubilează că 
guvernul Wilson a renunțat la 
orice intenție de a-și înde
plini promisiunile electorale 
privind îmbunătățirea situa
ției economice a populației 
muncitoare. Și dacă e vorba 
de „calapod luxos“ acesta pri
vește marea finanță britanică 
care, în ciuda cifrelor care a- 
testă starea maladivă a econo
miei engleze, înscrie cifre im
presionante la capitolul profi
turi. Iar actualele măsuri de 
austeritate nu vor atinge cu 
nimic pe marii capitaliști en-

glezi care de altfel, au fost 
consultați în cadrul unor con
sfătuiri care au avut loc la 
sfîrșitul săptămînii trecute la 
reședința de vară de la Che- 
quers a premierului Wilson.

Cît privește cele 100 de mi
lioane lire sterline prevăzute 
a fi reduse din bugetul mili
tar, se exprimă îndoieli la 
Londra față de posibilitatea 
realizării unui asemenea pro
iect. Referindu-se la această 
reducere, cotidianul „Daily 
Telegraph“ se întreabă : „Ce 
cîștig va rezulta din aceasta 
dacă guvernul va proceda la 
cumpărarea avioanelor ame
ricane „F-lll“ sau a avioane
lor franceze „Mirage IV“ ? 
Angajamentele în acest do
meniu sînt mai greu ca oricînd 
de descurcat“. Nu numai în a- 
cest domeniu încurcăturile 
sînt foarte mari. De aceea 
„Tîmes“ se întreabă dacă mă
surile propuse de laburiști vor 
putea avea vreun efect: „în
târzierea guvernului în ce pri
vește adoptarea unor acțiuni 
decisive va duce oare Marea 
Britanie la o recesiune seri
oasă în iarnă?“

Desigur că de această situa
ție încearcă să profite din plin 
opoziția conservatoare. Dezba
terile care au avut loc miercuri 
seara în Camera Comunelor 
au fost dintre cele mai anima
te din ultima vreme. Nu le-a 
fost greu liderilor conserva
tori să etaleze numeroase ci
fre privind situația dificilă a 
economiei engleze printre care 
și indicele creșterii costului 
vieții în medie cu 4,4 la sută, 
în ce privește perspectiva —■ 
costul vieții va crește în viitor 
cu 7 procente pe an — con
servatorii au subliniat că la 
„orizont nu există nici un 
semn de înseninare“. Conser
vatorii au devenit cu atît mai 
activi cu cît și-au ales un lider 
în persoana lui EdwardTSeath, 
cunoscut specialist în proble
me economice, personalitate 
dinamică a vieții politice en
gleze. Pînă la urmă, laburiștii 
au obținut aprobarea Camerei 
pentru politica lor economică 
dar numai cu două voturi ma
joritate. In aceste condiții vii
torul nu pare să surîdă 
vernului Wilson, mai ales 
nici în cadrul conducerii
buriste nu domnește o deplină 
coeziune. Protestul Congresu
lui sindicatelor britanice față 
de noile măsuri de austeritate 
este simptomatic pentru sta
rea de spirit din cadrul 
dicatelor britanice, pînă 
demult unul dintre stîlpii de 
susținere cei mai siguri ai la
buriștilor. Așa dar, o 
care, în ciuda căldurii, 
putea să fie destul de... răco
roasă pentru partidul aflat la 
putere în Anglia.

gu- 
că 

la-

sin-
nu

vară
s-ar

La 29 iulie, secretatul general 
al O.N.U., U Thant, a remis re-

/
n fața unui areopag compus din oameni de afa
ceri nord și sud-americani, întruniți în capitala 

mexicană, senatorul american Javits a prezentat un 
plan pentru crearea unei piețe comune care să cuprin
dă mai întîi toate țările Americii Latine și apoi, într-o 
etapă ulterioară, să înglobeze continentul sud-ameri

can, S.U.A. și Canada. Potrivit teoriilor lui Javits „tre
buie imediat eliminate barierele vamale fiindcă nu
mai o piață comună va exercita o atracție decisivă a- 
supra investițiilor străine“.

Nu întâmplător Javits dez
voltă asemenea planuri. El 
este promotorul și organizatorul 
A.D.E.L.A., așa-numitul grup de 
dezvoltare al Comunității atlan
tice pentru America Latină fon
dat în 1963. A.D.E.L.A., organism 
privat în sînul căruia capitalurile 
nord-americane dețin majoritatea 
aproape absolută, este camuflajul 
„atlantic“ sub care monopolurile 
din S.U.A. manevrează pentru in
tensificarea jefuirii bogățiilor 
Americii Latine. Nu vom intra 
în amănunte. Vom aminti doar 
experiența Pieței comune a Ame
ricii Centrale unde A.D.E.L.A. a 
acționat direct și oficial „în spri
jinul dezvoltării economice“. Sub 
titlul „în favoarea cui este inte
grarea ?“ săptămînalul economic 
nicaraguaian „M.R.“ a publicat 
la mijlocul acestei luni un stu
diu în care subliniază că „între
prinderile nord-americane sînt 
beneficiarii adevărați ai acestei 
integrări“ și că „în întreprinderi
le cu capital mixt, capitalurile 
nord-americane 
partea leului“, 
nord-americane,
și-au dublat aproape „sfera eco
nomică pe care o controlează“ 
în această zonă, iar profiturile 
lor s-au triplat de la organizarea

Pieței comune a Americii Cen
trale și pînă azi.

Apariția în acest moment a 
' nu poartă, 

pecetea hazar-
„planului Javits' 
cîtuși de puțin, 
dului.

în ultimii ani, 
latino-americane 
cercări

un șir de țări 
întreprind în

de colaborare econo-

• A. D. E. L. A

In Parlamentul japonez
Primul ministru al Japoniei, 

Eisaku Sato, a rostit vineri la 
deschiderea oficială a celei 
de-a 49-a sesiuni a Parlamen
tului japonez, o cuvîntare con
sacrată problemelor politicii 
interne și externe a guvernu
lui japonez și situației interna
ționale. Premierul japonez a 
caracterizat situația din Asia 
ca deosebit de serioasă. El și-a 
exprimat dorința de reglemen
tare cit mai grabnică a situa
ției din Vietnam dar a spriji
nit poziția Statelor Unite. De
clarația primului ministru ja- 
ponej nu a mulțumit partide
le de opoziție care cer să fie

explicată poziția guvernului 
japonez într-o serie de pro
bleme deosebit de importante 
cum ar fi problema colaboră
rii Japoniei cu S.U.A. în răz
boiul din Vietnam.

Etsusaburo Shiina, ministrul 
afacerilor externe al Japoniei, 
a declarat ieri că a cerut Sta
telor Unite să se abțină de la 
bombardarea Vietnamului cu 
avioane venind din Okinawa, 
dar „cererea a parvenit prea 
târziu“. Această declarație a 
fost făcută pentru a răspunde 
reacției vii provocate în rîn
dul opoziției socialiste ja
poneze.

și-au asigurat
Monopolurile 

relevă „M. R.“

francez

„Fallex‘

ANDREI MINCÜ

la manevrele

La Paris s-a anunțat că gene
ralul Charles Ailleret, șeful statu
lui major al armatelor Franței, a 
adresat comandantului suprem al 
N.A.T.O. din Europa, generalul 
Lemnitzer, o scrisoare prin care 
îi face cunoscut că nici un ofițer 
francez, afectat statelor majore in
tegrate ale Blocului Atlanticului 
de Nord sau unităților franceze 
din Atlantic, nu va participa la 
viitoarele manevre militare ale 
N.A.T.O. din acest an, care se vor 
desfășura sub denumirea „Fallex- 
1965“. In scrisoare se menționea
ză însă că guvernul francez va 
pune la dispoziția țărilor care par
ticipă la aceste manevre mijloace
le de comunicații și telecomunica
ții de pe teritoriul Franței.

„Proiectul Javits
O.S.A.,, consacrată celei de-a 75-a 
aniversări a acestei organizații, 
declara că accelerarea integrării 
economice în emisfera occidenta
lă este „pasul cel mai important 
de completare a programelor ce 
funcționează de-acum în cadrul 
„Alianței pentru progres“.

Tendința de colaborare eco
nomică a țărilor din America 
Latină, fără participarea S.U.A., 
în scopul asigurării independenței 
lor economice, unele cercuri 
nord-americane încearcă s-o în-

Combătînd cu vehemență proiec
tele de genul „planului Javits“ 
președintele chilian Eduardo Frei 
arăta că „necesitatea cea mai 
arzătoare este crearea unui front 
economic comun în America La
tină în scopul apărării intereselor 
sud-americane față de colosul din 
nord“. Președintele mexican Or- 
daz, sublinia, la rîndul lui „pri
mordialitate unei cooperări pe 
continentul sud-american care să 
aibă drept scop eliberarea țări
lor latino-americane prin propriile

camuflajul unei pompe aspiratoare
de profituri ® Tendințele sud-americane
economică și lamentările lui „New York

mică reciprocă, fără participarea 
S.U.A. Reprezentanții Statelor 
Unite au protestat în repetate 
rînduri împotriva unei asemenea 
orientări. Dar acum, constatând 
profundul interes al țărilor din 
America Latină față de colabo
rarea economică reciprocă și ho- 
tărînd să adapteze cu orice preț 
această tendință a lor la propriile 
interese, în S.U.A. s-a început 
salutarea furtunoasă a „integrării 
economice" din America Lati
nă. Vicepreședintele S.U.A., H. 
Humphrey, luînd cuvîntul la șe
dința specială a Consiliului

drepte în albia obișnuită a „in
tegrării economice“, de mult cu
noscută în lumea occidentală și 
care a dus, după cum arată ex
periența, la subordonarea țărilor 
slabe față de puterile mai dez
voltate și mai bogate.

Tendințele acestea care au ca 
scop o absorbire și mai accen
tuată de către puternicele mo
nopoluri din S.U.A. a economiei 
țărilor latino-americane într-un 
viitor ansamblu continental „de 
la Alaska la Țara de Foc“ se lo
vesc de-o puternică împotrivire 
pe continentul sud-american.

de independență
Herald Tribune"
lor puteri de rolul de furnizoare 
de materii prime și cumpărătoare 
de produse fabricate“. Vicepre
ședintele peruvian Coralles a de
nunțat atitudinea diferitelor gru
puri monopoliste nord-americane 
care instituie în America Latină 
„o veritabilă dictatură economi
că“ și a preconizat „o unire a 
eforturilor pentru curmarea a- 
cestei dictaturi“.

„Cei mai mulți lideri latino-a
mericani — remarcă LE MONDE 
DIPLOMATIQUE — văd în dez
voltarea cooperării pe continentul 
sud-american tocmai o contra-

pondere la uriașa presiune eco
nomică exercitată de nord-ameri
cani, o posibilitate de a corija 
structurile depășite și nocive ale 
sistemului de schimburi neechi
valente între cele două Americi... 
Puțini sînt oamenii de stat și 
economiștii sud-americani care să 
nu dorească să pună capăt unui 
sistem care ține în loc dezvolta
rea economică, care a adus în ulti
mul deceniu un deficit comercial 
de 19 miliarde dolari, și care a 
făcut ca în ultimii 15 ani mono
polurile nord-americane să culea
gă peste 25 miliarde dolari pro
fituri Ia 12 miliarde dolari in
vestiți“.

Văzute de la Washington toate 
acestea nu par să inspire opti
mism. NEW YORK HERALD 
TRIBUNE scria zilele trecute că 
„tendințele din America de sud 
pentru dezvoltarea cooperării 
între țările acestui continent, 
pentru independență economică 
și crearea unor organizații econo
mice complet latino-americane cu 
excluderea S.U.A., sînt azi mai 
puternice ca oricînd“. Influentul 
ziar newyorkez opinia că acesta 
„este evenimentul cel mai tulbu
rător înregistrat în America La
tină și, potențial, mai plin de ur
mări și consecințe decît oricare 
altul“. Judecind după asemenea 
constatări și aprecieri realiste, 
perspectivele proiectelor de ge
nul „planului Javits“ nu apar în 
culori trandafirii...

EM. RUCĂR

Folograiia noastră Înfățișează un sat situat la numai cîțiva kilometri de capitala coloniei 
portugheze zXngola. Singura clădire care iese in evidență c biserica. In rest, o aglomerare 

de bordeie mizere.

Estrada bucuresteană ia Paris

Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase“ din București a dat 
joi seara la Teatrul „Olympia“ 
din Paris primul spectacol în 
cadrul „Olimpiadei de music- 
hall“. Vineri seara a avut loc 
un spectacol de gală la care 
au asistat reprezentanți ai Di
recției afacerilor culturale din 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Franței, oameni de artă 
francezi, critici, precum și un 
numeros public. Au fost pre
zenți, de asemenea, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Române la Paris, Cornel 
Burtică, și membri ai amba
sadei.

Intr-o cronică transmisă de 
agenția France Presse sînt re
levate calitățile ansamblului
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românesc. Agenția scrie că ar
tiștii români „au îneîntat pu
blicul spectator“. „Teatrul din 
București, a luat joi seara un 
excelent start“ 
genția.

navigație aeriană, oameni de afa
ceri, ziariști.

— apreciază a-

Inaugurarea liniei aeriene

București — Roma

V Ieri a fost
internațională

inaugurată linia 
directăaeriană

București — Roma, Pe aeroportul 
Fiuraicino, la aterizarea aeronavei 
de pasageri „11-18“ a întreprinde
rii TAROM, au fost prezenți re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Ministerului Comer
țului Exterior, Societății de trans
porturi aeriene „Alitalia", precum 
șl membri ai Ambasadei R.P. Ro
mâne la Roma. Cu acest prilej, 
ambasadorul R.P. Române la Ro
ma, M. Marin, a oferit un cocteil 
la care au luat parte reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe 
al Italiei, Ministerului Comerțului 
Exterior, reprezentanți ai agenții
lor din Roma ale societăților de

® Postul de radio „Vocea Lao- 
sului" a anunțat că forțele patrio
tice laoțiene au doborît 100 de a- 
vioane americane de la începutul 
acestui an. Comitetul Central al 
Partidului Nea Lao Haksat, a trans
mis postul de radio, felicită popu
lația și forțele patriotice pentru 
victoriile repurtate în lupta împo
triva imperialismului S.U.A. și ma
rionetelor lor.

• Luna iulie s-a caracterizat în 
Olanda prin puternice furtuni și 
temperaturi scăzute. Temperatura 
medie înregistrată în întreaga ta
ră este echivalentă cu cea a lunii 
noiembrie. Specialiștii meteorologi 
din Olanda subliniază că o aseme
nea vreme nu s-a ysai înregistrat 
în această tară din luna iulie 
1756.


